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АННОТАЦИЯ 

Целью работы является изучение биологических свойств сальмонелл, вы-

зывающих токсикоинфекции у молодняка крупного рогатого скота, разработка 

иммуноферментной тест-системы для определения противосальмонеллёзных 

антител в крови лабораторных животных, а также отработка методов, условий и 

компонентов для постановки иммуноферментного анализа. 

Объектами исследования являлись штаммы Salmonella, выделенные из 

патологического материала, отобранного от павших либо вынужденно убитых 

телят. Изучали свойства выделенных изолятов в сравнении с музейными штам-

мами Salmonella dublin КМИЭВ-В115 и Salmоnella typhimurium КМИЭВ-В128, 

полученными из коллекции микроорганизмов РУП «Институт эксперименталь-

ной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». Коллекционные штаммы находи-

лись в лиофильно-высушенном состоянии. 

Из легкого павшего теленка выделены эпизоотические штаммы возбуди-

теля сальмонеллеза. В результате изучения биохимических и антигенных 

свойств микроорганизмов проведена его идентификация до вида и серовариан-

та (Salmonella dublin, Salmonella typhimurium). Значимых различий по культу-

рально-морфологическим и серологическим свойствам между выделенными 

изолятами и музейными штаммами не обнаружено. При изучении патогенных 

свойств штаммов сальмонелл, выявлены значимые различия значений ЛД50 

между музейным штаммами и выделенными изолятами. Наблюдалась чувстви-

тельность изолятов ко всем тестируемым антибиотикам. Выявлено, что эпизоо-

тический штамм Salmonella typhimurium обладает ярко выраженной адгезивной 

активностью (способен прикрепляться на нативных эритроцитах крупного ро-

гатого скота) и является высокоадгезивным. Выявлена корреляция между ре-

зультатами определения противосальмонеллёзных антител, полученными пу-

тём реакции агглютинации и иммуноферментного анализа.  
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ANNOTATION 

The aim of the work is to study the biological properties of Salmonella causing 

toxic infections in young cattle, the development of an enzyme immunoassay system 

for determining anti-salmonella antibodies in the blood of laboratory animals, as well 

as the development of methods, conditions and components for setting up an enzyme-

linked immunosorbent assay. 

The subjects of the study were strains of Salmonella isolated from pathological 

material collected from dead or forcedly killed calves. The properties of isolated iso-

lates were compared with the museum strains Salmonella dublin CMIEV-B115 and 

Salmonella typhimurium CMIEV-B128, obtained from the collection of microorgan-

isms RUE "Institute of Experimental Veterinary". Collection strains were in the 

freeze-dried state. 

Epizootic strains of the causative agent of salmonellosis were isolated from the 

lung of the fallen calf. As a result of studying the biochemical and antigenic proper-

ties of the microorganisms, it was identified to a species and a serovar 

(Salmonella dublin, Salmonella typhimurium). Significant differences in the culture 

of morphological and serological properties between isolated isolates and museum 

strains were not found. When studying the pathogenic properties of Salmonella 

strains, significant differences in LD50 values between of museum strains and isolated 

isolates were revealed. The sensitivity of isolates to all tested antibiotics was ob-

served. It has been revealed that epizootic strain of Salmonella typhimurium has a 

pronounced adhesive activity (capable of attaching to native red blood cells of cattle) 

and is highly adhesive. A correlation was found between the results of the determina-

tion of anti-salmonella antibodies obtained by agglutination and enzyme immunoas-

say. 
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АНАТАЦЫЯ 

Мэтай працы з'яўляецца вывучэнне біялагічных уласцівасцяў сальманел, 

якія выклікаюць токсікаінфекцыі у маладняку буйной рагатай жывёлы, 

распрацоўка імунаферментнай тэст-сістэмы для вызначэння 

супрацьсальманелёзных антыцелаў у крыві лабараторных жывёл, а таксама 

адпрацоўка метадаў, умоў і кампанентаў для пастаноўкі імунаферментнага 

аналізу. 

Аб'ектамі даследавання з'яўляліся штамы Salmonella, выдзеленыя з 

паталагічнага матэрыялу, адабранага ад тых, хто загінуў альбо вымушана 

забітых цялятаў. Вывучалі ўласцівасці выдзеленых ізалятаў ў параўнанні з 

музейнымі штамамі Salmonella dublin КМІЭВ-В115 і Salmоnella typhimurium 

КМІЭВ-В128, атрыманымі з калекцыі мікраарганізмаў РУП «Інстытут 

эксперыментальнай ветэрынарыі імя. С.М. Вышалескага». Калекцыйныя штамы 

знаходзіліся ў ліафільна-высушаным стане. 

З лёгкага мёртвага цяля вылучаны эпізаатычныя штамы ўзбуджальніка 

сальманелёзу. У выніку вывучэння біяхімічных і антыгенных уласцівасцяў 

мікраарганізмаў праведзена яго ідэнтыфікацыя да віду і сераварыянту 

(Salmonella dublin, Salmonella typhimurium). Значных адрозненняў па 

культуральна-марфалагічным і сералагічным уласцівасцям паміж вылучанымі 

ізалятамі і музейнымі штамамі не выяўлена. Пры вывучэнні патагенных 

уласцівасцяў штамаў сальманел выяўлены значныя адрозненні значэнняў СД50 

паміж музейным штамамі і вылучанымі ізалятамі. Назіралася адчувальнасць 

ізалятаў да ўсіх тэстоўваных антыбіётыкаў. Выяўлена, што эпізаатычны штам 

Salmonella typhimurium валодае ярка выяўленай адгезіўнай актыўнасцю 

(здольны прымацоўвацца на натыўных эрытрацытах буйной рагатай жывёлы) і 

з'яўляецца высокаадгезіўным. Выяўлена карэляцыя паміж вынікамі вызначэння 

супрацьсальманелёзных антыцелаў, атрыманых шляхам рэакцыі аглютынацыі і 

імунаферментнага аналізу. 


