
Туберкульоз тварин значно поширений у 

більшості країн світу і завдає суттєвих еконо-

мічних збитків тваринницьким господарствам, 

а інколи реально загрожує здоров'ю людини. 

Лабораторна діагностика відіграє важливу 

роль у комплексі заходів, які спрямовані на 

профілактику та боротьбу з туберкульозом 

тварин [2, 4, 6].  

Згідно сучасної класифікації, мікобактерії 

відносять до порядку Actinomycetales, родини 

Mycobacteriaceae, роду Mycobacterium. Цей рід 

включає більше, ніж 30 видів мікобактерій, які 

широко розповсюджені у навколишньому се-

редовищі. За впливом на організм тварин, роз-

різняють: патогенні види – М. tuberculosis, M. 

bovis, M. avium, M. africanum, М. leprae, 

М. paratuberculosis, M. microti; умовно-

патогенні – M. kansasii, M. marinum, 

M. scrofulaceum, M. intracellularae, M. xenopi, 

M. ulcerans, M. fortuitum, M. chelonei; непато-

генні – всі інші види. Атипові 

(нетуберкульозні, анонімні) мікобактерії 

включають умовно-патогенні та непатогенні 

види [4]. 

Для ідентифікації виділених культур міко-

бактерій використовують бактеріологічний 

метод. Слід зазначити, що поряд із широким 

вибором бактеріологічних методів досліджень, 

значна частина виділених мікобактерій зали-

шається за певних причин неідентифікованою 

[1, 8, 9]. Це може призводити до хибної інтер-

претації результату лабораторних досліджень. 
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Мета досліджень – встановити видову на-

лежність мікобактерій, виділених від тварин у 

Дніпропетровській області. 

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-

ня виконувалися на базі навчально-дослідної 

лабораторії кафедри епізоотології та інфекцій-

них хвороб Дніпропетровського державного 

аграрно-економічного університету.  

Матеріалом для досліджень були мікобакте-

рії 14 культур, виділені від тварин (великої 

рогатої худоби та мурчаків) у Дніпропетровсь-

кій області. 

У мікобактерій визначали: швидкість росту 

культур на живильному середовищі; характер, 

структуру та колір колоній; морфологію 

(колір, форма і величина клітин, наявність зер-

нистості) та тинкторіальні властивості мікоба-

ктерій у препаратах, пофарбованих за методом 

Ціля-Нільсена; інтенсивність росту на щільно-

му яєчному середовищі за різних температур 

культивування (20–22, 37 та 45 °С), на м’ясо-

пептонному агарі, на середовищі зі саліцила-

том натру; каталазну активність за методом 

Kubica G.P. et al. (1960); каталазну та перокси-

дазну активність за методом Першина Г.Н. та 

Зикова Т.Н. (1958); стійкість до 5 % хлористо-

го натру за методом Kestle D. et al. (1967); гід-

роліз ТВІН–80 за методом Wayne G. (1962); 

редукцію нітратів за методом Tsukamura М. et 

al. (1966); акумуляцію заліза за методом Szabo 

J. et al. (1963). 

Визначення патогенності та сенсибілізую-
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чої властивості мікобактерій проводили за до-

помогою біологічної проби [5].  

Визначення видової належності мікобакте-

рій проводили за Sneath-методом. Для цього 

досліджувані культури порівнювали з визнач-

ником видів за індексом подібності [7]. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Після бактеріологічного дослідження біомате-

ріалу, відібраного від тварин, було виділено 14 

культур. Мікобактерії всіх культур у препара-

тах, пофарбованих за методом Ціля-Нільсена, 

мали вигляд червоних паличок. 

Ріст семи культур та референтних штамів 

Vallee, “Шахтар” спостерігався з 17-ї доби у 

вигляді колоній округлої форми з випуклою 

гладенькою поверхнею, рівними краями ко-

льору слонової кістки. Через 15–30 діб після 

появи росту, при “старінні” культури, спосте-

рігався перехід S-форми колоній у R-форму: 

навколо колоній спостерігався вузький мато-

вий обідок із чітко вираженими нерівними 

краями. У мазках із колоній культур, після фа-

рбування за Цілем-Нільсеном, спостерігалися 

кислотостійкі короткі товсті палички, довжи-

ною 0,5–1,0 мкм і шириною 0,2–0,3 мкм без 

вираженої грануляції. Окрім цього, у мазках із 

двох культур виявлялись й коковидні форми. 

Виділені культури та референтні штами не 

росли за кімнатної температури та 45 °С, на 

м’ясо-пептонному агарі, на яєчному середови-

щі з 5 % хлоридом натру та на середовищі зі 

саліцилатом натру в концентрації 1,0 мг/см². 

Проте дві культури утворювали поодинокі ко-

лонії на середовищі зі саліцилатом натру в 

концентрації 0,5 мг/см². Вони не редукували 

нітрати та гідролізували ТВІН-80. 

У мурчаків, заражених культурами та рефе-

рентими штамами, через 7–10 діб утворювала-

ся виразка, відмічалося прогресуюче висна-

ження. Тварини впродовж досліду реагували 

на введення туберкуліну для ссавців, а на роз-

тині відмічалися специфічні для туберкульозу 

ураження внутрішніх органів. За результатами 

дослідження біологічних властивостей мікоба-

ктерій сім культур були віднесені до 

Mycobacterium bovis.  

Дві культури росли на живильному середо-

вищі з 3 до 7-ї доби у вигляді колоній сірува-

того або жовтого кольору. Вони добре росли 

на середовищі зі саліцилатом натру в концент-

рації 0,5 та 1,0 мг/см² за кімнатної температу-

ри. Культури мали каталазну активність, гід-

ролізували ТВІН-80, не акумулювали лимон-

но-аміачне залізо та були толерантними до 5 

% хлористого натру. Культури обумовлювали 

у морських свинок сенсибілізацію до туберку-
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Рисунок. Частота виділення мікобактерій різних видів  
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ліну для ссавців, однак вони були непатоген-

ними для них. За результатами дослідження 

біологічних властивостей дві культури були 

віднесені до Mycobacterium vacca (рисунок).  

Інші дві культури росли на живильному се-

редовищі з 3-ї доби у вигляді округлих колоній 

S-форми жовтого кольору слизової консистен-

ції. Крім того, росли на живильному середови-

щі за кімнатної температури та 45 °С, на сере-

довищі зі саліцилатом натру в різних концент-

раціях, на м’ясо-пептонному агарі. Культури 

були стійкі до 5 % хлориду натру, мали пози-

тивну каталазну активність, редукували нітра-

ти, гідролізували ТВІН-80 і акумулювали ли-

монно-аміачне залізо. Культури не були пато-

генними для мурчаків однак обумовлювали їх 

сенсибілізацію до туберкуліну для ссавців. За 

результатами дослідження біологічних власти-

востей дві культури були віднесені до 

Mycobacterium рhlei. 

Одна культура утворювали колонії з кінця 

першого – початку другого тижня культиву-

вання. Колонії мікобактерій були сірого кольо-

ру, мали кратероподібну форму, а у центрі – 

випуклу частину, від якої відходив широкий 

обідок з шорсткою поверхнею. Культура росла 

на живильному середовищі за кімнатної темпе-

ратури та 45 °С, на середовищі зі саліцилатом 

натру в різних концентраціях та на м’ясо-

пептонному агарі. Вона мала каталазну актив-

ність, не редукувала нітрати, акумулювала за-

лізо, гідролізувала ТВІН-80 та не була толера-

нтною до 5 % хлориду натру. Культура обумо-

влювала у морських свинок сенсибілізацію до 

туберкуліну для ссавців, однак була непатоген-

ною. За результатами дослідження біологічних 

властивостей культуру було віднесені до 

Mycobacterium xenopi. 

Дві культури росли у вигляді колоній R-

форми (нерівні краї та шорстка поверхня), сі-

руватого кольору. Вони росли на живильному 

середовищі за кімнатної температури та 45 °С, 

на середовищі зі саліцилатом натру в різних 

концентраціях. Одна культура мала нітратре-

дуктазну та каталазну активність, гідролізува-

ла ТВІН-80, не акумулювала лимонно-аміачне 

залізо та не була толерантною до 5 % хлорис-

того натрію. Інша культура мала каталазну ак-

тивність, акумулювала лимонно-аміачне залі-

зо, гідролізувала ТВІН-80, не редукувала ніт-

рат натру та не була толерантною до 5% хло-

ристого натру. Обидві культури обумовлюва-

ли у мурчаків сенсибілізацію до туберкуліну 

для ссавців та були непатогенними для них. 

На підставі проведених досліджень їх було 

віднесено до неідентифіковних. У літератур-

них даних також зустрічаються повідомлення 

про незначну кількість культур, які залиша-

ються неідентифікованими [1, 3, 8, 9]. 

Таким чином, при проведенні ідентифікації 

14 культур мікобактерій встановлено їх належ-

ність до чотирьох видів (Mycobacterium bovis 

Mycobacterium рhlei, Mycobacterium xenopi, 

Mycobacterium vacca).  

Висновок: із 14 культур мікобактерій, виді-

лених з біоматеріалу тварин Дніпропетровсь-

кої області, сім віднесено до M. bovis та сім – 

до атипових мікобактерій (M. рhlei, M. xenopi, 

M. vacca та дві неідентифіковані). 

Перспективи досліджень полягають у 

проведенні молекулярно-генетичного аналізу 

ідентифікованих мікобактерій.  
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