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В роботі розглянуто питання впливу сумісного культивування 

біфідобактерій штаму B.bifidum ЛВА-3 та лактобацил штаму L.plantarum 8Р-А3 

на їх адгезивну активність. У якості моделі для вивчення адгезивних 

властивостей мікроорганізмів нами було обрано формалізовані еритроцити 

людини 0(І) Rh
+
 групи крові. Експериментальні зразки були одержані згідно 

технології [1]. Визначення основних показників активності культури 

(активність кислотоутворення та кількість живих бактерій [2]) проводили 

відповідно вказаним методикам. Дослідження адгезивної активності 

пробіотичних штамів бактерій проводили за методом фотоколориметрії [3]. 

Дослідження експериментальних зразків проводилося у порівнянні з 

комерційними препаратами «Біфідумбактерин» і «Лактобактерин» відповідно. 

Експериментальні зразки містили біфідобактерії ІІ генерації та лактобацили V 

або VI генерації у співвідношенні 1 : 3; у якості пребіотичного компоненту 

використовували лактулозу або лактитол. 

У ході експерименту встановлено, що сумісне культивування не 

призводить до пригнічення основних ростових показників (кількість живих 

бактерій та активність кислотоутворення) і бактерії у складі препарату є 

високоадгезивними. Також, слід зазначити, що зразки, які містять лактобацили 

V генерації мають вищий показник адгезивної активності. Це може бути 

пов’язано з тим, що лактобацили під час ліофілізації знаходилися на 

початковому етапі експоненційної фази росту, та всі життєві процеси після 

відновлення відбувалися на значно вищому рівні.  

Так, адгезивна активність біфідобактерій і лактобацил у контрольних 

зразках становила 60% та 28.4% відповідно; у експериментальному зразку з 

додаванням лактитолу адгезивна активність бактерій становила 80% [4].   
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