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Актуальність проблеми. Нативне молоко 

корів є добрим поживним субстратом і середови-

щем переживання для мікроорганізмів різного та-

ксономічного підпорядкування і біологічної актив-

ності. Сапрофітні прокаріоти завжди є нативному 

молоці і за оптимальної температури розмножу-

ються в експоненціальній залежності, що призво-

дить до псування продукту і втрати товарних кон-

дицій. Але це дає тільки економічний збиток, і не 

індукує санітарні проблеми. Визначення кількісно-

го і якісного складу сапрофітної мікрофлори моло-

ка в процесі ветсаноцінки добре розроблено і 

представлено в офіцинальних методиках бактеріо-

логічного аналізу якості продукту. Відомо, що ос-

новними представниками банальної непатогенноі 

мікрофлори молока є різноманітні коки і палички 

з протеолітичною і зброджувальною активністю. В 

асоціації з ними можуть знаходитись прокаріоти з 
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патогенними потенціями, в номінальному і різних 

ступенях некультивуючого стану (НКС). Вегето-

спрожність патогенної мікрофлори дуже варіабе-

льна річ і це залежить від багатьох взаємопов 

҆язаних факторів. Ізоляція мікробіальних патогенів 

рутинними бактеріологічними методами завжди є 

негарантованою подією, особливо Л-трансфор-

мованих варіантів і бактерій зі зниженим вегета-

тивним потенціалом. Негативний результат бака-

налізу не є бездоганним доказом відсутності ін-

фектопатогенів в біосубстраті або макроорганізмі.  

Одним з допоміжних методів індикації стати-

стично вірогідної наявності патогенних прокаріот 

є відсутність в молоці індигенного побіотика 

A. viridans, який є обов ҆язковим компонентом мік-

рофлори нативного молока від здорової корови і 

завжди зникає при наявності запально-

дегенеративних процесів у молочній залозі або си-

стемних інфектопатологіях макроорганізму. 

Мета роботи: провести бактеріологічне дос-

лідження молока рутинними і спеціальними мето-

дами і встановити кореляцію між індикаторним 

пробіотиком A. viridans і патогенними вегетоском-

прометованими прокаріотами. 

Результати дослідження. Молоко корів при-

дбали на стихійному ринку м. Дніпро. За органо-

лептичними показниками молоко було якісним, 

добрим на смак, без сторонніх запахів і механіч-

них домішків. За результатами редуктазної проби 

в молоці знаходилось до 20×106 мікробних клітин 

сапрофітів. При мікроскопії пофарбованих препа-
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ратів-мазків з молока знайшли численні коки, ба-

ктеріальні і бацилярні палички, Г+ і Г- , кислоторе-

зистентних мікобактерій не виявили.  

Біопроба на лабораторних тваринах не визва-

ла негативного впливу на організм дослідних тва-

рин, а за інтракутанного введення PPD-

туберкуліну для ссавців шкірно-алергічної реакції 

у мурчаків не було. Культуральним методом ізолю-

вати патогенні мікобактерії на середовище Ле-

венштейна-Йєнсена не вдалось.  

При посіві на індикаторні середовища для ви-

явлення культур індигенного пробіотика A. viridans 

отримали негативний результат, тобто пробіотик 

був відсутній. Це негативна прогностична ознака. 

На підставі цього провели спеціальне дослідження 

направлено на біологічне виділення епізоотичної 

культури патогенних мікобактерій. В результате 

комплексного прискіпливого спеціального дослі-

дження ізолювали патогенну і високо вірулентну 

культуру мікобактерій туберкульозу.  

Висновки:  

1. Кількісна характеристика молока за сап-

рофітними прокаріотами в редуктазній пробі не є 

індикатором інфекційного неблагополуччя молока, 

а тільки показник санітарних умов виробництва 

молока.  

2. Відсутність індигенного резидентного про-

каріота A. viridans є показником незадовільного 

соматичного стану здоров ҆я тварини і потребує 

спеціального дослідження для виключення інфек-

топатогенів, зокрема мікобактерій туберкульозу. 


