
Багаторічними дослідженнями кафедри епі-

зоотології та інфекційних хвороб ДДАЕУ було 

отримано чотири клони некислотостійких ди-

соціативних форм мікобактерій, які принципо-

во відрізнялися за своїми культуральними, се-

нсибілізуючими та патогенними властивостя-

ми, морфологічними і тинкторіальними озна-

ками від вихідного епізоотичного штаму M. 

bovis [1-8]. Отримані генерації дисоціантів, 

набули здатності культивування за температу-

ри 3°С, що описано у спеціальній літературі 

тільки окремими авторами [4-8], а тому вима-

гає подальшого дослідження.  

Перспективним було з’ясування властивос-

тей у отриманих дисоціантів за подальшого 

пасажування за різних температур. 

Метою дослідження було вивчення культу-

ральних властивостей, морфологічних і тинк-

торіальних ознак M. bovis дисоціативних форм 
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У статті наведені результати досліджень впливу різних температур культивування 3 та 37° 

С на культуральні властивості, морфологічні та тинкторіальні ознаки M. bovis дисоціативних 

форм субкультур 117 а, 117 б, 117 в, 118.  

Встановлено, що за пасажування M. bovis дисоціативних форм субкультур 117 а, 117 б, 117 в, 

118, за різних температур 3 та 37° С, вони набули стійкої властивості культивування за 

низьких плюсових температур (3°С) та втратили здатність розмножуватися за температури 

термостата (37° С). У процесі культивування, за температури 3° С, M. bovis дисоціативних 

форм субкультур 117 а, 117 б, 117 в, 118 змінили свою морфологічну будову та набули здатності 

інколи утворювати помаранчевий пігмент за пасажування, що є притаманним другій групі 

фотохромогенних атипових мікобактерій, типовими представниками яких є M. scrofulaceum, M. 

gordonae, M. aquae. 

Культури з інтенсивно помаранчевим забарвленням вміщують принципово інші морфологічні 

форми мікобактерій: субкультури з інтенсивно помаранчевим забарвленням вміщують – 

некислотостійкі палички та коки, дрібні некислотостійкі коки та великі сині овали (L-форми), 

некислотостійкі палички та кислотостійкі коки, напівпрозорі (L-форми), а культури із 

незначним пігментоутворенням – некислотостійкі палички та кислотостійкі і елементарні 

тільця та великі некислотостійкі овали (L-форми) 

Мікробна дисоціація, культуральні властивості M. bovis, кислотостійкість,  

морфологічні  та тинкторіальні ознаки мікобактерій 

культивованих за 3 та 37° С .  

Матеріали і методи дослідження. Робота 

виконувалася впродовж 2014-2015 років на 

базі навчально-дослідної лабораторії кафедри 

епізоотології та інфекційних хвороб ДДАЕУ. 

Пересів культур M. bovis дисоціативних форм  

здійснювали методом прямого пересіву на 

щільне яєчне живильне середовище Мордовсь-

кого «Нове» (рН 6,5) з наступним культиву-

ванням у термостаті ТСО-80/1 за температури 

3 та 37°С. Культуральні властивості вивчали 

методом огляду посівів кожної доби з описом 

початку росту та кольору колоній. Морфо-

логічні і тинкторіальні властивості мікобакте-

рій, досліджували шляхом виготовлення маз-

ків з культур,  отриманих за пересіву з 60, 70, 

80, 90, 100, 110 та 120 генерації кожної субку-

льтури дисоціативних форм. В подальшому їх 

фарбували за методом Ціля-Нільсена і підда-
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вали  мікроскопії з фотографуванням під мік-

роскопом Micromed з вмонтованою фотокаме-

рою в інтерфейсі з ноутбуком зі спеціальним 

програмним забезпеченням.   

Результати власних досліджень. Морфо-

логічні і тинкторіальні ознаки дисоціативних 

форм 60, 70, 80, 90 генерації були представле-

ні (рис. 1): у 60 генерації – 117 а – некислотос-

тійкі палички; 117 б –  некислотостійкі коки; 

117 в – некислотостійкі палички та коки; 118 – 

некислотостійкі коки та овали (L-форми); у 70 

генерації – 117 а – некислотостійкі палички; 

117 б – некислотостійкі палички; 117 в – неки-

слотостійкі палички та коки; 118 – некислото-

стійкі палички, коки та овали (L-форми); у 80 

генерації – 117 а – некислотостійкі коки; 117 б 

– некислотостійкі палички та коки; 117 в – не-

кислотостійкі та кислотостійкі коки, великі 

некислотостійкі овали (L-форми); 118 – некис-

лотостійкі коки та великі некислотостійкі ова-

ли (L-форми); у 90 генерації – 117 а – некисло-

тостійкі коки; 117 б – некислотостійкі  коки; 

117 в – некислотостійкі палички; 118 – некис-

лотостійкі палички та великі некислотостійкі 

овали (L-форми). 

У результаті досліджень культуральних 

властивостей дисоціативних форм M. bovis 

сотої та наступних генерацій (таблиця, рис. 2, 

3) було встановлено, що за пасажування суб-

культур 117а, 117б, 117в та 118 за температури 

37° С ріст колоній спостерігався на 8-14 добу. 

Методом прямого пересіву вищезазначених 

субкультур вдалося отримати лише три гене-

рації від 101 до 103, у подальшому ріст куль-

тур за температури 37° С не спостерігався. За 

температури 3° С вдалося отримати культури 

у 20 генераціях M. bovis дисоціативних форм 

субкультур 117а, 117б, 117в та 118 від 101 до 

120. Ріст цих субкультур за температури 3° С 

спостерігався на 6-8 добу, при чому під кінець 

дослідження від 106 до 120 генерацій спосте-

рігалося пришвидшення росту вищезазначе-

них субкультур відповідно 4-5 добу. Під час 

культивування цих же субкультур за темпера-

тури 37° С спостерігалася тенденція до затри-

мки росту. На початку культивування ріст 

культур спостерігався на 8-10 добу, а вже у 

наступних пересівах на 13-14 добу з наступ-
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Рис. 1. Морфологічні та тинкторіальні ознаки M. bovis дисоціативних форм: 

1.-117 а; 2.-117 а; 3.-117 а; 4.-117 а (60 генерація); 5.-117 б; 6.-117 б; 7.-117 б; 8.-117 б (70 генера-

ція); 9.-117 в; 10.-117 в; 11.-117 в; 12.-117 в (80 генерація); 13.-118; 14.-118; 15.-118; 16.-118 (90 

генерація) 3°С.  



ним припиненням росту.  

Культури 100 генерації M. bovis дисоціати-

вних форм мали наступне колір колоній: суб-

культура 117 а – суцільний ріст яскраво-

помаранчевого кольору; 117 б – суцільний ріст 

яскраво-жовтого кольору; 117 в – суцільний 

ріст блідо-жовтого кольору; 118 – суцільний 

блідо-кремового кольору (рис. 4).  

Упродовж пасажування штамів дисоціатив-

них форм M. bovis спостерігали зміну забарв-

лення колоній і особливо яскраво це проявля-

лося зі зникненням та появою яскраво-

помаранчевого забарвлення  в усіх вищезазна-

чених субкультур у темряві. Так субкультура 

M. bovis 117а на початку досліду мала яскраво 

помаранчеве забарвлення. Потім із 101 до 111 

генерації блідо-жовтий колір колоній. Генера-

ція 112 субкультури M. bovis 117а утворила 

яскраво-помаранчевий пігмент у темряві, а з 

113 до 120 генерації колонії знову мали блідо-

жовте та блідо-кремове забарвлення.  

Субкультура M. bovis 117 б у 101 та 109 ге-

нераціях утворила помаранчевий пігмент у те-

мряві. В усіх інших генераціях субкультура M. 

bovis 117б мала блідо-жовте та блідо-кремове 

забарвлення.  

Субкультура M. bovis 117 в у 104 та у 109 

генераціях утворила помаранчевий пігмент. В 

усіх інших генераціях мікобактерії цієї ж суб-

культури продукували блідо-жовтий та блідо-

кремовий пігмент.  

Субкультура M. bovis 118 утворила помара-
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Таблиця. Культуральні властивості M. bovis дисоціативних форм субкультур 117а, 117б, 

117в та 118 культивованих за 3 та 37° С  

  

  

№ 

пасажу  

Субкультура 

117а 117б 117в 118 

температура, ° С 

3 37 3 37 3 37 3 37 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

101 6 9 7 8 8 8 8 10 

102 9 14 8 11 9 12 7 13 

103 6 13 6 14 5 13 7 13 

104 5 –* 6 – 5 – 6 – 

105 5 – 6 – 5 – 6 – 

106 4 – 5 – 6 – 5 – 

107 4 – 5 – 4 – 6 – 

108 4 – 5 – 4 – 5 – 

109 4 – 5 – 4 – 5 – 

110 4 – 5 – 4 – 5 – 

111 4 – 5 – 4 – 4 – 

112 4 – 5 – 4 – 5 – 

113 4 – 4 – 5 – 4 – 

114 4 – 5 – 5 – 4 – 

115 4 – 4 – 5 – 4 – 

116 4 – 5 – 4 – 4 – 

117 4 – 4 – 5 – 4 – 

118 4 – 4 – 4 – 4 – 

119 4 – 4 – 4 – 4 – 

120 4 – 4 – 4 – 4 – 

Примітка:–* – відсутність росту.  



нчевий пігмент у 108 генерації. 

Згідно класифікації атипових мікобактерій, 

запропонованою Раніоном у 1959 році, мікоба-

ктерії, які здатні утворювати помаранчевий 

пігмент у темряві, відносяться до другої групи 

фотохромогенних атипових мікобактерій. Ти-

повими представниками яких є M. scrofu-

laceum, M. gordonae, M. aquae [4].  

Із вищезазначеного можна зробити висно-

вок, що під час пасажів за низьких температур 
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Рис. 2. Початок росту дисоціативних форм M. bovis субкультури 117 а, 117 б, 117 в та 118, 

культивованих за температури 37° С 
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Рис. 3. Початок росту дисоціативних форм M. bovis субкультури 117 а, 117 б, 117 в та 118 

культивованих за 3° С 



(3° С) дисоціативні форми M. bovis стали на-

бувати морфологічних і тинкторіальних ознак 

притаманних другій групі атипових фотохро-

могенних мікобактерій. 

Дослідженням морфологічних і тинкторіа-

льних ознак M. bovis дисоціативних форм 100 

генерації субкультур 117 а, 117 б, 117 в та 118 

(рис. 5), було встановлено, що: субкультура 

117 а, у полі зору мікроскопа, була представ-

лена дрібними некислотостійкими коками; 

субкультура 117 б – некислотостійкими палич-

ками з обрубаними краями та дрібними фіоле-

товими елементарними тільця між ними; суб-

культура 117 в – некислотостійкими паличка-

ми та коками, які розміщені поодиноко та ску-

пченнями; субкультура 118 – великими некис-

лотостійкими овалами (L-форми) та елемента-

рними тільцями у вигляді скупчень.  

Мікроскопією пофарбованих мазків M. bo-

vis дисоціативних форм 110 генерації, що 

культивувалися за 3° С встановлено (рис. 6), 

що: субкультура 117 а представлена некисло-

тостійкими паличками з обрубаними краями 

та овалами (L-форми); субкультура 117 б – не-
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Рис. 4. Культуральні властивості M. bovis дисоціативних форм 100 генерації 

Рис. 5. Морфологічні і тинкторіальні ознаки M. bovis дисоціативних форм : 1.-117 а; 2.-117 

б; 3.-117 в; 4.-118 (100 генерація)  



Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.3.№1, 2015 

кислотостійкими паличками з обрубаними кра-

ями, які розміщені поодиноко та попарно і кис-

лотостійкими зернами (елементарними тільця-

ми); субкультура 117 в – некислотостійкими 

паличками та коками у вигляді скупчень; суб-

культура 118 – некислотостійкими паличками 

та великими синіми овалами (L-форми).  

Ці дані свідчать про тенденцію до зміни 

морфології та тинкторіальних ознак M. bovis 

дисоціативних форм під час пасажування на 

щільному середовищі Мордовського 

«Нове» (рН 6,5) за температури 3° С. Так, у 

субкультури 117 а у 100 генерації відмічали 

некислотостійкі коки, а у 110 генерації – неки-

слотостійкі палички та овали (L-форми); у суб-

культури 117 б – у 100 генерації – не-

кислотостійкі палички та елементарні тільця, а 

у 110 генерації – некислотостійкі палички та 

кислотостійкі елементарні тільця; у субкульту-

ри 117 в – в 100 генерації – некислотостійкі 

палички та овали з елементарними тільцями, а 

у 110 генерації –  некислотостійкі палички та 

Рис. 6. Морфологічні та тинкторіальні ознаки M. bovis дисоціативних форм: 

5.-117 а; 6.-117 б; 7.-117 в; 8.-118 (110 генерації)  

Рис. 7. Морфологічні і тинкторіальні ознаки M. bovis дисоціативних форм: 

9.-117 а; 10.-117 б; 11.-117 в; 12.-118 (120 генерація)  
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коки; у субкультурі 118 – у 100 генерації – не-

кислотостійкі палички та великі овали (L-

форми), а у 110 генерації –  некислотостійкі 

палички та овали (L-форми).  

За подальших пасажувань і мікроскопії по-

фарбованих мазків M. bovis дисоціативних 

форм субкультур 117 а, 117 б, 117 в, 118 

(рис.7) 120 генерації встановили: 117 а – неки-

слотостійкі короткі палички; 117 б – довгі не-

кис-лотостійкі палички з обрубаними краями; 

117 в – некислотостійкі палички з обрубаними 

краями; 118 – некислотостійкі палички та ве-

ликі овали (L-форми) з елементарними тільця-

ми.  

Досліджуючи морфологічні і тинкторіальні 

ознаки дисоціативних форм M. bovis, які набу-

ли у процесі культивування здатності утворю-

вати помаранчевий пігмент встановлено (рис. 

7): субкультура 117 в (104 генерація) була 

представлена – некислотостійкими паличкими 

та коками, а у 100 генерації – некислотостійки-

ми паличками та коками у вигляді скупчень ; 

субкультура 118 (108 генерація) – дрібні неки-

слотостійкі коки та великі овали (L-форми), а 

у 110 генерації – некислотостійкими паличка-

ми та великими овалами (L-форми); 117 б (109 

генерація) – некислотостійкі палички та кисло-

тостійкі коки, напівпрозорі (L-форми), а у 110 

генерації – некислотостійкі палички та кисло-

тостійкі елементарні тільця; 117 а (112 генера-

ція) – некислотостійкі палички, кислотостійкі 

коки та напівпрозорі (L-форми), а у 110 пере-

сіві – некислотостійкі палички та великі овали 

(L-форми); 117 а (116 генерація) – некислотос-

тійкі коки та напівпрозорі (L-форми), а у 120 

генерації –  некислотостійкі короткі палички; 

118 (120 генерація) – великі некислотостійкі 

овали та напівпрозорі (L-форми), а у 120 гене-

рації – некислотостійкі палички та великі ова-

ли (L-форми) з елементарними тільцями.  

Отже, із вищезазначеного, можна зробити 

висновок, що у процесі пасажування за темпе-

Рис. 8. Морфологічні і тинкторіальні ознаки M. bovis дисоціативних форм, що утворили 

помаранчевий пігмент : 1.-117 в (104 генерація); 2.-118 (108 генерація); 3.-117 б (109 гене-

рація); 4.-117 а (112 генерація); 5. 117 а (116 генерація); 6. 118 (120 генерація).  
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ратури 3° С, M. bovis дисоціативних форм на-

бувають здатності утворювати помаранчевий 

пігмент та мають виражену тенденцію до L- 

трансформації. 

Висновки. За пасажування M. bovis дисоці-

ативних форм субкультур 117 а, 117 б, 117 в, 

118, за різних температур 3 та 37° С, вони на-

були стійкої властивості культивування за ни-

зьких плюсових температур (3° С), та втратили 

здатність розмножуватися за температури тер-

мостату (37° С). 

2. У процесі культивування, за температури 

3° С, M. bovis дисоціативних форм субкультур 

117 а, 117 б, 117 в, 118 змінили свою морфоло-

гічну будову та набули здатності інколи утво-

рювати помаранчевий пігмент за пасажування, 

що є притаманним другій групі фотохромоген-

них атипових мікобактерій, типовими предста-

вниками яких є M. scrofulaceum, M. gordonae, 

M. aquae. 

3. Культури з інтенсивно помаранчевим за-

барвленням вміщують принципово інші мор-

фологічні форми мікобактерій: субкультури з 

інтенсивно помаранчевим забарвленням вмі-

щують – некислотостійкі палички та коки, дрі-

бні некислотостійкі коки та великі сині овали 

(L-форми), некислотостійкі палички та кисло-

тостійкі коки, напівпрозорі (L-форми), а куль-

тури із незначним пігментоутворенням – неки-

слотостійкі палички та кислотостійкі і елемен-

тарні тільця та великі некислотостійкі овали 

(L-форми).  
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КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ТИНКТОРИАЛЬНЫЕ ПРИЗНА-

КИ ДИССОЦИАТИВНЫХ ФОРМ MYCOBACTERIUM BOVIS КУЛЬТИВИРО-

ВАННЫХ ПРИ 3 И 37° С  

Кулишенко О.Н., Давыденко П.А., Гребенюк О.Г., Лысечко В.Г., Ростков С.А. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет,  г. Днепропетровск 

 

В статье приведены результаты исследований влияния разных температур культивирования 

3 та 37° С на культуральные свойства, морфологические и тинкториальные признаки M. bovis 

диссоциативных форм субкультур 117а, 117б, 117в, 118.  

Установлено, что при пассажировании M. bovis диссоциативных форм субкультур 117 а, 117 

б, 117 в, 118, при разных температурах 3 та 37° С, они пробрели стойкие способности культи-

вирования при низких плюсовых температурах (3° С) и утратили способность размножения при 

температуре термостата (37° С). В процессе культивирования, при температуре 3° С, M. bovis 

диссоциативных форм субкультур 117 а, 117 б, 117 в, 118 изменили свое морфологическое строе-

ние и приобрели способность иногда образовывать оранжевый пигмент при пассажировании, 

что характерно другой группы фотохромогенных атипических микобактерий, типичными пред-

ставителями которых являются M. scrofulaceum, M. gordonae, M. aquae. 

Культуры с интенсивным оранжевым цветом имеют принципиально другие морфологические 

формы микобактерий: субкультуры с интенсивным оранжевым цветом имеют—

некислотоустойчивые палочки и кокки, мелкие некислотоустойчивые кокки и большие синие ова-

лы (L-формы), некислотоустойчивые палочки и кислотоустойчивые кокки, полупрозрачные (L-

формы), а культуры из незначительным пигментообразованием—некислотоустойчивые палоч-

ки, кислотоустойчивые и элементарные тельца и большие некислотоустойчивые овалы (L-

формы) 

 

Микробная диссоциация, культуральные свойства M. bovis, кислотоустоичивость, тинк-

ториальные и морфологические признаки микобактерий 


