
Постановка проблеми. Збудники мікобак-

теріальних інфекцій відносяться до ряду Actin-

omycetales, підряду Corynebacterineae, родини 

Mycobacteriaceae, роду Mycobacterium та явля-

ються аеробними, не утворюючими спор, не-

рухливими кислотостійкими паличками. Філо-

генетичне положення родини Mycobacteri-

aceae визначено за допомогою аналізу послі-

довностей гену 16S rRNA. За класифікацією 

Bergeys of Systematic Bacteriology (2012), рід 

Mycobacterium нараховує 129 видів і підвидів. 

Збудниками мікобактеріальних інфекцій у зоо-

паркових тварин частіше виступають Myco-

bacterium tuberculosis complex (MTBC) – види 

M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, 

M. caprae, M. microti, M. pinnipedii; Mycobacte-

rium avium complex (MАC) – види Mycobacte-

rium avium (M. aubsp. Avium, M. avium subsp. 

paratuberculosis, M. avium subsp. silvaticum), 

M. intracellulare та M. chimaera. 

Особливо необхідно виділити проблему діа-

гностики туберкульозу тварин зоологічних ко-

лекцій, як однією з найважливіших складових 

системи збереження, відновлення рідкісних і 

зникаючих видів тварин. Зоопарки зазвичай 

знаходяться на території великих міст і вико-

нують роль культурно-просвітницьких уста-

нов, які відвідує величезна кількість людей (як 

правило, з дітьми). При цьому концентрація 

найрізноманітніших тварин на обмежених 

площах ставить перед фахівцями ветеринарної 

медицини складну задачу розробки та вдоско-

АЛЕКСЄЄВА Н. В. к. вет. н., доцент 
СОСНИЦЬКИЙ О. І. д. вет. н., професор 

ШУЛЕШКО О. О. к. вет. н., доцент 

СІДИЙ А. С. студент-магістрант 

ПАНЧЕНКО О. А. студент-магістрант 

Дніпропетровський аграрно-економічний 

університет, м. Дніпропетровськ 

alekseevaddau@gmail.com  

Визначено епізоотичний стан щодо мікобактеріальних інфекцій тварин зоологічних колекцій. 

Провівши моніторинг благополуччя зоопаркових тварин на туберкульоз шляхом застосування 

інтрадермаотної туберкулінової проби та бактеріологічного дослідження матеріалу з об’єктів 

зовнішнього середовища (вольєрів і кліток) та проб фекалій, M. bovis не виявлено. 

Мікобактеріальні інфекції, зоопаркові тварини, епізоотологічне благополуччя, 

інтрадермальний тест, дослідження об’єктів зовнішнього середовища 

налення діагностики й профілактики різних 

інфекційних захворювань диких тварин і, осо-

бливо, туберкульозу [1]. 

Основними збудниками туберкульозу тва-

рин зоологічних колекцій є представники гру-

пи Mycobacterium tuberculosis complex (MTВC) 

- М. tuberculosis і M. bovis, що представляють 

значну небезпеку для людини, особливо, якщо 

зоопаркові тварини утримуються у вольєрах, 

що не мають бар'єрного скла між тваринами і 

відвідувачами, оскільки основним шляхом 

розповсюдження інфекції є повітряно-

краплинний. Крім того, хворі на туберкульоз 

люди представляють не меншу небезпеку для 

тварин.  

Mycobacterium bovis – є однією з найпоши-

реніших мікобактерій у світі й уражує близько 

70 видів диких тварин та біологічно тісно по-

в'язана з Mycobacterium tuberculosis, що мають 

багато спільних господарів і антигенів. 

У даний час у сільському господарстві ту-

беркульоз великої рогатої худоби є контрольо-

ваною інфекцією – розроблені заходи діагнос-

тики, контролю та оздоровлення. Відносно 

зоопаркових тварин ситуація складніша, оскі-

льки статистичні данні відсутні. Саме прове-

дення постійного моніторингу дозволяє не до-

пустити розвитку епізоотії, а заходи, спрямо-

вані на обмеження контактів диких і домашніх 

тварин (як можливого джерела інфекції), при-

зводять до зниження випадків виділення дано-

го збудника [2]. 
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Mycobacterium avium complex (МАС) пред-

ставляють загрозу для птиці та сумчастих. У 

цій групі Mycobacterium avium subsp. avium 

найбільш патогенні для усіх без винятку видів 

птиці, хоча найбільш схильними вважаються 

гусеподібні, куроподібні, журавлеподібні, па-

пугоподібні та соколоподібні. M. avium дуже 

стійка в навколишньому середовищі і виділя-

ється з води, ґрунту, підстилки протягом декі-

лькох років після контамінації. І, хоча серед 

популяції дикої птиці рівень інфікування дуже 

низький, це реальна загроза для тварин зооло-

гічних колекцій, оскільки хвора птиця виділяє 

величезну кількість вкрай стійкого збудника в 

навколишнє середовище. 

Зоопаркові тварини тривалий час (іноді усе 

життя) перебувають в умовах, віддалених від 

середовища їх природного перебування, що 

накладає певний відбиток на особливості мож-

ливого виникнення захворювань різної етіоло-

гії, у тому числі інфекційних. У зв'язку з цим, 

треба постійно проводити заходи сприяючі 

запобіганню виникнення та поширення хво-

роб [3]. 

Чітко розробленої системи профілактики ін-

фекційних захворювань у різних видів тварин, 

що утримуються в неволі, немає. Проблема 

додатково ускладнюється рідкістю і, як наслі-

док цього, високою вартістю диких тварин, 

складністю обробки кліток, вольєрів та інших 

приміщень, де утримуються високоцінні дикі 

тварини. При цьому новоприбулі дикі тварини 

можуть бути ймовірним джерелом хронічної 

або з тривалим інкубаційним періодом інфек-

ції, яка може проявитися вже після закінчення 

терміну профілактичного карантинування. 

З урахуванням складної епідеміологічної си-

туації по туберкульозу актуальність проведен-

ня системи моніторингу мікобактеріальних 

інфекцій зоопаркових тварин, значно зростає. 

На необхідність контролю захворюваності ту-

беркульозом тварин, що містяться в зоопарках, 

вказують і зарубіжні дослідники [4-7]. 

Мета досліджень – провести моніторинг мі-

кобактеріальних інфекцій серед тварин зооло-

гічної колекції зоозони комунального закладу 

« П а р к  к у л ь т у р и  і  в і д п о ч и н к у 

ім. Т.Г. Шевченка», міста Дніпропетровська. 

Матеріал і методи досліджень. Робота вико-

нувалася згідно наукової тематики кафедри 

епізоотології та інфекційних хвороб тварин 

ДДАЕУ “Розробка системи профілактики та 

боротьби з туберкульозом тварин” (номер дер-

жавної реєстрації (0110U2413) у лабораторії 

кафедри. 

Моніторинг мікобактеріальних інфекцій у 

тварин зоопарків проводили із застосуванням 

внутрішньо шкірної проби (IDT) та бактеріо-

логічного дослідження проб фекалій й матері-

алу з об’єктів зовнішнього середовища, вольє-

рів і кліток із різними видами зоопаркових 

тварин.  

Для проведення внутрішньо шкірної проби 

використали «Туберкулін очищений (ППД) 

для ссавців у стандартному розчині» з біологі-

чною активністю 50000±10000 МО / мг вироб-

ництва ДП “Сумська біофабрика”, дата виго-

товлення 22.07.2014, серія № 30, придатний до 

22.07.2016 р. 

Туберкулін вводили внутрішньошкірно ін’єк-

тором механічним безголковим БІ-7М 

ООО «Компанія Асоль» та шпицями ємністю 

1 см3 у дозі 5000 МО (міжнародних одиниць) в 

об’ємі 0,1 см3 

Козам і вівцям алерген вводили внутрішньо-

пальпебрально в нижню повіку; поні, оленям 

та віслюку – у шкіру середньої третини шиї; 

верблюду – у шкіру верхньої третини черева; 

лисицям та єнотоподібній собаці – у шкіру в 

ділянці внутрішньої поверхні стегна.  

Перед введенням туберкуліну проводили ви-

стригання та обробку шкіри в місці ін’єкції 

70 % розчином етилового спирту. Складку 

шкіри у місці введення брали між великим та 

вказівним пальцями, вимірювали кронцирку-

лем та записували розмір. 

Облік результатів у кіз, овець, лисиць, єното-

подібної собаки проводили через 48 годин піс-

ля введення препарату, а у верблюда, оленів, 

поні і віслюка – через 72 години. Інтерпрета-

цію результатів здійснювали згідно з чинною 

Інструкцією з профілактики та боротьби з ту-

беркульозом тварин, затвердженої наказом 

Державного комітету ветеринарної медицини 

України 03.09.2009 № 316. 

Бактеріологічне дослідження застосували як 

сигнальний метод, для визначення благопо-

луччя щодо мікобактеріальних інфекцій зоопа-

ркових тварин, особливо, яким внаслідок агре-

сивності та неможливості фіксації внутрішньо 

шкірну пробу не вдалося провести. 
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Бактеріологічне дослідження проб фекалій 

та матеріал з об’єктів зовнішнього середовища 

із вольєрів і кліток проводили згідно 

«Настанови по діагностиці туберкульозу тва-

рин та птиці», 1994 р., що включало мікроско-

пію та вивчення особливостей культурального 

росту. 

Мікроскопічне дослідження проводили ме-

тодом світлової мікроскопії, для чого готували 

мазки, які висушували на повітрі, фіксували 

над полум’ям, фарбували за Цілем-Нільсеном 

та проглядали під мікроскопом. Для фарбуван-

ня використали «Набір реагентів для диферен-

ціального забарвлення мікобактерій» науково-

виробничого підприємства «Філістін-

Діагностика», м. Дніпропетровськ, з терміном 

придатності до 01.2017 р. та скло предметне 

для мікроскопії № 7102, фірми Micromed. 

Результати досліджень та їх обговорення.  
На мікобактеріальні інфекції досліджено: 

11 кіз у тому числі кози пекарі, які утримува-

лися у семи вольєрах; 7 овець та 3 барани, зок-

рема 4 вівці азіатські (гірські), які утримували-

ся у трьох вольєрах; 3 поні, які знаходилися у 

двох вольєрах; 1 віслюк, 1 верблюд, 2 олені, 

1 лама, які утримувались у п’яти вольєрах; 

2 дикі кабани у 2 вольєрах; 1 ведмідь в окре-

мому вольєрі, 4 вовка у 2 вольєрах; 5 лисиць, 

що знаходилися у 3 вольєрах; 1 єнотоподібна 

собака та 2 єноти-полоскуни, які утримувалися 

у двох вольєрах і двох клітках.  

Відповідно до затверджених нормативних 

документів основним методом зажиттєвої діаг-

ностики туберкульозу тварин є внутрішньо 

шкірна проба. Однак, його проведення серед 

зоопаркових тварин зоопарків (дикий кабан, 

ведмідь, вовки, єноти-полоскуни) не представ-

ляється можливим, через високу агресивність 

тварин і, як наслідок цього, небезпеки, яку во-

ни представляють для людини. Нами від таких 

тварин були відібрані проби фекалій і матеріал 

з об’єктів зовнішнього середовища (вольєрів і 

кліток). 

За інтерпретації результатів проведеної на-

ми внутрішньошкірної проби в жодному випа-

дку не встановлено позитивної або сумнівної 

реакцій. У всіх досліджених алергічним мето-

дом зоопаркових тварин не спостерігалось жо-

дних клінічних проявів хвороби та потовщен-

ня складки шкіри більше 2 мм. 

Для культурального дослідження відібрано-

го матеріалу (n=60) з об’єктів зовнішнього се-

редовища (вольєрів і кліток) та проби фекалій 

піддали попередній обробці. 

Проби фекалій (n=25) масою 30 г. заливали 

водою у співвідношенні 1:4, перемішували та 

відстоювали за кімнатної температури упро-

довж 1-2 годин. Проби фекалій від лисиць, ди-

ких кабанів, ведмедя, вовків, єнотів-

полоскунів відстоювали упродовж 2 годин. 

Потім із верхнього освітленого шару відбира-

ли 10 см3 рідини у центрифужні пробірки та 

центрифугували 30 хв. за 1500 об./ хв. Була 

використана центрифуга ОПЗ-3. Надосадову 

рідину зливали, осад обробляли кислотою з 

подальшим центрифугуванням за того ж режи-

му, із загальною експозицією дії кислоти не 

більше 30 хвилин, надосадкову рідину злива-

ли, а осад двічі промивали стерильним фізіо-

логічним розчином, а потім використали для 

посіву. 

Проби з об’єктів зовнішнього середовища 

(із вольєрів і кліток) (n=35) масою 30 г. залива-

ли водою у співвідношенні 1:4, перемішували 

та відстоювали за кімнатної температури 

упродовж 30-45 хв. З середнього освітленого 

шару відбирали 10 см3 рідини у центрифужні 

пробірки та центрифугували 30 хв. за 

1000 об./ хв. Надосадову рідину зливали, осад 

обробляли кислотою з подальшим центрифу-

гуванням за того ж режиму, із загальною екс-

позицією дії кислоти не більше 25-30 хв., на-

досадкову рідину зливали, а осад двічі проми-

вали стерильним фізіологічним розчином, а 

потім використали для посіву. 

Оброблений матеріал висівали у 5 пробірок 

з яєчним живильним середовищем Мордовсь-

кого «Нове». Висів проводили бактеріологіч-

ною петлею, обережно втираючи посівний ма-

теріал по всій поверхні живильного середови-

ща. Засіяні пробірки закривали стерильними 

пробками та поміщали у термостат за 37 оС, де 

перші дві доби витримували у похилому поло-

женні. Пробірки у яких з’являвся ріст сторон-

ньої мікрофлори, видаляли. За посівами спо-

стерігали упродовж 3-х місяців та проглядали 

не рідше одного разу на тиждень, для виявлен-

ня первинного росту мікобактерій.  

Облік росту виділених культур проводили 

за наступною схемою: термін виявлення пер-

винного росту, характеристика колоній 
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(форма, поверхня), консистенція, пігментоут-

ворення, емульгованість у фізіологічному роз-

чині, тинкторіальні властивості при фарбуван-

ні за Цілем-Нільсеном, морфологія мікобакте-

рій.  

За результатами проведеного бактеріологіч-

ного дослідження 60 проб матеріалу об’єктів 

зовнішнього середовища (із вольєрів і кліток) 

та фекалій зоопаркових тварин, збудників мі-

кобактеріальних інфекцій виявлено не було.  

На підставі проведених досліджень та отри-

маних результатів, нами зроблено заключення, 

що тварини зоологічної колекції зоозони кому-

нального закладу «Парк культури і відпочинку 

ім. Т.Г. Шевченка», міста Дніпропетровська не 

інфіковані збудниками мікобактеріальних ін-

фекцій, які також відсутні в об’єктах зовніш-

нього середовища.  

Висновки та перспективи подальших 
розробок. Проведені моніторингові дослі-

дження тварин зоологічної колекції зоозони 

комунального закладу «Парк культури і відпо-

чинку ім. Т.Г. Шевченка» (м. Дніпропет-

ровськ) із застосуванням внутрішньошкірної 

туберкулінової проби і бактеріологічного до-

слідження матеріалу (n=60) з об’єктів зовніш-

нього середовища (вольєрів і кліток), проб фе-

калій, свідчать про їх благополуччя щодо 

M. bovis. 

Перспективи подальших розробок – дослі-

дити на мікобактеріальні інфекції птицю зоо-

парку. Вже проведено алергічне дослідження, 

відібрані проби посліду та матеріал з об’єктів 

зовнішнього середовища вольєрів і кліток. Ві-

дібраний для бактеріологічного дослідження 

матеріал оброблено, висіяно на живильні сере-

довища та ведеться спостереження.  
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Определено эпизоотическое состояние в отношении микобактериальных инфекций животных зооло-

гических коллекций. В результате мониторинга благополучия зоопарковых животных на туберкулез про-

водили путем применения внутрикожной туберкулиновой пробы и бактериологического исследования 

материала из объектов внешней среды (вольеров и клеток) и проб фекалий, M. bovis не выявили. 

Микобактериальные инфекции, зоопарковые животные, эпизоотологическое благополучие, внут-

рикожная проба, исследования объектов внешней среды 
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MONITORING MYKOBACTERIAL INFECTIONS ANIMALS  
ZOOLOGICAL COLLECTIONS 

N. Alekseeva, А. Sosnitskiy, A. Shuleshko, A. Sydoy, A. Panchenko 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 

Determining cases of epizootic disease, mycobacterial infections of animals zoological collections. 

Monitoring welfare zoo animal tuberculosis was performed by applying the intradermal tuberculin test 

and biological research material objects from the environment (cages and cells) and fecal samples. 

The diagnostic problem of animal tuberculosis in the zoological collection is one of the main compo-

nents of the conservation, restoration of rare and endangered species very important issue. 

The zoos are usually found in big cities and serve the cultural and educational institutions, which are 

visited by large numbers of people (usually children). The concentration of a variety of animals in con-

fined spaces pose difficult task veterinary specialists to develop new diagnostics and prevention of vari-

ous infectious diseases and wild animals, especially tuberculosis. 

Zoo animals for a long time (sometimes a lifetime) are in conditions far from their natural environ-

ment stay, which imposes certain effect on the possible features of diseases of different etiologies, in-

cluding infectious. In this regard, we must constantly carry out activities contributing to preventing the 

emergence and spread of disease. 

Unfortunately, well-developed system of prevention of infectious diseases in different species of ani-

mals kept in captivity there. The problem is further complicated by rare and, consequently, the high cost 

of wildlife, the complexity of processing cells, cages and other facilities where detained high-value wild 

animals. It newcomers wild animals can be a likely source of chronic or long incubation period of the 

infection, which can occur after expiration of preventive quarantine. 

Given the complex of the relevant epidemiological situation of tuberculosis, surveillance system of 

mycobacterial infections zoo animals increases significantly. 

The need to fight against tuberculosis of animals in zoos, based on foreign researchers. 

Monitoring mycobacterial infections in zoo animals, the use of intradermal tests (IDT), bacteriologi-

cal studies stool is the object of the equipment, the environment of pens and cages with different types of 

zoo animals. 

Bacteriological studies, what method used to determine the welfare of zoo animals suffering from my-

cobacterial infections, particularly due to the aggression and the inability to fix the intradermal testing 

and not signaling. 

Because of these studies and the results obtained, we made the conclusion of these animals studied 

the zoological collection are not infected with pathogens such as mycobacterial infections, are also ab-

sent in the objects of the environment. 

Animals tracking research, using intradermal test equipment and bacteriological studies (n = 60) of 

objects in the environment (cages and cells), stool samples; indicate their wellness mycobacterial infec-

tions. 

Mycobacterial infection, zoo animals, epizootic welfare, intradermal test, study environmental ob-

jects 
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