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Метою роботи стало вивчення складу мета-
болітних комплексів Lactobacillus rhamnosus GG і 
Saccharomyces boulardii за допомогою хроматогра-
фічного фракціонування та протимікробної актив-
ності відносно антибіотикорезистентних збудників 
для створення протимікробних поліфункціональних 
кандидат-препаратів нового покоління. 

Дезінтеграти, що являють собою структурні 
компоненти, одержані низькочастотною ультразву-
ковою обробкою пробіотичних клітин L. rhamnosus 
GG або S. boulardii. Метаболітні комплекси отрима-
но за авторським способом культивуванням лакто-
бактерій та сахароміцетів у власних дезінтегратах, 
сахароміцетів та комбінації сахароміцетів з лакто-
бактеріями – в дезінтегратах лактобактерій. Фрак-
ціонування речовин L. rhamnosus і S. boulardii здій-
снювали за допомогою гель-проникаючої хроматог-
рафії. Протимікробну активність відносно антибіо-
тикорезистентних штамів Staphylococcus epider-
midis PR, Enterobacter cloacae PR, Enterococcus 
faecalis PR вивчали якісним методом.  

Встановлено багатокомпонентність всіх дослід-
них зразків з переважним вмістом пептидних ком-
понентів (~ 87 % – ~ 98 %) та меншою питомою 
вагою фракцій з молекулярними масами ≥ 12 кДа 
(~ 2 % – ~ 13 %). При однакових умовах отримано 
метаболітні комплекси L. rhamnosus GG та S. bou-
lardii з різними складовими, що доводить залеж-
ність кінцевого продукту від штаму продуцента. 
Найбільш ефективними за протимікробною дією 
відносно збудників захворювань є речовини лакто-
бактерій. Вони містять в переважній кількості фрак-
ції з молекулярними масами ~ 4,2 – 5,7 кДа. Зразки 
сахароміцетів відрізняються меншою антибактері-
альною активністю та домінуючими складовими з 
масами ~ 1,1 кДа.  

Представлений в роботі фракційний склад ме-
таболітних комплексів L. rhamnosus LGG і 
S. boulardii стане в нагоді при конструюванні на 
їхній основі протимікробних поліфункціональних 
кандидат-препаратів. 

Ключові слова: гель-проникаюча хроматогра-
фія, бактеріоцини, протимікробна активність, полі-
резистентні мікроорганізми, лактобактерії, сахаро-
міцети. 
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Вступ. Швидке збільшення антибіотикостійких 
мікроорганізмів спонукає до розробки альтернатив-
них протимікробних препаратів, зокрема на основі 
антимікробних пептидів (бактеріоцинів). Це неве-
ликі молекули з широким спектром протимікробної 
дії, цитотоксичною активністю, протизапальним і 
імуномодулюючим ефектом [1]. Привертає увагу 
універсальний механізм їхньої протимікробної дії: 
активність спрямована не тільки проти грампозити-
вних мікроорганізмів, а і ефективно пригнічує ріст, 
розвиток, утворення біоплівок грамнегативних бак-
терій [2]. Деякі антимікробні пептиди вже успішно 
застосовуються в практичній медицині: граміцидин, 
виділений з Bacillus brevis, широко використовуєть-
ся в офтальмології у вигляді розчинів і крапель для 
боротьби з грампозитивними мікроорганізмами; 
поліміксин E, отриманий з Paenibacillus polymyxa 
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(Bacillus nolymyxa), у вигляді крапель ефективно 
діє проти Pseudomonas і Acinetobacter spp.; дапто-
міцин із Streptomyces roseosporus, лікує інфекції 
шкіри, ускладнені грампозитивними бактеріями [3]. 
Відомо більш ефективне комбіноване застосуван-
ня пептидних бактеріоцинів щодо впливу на антибі-
отикорезистентні бактерії, а також успішне керу-
вання біоплівками, незважаючи на несприйнятли-
вість останніх до антибіотиків [3, 4].  

На сьогодні їхнє отримання відбувається із 
застосуванням традиційних живильних середовищ, 
а технологічні етапи передбачають очистку від 
компонентів середовища. Авторський спосіб одер-
жання біологічно активних комплексів Lactobacillus 
rhamnosus GG і Saccharomyces boulardii завдяки 
культивуванню мікробної суспензії культури мікро-
організму у живильному середовищі, що є ультраз-
вуковим дезінтегратом пробіотичних клітин, дозво-
ляє отримати кінцевий продукт, який не потребує 
додаткової очистки від компонентів живильних се-
редовищ [4]. Технологія відзначається простотою 
виконання та легкістю стандартизування, дозволяє 
раціонально використовувати виробничі ресурси 
за рахунок поєднання послідовних етапів отриман-
ня структурних компонентів та продуктів метаболіз-
му пробіотичних мікроорганізмів. Це поєднання 
також дозволяє підвищити протимікробну актив-
ність кінцевого продукту щодо широкого спектру 
полірезистентних умовно-патогенних та патоген-
них збудників [5, 6]. Для встановлення механізмів 
дії метаболітних комплексів та обґрунтування їхніх 
властивостей необхідне всебічне вивчення біохі-
мічного складу, зокрема встановлення білкових і 
пептидних складових. 

Мета роботи – вивчення складу метаболітних 
комплексів L. rhamnosus GG і S. boulardii за допо-
могою хроматографічного фракціонування та про-
тимікробної активності відносно антибіотикорезис-
тентних збудників для створення протимікробних 
поліфункціональних кандидат-препаратів нового 
покоління. 

Матеріал та методи дослідження. Штамами-
продуцентами біологічно активних комплексів були 
бактерії пробіотичного штаму Lactobacillus rhamno-
sus GG з симбіотика PREEMA® («Schonen», Швей-
царія) та гриби Saccharomyces boulardii з пробіоти-
чного препарату BULARDI® («Schonen», Швейца-
рія). Одержання структурних компонентів лактобак-
терій (L) та сахароміцетів (S) досягалося обробкою 
мікробних клітин ультразвуковим чинником (гене-
ратор Г3-109). Отримання метаболітних сполук 
L. rhamnosus GG (МL) і S. boulardii (МS) здійснюва-
лося культивуванням мікробних клітин у власних 
дезінтегратах [4]. Продукти життєдіяльності пробіо-
тичних грибів S. boulardii (LS) та спільних культур 

лактобактерій і сахароміцетів (МLS) отримували 
вирощуванням їхніх клітин у дезінтеграті 
L. rhamnosus. Всі дослідні проби центрифугували 
при 1000 g 30 хв, супернатант фільтрували за  
допомогою мембранних фільтрів «Владіпор» 
МФАС-Б № 4 (діаметр пор 0,2 мкм) [4].  

Визначення молекулярних мас одержаних 
фракцій структурних компонентів і метаболітних 
сполук Lactobacillus rhamnosus GG і Saccharomy-
ces boulardii здійснювали за допомогою гель-
проникаючої хроматографії на обладнанні LКВ 
(Швеція). Очистку та фракціонування отриманих 
речовин проводили на колонці, заповненій гелем 
TSK-GEL TOYOPEARL HW-60 Fine. В якості елюен-
ту використовували фосфатно-сольовий буфер 
(Na2HPO4 ∕ NaH2PO4 – 30 ммоль ∕ л, NaСl – 100 
ммоль ∕ л (рН 7,4)). Швидкість рухливої фази стано-
вила 1,7 мл/хв. Буфер до колонки подавався пери-
стальтичним насосом (LKB-2132 Microperpex) че-
рез петельний інжектор зі зйомними петлями. Ре-
єстрацію оптичної щільності елюатів проводили за 
допомогою ультрафіолетового монітору при дов-
жині хвилі 254 нм. Для визначення молекулярних 
мас фракцій використовували колонку попередньо 
калібровану стандартними речовинами.  

Тест-культурами для досліджень були антибіо-
тикорезистентні штами Staphylococcus epidermidis 
PR, Enterobacter cloacae PR та Enterococcus fae-
calis PR (до гентаміцину, цефтріаксону, офлоксаци-
ну тощо), отримані із колекції музею мікроорганізмів 
ДУ «ІМІ НАМН», м. Харкова. Суспензії мікроорганіз-
мів готували за допомогою 0,9 % розчину натрію 
хлориду. Оптична щільність зразків відповідала 
0,5 одиниць за шкалою McFarland (прилад Densi-La-
Meter (PLIVA-Lachema Diagnostika, Чехія)). 

Визначення чутливості полірезистентних збуд-
ників до метаболітних комплексів здійснювали якіс-
ним методом [6]. Суспензію тест-культур вносили в 
метаболітні комплекси (співвідношення 1:9) – дос-
лідні проби, в 1%-й цукровий м’ясо-пептонний  
бульйон та в 0,9 % розчин натрію хлориду – конт-
рольні проби. Експозиція становила 2, 24 та 48 го-
дин при температурі (37±1)°С. Після чого із рідкого 
середовища здійснювали висів на щільне живильне 
середовище (агар Мюллер – Хінтона). Відсутність 
росту свідчило про протимікробну активність дос-
лідних проб по відношенню до обраних збудників.  

Досліди проводили тричі. Статистичну обробку 
результатів досліджень здійснювали з використан-
ням програмного пакету Microsoft Excel 2010 та 
«Statistica 10.0» (StatSoft Inc., США). Розподіл на 
нормальність виконували за допомогою критерію 
Пірсона. При відповідності нормальному розподілу 
достовірність різниці між отриманими показниками 
різних груп визначали за критерієм t-Стьюдента. 
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Результати представлено у вигляді середнього 
значення (х) та стандартного відхилення (SD). Від-
мінності між групами вважалися достовірними, ко-
ли значення були p <0,05.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Вивчення складових дезінтеграту, отриманого в 
результаті опромінення низькочастотним ультраз-
вуком з низькою потужністю мікробних клітин Lac-
tobacillus rhamnosus LGG показало, що він містить 
дванадцять фракцій з різною молекулярною масою 
(табл. 1). Серед них домінували компоненти з ма-
сами ~ 4 кДа (~ 42 %) та ~ 5,5 кДа (~ 20) %, тоді як 
найбільша за масою (≥ 12 кДа) – тільки ~ 8 % 
(табл. 1).  

Схожі результати були одержані при визначенні 
молекулярних мас компонентів МL (табл. 1). Незва-
жаючи на зменшення питомої ваги (до ~ 35 %, 
Р=0,001), домінуючою залишається фракція з мо-
лекулярною масою ~ 4 кДа. Наступний компонент з 
масою ~ 5,6 кДа також зменшився (до ~ 18 %, 
Р=0,003), а фракція з найбільшою молекулярною 
масою понад ≥ 12 кДа збільшилася (до ~ 13 %, 

Р=0,002) у порівнянні з L. Загальний кількісний 
вміст фракцій з масами понад 4 кДа відносно інших 
компонентів залишився незмінним (в межах ~73%), 
як і речовини з масами від ~ 2,7 кДа та нижче, які 
займають майже четверту частину всіх фракцій.  

У пробі МLS домінували фракції з молекуляр-
ними масами ~ 4,4 кДа і ~ 5,7 кДа (питома ва-
га ~ 26 % і ~ 23 % відповідно) (табл. 1). Кількість 
компоненту з масою 1,6 кДа перебільшувала 
(~ 11 %, Р=0,004) аналогічну фракцію в МL (~ 8 %). 
Сумарна питома вага низькомолекулярних фракцій 
з молекулярною масою ~ 2,8 кДа та менші в МLS 
складала ~ 45 % на відміну від МL – ~ 27 %, 
Р=0,009. Достовірних змін кількості фракцій з моле-
кулярною масою > 4 кДа та < 12 кДа в МLS (~ 49 %) 
відносно МL (~ 59 %) не спостерігалося (Р=0,4).  

Відмінності складу свідчать, що в процесі куль-
тивування клітин в ультразвукових дезінтегратах 
відбувається продукування метаболітів, яке супро-
воджується змінами компонентів МLS, МL порівня-
но з L. Також різниця молекулярних мас та питомої 
ваги фракцій між пробами МLS та МL доводить: 

Таблиця 1 – Характеристика фракцій структурних компонентів і метаболітних комплексів Lactobacillus rhamn-
osus GG та Saccharomyces boulardii, розподілених за допомогою гель-проникаючої хроматографії 

Біологічно активні комплекси L. rhamnosus GG і S. boulardii (х±SD) 

Структурні компо-
ненти лактобак-

терій (L) 

Mетаболіти лак-
тобактерій, отри-
мані культиву-

ванням продуце-
нтів у власних 
дезінтегратах 

(МL) 

Mетаболіти лак-
тобактерій і саха-
роміцетів, отри-
мані спільним 
культивуванням 
мікроорганізмів 

(МLS) 

Структурні компо-
ненти сахаромі-

цетів (S) 

Mетаболіти саха-
роміцетів, отри-
мані культиву-
ванням грибів у 
власних дезінтег-

ратах (МS) 

Метаболіти саха-
роміцетів, отри-
мані культивуван-
ням грибів у дез-
інтегратах лакто-
бактерій (LS) 

молеку-
лярна 
маса 

фракцій, 
кДа 

питома 
вага 
фрак-
цій, % 

молеку-
лярна 
маса 
фрак-
цій, кДа 

питома 
вага 
фрак-
цій, % 

молеку-
лярна 
маса 
фрак-
цій, кДа 

питома 
вага 
фрак-
цій, % 

молеку-
лярна 
маса 
фрак-
цій, кДа 

питома 
вага 
фрак-
цій, % 

молеку-
лярна 
маса 
фрак-
цій, кДа 

питома 
вага 
фрак-
цій, % 

молеку-
лярна 
маса 
фрак-
цій, кДа 

питома 
вага 

фракцій, 
% 

≥ 12 ~ 8±0,4 ≥ 12 ~ 13±0,9 ≥ 12 ~ 4±0,4 ≥ 12 ~ 5±0,6 ≥ 12 ~ 2±0,09 ≥ 12 ~ 3±0,4 

~ 7,7 ~ 5±0,4 ~0,8 ~ 6±0,5 - - ~6,1 ~ 25±1,4 ~6,2 ~ 19±0,4 ~6,4 сліди 

~ 5,5 ~ 20±0,8 ~5,6 ~ 18±0,9 ~5,7 ~ 23±0,5 - - - - ~6,3 сліди 

~ 4,2 ~ 42± 
±0,03 ~4,3 ~ 35±0,6 ~4,4 ~ 26± 

±0,05 - - - - ~6,2 ~ 1±0,06 

~ 2,7 сліди ~2,8 сліди ~2,8 ~ 1±0,3 ~4,2 ~ 12±0,9 - - ~6,1 ~ 17±0,5 

- - - - ~2,4 ~ 2±0,3 ~2,8 ~ 1±0,4 - - ~2,9 сліди 

~ 1,9 ~ 1±0,4 - - ~1,9 ~ 7±0,7 ~2,3 ~ 3±0,1 ~2,3 ~ 2±0,2 - - 

~ 1,6 ~ 7±0,3 ~1,6 ~ 8±0,02 ~1,6 ~ 11±0,5 ~1,9 ~ 5±0,09 ~1,9 ~ 8±0,3 ~1,9 ~ 2±0,5 

~ 1,3 ~ 3 ~1,3 ~ 4±0,6 - - ~1,6 ~ 9±0,1 ~1,6 ~ 5±0,3 ~1,5 ~ 8±0,4 

~ 1,1 ~ 5±0,5 ~1,1 ~ 5±0,5 ~1,1 ~ 8±0,9 ~1,1 ~ 13± 
±0,007 ~1,1 ~ 37±0,9 ~1,1 ~ 5±0,5 

- - - - ~ 1 сліди ~0,9 ~ 3±0,5 ~0,9 ~ 1±0,2 ~0,9 ~ 35±0,8 

~ 0,8 ~ 2±0,2 ~0,8 ~ 4±0,2 ~0,8 ~ 6±0,4 ~0,8 ~ 2±0,2 ~0,8 ~11±0,6 ~0,8 ~ 13±0,6 

~ 0,7 ~ 2±0,9 ~0,7 ~ 3±0,6 ~0,7 ~ 5±0,6 ~0,7 ~ 5±1,3 - - ~0,7 ~ 2±0,4 

~ 0,6 ~ 3±0,4 ~0,6 ~ 3±0,6 ~0,5 сліди ~0,5 ~ 13±1,4 ~0,5 ~ 9±0,3 ~0,5 ~ 9±1,0 

- - - - ≤0,2 ~ 5±0,4 ≤0,2 ~ 3±0,3 ≤0,2 ~ 4±0,3 ≤0,2 ~ 3±0,3 



  Мікробіологія 

 Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 4 (26) 243  

додавання до лактобактерій сахароміцетів дозво-
ляє отримувати відмінні метаболітні комплекси з 
власним складом. 

Фракціонування дезінтегрованої низькочастот-
ним ультразвуком мікробної маси сахароміцетів (S) 
дозволило виділити фракції з різними масами 
(табл. 1). Питома вага домінуючих компонентів 
складала ~ 6,1 кДа (~ 25 %), ~ 1,1 кДа (~ 13%), 
~ 0,5 кДа (~ 13 %) і ~ 4,2 кДа (~ 12 %). Проба МS 
відрізнялася від S збільшенням фракцій з молеку-
лярними масами ~ 1,1 кДа (до ~ 37 %, Р=0,0003) і 
~ 0,8 кДа (до ~ 11 %, Р=0,0005) та зменшенням 
компонентів з масою ~ 6,1 кДа (до ~ 19 %, Р=0,01) і 
з масою ~ 0,5 кДа (до ~ 9 %, Р=0,01). На відміну від 
проб лактобактерій (L – ~ 8 %, МL – ~ 13 % , МLS – 
~ 4 %), в зразках сахароміцетів фракція ≥ 12 кДа 
була в меншій кількості (S – ~ 5 %, МS – ~ 2 %). 
Співвідношення основних компонентів метаболіт-
ного комплексу LS показало перевагу фракцій  
з молекулярними масами ~ 0,9 кДа – 35 %, 
~ 6,1 кДа – 17 % та ~ 0,8 кДа – 13 %. 

Результати гель-хроматографічного розділен-
ня метаболітів L. rhamnosus і S. boulardii (МL, МS), 
отриманих за однаковим способом одержання, а 
саме культивуванням мікробних клітин у власних 
дезінтегратах, але від різних мікроорганізмів, ма-
ють різний склад фракціонованих сполук (рис. 1). 
Це дозволяє зробити висновок, що відмінність 
складу фракціонованих компонентів залежить від 
штаму продуцента (лактобактерії або сахаро-
міцети). 

Слід відмітити, що всі дослідні речовини Lact-
ctobacillus rhamnosus LGG і Saccharomyces boul-
ulardii мають багатокомпонентний склад з переваж-
ним вмістом пептидних компонентів (~ 87 % – ~ 98 
%) та меншою питомою вагою білків з молекуляр-
ними масами ≥ 12 кДа (~ 2 % – ~ 13 %) (рис. 1).  

Вивчення протимікробної активності ультразву-
кових дезінтегратів та метаболітних комплексів 
пробіотичних мікроорганізмів щодо антибіотикоре-
зистентних грампозитивних та грамнегативних збу-
дників показали відмінні результати (табл. 2). Під 

впливом L, МL, МLS спостерігався більш 
виражений антибактеріальний ефект відносно 
S. epidermidis PR (2 години інкубації), E.faecalis PR 
та E. cloacae PR (24 години інкубації) порівняно з 
S, МS, LS. Різний рівень їхньої протимікробної ак-
тивності, ймовірно, можна пояснити відмінностями 
складу. В пробах L, МL домінують фракції з масою 
~ 4,2 – 4,3 кДа та ~ 5,5 – 5,6 кДа, а в S, МS, LS пе-
реважають компоненти з масою ~ 1,1 кДа. Отже, 
можливо менш виражена дія щодо полірезистент-
них збудників речовин сахароміцетів обумовлена 
домінуючою кількістю фракцій з меншою молеку-
лярною масою (табл. 2). 

Результати проведеної роботи також дозволи-
ли встановити наступне: найбільша за молекуляр-
ною масою фракція ≥ 12 кДа в зразках МLS (~ 4 %), 
S (~ 5 %), МS (~ 2 %), LS (~ 3 %) міститься в близь-
кій кількості. Проте за протимікробною активністю 
зазначені проби відрізняються, що свідчить про 
відсутність впливу даної складової на полірези-
стентні умовно-патогенні мікроорганізми.  

Отримані результати щодо присутності різних 
за молекулярними масами фракцій в структурних 
компонентах і метаболітних комплексах L. rham-
nosus, одержаних за авторським способом, узго-
джуються з даними інших авторів [7-10]. Pithva зі 
співавт [7] представлено речовини, отримані із мік-
робних клітин Lactobacillus, з різними молекулярни-
ми масами, які проявляли протимікробну актив-
ність. За наступним повідомленням бактеріоцини 
антибактеріально діють починаючи з молекулярної 
маси > 1 кДа [8]. В роботі інших дослідників пере-
вагу щодо впливу на широкий спектр мікроорганіз-
мів (грампозитивні/грамнегативні бактерії, дріжджо-
подібні гриби) мали фракції з молекулярними ма-
сами від 1 до 10 кДа, виділені з концентрату супер-
натанта L. plantarum 8РА-3 [9]. Передбачають, що 
антимікробні речовини переважно мають низьку 
молекулярну масу (4-6 кДа) (виключення реутерін) 
[10]. Бактеріоцини L. rhamnosus відрізняються від 
інших представників Lactobacillus spp. більш широ-
ким спектром активності проти грамнегативних та 

а б 

Рис.1. Фракціонування методом гель-проникаючої хроматографії метаболітних комплексів L. rhamnosus GG (а)  
і S. boulardii (б), отриманих культивуванням продуцентів у власних дезінтегратах 
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грампозитивних мікроорганізмів. Це підтверджують 
літературні дані та представлені результати [4, 7]. 
Також відмінності полягають в наступному: серед 
всіх біологічно активних речовин із різних пред-
ставників Lactobacillus spp. самими складними  
являються продукти життєдіяльності L. rhamnosus 
[7, 9]. 

Встановлений різний склад компонентів в ре-
човинах пробіотичних сахароміцетів співпадає з 
роботами авторів [11–13]. Так, за допомогою ульт-
рафільтрації через діалізні мембрани з порами 
10 кДа отримано чотири ізоляти з протимікробною 
активністю (50, 75 та 100 мкл концентрованого пре-
парату інгібувало Bacillus cereus на 26, 29 та 33 мм 
відповідно). Після очищення гель-фільтрацією  
через колонку Sephadex G-50 протимікробна дія 
підвищилася – зони інгібування збільшилися до 
37 мм. Молекулярна маса активного компоненту 
становила 5792 Да (визначено за допомогою елек-
трофорезу з SDS). Отриманий бактеріоцин був 
термостабілен, його активність зберігалася при 
витримці впродовж 30 хв (температура 60–80° С) 
[13]. Власна методика отримання метаболітних 
комплексів також передбачає температурну оброб-
ку біоматеріалу із збереженням їхніх протимікроб-
них властивостей. Наступними авторами екстрагу-
вання біологічно активних речовин із клітин S. bou-
lardii здійснювалося водою, метанолом, ізопропа-
нолом, н-бутанолом та етанолом. Найвищу проти-

мікробну активність відносно Escherichia coli і  
Candida albicans проявляв етиловий екстракт,  
потім – водний. В іншій роботі бактеріоцини  
S. boulardii очищали використовуючи колонку Sep-
hadex G-50. Протимікробною активністю з зоною 
інгібування росту Streptococcus pneumoniae 26 мм 
володів компонент з молекулярною масою 18 кДа 
[12]. Фракціонування на колонці Sephadex G-100 
показало наявність різних фракцій з відмінною ак-
тивністю відносно Staphylococcus aureus, E.coli,  
C. albicans, Aspergillus niger [11], що співпадає з 
власними результатами. За попередніми експери-
ментами та даними цієї роботи структурні компо-
ненти та метаболітні комплекси лактобактерій во-
лодіють більш вираженими протимікробними влас-
тивостями у порівнянні із зразками сахароміцетів 
[4, 5]. Представлені результати також показали: 
додавання мікробних клітин сахароміцетів при ку-
льтивуванні лактобактерій у власних структурних 
компонентах, дозволяє отримувати комбіновані 
метаболітні комплекси МLS з відмінним складом. А 
в попередніх експериментах встановлені більш 
виражені протидифтерійні властивості МLS віднос-
но інших проб лактобактерій та сахароміцетів [5]. 
Це підтверджує наше припущення щодо залежнос-
ті ступеню протимікробної активності від складових 
метаболітних комплексів пробіотичних мікрооргані-
змів. В подібних роботах інших авторів також дове-
дена більш виражена антибактеріальна дія при 

Таблиця 2 – Протимікробні властивості структурних компонентів і метаболітних комплексів Lactobacillus rham-
nosus GG та Saccharomyces boulardii відносно антибіотикорезистентних тест-культур (за наявністю / відсутніс-
тю росту на щільному живильному середовищі) та співставлення з домінуючими фракціями, розподіленими за 
допомогою гель-проникаючої хроматографії 

Біоло-
гічно 

активні 
комп-
лекси 

Питома вага домінуючих 
фракцій з молекулярними 

масами, % 

Протимікробна активність відносно тест-культур 

Staphylococcus  
epidermidis 

Enterococcus  
faecalis 

Enterobacter  
cloacae 

~ 4,2 –5,6 кДа ~ 0,8 – 1,6 кДа 
час експозиції, год 

2 24 48 2 24 48 2 24 48 

L ~ 62 17 - - - + - - + - - 

МL ~ 53 21 - - - + - - + - - 

МLS ~ 49 25 - - - + - - + - - 

S ~ 12 27 + + - + + - + + - 

МS - 54 + + - + + - + + - 

LS - 61 + + - + - - + + - 

ЦБ     + + + + + + + + + 

ФР     + + + + + + + + + 

Примітки: L – фільтрат ультразвукового дезінтеграту (структурні компоненти) L. rhamnosus GG, МL – метаболіт-
ний комплекс L. rhamnosus GG, одержаний культивуванням лактобактерій у власних дезінтегратах, MLS – комбіна-
ція метаболітного комплекса лактобактерій і сахароміцетів, отриманих при культивуванні мікроорганізмів у дезінте-
гратах лактобактерій, S – фільтрат ультразвукового дезінтеграту (структурні компоненти) S. boulardii, MS – метабо-
літний комплекс S. boulardii, одержаний культивуванням сахароміцетів у власних дезінтегратах, LS – метаболітний 
комплекс S. boulardii, одержаний культивуванням сахароміцетів у дезінтегратах лактобактерій, ЦБ – 1%-й цукровий 
м’ясо-пептонний бульйон, ФР – 0,9 % розчин натрію хлориду, + - наявність росту культури (протимікробний ефект 
відсутній), - – відсутність росту культури (протимікробний ефект наявний). 
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комбінованому впливі біологічно активних речовин 
на антибіотикорезистентні збудники [3].  

Результати представленої роботи показали 
відсутність впливу фракції з молекулярною ма-
сою ≥ 12 кДа на протимікробну активність. Це та-
кож стосується загальної кількості речовин з масою 
≤ 12 кДа. Їхня питома вага однакова в МLS, МS, LS 
наряду з різним рівнем антибактеріальної активно-
сті. Встановлено переважний вміст пептидів з мо-
лекулярними масами ~ 4,2 – 5,7 кДа в речовинах 
лактобактерій, які володіють більшими антибакте-
ріальними властивостями, на відміну від зразків 
сахароміцетів (~ 1,1 кДа). Вплив цих фракцій на 
протимікробну активність потребує підтвердження. 
Можливо, антибактеріальна дія метаболітних ком-
плексів обумовлена не лише пептидними компо-
нентами. Необхідна подальша більш детальна 
характеристика їхньої біохімічної структури.  

Висновки 
1. Гель-хроматографічним фракціонуванням дослі-

дних речовин Lactobacillus rhamnosus LGG і Sac-
charomyces boulardii встановлено багатокомпо-
нентність складу з переважним вмістом пептид-
них компонентів (~ 87 % – ~ 98 %) та меншою 
питомою вагою білків з молекулярними масами  
≥ 12 кДа (~ 2 % – ~ 13 %). 

2. Найбільш ефективними метаболітними комплек-
сами за протимікробною активністю відносно 
грампозитивних та грамнегативних збудників є 
речовини лактобактерій, які містять в переважній 
кількості пептиди з молекулярними масами  
~ 4,2 – 5,7 кДа, на відміну від зразків сахароміце-
тів (~ 1,1 кДа).  

3. Фракція з молекулярною масою ≥ 12 кДа не 
впливає на протимікробну активність біологічно 
активних речовин. 

4. Отримані за однаковим способом одержання 
(культивуванням мікробних клітин у власних дез-
інтегратах) метаболітні комплекси L. rhamnosus 
(МL) і S. boulardii (МS) мають різний склад фрак-
ціонованих сполук, що доводить їх залежність 
від штаму продуцента. 

5. Представлений в роботі фракційний склад дослі-
джуваних структурних компонентів і продуктів 
життєдіяльності L. rhamnosus LGG і S. boulardii 
стане в нагоді при конструюванні на основі біо-
логічно активних речовин пробіотичного похо-
дження протимікробних поліфункціональних кан-
дидат-препаратів. 
Перспективи подальших досліджень. Пла-

нується провести біохімічний аналіз метаболітних 
комплексів Lactobacillus rhamnosus GG і Saccharo-
myces boulardii. 
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ГЕЛЬ-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ МЕТАБОЛИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
L. RHAMNOSUS GG И S. BOULARDII И ИХ ПРОТИВОМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ 
Исаенко Е. Ю., Бабич Е. М., Горбач Т. В., Семенченко А. Ю., Коцар Е. В. 
Резюме. Целью работы стало изучение состава метаболитных комплексов Lactobacillus rhamno-

sus GG и Saccharomyces boulardii с помощью хроматографического фракционирования и противомикроб-
ной активности в отношении антибиотикорезистентных возбудителей для создания противомикробных 
полифункциональных кандидат-препаратов нового поколения. 

Дезинтеграты, представляющие собой структурные компоненты, получены низкочастотной ультра-
звуковой обработкой пробиотических клеток L. rhamnosus GG или S. boulardii. Метаболитные комплексы 
получены авторским способом культивированием лактобактерий и сахаромицетов в собственных дезин-
тегратах, сахаромицетов и комбинации сахаромицетов с лактобактериями – в дезинтегратах лактобакте-
рий. Фракционирование веществ L. rhamnosus и S. boulardii осуществляли с помощью гель-проникающей 
хроматографии. Противомикробную активность по отношению к антибиотикорезистентным штаммам 
Staphylococcus epidermidis PR, Enterobacter cloacae PR, Enterococcus faecalis PR изучали качественным 
методом.  

Установлено многокомпонентность всех опытных образцов с преимущественным содержанием пеп-
тидных компонентов (~ 87% - ~ 98%) и меньшим удельным весом фракций с молекулярными массами  
≥ 12 кДа (~ 2% – ~ 13%). При одинаковых условиях получены метаболитные комплексы L. rhamnosus GG 
и S. boulardii с различными составляющими, что доказывает зависимость конечного продукта от штамма 
продуцента. Наиболее эффективными по противомикробному действию в отношении возбудителей за-
болеваний являются вещества лактобактерий. Они содержат в подавляющем числе фракции с молеку-
лярными массами ~ 4,2 – 5,7 кДа. Образцы сахаромицетов отличаются меньшей антибактериальной ак-
тивностью и доминирующими составляющими с массами ~ 1,1 кДа.  

Представленный в работе фракционный состав метаболитных комплексов L. rhamnosus LGG и 
S. boulardii пригодится при конструировании на их основе противомикробных полифункциональных кан-
дидат-препаратов. 

Ключевые слова: гель-проникающая хроматография, бактериоцины, противомикробная активность, 
полирезистентные микроорганизмы, лактобактерии, сахаромицеты. 
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Gel Chromatographic Fractionation of Metabolic Complexes  
of L. rhamnosus GG and S. boulardii and their Antimicrobial Activity 
Isaуenko O., Babych E., Gorbach T., Semenchenko O., Kotsar O. 
Abstract. The rapid increase in antibiotic-resistant microorganisms encourages the development of alterna-

tive antimicrobial drugs, in particular on the basis of antimicrobial peptides. 
The purpose of the work was to study the composition of metabolic complexes of Lactobacillus rhamno-

sus GG and Saccharomyces boulardii by chromatographic fractionation and antimicrobial activity against antibi-
otic-resistant pathogens to create a new generation of antimicrobial polyfunctional candidate drugs. 

Material and methods. Disintegrates, which are structural components, are obtained by low-frequency ultra-
sonic treatment of probiotic cells of L. rhamnosus GG or S. boulardii. The metabolic complexes were obtained 
by the author's method of cultivation of lactobacteria and saccharomycete in their own disintegrates, saccharo-
mycetes and a combination of saccharomycetes with lactobacteria – in disintegrate of lactobacterias. The frac-
tionation of the substances of L. rhamnosus and S. boulardii was performed by gel permeation chromatography. 
Antimicrobial activity against multidrug-resistant strains of Staphylococcus epidermidis PR, Enterobacter clo-
acae PR, Enterococcus faecalis PR was studied by a qualitative method.  

Results and discussion. The study established multicomponent nature of all experimental samples with the 
predominant content of peptide components (~ 87% – ~ 98%) and lower specific weight of fractions with  
molecular weights ≥ 12 kDa (~ 2% – ~ 13%). We revealed differences in the composition of experimental  
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substances. This indicates that in the process of culturing cells in ultrasonic disintegrates is the production of 
metabolites, which is accompanied by changes in the components of metabolic complexes compared with disin-
tegrates. The difference in molecular weights and specific gravity of the fractions of the metabolic complex of 
lactobacilli and its combination with saccharomycetes proves that the addition of saccharomycetes to lactobacilli 
allows obtaining excellent substances with their own composition. Gel chromatographic separation of metabo-
lites of L. rhamnosus and S. boulardii, obtained by the same method of production, but from different microor-
ganisms, have different composition of fractionated compounds. This proves that the difference in the composi-
tion of the fractionated components also depends on the producer strain (lactobacilli or saccharomycetes). The 
most effective antimicrobial action against pathogens are lactobacteria. They contain an overwhelming number 
of fractions with molecular weights ~ 4,2 – 5,7 kDa. Saccharomycetes samples are characterized by lower anti-
bacterial activity and dominant components with masses of ~ 1,1 kDa. Perhaps less pronounced effect of sac-
charomycetes was on multidrug-resistant pathogens due to the dominant number of fractions with lower molecu-
lar weight. The largest molecular weight fraction ≥ 12 kDa is contained in close amounts in metabolic complexes 
with different antimicrobial activity, which indicates the absence of influence of this component on multidrug-
resistant opportunistic pathogens. 

Conclusion. The fractional composition of the metabolic complexes of L. rhamnosus LGG and S. boulardii 
presented in the work will be useful in the construction of antimicrobial polyfunctional candidate-medications 
based on them. 

Keywords: gel permeation chromatography, bacteriocins, antimicrobial activity, multidrug-resistant microor-
ganisms, lactobacteria, saccharomycetes. 
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