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ОППОРТУНИСТИК ИНФЕКЦИЯЛӘР СӘБӘПЧЕСЕ  
MORGANELLA MORGANII:  
АНТИМИКРОБ МАТДӘЛӘРГӘ ЧЫДАМЛЫЛЫГЫ  
ҺӘМ БИОЭЛПӘЛӘР ХАСИЛ ИТҮЕ

В данной работе проведен анализ встречаемости бактерий Morganella 
morganii в биологических материалах амбулаторных больных г. Казани в 2013 г. 
Показано, что M. morganii занимает четвертое место по частоте встречаемости 
среди наиболее частых возбудителей внебольничных инфекций из семейства 
Enterobacteriaceae. 93% изолятов M. morganii были устойчивы к ампициллину, 
91% – к азитромицину, а 77% и 74% устойчивы к цефазолину и доксициклину. 
Помимо этого, установлена способность двух полирезистентных штаммов  
M. morganii к формированию биопленок в различных условиях и толерантности 
к действию пероксида водорода, что также может обусловливать их устойчи-
вость к антимикробным препаратам.
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Enterobacteriaceae семьялы-
гына караган бактерияләр 

иммун системасы зәгыйфьлән-
гән кешеләрдә төрле оппорту-
нистик инфекцияләр кузгатырга 
сәләтле. Мондый инфекцияләргә 
шартлы патоген микроорга низм-
нар китереп чыгарган авыру-
ларны кертәләр. Соңгы вакытта 
Morganella morganii бактери-
яләре, амбулатор инфекцияләр 
сәбәпчесе буларак, ешрак искә 
алына башлады [Dutta, Narang, 
2004]. Әлеге бактерияләр бәвел 
чыгару юлы, тире һәм йом-
шак тукымалар инфекцияләре, 
сепсис, менингит һәм баш мие 
абсцессы кебек авырулар ките-
реп чыгарырга мөмкин [Atalay 
et al., 2010; Kim et al., 2007; Tsai 
et al., 2013; Vijaya et al., 2014]. 
М. morganii изолятларының күп-
челеге киң спектрдагы антибио-

тикларга, бигрәк тә β-лактам-
нарга чыдам, бу исә авыруларны 
тагы да катлауландыра [Jones et 
al., 2004]. 

Күпчелек энтеробактери-
яләр кислородның актив форма-
ларын (КАФ) зарарсызландыра 
торган каталаза, пероксидаза 
һәм супероксиддисмутаза кебек 
ферментлар синтезларга сәләт-
ле [Fridovich, 1995, 1997]. Орга-
низмга эләккән инфекцион агент-
ларны нейтральләштерү макса-
тыннан, макрофаг һәм нейтро-
филларның КАФ, аерым алганда 
Н2О2 кушылмасын бүлеп чыгару-
лары күптәннән билгеле [Kleba-
noff et al., 1966; Yoshpe-Purer, 
Henis, 1976]. Водород перокси-
ды, антимикроб матдә буларак, 
сәла мәтлек саклау һәм санита-
рия өлкәсендә дә актив кулланы-
ла. Шуңа күрә, авыру кузгатучы  
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мик роорганизмнарның КАФлар-
ны зарарсызландыра торган фер-
ментлар синтезлавы медицина 
өчен шактый проблема туды рыр-
га мөмкин. Моннан тыш, авыру 
тудыручы бактерияләрнең еш 
кына төрле микроорганизм нар-
дан торган биоэлпәләр1 соста-
вында очравын да искәртеп үтәр-
гә кирәк [Atalay et al., 2010]. 
Био элпәләр микроорганизмнар 
яшәешенең киң таралган форма-
сы булып тора, әлеге структура-
лар формалашу 60% хроник ин-
фекцияләрнең сәбәпчесе икәне 
дә билгеле [Голуб, 2012]. Моның  
сәбәбе шунда: биоэлпәләр соста-
вындагы күпчелек бактерияләргә 
антибиотикларның стандарт кон-
центрациясе тәэсир итми [Keren 
et. al., 2004]. 

Шулай итеп, әлеге тикше-
ренүнең максаты, берьяктан, 
2013 елда Казан шәһәрендә 
бүленгән амбулатор M. morganii 
штаммнарына статистик анализ 
үткәрү булса, икенче яктан, сай-
лап алынган ике штаммның во-
дород пероксидына каршы тору-
чанлыгын һәм биоэлпәләр хасил 
итүгә сәләтен билгеләү булды. 

2013 елда Казан шәһәренең 
«Биомед» дәвалау-диагностика 
үзәге 13153 биоматериал үрнә генә 
микробиологик анализ үткә рә.  
Ясалган статистик анализ нәти-
җәләренә караганда, бу үрнәк-
ләрдән 79819 бактериаль изолят 
бүлеп алына, шуларның 4824 ен 
грам-тискәре бактерияләр тәш кил 
итә. Enterobacteriaceae семьялы-

гы вәкилләренә бу категория нең 
98% ы туры килә (1 нче рәс.). 

Төрле биоматериаллардан 
57 M. morganii изоляты бүленде, 
шулай итеп, очрау ешлыгы бу-
енча бу бактерияләр энтеробак-
терияләр арасында 4 нче урын-
ны алды. M. morganii бүленү 
очракларының 42,8% ын моно-
культура тәшкил итсә (ягъни 
M. morganii үзе генә), 57,2% ы 
катнаш культурага туры килде. 
Мондый культуралар, күпче-
лек очракта, тизәк үрнәкләрен-
дә очрады. Гадәттә, M. morganii 
белән берлектә, Klebsiella 
pneumonia, гемолитик Escherichia 
coli һәм Staphylococcus aureus 
бүленгәнлеге ачыкланды.

M. morganii штаммнарының 
төрле антибиотикларга каршы 
торучанлык спектры билгеләнде 
(1 нче табл.).

1 Биоэлпә (рус. биопленка) – нинди дә булса өслеккә берегеп үскән һәм үзен тулы 
бер система кебек тотучы микрооганизмнар бергәлеге. Бергәлектәге күзәнәкләр химик 
матдәләр ярдәмендә даими коммуникациядә торалар.

1 нче рәсем. Enterobacteriaceae 
 семьялыгы вәкилләренең амбулатор 

биоматериалларда очрау ешлыгы  
(Казан, 2013)
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1 нче таблица. 
Амбулатор  пациентлардан 
бүлеп алынган M. morganii 

 изолятларының антибиотикларга 
сизгерлеге

№ Антибиотиклар
Чыдам 
штамм-
нар, %

Сизгер 
штамм-
нар, %

1. Ампициллин 93 7
2. Амикацин 0 100
3. Цефтазидим 9 91
4. Цефатоксим 12 88
5. Цефазолин 77 23
6. Азитромицин 91 9
7. Ципрофлоксацин 4 96
8. Гентамицин 9 91
9. Доксициклин 74 26

Таблицадан күренгәнчә, 
штамм нарның 93% ы ампицил-
линга, 91% ы – азитромицинга, 
77% ы – цефазолинга, 74% ы док-
сициклинга чыдам булып чыкты. 
Изолятларның барысы да ами-
кацинга, күпчелеге цефтазидим, 
цефатаксим, гентамицин, ни-
троксолин һәм ципрофлоксацин 
кебек антибиотикларга сизгер 
иде. Алдагы тикшеренүләр өчен 
бәвел үрнәкләреннән бүленгән 
M. morganii 1 һәм 4 штаммнары 
сайлап алынды. 

M. morganii 1 һәм M. mor ga-
nii 4 штаммнарының төрле кон-
центрациядәге водород перокси-
дына чыдамлылыгы тикшерелде. 
Моның өчен бактерияләр 0,5, 1, 
2, 5, 10, 15 һәм 20 мМ концен-
трациядәге Н2О2 өстәлгән LB ти-
рәлегендә үстерелде. Штамм-
нарның H2O2 гә чыдамлылы-
гы лаг-фазаның дәвамлылыгы 
һәм 6 сәг. эчендә үсеш тизлеген 
торгыза алу сәләте буенча бил-
геләнде. Алынган нәтиҗәләргә 
караганда, M. morganii штамм-
нарының һәркайсы 1 мМ водо-
род пероксидына чыдам булып 
чыкты, ә 2 мМ H2O2 тәэсире 
астында үсеш тизлеген ике сә-
гатьтән соң гына торгыза алды. 
M. morganii 1 штаммы бик нык 
яшәүчән булуы белән харак-
терланды: хәтта 20 мМ Н2О2 дә 
аның үсешен тулысынча туктата 
алмады (2 нче рәс. А). Шул ук 
вакытта, M. morganii 4 штаммы-
ның үсеше водород пероксиды-
ның тирәлектәге концентрациясе 
5 мМ тәшкил иткәндә үк тулы-
сынча тоткарлана иде (2 нче рәс. 
Б). Шулай итеп M. morganii 1, 
M. morganii 4 штаммына караган-
да, КАФ тәэсиренә тотрыклырак  
булып чыкты.

2 нче рәсем. M. morganii 1 (А) һәм M. morganii 4 (Б) бактерияләренең  
0,5, 1, 2, 5, 10, 15 һәм 20 мМ Н2О2 өстәлгән тирәлектә үсеше.  
Контроль – Н2О2 өстәлмәгән LB тирәлегендә үсеш темплары
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Патоген һәм шартлы-пато-
ген микроорганизмнарның кеше 
организмында сакланып калуы, 
аларны антибиотиклар һәм им-
мун системасы тәэсиреннән сак-
лаучы биоэлпәләр хасил булу 
белән бәйле [Ильина с соавт., 
2004]. M. morganii 1 һәм M. mor-
ganii 4 штаммнарының төрле 
тирә лек һәм температура тәэ-
сирендә биоэлпәләр барлыкка 
китерә алу сәләте тикшерелде. 
Био элпә ләр хасил итү нәтиҗәле-
леге генцианвиолет буявын бәй-
ләү дәрәҗәсе буенча билгеләнде 
(3 нче рәс.). 

4 нче А рәсеменнән күрен-
гәнчә, M. morganii 1 бактерияләре 
кулланылган тирәлекләренең һәр-
кайсында да биоэлпәләр хасил 
итәргә сәләтле. Шулай да, 28 °С та  
LB тирәлегендә үстергәндә әлеге 
структураларның барлык ка килү 
нәтиҗәлелеге, 37 °С ка караганда, 
40% ка югарырак булды. Miller 
модификациясендәге LB тирә-
легендә (алга таба «Miller тирә-
леге») исә биоэлпәләр ике тем-
пературада да яхшырак барлыкка 

килә (28°С та – 10% ка, 37°С та – 
40% ка). 4 нче Б рәсеменә кара-
сак, M. morganii 4 штам мының 
M. morganii 1 штаммына кара-
ганда биоэлпәләрне күпкә эф-
фективрак хасил итүен күрер-
без. Әлеге штамм биоэлпәләрне 
шулай ук Miller тирәлегендә ак-
тиврак барлыкка китерә. 

Шулай итеп, M. morganii 
штаммнарының икесе дә, 28°С та 
Miller тирәлегендә үс кән дә, био-
элпәләрне яхшырак хасил итүе 
ачык күренә. Miller тирә леге-
нең LB тирәлегеннән бары тик 

3 нче рәсем. M. morganii 4 
 бактерияләренең 28 °С (сулда) һәм 37 °С 
(уңда) температура шартларында 48 сәг. 
үсү дәверендә хасил иткән биоэлпәләрен 

генцианвиолет ярдәмендә ачыклау 

4 нче рәсем. M. morganii 1 (А) һәм M. morganii 4 (Б) штаммнарының LB һәм 
Miller тирәлекләрендә биоэлпәләр хасил итүе
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натрий хлориды күләме белән 
 аерылып торуын истә тотсак1, то-
зларның югары концентрациясе 
M. morganii бактерияләре тара-
фыннан биоэлпәләр хасил итүне 
стимуллаштыра, дигән фикергә 
килергә мөмкин. Бәлкем бу күре-
неш бактерияләргә сидек юлла-
рындагы тозлар һәм сидекчә нең2 
югары концентрациялә ренә җай-
лашырга мөмкинлек бирә дер. 
M. morganii 4 штаммы ның һәр 
ике тирәлектә дә биоэлпә ләр-
не яхшырак хасил итүе һәм киң 
спектрдагы антибио тик лар га чы-
дамлылык күрсәтүе (мәгъ лү мат 
китерелмәгән), әлеге штаммның 
вирулентлык үзлекләре югары-
рак булуына дәлил булып тора.

Шулай итеп, 2013 елда Ка-
зан шәһәрендә амбулатор ин-
фекцияләр сәбәпчесе булган 
энтеробактерияләр арасында 
M. morganii бактерияләре 4 нче 
урынны алды. Бүленгән изо-
лятларның төрле антимикроб 
матдәләргә чыдамлылыгын тик-
шерү, M. morganii штаммнары-
ның 74–93% ы ампициллин, ази-
тромицин, цефазолин һәм док-
сициклин кебек антибиотиклар-
га резистент икәнен ачыкларга 
ярдәм итте. Моннан тыш, лабо-
ратор тәҗрибәләр M. mor ganii 
штаммнарының биоэлпә ләр ха-
сил итүгә сәләтле һәм во дород 
пероксидына чыдамлылык буен-
ча аерылып торуларын күрсәтте. 
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Мәкалә «2014–2020 елларга Татарстан Республикасы  
дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне  

саклау, өйрәнү һәм үстерү» Дәүләт программасының  
3.5.4. номерлы чарасын тормышка ашыру кысаларында  

нәшер ителә

Миңнуллина Ләйлә Фәрваз кызы, 
Казан федераль университеты аспиранты,  

Фундаменталь медицина һәм биология институтының  
кече гыйльми хезмәткәре 

Шәйдуллина Эльвира Расил кызы, 
Казан федераль университеты магистранты,  

Фундаменталь медицина һәм биология институтының  
кече гыйльми хезмәткәре

Мәрданова Айслу Миркасыйм кызы, 
биология фәннәре кандидаты, Казан федераль университетының 

Фундаменталь медицина һәм биология институты доценты 
 


