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Аннотация: Макалада, нитраттардын АЛТ, АСТ ферменттеринин активдYYЛYГYнe тийгизген таасирин аныктоо YЧYн ак чычкандарга жYргYЗYЛгeн тажрыйбалардын жыйынтыктары
кeрсeтYЛYп, тамак ашта нитраттардын eлчeмY жогорулаганда, боордун клеткаларына терс таа
сирин тийгизе тургандыгы тажырыйба жYЗYндe белгиленип, натрийдин нитраты менен ууланган
убакта бул ферменттердин активдYYЛYГYн аныктоого ^ ^ л бурулуусу керектиги сунушталат.
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Аннотация: В статье опубликованы результаты опытов проведенных с использованием
белых мышей для выявления влияния нитратов на активность ферментов (АСТ, АЛТ), опре
делено, что при увеличении количества нитратов в пище, нужно обращать внимание на актив
ность этих ферментов.
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Актуалдуулугу. БYГYнкY кYндe дYЙнe
жYЗY боюнча жер семирткичтер, анын ичинен нитраттар ^ п санда колдонулууда. Тилеке каршы айыл чарбасында продуктуларда
нитраттардын нормадан ашыкча санда карВестник
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малуусунун натыйжасында ар кандай терс
таасирлери ортого чыгууда [1, 2, 5].
Айыл чарбасы YЧYн маанилYY жер семирткичтерге нитраттык, аммонийдик, амиактык-нитраттык, амиддер кирет. Нитрат
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жер семирткичтерин рационалдуу эмес колдонууда eсYмдYктeрдe нитрат жана нитриттер топтоло баштайт. Нитраттар кеп кармалган eсYмдYктeр менен жаныбарларды
азыктандырууда нитрат-нитриттик ууланууга алып келет, бул e3 кезегинде кeпчYЛYк органдардын, системалардын функциясынын
бузулуусу менен коштолот [3, 4, 6].
Ошондуктан нитратардын боордогу кээ
бир ферменттердин активдYYЛYГYнe, дегеле
жаныбарлардын жалпы организмине тийгизген таасирин изилдYY актуалдуу болуп
саналат.
Изилдеенун максаты: нитраттардын
эксперименталдык жаныбарлардын тканындагы изоферменттердин активдYYЛYГYнe
тийгизген таасирин изилдee.
Изилдеенун объектиси:
Vistar катарындагы ак чычкандар[7].
Изилдеенун милдеттери:
1. Ар кандай дозадагы (1000 мг\кг, 1750
мг/кг, 3500 мг/кг) натрийдин нитратынын
изоферменттердин активдYYЛYГYнe тийгиз
ген таасирин изилдee.
Изилдеенун ы км алары :
1. Илимий адабияттарды талдоо.
2. Байкоо жYргYЗYY.
3. Эксперименттик ыкмалар.
4. Биохимиялык ыкмалар.
5. Математика-статистикалык ыкмалар.
Изилдееден алынган ж ы йы нты ктар.
Vistar катарындагы чычкандарга 10 кYн
натрийдин нитратын бергенден кийинки
алынган жыйынтыктар.
Контролдук топтогу эксперименталдык
жаныбарларга натрийдин нитраты берилген
жок (1 топ).
2-топко мYнeздeмe. Эксперименталдык
жаныбарларга 1000мг/кг натрий нитрат бе-

рилгенден кийин бул топтогу эксперименталдык жаныбарлардын абалында eтe чон
eзгeрYY байкалган жок: кыймылы бир аз
жайлап, бир бурча топтолуп калышты. Ага
карабастан азыктарын жакшы жешти. Бул
топтогу эксперименталдык жаныбарлардын
биохимиялык кeрсeткYчтeрY жана диаграммасы тeмeндe кeрсeтYЛгeн. Эксперимен
талдык жаныбарлардан алынган АСТнын
децгээли 253±2, 1 mg/dl, алэми АЛТнын денгээли 53, 42±4, 2 mg/dl тYЗДY.
3-топко мYнeздeмe. Бул топтогу экспери
менталдык жаныбарларга 1750мг/кг нитрат
натрий берилгенден кийин eзгeрYY байкалды. Кыймылы жайлап, оц каптал жака кыйшаюсу, дем алуусунун тездегенин, зааранын
тынымсыз бeлYHYп чыгышын, азыктарынын
жакшы кабыл албагандыгын, зацынын ачык
тYCтe болгондугун байкадык. Эксперименталдык жаныбарлардан алынган АСТнын
децгээли 370, 14±4, 4 mg/dl, АЛТ децгээли
67, 85±2, 9 mg/dl TYЗДY.
4-топко мYнeздeмe. Бул топтогу эксперименталдык жаныбарларга леталдык доза
3500мг/кг берилди. Бул топтогу эксперимен
талдык жаныбарларда чоц eзгeрYYлeр байкалды. Алар нитрат кабыл алгандан кийин
калтыроо басып, деп алуусу тездеп, мурундарынан кан агып, кыймыл координациясы
бузулуп, каптал жака кыйшайып алсыроосу байкалды. Тажрыйба учурунда 3-кYHY 1,
4-кYHY 2, акыркы 10-кYHY 2 чычкан калтыроо
менен 10-15 мYнeт коштолуп, кыйналгандыктан алардын канынын сары суусун алып
к\рсeткYчтeрYн аныктадык. Эксперименталдык жаныбарлардан алынган АСТнын
децгээли 385, 71±2, 3 mg/dl, АЛТнын денгээли 73±4, 5 mg/dl TYЗДY (1-таблица).
1-таблица

Эксперименталдык ж аныбарлардын каны ны н сары суусундагы
изоферменттеринин активдуулугу
№

Ферменттердин аталышы

1

А сп а р т а т а м и н о т р а н с ф е р а за
(АСТ; m g/d )
Аланинаминотранс фераза
(АЛТ; m g/d )

2

Контролдук
топ M±m
1
240, 4±1, 6

Тажрыйбалык топтор
M±m
2
3
370, 14±4, 4***
253± 2, 1**

4
385, 71±2, 3***

42, 28±2, 1

53, 42±4, 2**

73±4, 5***
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67, 85±2, 9***

Вестник

КГАФКиС

АСТ, АЛТ ферменттеринин керсетKY4TepY контролдук топтогу алынган жыйынтыктар менен эксперимент жYргYЗYлгeн
жаныбарлардан алынган жыйынтыктарды салыштырууда алардын кeрсeткYчтeрY
жогорулагандыгы байкалды: 2- топтогу
Vistar катарындагы чычкандардын АСТнын
децгээли контролдук топтогу чычкандар
дын биохимиялык кeрсeткYЧY 240, 4±1, 6
mg/dlдан 253±2, 1 mg/dl (P>0, 95); АЛТ 42,

28±2, 1 mg/dl дон 53, 42±4, 2 mg/dl (P>0, 95)
жогорулады. 3-топтогу Vistar катарындагы
чычкандардын АСТнын децгээли 240, 4±1,
6 mg/dlден 370, 1±4, 4 mg/dl (P>0.999) жого
рулады; АЛТ 42, 28±2, 1 mg/dlден 67, 85±2,
9 mg/dl (P>0.999) жогорулады. 4-топтогу
эксперименталдык жаныбарларда АСТ 240,
4±1, 6 mg/dlден 385, 71±2, 3 mg/dl (P>0.999),
АЛТ 42, 28±2, 1 mg/dlден 73±4, 5 mg/dl
(P>0.999) жогорулады (1-диаграмма).

1-диаграмма. Эксперименталдык жаныбарлардын изоферменттеринин
кармалуусун салыштыруу диаграммасы.

Корутунду.
Эксперименталдык
жаныбарларда
аспартатаминотрансфераза
ферментинин
активдYYЛYГY 2-топтогу эксперименталдык
жаныбарларда контролдук топко салыштырмалуу 5% жогорулады, ал эми аланинаминотрансфераза ферментинин активдYYЛYГY
26% жогорулады. YчYнчY топтогу эксперименталдык жаныбарларда аспартатаминотрансфераза ферментинин активдYYЛYГY
54%, аланинаминотрансфераза ферменти
59% жогорулады. ТертYнчY топтогу эксперименталдык жаныбарларда аспартатаминотрансфераза ферментинин активдYYЛYГY
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60%, аланинаминотрансфераза ферменти
73% жогорулады Ошондуктан натрийдин
нитраты менен ууланган убакта бул ферменттердин активдYYЛYГYн аныктоого кецул
бурулуусу керек.
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