
З
начну, якщо не більшу частину життя, городяни

проводять у приміщеннях, де з ними співісну�

ють величезна кількість бактерій і грибів. Не

завжди таке сусідство приємне, деякі мікроорганізми

патогенні, інші викликають алергію, але і без них теж

не можна. Згідно з численними даними, недостатній

контакт з мікробами, грибами і паразитами має висо�

ку ймовірність виникнення алергічних захворювань.

Позбутися від домашньої мікрофлори неможливо,

але в наших силах вплинути на її склад, а для цього

необхідно знати, які чинники формують співтова�

риство домашніх мікробів. З цією метою фахівці уні�

верситетів Колорадо і Північної Кароліни (США) під

керівництвом Ноя Фірера (Noah Fierer) досліджували

видовий склад грибів і бактерій, знайдених у пилу

1200 будинків, розсіяних по території Сполучених

Штатів.

Щоб зібрати зразки пилу, дослідники скориста�

лися допомогою волонтерів — учасників наукового

проекту “Дике життя наших домівок” (Wild Life of

Our Homes). Пил збирали в таких місцях, де його ви�

тирають найрідше: з верхніх кромок зовнішньої і

внутрішніх дверей. Там він накопичується і лежить,

практично не контактуючи безпосередньо з мешкан�

цями будинку. З тампонів, з отриманих зразків, виді�

ляли і секвенували ДНК.

Вчені з’ясували, що співтовариство бактерій і гри�

бів, знайдених у хатному пилу, в цілому відрізняється

від вуличного не тільки видовим складом, але і різно�

манітністю, яка в будинку приблизно на 50 % вища,

ніж ззовні. На вулиці переважають кілька доміную�

чих таксонів: гриби родів Cladosporium і Toxicocla�

dosporium і бактерії загонів Actinomycetales і Sphingo�

monadales. Пил у приміщенні і на вулиці поруч із
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Скажи, хто твій мікроб,

і я скажу, хто ти

Рис. 1. Вміст мікробного співтовариства дозволяє визначити,

0.01 0.01

0.02 0.02

Porp
hyr

omonas

Pre
vo

re
lla

Porp
hyr

omonas

Jeo
tg

ali
co

cc
us

Spo
ro

sa
rc

ina

M
ora

xell
a

Bifi
do

ba
ct

er
ium

M
fra

xell
a

Bac
ter

oide
s

Arth
ro

ba
ct

er

Blau
tia

Neis
se

ria

Собак немає Кішок немає

Кішки єСобаки є

с
п

ів
в

ід
н

о
ш

е
н

н
я

с
п

ів
в

ід
н

о
ш

е
н

н
я



будинком містить різні мікроорганізми, але ці відмін�

ності більш відчутні для бактерій, ніж грибів, біль�

шість з яких потрапляє в будинок ззовні.

Грибів, які воліють жити не на вулиці, а під дахом,

дуже мало. До них відносяться насамперед Aspergillus,

Penicillium, Alternaria і Fusarium, а також деякі гриби,

що руйнують деревину (Stereum, Trametes, Phlebia і

Ganoderma). “Хатними” можна вважати гриби, що

живуть на шкірі людини, у тому числі, Candida і Tri�

chosporon, а також дріжджі Saccharomyces і гриби, які

вирощують у підвалах: Pleurotus (гливи) і Agaricus

(печериці).

Дослідники відзначають, що приблизно 65 % ви�

дів грибів, що мешкають у будинку, зустрічаються і на

вулиці. Знаючи, які гриби за порогом, можна з дуже

високою ймовірністю передбачити, що ми виявимо в

домашньому пилі. Грибне співтовариство залежить,

насамперед, від географічного положення будинку і

кліматичних умов місцевості. Ці дані, на думку до�

слідників, можуть пояснити різну чутливість людей

до алергенів грибів у різних регіонах країни. У всяко�

му разі, зв’язок між кількістю грибних алергенів у

домашньому пилі і частотою виникнення захворю�

вання заслуговує вивчення. Дослідники відзначають,

що особливості будинку, у тому числі, його плануван�

ня і вентиляція, набагато менше впливають на грибну

флору житла, ніж зовнішні умови.

Природно, зовнішні умови впливають і на бакте�

ріальне співтовариство будинку, однак цей вплив на�

багато слабший, ніж для грибів. У хатнього пилу

переважають не вулична мікроби, а насельники меш�

канців будинку. До них відносяться бактерії людської

шкіри (Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium і

Propionibacterium), вагіни (Lactobacillus, Bifdobacterium

і Lactococcus) і фекалій (Bacteroides, Faecalibacterium і

Ruminococcus). Крім того, в пилу є звичайні мікро�

організми комах (Wolbachia, Buchnera, Rickettsia і

Bartonella) і домашніх тварин.

Вчені ідентифікували 56 родів бактерій, відносно

велика кількість яких у будинку пов’язана з собака�

ми, і 24 роди бактерій, що свідчать про присутність

кішок (див. рис. 1 на с. 74); бактерії цих таксонів час�

то зустрічаються у роті або фекаліях свійських тва�

рин. За відносно високим вмістом відповідних мікро�

організмів у пилу можна з точністю 92 % передбачи�

ти, що в будинку живе собака, і з імовірністю 83 % —

кішка.

Крім того, на мікрофлору впливають кількість жи�

телів, що мешкають у будинку, і співвідношення чо�

ловіків і жінок. Тут, правда, залежності не такі суворі,

як для домашніх тварин, але дослідникам вдалося

визначити відмінні риси мікробних спільнот бу�

динків, в яких жінок більше або менше, ніж чоловіків

(див. рис. 1 на с. 75). Якщо в пилу достатньо мікроор�

ганізмів, що живуть на шкірі (Corynebacterium і Derma�

bacter), та фекальної бактерії Roseburia, це свідчить

про переважання в будинку чоловіків. Можливо, тут

зіграли роль різниця в біології шкіри чоловіків і жі�

нок, у розмірі їх тіл і гігієнічних звичках. Відомо, на�

приклад, що чоловіки розсівають навколо себе біль�

ше бактерій, ніж жінки, і Corynebacterium частіше зу�

стрічається на чоловічій шкірі, ніж на жіночій. У

свою чергу, в будинках, де багато жінок, велика част�

ка Lactobacillus, можливо тому, що представники цьо�

го роду становлять важливу частину вагінальної

мікрофлори. Таким чином, за відносним різноманіт�

тям певних бактерій і грибів у будинку можна з вели�

кою часткою ймовірності встановити їхнє джерело.

Ці особливості домашньої мікрофлори можуть бути,

на думку дослідників, корисні для судово�медичної

експертизи.

Якщо домашнє грибне оточення з якоїсь причини

не влаштовує мешканців, Ной Фірер радить переїжд�

жати в інший будинок, а, можливо, і в інше місто.

Навпаки, якщо треба змінити бактеріальну мікрофлору,

доведеться придивитися до тих, хто живе в будинку. 
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