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Өзектілігі. Індетті аурулардың таралуының экономикалық тұрғыдан ең тиімді ескерту құралы ол патогенді ерте анықтау, 

ескерту жүйесі және, әрине, вакцинация. Дер кезінде жүргізілген вакцинация жануарлардың көптеген жұқпалы ауруларынан 

болатын зиянды едәуір азайтады. Вакцинология саласындағы зерттеулер дамытылып жатқан вакциналардың тиімділігі мен 

қауіпсіздігін арттыруға бағытталған. Жұқпалы агент енгізуге организмнің иммундық реакциясын қалыптастыру 

ерекшеліктері туралы жаңа білім, гендік-инженерлік технологиялардың дамуы қауіпсіз препараттарды жасау үшін негізгі 

патогендік белоктарды қолдануға назар аударады, ал иммундық жүйенің жасушаларына мақсатты антигендерді ұсынудың 

оңтайлы тәсілі - вирустық векторларды қолдану. 

Capripoxvirus тұқымдасы Poxviridae тұқымдасына жатады және вирустардың үш түрін біріктіреді: қойдың шешек вирусы, 

ешкінің шешек вирусы және түйіндік дерматит вирусы. Вирустың әр түрі сәйкесінше жануарлардың бір түрін - қойларды, 

ешкілерді немесе ірі қара малдарды жұқтыруға қабілетті. Ауруға сезімтал жануарлардың шектеулі ауқымында бұл 

вирустардың қайталана кюбеймейтін вакциналық вектор ретінде қолдануға үлкен мүмкіндігі бар. Бұл векторлардың 

бірегейлігі олардың өлтірілген вирустық вакцинаның қауіпсіздігі мен тірі вирусты вакцинаның иммуногенділгінің 

біріктіретіндігінде.  

Қайталана көбеймейтін векторлардың басты кемшілігі ревакцинация қажеттілігі болып табылады, ол поксвирустардың 

жоғары иммуногенділігімен күрделенілген. Бұл мәселені шешу үшін поксвирус векторларының иммуногенділігін арттыруға 

бағытталған бірқатар тәсілдер ұсынылған. 

Жоба мақсаты. Жобаның негізгі мақсаты ол белгілі бір таңдалынып алынған ауруға қарсы ұзақ мерзімді қорғаныс 

иммунді реакцины тудыратын оңтайлйндырылған каприпоксвирусты векторды құрастыру болып табылады. 

Жоба каприпоксвирустардың иммуномоделдеу гендерінің каприкоксвирус негізіндегі векторлы вакцинаның 

иммуногенділігі мен қорғанышына әсерін зерттеуге бағытталған 

Күтілетін нәтижелер. Ұсынылып отырған жоба жануарлардың жұқпалы ауруларына қарсы вакциналарды жасау үшін 

каприкоксвирус векторын жетілдіруге бағытталған. Жобаны іске асыру нәтижесінде жоғары иммуногендік белсенділігі бар 

рекомбинантты каприкоксвирус алынады. Жобаның нәтижелері вирусология және биотехнология саласындағы 

технологияны дамытуға, соның ішінде жануарлардың жұқпалы ауруларына қарсы жаңа векторлы поливалентті 

вакциналарды жасауға ықпал етеді. 

Вакциналардың жаңа буынын жасау және енгізу оларды қолдану мүмкіндіктерін кеңейтеді, осылайша мал шаруашылығы 

саласын жетілдіруге, елдің экспорттық әлеуетін арттыруға ықпал етеді. 

Ұсынылған жобаны жүзеге асыру барысында каприпоксвирусытардың потенциалды иммуномодуляторлық гендері 

іріктеліп алынады, таңдалған гендері жойылған рекомбинантты вирустар алынады және олардың иммуногендік белсенділігі 

зерттеледі. Вакциналық векторларды иммуногенділікті күшейту арқылы оңтайландыру егу хаттамаларын оңтайландырады. 

Қол жеткізілген нәтижелер. Осповакцина вирусының геномына (Western Reserve референс штаммы және Copenhagen 

штаммы) және каприпоквирустарының геномына (TU-V02127 қой аусыл вирусының референс штаммдары, Neethling 2490 

нодулярлы дерматит вирусы, ешкі аусыл вирусы, NISKHI қой аусыл вирусының вакциналық штаммы және Kubash/KAZ/16 

нодулярлы дерматит вирусының вирулентті штаммы) салыстырмалы талдау жүргізілді және жойылуы экспрессияланған 

антигенге иммундық жауаптың жоғарылауына әкелетін, осповакцина вирусының потенциалды иммуномодуляциялық 

гендерінің ортологтары таңдалды. 

Каприпоксвирустардың 005, 008, 142 иммуномодуляциялық гендерді нокаутқа түсіретін интеграциялық плазмидтер 

құрастырыды. Модельдік антигендерді (жасыл флуоресцентті ақуыз немесе интерлейкин-18) экспрессиялайтын 

иммуномодуляциялық гендердің (005, 008, 142) біреуінің нокауты бар рекомбинантты каприпоксвирустар алынды. 

Модельдік антигендердің рекомбинантты вирустармен экспрессиясы in vitro (инфекцияланған жасушаларда) және in vivo 

рекомбинантты вирустармен иммунизацияланған ақ тышқандардағы иммундық жауап деңгейі бойынша бағаланды. Түрлі 

иммуномодуляциялық гендердің нокауты бар вирустармен жұқтырылған жасушалардың лизаттарындағы мРНҚ мен 

ақуыздың құрамында айтарлықтай айырмашылықтар анықталмаған. Ақ тышқандарда иммуномодуляциялық гендердің 

нокауты бар рекомбинантты каприпоксвирустармен экспрессияланған антигенге иммундық жауаптың қалыптасуында 

айтарлықтай айырмашылықтар болған жоқ. 
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