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Показано, що культури дисоціативних форм М. bovis, які пасажуються в умовах 
лабораторії кафедри, втратили здатність генеруватися (розмножуватися) за 37 ºС 
(за винятком мікобактерій 117,б варіанта) принаймні в перші 42 доби спостереження; 
у мікобактерій варіантів 118 та 117,в низька біологічна активність; тільки один 
штам (117,б) володіє здатністю активно розмножуватися як за низької плюсової 
(3 ºС), так і оптимальної традиційної температури (37 ºС). Дисоціативні форми
M. bovis 117,а; 117,б; 117,в; 118 варіантів зберігали морфологічну стабільність 
протягом усього періоду, що свідчить про “чистоту” цих культур.

Ключові слова:  мікобактерії,  дисоціативні форми, морфологія,  біологічна  актив-
ність, тинкторіальні та культуральні властивості.

Біологічна активність збудника інфек-
ційної хвороби, у тому числі й туберкульо-
зу, визначається сукупністю притаманних 
для конкретного мікроорганізму властивос-
тей: патогенність, вірулентність, морфологія, 
культуральні, тинкторіальні, здатність утво-
рювати корд-фактор, біохімічна активність та 
інше, зміна яких (або окремих з них) харак-
теризує потенціальні можливості мікобакте-
рій конкретного штаму [1, 2, 5, 7, 9].

За багаторічних досліджень швидкорос-
лого високовірулентного штаму М. bovis, від 
якого відщепилася на 117 та 118 пересівах 
авірулентна раса в умовах низьких плюсо-
вих температур, коли з’ясовано ряд важли-

вих питань, залишилися ще й не вивченими 
окремі з них, у тому числі й здатність мікро-
бних клітин авірулентної (дисоціативної) 
раси розмножуватися на живильному яєчно-
му середовищі Левенштейна-Йєнсена [2, 5]. 

З’ясування здатності дисоціативних форм 
М. bovis розмножуватися (формувати колонії) 
на середовищі, залежно від тривалості збері-
гання культури та температури, може суттєво 
вплинути на методику підбору дози мікобак-
терій для конструювання вакцини. Можливо 
саме відсутність результатів з вивчення біо-
логічної активності дисоціативних форм М. 
bovis дещо вплинула на об’єктивність оцін-
ки імунологічної ефективності. Залежно від 
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кількості активних клітин, швидкості фор-
мування колоній могли б бути зовсім іншими 
вакцинуюча доза та тривалість періоду між 
імунізацією й зараженням вірулентним шта-
мом [2, 5].

Мета роботи: з’ясувати біологічну ак-
тивність та “чистоту” культури дисоціатив-
них форм M. bovis.

Матеріал та методи дослідження. Ро-
боту проводили в навчальній лабораторії ка-
федри епізоотології та інфекційних хвороб 
тварин ДДАЕУ. Для дослідження застосу-
вали дисоціативні форми M. bovis 120 гене-
рації (з часу дисоціації мікобактерій). У ро-
боті застосували метод розведення культур 
мікобактерій в ізотонічному розчині. Завис 
культури мікобактерій розводили до 10-9, й 
останні розведення 10-7, 10-8 та 10-9 висівали 
на середовище Левенштейна-Йєнсена і куль-
тивували за температури 3 та 37 ºС [8].

Для з’ясування чистоти культури дисоці-
ативних форм M. bovis після розведення та 
висіву завису визначали максимальне роз-
ведення, в якому на живильному середовищі 
формувалися колонії, враховуючи їх міні-
мальну кількість. Саме з такого розведення 
відбирали частку колонії в перші декілька 
діб її появи, готували мазки та досліджували 
їх під імерсійною системою. У подальшому 
кожні 3–4 доби проводили аналогічну ма-
ніпуляцію з цією ж колонією протягом 1,5 
місяця. Порівнювали морфологію мікобак-

терій, тинкторіальні та культуральні влас-
тивості з такими до посіву та з попередніми 
даними досліджуваної колонії.

Результати дослідження та їх обгово-
рення. Нами встановлено, що біологічна 
активність дисоціативних форм мікобакте-
рій різна, не тільки в умовах культивування 
за тієї самої температури, а і за різних. Найви-
щою вона виявилися у мікобактерій 117,б варі-
анта як за 37 ºС, так і 3 ºС. Проте в розведенні 
10-9 за температури 37 ºС життєздатність мі-
кобактерій, їх активність виявилася в 4,3 раза 
нижчими, ніж за 3 ºС. Інші штами мікобактерій 
за 37 ºС культивування не проявляли росту в 
усіх розведеннях (таблиця). Як бачимо, за тем-
ператури 3 ºС найвищою виявилась активність 
у мікобактерій 117,а варіанта, які проявили 
ріст колоній на 14 добу в усіх розведеннях. 
Достатньо низька біологічна активність зареє-
стрована в мікобактерій 118 штаму, бо їх ріст 
проявився тільки в розведенні 10-7 і до того ж 
на 28 добу культивування. Дещо вища, але та-
кож низька активність виявлена і у 117,в варі-
анті – ріст проявився в розведенні 10-7 та 10-8 і 
на 28 добу культивування.

У результаті проведеної роботи зі 
з’ясування “чистоти” культури дисоціативних 
форм M. bovis помічено, що з початку росту 
колоній спостерігаються деякі відмінності в 
морфології досліджуваних мікобактерій від та-
ких вихідних форм. Встановлено також, що на 
живильних середовищах, в усіх розведеннях, 

M. bovis, 
штам

t,º С

У розведенні кількість колоній на добу

10 -7 10 -8 10 -9

7 14 21 28 35 42 7 14 21 28  35  42 7 14 21 28 35 42

117,а
  3 -   3   3   4   6   6 -   3   3   3    3    3 -   6   7   7   7   7

37 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

117,б
  3 - - 25 28 30 40 - - 13 17 20   31 - - 6 6 6 13

37 - 18 20 20 21 21 35 75 85 89 95 106 3 3 3 3 3   3

117,в
  3 - - - 10 16 17 - - -   2   2     2 - - - - - -

37 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

118
  3 - - -   2   2   4 - - - - - - - - - - - -

37 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Біологічна активність М. bovis штамів дисоціативних форм на середовищі 
Левенштейна-Йєнсена залежно від температури культивування
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культури дисоціативних форм M. bovis форму-
вали ізольовані колонії, які легко можна було 
полічити. Проте колонії не мали чітко вираже-
ного пігментоутворення як їх вихідні культури: 
117,а, 117,б, 117,в варіанти (рис. 2–4).

Культури дисоціативних форм M. bovis 
117б варіанта, одержані за 3 та 37 ºС різнилися 
не тільки між собою, але й від таких у вихідної 
культури. Проте за морфологією мікобактерій 
суттєвих відмінностей не спостерігалося.

7 6 4 5 

3 2 1 

 Рис. 1. Культуральні, тинкторіальні властивості та 
морфологія M.bovis 117,б варіанта за 37 ºС; культура 
і мікобактерії: 1 – вихідні; 2 – 7 доба; 3 – 15; 4 – 21; 
5 – 27; 6 – 30; 7 – 37                                                      ×1600 

Рис. 2. Культуральні, тинкторіальні властивості та 
морфологія M. bovis 117,б варіанта, які культивува-
лися за 3 ºС; культура і мікобактерії: 1 – вихідні; 2 – 4 
доба; 3 – 8; 4 – 20; 5 – 28; 6 – 32                              ×1600

2 1 3 

4 5 6 

 

Рис. 3. Культуральні, тинкторіальні властивості та 
морфологія M. bovis 117,а варіанта за 3 ºС; культура 
і мікобактерії: 1 – вихідні; 2 – 4 доба; 3 – 8; 4 – 16; 
5 – 24; 6 – 32                                                                  ×1600
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Рис. 4. Культуральні, тинкторіальні властивості та 
морфологія M. bovis 117,в варіанта, які культивувалися 
за 3 ºС; культура і мікобактерії: 1 – вихідні; 2 – 4 доба; 
3 – 8; 4 – 16; 5 – 24; 6 – 32                                       ×1600
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Рис. 5. Культуральні, тинкторіальні властивості та 
морфологія M. bovis 118 варіанта, які культивувалися 
за 3 ºС; культура і мікобактерії:  1 – вихідні; 2 – 4 доба; 
3 – 12; 4 – 20; 5 – 24; 6 – 32                                                                          ×1600

3 2 1 

5 4 6 

 

Мікобактерії культури 117,б варіанта за 
37 ºС виявлялися некислотостійкими зер-
нистими довгими (10–15 мкм) та некисло-
тостійкими й кислотостійкими поодинокими 
зернами. Мікобактерії вихідної культури ха-
рактеризувалися некислотостійкими коротки-
ми паличками та зернами і тільки поодино-
кими некислотостійкими довгими паличками 
(рис. 1). 

У той же час мікобактерії, які утворюва-
ли колонії за 3 ºС, виявилися некислотостій-
кими різної довжини зернистими паличками 
та зернами, а також поодинокими кислотос-
тійкими зернами і короткими паличками
(рис. 2).

Проте зі збільшенням часу культивування 
мікобактерій 117,б варіанта, які знаходилися 
як за 3, так і 37 ºС, мікроскопією кислотос-
тійких зерен та паличок не зафіксовано. 

Мікроскопією встановлено, що міко-бак-
терії 117,а та 117,в варіантів, які культивува-
лися за 3 ºС, виявлялися некислотостій-
кими паличками різної довжини (короткі та 
довгі) та некислотостійкими поодинокими 
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Культури дисоціативних форм М. bovis, 
які пасажуються в умовах лабораторії ка-
федри епізоотології та інфекційних хвороб 
тварин ДДАЕУ, втратили здатність ге-
неруватися (розмножуватися) за 37 ºС (за 
винятком мікобактерій 117,б варіанта),  
принаймні в перші 42 доби спостереження. 
Тільки один штам (117,б) володіє здатністю 
активно розмножуватися як за низької плю-

сової (3 ºС), так і оптимальної традиційної 
температури (37 ºС). Мікобактерії варіан-
тів 118 та 117,в володіють низькою біоло-
гічною активністю.

Усі варіанти дисоціативних форм
M. bovis музейних штамів кафедри зберіга-
ють морфологічну стабільність протягом 
всього періоду, що свідчить про “чистоту” цих 
культур.
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зернами впродовж усього періоду дослі-
дження (рис. 3, 4).

Як зазначалося вище, дисоціативні фоми 
мікобактерій 118 варіанта утворювали коло-
нії за 3 ºС тільки у розведенні 10-7. За кольо-
ром культури були подібними до вихідних 
(рис. 5). 

Мікроскопією виявляли некислотос-
тійкі зернисті палички різної довжини, а 
також поодинокі некислотостійкі зерна. 
Класич них (типових) варіантів (овалів) 
L-форм, які спостерігали у вихідній куль-
турі, не виявлено, що напевно, зумовле-

но суттєвим зниженням вмісту ліпідів у 
клітинній стінці через значну кількість 
пасажів. Вірогідно все це і призвело до 
руйнації клітинної стінки класичних
L-форм.

Отже, дослідження показали, що біоло-
гічна активність дисоціативних форм міко-
бактерій різна не тільки в умовах культиву-
вання за тієї самої температури, а і за різних. 
Це підтверджує дані попередніх досліджень: 
дисоціативні форми мікобактерій не культи-
вуються або погано культивуються за 37 ºС 
[2–4, 6].


