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ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОДУКУВАННЯ НЕЙРАМІНІДАЗИ 

ЗБУДНИКОМ БЕШИХИ СВИНЕЙ 

 

В статті наведено результати вивчення особливостей продукування нейрамінідази 

збудником бешихи свиней вакцинних та контрольних штамів, а також патогенних польових 

ізолятів. 

Підібрані оптимальні живильні середовища та умови проведення реакції для якісного 

виявлення нейрамінідази в реакції гемаглютинації. Показник рH від 7,0 до 7,5 є оптимальним 

діапазоном для продукування детектованої кількості нейрамінідази, оскільки знаходиться в 

межах найвищої ферментативної активності всіх досліджуваних штамів та ізолятів 

Erysipelothrix rhusiopathiae. 

За результатами досліджень, середовище BHIB/S забезпечувало найкраще 

накопичення нейрамінідази, а додавання сироватки крові ВРХ у кількості 10% сприяло 

збільшенню продукування нейрамінідази та забезпечвало отримання достовірних 

результатів тесту. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на отримання нових даних та вивчення 

факторів вірулентності збудника бешихи свиней з метою удосконалення підходів у підборі 

штамів для виробництва високоімуногенних вакцини. 

Ключові слова: бешиха свиней, нейрамінідаза, фактор вірулентності, поживні 

середовища, Erysipelothrix rhusiopathiae, ферментативна активність 

 

Вступ. Бешиха свиней спричиняє значні збитки в Україні, країнах ЕС та 

інших країнах світу. Питання вивчення особливостей антигенного складу 

збудника бешихи, формування специфічного імунітету та його напруженості на 

сьогодні не втрачає актуальності, оскільки мінливість антигенного складу має 

прямий вплив на ефективність профілактичних щеплень [1–5]. 

Токсинопродукування у E. rhusiopathiae не виявлено, а деякі фактори 

вірулентності були визначені ще в 70-ті роки минулого сторіччя. Так, 

встановлено пряму залежність між рівнем продукування нейрамінідази і 

гіалуронідази та ступенем вірулентності штамів бактерій бешихи [6–8]. 

В останні роки була визначена роль поверхневих антигенів у патогенезі цього 



ВЕТЕРИНАРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ 40, 2022 

 

122 

захворювання [9–10]. Основними факторами вірулентності E. rhusiopathiae на 

даний час вважають гіалуронідазу та нейрамінідазу [11–13]. 

Нейрамінідаза відіграє важливу роль в адгезії бактерій та наступній 

інвазії клітин організму [14–16]. Виявлення молекулярно-генетичних 

особливостей генів, що відповідають за продукування факторів вірулентності, 

має важливе значення не тільки для діагностики бешихи, але й для створення 

нових засобів діагностики на основі молекулярно-генетичних методів [17]. 

Відщеплення цієї кислоти призводить до порушення структури глікопротеїдів 

та зниження захисних механізмів клітини [18]. В літературі є повідомлення про 

певну кореляцію продукування антигенів, в тому числі факторів вірулентності 

та рівнем патогенності штамів збудника бешихи, що підтверджується 

молекулярно-генетичними методами [19]. 

Роль нейрамінідази, як фактора патогенності, було продемонстровано 

шляхом порівняння біологічних властивостей патогенних штамів бактерій 

бешихи та їх мутантів, штучно позбавлених можливості продукувати цей 

фермент. Зниження рівня синтезу нейрамінідази штамами E. rhusiopathiae 

корелювало із зниженням їх вірулентності [20]. 

Всі ці результати свідчать про те, що нейрамінідаза є одним із основних 

факторів вірулентності притаманних E. rhusiopathiae. 

Таким чином, дослідження особливостей продукування факторів 

вірулентності виділеними польовими ізолятами дозволить встановлювати 

потенційну патогенність без необхідності проведення гострих дослідів на 

тваринах. 

Мета роботи: вивчити особливості продукування нейрамінідази 

збудником бешихи свиней  

Матеріали і методи дослідження. В роботі були використані штами 

бактерії E. rhusiopathiae 27, 93, 149, 251, 419, 1689, 1893, 1933, М-2 ВК, ВР-2 

вар ІВМ, К, Ш та 5 патогенних польових ізолятів, що зберігаються в музеї 

Інституту ветеринарної медицини НААН. В якості позитивного контролю 

використовували золотистий стафілокок S. aureus АТСС 33592, який продукує 

нейрамінідазу в титрі 1/80. 

Для досліджень застосовували м’ясо-пептонний бульйон Хотінгера (BHIB, 

BHIB/S), соєвий гідролізат (TSB, TSB/S), середовище Фейста, середовище 

Фейста з сироваткою (СФ/S) виробництва HiMedia (Індія), які готували згідно 

рекомендацій виробника. Для досліджень використовували також сироватку 

крові великої рогатої худоби нативну без консервантів стерильну (Лейкопол, 

Україна), яку вносили в середовища після інактивації в кількості 1% від 

загального об’єму. 
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Для виявлення нейрамінідази застосовували метод гемаглютинації з 

використанням лектину. Окремі колонії збудника E. rhusiopathiae культивували 

в 10 см3 бульйону з додаванням сироватки крові ВРХ (10%) та інкубували за 

37°С протягом 24 год. Аліквоту 0,1 см3 добової культури засівали в 10 см3 

різних середовищ та інкубували за температури 37°С протягом 48 год. Зразки 

для випробувань (1см3) готували шляхом центрифугування при 14000 об/хв. 

протягом 5 хв. Супернатант фільтрували через фільтр з розміром пор 0,45 мкм і 

зберігали як аліквоти за – 20°С, протягом трьох місяців. 

Лектин використовували готовий інєкційний (SBA, Львівський НДІ 

гематології і переливання крові, Україна). Еритроцити отримували з крові 

здорових овець. Еритроцити тричі промивали у фізіологічному розчині 

центрифугуванням за 10000 об/хв – 2 хв. 

Остаточну робочу 3% об’ємну концентрацію еритроцитів отримували 

розведенням центрифугованої суспензії у фізіологічному розчині. Cуспензію 

перед використанням перевіряли на відсутність неспецифічної аглютинації. 

Суспензію еритроцитів зберігали за температури 4°С і використовували 

протягом двох тижнів. 

Для проведення реакції 200 мкл відфільтрованого супернатанту культури 

збудника бешихи, відібраної в певні строки від початку інкубування, 

передбаченими  дизайном експерименту (від 1 до 36 год) додавали до 200 мкл 

3% суспензії еритроцитів. Суміш центрифугували за 10000g протягом 2 хв і 

супернатант видаляли. Клітини еритроцитів відмивали тричі центрифугуванням 

за 10000g протягом 2 хв в 1 см3 фізіологічного розчину. Еритроцити після цього 

ресуспендували в 0,2 см3 фізіологічного розчину.  

В кожну лунку 96-лункового планшету вносили 100 мкл суспензії 

еритроцитів з супернатантом культури збудника бешихи та додавали 100 мкл 

робочого розчину лектину, який готували в дворазових послідовних 

розведеннях та інкубували за температури 37°С протягом 30 хв. Суміш 

обережно струшували кожні 5 хв.  

Титр активності нейрамінідази – це зворотнє значення максимального 

розведення лектину, в якому реєструється аглютинація еритроцитів. Результати 

оцінювали за розміром аглютинатів еритроцитів та виражали наступним чином: 

“+++” – великі згустки; “++” – малі розсіяні згустки; “+” – рівномірно 

розподілені поодинокі згустки, “‒” – аглютинація відсутня. 

Результати досліджень та їх обговорення. Бактерії бешихи всіх штамів, 

що досліджувались, та п’яти виділених нами патогенних ізолятів добре росли 

на досліджених середовищах з утворенням через 16–24 год помутніння без 

плівки та пристінного кільця, яке при струшуванні мало вигляд так званих 

«муарових хвиль», а при стоянні культур з часом утворювався осад, який при 
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струшуванні піднімався у вигляді косички. На агаризованих середовищах в 

чашках Петрі через 48–72 год культивування бактерії бешихи утворювали 

дрібні гладенькі, прозорі, росинчасті колонії з рівними краями (S-форми). 

У мікроскопічних препаратах із культур пофарбованих за Грамом 

спостерігали тільки типові бактерії бешихи – тонкі, прямі грампозитивні 

палички, розташовані поодиноко або попарно, нерухомі. 

Продукування нейрамінідази виявлено в усіх досліджених штамів та 

ізолятів E. rhusiopathiae. В результаті проведених досліджень встановлено, що 

нейрамінідаза має низький рівень продукування до початку стаціонарної фази 

росту. Згідно даних, представлених в таблиці 1, найвищій рівень продукування 

виявлений в період між 16 та 24 год від початку інкубування. Накопичення 

ферменту дозволяє проводити реакцію гемаглютинації із достовірними 

результатами тесту. Ця особливість відрізняє Е. rhusiopathiae від деяких інших 

нейрамінідазопродукуючих бактерій, таких як гемолітичні стафілококи.  

Таблиця 1 

Оптимізація часу реакції для виявлення лектин-медийованої 

гемаглютинації із використанням штамів E. rhusiopathiae К для 

визначення активності нейрамінідази 

 

Час інкубування 

культури, год 

Реакція гемаглютинації, хвилини 

10 15 30 45 60 

1 – – – – – 

4 – – – – + 

8 – – + ++ ++ 

12 – – ++ ++ ++ 

14 – – ++ +++ +++ 

16 + ++ +++ +++ +++ 

18 ++ ++ +++ +++ +++ 

24 ++ +++ +++ +++ +++ 

36 +++ +++ +++ +++ +++ 

Примітки: + – слабка реакція;  ++ – реакція середньої інтенсивності;  +++ – виражена реакція. 

 

Найкращі результати було отримано за інкубування реакційної суміші 

протягом 30 хв за температури 37±0,2°С.  

В результаті проведених досліджень встановлено, що необхідна 

концентрація нейрамінідази накопичується в культуральній рідині через 16 год 

від початку інкубування. 

Для вивчення впливу середовища на рівень продукування нейрамінідази 

дослідними бактеріями, нами було проведено порівняльне дослідження 

живильних середовищ з використанням високопатогенного штаму 

Е. rhusiopathiae К, який застосовуються в якості контрольного для перевірки 
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імуногенності та протективних властивостей вакцин проти бешихи. 

Встановлено, що середовище BHIB/S є найкращим для виявлення 

продукування нейрамінідази. В результаті проведених досліджень встановлено, 

що додавання сироватки крові ВРХ, значно збільшує продукування 

нейрамінідази та забезпечує отримання достовірних результатів тесту на 

нейрамінідазу (табл. 2). 

Таблиця 2 

Продукування нейрамінідази  на різних живильних середовищах, 24 год, 

М± м, n=3 

 

Середовище 
Ріст культури 

збудника, КУО/см3 

Продукування 

нейрамінідази 

Бульйон Хотінгера (BHIB) 3,2 ± 0,3×108 + 

Бульйон Хотінгера з сироваткою ВРХ 

(BHIB/S) 
4,9 ± 1,1×108 +++ 

Триптичний соєвий перевар (TSB) 1,3 ± 0,2×108 + 

Триптичний соєвий перевар з 

сироваткою(TSB/S) 
1,9 ± 0,3×108 ++ 

М’ясо-пептонний бульйон (МПБ) 1,1 ± 0,3×108 – 

М’ясо-пептонний бульйон з 

сироваткою ВРХ (МПБ/S)  
2,1 ± 0,8×108 ++ 

Середовище Фейста (СФ) 2,3 ± 0,5×108 – 

Середовище Фейста з сироваткою ВРХ 

(СФ/ S) 
3,7 ± 0,9×108 + 

 

Для оцінки продукування нейрамінідази в різних поживних середовищах 

нами рекомендовано використовувати в якості позитивного контролю 

високопатогенний штам Е.rhusiopathiae К, що легко культивується в BHIB, 

BHIB/S,TSB, TSB/S, середовищі Фейста, середовищі Фейста з сироваткою за 

температури  37±0,2°С. Кількість живих КУО обох штамів через 48 год 

складала в середньому 1,9±0,3×108 для TSB/S, 4,9±1,1×108 для BHIB/S; 

2,1±0,8×108 для МПБ/S; 3,7±0,9×108 для СФ/S. 

Показник рН середовища також відіграє важливу роль в продукуванні 

нейрамінідази. Значення рH від 7,0 до 7,5 лежать в межах оптимального 

діапазону, оскільки охоплюють найвищу ферментативну активність більшості 

ізолятів. Всі досліджені штами та ізоляти E. rhusiopathiae характеризувалися 

рівнем активності нейрамінідази в титрах від 10 до 80, при цьому більшість 

ізолятів характеризувалася титрами 40–80. Дані представлені в таблиці 3. 

Для визначення оптимального рН для активності нейрамінідази, 

досліджували діапазон значень рН від 5,0 до 8,0. Оптимальний рівень рН 

тестувалася із використанням 11 музейних штамів та патогенних польових 

ізолятів E. rhusiopathiae. Встановлено, що оптимальним показником рН є 
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діапазон значень 7,1±0,1. За межами цих показників чутливість реакції 

знижується. Активність нейрамінідази була виявлена в супернатантах культур 

після 16–24 год інкубації. Титри в обох середовищах поступово збільшувались 

до піку 1:80 та знижувались після 24 год культивування. Таким чином,  

оптимальним часом культивування ми вважаємо 16 год. 

Таблиця 3 

Результати вивчення впливу рН середовища на продукування 

нейрамінідази за культивування E. rhusiopathiae протягом 24 год, n=5 

 

Штам 

E. rhusiopathiae 

Серо-

тип 

Титр реакції гемаглютинації за різних значень 

рН середовища  LD50, 

 КУО  
5,0 5,5 6,0 6,2 7,0 7,5 8,0 

27 1 – – 1/20 1/10 1/10 1/10 1/10 69759±1290 

93 1b 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 14926±607 

149 1а 1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 144±20 

251 2 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 37674±1175 

419 1b 1/40 1/40 1/40 1/80 1/40 1/20 1/20 23113±1944 

1689 2 1/20 1/20 1/20 1/20 1/40 1/20 1/20 25111±1321 

1893 2 1/20 1/40 1/40 1/40 1/40 1/40 1/20 18687±1864 

1933 1b 1/10 1/10 1/20 1/20 1/20 1/20 1/10 59721±1847 

М-2 ВК 2 1/20 1/20 1/20 1/40 1/80 1/40 1/40 27059±1609 

ВР-2 вар ІВМ N – – – 1/10 1/10 1/10 1/10 180759±1290 

К 1b 1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 187±9 

Ш 1b 1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 222±218 

Ізолят 1 
нети-

пований 
1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 195±20 

Ізолят 2 
нети-

пований 
1/40 1/40 1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 225±25 

Ізолят 3 
нети-

пований 
1/40 1/40 1/80 1/80 1/80 1/80 1/40 891±14 

Ізолят 4 
нети-

пований 
1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 195±20 

Ізолят 5 
нети-

пований 
1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 233±31 

 

За результатами досліджень встановлено, що показник рH 7,1±0,1 є 

оптимальним діапазоном для продукування достатньої кількості нейрамінідази, 
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оскільки знаходиться в межах найвищої ферментативної активності всіх 

досліджуваних штамів та ізолятів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підібрані оптимальні 

живильні середовища та умови проведення реакції для якісного виявлення 

нейрамінідази в реакції гемаглютинації. Встановлено, що показник рH 7,1±0,1 

та час інкубування 16 год є оптимальним діапазоном для продукування 

нейрамінідази, оскільки знаходиться в межах найвищої ферментативної 

активності всіх досліджуваних штамів та ізолятів E. rhusiopathiae.  

Середовище BHIB/S за результатами досліджень забезпечило найкраще 

накопичення нейрамінідази, а додавання сироватки крові ВРХ у кількості 1,0% 

сприяло збільшенню продукування нейрамінідази та забезпечувало отримання 

достовірних результатів тесту. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на отримання нових даних та 

вивчення факторів вірулентності збудника бешихи свиней з метою удосконалення 

підходів для підбору штамів для виробництва високоімуногенних вакцини. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДУЦИРОВАНИЯ НЕЙРАМИНИДАЗЫ 

ВОЗБУДИТЕЛЕМ РОЖИ СВИНЕЙ / Тарасов А.А., Захарова О.М., Гудзь Н.В., Колич Н.Б. 

 

В статье представлены результаты изучения особенностей продуцирования 

нейраминидазы возбудителем рожи свиней вакцинных и контрольных штаммов, а также 

патогенных полевых изолятов. 
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Подобраны оптимальные питательные среды и условия проведения реакции для 

качественного обнаружения нейраминидазы в гемагглютинации. Показатель pH 7,1±0,1 

является оптимальным диапазоном для продуцирования детектируемого количества 

нейраминидазы, поскольку находится в пределах наивысшей ферментативной активности 

всех изучаемых штаммов и изолятов E. rhusiopathiae. 

Среда BHIB/S по результатам исследований обеспечила наилучшее накопление 

нейраминидазы, а добавление сыворотки крови КРС в количестве 10% способствует 

увеличению продуцирования нейраминидазы и обеспечивает получение достоверных 

результатов теста. 

Последующие исследования будут направлены на получение новых данных и изучение 

факторов вирулентности возбудителя рожи свиней с целью усовершенствования подходов 

для подбора штаммов для производства высокоиммуногенной вакцины. 

Ключевые слова: рожа свиней, нейраминидаза, фактор вирулентности, 

питательные среды. 

 

STUDYING THE PECULIARITIES OF NEURAMINIDASE PRODUCTION OF 

THE SWINE ERYSIPELAS CAUSATIVE AGENT / Tarasov A.A., Zakharova O.M., 

Hudz N.V., Kolych N.B. 

 

Introduction. Erysipelothrix rhusiopathiae causes significant economic losses in pig 

production in Ukraine, EU and other countries. The study of the virulence factors of erysipelas 

causative agent, formation of specific immunity and its intensity does not lose relevance today 

because of antigenic variation and due to the direct impact on the effectiveness of preventive 

vaccination. Control of vaccine strains quality is the actual topic for research and neuraminidase is 

one of the main factors of the virulence of E. rhusiopathiae and its producing peculiarities have to 

be investigated. 

The goal of the work was to study the peculiarities of neuraminidase production of the 

swine erysipelas causative agent. 

Materials and methods. The strains of the bacterium E. rhusiopathiae 27, 93, 149, 251, 419, 

1689, 1893, 1933, M-2 VK, BP-2 var IVM, K, Ш and 5 pathogenic field isolates stored in the 

museum of the Institute of Veterinary Medicine were used. S.aureus ATCC 33592 was used as a 

positive control. Hottinger meat-peptone broth media (BHIB, BHIB/S), soy hydrolyzate (TSB, 

TSB/S), Feist medium, Feist medium with serum (SF/S) manufactured by HiMedia, India, were used 

for research according to the manufacturer’s recommendations. Preservative-free sterile bovine 

serum (Leucopol, Ukraine) was added to the medium after sterialization of 10% of the total volume 

of the medium. Lectin-mediated haemagglutination reaction was used to detect neuraminidase 

production according to standard protocol. 

Results of research and discussion. Neuraminidase production was found in all studied 

strains and isolates of E. rhusiopathiae. As a result of the conducted researches it is established 

that neuraminidase has a low level of production before the beginning of the stationary phase of 

growth. The highest level of production was found between 16 and 24 hours from the beginning of 

incubation. The accumulation of the enzyme allows to perform the hemagglutination reaction with 

reliable test results. This feature distinguishes E. rhusiopathiae from some other neuraminidase-

producing bacteria, such as hemolytic staphylococci. Table 1 shows the results. The best results of 
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optimizing lectin-mediated hemagglutination using strains of E. rhusiopathiae K were obtained by 

incubating the reaction mixture for 30 minutes at 37±0.2°C. 

As a result of the conducted researches it is established that the necessary concentration of 

neuraminidase accumulates in the culture fluid after 16 hours from the incubation beginning. 

To determine the optimal pH for neuraminidase activity, a range of pH values from 5.0 to 

8.0 was investigated. The optimal pH level was tested using 11 museum strains and pathogenic field 

isolates of E. rhusiopathiae. It was found that the optimal pH was within 7.1±0.1. Beyond these 

indicators, the sensitivity of the reaction decreases. 

Conclusions and prospects for further research. The optimal nutrient media and reaction 

conditions for the qualitative detection of neuraminidase in hemagglutination were selected. A pH 

of 7.1±0.1 is the optimal range for producing a detectable amount of neuraminidase, as it is within 

the highest enzymatic activity of all E. rhusiopathiae strains and isolates studied. 

The BHIB/S medium, according to the research results, provided the best accumulation of 

neuraminidase, and the addition of bovine blood serum in amount of 10% increases the production 

of neuraminidase and provides reliable test results. 

Future studies will focus on obtaining new data and studying the virulence factors of the 

causative agent of swine erysipelas in order to improve approaches for the selection of strains for 

the production of a highly immunogenic vaccine. 

Keywords: swine erysipelas, neuraminidase, virulence factor, nutrient media. 
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