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Постановка проблеми. Не дивлячись на те, 
що вивчення атипових мікобактерій розпочалося 
після відкриття Робертом Кохом збудника ту-
беркульозу, їх клінічне та епізоотичне значення 
тривалий час не дооцінювалось. Атипові міко-
бактерій вважалися непатогенними для людей та 
тварин, і до 50-х років ХХ століття в світовій 
практиці зустрічалися лише поодинокі повідом-
лення про випадки захворювань, викликаних 
цими мікроорганізмами [2]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Атипові мікобактерії є сапрофітами, – звичай-
ними мешканцями різних середовищ (ґрунт, во-
да, тощо). Проте окремі представники цієї групи 
мікроорганізмів володіють потенційною пато-
генністю й можуть викликати патологічні про-
цеси в макроорганізмі. 
Значну епідемічну роль у розвитку мікобакте-

ріозів людини відіграють мікобактерії M. kan-
sasii, що вперше були описані V.B. Buhler у 1953 
році. З часом, на основі генетичних і біохімічних 
аналізів, була виявлена гетерогенність виду. 
M. kansasii займає одне з головних місць, як еті-
ологічний фактор легеневих захворювань у лю-
дей, викликаних атиповими мікобактеріями. При 
лікуванні M. kansasii може набувати підвищеної 
резистентності щодо антибактеріальних препа-
ратів [4]. 
Швидкоростучі атипові мікобактерії утворю-

ють первинний ріст на щільному поживному се-

редовищі на 2-4 добу після пасажу, а вже на 7-
10-у добу відмічають добре видимі колонії. Ця 
група мікобактерій налічує 56 видів, широко 
розповсюджених у навколишньому середовищі. 
Зазначені мікроорганізми володіють резистент-
ністю до засобів, які застосовуються для дезін-
фекції (хлор, формальдегід, глутаровий альдегід) 
[3]. Порівняно з іншими атиповими мікобактері-
ями швидкоростучі штами володіють вищою 
стійкістю до антибактеріальних препаратів, яка 
досить варіює в межах виду [5]. 
Проблема атипових мікобактерій гостро по-

стала також і в практичній ветеринарній меди-
цині. При інфікуванні даними мікроорганізмами 
тварин у них виникає сенсибілізація до туберку-
ліну, внаслідок чого виникають паралергічні ре-
акції, що ускладнює діагностику туберкульозної 
інфекції, а також призводить до економічних 
збитків при невиправданому забої таких тварин. 
Актуальним залишається питання резистентнос-
ті атипових мікобактерій щодо дезінфікуючих 
препаратів, які широко впроваджені в ветерина-
рну практику. 
Мета досліджень. Вивчити стійкість фото-

хромогенних і швидкоростучих атипових міко-
бактерій щодо альдегідмістимого дезінфектанту 
«ДЗПТ-2». 
Матеріали і методи досліджень. У дослідах 

були використані тест-культури фотохромоген-
них атипових мікобактерій M. kansasii та швид-
коростучих M. diernhoferi, M. flavescens, M. for-
tuitum, M. phlei, M. smegmatis, M. thamnopheos. 
Стійкість мікобактерій визначали щодо дезінфі-
куючого препарату «ДЗПТ-2», активною речо-
виною якого є глутаровий альдегід. Препарат 
досліджували в концентрації 0,5%, 1%, 1,5%, 2% 
за діючою речовиною (ДР) при експозиції 1, 5, 
24 години. 
Досліди проводили згідно з методичними ре-

комендаціями «Визначення бактерицидних влас-
тивостей дезінфікуючих засобів, проведення дез-
інфекції та контроль її якості при туберкульозі 
сільськогосподарських тварин» [1]. 

Наведені результати досліджень із вивчення рези-
стентності до дії альдегідмістимого дезінфек-
танту фотохромогенних мікобактерій M. kansasii 
та швидкоростучих мікобактерій M. diernhoferi, 
M. flavescens, M. fortuitum, M. phlei, M. smegmatis, 

M. thamnopheos. Встановлено, що до одного й того 
ж дезінфікуючого препарату атипові мікобакте-

рії різних видів і штамів проявляють різну  
резистентність. 



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 4 • 2010 148 

Бактерицидні властивості «ДЗПТ-2» щодо мікобактерій 
«ДЗПТ-2» Культура Експозиція 0,5% 1% 1,5% 2% 

M. kansasii 
1 год. 
5 год. 

24 год. 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

– 
– 
– 

M. diernhoferi  
1 год. 
5 год. 

24 год. 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
– 

+ 
+ 
– 

+ 
– 
– 

M. flavescens 
1 год. 
5 год. 

24 год. 

+ 
+ 
– 

+ 
– 
– 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

M. fortuitum 
1 год. 
5 год. 

24 год. 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
– 
– 

M. phlei 
1 год. 
5 год. 

24 год. 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
– 
– 

+ 
– 
– 

M. smegmatis 
1 год. 
5 год. 

24 год. 

+ 
+ 
– 

+ 
+ 
– 

+ 
– 
– 

+ 
– 
– 

M. thamnopheos 
1 год. 
5 год. 

24 год. 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
– 

– 
– 
– 

Примітка: «–» – відсутність росту мікобактерій; «+» – наявність росту мікобактерій. 
 

Результати досліджень. Результати досліду з 
визначення резистентності атипових мікобакте-
рій щодо дезінфектанту «ДЗПТ-2» наведені в 
таблиці. 
Із даних таблиці видно, що дезінфікуючий пре-

парат «ДЗПТ-2» викликає девіталізацію атипових 
мікобактерій M. fortuitum при застосуванні в кон-
центрації 2% за ДР при експозиції 5-24 години, 
що засвідчує найвищу резистентність цих міко-
бактерій порівняно з іншими дослідженими тест-
культурами. Культури мікобактерій M. kansasii 
втрачають життєздатність при дії на них препара-
ту в концентрації 2% за ДР при експозиції 1-24 
години, а M. thamnopheos – у концентрації 1,5% 
при експозиції 24 години та в концентрації 2% за 
ДР при експозиції 1-24 години. При дії препарату 
в концентрації 1,5-2% за ДР при експозиції 5-24 
години він проявляє бактерицидні властивості 
щодо культури M. phlei. Ріст тест-культур міко-
бактерій M. flavescens був відсутній при дії пре-

парату в концентрації 0,5% за ДР – 24 години, 1% 
за ДР – 5-24 години, 1,5-2% за ДР при експозиції 
1-24 години. Атипові мікобактерії M. smegmatis 
інактивуються при дії препарату в концентрації 
0,5-1% за ДР при експозиції 24 години, в концен-
трації 1,5-2% за ДР при експозиції 5-24 години, а 
культура M. diernhoferi – 1-1,5% за ДР при експо-
зиції 24 години та в концентрації 2% за ДР при 
експозиції 5-24 години. 
Висновки: 1. До одного й того ж дезінфікую-

чого препарату атипові мікобактерії різних видів 
і штамів проявляють різну резистентність.  

2. Найбільшу стійкість до альдегідмістимих дез-
інфектантів, діючою речовиною в яких є глутаро-
вий альдегід, із досліджених культур проявляють 
мікобактерії M. fortuitum, менш стійкими є M. kan-
sasii, M. thamnopheos, а також культура M. phlei.  

3. Найменшу резистентність до дії деззасобу, що 
вміщує глутаровий альдегід, проявляють культури 
M. flavescens, M. smegmatis та M. diernhoferi. 
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