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На сьогодні вивчення кількості мікробних клітин та видового складу біоплівок макроорганізму — 
прогресивний напрям, вивченням якого займаються не лише ветеринарні мікробіологи, але й фахівці 
гуманної медицини. Вченими всього світу доведено, що і кількісні, і якісні порушення зв’язків між пред
ставниками мікробного консорціуму можуть призвести до розвитку патологічного процесу в тій 
чи іншій системі організму тварини або людини: у дихальних шляхах, кишковошлунковому трак ті, 
статевій системі тощо. Нами було поставлено мету дослідити мікробний пейзаж статевих шля
хів кобил. У статті подані результати проведеної роботи в напрямку дослідження потен ційних 
патогенів — факультативноанаеробних колонізаторів репродуктивного тракту коней.

Порівнян ня спектру мікробів, виділених зі  змивів зі статевої системи клінічно здорових кобил 
та особин з па то  логіями, показало переважання паличковидних мікроорганізмів у клінічно здорової 
тварини (57 %), тоді як у кобил з перегулами ця тенденція зберігалась не завжди (44–55 %). Особливо 
інфор ма тив ним виявився аналіз співвідношення кількості мікроорганізмів, що виділялись зі змивів 
із шийки мат ки кобил. Так, загальне обсіменіння цервіксу у клінічно здорової кобили було в 2–6,5 раз 
меншим по рів няно з тваринами, у яких спостерігались перегули. Для наочного відображення якісного 
різно маніття у складі біоплівок статевої системи коней представлений аналіз культуральних та 
морфо логічних властивостей виділених мікроорганізмів. Вони віднесені до таких груп, як кулясті 
бактерії, неспороутворюючі паличковидні бактерії, бацили, а також актиноміцети.

Після вивчення швидкості (інтенсивності) росту, культуральних та морфологічних ознак ізо
лятів була досліджена їх чутливість до протимікробних препаратів різних фармакологічних груп. Такі 
дані стануть у пригоді при виникнен ні клінічних проявів дисбіозів та дозволять оптимізувати схему 
лікування тварин.
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Research of the microbial cells amount and species of composition in the biofilms is a progressive 
direction nowadays. It became studied not only by veterinary microbiologists, but experts of humane medicine. 
Scientists from all the world proved that quantitative and qualitative disturbances of microbial consortium can 
lead to the pathological process of an animal or humans organism systems (respiratory tract, gastrointestinal 
tract, reproductive system and so on). The goal of our research was to study the microbial landscape of the 
mare’s genital tract. This article presents the results of the study of potential pathogens — facultative anaerobic 
colonizers of horse reproductive tract.

Comparison of the spectrum of microbes isolated from swabs of genital system of healthy mares 
and animals with deflexion from well being allowed to establish the nature of microbial contamination 
of reproductive tract epithelium. Comparing the microbe’s spectrum isolated from swabs of the genital system 
of clinically healthy mares and individuals with pathologies showed prevalence of rodshaped organisms in 
clinically healthy animals (57 %), while in mares with deregulation this trend was not always preserved (44–
55 %). The analysis of the microorganisms, isolated from cervical of mares, was particularly informative. So 
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overall contamination of the uterus cervix in clinically healthy mares was 2–6,5 times less than in animals 
in which deregulation had been observed. For visualisation of qualitative diversity of the composition of mare’s 
reproductive system biofilm the cultural and morphological qualities of extracted microorganisms were analyzed. 
These microorganisms were assigned to such groups as coccus bacteria asporogenous rod bacteria, bacillus 
and actinomycetes.

After studying the intensity (speed) of microbial growth, cultural and morphological characteristics 
their sensitivity to antimicrobial medications of different pharmacological groups was investigated. This infor
mation will be useful in case of clinical symptoms of dysbiosis for optimizing animal treatment.

Keywords: EQUINE, MICROBIOLOGICAL ASSESSMENT, CONTAMINATION, BAC
TE RIAL CONTAMINATION, REPRODUCTIVE SYSTEM, MORPHOLOGICAL GROUP, ANTI
BIOTIC SENSITIVITY
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В наше время изучение количества микробных клеток и видового состава биоплёнок макро
организма является прогрессивным направлением, изучением которого занимаются не только вете ри
нарные микробиологи, но и специалисты гуманной медицины. Учёными вгего мира доказано, что и коли
чественные, и качественные нарушения взаимоотношения представителей микробного консорциума 
могут стать причиной развития патологического процесса в системах организма животных и чело
века: дыхательных путях, желудочнокишечном тракте, половой системе. Нами была поставлена цель 
изучить микробный пейзаж репродуктивных органов кобыл. В статье представлены результаты про
ведённой работы в исследовании потенциальных патогенов — факультативноанаэробных колониза
торов репродуктивного тракта лошадей.

Сравнительный анализ спектра микробов, выделенных из смывов с половой системы клинически 
здоровых  кобыл  и  конематок  с  патологиями,  позволил  уста новить  превалирование  палочковидных 
микроорганизмову  клинически  здорового  животного  (57  %),  тогда  как  у  кобыл  с  перегулами  эта 
тенденция сохранялась не всегда (44–55 %). Особенно инфор мативным оказался анализ соотношения 
количества микроорганизмов, которые выделялись из смывов с шейки матки. Так, общее обсеменение 
цервикса клинически здоровой кобылы было в 2–6,5 раз меньше в сравнении с животными, у которых ре
гистрировались перегулы. Для отображения качественного разнообразия состава биоплёнок поло вой 
системы лошадей представлен анализ культуральных и морфологических особенностей выделен ных 
микроорганизмов. Они относятся к таким морфологическим группам: кокковые бактерии, неспоро
образующие палочковидные бактерии, бациллы, а также актиномицеты.

После изучения скорости (интенсивности) роста, культуральных и морфологических призна
ков изолятов была исследована их чувствительность к противомикробным препаратам разных фар
ма кологических групп. Результаты этих исследований будут актуальными в случае клинических про
явлений дисбиозов и позволят оптимизировать схему лечения.

Ключевые слова: КОНЕВОДСТВО, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА, БАКТЕРИ
АЛЬНАЯ КОНТАМИНАЦИЯ, ОБСЕМЕНЕНИЕ, ПОЛОВАЯ СИСТЕМА, МОРФОЛО ГИ ЧЕС
КИЕ ГРУППЫ, АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Для підтримки благополуччя коне
господарств ветеринарним спеціалістам до
во диться контролювати різні аспекти нагляду 
за тваринами, регулярно запобігати патоло
гіям або усувати їх [1]. Порушення в роботі 
дихальної або травної систем за звичай про
являються досить швидко, тоді як дис функ

ції статевої системи найчастіше ста ють по
міт ними лише у період злучної кампанії.

Нерідко причиною функціональних 
від хилень у роботі сечостатевого тракту є змі
на симбіотичних відносин між рези дентни ми 
мікроорганізмами різних морфофізіологіч
них груп, які мешкають у цій сис те мі органів. 
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При цьому в наявній мік робній асоціації мо
же простежуватися і кіль кісний, і якісний дис
баланс, який ви яв ляється методами мікро
біологічної чи серо логічної діагностики [2, 3].

Зазначена робота може проходити дво
ма способами. У першому варіанті дослід
женню підлягає матеріал від тварин із пато
ло гіями і роботи спрямовуються на по шук 
пев ного збудника чи збудників. У дру гому 
ви падку проводять планові дослідження груп 
ко ней для виявлення спект ру мікроорганіз
мів, характерного для тва рин у гос подарстві, 
і встановлення титру анти тіл. Цей варіант по
требує проведення масш табних досліджень 
і є досить затрат ним. Саме тому ветеринар ні 
лікарі коне госпо дарств лише в окре мих ви
падках приділя ють увагу лабо ра тор ній ді а
гностиці, хо ча своєчасна діагнос тична ко рек
ція до клініч них пору шень у ста тевій системі 
мог ла би стати важливим ета пом процесу 
отри ман ня здо рових лошат [4–6]. Тому по
чат ковим і, без перечно, акту альним етапом 
фун да мен таль них до сліджень у конярстві 
по винне ста ти вияв лення домінантних мік
роб них клі тин з пев ною патогенністю, які 
є ре зи дент ни ми представниками мікробної 
асо ціації ста тевих шляхів господарства, об
лас ті чи регіону.

Матеріали і методи

На кафедрі мікробіології, вірусології 
та епізоотології факультету ветеринарної ме
ди цини Житомирського національного агро
екологічного університету вивчали мікроб
ний пейзаж цервіксу та зовнішніх статевих 
ор ганів у кобил української верхової породи, 
при діляючи основну увагу факультативно
анаеробним мікроорганізмам. Матеріалами 
для дослідження були змиви від 3х тва
рин, що утримувались у господарстві «Райз
Максимко» Чортківського району Терно піль
ської області. Як контроль вико рис товувала
ся кобила, що регулярно приходила в охо ту та 
приводила здорових лошат, і дві конематки 
з перегулами. Об’єкти дослід жень — куль ту
ри аеробних та факультативноанаеробних 
мікро організмів, вид ілені з вагінальних зми
вів кобил.

Зразки від тварин висівали глибин
ним методом на низку поживних агарових 
сере довищ. Далі у домінуючих (за чисель
ніс тю або швидкістю росту) ізолятів факуль
тативних анаеробів, вирощених у накопи чу
вальних та чистих культурах, реєстрували 
культуральні та морфологічні ознаки [7, 8]. 
Антибіотикочутливість культур визначали 
стосовно препаратів декількох фармако ло
гіч них груп: аміноглікозиди (стреп томіцин, 
канаміцин, гентаміцин), лінкозаміди (лінко
міцин), фторхінолони (норфлокса цин), гліко
пептиди (ванкоміцин), полі пептиди (полі
мік син) [9]. Статистичну оброб ку отрима них 
результатів проводили за допомо гою комп’ю
терної програми MS Office Excel.

Результати й обговорення

Після висіву зразків на поживні сере
довища і аналізу специфічних властивостей 
колоній, росту типових патогенних мікро
організмів, що вражають статеву систему 
коней (а саме — дріжджів Candida albicans, 
бактерій Pseudomonas aeruginosa, Klebciella 
pneumoniaе та Tayorella  equigenitalis) ви яв
лено не було.

Культуральні і морфологічні ознаки 
ви ділених ізолятів дозволили віднести їх 
до таких морфологічних груп, як бактерії 
(ба цили, дрібні неспороутворюючі палички, 
стафіло та ентерококи) і актиноміцети. Всьо
го у статевих шляхах кобил було виділено 
21 куль туру: 3 належали до кулястих бак те
рій, 12 — до паличковидних, 6 — до ак ти но
міцетів. У здорової кобили і в кобил з пере
гулами більша частина виділених ізо лятів 
були паличковидними бактеріями (здо ро
ва — 57 %, кобили з перегулами — 44 % та 
55 % відповідно).

Розподіл культур факультативних ан
ае робів між зовнішніми статевими шля ха ми 
та цервіксом був принципово різним (Табл. 1).

Аналіз Таблиці 1 дозволяє ствер джу
вати, що обсіменіння зовнішніх статевих ор
ганів у здорової тварини та кобил із роз ла
дами репродукції було приблизно одна ко вим 
(5–6 культур). Але в цервікальних зми вах від 
тварин з перегулами виділялось в 2–6 разів 
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Таблиця 1
Спектр мікроорганізмів на статевих шляхах дослідних тварин

Показник
Характеристика дослідних тварин
№ 1 

(контроль)
№ 2 

(перегули)
№ 3 

(перегули)
Кількість ізолятів на зовнішніх статевих шляхах 5 5 6
Кількість ізолятів з цервіксу 2 4 13
Загальна кількість індивідуальних культур 7 8* 18*

3 них ізолятів актиноміцетів (% від загальної кті культур) 2 (28,6 %) 3 (33,3 %)** 5 (27,7 %)
3 них ізолятів коків (% від загальної кті культур) 1 (14,3 %) 1 (11,1 %) 3 (16,6 %)
3 них ізолятів бацил (% від загальної кті культур) 4 (57,1 %) 2 (22,2 %) 6 (33,3 %)**
3 них ізолятів неспороутворюючих бактерій 
(% від загальної кті культур) 0 2 (22,2 %) 4 (22,2 %)

Примітка: *На зовнішніх статевих шляхах та в цервікальних змивах зустрічаються однакові культури. 
**Один ізолят актиноміцетів у кобили № 2 та ізолят бацили у кобили № 3 трапляється у змивах із зов нішніх 
статевих шляхів та з цервіксу

більше культур, ніж від здорової ко би ли, і бу
ли наявні принципові відмінності у спек трі 
паличковидних бактерій.

Обрахунки кількості колоній або їх 
роз мірів у посівах дозволили встановити, що 
з 21ї виділеної культури здатність до інтен
сивного росту мали лише 9 (43 %), ха рак те
ристики яких описані в Табл. 2.

Таблиця 2
Характеристики ізолятів з максимальної інтенсивністю росту

Інтенсивність росту культур 
у дослідних тварин

Групи мікроорганізмів

Бацили Неспорові бактерії Кулясті бактерії Актиноміцети
Здорова (контроль)

2 культури 3ℓ (зовнішні) ++ – – 3k (цервікс) 
++

№1 (перегули)
3 культури – – 3sk (зовнішні) +++

1k (зовнішні, 
цервікс) +++;

13p (цервікс) +++
№2 (перегули)

6 культур 5k (цервікс) +++ 6р (зовнішні) +++ 2sk (зовнішні) ++; 
3sk(цервікс) +++

1k (цервікс) +++;
14р (цервікс) +++

Примітка: «–» — ріст мікроорганізмів відсутній; «++» — інтенсивний ріст ізоляту; «+++» — інтенсивний 
ріст та значне поширення ізоляту у досліджуваному зразку

Всі виділені актиноміцети (1k; 3k; 13p 
та 14р) мали непрозорі, сухі, з рівними кра
я ми та крихкуватою структурою колонії, що 
важ ко знімалися з агару. Зрілі колонії мікро
орга ніз мів, їх чисті культури, вирощені в м’я
сопеп тонному бульйоні (МПБ) або на м’ясо
пеп тонному агарі (МПА), у певні терміни 
(24–96 год після пересіву культури) фар бували 

за Грамом. Далі перевіряли вплив на чисті куль
тури антибіотиків 5ти фар ма кологічних груп. 
Зазначені ви ще куль ту ри актино міцетів від різ
нялись за низ кою ознак (Табл. 3), що під тверд
жує їх належ ність до різ них видів чи штамів.

Таким чином, у здорової кобили із 
7 ви ділених культур до інтенсивного роз вит
ку були здатні 2 (28,6 %), у кобил з перегула
ми цей показник коливався від 31,5 % (№ 3) 
до 37,5 % (№ 2). Виявилось, що у кобил з пере
гулами були наявні 2 спільні культури (актино
міцет 1k та куляста бактерія 3sk), які не ви ді
лялись у здорової тварини.

За культуральними ознаками всі виді
ле ні бактерії, описані в Табл. 4, можна було роз  
ді лити на 3 групи.



Біологія тварин, 2015, т. 17, № 3

The Animal Biology, 2015, vol. 17, no. 3

61

Таблиця 3
Специфічні ознаки актиноміцетів із статевих шляхів дослідних кобил

№ 
з/п Ознаки Шифри виділених культур

1k 3k 13р 14р
1 Форма і колір 

колонії
чорна жовтосіра кругла сліпучобіла кругла сліпучобіла, 

типу «ґудзик»
2 Розмір, мм 3 7–8 6–7 3
3 Особливі ознаки 

колоній
концентричний 

ріст, тонкі кільця на 
поверхні

концентричний ріст, 
помутніння агару 
довкола колонії

концентричний 
ріст, кратероподібне 
підвищення у центрі 

колонії

заглиблення у 
центрі

4 Профіль плаский з валиками 
на поверхні

сходинкоподібний складний кратероподібний

5 Вигляд 
у мікроскопічних 

препаратах

кулясті та 
паличковидні спори, 
окремі нитковидні 
структури в зрілих 

колоніях; тонкі гіфи 
після 48–96 годин 

росту

кулясті спори 
у вигляді ланцюжка 
в зрілих колоніях; 
тонкі гіфи після 
24–96 год росту; 
в культурах віком 
96 год — поява 
окремих спор

великі округлі 
спори у маленьких 

групах та довгі 
ниткигіфи в зрілих 

колоніях; 
скудний ріст 

у перші 24–72 год 
(коротенькі нитки)

великі круглі спори 
в ланцюжках, довгі 

та короткі гіфи 
у зрілих колоніях; 
тонкі розгалужені 
гіфи з невеликою 

кількістю спор 
через 72 год

6 Антибіотико
чутливість

(dзона пригнічення росту, 
мм)

канаміцин — 34
гентаміцин — 35
стрептоміцин — 32
ванкоміцин — 29
норфлоксацин — 30 

канаміцин — 28
гентаміцин — 30
стрептоміци — 30
ванкоміцин — 25

канаміцин — 38
гентаміцин — 39
норфлоксацин — 36 

канаміцин — 30
гентаміцин — 30
стрептоміцин — 28
ванкоміцин — 30 

Таблиця 4
Специфічні ознаки бактерій із статевих шляхів дослідних кобил

№ 
з/п Ознаки Шифри виділених культур

6р 2sk 3sk 3ℓ 5k
1 Форма і колір 

колонії
кругла, жовтувата кругла, 

жовтобіла, 
непрозора

кругла, біла, 
непрозора

неправильна, 
схожа на штрих, 

жовтувата

неправильна, 
сіробіла, 

напівпрозора
2 Розмір, мм 2–5 2–3 1 30 30–50
3 Особливі 

ознаки
рівні, пласкі краї, 
дещо підвищений 

центр

центр зрілої 
колонії синіє, 
край білий, 
вдавлений 

центр 

випуклий 
профіль

вирости 2х типів 
по краю, центр 

складчастий, вдвічі 
вищій за поверхню 

колонії

тоненькі вирости 
по краю

4 Антибіотико
чутливість 

(dзона пригнічення 

росту, мм)

канаміцин 38
гентаміцин 30
стрептоміцин 32
норфлоксацин 34 

канаміцин 23 
лінкоміцин 26 

Норфлокса
цин 30 

канаміцин 30 
гентаміцин 31
стрептоміц. 28
ванкоміцин 30
норфлоксацин 37

стрептоміц. 28 
ванкоміцин 29
норфлоксацин 28 

Другу групу становили великі за роз
мірами, складчасті, з нерівними краями та 
під вищеними центрами колонії, які піс ля 
на грівання мікробних суспензій та пов тор
ного висіву на МПА були віднесені до бацил 
(5k та 3ℓ). Мікроскопічне дослідження мате
ріалу показало, що в колоніях або суспензіях 

До першої належали дрібні, непро зо
рі, блискучі, слизуваті колонії, клітини яких 
гинули після нагрівання (2sk; 3sk). У мікро
скопічних препаратах, зроблених з культур 
різ ного віку, клітини мали вигляд коків, зі
бра них в невеликі групи або розміщені коро
тенькими ланцюжками.
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були наявні крупні (3ℓ) або невеликі за роз
мірами (5k) стрептобацили.

Культура 6р мала жовтуваті, блискучі, 
з рівним краєм і шорсткою поверхнею коло
нії, складені із нестійких до температури мік
роб них клітин. У мазках були виявлені по
одинокі, із загостреними кінцями палички.

Таким чином, не тільки виділені до
мінуючі актиноміцети, але й бактеріальні 
ізо ляти за культуральноморфологічними 
оз нака ми та антибіотикочутливістю належа
ли до індивідуальних культур. Для того, щоб 
довести, які з виділених факультативних ан
аеробів можуть стати причиною дисбіо тич
них порушень в статевій сис темі, обов᾽язко
во потрібно вивчити їх імуно генність для 
організму коней.

Висновки

1. У тварин дослідного господарства 
у цервікальних змивах спостерігались прин
ципові відмінності мікробного пейзажу.

2. Кількість ізолятів з інтенсивним роз
витком у тварин з перегулами склала 32–37 % 
від виділених культур. Серед них було виді
лено 2 культури, відсутні у здорової тварини.

3. За морфологічними, культуральни
ми та окремими біологічними властивостями 
виділені домінуючі мікроби належать до різ
них видів.

Перспективи подальших досліджень. 
Наступний етап роботи — проведення ви
до вої ідентифікації домінуючих ізолятів, 
а та кож встановлення їх імуногенності для 
організму коней шляхом отримання анти

генів і постановки реакції аглютинації із 
сиро ватками крові тварин конегосподарства.
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