
ПРОЕКТЫ КАЗНАУ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АГРОДАМУ 

ФАКУЛЬТЕТ:  ветеринария 

 

ФИО руководителя 

проекта 

Ильгекбаева Гульназ Дуйсековна 

Наименование 

проекта 

“Разработка диагностического набора ViroN-Brucella для оздоровления территории Республики 

Казахстан от бруцеллеза крупного рогатого скота” 

 

Контакты руководителя (моб. е-майл) 
+7 701 8488 906     

gulnaz66@mail.ru 

Дата начала и завершения проекта (либо 

ожидаемоя дата завершения) 

2018-2020 гг. 

Цель проекта 

Цель проекта – создать надежный и чувствительный диагностический набор против 

бруцеллеза на основе платформы вирусоподобных частиц (VLP). VLP будет модифицирован, неся 

на поверхности соответствующие последовательности антигенов, которые распознаются 

циркулирующими бруцеллезными антителами, присутствующими в инфицированных образцах.  

Описание проекта 

Использование VLP позволяет нам достичь чувствительности и специфичности, 

отсутствующие в текущих диагностических наборах. Тест может быть автоматизирован и 

выполнен как в лабораторных, так и в полевых условиях. 

Впервые будет создан диагностический набор ViroN-Brucella, который позволит 

дифференцировать больных животных от животных, вакцинированных против бруцеллеза. 

Диагностический набор ViroN-Brucella основан на технологии производства вирусных частиц 

VLPs/антигенных пептидов и технологии флуоресцентной поляризации для определения антител 

против бруцеллеза в крови, сыворотке, плазме и молоке. 

Тест основан на пептидных последовательностях, имитирующих штаммы Brucella, B. 

abortus S-19 и RB-51, которые соединяются с участками вирусных частиц VLP для последующего 

синтеза в растениях. Новый комплекс VLPs/Brucella, вырабатываемый растением очищается и 

используется в качестве вирусно-белкового комплекса для диагностики.  

Результат/ожидаемые результаты 

проекта 

Будут выбраны и идентифицированы антигены, определены их последовательности. Будут разработаны и 

внедрены антигены на платформу VLP. Будет коньюгирован комплекс Brucella/VLPs с флуоресцентным 
индикатором. Новый диагностический набор будет протестирован. Будет разработана НТД. 

Полное ФИО участников проекта  Е.Ш. Махашов, С.Т. Садиев, Г.К. Тулепова, Д. Есімханқызы, А. Майлыбаева. 



 

ҚазҰАУ ЖОБАЛАРЫ 

АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ  

ФАКУЛЬТЕТ: Ветеринария 

 

Жоба жетекшісінің 

аты-жөні 

Ильгекбаева Гульназ Дуйсековна  

Жобаның атауы 

«Қазақстан Республикасының аумағын ірі қара малдың бруцеллезінен сауықтыру  үшін ViroN-

Brucella  диагностикалық жинағын жасау» 

 

Жетекшімен байланыс 

(ұялы электрондық пошта) 

+7 701 8488 906     

gulnaz66@mail.ru 

Жобаның басталу және аяқталу күні (немесе 

күтілетін аяқталу күні) 

2018-2020 жж. 

 

Жобаның мақсаты 

Вирустық бөлшектердің платформасы (VLP) негізінде бруцеллезге қарсы сенімді және сезімтал 

диагностикалық жиынтығын құру. VLP вирус жұқтырған үлгілерде кездесетін айналмалы  

бруцеллез антиденелерімен танылатын антигендердің сәйкес дәйектемелерін беткі жағымен 

өткізіп өзгертіледі. 

Жобаның сипаттамасы 

Біз ұсынып отырған ViroN-Brucella диагностикалық жинағы RB19, Rb51 және RB82 үш 

штаммынан антиденелерді анықтау арқылы ерте, тез және дәл диагнозды қамтамасыз етеді. 

ViroN-Brucella диагностикалық жинағы бруцеллезге қарсы вакцинацияланған жануарлардан 

әр түрлі жануарларды ажыратуға мүмкіндік береді.  

ViroN-Brucella диагностикалық жинағы VLPs/ антигендік пептидті вирустық 

бөлшектерді өндіру технологиясына және қан, сарысу, плазмада және сүтте бруцеллезге 

қарсы антиденелерді анықтауға арналған флуоресцентті поляризация технологиясына 

негізделген. 

Бұл тест Brucella, B. abortus S-19 және RB-51 штамдарын модельдейтін пептидтік 

тізбектерге негізделген, VLP вирустық бөлшектер учаскелері өсімдіктерді синтездеу үшін 

байланысады. Зауыт шығаратын жаңа VLPs / Brucella кешені диагностика үшін вирустық-

ақуыздық кешен ретінде тазартылып, пайдаланылады. 

Нәтиже / күтілетін нәтижелер 
Антигендер таңдалады және анықталады, олардың реттілігі анықталады. Антигендер VLP 

платформасына әзірленеді және енгізіледі. Флуоресцентті индикаторы бар Brucella / VLPs кешені 

біріктірілетін болады. Жаңа диагностикалық жинақ сыналады. НТҚ әзірленеді. 

Жобаға қатысушылардың аты-жөні (егер 

шетелдіктер болса, елді көрсетіңіз) 

Е.Ш. Махашов, С.Т. Садиев, Г.Қ. Тулепова, Д. Есімханқызы, А. Майлыбаева. 



AU PROJECTS 

INFORMATION FOR AGRODAMU                                                               FACULTY: Veterinary 

 

Name of the 

project manager 

Gulnaz Ilgekbayeva 

Project name 

“Development of the ViroN-Brucella Diagnostic Kit to Recover the Territory of the Republic of 

Kazakhstan from the Brucellosis in Cattle” 

 

Manager contacts    (mobile email) +7 701 8488 906   gulnaz66@mail.ru 

Project start and end date (or expected 

completion date) 

2018-2020 

Objective of the project 

Develop a reliable and sensitive diagnostic kit against brucellosis based on virus-like particle platform 

(VLP). The VLP platform will be modified by carrying on the surface the corresponding sequences of 

antigens that are recognized by the circulating brucellosis antibodies that present in samples. 

Project Description 

Using VLP allows us to achieve sensitivity and specificity that are not present in current diagnostic kits. 

The test can be automated and executed in both laboratory and field conditions. 

For the first time, the diagnostic kit will be created, which will allow differentiating sick animals from 

animals vaccinated against brucellosis. The developed diagnostic kit will be based on the production 

technology of VLPs/antigenic peptide viral particles and fluorescent polarization technology to detect 

antibodies against brucellosis in blood, serum, plasma and milk. 

To detect Brucella specific antibodies, the test is based on selection of appropriate peptides sequences 

mimicking the Brucella Strains, RB19, RB51 and RB 82 appropriately selected with bioinformatics tools. 

The peptides are expressed through genetic modifications and crosslinking reaction on the surface of 

VLPs. The new VLPs/Brucella complex are produced and purified from plants.  

Result / expected results 

 the project 

Antigens will be selected and identified, their sequences determined. Antigens will be developed and introduced to the 

VLP platform. Will be conjugated complex Brucella / VLPs with a fluorescent indikator. A new diagnostic kit will be 

tested. The NTD will be developed. 

Full name of the project participants (if 

there are foreign ones, indicate the 

Country) 

E.Sh.Mahashov, S.T.Sadiev, G.K.Tulepova, D.Esimhankyzy, A.Mailybayeva. 

 


