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Өзектілігі. Соңғы жылдары иммунизацияланған жануарларда вакцинациядан кейінгі реакциялардың аллергиялық 

зерттеулерде пайда болуымен, иммуногенділігінің төмендігімен және оларды саралау қиындықтарымен байланысты БЦЖ 

вакцинасын қолдануға қатысты көптеген шағымдар пайда болды. Осы кемшіліктерді жою мақсатында векторлық 

рекомбинантты тұмау вирусы негізінде ірі қара малға арналған туберкулезге қарсы жаңа вакцина әзірленеді. 

Жоба мақсаты. Микобактериялық протективті ақуыздарды экспрессиялайтын рекомбинантты тұмау вирустары негізінде 

ірі қара малдың туберкулезге қарсы жаңа векторлық вакцинасын жасап шығару. 

Күтілетін нәтижелер. Қазақстанның қауіпті және қолайсыз аймақтарында сиыр басын иммундау кезінде қауіпсіздігі, 

иммуногенділігі және протективті тиімділігі бойынша өзінің шетелдік аналогтарынан кем түспейтін ірі қара мал 

туберкулезінің алдын алу үшін вакцина дайындау технологиясы әзірленетін болады.  

Қол жеткізілген нәтижелер. Кері генетика технологиясы негізінде Mycobacterium bovis гендерінің кірістірулері бар 

тұмау вирусының генетикалық тұрақты рекомбинантты штаммдарын құрастыру жұмыстары жүргізілді. Рекомбинантты 

вирустарды алу модификацияланған NS геномдық фрагментінде бөгде генетикалық тізбегі бар әлсіздендірілген тұмау 

векторларын құруды көздейтін технология негізінде жүзеге асырылды.  

M. bovis қорғаныш ақуыздарын кодтайтын нуклеотидтер тізбегіне талдау және есептеу және Genbank халықаралық гендік 

банкінде иммунды-доминантты ақуыздарды таңдау жұмыстары жүргізілді.  

Химералық (NS1-микобактериялық кірістірулер) генетикалық сегменттерді қос бағытты экспрессиялаушы плазмидаларға 

синтездеу және клондау, плазмидтік ДНҚ жинақтау және тазарту жұмыстары жүргізілді.  

Тауық эмбриондары жүйесінде плазмидалармен трансфекциялау әдісімен тұмау вирусының ақуызын NS1 ашық оқу 

шеңберінен M. bovis микобактериалдық ақуыздарын экспрессиялайтын тұмау векторларын алынды. КТ-ПТР-да 

микобактериялық антигендерді экспрессиялайтын тұмау вирусының рекомбинантты штаммдарының модификацияланған NS 

гендеріне талдау жасалынды. Микобактериялдық ауыздардың экспрессиясын растау жұмыстары жүргізілді.  
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