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Вступ. Колібактеріоз до цього дня є акту�
альною проблемою для тваринництва у світі [1,
2]. Недаремно в багатьох розвинених країнах
(США, Канада, Великобританія та ін.) колібак�
теріоз тварин знаходиться під пильною увагою
ветеринарних і медичних лікарів, а також
Всесвітньої організації охорони здоров’я [3],
оскільки важливу роль в інфекційній патології
людини стали грати Escherichia coli, що вироб�
ляють ентеротоксини [4], резервуаром яких є
сільськогосподарські тварини [5].

У багатьох країнах Європи й Америки зби�
тки від коліінфекції становлять майже 56 %
втрат від усіх інфекційних та неінфекційних
хвороб новонароджених сільськогосподарсь�
ких тварин [6�8]. В Україні захворюваність но�
вонароджених телят на колібактеріоз коли�
вається від 36,4 до 93,9 %, а летальність від
цього захворювання — від 9,3 до 24 % [9]. 

Колібактеріоз зустрічається всюди й обу�
мовлює величезні втрати поросят�смоктунів і
свиней на початковій стадії відгодівлі. У не�
благополучних по колібактеріозу господарст�

вах Росії хворіє до 80 % молодняку свиней,
відхід тварин коливається в межах від 28 до
65 %, а прирости тих, що перехворіли, знижу�
ються до 30 % [10]. 

На фермах Кубані летальність при колібак�
теріозі складає у телят 23,8 %, у поросят  —
29,0 %. Це означає, що з числа хворих на колі�
бактеріоз гине кожне четверте теля і кожне
третє порося [11]. 

Як показує досвід, вакцинація не завжди
оберігає від колібактеріозу, що зумовлено ря�
дом причин: бактерійні вакцини не містять по�
вного набору сероваріантів E.coli, найчастіше
разом із патогенністю втрачається й імуно�
генність вакцинних препаратів; надлишок ан�
тигенів чинить негативний вплив на імунну
відповідь і т.д. [12]. У зв’язку з цим становить
інтерес використання для приготування вак�
цин окремих бактерійних антигенів�факторів
патогенності збудника [13]. Такими факторами
для E.coli є ентеротоксини: термостабільний
(ST) і термолабільний (LT), які детермінують�
ся трансмісивними Ent+ плазмідами [14]. Для
промислового виробництва вакцин на їхній ос�
нові необхідні технології отримання ентеро�
токсинів у виробничих умовах.

Мета дослідження полягала в розробці тех�
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Резюме. Уперше розроблено технологію отримання ентеротоксинів Escherichia coli у виробничих умовах,

придатну для масового біофабричного виробництва анатоксинів. Використано високотоксигенні штами —

продуценти термостабільного і термолабільного ентеротоксинів, визначено оптимальні параметри їх куль�

тивування, стимуляції токсиноутворення та детоксикації ентеротоксинів. Перевагами технології є

мінімізація числа операцій та їх тривалості, автоматизація культивування, контроль і корекція його окре�

мих стадій. Отримані анатоксини пропонуються для використання як імунізуючі препарати для створення

антитоксичного імунітету при профілактиці та лікуванні колібактеріозу сільськогосподарських тварин. 
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нології отримання ентеротоксинів E.coli у ви�
робничих умовах, придатної для біофабрично�
го виробництва анатоксинів.

Матеріали і методи досліджень. У роботі
використано токсигенні штами О26LT+ і O9ST+

з колекції лабораторії хвороб молодняку ННЦ
«Інститут експериментальної і клінічної вете�
ринарної медицини» НААНУ.

Для отримання нагромаджувальної куль�
тури виробничих штамів E.coli їх 24�годинні
агарові культури (0,2H109 КУО/мл або
0,625 г/л) висівали у флакони з 100 мл бульйо�
ну Хоттингера. Через 8 год культивування при
37 °С здійснювали пересів штамів у бутлі, які
містили 10 л цього ж середовища. Після 18 год
культивування в такому ж режимі проводили
оцінку чистоти культури шляхом мікроскопу�
вання мазків, пофарбованих за Грамом, і
здійснювали засів промислового ферментера
«Elektrolux», наповненого 150�300 л оптимізо�
ваного живильного середовища на основі
бульйону Хоттингера, підігрітого до темпера�
тури 37 °С. 

Виробниче культивування проводили в
ферментері при автоматичному регулюванні
основних технологічних параметрів: темпера�
тури, рН, рО2, об’єму повітря, що подається,
обертів мішалки. Кожні дві години культиву�
вання відбирали проби мікробної суспензії і
визначали щільність бактерійних клітин за
оптичним стандартом мутності й ентеротокси�
ни шляхом інтраперитоніальних ін’єкцій білим
мишам [15].

Рівень рН культуральної рідини підтриму�
вали на рівні 7,0�7,5 за допомогою 10% розчину
NaOH, а вуглеводне харчування бактерій —
додаванням 40% розчину глюкози. 

Інактивацію ентеротоксинів проводили
0,6% розчином формаліну за температури
37 °С протягом 48 год, перемішуючи культу�
ральну рідину кожні 4 год. Повноту інакти�
вації визначали шляхом інтраперитоніальних
ін’єкцій білим мишам масою 14�16 г за загаль�
ноприйнятою методикою [16]. 

Результати та їхнє обговорення. Техно�
логія отримання ентеротоксинів E.coli у вироб�
ничих умовах була розроблена й випробувана
на Сумській біофабриці, згідно з дозволом Го�
ловного управління ветеринарної медицини
України, відповідно до «Інструкції з виготов�

лення і контролю вакцини проти колібак�
теріозу молодняку сільськогосподарських
тварин на основі факторів патогенності збуд�
ника», ТУУ 46.15.042�94.

Технологічний процес складався з таких
етапів: приготування оптимізованого середо�
вища культивування, підбір і культивування
токсигенних штамів E.coli, отримання токси�
новмісного матеріалу, інактивація ентероток�
синів; контроль стерильності і токсичності
анатоксинів. 

Були визначені оптимальні параметри
культивування: температура — 37 °С; час
культивування — 8�10 год. Оберти мішалки —
на початку культивування 50�80 об./хв, на�
прикінці культивування — 280�300 об./хв; по�
дача повітря — 50 л/год; рО2 — 7,9�10,1 Па; до�
давання 10% розчину NaOH 0,7�0,8% відповід�
но до об’єму живильного середовища; 40% роз�
чину глюкози у кількості 1,0�1,5 % від об’єму
середовища культивування. 

Бактерійна популяція визначалася двома
параметрами: мікробною щільністю, тобто ма�
сою клітин на одиницю об’єму (біомаса), і
клітинною концентрацією, тобто числом
клітин на одиницю об’єму. Зростання цих двох
параметрів відображає ріст бактерій. Біомаса
виражає сукупну масу як живих, так і мерт�
вих клітин, концентрація — число клітинних
поділів. Для одержання ентеротоксинів ос�
таннє відіграє вирішальну роль, оскільки про�
дукція цих речовин зумовлена синтетичною
активністю тільки живих проліферуючих
клітин.
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Рис. 1. Динаміка накопичення ентеротоксинів
виробничими штамами E.coli О26 LT+ і O9 ST+ у
промисловому ферментері «Elektrolux»: А —
LT�ентеротоксин; Б — ST�ентеротоксин.
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Виробничі штами E.coli мали невелику лаг�
фазу, яка тривала ~1 год. Експоненційна фаза
росту тривала до 10�тої години культивуван�
ня. Концентрація клітин виробничих штамів
E.coli — продуцентів ST� і LT�ентеротоксинів
на 10�й годині культивування була приблизно
однаковою і становила 3,5�4,0H109 КУО/мл.
Про закінчення експоненційної фази росту
свідчило припинення інтенсивного накопичен�
ня бактерій, що пов’язано зі зниженням пролі�
ферації клітин унаслідок виснаження жи�
вильного середовища і старіння бактерійних
культур, а також підвищення рН середовища до
7,6�7,8, після чого наставала стаціонарна фаза.

Концентрація LT� і ST�ентеротоксинів у
культуральній рідині на 10�й годині експо�
ненційного росту E.coli була максимальною і
становила 3,0 Dlm/мл (рис. 1).

Зростання токсичності до 3,5 Dlm/мл на
16�й год культивування пов’язане з аутолізом
старіючих бактерійних клітин і вивільненням
ендотоксинів у культуральне середовище. 

Було відмічено, що додавання до культу�
рального середовища 40% розчину глюкози у
кількості 10 % від об’єму призводило до інгібу�
вання синтезу ST�ентеротоксину, тоді як на
продукцію LT�ентеротоксину це не впливало
(рис. 2).

Збільшення продукції LT�ентеротоксину
досягали підлужнюванням середовища куль�
тивування (рН 7,8�8,0) і додаванням лінкомі�
цину (50�100 мкг/мл) (рис. 3).

Чистоту виробничих штамів�продуцентів
ентеротоксинів після закінчення процесу

культивування у ферментері визначали шля�
хом мікроскопування мазків бактерій, забарв�
лених за Грамом. При цьому в усіх випадках
були виявлені чисті культури E.coli.

Для отримання токсиновмісного матеріалу
культуральну суспензію після охолодження
ферментера до 18 °С подавали на промислову
центрифугу ОТР�101�К�01 під тиском 0,3 атм.
Центрифугат збирали в шістнадцятилітрові
стерильні скляні бутлі і переносили в біореак�
тор об’ємом 1000 л. Максимальний вихід бак�
терійної маси з 100 л культури E.coli становив
0,7�1,8 кг. Бактерійні клітини, отримані після
центрифугування, знешкоджували кип’ятін�
ням або автоклавуванням.

Інактивацію ентеротоксинів проводили в
реакторі�інактиваторі 0,6% розчином фор�
маліну за температури 37 °С протягом 48 год і
перемішування через кожні 4 год. Використо�
вувані режими інактивації забезпечували по�
вну стерильність і нешкідливість для білих
мишей одержуваних препаратів ентероток�
синів E.coli, тобто перехід їх в анатоксини. 

Висновки. Таким чином, уперше розробле�
но технологію отримання ентеротоксинів E.coli
у виробничих умовах, придатну для масового
біофабричного виробництва анатоксинів. 

Ефективність технології досягалася вико�
ристанням високотоксигенних штамів E.coli О9
ST+ і О26 LT+, що дало змогу отримувати значні
концентрації біологічно активних ентероток�
синів; зниженням трудомісткості в результаті
мінімізації числа операцій та їх тривалості (~64
год); автоматизацією процесу культивування у

Рис. 2. Динаміка накопичення ST�ентероток�
сину виробничим штамом E.coli О9 ST+ у про�
мисловому ферментері «Elektrolux»: А — за до�
давання 1,0�1,5% глюкози; Б — за додавання 10%
глюкози.

Рис. 3. Динаміка накопичення LT�ентероток�
сину виробничим штамом E.coli О26 LT+ у про�
мисловому ферментері «Elektrolux»: А — без до�
давання лінкоміцину; Б — з додаванням (50�
100 мкг/мл) лінкоміцину.



промисловому реакторі, контролю і корекції
його окремих стадій, а також визначенням оп�
тимальних умов стимуляції токсиноутворення
(додавання 40% розчину глюкози у кількості 10
% від об’єму середовища) та детоксикації енте�
ротоксинів (0,6% розчином формаліну за тем�
ператури 37 °С протягом 48 год). 

Одержані анатоксини можуть використо�
вуватися як імунізуючі препарати для ство�
рення антитоксичного імунітету під час профі�
лактики й лікування колібактеріозу сільсько�
господарських тварин. 
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Перелік літератури 

Technology for producing EEsscchheerriicchhiiaa  ccoollii enterotoxin in a production environment

Yu.S. Sukharev

Kharkov State Zooveterinary Academy
Malaya Danylivka, Dergachevsky district, Kharkov region, 62341, Ukraine

Summary. First worked out technology of receipt of enterotoxins of Escherichia coli in productive terms, suitable
for the mass biofactory production of anatoxins. Hightoxigenic stamms — producers of heat�stability and heat�labili�
ty enterotoxins are used, the optimal parameters of their cultivation, stimulation of synthesis of toxins and detoxica�
tions of enterotoxins are certain. Advantages of technology is minimization of number of operations and their duration;
automation of cultivation, control and correction of him the separate stages. Receipt anatoxins are offered for using as
immunizing preparations for creation of antitoxic immunity at a prophylaxis and treatment of colibacterios of agricul�
tural animals.

Keywords: Escherichia coli, enterotoxins, detoxification, toxoids.
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