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Постановка проблеми. Досконале й всебічне 
вивчення збудників інфекційних захворювань на 
молекулярному рівні має важливе значення в 
розумінні окремих питань патогенезу, в розробці 
методів і засобів діагностики та лікування хво-
роби. Не дивлячись на вельми тривалу історію 
застосування багатьох дезінфікуючих засобів, на 
даний час немає достатньо повного уявлення, 
яке б відображало динаміку та різноманіття по-
шкоджень у клітинах, що виникають при конта-
кті з тим чи іншим препаратом. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
В останні роки, в зв’язку з формуванням у бак-
терій (у тому числі й мікобактерій) стійкості до 
дезінфікуючих засобів, розробляються ком-
плексні препарати, складові компоненти яких 
володіють високою антимікробною активністю і 
широким спектром бактерицидних властивостей 
[1]. Проте обмежена інформація щодо механіз-
мів летальної дії на мікроорганізми ряду хіміч-
них сполук із бактерицидними властивостями, 
які вже використовуються або є перспективними 
для проведення профілактичної та вимушеної 
дезінфекції при інфекційних хворобах, збудники 
яких є високостійкими до негативних чинників. 
Встановлено, що найбільш загальними харак-

терними змінами в ультраструктурі кишкової 
палички та стафілокока (при дії аніонного та 
мийно-дезінфікуючого засобу «Збруч») є руйна-
ція цитоплазматичної мембрани бактерій, а фун-
кціональні зміни мікроорганізмів полягають у 
різкому пригніченні діяльності дегідрогеназ і 
глюкозидаз мікроорганізмів [2]. Висока бакте-
рицидна та спороцидна дії надоцтової кислоти 
пояснюється її високою проникністю через мік-
робну клітину [3]. 
Отримані дані електронної мікроскопії під-

твердили бактерицидну активність деяких альде-
гідних дезінфектантів щодо збудників туберку-
льозу та атипових мікобактерій; встановлені де-
структивні зміни мікробів [4]. 
Узагальнюючи факти, що характеризують дію 

фенолу на бактерії, можна дійти висновку, що 
препарат взаємодіє з білковими компонентами 
клітини, порушує проникність цитоплазматичної 
мембрани, а вихід низькомолекулярних продук-
тів із цитоплазми супроводжується пригнічен-
ням енерґетичних процесів [5]. 
Детальне вивчення субмікроскопічних проце-

сів, що перебігають у бактеріальній клітині при 
дії дезінфікуючих засобів, допоможе розкрити 
складний механізм їхньої дії та є справжньою 
науковою основою в синтезі нових бактерицид-
них засобів. 
Мета роботи. Вивчити вплив альдегідного та 

кисневого дезінфікуючих препаратів на ультра-
структурну організацію окремих атипових міко-
бактерій. 
Матеріали і методи досліджень. Ультрастру-

ктурні зміни після дії дезінфікуючих препаратів 
вивчали в атипових мікобактерій, що відносять-
ся до різних груп за класифікацією Раньона:  
І група – Mycobacterium kansasii; ІІ група – My-
cobacterium gordonae; ІІІ група – Mycobacterium 
xenopi; IV група – Mycobacterium flavescens. 
Тест-культури мікобактерій мали типові куль-

туральні та біологічні властивості, характерні 
для даних видів. 
У якості дезінфікуючих препаратів у дослідах 

Електронно-мікроскопічними дослідженнями 
встановлені суттєві ультраструктурні зміни в 
клітинах атипових мікобактерій M. kansasii,  

M. gordonae, M. xenopi, M. flavescens після впливу 
альдегідного дезінфектанту «ДЗПТ-2» та кисне-
вого препарату «Екоцид С». Відмічена різниця у дії 
деззасобів на мікробні клітини, що пов’язано з 

особливостями механізму дії активнодіючих речо-
вин, які входять до їхнього складу. Встановлено, 
що дезінфікуючі препарати в бактерицидних  
режимах знищують мікобактерії за рахунок  

створення незворотних змін їх субмікроскопічної 
організації. 
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застосовували засіб із групи альдегідів – «ДЗПТ-
2» (2 % за ДР – 24 год.) та кисневий препарат 
«Екоцид С» (5 % – 24 год.) у туберкулоцидних 
режимах [6]. Проведення досліджень з оцінки  
бактерицидної дії дезінфікуючих препаратів щодо 
тест-культур мікобактерій здійснювали відповідно 
до методичних рекомендацій «Визначення бакте-
рицидних властивостей дезінфікуючих засобів, 
проведення дезінфекції та контроль її якості при 
туберкульозі сільськогосподарських тварин» (Затв. 
Держ. комітетом вет. мед. України 20.12.2007 р.)  
за допомогою суспензійного способу. 
Проведення електронно-мікроскопічного дослі-

дження проводили згідно із загальноприйнятою 
методикою (Б. Уикли, 1975), а ультраструктуру 
мікобактеріальних клітин досліджували за допо-
могою електронного мікроскопа ПЭМ-125К. 
Результати досліджень. Ультраструктурні 

зміни після дії бактерицидних концентрацій пре-
паратів «ДЗПТ-2» та «Екоцид С» у культури My-
cobacterium kansasii представлені на рис. 1 і 2. 
Після дії на M. kansasii дезінфектанту «ДЗПТ-

2» відмічали розчинення мікрокапсули та клі-
тинної стінки. Частково у клітин була відсутня 
цитоплазматична мембрана. Цитоплазма мала 
вигляд темних дрібноґранулярних включень. 
Область нуклеоїду не проглядається. 
Препарат «Екоцид С» зумовлює тенденцію 

клітин до злипання внаслідок зміни поверхнево-

го електричного заряду. Відмічали руйнацію клі-
тинної стінки з виходом цитоплазми на зовні. 
При дії дезінфікуючих препаратів на культуру 

Mycobacterium gordonae виникають зміни, пред-
ставлені на рис. 3 і 4. 
Після застосування «ДЗПТ-2» у M. gordonae 

спостерігали появу в цитоплазмі клітин вакуо-
лей, які мали низьку електронну щільність. Клі-
тинна стінка та цитоплазматична мембрана част-
ково розмиті. Цитоплазма представлена дрібни-
ми осміофільними ґранулами. 
Препарат «Екоцид С» у M. gordonae зумовлює 

повне розчинення поверхневих структур міко-
бактерій, при цьому цитоплазма контактує з на-
вколишнім середовищем. Цитоплазма представ-
лена розмитою гомогенною масою, вміщує ва-
куолі. В області нуклеоїду проглядаються скуп-
чення осміофільного конгломерату. 
Зміни, що виникають у мікобактерій Mycobac-

terium xenopi, після дії деззасобів представлені 
на рис. 5 і 6. При дії на M. xenopi деззасобу 
«ДЗПТ-2» відмічали відсутність мікрокапсули та 
клітинної стінки практично в усіх мікробних 
клітин. Цитоплазма містила дрібноґранулярні 
субстанції різної електронної щільності. 
У M. xenopi препарат «Екоцид С» обумовлює 

тотальну руйнацію поверхневих структур бакте-
ріальних клітин, у цитоплазмі відсутні включен-
ня, область нуклеоїду не проглядається. 

  

Рис. 1. M. kansasii після дії «ДЗПТ-2»  
1 – відсутність поверхневих структур; 

2 – цитоплазматична мембрана;  
3 – цитоплазма 

Рис. 2. M. kansasii після дії «Екоцид С» 
1 – цитоплазма; 2 – цитоплазматична 
мембрана; 3 – лізис клітинної стінки та 

вихід цитоплазми назовні 
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Рис. 3. M. gordonae після дії «ДЗПТ-2» 

1 – вакуолі; 2 – клітинна стінка; 
3 – цитоплазма 

Рис. 4. M. gordonae після дії «Екоцид С» 
1 – розчинення поверхневих структур; 

2 – цитоплазма; 3 – вакуолі; 4 – область 
нуклеоїду 

 
Рис. 5. M. xenopi після дії «ДЗПТ-2» 

1 – відсутність поверхневих структур; 
2 – цитоплазма. 

Рис. 6. M. xenopi після дії «Екоцид С» 
1 – клітинна стінка; 2 – цитоплазма; 

3 – область нуклеоїду. 
Після дії «ДЗПТ-2» у культури M. flavescens 

спостерігали повну руйнацію мікрокапсули та 
клітинної стінки. У цитоплазмі виявляються 
осміофільні включення високої електронної 
щільності. 
За дії деззасобу «Екоцид С» на M. flavescens 

спостерігали часткове порушення мікрокапсули. 
Клітинна стінка зруйнована, відходить від про-

топласту (рис. 7, 8).  
У цитоплазмі спостерігаються локальні пору-

шення структури та відсутність гранулярного 
компоненту.  
Нуклеоїд в окремих клітинах зберігає струк-

туру, в більшості клітин спостерігається концен-
трація білкового ДНК-вмісного матеріалу в 
центральній частині нуклеоїду. 
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Рис. 7. M. flavescens після дії «ДЗПТ-2» 
1 – руйнація поверхневих структур; 

2 – осміофільні включення; 3 – цитоплазма 

Рис. 8. M. flavescens після дії «Екоцид С» 
1 – порушення мікрокапсули та клітинної  

стінки; 2 – цитоплазма; 3 – нуклеоїд 

Висновки:  
1. Зміни, що виникають у мікобактерій після 

дії альдегідного деззасобу, характеризуються 
руйнацією мікрокапсули, клітинної стінки, ци-
топлазматичної мембрани, утворенням у цито-
плазмі клітин вакуолей та осміофільних вклю-
чень. Альдегідний препарат передусім вступає у 
взаємодію з білковими компонентами мембран-
них структур і ферментами клітини завдяки ви-
сокій реакційній здатності щодо амінокислот, 
білків, нуклеїнових кислот. Інактивація мікобак-
терій виникає внаслідок зниження синтезу мак-
ромолекул у бактеріальних клітинах. 

2. Кислотний препарат зумовлює тотальну 
руйнацію клітинної стінки та цитоплазматичної 
мембрани, деструкцію ґранулярного компоненту 
цитоплазми з утворенням у ній осміофільних 
дрібноґранулярних включень та електронно-
прозорих вакуолей. Основною причиною, що 
призводить до загибелі мікобактерій, є руйнація 
клітинної стінки бактерій. Це пов’язано з оми-
ленням ліпідів як самої стінки, так і цитоплазми. 
Кислотний препарат окислює білки та ліпіди 
мембранних структур, порушує проникність клі-
тин, інгибує окислювально-відновлювальні  
реакції. 
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