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Макалада нитраттардын аланинаминотрансфераза 
(АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ) ферменттери-
нин активдүүлүгүнө тийгизген таасирин аныктоо үчүн  ак 
чычкандарга жүргүзүлгөн тажрыйбалардын жыйынтык-
тары көрсөтүлүп, тамак ашта нитраттардын өлчөмү 
жогорулаганда, боордун клеткаларына терс таасирин 
тийгизе тургандыгы тажрыйба жүзүндө белгиленип, 
натрийдин нитраты менен ууланган убакта бул фермент-
тердин активдүүлүгүн аныктоого көңүл бурулуусу керек-
тиги сунушталат.  

Негизги сөздөр: vistar (ак чычкандар линиясы), нит-
раттар, нитриттер, аланинаминотрансфераза, аспарта-
таминотрансфераза, гепатоцит. 

В статье опубликованы результаты опытов прове-
денных с использованием белых мышей для выявления влия-
ния нитратов на активность ферментов аланинамино-
трансфераза (АСТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ) 
определено, что при увеличении количества нитратов в 
пище, нужно обращать внимание на активность этих 
ферментов. 

Ключевые слова: vistar (линия белых мышей), нитра-
ты, нитриты, аланинаминотрансфераза, аспартатами-
нотрансфераза, гепатоциты. 

The article published the results of experiments 
conducted using white mice to determine the effect of nitrates 
on the activity of enzymes (AST, ALT), it is determined that by 
increasing the amount of nitrates in food, it is necessary to pay 
attention to the activity of these enzymes. 

Key words: vistar (line of white mice), nitrates, nitrites, 
alanineaminotransferase, aspartateaminotransferase, hepato-
cytes. 

Актуалдуулугу. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү 
боюнча жер семирткичтер анын ичинен нитраттар 
көп санда колдонулууда. Тилеке каршы айыл 
чарбасында  продуктуларда  нитраттардын  нормадан 
ашыкча санда кармалуусунун  натыйжасында ар 
кандай терс таасирлери ортого чыгууда [1, 2, 5]. 

Айыл чарбасы үчүн маанилүү жер семирткич-
терге нитраттык, аммонийдик, амиактык-нитраттык, 
амиддер кирет. Нитрат жер семирткичтерин рацио-
налдуу эмес колдонууда өсүмдүктөрдө нитрат жана 
нитриттер топтоло баштайт. Нитраттар көп кармал-
ган өсүмдүктөр менен жаныбарларды азыктанды-
рууда нитрат-нитриттик ууланууга алып келет, бул 
өз кезегинде көпчүлүк органдардын, системалардын 
функциясынын бузулуусу менен коштолот [3, 4, 6]. 

Ошондуктан нитратардын боордогу кээ бир 
ферменттердин активдүүлүгүнө, дегеле жаныбарлар-
дын жалпы организмине тийгизген таасирин изилдөө 
актуалдуу болуп саналат.  

Изилдөөнүн максаты: нитраттардын экспери-
менталдык жаныбарлардын боор тканындагы  изо-
ферменттердин активдүүлүгүнө тийгизген таасирин 
изилдөө. 

Изилдөөнүн объектиси - Vistar катарындагы 
чычкандар. Perfect  Mindray - 400  биохимиялык  ана-
лизаторунда аспартатаминотрансфераза жана алани-
наминотрансфераза ферменттеринин активдүүлүгү 
аныкталды. Ыктымалдуулук даражасын аныктоо 
үчүн  Стюденттин критерийи колдонулду. 

Алынган жыйынтыктар. Vistar катарындагы 
чычкандарга 10 күн нитрат натрийди бергенден 
кийинки алынган жыйынтыктар. Контролдук топ-
тогу эксперименталдык жаныбарларга натрийдин 
нитраты берилген жок.  

2 - топко мүнөздөмө. Эксперименталдык жаны-
барларга 1000мг/кг натрий нитрат берилгенден 
кийин бул топтогу эксперименталдык жаныбарлар-
дын абалында өтө чон өзгөрүү байкалган жок: кый-
мылы бир аз жайлап, бир бурчта топтолуп калышты. 
Ага карабастан азыктарын жакшы жешти. Бул 
топтогу эксперименталдык жаныбарлардын биохи-
миялык көрсөткүчтөрү жана диаграммасы төмөндө 
көрсөтүлгөн. Эксперименталдык жаныбарлардан 
алынган АСТнын  деңгээли 253±2,1 mg/dl, алэми 
АЛТнын денгээли 53,42±4,2 mg/dl түздү. 

3-топко мүнөздөмө. Бул топтогу эксперимен-
талдык жаныбарларга 1750 мг/кг нитрат натрий бе-
рилгенден кийин өзгөрүү байкалды. Кыймылы жай-
лап, оң каптал жака кыйшаюсу, дем алуусунун тезде-
генин, зааранын тынымсыз бөлүнүп чыгышын, азык-
тарынын жакшы кабыл албагандыгын, заңынын ачык 
түстө болгондугун байкадык. Эксперименталдык жа-
ныбарлардан алынган АСТнын  деңгээли 370,14±4,4 
mg/dl, АЛТ деңгээли 67,85±2,9 mg/dl түздү. 

4-топко мүнөздөмө. Бул топтогу эксперимен-
талдык жаныбарларга леталдык доза 3500мг/кг 
берилди. Бул топтогу эксперименталдык жаныбар-
ларда чоң өзгөрүүлөр  байкалды. Алар нитрат кабыл 
алгандан кийин калтыроо басып, деп алуусу тездеп, 
мурундарынан кан агып, кыймыл координациясы 
бузулуп, каптал жака кыйшайып алсыроосу байкал-
ды. Тажрыйба учурунда 3-күнү 1, 4-күнү 2 , акыркы 
10-күнү 2 чычкан калтыроо менен 10-15 мүнөт 
коштолуп, кыйналгандыктан алардын канынын сары 
суусун алып корсөткүчтөрүн аныктадык. Экспери-
менталдык жаныбарлардан алынган АСТнын  дең-
гээли 385,71±2,3 mg/dl, АЛТнын денгээли  73±4,5 
mg/dl түздү (1-таблица).    
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1-таблица  

Эксперименталдык жаныбарлардын канынын  сары 
суусундагы изоферменттеринин активдүүлүгү 

№ Ферменттер-
дин аталышы 

Контрол-
дук топ 

M±m 

Тажрыйбалык топтор 
M±m 

1 Аспартатами
нотрансфераз
а (АСТ; 
mg/dl ) 

240,4±1,6 253± 
2,1** 

370,14± 
4,4*** 

385,71± 
2,3*** 

2 Аланинамин
отрансфераза 
(АЛТ; mg/dl ) 

42,28±2,1 53,42± 
4,2** 

67,85± 
2,9*** 

73±4,5*** 

АСТ, АЛТ ферменттеринин кѳрсѳткүчтөрү 
контролдук топтогу алынган жыйынтыктар менен 
эксперимент жүргүзүлгөн жаныбарлардан алынган 
жыйынтыктарды салыштырууда алардын көрсөткүч-
төрү жогорулагандыгы байкалды:  

 

1-диаграмма. Эксперименталдык жаныбарлардын 
изоферменттеринин кармалуусун салыштыруу 

диаграммасы. 

2-топтогу  Vistar катарындагы чычкандардын 
АСТнын деңгээли контролдук топтогу чычкандар-
дын биохимиялык көрсөткүчү 240,4±1,6 mg/dlдан 
253±2,1 mg/dl (P>0,95); АЛТ 42,28±2,1 mg/dlдон 
53,42±4,2 mg/dl (P>0,95) жогорулады.   

3-топтогу  Vistar катарындагы чычкандардын 
АСТнын деңгээли 240,4±1,6 mg/dlден 370,1±4,4 
mg/dl (P>0.999) жогорулады; 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). 

Эксперименталдык  жаныбарларда  аспартата-
минотрансфераза ферментинин активдүүлүгү 2-топ-
тогу эксперименталдык жаныбарларда контролдук 
топко салыштырмалуу 5% жогорулады, ал эми 
аланинаминотрансфераза ферментинин активдүүлүгү 
26% жогорулады. Үчүнчү топтогу эксперименталдык 
жаныбарларда аспартатаминотрансфераза ферменти-
нин активдүүлүгү 54%, аланинаминотрансфераза 
ферменти 59% жогорулады. Ошондуктан натрийдин 
нитраты менен ууланган убакта бул ферменттердин 
активдүүлүгүн аныктоого көңүл бурулуусу керек.         
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