
217 "Ғылымды дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 102 "Ғылыми 

зерттеулерді гранттық қаржыландыру" кіші бағдарламасы бойынша ғылыми 

және (немесе) ғылыми-техникалық жоба 

Жоба тақырыбының атауы: AP09260294 «Орал популяциясы 

киіктерінің гельминтоздарын (ценуроз, мониезиоз және эхинококкоз) 

диагностикалаудың кешенді әдістері, алдын алу іс-шараларының алгоритмін 

әзірлеу». 

Өтінім берілетін ғылымды дамытудың басым бағытының атауы. 5. 

Агроөнеркәсіптік кешенді тұрақты дамыту және ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің қауіпсіздігі. 

Өтінім берілетін мамандандырылған ғылыми бағыттың атауы, 

зерттеу түрі: 5.2  Ветеринариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. 

Жобаның басталуы мен аяқталуының болжамды күні, оның айлар 

бойынша ұзақтығы. 01.01.2021-31.12.2023 ж. ж., ұзақтығы 36 ай. 

Өзектілігі. Соңғы онжылдықтарда паразитологияда, атап айтқанда, 

гельминтологияда клиникалық және ветеринарлық аспектісі бар фаунистік 

зерттеулер басым болды, ал мұндай зерттеулердің объектілері іс жүзінде 

маңызды немесе көптеген иелер түрлері болды, оларды ұстау әдістері 

қарапайым және қол жетімді. Сонымен бірге жабайы сүтқоректілер табиғатта 

инвазияның сақталуы мен таралуында маңызды рөл атқарады. Эхинококкоз, 

трихинеллез және т.б. сияқты ең қауіпті зооантропонозды аурулардың 

ошақтары табиғи қауымдастықтарда кездеседі. Сондықтан, КСРО-да 

гельминтологияның дамуының алғашқы жылдарында Скрябин К.И. үй және 

жабайы жануарлардың әртүрлі түрлерінде паразиттік гельминтоздарды 

зерттеуге басты назар аударылды. 

Гельминтоздар кең таралған, олар үй жануарлары мен жабайы 

жануарлардың барлық түрлерін жұқтырады және өнімділіктің едәуір 

төмендеуі және жануарлар арасында өлімнің жоғарылауы түрінде үлкен 

экономикалық зиян келтіреді. 

Гельминтоздарды киіктер популяциясының жай-күйіне әсер ететін 

фактор ретінде зерттеудің ғылыми-практикалық маңызы зор, өйткені зерттеу 

барысында алынған деректер олардың неғұрлым патогенді екенін анықтауға 

және табиғи биоценоздар жағдайында киіктерді дегельминтизациялаудың 

ықтимал тәсілдерін іздестіруге мүмкіндік береді. 

Жобаның мақсаты - киіктердің Орал популяциясы арасындағы 

инвазиялық аурулар (ценуроз, эхинококкоз, мониезиоз және т.б.) бойынша 

эпизоотиялық жағдайды зерттеу және табиғи биоценоздар жағдайында 

диагностикалық, профилактикалық және сауықтыру іс-шараларын жүргізу 

алгоритмін әзірлеу. 

Күтілетін нәтижелер: 

- Қазақстанның шет аймағында киіктердің Орал популяциясының 

гельминттермен залалдануы зерделенетін болады; 

- киіктің Орал популяциясы арасында гельминтоздардың (ценуроза, 

мониезиоз және эхинококкоз) таралу маусымдылығы айқындалатын болады; 

- қой мен киікке ортақ гельминт түрлері анықталады; 



- киіктердің популяциялық иммунитеті (гематологиялық және 

биохимиялық зерттеулер), гельминтоздар (ценуроз, мониезиоз және 

эхинококкоз) кезіндегі цито-патоморфологиялық аспектілер зерделенетін 

болады; 

- киіктердің инвазиялық аурулары кезінде табиғи биоценоздар 

жағдайында диагностикалық, профилактикалық және сауықтыру іс-

шараларын жүргізу алгоритмі әзірленетін болады; 

- киіктердің гельминтозы кезінде кешенді диагностика және емдеу-

алдын алу іс-шараларын жүргізу бойынша ұсыным әзірленетін болады; 

- Батыс Қазақстан облысында киіктердің гельминтоздары бойынша 

эпизоотиялық процестің сапалы және сандық көрсеткіштерімен электрондық 

визуализация картасы әзірленеді. 

- патентке өтінім беріледі: "Киіктердің ценурозын патоморфологиялық 

диагностикалау тәсілі". 

Қол жеткізілген нәтижелер: 

Жобаны іске асырудың 1 жылы үшін. 

Зерттеу нәтижесінде Жайық популяциясы киіктері  мен Батыс 

Қазақстан облысының Казталов және Жәнібек аудандарының қойларында 

паразиттік тіршілік ететін гельминттер мен қарапайымдылардың түрлік 

құрамы зерттелді, киіктердің гельминттермен залалдануының 

эпизоотологиялық көрсеткіштері айқындалды, гельминтоздардың, оның 

ішінде эхинококкоздың, ценуроздың және мониезиоздың таралу 

маусымдылығы зерттелді, сондай-ақ Жайық популяциясы киіктері арасында 

инвазиялардың таралуына ықпал ететін климаттық, географиялық, 

экологиялық және антропогендік факторлар анықталды. 

Негізгі ветеринариялық және биотехнологиялық көрсеткіштер: Батыс 

Қазақстан облысының антропогендік аймақтары мен табиғи 

биоценоздарында эпизоотиялық салауаттылықты қамтамасыз етуге 

бағытталған ғылыми негізделген іс-шараларды әзірлеу үшін Батыс Қазақстан 

облысының Казталов және Жәнібек аудандарының Жайық популяциясы 

киіктері мен қойларының гельминтофаунасы мен қарапайымдылардың 

фаунасы бойынша жаңа деректер алынды. 
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