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АННОТАЦИЯ 

Ключевые слова: ТУБЕРКУЛЕЗ, МИКОБАКТЕРИИ, КРУПНЫЙ 

РОГАТЫЙ СКОТ, ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ, ПОЛИМЕРАЗНАЯ 

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ. 

Объекты исследования: в работе были использованы 24 пробы крови и 

24 пробы молока коров ОАО «Будча», реагировавших на туберкулин. 

Цель: подтверждение диагноза туберкулез крупного рогатого скота в 

ОАО «Будча», при исследовании проб крови и молока методом 

иммуноферментного анализа и полимеразной цепной реакции. 

В результате исследования мы: 

– Провели ИФА для исследования крови коров ОАО «Будча», 

реагировавших на туберкулин. 

– провели ИФА для исследования молока коров ОАО «Будча», 

реагировавших на туберкулин. 

– выделили ДНК из крови и молока коров, реагировавших на 

туберкулин, и провели ПЦР-анализ. 

– на основании полученных результатов, подтвердили диагноз на 

туберкулез крупного рогатого скота. 
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ANNOTATION 

Keywords: TUBERCULOSIS, MYCOBACTERIA, CATTLE, ELISA, 

POLIMERASE CHAIN REACTION. 

Objects of research: 24 blood and milk samples from the cows JSC «Budcha», 

who are reacted to the teberculin. 

Objective: diagnostic confirmation tuberculosis cattle from the JSC «Budcha» 

in the study metods ELISA and polimerase chain reaction of the blood and milk. 

The study we: 

–– Have analysed the ELISA 24 blood samples from the cows JSC «Budcha», 

who are reacted to the teberculin; 

–– have analysed the ELISA 24 milk samples from the cows JSC «Budcha», 

who are reacted to the teberculin; 

–– allocated DNA from blood and milk samples cows, who are reacted to the 

tuberculin, and conducted the PCR; 

–– Based on the result, have diagnose on the tuberculosis cattle. 
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АНАТАЦЫЯ 

Ключавыя словы: СУХОТЫ, МІКАБАКТЭРЫІ, БУЙНЫЯ РАГАТЫЯ 

ЖЫВЁЛЫ, ІМУНАФЕРМЕНТНЫ АНАЛІЗ, ПАЛІМЕРАЗНАЯ 

ЛАНЦУГОВАЯ РЭАКЦЫЯ. 

Аб'екты даследавання: у працы былі выкарыстаны 24 пробы крыві і 24 

пробы малака кароў ОАО «Будча», рэагіраваўшых на туберкулін. 

Мэта: пацверджанне дыягназу сухоты буйнай рагатай жывёлы ОАО 

«Будча», пры даследаванні проб крыві і малака метадам імунаферментнага 

аналізу і палімеразнай ланцуговай рэакцыі. 

У выніку даследавання мы: 

– Правялі імунаферментны аналіз для даследавання крыві кароў ОАО 

«Будча», рэагіраваўшых на туберкулін. 

– правялі імунаферментны аналіз для даследавання малака кароў ОАО 

«Будча», рэагіраваўшых на туберкулін. 

– выдзелілі ДНК з крыві і малака кароў, рэагіраваўшых на туберкулін, і 

правялі ПЦР-аналіз. 

– на падставе атрыманых вынікаў, усталявалі дыягназ на сухоту буйнай 

рагатай жывёлы. 

 


