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NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN TÁI TỔ HỢP MBP- 
VT2eB TRÊN THỎ 

 
Sinh viên: Phan Lê Mai  Khóa: 2001 – 2005  

 Độc tố verotoxin VT2eB do E. coli tiết ra là tác nhân chính gây ra bệnh phù đầu 
 và tiêu chảy trên heo con, gây thiệt hại rất lớn cho ngành chăn nuôi heo của nước ta. 
Do vậy các nghiên cứu nhằm tạo ra vaccin phòng bệnh phù đầu trên heo đang nhận 
được sự quan tâm rất lớn, mở ra nhiều triển vọng cho ngành chăn nuôi heo nước ta. 
Hiện nay, TS Nguyễn Ngọc Hải và các cộng sự đã thành công trong việc tạo ra được 
chủng E. coli mang gen mã hoá cho protein tái tổ hợp MBP-VT2eB và tinh sạch được 
protein này. Từ thực tế đó, chúng tôi thực hiện đề tài nhằm xác định khả năng ứng dụng 
protein này trong nghiên cứu bệnh phù đầu do E. coli gây ra trên heo . 

 Chúng   tôi   sử   dụng   phản   ứng   kết   tủa   khuếch   tán   trên   thạch   (kỹ   thuật 
Ouchterlony) để đánh  giá sự xuất hiện của kháng thể và phản ứng  trung hoà độc tố 
VT2e  trên  môi  trường  tế  bào  vero  để  đánh  giá  hiệu  giá  kháng  thể  trung  hoà  độc  tố 
verotoxin. 

 Những kết quả đạt được sau 7 tháng nghiên cứu:  - Cả hai quy trình gây miễn dịch dài ngày và ngắn ngày đều tạo kháng thể 
 kháng MBP-VT2eB có hiệu quả. 
 - Protein MBP-VT2eB có khả năng kích ứng đáp ứng miễn dịch trên thỏ 
 tạo kháng thể trung hoà độc tố VT2e trên môi trường tế bào vero. 
 - Kháng thể kháng protein tái tổ hợp MBP-VT2eB có khả năng trung hoà 
 độc tố VT2e (gây bệnh phù đầu trên heo). 
 
 


