
АР08855635 "Жылқылар сақауын емдеу үшін бактериофаг алу" жобасы. 

Өзектілігі. Жылқының сақауы -мұрын мен жұтқыншақтың шырышты қабығының іріңді-катаральды қабынуымен, 

аймақтық лимфа түйіндерінің іріңдеуімен өтетін өткір жұқпалы ауру. Ауру сирек, энзоотиялық және эпизоотиялық түрде 

өтеді және біздің елімізде кең таралған, негізінен құлындар мен жас жылқылар ауырады. Сақау ауруының қоздырғыш 

Str.equi бактериясы 

Бактериофагтар - заманауи табиғи микробқа қарсы препараттар. Бактериофагтар патогендік бактериялар тудыратын 

аурулардың алдын-алу және терапияда тек патогендік бактерияларды жоюға қабілетті микроорганизмдер. Көптеген 

әдебиеттерге сүйенсек, фагтарды адамдардың, жануарлардың және ауылшаруашылық дақылдардың инфекциялық аурулар 

тудыратын бактериялармен күресу үшін табиғи микробқа қарсы агент ретінде қолдануға болады. Азық-түлік және 

ауылшаруашылық салаларында фаготерапияны қолдану жаппай антибиотик қолдануды едәуір азайтады. 

Жоба мақсаты. Зерттеудің мақсаты-жылқыларды сақауын емдеуге арналған бактериофагты алу. 

Күтілетін нәтижелер. Осы жобаны іске асыру нәтижесінде аналогтары жоқ, макроорганизмге зиянсыз, жанама әсерлері 

жоқ, сақау қоздырғышын іріктеп жоятын, аталмыш аурудан фермерлік жылқы шаруашылықтарын сауықтыру үшін өте 

маңызды болатын биопрепаратты әзірлеуге және Қазақстан Республикасының практикасына енгізуге мүмкіндік береді. 

Қол жеткізілген нәтижелер. Str. equi бактериофагтарын бөлу үшін Алматы облысының жылқы шаруашылықтарынан 

қоршаған орта сынамалары: мұрын, ауыз қуыстарынан және құлындардың нәжісінен алынған шайындылар жиналды. 

Жылқы сақауының қоздырғышына тән жиналған сынамалардан алынған фагтар бөліп алып зерттелді. Зерттелген 117 

сынамадан барлығы 6 Str. equi  бактериофаг бөлінді.  

Фильтірленген фаголизаттың электронды микроскопиясын жүргізу барысында фагтар анықталды және сүзіндінің 

құрамында бактериялық жасушалар табылған жоқ. Сүзу және центрифугалау режимдерін әзірлеу нәтижесінде зерттелетін 

бактериофагтардың титрі өзгермегені және центрифугалаудың ең оңтайлы режимі 6000 айн/мин кезінде 30 минуттық 

экспозиция болып табылатыны анықталды. 

Алынған нәтижелер зерттелген Str. equi фагтардың тән екенін көрсетті.  
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