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Өзектілігі. Қазақстандағы түйе шаруашылығы республиканың шөлді және жартылай шөлейт аймақтарында ет, шұбат 

және жүн өндірісінің дәстүрлі саласы, әрі маңызды резерві болып табылады, сондай-ақ көлік құралдары ретінде де кеңінен 

пайдаланылады. 

Түйе шешегі – буаз інгендердің іш тастауымен, боталардың өлімімен, ауру мал терісінде бөртпелердің пайда болуымен 

сипатталатын вирустық контагиозды ауру. Қоздырғышы Poxviridae тұқымдастығына жатады. Түйе шешегі боталарда ауыр 

түрде өтіп, 30% өлім-жітімге ұшырайды. 

Түйе шешегі түйе шаруашылығымен айналысатын барлық елдерде кездеседі. Ол Азия, Таяу Шығыс, Араб елдерінде, 

Үндістан, Түркия және Африканың кейбір континенттерінде жиі байқалып отыр. 

Қазақстанда өткен ғасырдың 1965 жылдары Гурьев облысының (қазіргі – Атырау облысы) шаруашылықтарында 

түйелердің шешекпен ауыруы жаппай байқалып, соңғы рет Маңғыстаудың үш ауданында 1996 жылы түйе шешегі ошағы 

тұтанды.  

Еліміздің территориясында жұқпалы аурулардың ошақтарының қайта тұтануы, оларға қарсы биопрепараттардың 

жоқтығы, әрі аурудың одан әрі өршуіне жол ашатын ауруға бейім жануарлардың болуы түйе шешегіне қарсы 

инактивтелген отандық вакцинаны дайындауға итермеледі.  

Жоба мақсаты. Түйе шешегіне қарсы отандық инактивтелген вакцина дайындау технологиясын әзірлеу 

Күтілетін нәтижелер. Қазақстанның аурудан сау емес және қатер төнген аймақтарындағы түйелерді егуге түйе 

шешегіне қарсы инактивтелген вакцинаны дайындау технологиясы жасалады. Бұл вакцина шетелдік бәсекелес 

аналогтарымен салыстырғанда қауіпсіздік, иммуногендік және қорғаныштық қасиеттері жағынан кем түспейді. 

Қол жеткізілген нәтижелер. Түйе шешегінің вакцинасы құрамына енгізу үшін  эпидемиялық штаммы таңдалды. 

Сезімтал биологиялық жүйелерде түйе шешегі вирусы штаммының өсіру параметрлері пысықталды, нәтижесінде 

вирустың титрі 5.33 - 6.75 lg TЦД/ЭИД50/см
3
 көрсетті. Вирусты таңдап алынған инактивантпен инактивтендіру режимі 

әзірленіп, бұл вирустың антигендік қасиетін барынша сақтай отырып, жұқпалылығын толық және қайтымсыз жоюды 

қамтамасыз етті.  

Қауіпсіз және тиімді адъювантты таңдағанда, біз инактивирленген вакциналық технологияда бұрыннан қолданылып 

келе жатқан алюминий гидроксиді гелі мен ISA-206VG майлы адъювантын тексердік. Адъюванттардың қауіпсіздігі ақ 

тышқандар мен теңіз шошқаларында, ал иммуностимуляторлық тиімділік ешкілерде тексерілді. Барлық адъюванттар 

қажетті параметрлерге сәйкес келді. Алайда, ветеринариялық тәжірибеде қол жетімділігі мен кеңінен қолданылуына 

байланысты алюминий гидроксиді гелі түйеге қарсы инактивтелген вакцинаның құрамына кіргізілді. Вакцинаның егу 

дозасы мен саны жануарларға анықталды.  

Зерттеу тобы. 
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