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Постановка проблеми. Сибірська виразка – 
інфекційне захворювання тварин і людини, сум-
нозвісне вже кілька століть. Захворювання та 
властивості його збудника вивчаються. Проте до 
цього часу позбутися його допоки не вдалося: 
основна причина – тривале зберігання збудника 
у ґрунті місцевості, де спостерігалися спалахи 
інфекції [1]. 
До числа заходів стосовно профілактики сибі-

рки у тварин основна роль відводиться щеплен-
ню вакцин, над удосконаленням яких працювало 
вже кілька поколінь науковців. Однак їх профі-
лактична ефективність залишається недостат-
ньою. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Згідно з даними Міжнародного Епізоотичного 
Бюро, проти сибірки найбільш широко застосо-
вують живі вакцини із безкапсульних штамів 
збудника. В країнах СНД це штами СТИ-1,  
55-ВНИИВВиМ, СБ та K-79Z. 
У більшості країн світу для виготовлення вак-

цини проти сибірки застосовують штам Sterne 
34F2, що пов’язано з його високою імуногенністю 
й низькою шкідливістю для макроорганізму [5].  
Раніше дослідники (Л. С. Ценковський, М. В. Ре-

во, С. Г. Колесов, Б. Л. Черкаський, Б. А. Ніка-
норов, І. А. Бакулов, В. А. Гаврилов, Н. Г. Іпате-
нко та інші) пропонували середовища, оптима-

льні для тих штамів збудника сибірської вираз-
ки, які вони застосовували у процесі виготов-
лення вакцин. 
Вакцинний штам Sterne 34F2 ми отримали з 

Колорадської Компанії Сироваток, США (Colo-
rado Serum Company, USA), вивчили його біоло-
гічні властивості [2] й провели процедуру депо-
нування в Національному центрі штамів мікро-
організмів. Однак для виготовлення вакцини по-
трібне середовище, на якому б цей штам мав ви-
соку врожайність щодо виходу біомаси. 
Мета роботи – підбір середовищ із оптималь-

ним вмістом амінного азоту для накопичення 
бактеріальної маси збудника сибірки у процесі 
виготовлення вакцини. 
Матеріали і методи. Об’єктом дослідження 

був вакцинний штам Sterne 34F2 Bacillus an-
thracis і рідкі поживні середовища, виготовлені 
на основі гідролізату риб’ячого борошна (ГРБ) 
та бульйону Хоттінгера; м'ясопептонний буль-
йон (МПБ) й щільні поживні середовища на ос-
нові ГРБ і перевару Хоттінгера та м'ясопептон-
ний аґар (МПА). Всі вони мали рН 7,4±0,02.  
У щільних середовищах вміст аґару становив 
1,5±0,2 %. Рідкі й щільні середовища одного ви-
ду брали переважно в трьох варіантах, які відрі-
знялися за кількістю амінного азоту (див. табл.). 
Рівень амінного азоту в середовищах визнача-

ли методом формольного титрування [4], а рН – 
за допомогою рН-метру (рН – 150). 
У рідкі та на щільні поживні середовища вно-

сили рівну кількість посівного матеріалу з відо-
мою концентрацією колонієутворюючих оди-
ниць (КУО) [3]. 
Культури ставили в термостат із температу-

рою 37±0,3 оС на 24 години і визначали кількість 
КУО в 1 мл за описаною методкою [4, 5]. Для 
цього готували ряд десятинних розведень куль-
тури від 10-1 до 10-10. По 0,1 мл культури кожно-
го розведення висівали на щільне середовище в 
чашці Петрі. Врожайність культури визначали  
за кількостю КУО в 1 мл суспензії зі змиву

_________________ 
* Керівник – доктор ветеринарних наук В. О. Ушкалов 

Показана необхідність розробки та впровадження у 
виробництво нових, більш ефективних специфічних 
засобів для профілактики сибірської виразки. Прове-
дено підбір поживних середовищ для накопичення 
біомаси вакцинного безкапсульного штаму Sterne 
34F2 Bacillus anthracis. Визначено межі фізико-
хімічних показників для середовища накопичення.  
За результатами досліджень встановлено, що оп-
тимальним є щільне поживне середовище, виготов-
лене на основі перевару Хоттінгера і містить  
100–120 мг% амінного азоту й має рН 7,4±0,2.  
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Характеристика середовищ за вмістом амінного азоту та врожайністю штаму  
Sterne 34F2 Bac. anthracis, n=5 

Рідкі  
середовища  

Кількість 
ам. азоту, мг% КУО/мл Щільні  

ередовища 
Кількість 

ам. азоту, мг% КУО/мл 

ГРБ-бульйон 90±4 105 ГРБ-аґар 90±4 109 

Бульйон  
Хоттінгера 100±5 109 аґар  

Хоттінгера 100±5 1012 

Бульйон  
Хоттінгера 120±5 109 аґар  

Хоттінгера 120±5 1012 

Бульйон  
Хоттінгера 200±5 108 аґар  

Хоттінгера 200±5 1011 

МПБ 90±4 107 МПА 90±4 1010 
МПБ 120±4 107 МПА 120±4 1010 
МПБ 150±4 107 МПА 150±4 1010 

 
з щільного поживного середовища 10 мл фосфа-
тно-буферного розчину натрію хлориду із розра-
хунку на одну чашку Петрі. Цифровий матеріал 
обробили статистичним методом і привели його 
в lg у таблиці. 
Результати досліджень. Результати дослі-

джень наведені в таблиці. Із даних таблиці вид-
но, що найбільшу врожайність штаму Sterne 

34F2 отримано в бульйоні й на аґарі  
Хоттінгера із вмістом амінного азоту в межах  
100–120±5 мг%. 
Висновок. Оптимальним для накопичення 

біомаси штаму Sterne 34F2 Bac. anthracis є аґар 
Хоттінгера із вмістом амінного азоту в межах 
100,0–120,0±5 мг%. 
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