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ФИО руководителя 

проекта 

Тулемисова Жанара Кенесовна 

Наименование 

проекта 

Изучить терапевтическое действие молочнокислых бактерий при некробактериозе крупного 

рогатого скота 

Контакты руководителя 
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Дата начала и завершения проекта (либо 

ожидаемоя дата завершения) 

2018-2020гг 

Цель проекта 
Цель проекта – изучить терапевтическое действие препарата, содержащего 

молочнокислые бактерии, при некробактериозе у крупного рогатого скота. 

Описание проекта 

Разработка биологического метода борьбы с некробактериозом у КРС путем применения 

молочнокислых бактерий является практически новым научным направлением и имеет 

большую актуальность.  

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.  

Проблема оздоровления, сохранности и продуктивности животных, а также получения 

полноценного по биологическим качествам продуктов животноводства при помощи 

пробиотиков весьма актуальна, что требует проведения глубоких как фундаментальных, так и 

прикладных исследований в проблеме биотерапии с использованием живых культур 

микроорганизмов, входящих в состав нормального биоценоза организма человека и животных.  

Результат/ожидаемые результаты 

проекта 

Будут изучены антагонистические свойства молочнокислых бактерий в отношении 

Bacterium necrophоrum, получен препарат. Разработанный препарат позволит снизить 

пораженность конечностей КРС до 70%, что повысит рентабельность производства.   

Полное ФИО участников проекта (если есть 

зарубежные, то указать страну) 

Н.П.Иванов, Р.Ж.Мыктыбаева, З.А.Қожахметова, А.С.Ибажанова, Д.М.Хусайнов. 



ҚазҰАУ ЖОБАЛАРЫ 

АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ  

ФАКУЛЬТЕТ: Ветеринария 

 

 

Жоба жетекшісінің 

аты-жөні 

Тулемисова Жанара Кенесовна 

 

Жобаның атауы 

Ірі қара малының некробактериозына сүтқышқылды бактериялардың терапиялық әсерін 

зерттеу 

 

 

Жетекшімен байланыс 

(ұялы электрондық пошта) 

8 777 357 18 66 

Zanara tulemissova@gmail.com 

Жобаның басталу және аяқталу күні (немесе 

күтілетін аяқталу күні) 

2018-2020ж.ж. 

 

Жобаның мақсаты 
Ірі қара мал некробактериозына қолдануға сүтқышқылды бактерияларының препаратының 

терапиялық әсерін зерттеу 

Жобаның сипаттамасы 

Сүтқышқылды бактерияларды қолданып, ІҚМ некробактериозымен күресудің 

биологиялық әдісін жасау практикада жаңа ғылыми бағыт болып табылады және өзектілігі 

жоғары.  

Заманауи медициналық және ветеринариялық ғылымдардың іргелі зерттеулері, макро- 

және микроорганизмдердің қарым-қатынастарының жанжақты аспекттерін танудағы 

жетістіктері денсаулық сақтау және ветеринария практикасында биопрепараттардың жаңа 

класы – пробиотиктерді енгізуге және жасауға жол ашты.   

Малдардың өнімділігі, мал басының сақталуы және сауықтандыру мәселесі, сонымен 

қатар пробиотиктердің көмегімен биологиялық сапасы бойынша толық малшаруашылығы 

өнімдерін алуда анағұрлым өзекті болып, адам мен жануар организмінің қалыпты 

биоценозының құрамына кіретін микроорганизмдердің тірі культураларын қолданудағы 

биотерапия мәселелеріндегі қолданбалы және іргелі зерттеулерді тереңдете жүргізуді талап 

етеді. 

Нәтиже / күтілетін нәтижелер 

Сүтқышқылды бактериялардың  Bacterium necrophоrumға қатысты антагонистік 

қасиеттері зерттеліп, препарат алынады. Жасалған препарат ІҚМ аяғының зақымдалуының 

70% төмендетеді. Өндірістің рентабельділігін жоғарылатады. 

Жобаға қатысушылардың аты-жөні (егер 

шетелдіктер болса, елді көрсетіңіз) 

Н.П.Иванов, Р.Ж.Мыктыбаева, З.А.Қожахметова, А.С.Ибажанова, Д.М.Хусайнов. 
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Name of the project 

manager 

Zhanar Tulemisova 

Project name 

Indicate therapeutically effect of lactic acid bacteria against necrobacteriosis of cattle 

 

Manager contacts                                                               

(mobile email) 

8 777 357 18 66 

Zanara tulemissova@gmail.com 

 

Project start and end date (or expected 

completion date) 

2018-2020 

Objective of the project 
The aim of the project is to study the therapeutic effect of a medicine which contains lactic 

acid bacteria in the case of necrobacteriosis in cattle. 

Project Description 

The development of a biological method for prevention and control Necrobacteriosis of cattle 

using by lactic acid bacteria, which is new scientific direction and has great relevance. 

Fundamental studies of modern medical and veterinary science, progress in the knowledge of 

the multifaceted aspects of the relations between macro and microorganisms allowed developing and 

implementing in public health practice and veterinary medicine a new class of biological product – 

probiotics. 

The problem of health, safety and productivity of animals, probiotics can be obtain full 

biological qualities of animal products and highly relevant that requires a fundamental and applied 

research in biotherapy problem using live cultures of microorganisms included in the composition of 

the normal biocenosis of the human and animals. 

Result / expected results 

 the project 

Will be studied the antagonistic properties of lactic acid bacteria against Bacterium 

necrophоrum and the drug was obtained. Drug will reduce to 70% the affected limbs of cattle, which 

will increase the profitability of production. 

Full name of the project participants (if there are 

foreign ones, indicate the Country) 

Nikolay Ibanov, Raya Myktybayeva, Assem Ibazhanova, Damir Khussainov, 



 


