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Цель проекта 

Разработка технологии изготовления пробиотического препарата «Энтерокол» и создание его опытно-
промышленного образца. 

Болезни сельскохозяйственных животных инфекционной и неинфекционной этиологии наносят животноводству 

значительный экономический ущерб, который характеризуется большим отходом молодняка, высоким процентом 

вынужденного убоя, снижением продуктивности и качества продукции. 

Длительное и не всегда рациональное применение антимикробных препаратов, особенно антибиотиков, 

способствовало изменению экосистем микроорганизмов, как во внутренней среде организма, так и в среде 

обитания животных. 

Систематическое поступление антибиотиков в организм приводит к возникновению аллергических заболеваний, 

образованию устойчивых форм микробов, дисбактериозу, снижению активности защитных функций организма и 

другим нежелательным явлениям. Поэтому разработка новых средств для профилактики болезней и лечения 

животных, нормализации микробиоценозов органов пищеварения животных является актуальной задачей 
ветеринарной медицины. 

Описание проекта 

В современных условиях при ведении животноводства основной задачей ветеринарии является сохранение 

новорожденных животных и выращивание  здорового, хорошо развитого и приспособленного к новым условиям  

содержания молодняка, составляющий  основу увеличения выхода продукции животноводства. Основные потери 

молодняка обусловлены желудочно-кишечными заболеваниями. Острые желудочно-кишечные заболевания телят, 

ягнят, поросят, жеребят и цыплят широко распространены в Казахстане. Применение антибиотиков для 

профилактики и лечения при желудочно-кишечных болезнях животных часто приводит к возникновению у 

патогенных микроорганизмов полирезистентности к антибиотикам, понижает качество продукции и становится все 

менее эффективным. 



Фундаментальные исследования современной медицинской и ветеринарной науки, успехи в познании 

многогранных аспектов взаимоотношений макро – и микроорганизмов позволили разработать и внедрить в 

практику здравоохранения и ветеринарии новый класс биопрепаратов – пробиотики, основу которых составляют 

живые микробные культуры, обладающие комплексом полезных для макроорганизма свойств. 
Пробиотики способствуют восстановлению пищеварения, биологического статуса, стимулируют иммунный ответ 

организма, возобновляют  нормобиоценоз.  

Технология, разработанные в результате выполнения проекта, обеспечит отечественное производство пробиотиков, 

не уступающих по своим потребительским свойствам импортным  аналогичным препаратам,  с дальнейшим  их 

серийным  выпуском. 

Ветеринария Казахстана впервые получит новый пробиотический препарат «Энтерокол», применение которого 

значительно снизить заболеваемость животных, повысить сохранности поголовья животных, рентабельность 

хозяйств, позволит создавать стада здоровых животных и, следовательно, поставлять на рынок полноценные по 

биологическим качествам продукты животноводства. 

Основными заказчиками пробиотического  препарата «Энтерокол» будут  животноводческие и птицеводческие 

хозяйства Республики Казахстан. 

Результат/ожидаемые результаты 

проекта 

Результаты научных исследований, проведенных в рамках проекта будут опубликованы в международных 

журналах с ненулевым импакт-фактором и казахстанских издательствах. 

Будет разработана научно-обоснованная рекомендация «Лечение и профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний молодняка сельскохозяйственных животных и птиц препаратом «Энтерокол»».   

Технологии, разработанные в результате выполнения проекта, будут запатентованы в казахстанском патентном 

бюро, так как предлагаемая технология имеет патентную чистоту и не имеет аналогов   как внутри страны, так и за 

рубежом. 

В современных условиях при ведении животноводства основной задачей ветеринарии является сохранение 

новорожденных животных и  выращивание  здорового, хорошо развитого и приспособленного к новым условиям  

содержания молодняка, составляющий  основу увеличения выхода продукции животноводства. На вооружении 

ветеринарной службы многих стран имеется достаточное количество пробиотических препаратов различного 

видового состава, направленных на коррекцию кишечного биоциноза и повышения резистентности организма  
животных. 

Первоочередной задачей для отечественного производства пробиотиков, предназначенных для поддержания и 

восстановления симбиотических микробиоценозов животных, является выпуск конкурентоспособных препаратов, 

не уступающих по своим потребительским свойствам импортным  аналогичным препаратам 

Применение биологически безопасных препаратов – пробиотиков становится приоритетной задачей в 

животноводческой отрасли Казахстана 

Предлагаемая технология позволит использовать относительно доступные и недорогие реактивы, местное сырье и 

технологию, метод ферментирования, сушки, гранулирования, которые не требуют больших количеств дорогих 

реагентов,  увеличивает активность и биологическую ценность конечного продукта, повышает его эффективность и 

снижает себестоимость и выпускаться в удобной гранулированной форме для хранения, транспортировки и 

применения.  
Технология обеспечивает перспективное, в производстве биологически-активных препаратов, направление – 

создание отечественной биотехнологической промышленности по производству пробиотиков. 

Применимость и/или коммерциализуемость полученных результатов высокая. Ветеринария Казахстана получит 

новый пробиотический препарат, эпизоотически безопасный, применение которого значительно снизит 

заболеваемость животных, повысит сохранность поголовья, рентабельность хозяйств, позволит создавать стада 



здоровых животных и, следовательно, поставлять на рынок полноценные по биологическим качествам продукты 

животноводства. 

На базе созданного опытно-промышленного образца пробиотического препарата «Энтерокол» в рамках возможной 

реализации инновационного проекта по коммерциализации предполагается необходимым создать 
соответствующее производство пробиотического препарата «Энтерокол». 

Основными заказчиками пробиотического препарата «Энтерокол» будут  животноводческие и птицеводческие 

хозяйства Республики Казахстан. 

Полное ФИО участников проекта ( если есть 

зарубежные, то указать Страну) 

Бияшев К.Б. Бияшев Б.К. Киркимбаева Ж.С. Джанабекова Г.К. Ермагамбетова С.Е. Бабалиев С.У. Жумашева Ж.М. 

Орынтаев К.Б. Кошкимбаев С.С. Жуманов К.Т. Сарыбаева Д.А. Жолдасбекова А.Е. Булегенова М.Д. Егенова А.Н. 

Баймолда С.Р. Жылқайдар А.Ж. Алтенов А.Е. Шаяхмет Е.Б. Құлпыбай Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ҚазҰАУ ЖОБАЛАРЫ 
АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ  

ФАКУЛЬТЕТ: ВЕТЕРИНАРИЯ 

 

 

Жоба жетекшісінің 

аты-жөні 

Бияшев Қадыр Бияшұлы 

Жобаның атауы 

«Энтерокол» пробиотикалық препаратын дайындау технологиясы және оның тәжірибелік-

өнеркәсіптік үлгісін дайындау 

Жетекшімен байланыс 

(ұялы электрондық пошта) 

8 701 556 50 40 

Kadyr39@mail.ru 

Жобаның басталу және аяқталу күні (немесе 

күтілетін аяқталу күні) 

2018-2020жж. 

Жобаның мақсаты 

«Энтерокол» пробиотикалық препаратын дайындау технологиясы және оның тәжірибелік-өнеркәсіптік үлгісін 

дайындау. 

Ауылшаруашылық жануарларының этиологиясы инфекциялық және инфекциялық емес аурулары мал 

шаруашылығында жас төлдерді үлкен шығынға ұшыратып, амалсыз сойғызып қана қоймай, өнімділігін және өнім 

сапасын төмендетіп айтарлықтай зиян әкеледі. 

Антимикробтық препараттарды, әсіресе антибиотиктерді ұзақ және тиімсіз пайдалану организмнің сыртқы 

ортасына да, сондай-ақ жануарлардың тіршілік ортасында да микроорганизмдер экожүйесінің өзгеруіне алып 

келді. 

Организмге антибиотиктердің жүйелік түсуі аллергиялық аурулардың туындауына, микробтардың төзімді түрінің, 

дисбактериозға, организмнің қорғаныс қызметі белсенділігінің төмендеуіне және басқа да жағымсыз 

құбылыстардың пайда болуына алып келеді. Сол себептен жануарларды емдеу мен алдын алу үшін жаңа тәсілдер 
дайындаумен жануарлардың асқорыту органдарының микробиоценозын қалыпқа келтіру ветеринариялық 

медицинаның басты өзекті міндеті болып табылады. 

Жобаның сипаттамасы 

Мал шаруашылығын дамытудың заманауи жағдайында жаңа туған төлдерді сақтап, сау етіп өсіру және дамыту, 

жас төлдерді жаңа жағдайда ұстауға икемдеу мал шаруашылығы өнімдерінің жоғарылатудың бірден-бір негізі 

ветеринарияның басты міндеті болып табылады. Жас төлдердің өлімге ұшырауының басты себебі- асқазан-ішек 

аурулары болып табылады. Бұзау, қозы, торай, құлын және балапандардың жіті асқазан-ішек аурулары 

Қазақстанда кеңінен таралған. Жануарлардың асқазан-ішек ауруларын aлдын aлу жәнe eмдeу кeзіндe 

aнтибиoтиктeрді қoлдaну aнтибиoтиккe төзімді зардапты бaктeриялaрдың пaйдa бoлуынa әкeлді, өнім сапасы 

бaрғaн caйын тиімділігін жоғалтуда.  



Заманауи медицина мен ветеринария ғылымдарының іргелі зерттеулері, макро- және микроорганизмдердің өзара 

қатынасының сан қырлы аспектілерін тану жетістіктері тірі микроб өсінділерінен тұратын, макроорганизм 

қасиеттері үшін қажетті кешенге ие денсаулық сақтау және ветеринария тәжірибесіне биопрепараттардың жаңа 

класы – пробиотиктерді дайындауға және енгізуге мүмкіндік берді.  

Пробиотиктер асқорыту жүйесі мен биологиялық статусымен қатар, жоғарғы өнім беретін жануарлардың 

иммундық жүйесі мен биоценозды қалпына келтіреді. 
Жобаны орындау нәтижесінде дайындаған технология өзінің тұтынушылық қасиеттерімен импорттық ұқсас 

өнімдерден кем түспейтін, бәсекеге қабілетті, ары қарайғы сериялық шығарылымды отандық пробиотиктер 

өндіруде қамтамасыз етеді.  

Қазақстан Ветеринариясы пайдаланылуы жануарлардың ауруын елеулі төмендететін,  шаруашылық 

рентабельділігін және мал бастарының амандығын жоғарылататын, сау жануарлар табындарын өсіруге және 

сәйкесінше, нарыққа биологиялық сапасы бойынша толық құнды мал өнімдерін шығаруға мүмкіндік беретін жаңа 

«Энтерокол» пробиотикалық препаратын алады. 

«Энтерокол» пробиотикалық препаратының негізгі тапсырушысы Қазақстан Республикасының мал және құс 

шаруашылығы болады. 

Нәтиже / күтілетін нәтижелер 

Жоба шеңберінде жүргізілген ғылыми зерттеу нәтижелері Қазақстандық және нөлден кем емес импакт-факторлы 

халықаралық журналдарда жарияланады. 
«Ауылшаруашылық жануарлары жаңа туған төлдері мен құстарының асқазан-ішек ауруларын «Энтерокол» 

препаратымен емдеу және алдын алу» ұсынысы дайындалады. 

Жобаны орындау нәтижесінде дайындалған технология қазақстандық патенттік бюрода патенттеледі, себебі 

ұсынылатын технология патенттік тазалыққа ие және еліміздегі сияқты шет елде де ұқсастығы жоқ.  

Мал шаруашылығын дамытудың заманауи жағдайында жаңа туған төлдерді сақтап, сау етіп өсіру және дамыту, 

жас төлдерді жаңа жағдайда ұстауға икемдеу мал шаруашылығы өнімдерінің жоғарылатудың бірден-бір негізі 

ветеринарияның басты міндеті болып табылады. Қазіргі уақытта көптеген елдердің медициналық және 

ветеринариялық қызметінде жануарлар организмінің резистенттілігін арттыратын және ішек биоценозын түзеуге 

бағытталған түрлік құрамы әртүрлі пробиотикалық препараттың көптеген түрлері бар. 

Адамдар мен жануарлардың симбиоткалық микробиоценоздарын қалпына келтіру және қолдау үшін, отандық 

пробиотиктерді өндірудегі басты мәселе болып, өзінің тұтынушылық қасиеттерімен импорттық ұқсас өнімдерден 

кем болмайтын, бәсекеге жарамды препараттарды шығару болып табылады. 
Биологиялық қауіпсіз препараттарды- пробиотиктерді пайдалану Қазақстанның мал шаруашылығы саласында 

басым бағыт алып отыр. 

Ұсынылып отырылған технология өзіндік құнын төмендететін және тиімділігін жоғарылататын, соңғы өнімнің 

биологиялық құндылығын және белсенділігін арттыратын, көп мөлшердегі қымбат реагенттерді қажет етпейтін, 

түйіршіктеу, құрғату, ферменттену әдісі, жергілікті шикізат және технологияны, қолжетімді және қымбат емес 

реактивтерді пайдалануға мүмкіндік береді және препараттар қолдануға және тасымалдауға, сақтауға ыңғайлы 

түйіршіктелген түрде шығарылады. 

Технология биологиялық-активті препараттар өндірісінде, пробиотиктерді өндіру бойынша отандық 

биотехнологиялық өнеркәсібін құру бағытын қарқынды қамтамасыз етеді. 

Алынған нәтижелердің қолданылуы және / немесе коммерциялылығы жоғары. Қазақстан ветеринариясы 

эпизоотиялық қауіпсіз, жануарлар ауруларын айтарлықтай төмендететін, жануар басын сақтап қалуды, 
шаруашылық табысын, дені сау жануарлардың санын арттыратын және нарыққа биологиялық сапасы бойынша 

толыққұнды малшаруашылығы өнімін жеткізуге мүмкіндік беретін жаңа биологиялық препарат алады. 

Инновациялық коммерцияландыру жобасын іске асыру шеңберінде «Энтерокол» пробиотикалық препаратын 



дайындауда тәжірибелік-өндірістік үлгі базасында «Энтерокол»  пробиотикалық препаратының тиісті өндірісін 

әзірлеу күтілуде. 

Жобаға қатысушылардың аты-жөні (егер 

шетелдіктер болса, елді көрсетіңіз) 

Бияшев К.Б. Бияшев Б.К. Киркимбаева Ж.С. Джанабекова Г.К. Ермагамбетова С.Е. Бабалиев С.У. Жумашева Ж.М. 

Орынтаев К.Б. Кошкимбаев С.С. Жуманов К.Т. Сарыбаева Д.А. Жолдасбекова А.Е. Булегенова М.Д. Егенова А.Н. 

Баймолда С.Р. Жылқайдар А.Ж. Алтенов А.Е. Шаяхмет Е.Б. Құлпыбай Е.Е. 
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Name of the project 

manager 

Biyashev Kadyr Biyashevich 

Project name 

«Development of manufacturing technology for probiotic preparation "Enterocol"and 

creation of its pilot-industrial sample» 

Manager contacts 

(mobile email) 

8 701 556 50 40 

Kadyr39@mail.ru 

 

Project start and end date (or expected 

completion date) 

2018-2020y. 

Objective of the project 

Development of manufacturing technology for probiotic preparation "Enterocol"and creation of its pilot-industrial sample. 
Diseases of farm animals of the infectious and non-infectious etiology cause a significant economic damage to the livestock 

breeding, which is characterized by a high mortality of young animals, a high percentage of forced slaughter, a decrease in 

productivity and product quality.  

The prolonged and not always rational use of antimicrobial agents, especially antibiotics, has contributed to a change in the 

microorganism ecosystem, both in the internal environment of the organism and in the animal habitat. 

Systematic administration of antibiotics in the organism leads to the emergence of allergic diseases, the formation of 

resistant forms of microbes, dysbiosis, a decrease in the activity of protective functions of the organism and other 

undesirable phenomena. Thus, the development of new tools to prevent diseases and to treat animals, to normalize 

microbiocenosis of the animal digestive organs is an actual task of the veterinary medicine. 

Project Description 

In modern conditions in the management of livestock, the main task of veterinary medicine is to preserve newborn animals 

and to grow a healthy, well-developed and adapted to the new conditions of young animals, which is the basis for 
increasing the yield of livestock products. The main losses of young animals are caused by gastrointestinal diseases. Acute 

gastrointestinal diseases of calves, lambs, piglets, foals and chickens are widespread in Kazakhstan. The use of antibiotics 

for the prevention and treatment of gastrointestinal diseases of animals often leads to the emergence of multidrug resistant 

antibiotics in pathogenic microorganisms, lowers the quality of products and becomes less effective. 

Fundamental researches of modern medical and veterinary science, successes in cognition of the multifaceted aspects of 

mutual relations of macro - and microorganisms allowed to develop and introduce a new class of biopreparations into 



practice of public health and veterinary medicine, the basis of which are living microbial cultures possessing a set of 

properties useful for macroorganism.  

Probiotics contribute to the restoration of digestion, biological status, stimulate the immune response of the body, renew 

normobiocenosis. 

The technology developed as a result of the project will ensure the domestic production of probiotics, which are not inferior 

in their consumer properties to imported similar products, with their further serial production.  
Veterinary Medicine of Kazakhstan will receive for the first time a new probiotic drug Enterocol, the use of which will 

significantly reduce the incidence of animals, increase the safety of livestock, the profitability of farms, allow the creation 

of herds of healthy animals and, consequently, supply livestock products that are full of biological qualities. 

The main customers of probiotic preparation "Enterocol" will be livestock and poultry farms of the Republic of Kazakhstan. 

Result / expected results 

 the project 

The results of scientific research carried out within the framework of the project will be published in international journals 

with a non-zero impact factor and Kazakh publishing houses.  

The recommendation "Treatment and prophylaxis of gastrointestinal diseases of young animals of farm animals and birds 

with the drug "Enterocol" will be developed."  

Technologies developed as a result of the project will be patented in the Kazakh patent office, as the proposed technology 

has patent purity and has no analogues both domestically and abroad. 

In modern conditions in the management of animal husbandry, the primary goal of veterinary medicine is to conserve 
newborn animals and to grow a healthy, well-developed and adapted to the new conditions of young animals, which is the 

basis for increasing the yield of livestock products. In the arsenal of the veterinary service of many countries there is a 

sufficient number of probiotic preparations of various species composition aimed at correcting intestinal biocinosis and 

increasing the resistance of the animal organism. 

The primary task for domestic production of probiotics, intended for maintaining and restoring symbiotic microbiocenoses 

of animals, is the production of competitive drugs that are not inferior in their consumer properties to imported analogous 

drugs.  

The using of biologically safe probiotic drugs becomes a priority in the livestock sector in Kazakhstan. 

The proposed technology will make it possible to use relatively inexpensive and inexpensive reagents, local raw materials 

and technology, the method of fermentation, drying, granulation, which do not require large amounts of expensive reagents, 

increases the activity and biological value of the final product, improves its efficiency and reduces cost and is produced in a 

convenient granular form for storage, transportation and use.  
Technology provides a promising, in the production of biologically active drugs, the direction - the creation of a domestic 

biotechnology industry for the production of probiotics. 

Veterinary Medicine of Kazakhstan will receive a new biological preparation, epizootically safe, the use of which will 

significantly reduce the incidence of animals, increase the safety of livestock, the profitability of farms, allow the creation 

of herds of healthy animals and, consequently, supply livestock products that are fully biological in quality.  

The main customers of the probiotic preparation will be livestock and poultry farms of the Republic of Kazakhstan. 

Full name of the project participants (if there 

are foreign ones, indicate the Country) 

Biyashev B.K. Biyashev K.B. Kirkimbayeva, S.Y. Dzhanabekova G..К. Yermagambetova S.Y. Babakyev S.У. 

Zhymashova  Zh.M. Oryntayev K.B Koshkimbaev S.S. Zhumanov. K.T. Saribayeva D.A Zholdasbekova А.Y. 

Bulegenova М. Egenova А.N. Baimolda S.R. Zhylkaydar А.Zh. Altenov А.Е. Shayxmet Е.B. Kylhybai Е.Е. 

 

 


