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          Мета роботи: Освоєння методів санітарно-мікробіологічного контро-

лю якості природної і питної води, визначення вмісту у воді бактерій групи 

кишкової палички. 

  

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 Якість води являється визначним фактором для її практичного вико-

ристання. Під якістю природної і питної води розуміють сукупність власти-

востей, які обумовлені характером домішок, що знаходяться у воді. За сво-

єю природою домішки поділяються на органічні та неорганічні. Окрему 

групу складає мікрофлора і мікрофауна природних водоймищ, які значно 

впливають на якість води в самому водоймищі, а також на роботу очисних 

споруд і систем водопостачання промислових підприємств.  

 Особливі вимоги до якості води висуваються на промислових підпри-

ємствах, які виготовляють харчові продукти, причому ці вимоги залежать 

від місця води у виробничому циклі. Якщо вода являється складовою час-

тиною готової продукції (безалкогольні напої, пиво, компоти, маринади), то 

вона повинна бути прозорою, без стороннього запаху і смаку, не повинна 

містити домішок, які впливають на здоров’я людини, а також патогенні мі-

кроорганізми. У загальному випадку вона повинна відповідати вимогам 

ГОСТ 2874-82 «Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю». 

Аналогічні вимоги до води існують на виробництвах, які базуються на 

культивуванні мікроорганізмів (отримання кормового білка, вітамінів, ан-

тибіотиків і т.д.). 

При використанні мікробіологічно забрудненої води у виробництво 

можуть потрапити збудники інфекційних захворювань, харчових отруєнь, а 

також різні сапрофіти – гнильні, кислотоутворюючи бактерії, які здатні 

шкідливо діяти не тільки на хід технологічного процесу, а й на якість та 

стійкість готової продукції під час зберігання. 

У зв’язку з цим на харчових та біотехнологічних виробництвах 

обов’язковим являється контроль за мікробіологічними показниками якості 

води. 

 При стандартному мікробіологічному дослідженні санітарний стан 

води характеризується двома основними показниками: загальною кількістю 

бактерій у воді і кількістю бактерій групи кишкової палички (бактерії Coli). 
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 Контроль загальної кількості бактерій складається у визначенні в 1 мл 

води кількості бактерій, які здатні зростати на живильному розчині. Таке 

визначення дає не абсолютну, а відносну мікробіологічну характеристику 

води і дозволяє проводити порівняльний аналіз бактеріального забруднення 

води, відібраної із різних міст певного джерела чи із одного і того ж місту, 

але в різні пори року. Загальна кількість бактерій в 1 мл середньої проби 

нерозбавленої господарсько-харчової води не повинна перевищувати 100. 

 Безпосереднє визначення патогенних мікробів у воді пов’язано з ве-

ликими труднощами, так як вони зустрічаються періодично, найчастіше під 

час епідемічних сплесків, і їх кількість мізерно мала в порівнянні з постій-

ною, непатогенною мікрофлорою досліджуваних об’єктів. У зв’язку з цим 

можливе забруднення їх патогенними мікробами визначають на підставі 

непрямого показника – кількості так званих санітарно-показових, або інди-

каторних мікроорганізмів (кишкових паличок, стрептококів, стафілококів), 

наявність яких вказує на зараженість об’єкту виділеннями організму люди-

ни, внаслідок чого можлива наявність в них відповідних патогенних мікро-

організмів. 

Кишкова паличка, яка являється постійним мешканцем товстих ки-

шок, нешкідлива для людини. Вона являється показником фекального за-

бруднення води виділеннями кишечника людини, що свідчить про можливу 

наявність збудників важких кишкових захворювань (дизентерії, черевного 

тифу і т.д.), які виділяються із хворого організму. Перевагою бактерії групи 

кишкової палички (БГКП) чи Coli-бактерії як санітарно-показових мікробів 

являється значна домінація їх над іншими індикаторними мікроорганізмами 

в забруднених об’єктах, що дозволяє визначити джерела навіть дуже незна-

чного забруднення. 

Вміст у воді бактерій групи кишкової палички характеризується дво-

ма мікробіологічними показниками: колі-титром і колі-індексом. 

Колі-титр чисельно дорівнює найменшому об’єму води в мілілітрах, 

в якому можна знайти одну кишкову паличку. Чим менша величина колі-

титру, тим небезпечнішою являється вода в епідеміологічному відношенні. 

Для незараженої і освітленої води, яка використовується для виробничо-

питних цілей, колі-титр в окремому визначенні повинен бути не нижче  

300–350. 
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 Колі-індекс – це кількість кишкових паличок в 1 літрі води. Для пит-

ної води колі-індекс не повинен перевищувати 3. Для його визначення бак-

терії попередньо концентрують пропусканням води через мембранні фільт-

ри. Безпосереднє використання для питних цілей води із колодязів та дже-

рел дозволяється, якщо колі-індекс не перевищує 10.  

Співвідношення між колі-титром і колі-індексом виглядає наступним 

чином: 

 колі-титр = 1000 / колі-індекс; 

 колі-індекс = 1000 / колі-титр.  

Для підприємств харчової промисловості, окрім колі-індексу, норму-

ється також кількість спорових анаеробів. Титр бактерій Clostridium пови-

нен бути більшим 100. 

Для визначення кількості бактерій групи кишкової палички існує два 

методи: бродильний і бактеріальних фільтрів. Ці обидва методи базуються 

на здатності БГКП, на відміну від інших бактерій, зброджувати цукор (глю-

козу, лактозу, мальтозу і т.д.) з утворенням газу і кислоти, причому в бро-

дильному методі утворюється, головним чином, газоутворення, а в методі 

бактеріальних фільтрів – утворення кислоти, яка здатна руйнувати фуксин-

сульфітний агар, що входить у вміст робочих аналітичних середовищ (на-

приклад, середовище Ендо) з визволенням фуксину, внаслідок чого в містах 

зросту колоній Coli-бактерій створюються підфарбовані фуксином червоні 

блискучі бугорки, чисельність яких дорівнює кількості бактерій групи киш-

кової палички. 

Вибір методу залежить від якості аналізованої води. При дослідженні 

добре фільтруючої води зручніше використовувати метод бактеріальних фі-

льтрів. Якщо вода містить колоїдні речовини і сторонні суміші, що переш-

коджають процесу фільтрування, доцільно користуватися бродильним ме-

тодом. 

 Аналіз даних, отриманих у результаті санітарно-мікробіологічного 

дослідження води, дозволяє визначитися з необхідним набором очисних 

споруд, оцінити ефективність їх роботи, а також являється базою для техні-

ко-економічного порівняння варіантів можливих схем очисних споруд. 
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1. ВИЗНАЧЕННЯ БАКТЕРІЙ ГРУПИ КИШКОВОЇ ПАЛИЧКИ 

МЕТОДОМ БАКТЕРІАЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ 

  

Суть цього методу полягає в концентруванні колі-бактерій із визнача-

льного об’єму дослідної води на скляному пористому фільтрі з наступним 

вирощуванням колоній цих бактерій при температурі 37 ± 0,5 °C в середо-

вищі Ендо і підрахунком кількості БГКП. Концентрування проходить на 

пористих фільтрах, які затримують мікрокапсули бактерій, внаслідок чого 

можливо вирощування мікробів в середині пор. У зв’язку з цим фільтру-

вання прискорюють створенням на фільтрі різниці тиску за допомогою ва-

куумного водоструминного насосу. 

 

1.1. Необхідні прибори, посуд і матеріали 

Пляшки для відбору проб ємністю 500 мл; чашки Петрі; пінцет; бак-

теріальний скляний фільтр; вакуум-насос; мікроскоп або збільшувальне 

скло із збільшенням в 3–5 разів; фільтрувальний папір; термометр зі шка-

лою (0–50) °C; автоклав або сушильна шафа; колби ємністю 150 мл; колби 

із товстостінного скла ємністю 50 мл; термостат; реактиви (дистильована 

вода, середовище Ендо, тиосульфат натрію). 

Лабораторний посуд, матеріали, живильне середовище перед почат-

ком роботи необхідно простерилізувати методами сухожарової стерилізації 

або автоклавування. 

 

1.2. Приготування живильного середовища (середовище Ендо) 

Середовище Ендо (фуксинсульфітний агар) рекомендовано готувати 

із стандартного сухого препарату згідно до рецепту, що приведено на ети-

кетці упаковки (4,3 г препарату розмішати в 100 мл дистильованої води, 

прокип’ятити протягом 2 хвилин, після чого профільтрувати через ватний 

тампон і знову довести до кипіння).  

1.2.1. Подготовка чашок Петрі із середовищем Ендо 

В чашки Петрі необхідно залити 10–12 мл розчину середовища Ендо, 

охолодженої до до 45 °C. При цьому необхідно уникати утворення бульба-

шок повітря, незалитих ділянок днища чашки, попадання живильного сере-

довища на її край та кришку. 
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Після цього чашку із залитим фуксинсульфітним агаром необхідно 

поставити на горизонтальну поверхню до застигання середовища. 

 

1.3. Відбір проб 

Для санітарно-бактеріологічних досліджень необхідна наявність 

500 мл води. Проби відбирають в попередньо простерилізовані пляшки з 

ватно-марлевими пробками, накритими зверху паперовим ковпачком. До 

шиї пляшки прив’язують пакетик з загорнутою в нього запасною пробкою. 

Для дослідження водопровідної води її відбирають із кранів водопровідних 

мереж, при чому це проводиться в період найбільшої витрати води після 

попередньої стерилізації кранів методом випалу вогнем від горіння тампо-

ну, змоченого в спирті, і спуску води протягом 10–15 хвилин при повністю 

відкритому крані. 

Проби хлорованої води відбирають в посудину, яка містить дехлота-

тор, так як під дією хлору мікроби у воді гинуть, що заважає проведенню 

дослідження. В якості дехлотатору частіше всього використовують сірнова-

токислий (тиосульфат) натрію, якого на 500 мл відібраної води додається 

10 мг. 

Бактеріологічний аналіз води необхідно проводити не пізніше, ніж 

через 2 години після відбору проб. Вказаний час може бути подовжено до             

6 годин у випадку зберігання чи транспортування проби води при темпера-

турі від 1 до 5 °C. Для цього пробу поміщують в резинові мішки, які зимою 

наповнюють теплою водою, а влітку – льодом. 

 

1.4. Опис лабораторної установки 

Основним вузлом лабораторної установки (рис.) являється фільтрува-

льний апарат, який складається із колби-приймача (1), тримача (2) з полкою 

(3) і фільтру (4). Товстостінна колба-приймач, має патрубок (5), за допомо-

гою якого через з’єднуючі трубки (6) і запобіжну колбу (7) підключається 

до вакуумного водоструминного насосу (8). В шийку колби вставляється 

пробка (9) з отвором посередині для установки тримача (2). В якості полки 

(3) використовується великопористий скляний диск з розміром пор 15–40 

мкм, впаяний у скляну воронку тримача (2). В якості фільтру (4) використо-

вується непроникна для бактерій скляна пластина з маленькими порами             

(1–1,7 мкм). 
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1.5. Порядок виконання роботи 

1.5.1. Перед початком роботи фільтр і тримач необхідно простерилі-

зувати (колбу-приймач стерилізують у тому випадку, якщо передбачається 

проведення мікробіологічного дослідження фільтрату). 

Для цього: 

  скляний тримач фільтру завернути в папір разом з паперовим ковпа-

чком і стерилізувати методом автоклавування під тиском 0,1 МПа протягом 

20–30 хвилин; 

  скляний пористий фільтр завернути в пергамент чи алюмінієву фоль-

гу і також стерилізувати методом автоклавування під тиском 0,1 МПа про-

тягом 30 хвилин. 

 

 
Рисунок – Лабораторна установка: 

1 – колба-приймач; 2 – тримач; 3 – полка; 4 – пластина-фільтр;  

5 – патрубок; 6 – з’єднуючі трубки; 7 – запобіжна колба;  

8 – водоструминний насос; 9 – резинова пробка 

 

1.5.2. Простерилізований тримач з пробкою вставити в шийку колби-

приймача. На горизонтальну полку тримача положити пінцетом, обпаленим 

в полум’ї газової горілки, скляний стерильний фільтр, попередньо підклав-

ши під нього стерилізоване кільце фільтрувального паперу, який змочено в 
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стерильній дистильованій воді. Збір фільтрувальної лабораторної установки 

необхідно проводити безпосередньо перед початком роботи. 

1.5.3. Патрубок колби-приймача з’єднати з запобіжною колбою, а за-

побіжну колбу – з водоструминним насосом. 

1.5.4. Пропустити через фільтрувальний апарат 300–350 мл води, віді-

браної із водопровідної мережі. 

1.5.5. Після закінчення фільтрування водоструминний насос необхід-

но відключати поступово, так як різка зміна тиску може привести до того, 

що вода із крану швидко заповнить запобіжну колбу і надійде до колби-

приймача. 

1.5.6. Після закінчення роботи водоструминного насоса зняти обпале-

ним пінцетом з полки тримача скляний пористий фільтр і розмістити його 

на поверхні середовища Ендо в чашці Петрі. 

1.5.7. Чашку Петрі з розміщеним в ній скляним пористим фільтром 

поставити в термостат чи сушильну шафу на 24 години при температурі  

37 ± 0,5 °C. Необхідно пам’ятати, що при використанні агаризованих середо-

вищ для вирощування мікробів на їх поверхні утворюється конденсаційна во-

да, тому для отримання ізольованих колоній на поверхні середовища чашку 

Петрі ставляють в термостат (сушильну шафу) кришкою до низу. В іншому 

випадку конденсат, який накопичується на внутрішній стороні кришки, стікає 

на поверхню середовища, перешкоджаючи утворенню окремо розташованих 

колоній, що в значній мірі ускладнює підрахунок результатів. 

1.5.8. Через 24 години, використовуючи мікроскоп чи збільшувальне 

скло зі збільшенням в 2–5 разів, підрахувати кількість колоній бактерій гру-

пи кишкової палички, забарвлених в червоний колір з металічним блиском. 

1.5.9. Підрахувати колі-індекс за формулою: 

    Колі-індекс 
V

n 1000
 , 

де n – кількість колоній бактерії групи кишкової палочки; V – об’єм во-

ди, мл, взятий для фільтрування. 
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2. ВИЗНАЧЕННЯ КОЛІ-ТИТРУ І КОЛІ-ІНДЕКСУ  

БГКП БРОДИЛЬНИМ МЕТОДОМ 

 

Суть бродильного методу полягає в засіванні певних обсягів дослі-

джуваної води в глюкозо-пептонному середовищі з наступною інкубацією 

отриманих засівів при 37 ± 0,5 °C і визначенням можливих значень колі-

титру і колі-індексу за допомогою спеціальних стандартних таблиць. 

  

2.1. Необхідні прибори, посуд і матеріали  

Автоклав; термостат, сушильна шафа; колби ємністю 50, 100, 150 мл; 

пробірки ємністю 20 мл; фільтрувальний папір; термометр (50–200) °C; ре-

активи (глюкоза, пептон, хлорид натрію, дистильована вода). 

 

2.2. Приготування живильних середовищ  

 2.2.1. Приготування нормальної глюкозо-пептонного середовища.  

Для цього необхідно: 

  зважити 1,0 г пептону, 0,5 г хлориду натрію та  0,5 г глюкози; 

  змішати навішування реактивів в одному посуді;  

  перенести кількісно отриману суміш в колбу ємністю не менше ніж 

0,1 л (100мл); 

  додати 100 мл дистильованої води;  

  розчинити всі інгредієнти.  

 2.2.2. Приготування концентрованого глюкозо-пептонного середови-

ща. Для цього необхідно:  

  зважити 5,0 г пептону, 2,5 г хлориду натрію, 2,5 г глюкози; 

  змішати навішування реактивів; 

  перенести кількісно отриману суспензію в колбу ємністю не більше 

ніж 0,05 л (50мл); 

  додати 50мл дистильованої води; 

  розчинити всі інгредієнти. 

 

2.3. Відбір проб 

Із водопровідної мережі проби води відбирають методом, який приве-

дено вище. Проби води із відкритих водойм: колодязів, басейнів, річок і т.д. 
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відбирають за допомогою батометрів, які представляють собою металічний 

каркас з масивним свинцевим днищем – грузилом. В металічний каркас 

вставляють пляшку. 

 Батометр опускають на задану глибину і відкривають пляшку, тягну-

чи за мотузку, яка прив’язана до пробки. Після наповнення пляшки бато-

метр підіймають на поверхню, а пляшку закривають стерильною пробкою. 

Із відкритих водойм проби рекомендують відбирати із глибини  

10–15 см від поверхні води і на такій же відстані – від дна при малій глиби-

ні водойми.  

 

2.4. Порядок виконання роботи 

2.4.1. В чотири колби ємністю 150 мл ввести по 10 мл концентровано-

го глюкозо-пептонного середовища, в чотири пробірки ємністю по 20 мл 

ввести по 1 мл концентрованого глюкозо-пептонного середовища, в п’ять 

пробірок по 20 мл ввести по 10 мл нормального глюкозо-пептонного сере-

довища. 

2.4.2. В підготовані сосуди з живильним середовищем ввести так зва-

ні поплавки для контролю процесів газоутворення. В якості поплавків мож-

на використовувати поролонову губку, нарізану кубиками такого розміру, 

щоб, знаходячись в бродильному сосуді, вони не торкалися його стінок. Пі-

сля цього сосуди розмістити в автоклаві і простерилізувати при температурі 

110 °C протягом 30 хвилин. В процесі автоклавування бульбашки повітря із 

під губки витісняються парами води, а в процесі охолодження пори запов-

нюються живильним середовищем, внаслідок чого губка опускається на дно 

сосуду. Якщо в подальшому в досліджуваному середовищі внаслідок дії мі-

кроорганізмів утворюється газ, він затримується в порах губки, що призво-

дить до її підняття на поверхню середовища. При цьому через напівпрозору 

тканину поролону добре видно бульбашки газу, який утворився. 

2.4.3. Після цього в залежності від міста відбору проби води (водоп-

ровід, відкрита водойма, система господарсько-питного водопостачання) її 

засіюють в колби і пробірки з глюкозо-пептонним середовищем за такою 

схемою: 

  при дослідженні води із відкритих водойм засіювати 100; 10; 1,0; 

0,1 мл; 



 12 

  при дослідженні води із водопроводу – три об’єми по 100 мл, три 

об’єми по 10 мл і три об’єми по 1 мл. 

 При цьому засів води об’ємами 100 і 10 мл необхідно здійснювати в 

колби і пробірки відповідно по 10 і 1,0 мл концентрованого глюкозо-

пептонного середовища, а засів води об’ємами 1,0 і 0,1 мл – в пробірки з 

10 мл нормального глюкозо-пептонного середовища. 

2.4.4. У всіх сосудах визначити рН середовища спеціальним індикато-

рним папером для контролю процесу утворення кислоти в процесі бродіння. 

2.4.5. Колби і пробки з засіяними середовищами інкубують в термос-

таті 24 години при 37 ± 0,5 °C. 

2.4.6. Після цього у всіх інкубованих сосудах визначити рН середо-

вища, а також провести детальне візуальне обстеження. 

2.4.7. Проаналізувати результати засівів: 

  відсутність помутніння, утворення кислоти (зниження рН не спосте-

рігається) і газу являється показником відсутності бактерій групи кишкової 

палочки в досліджуваному об’ємі води; 

  помутніння живильного середовища з утворенням кислоти і газу яв-

ляється показником наявності в пробі БГКП. 

2.4.8. У випадку появи в засівах тільки кислоти пробірки інкубують 

ще 24 години при температурі 37 ± 0,5 °C. Якщо наступного дня помутніння 

і газоутворення відсутні, то можна констатувати остаточний негативний ре-

зультат, при появі цих ознак – остаточний позитивний результат. 

2.4.9. Результати аналізу проводяться у вигляді колі-індексу і колі-

титру, які визначають відповідно з табл. 2.1 і 2.2. 

За табл. 2.1 визначається найбільш ймовірна величина індексу бакте-

рій групи кишкової палички, яка відповідає отриманим комбінаціям пози-

тивних і негативних результатів. 

Довірчі інтервали визначають межі індексу, в діапазоні яких може ко-

ливатися дійсна кількість бактерій з 95 %  вірогідністю. При реєстрації ре-

зультатів аналізу довірчі інтервали, як правило, не вказують. 

 При визначенні індексу кишкової палички у відкритих джерелах во-

допостачання за табл. 2.2 використовують результати засіву чотирьох деся-

тикратних об’ємів води. Для такої обмеженої кількості об’ємів довірчі інте-

рвали не можуть бути розраховані, і результати потрібно вважати орієнтов-

ними. 
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Таблиця 2.1 – Визначення колі-індексу і колі-титру у водопровідній 

воді  

Кількість позитивних показ-

ників результатів аналізів  

Колі-

індекс 

Межа індексу 

(довірчі інтервали) 

Колі-титр 

три 

сосуди по 

100 мл 

три 

сосуди 

по 10 мл 

три 

сосуди 

по 1 мл 

нижній верхній 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

2 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

3 

< 3 

3 

3 

4 

7 

7 

11 

11 

9 

14 

15 

20 

21 

28 

23 

39 

64 

43 

75 

120 

98 

150 

210 

240 

460 

1100 

1100 

– 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

7 

4 

10 

4 

7 

15 

7 

14 

30 

15 

30 

35 

36 

71 

150 

– 

– 

9 

13 

20 

21 

23 

36 

36 

36 

37 

44 

89 

87 

149 

120 

130 

379 

210 

230 

380 

380 

440 

470 

1300 

2400 

4800 

> 333 

333 

333 

250 

143 

143 

91 

91 

111 

72 

67 

50 

48 

86 

43 

26 

16 

23 

13 

8 

11 

7 

5 

4 

2 

0,9 

0,9 
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Таблиця 2.2 – Визначення колі-індексу при дослідженні води відкри-

тих водойм  

Об’єм досліджуваної води, мл Колі- 

індекс 

Колі- 

титр 100 10 1 0,1 

– 

– 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

– 

+ 

– 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

– 

– 

+ 

– 

– 

+ 

+ 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

+ 

– 

+ 

< 9 

9 

10 

23 

94 

230 

960 

2380 

> 2380 

> 111 

111 

105 

43 

10 

4 

1 

0,4 

< 0,4 

«+» – позитивний результат 

«–» – негативний результат 

 

ЗМІСТ ЗВІТУ ПРО РОБОТУ 

1. Мета роботи. 

2. Схема установки. 

3. Хід виконання роботи. 

4. Розрахунки за методом бактеріальних фільтрів.  

5. Заповнення таблиць і визначення колі-титру бродильним методом.  

 

Контрольні запитання 

1. Вимоги до якості питної і природної води. 

2. Дайте визначення колі-титру і колі-індексу.  

3. Основні способи обробки посуду і допоміжних матеріалів перед 

початком роботи і в процесі її проведення. 

4. Методика відбору проб для санітарно-бактеріологічного дослі-

дження. 

5. Властивості БГКП, на яких основані методи визначення колі-титру 

і колі-індексу бактерій групи кишкової палочки. 

6. Сутність визначення БГКП методом бактеріальних фільтрів.  

7. Сутність визначення БГКП бродильним методом. 
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