
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра микробиологии 

 

 

 

 

 

ЩЕРБИНА  

Мария Владимировна 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА MANNHEIMIA HAEMOLYTICA 

 

Аннотация  

к дипломной работе 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат ветеринарных наук, доцент 

Ломако Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2018



АННОТАЦИЯ 

 

Целью работы является изучение биологических свойств 

эпизоотического штамма Mannheimia haemolytica и разработка тест-системы 

иммуноферментного анализа (ИФА) для определения специфических антител 

M. haemolytica КМИЭВ В-158 в сыворотке крови крупного рогатого скота.  

Исследования проводили в отделе бактериальных инфекций крупного 

рогатого скота РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им С.Н. 

Вышелесского». В работе использовали эпиззотический штамм 

M. haemolytica, изолированный от теленка с признаками пневмонии и 

колекционный штамм M. haemolytica КМИЭВ В-158.  

В ходе выполненных исследований из легкого павшего теленка 

выделен эпизоотический штамм M. haemolytica. В результате изучения 

биохимических свойств микроорганизма, проведена его идентификация до 

вида (M. haemolytica). Изучены культурально-морфологические свойства 

бактерии и определен спектр чувствительности эпизоотического штамма 

M. haemolytica к антибактериальным препаратам. С помощью 

иммунноферментного анализа и реакции агглютинации оценивали уровень 

антител M. haemolytica (КМИЭВ В-158) в сыворотке крови 

иммунизированных и неиммунизированных животных. Мы не получили 

достоверно значимого различия уровня антител в сыворотке крови животных 

опытной и контрольной группы. Этот факт обусловлен значительными 

различиями между индивидуальными значениями уровня антител в группах 

животных, что влияет на уровень достоверности. 
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ANNOTATION 

Research aim: study the biological properties of epizootic strain 

Mannheimia haemolytica and develop an ELISA test kit for the detection of 

specific M. haemolytica CMIEV B-158 antibodies in the blood serum of cattle. 

Studies were carried out in the department of bacterial infections of cattle at 

the Institute of Experimental Veterinary Science. We used isolated from a calf with 

signs pneumonia epizootic strain of M. haemolytica and collection strain 

M. haemolytica CMIEV B-158.  

In the course of the performed studies, epizootic strain M. haemolytica strain 

was isolated from the lungs of the fallen calf. As a result of studying the 

biochemical properties of the microorganism, it was identified to a species (M. 

haemolytica). The culture-morphological properties of bacterium were studied and 

the sensitivity spectrum of epizootic strain M. haemolytica was determined for 

antibacterial drugs.  

Immunoenzyme assay and agglutination assay were used to evaluate the 

level of M. haemolytica (CMIEV B-158) antibodies in the blood serum of 

immunized and non-immunized animals. We did not receive a significant 

difference in the level of antibodies in the blood serum of the animals of the 

experimental and control group. This fact is due to significant differences between 

individual values of the level of antibodies in groups of animals, which affects the 

level of reliability 
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АНАТАЦЫЯ 

Мэтай працы з'яўляецца вывучэнне біялагічных уласцівасцяў 

эпізаатычнага штаму Mannheimia haemolytica і распрацоўка тэст-сістэмы 

імунаферментнага аналізу (ІФА) для вызначэння спецыфічных антыцелаў 

M. haemolytica КМІЭВ В-158 у сыроватцы крыві буйнай рагатай жывёлы. 

Даследаванні праводзілі ў аддзеле бактэрыяльных інфекцый буйной 

рагатай жывёлы РУП «Інстытут эксперыментальнай ветэрынарыі імя 

С.М. Вышалескага». У працы выкарыстоўвалі ізаляваны ад цяля з 

прыкметамі пнеўманіі эпізаатычны штам M. haemolytica і калекцыйны штам 

M. haemolytica КМІЭВ В-158. 

У ходзе выкананых даследаванняў з лёгкага мёртвага цяля выдзелены 

эпізаатычны штам M. haemolytica. У выніку вывучэння біяхімічных 

уласцівасцяў мікраарганізма, праведзена яго ідэнтыфікацыя да віду 

(M. haemolytica). Вывучаны культуральна-марфалагічныя ўласцівасці 

бактэрыі і вызначаны спектр адчувальнасці эпізаатычнага штаму 

M. haemolytica да антыбактэрыйных прэпаратаў.  

З дапамогай імунаферментнага аналізу і рэакцыі аглютынацыі 

ацэньвалі ўзровень антыцелаў M. haemolytica (КМІЭВ В-158) у сыроватцы 

крыві імунізаваных і неімунізаваных жывёл. Мы не атрымалі пэўна значнага 

адрознення ўзроўню антыцелаў у сыроватцы крыві жывёл доследнай і 

кантрольнай групы. Гэты факт абумоўлены значнымі адрозненнямі паміж 

індывідуальнымі значэннямі ўзроўню антыцелаў у групах жывёл, што 

ўплывае на ўзровень дакладнасці. 

 

 


