У Д К 5 4 6 .2 6 2 .3 1 :6 1 5 .9

КӨМІРТЕП ТОТЫГЫНЫҢ ЖАРТЫЛАЙ СОЗЫЛМАЛЫ ӘСЕРІ
КЕЗІНДЕ КЕЙБІР МҮШЕЛЕРДІҢ (КӨКБАУЫР, АТАЛЫҚ
БЕЗДЕР) ДЕГЕНЕРАТИВТІ-ДИСТРОФИЯЛЫҚ
ӨЗГЕРІСТЕРІНЕ АЛИМЕНТАРЛЫҚ КОРРЕКЦИЯ
Ж.Б. Т үсіпова,П .П . Ивлева
Е ң б е к ги ги е н а сы ж ә н е кәсіб и а урул а р Ұ л т т ы қ о р т а л ы в ы ,
Қараөандьі қ.

Көміртегі тотыгының жартыяай созылмаяы осері кезіндс
эксперименттегі жануаряардың көкбауыр жөне аталық бездер
уяпаларындагы окатролин, холестерин деңгейлеріне алнментарлық
корректорлар осері зерттелді. Кеміртегі тотыеының өсері
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үлпаларда зерттелікіп отырылгаи көрсеткіштер<)ің бақылау
тобымен салыстырганда үлгаюын тудырады. Коі ректорлар әсері
үлпаларда оксипролчн деңгейін үлгайтып, ал хилестерин деңгейі
кокбауыр ү.тасында анық томендеді, бірақ аталық бездер улпасында
взгёріссіз қалды. Оксипролин деңгейінің үлгаюы корректорлар
қүрамына кірепйн, колшген түзілуін тездетепйн химнялық факпюрлар
әсерінің нәтижесі болуы мүлаан, ал холестериннің томендеуі-берілген
корсеткііи метаболизмінің күшеюі нәтижесі болуы мүмкін.
Было изучено воздействие алиментарных корректоров науровень оксипролина ихолестершіа в тканях селезенки и семенников экспериментаяьных животных при субхроническом воздействии СО.
Влияние СОвызвало увеличение обоих изучаелилх показателей в тканях отмоситеяьно контральной группы. Воздействие корректороа
привело кувеличению уровня оксипролина в обеих тканях, а уровень
холестерина достоверно снизился в ткани селезенки, но остался без
изменений в ткани семенников. Увеличение уровня оксипролина может быть результатом н.тяния химических факторов, входящих в
состав коррекпюров, приводящішкусилению коллагенообразования,
а снижение холестерина-результат уаиіепия метаболизма данного
показателя.
}7е һа\е хішііегі іһе іп/іиепсе о/аіітепіагу сопесіогх оп Іе\>еІх о /
охургоііпе аті сһоіехіегоі іп ііз.гиего/.чріееп а п і Іехіісіеч о/ехрегітепіаі
апітаһ еіигіп^ хиһсһгопіс іп/Іиепсе о/сагЪоп охісіе (СО). СагЬоп охійе
іп/Іиепсе һах саи.чесі Іһе еіегаііоп о/іһе хішііесірагатеіегх іп сотрагіхоп
нііһ сопігоідгоир. Соггесіогх іп/іиепсе һачІеаіію іһе іпсгеаче о/охургоііпе
Іе\еІ іп Ъоіһ іһе Іі&чиех, іһе Іе\е1 о/сһоіеліегоі Ішхеіесгеахесіхі^пі/ісапііу іп
хріееп ііч.чие, Ъиі һах гетаіпегі шісһап£есі іп іһе Ііххие о/Іехіісіех. Тһе
іпсгеаче о/охургоііпе Іе\еІ тауЬеіһе гехиһ о/іп/Іиепа о/сһетісаі/асіогх,
сотропепі.ч о/соггесіот, Іеасііп£ Іо іһе соііа^еп/огтайоп іпіепхі/ісаііоп;
іһеііесгеахе іп сһоіехіегоі Іе\еІ тауһе ехрІаіпеА Ъу іпіепчі/іесі теІаЪоИхт
о/іһе Іаііег рагатеіег.
Көміртегі тотығының (СО) анағүрлым кең таралған ө нер көс іпті к
ж әне түрмыстық у екені белгілі. Ол кеміртек құрамды матерналдардың толық емес жану нроцесінде түзіле отырын әртүрлі аврняларда
ж әне сәтсіз оқиғаларда жедел уланудың себебі болын табылады [1 ].
У ьптанудың ерте кезецдерінде мүшелерде склероздың қалыптасуына әкелетін дәнекер үлпа түзілу нроңестері басталатындығы
белгілі. Сондықтан, дәнекер үлна дамуының негізгі нндексі болып
табылатын оксипролтш деңгсбінің өзгерістерін зерттеу маңызды болып саналады.
Дәнекер үлпа адам ж әне ж ануарлар ағзасында ең ауқымды
реттсупгі жүйе болыи табылады. Ол гомеостаз проңестеріпе қатысады,
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үлпалардын барлык түрлерінід өсуіне, дамуына және регенерациясьша
әсерін тнгізеді. Қандай да бір дәнекер үлпасы зақымданбайтын бір де
бір фнзнологнялық күй «болмайды». Дәнекер үлпасы талшықты
күрылымдардан түрады. Оның іпгінде ең бастысы болып коллаген
талшықтары табылады. Оның түзілу жылдамдығына байланысты
үлпапарда склероз қапьштасуының дәрежесі көрінеді. Коллагенге тән
ерекш елік болып оның ампнқыш қы лдар қалдығының 12-14%
қүрамында оксипролин 1-2% болатын эластиннен басқа, жануарлар
ақуызында кездеспейтіи аминқышқылы-оксипролин табылады.
Сондықтан оксипролин үлпалардағы склероз деңгейінің негізгі
көрсеткіші болып келеді [2,3].
Холестернннің антиоксидантты қасиеттері, сонымен бірге оның
үлпаларда склероз түзуін және әртүрлі үлпаларда жинақталу қасиетін ескере отырып [4], холестерин алмасуын зертгеу уыттануды сипаттайтын маңызды тест болып табьшады.
Зерттеу әдістері жөне м атериалдары
Кеміртегі тотығының жартылай созылмалы әсерін зерттеу
бастаиқы салмағы 180-200г. болатын 40 атапық-егеуқүйрықтарға
жүргізілді. Егеуқүйрықтар көміртегі тотьшының 1/10 ЛК}0 дозасына
10 апта іш інде 4 сағаттан ж үмасыпа 5 күн бойы статикалық
ингаляционды әсеріне үшыратылды. Уландыру Курляндскийдің [5]
200-литрлік стандартты камерасында жүргізілді, ал көміртегі тотығы
В.Н. Оськина [6] бойынша алынды. Бақылау тобын -10 егеуқүйрық (1
топ), 2 топты СО жекелеген әсеріне үшыраған жануарлар, 3 топты
«Энергия» биококгейлімен бірге СО әсеріне үшыраған жануарлар, 4
топты лабораторияда өндірілген алиментарлы коррекгормен бірге СО
әсеріне үшыраған «жануарлар қүрады.
«Энергия» биококтейлі (1 рацион), («Арго» фирмасының өнімі,
Новосибирск қ.) ағзаға жеңіл игерілетін комірсуларды, дәрумендерді
енгізуге негізделген гипоксиялық күйді коррекциялау тәсілі ретінде
алғаш зерттелді.
Лабораторияда өндірілген алиментарлы корректор (2 рацион)
рецептурасы тағамның биологиялық белсенді компоненттерін (фосфолипидтер, каротин, аминқышқылы-лизин, жеміс дақылдарыньщ
биологиялық белсенді компопепттері және органнкалық қышқылдары) қолдаиуға негізделген.
Көміртегі тотығы әсері кезінде оксипролин деңгейінің кокба
уыр үлпасында 25,7%, ал атадық бездер үлпасында 44,7% үлғаюы
жүрді. Берілген әсердің осы көрсеткішке біріиші рационмен коррекциясы кезінде оксипрлин деңгейі коміртегі тотығы әсері кезіндегі
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топпев салыстырганда өагеріссіз квлды, ал бақылау тобымен садыстырғанда көкбауыр үлпасында 21%, аталық бездер үлпасыаца 40%
жогарылады. Екһшіі рацнон әсері кезінде оксипролнн денгейі бакылау тобьшен салысгарганла көкбауыр улпасында 30%, аталык беэдер ұлпасында 62% жоғарылады.
*
К естс I
Алнмевтарлы коррекцня фоныида квміртегі тотыгы асері кезіндегі
эксперимеіптегі жануарлар үлпаларыадагы окскпрлнп денгсйіпіц
взгеруі
Бносубстратпр Бақьіпау тобы
Кокбауьср
20,63 ± 0,63
Атавдқ Бездер 19,38 ± 1,65

СО + 1 Рацнаіі СО+2 Роцион
со
25Д)4 ± и » * * 25,00 ± 3,32 26,88 ± 2,07*
28,06 ± 1,61** 27,75 ± 1,62** ЗО^ ± 1,84**

Ескеріу: * р ( 0,01 бакылау тобымен салыстырғандағы аныктык деңгей
*• р ( 0,05 бақылау тобымен салыстырғандагы аныктық деңгей
Кешрпгегі тотыгыныц холесгернн децгейше әссрш зерттегенде
келесі нәтнжелер алынды: колсстернн деңгейі квкбауыр үлпасында
54,7% және аталық бездер үлпасында 54,6% анық жоғарылады.
Корректорлар әсері зерттелініл отырылган керссткішке кекбауыр
үлпасында елеулі езгеріскс әкелді. Екі зерттелініп отырылган
рацнондар әсері кезінде де тәжірнбепік топтарда холестернн децгені
аньщтөмендеді жане берілген көрсеткіш децгейінін бакылау тобымен
салыстырганда айырмашылығы болмады. Аталық бездер үлпаларына
екі рацнонда елеулі әсерін тнгізбеді, бірінші рацнон әсері кезінде
холестернн децгсГгі 65,8%, ал екінпгі рационда-47,8% бақылау тобымен
салыстырғанда жогарылады.
Кесте 2
Алнментарлы коррекцня фонында коміртегітотыгы әсері кезіндегі
зкспернменттегі жануарлар үлпаларындагы холесгерңн деңгейініц
озгеруі
________________________
СО+ 1 рацнон СО+2 рациоя
Биосубсгратгар Бақылау тобы 0 0
16.19 ± 3,29 25,04 ± 1,79* 17,96 ± 0,97 15,51 ± 1,14
Кокбауыр
13,54 ± 1,08*
Аталықбездер 9,16 ± 1,08
14,16 ± 1,58* 15,19 ±

Ескерту: * р ( 0,01 бақылау тобымен салысгырғацдвғы анықтық децгей
** р ( 0,05 бақыпау тобымен салыстырғандағы аныктык децгей
Әдебнеттер маліметгерін талдау, окснпролнн дегейіпіц үлғвюы
дәнекер үлнасы комнонештеріігің түзілуі немесе ыдырауы нәтнжесінде
болуы мүмкін екендігің корсстеді [7). Бүнда окснпролнн сингезінін
қарқындылыгы квп регте тез дамкгын дәнекер үлпасына тән П тшпі
коллагенобластардыц(фибразды фнбробластар) үлғаюымен байпанысты
[8]. Демек, снпатталып отырылған Іэкснернментгегі көміртегі тотыга,
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коллаген өндіруші жасушалар санын үлғайпы және фибробластар
пролифирациясыныц индукторы болды, ал ол эксперименттегі
жануарлардың көкбауыр және атапық бездер үлпапарында оксипролнн
молшерінін үлғаюына әкелді. Бүдан басқа, соңғы жылдар зертгеулері
фибробластар культурасы қоршаган ортадағы холестерин
концентрацнясына аса сезімтал және дәнекер үлпасының өсуіне,
фнбршшогенездің қарқьгадылығына әкеле отырып холестернн деңгейінің
үлғаюы осы жасушалардың бөлінуіне әсер ететіндігін көрсепі [9].
Осыған байланысты көміртегі тотығымен жартылай созылмалы
уыттану кезінде оксипролин деңгейінің үлғаюы, зерттелініп отырьшған мүшелердің дәнекер үлпасына тікелей әсері салдарынан, сонымен бірге ксенобиотик әсерінің нәтижесінде холестерин деңгейінін
үлғаюымен байланыстыруға болады. Бірақ та, көміртегі тотығымен
жартылай созылмалы уыттану кезінде зерттелініп отырылған рациондар әсері оксипролин деңгейінің бақылау тобьшен салыстырғандағы үлғаюын ғана тудырып қоймай, сонымен бірге жануарлардың
бірінші тобында холестерин деңгейінің төмендеуіне қарамастан,
бүнда да бүл көрсеткіштің үлғаюын тудырды. Демек, бүл жағдайда
осы корректорлардың қүрамына енетін әртүрлі химиялық факторлардың әсерінен тек қана коллаген сннтезінің үлғаюы жүрмей, оның
десгрукциясы да байқалды, яғни коллаген синтезінің үлғаюымен оның
ыдырау жылдамдығының артуы да болды [10]. Коллаген синтезі және
ыдырауы арасындағы кері байланысқа негізделген дәнекер үлпа дамуының ретгелу теориясына байланысты [11], коллагенді ыдырату
өнімдері макрофагтар және басқа жасушапар коллагеназын байланыстырады, катаболизмді тежейді, фибриллогенезді, коллаген синтезін
және фибробластар жікгелуі мен өсуіне әсерін тигізеді.
Осылайша, коллаген деградациясьшың басқа өнімдері және оксипролин түзілуініц дәнекер үлпасының деструкциясы фибробластарды белсендіреді және коллаген синтезіне себепші болады да оксипролин мөлшерінің үлғаюына әкеледі.
Бүдан басқа, зерттелініп отырылған корректорлар қүрам
бөлікгері дәнекер үлпасына ғана әсерін тигізіп қоймай, коллаген катаболизмінде негізгі роль атқаратын арнаііы фермепт коллагеназаның
белсенділігіне немесе сиптезіне осер етс отырып оксипролин деңгейінің үлгаюына әкелуі мүмкін.
Жасуша мембраналарынан холесгеринді қайтымсыз аулақтататын жалғыз ғана процесс болып тотығу табьшады. Адам және жануарлар ағзасында холестерин тотығу өзгерістерінің бірнеше жолдары
бар, олардың ішінде негізгілсрі больга жасушалардағы өт қышқьшда-
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рының түзілуі жөве стерондты гормондирдын биосинтезі табылады.
Холестеріга тотығу езгерістерінің механнзмі екі процсстердс де
бірдей, моноокснгеназды түрмен өтеді және қүрамында Р4І0 цнтохромныц әртүрлі нзоформалары бар ферментті жүйе арқылы жүзеге
асырылады (12]. Және де, қүрамында Р4Юцнтохромы бар фермешті
жүйе холестерин биосинтезін аяқтайды және оныц ыдырауын бастайды. Сондыктан холестерин деңгейінің өсуін синтездіц үлғаюымен гана байланыстырмай, ыдырау жылдамдығының томендеуімен
де түсіндіруге болады. Холестернн жасушалар шікросомаларында
тотығуының негізгі ферменті болып холестерин-7-альфагидроксилаза-Р450 цитохромының бір нзоформы табылады. Көміртегі тотығы,
жасушалар мембраналарын зақымдай отырын, көкбауыр және аталық бездер микросомальды ферментгерінің қызметтерін тежейді, солі
арқылы холестерин-7-альфагидроксилаза белсенділігінің төмендеуін
тудырады. Соныц сапдарынан осы мүшелер үлпаларында холестернн шоғырлануы жүреді. Көміртегі тотығымен жартылай созылмалы
уыттану кезінде жануарлар рацнондарына тағам қосындыларын ен
гізу холесгерин деңгейін түрақгандырды, Холестериннің 1 мүндай
өзгерісінс холестерин-7-альфапідрокснлаза белсенділігініц көбеюінен
пемесе холестерин сннтезінің ингибирленуінен болуы мүмкіи. Бүл
жағдайда тотығу ферменті белсенділігініц артуы жүруі мүмкін, ягнн
стимуляторлардыц бірі болып қайтадан ринтезделетін өт қышқылдары табылады. Осылайша, өт қышқылдарыныц түзілу жылдамдығы
неғүрлым жоғары болса, соғүрлым холестерн н-7-альфагндро ксилазаныцтотығу белсенділігі дежоғарылайды [13]. Рацнондар әсері нәтижссінде бауырдыц микросомальды фермснттерінің тотығу белсенділігіне эсер ететін жәнс оныц салдары-жасушаларда холестернн деңгейініц төмендеуінен өт қышқылдарының сиптезі үлғаюы мүмкін.
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