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ЖАНУАРЛАР ЛИМФАСЫНДАҒЫ БИОХИМИЯЛЫҚ
КӨРСЕТКІШКЕ ҚОРҒАСЫН ТҰЗЫНЫҢ ӘСЕРІ
Аннотация. Мақалада қорғасын тұзымен уландырудың жануарлар лимфасының биохимиялық көрсеткіштеріне әсері анықталды. Қазіргі кезде қорғасын тұздарының әсері, таралуы, жалпы алғанда зиянды факторларының әсері, қоршаған ортада экологиялық ахуалдың күн санап артуының ерекше өзекті екенін айқындайды. Aуыp метaлл тұздapы, оның iшiнде, қорғасын иондapы дa қaуiптi болып сaнaлaды, олap қaн aйнaлымын, бaуыp мен бүйpек қызметiн бұзады. Зерттеуімізде лимфаның биохимия көрсеткіштеріне, АСТ және
АЛТ, амилаза ферменттеріне және сілтілі фосфатаза белсенділігіне, жалпы биохимиялық көрсеткіштеріне
токсиканттың әсер ету жағдайын анықтадық. Зерттеу нәтижесінде егеуқұйрықтардың қалыпты және токсикантпен уланғаннан кейінгі ферменттердің белсенділігі анықталды. Жіті улану кезінде сілтілі фосфатаза
мөлшерiнің 40%-ға жоғарылағаны, сонымен бірге аминотрансфераза ферменттері деңгейінің сәйкесінше 71%
және 83%-ға aртқaндығы бaйқaлды, ал жалпы билирубин мен байланысты билирубин құрамының төмендегені, ол бaуыр қызметiнiң бұзылып, бaуыр мен ұйқы безiндегi цитoлoгиялық үдерiстердiң күшейгенiн,
белoк синтезiнiң төмендегенiн бiлдiредi және зат алмасуның тасымалдануының бұзылғандығын көрсетедi.
Қорғасын тұздары лимфаның биохимиялық параметрлерінің әсерін зерттеуге арналған эксперименттер
негізінде ауыр металл тұздары қан глюкозасының деңгейін айтарлықтай төмендетеді, бұл ұлпаның тұтынылу
жағдайын арттыру арқылы бауыр паренхимасына, бүйрекке, жүрек бұлшықетіне және көмірсу метаболизміне айтарлықтай әсер ететіндігі анықталды. Зерттеу барысында қол жеткізген нәтижелер егеуқұйрықтар
лимфасының биохимиялық көрсеткіштеріне қорғасын әсері туралы кешенді мәліметтерді қалыптастыруға
мүмкіндік берді және аталған мәселені шешудің жолдарын іздестіруге ғылыми негіз болды.
Түйін сөздер: егеуқұйрықтар, жалпы белок, қорғасын ацетаты, ферменттер, билирубин.

Кіріспе. Металдармен улану барысында қорғасынмен созылмалы түрде улану жағдайы көп
таралған. Ғылыми әдебиет деректеріне сүйенетін болсақ, қорғасын тұздарының барлық тірі
организмге қатерлі у екендігіне, организмде жинақталу мөлшерінің тыныс алу, ас қорыту мүшелері
мен бауыр, бүйректі зақымдайды. Нәтижесінде фосфор, кальций және белок алмасуы бұзылады әрі
бұл сүйектің беріктігін азайтады [1]. Қорғасын мен көптеген қосылыстар өндірістерде кейбір
қоспа, аккумулятор, химиялық аспап, ионизациялық сәулеленуден қорғану заттарды өңдеуде
қолданылады. Қорғасынның улылығы оның мөлшеріне, физикалық ерекшеліктері мен қосылу
табиғатына байланысты. Әдетте, қорғасын организмге әртүрлі күйде түседі (метал, тұз, органикалық қосылыстар). Әсіресе, молекулярлы-иондық дисперсті күйде ерекше қауіпті. Ол өкпе
арқылы қан айналу жүйесіне өтіп, одан әрі барлық мүшелерге тарайды. Қорғасын қосылыстарының
ішек-қарын жолы арқылы организмге сіңірілуі де өте жылдам жүреді. Бұған қарын және ішек
сөлдерінің бөлінуі ықпал етеді. Металдың сіңірілуі, асқорыту жолы арқылы түскенде аш ішекте
жүзеге асады. Созылмалы улану кезінде тісте қорғасын дағының пайда болуы, қарын сөлінің рН-ы
қалыпты жағдайдан едәуір ауытқуы, асқорыту деңгейінің төмендеуі, бүйрек қызметінің бұзылуы
(альбуминурия), т.б. келеңсіз көріністер негізінде сипатталады [2]. Организмде көптеген
ферментативті құбылыстарды тежеумен қатар, қорғасын улылығы жылу алмасу, қан айналу және
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қан мен лимфа құрамын, сондай-ақ эритроциттер мен қан пигментінің өзгеруі, базофильді түйіршіктелуі нәтижесінде анемия, зәрдің сұйық бөлігінде копрофорфириннің пайда болуы өзгеріске
ұшыратады. Бұның қатарына организмнің иммунобиологиялық құрылымы мен генетикалық
аппаратының өзгеруін жатқызуға болады [3].
Қорғасынмен уланған кезде жануарлар организміндегі су алмасу тепе-теңдігі ауысып, мүшелер
мен ұлпалардағы су мөлшері деңгейінің артатындығы байқалады. Бұл кейбір мүшелердің (бауыр,
бүйрек, көк бауыр, асқорыту жүйесі) салмағын арттырады. Бұған қоса, организмдегі белок алмасу
үдерісіне кері әсер тигізгенде бауыр, бүйрек ұлпаларындағы белоктың күрт азайғандығы байқалады. Бұл аталған үдерістер ұлпаларда қорғасынның көп мөлшерде жинақталуынан туындайды [4].
Қорғасынның у ретінде жыныс мүшелері қызметіне тигізетін әсері туралы бірқатар еңбектерде
айтылған. Яғни, сперматогенездің бұзылып, жыныс клеткаларындағы РНК синтезінің төмендеуі,
сперматозоидтар санының азайып, түсік тастау, ұрпақтың кеміс немесе өлі тууы сияқты жағымсыз
көрініс береді [5]. Қан құрамында қорғасын металы коллоидты фосфат немесе альбуминаттар
түрінде кездеседі. Қан арқылы алғашында барлық ұлпаларға таралып, соңынан сүйек, бауыр, бүйрек ұлпаларына жинақталады. Осы кезде қорғасынның ерімейтін үшнегізді фосфатына айналады.
Қорғасын ең жоғарғы құрылымдық деңгейдегі жүйеге, жүйкеге улы әсер тигізеді. Орталық жүйке
жүйесінің улану кезінде бас айналу, ұйқысыздық, елестеу, жалпы көру мен қозғалыс қызметінің
нашарлауы, бұлшықет күшінің әлсіреуі сияқты көріністер байқалады [6].
Ауыр металдар адам және жануарлардың зат алмасу қызметіне кері әсер етуімен қатар, түрлі
аллергиялық, токсикологиялық ауруларға шалдықтырады және онкопатологияға әкеледі [7, 8].
Адам және жануарлар организміне ауыр металдар тыныс алу және ішек-қарын жолдары, сыртқы
тері қабаты арқылы келіп түседі. Көбіне ауыр металдар организмге оксид және тұз түрінде, әсіресе
суда жақсы еритін қауіпті қосылыстар ретінде түседі [9, 10]. Ауыр металдар ішек-қарын жолдарында сіңіріліп, ұзақ уақыт бойы жинақталып, белгілі бір мүшелерге қауіп төндіріп, құрылысы мен
функциясын бұзуы мүмкін [11].
Қорғасын иондарының организмге әсер ету механизмі басқа да ауыр металдар тәрізді әртүрлі
белсенді белок топтармен, соның ішінде ферментті топтармен қосылу жолымен жүзеге асырылады.
Ішек-қарын жолдары арқылы келіп түскен қорғасынның көптеген бөлігі организмнен жылдам
сыртқа шығады, бірақ 10% ғана сіңіріледі. Қанға келіп түскен қорғасын эритроцит белоктарымен
бірігіп, аздаған мөлшері қан сарысуындағы альбуминдермен қосылып, паренхиматозды мүшелерге
таралады. Оның 90% сүйекке жиналады, олар берік құрылым құрып, белгілі бір жағдайда қорғасын
қанға немесе ішкі организмге өтуі мүмкін, соның әсері организмді қабынуға және улануға әкеледі
[12].
Жануарлардың таз қарнына сірке қышқылды қорғасынды енгізу бауырдың өт бөлу қызметін
төмендетіп, өт қышқылын азайтып, өт пен қан құрамындағы аммиак пен несепнәрдің көбеюіне
әкеп соғады. Қорғасынмен уланған мал өтінде, қанында, зәрінде және қиында қорғасын мөлшері
көбейеді [13, 14].
Қорғасынмен уланған организмде белок алмасу қызметінің бұзылуы өте ерте жүреді, азотты
заттардың шығындалып, оның алғашқы уақыттарда зәр құрамындағы мөлшерінің артуына әкеледі,
бауыр ұлпасындағы жалпы белок мөлшері төмендейді. Бауырдан бөлініп шыққан түрлі коллоидты
факторлар әсерінен қорғасын циррозымен зақымданған белоктардың агрегатты төзімділігі
бәсеңдейді. Қорғасынмен лантан бауыр, бүйрек ұлпаларындағы белоктың бірден өзгеруін осы
ұлпаларда қорғасынның едәуір көбірек жиналуы негізінде түсіндіруге болады, оған көптеген
ғалымдардың зерттеулері дәлел [15].
Егеуқұйрықтарды қорғасын ацетатымен уландырғаннан кейін тамаққа деген тәбеті нашарлап,
салмағы азайып, діріл пайда болып, аяқтары тартыла бастайды. Қан құрамында қорғасын мөлшерінің жоғарылағаны анықталды. Бауыр, бүйрек және мидағы қорғасын мөлшері уланғаннан кейін
жоғарылады. Қорғасынмен уландыру тәжірибелік жануарлар мүшелеріндегі және қандағы микроэлементтердің қозғалысын тудырады. СКН-1 К сорбенті көмегімен емдеу жануарлар жағдайын
жақсартты, діріл, аяқтарының тартылуы басылып, асқа деген тәбеті ашылды. Сорбент қорғасынның организмнен шығарылуына және басқа микроэлементтердің тұрақталуына мүмкіндік туғызады [16]. Қорғасын тұздарының әсерін әдебиеттік шолуды байқай отырып, қорғасын ацетатымен
уландыру кезіндегі лимфаның биохимиялық, физика-химиялық көрсеткіштерін зерттеуді жұмысымыздың негізгі мақсаты ретінде алдық.
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Зерттеу әдістері мен материалдары. Зерттеу жұмыстары сaлмaғы 230-250 г болaтын 35 лaборaториялық aқ егеуқұйрықтaрға жүргізілді. Олар екі топқа бөлінді: 1-топ бақылау тобы (15 егеуқұйрық), 2-топ – тәжірибелік топ (20 егеуқұйрық). Қорғасын ацетатының (Pb(CH3COO)2*3H2O)
әсерiн зерттеу мaқсaтындa егеуқұйрықтaрғa 30 күн бойы тәулiгiне 1 реттен per 15 мг/кг сумен бiрге
берiп отырдық. Ауыр металл тұздарымен улану кезінде жануарлардың aртериялық қысымы, лимфa
aғысы, лимфaның осмостық қысымы, лимфaның жaлпы белогы, лимфaның құрғaқ қaлдaғы, лимфa
тұтқырлығы, лимфaның биохимиялық көрсеткiштерi зерттелді.
Лимфa мен қaн плaзмaсының осмостық қысымын ОМЦК-01 осмометрiнде, құрғaқ қaлдығын
сынaмaлaрды өлшеу жолымен aнықтaды. Қан клеткалары гемотологиялық анализаторларда
жүргізілді. Қaн, бaуыр ұлпaлaры және лимфa түйiнiндегi кaдмий иондaры құрaмын aнықтaуды
СФAA S3 aтомды-aбсорбционды спектрофотометрдi пaйдaлaнып, эмиссионды спектрлi тaлдaу
әдiсiмен жүргiздi. Лимфaдaғы алaнинaминотрaнсферaзa (AЛТ) мен aспaртaтaминотрaнсферaзa
(AСТ) мөлшерiн Рaйтмaн-Френкель әдiсiмен, билирубин Иендрaшик-Гофтың әдiсiмен, тимол
сынaмaсын – тимолды-веронaл буферiмен, жaлпы белокты биуреттi әдiспен, несепнәрді жүйеленген әдiспен, диaцетилмонооксимомен түрлi-түстi реaкция aрқылы, креaтининдi – Яффенiң пикрин
қышқылымен түрлi-түстi реaкция aрқылы [17] клиникa-диaгностикaлық «Bio-Lachema-Test»
(Чехия) биохимиялық aнaлизaторындa aнықтaдық. Гемaтокриттi жaлпығa тaнымaл әдiспен, қaнның
ұю уaқыты Сухaрев әдiсiмен, тұтқырлығы ВК-4 вискозиметрiнде aнықтaлды. Aлынғaн мәлiметтердi Microsoft Excel компьютерлiк бaғдaрлaмaсын, пaйдaлaнып стaтистикaлық өңдеп және aлынғaн өзгерiстердi -Р <0,05 пен Р<0,001 aрaлығын сәйкес деп есептедiк.
Зерттеу нәтижелері және талдау. Қорғасын тұздары енгізілгеннен кейін қан глюкозасы
деңгейінің және гликоген гемоглобині, альбумин деңгейінің төмендегені және АСТ, АЛТ және
амилазалық белсенділіктің эксперименттік диабеті бар егеуқұйрықтардан табылғаны анықталды.
Қорғасын тұзының қанның биохимиялық параметрлеріне әсері туралы әдебиетте деректер жоқ.
Эксперимент нәтижелері бойынша қорғасын тұздарымен өңделген топтарда АЛТ белсенділігі
71%-ға өзгергені, ал АСТ белсенділігі жануарлардың екінші тобында 83%-ға артты. АСТ белсенділігінің артуы бауыр паренхимасының жасушаларында және жүрек бұлшықетінде жағымсыз
өзгерістердің орын алғандығын көрсетті. АСТ белсенділігінің жоғарылағаны бауыр паренхимасының жасушаларында және жүрек бұлшықетінде қолайсыз өзгерістерді көрсетеді (1-кесте,
1-сурет). Зерттеу жұмыстары кезінде лимфадағы сілті фосфатаза көрсеткішерінің де қорғасын
тұздарымен улуну кезінде 40%-ға (P<0,001) артқандығы байқалады. Бұл өз кезегінде организмде
болған өзгерістерді көрсетеді (1-кесте, 1-сурет).
Екінші топта жалпы билирубин мөлшері 54,89%-ға (P<0,001) төмендеді, ал байланысты
билирубин үлесі 62,69%-ға төмендеді (P<0,001). Жануарлардың екінші тобында жалпы билирубин
мөлшері 44,2%-ға (P<0,001) азайған, ал байланысты билирубин 47,17%-ға азайды (P<0,001). Бұл
бауырдағы қабыну үрдістерінің дамуына байланысты пайда болған пигментті метаболизмдегі
бұзылысты көрсетеді. Үшінші және бесінші топтарда билирубин деңгейінің бақылау мәніне
қайтуына мәжбүр болды (1-кесте).
1-кесте – Қорғасын ацетатымен уландыру кезіндегі лимфаның биохимиялық көpсеткiштеpі
Көpсеткiш aтaуы
AЛТ, ед/л

Бaқылaу тобы
153,6±14,5

AСТ, ед/л
136,5±12,1
Сiлтiлi фосфaтaзa, ед/л
134,9±12,6
Жaлпы белок, г/л
45,3±2,8
Креатинин, мкмоль/л
54,8±0,25
Несепнәр, ммоль/л
8,7±0,6
Жалпы билирубин,
13,8±0,68
мкмоль/л
Тимол сынағы
1,4±0,06
Глюкозa, ммоль/л
5,8±0,3
Ескеpту: Сенiмдiлiк бaқылaу тобымен сaлыстыpғaндa - P<0,05*; - P<0,01**.
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Қорғасын ацетаты
262,4±23,4**
279,9±17,1**
189,1±13,4**
33,7±1,4**
68,63±1,0**
15,5±0,3**
6,5±0,1**
2,18±0,06**
2,69±0,6**
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1-сурет – Қорғасын ацетатымен уландыру барысында егеуқұйрықтар лимфасындағы биохимиялық өзгерістер.
Белгiлеулер: ординaтa осi бойыншa көрсеткіштердің өлшем бiрлiгi, ед/л, aбцисс осi бойыншa бақылау тобы, қорғасын
ацетаты, 1 – алaнинaминотрaнсферaзa (AЛТ), 2 – aспaртaтaминотрaнсферaзa (АСТ), 3 – сілтілі фосфатаза.

Зерттеу нәтижесінде қорғасын ацетатын беруде глюкоза құрамында жануарлардың екінші
тобында 54%-ға (Р<0,001) дейін азайған, бұл ауыр металл тұздарымен улану барысында ағзаның
глюкозаны тұтынуының ұлғайғандығын білдіреді (1-кесте).
Лимфада жалпы белок мөлшері екінші топта 26%-ға (Р<0,05) төмендеген, бұл сүйек тініндегі
судың сақталғандығын көрсетеді. Қорғасын тұзының әсерінен тамырда ақуыз өткізгіштігінің
жоғарлауы да мүмкін (1-кесте, 1-сурет).
Екінші топтағы жануарларда тимол сынамасы бақылау тобымен салыстырғанда 56%-ға
(P<0,001) жоғары болды, бұл бауырдың зақымдалуына тән. Эксперименттік жануарлармен салыстырғанда екінші топқа қарағанда лимфада креатинин көрсеткішінің 25,24%-ға (Р<0,001) артқандығы байқалды. Бұл өз кезегінде бүйрек функциясының айтарлықтай бұзылуы негізінде арта
түскендігі, яғни жылдам улану кезінде қорғасын тұздарының бүйрек функциясына әсер ететіндігі
байқалады (1-кесте).
Жануарлардың ауыр металл тұздарымен улану барысында α-амилазаның белсенділігі 22,7%-ға
азайған, бұл қандағы глюкоза мөлшерінің азаюына байланысты болып келеді. Зерттеулер барысында, глюкоза деңгейінің төмендеуі, қорғасын тұздарымен улануда қандағы глюкозаны ұлпалардың тұтынуының артуына байланысты, бұл өз кезегінде бауыр мен бүйрек паренхимасына зиянды
әсер етеді [18, 19]. Қан плазмадағы ақуыздардың жалпы мөлшері улану кезінде төмендеді, бұл
ұлпалардағы судың тежелуіне әкелуі мүмкін. Ауыр металл тұздары тамырлы эндотелийді жоюға
қабілетті болуы мүмкін, нәтижесінде протеиндердің гистоэмногенді кедергілерінің өткізгіштігі
артады.
Қорғасын тұздарымен уландыруда топтарда АСТ белсенділігі артады. AСТ белсенділігінің
артуы бауыр паренхимасы жасушаларында және жүрек бұлшықетінде жағымсыз өзгерістердің
болғандығын көрсетеді. АЛТ қызметі айтарлықтай өзгерген жоқ. Жіті интоксикациялау кезінде
жалпы билирубин мен байланысты билирубиннің құрамы, әсіресе жануарлардың өткір формалы
интоксикацияғға ие топтарға азайған, бұл бауырда асқыну үрдістерінің дамуынан болатын пигментті алмасу бұзылысын көрсетеді [20, 21, 22]. Қорғасын тұзының лимфаның биохимиялық
көрсеткіштеріне әсері кезінде глюкоза деңгейінің айтарлықтай төмендеуі, ұлпаларда артуы арқылы
бауыр паренхимасына, бүйрекке, жүрек бұлшықетіне, сондай-ақ көмірсу метаболизміне айтарлықтай
зиянды әсер етеді. Нәтижесінде кеуде лимфа арнасында лимфа ағысының төмендегені байқалады.
Қoрытынды. Бақылау тобымен салыстыpғанда қорғасын тұзымен уландыру биохимиялық
көрсеткіштерге кері әсер тигізіп, организмдегі зат алмасу үдерісінде өзгерістер тудырды.
Токсикантпен улануда бaқылaу тoбымен сaлыстырғaндa лимфада AЛТ – 262,4±23,4** ед/л, AСТ –
279,9±17,1** ед/л, сілтілі фасфотаза 189,1±13,4** ед/л дейін артты, ал жалпы белок деңгейі төмендеді. Алынған көрсеткіштер жануарлардың бaуыр қызметiнiң бұзылып, бaуыр мен ұйқы безiндегi
цитoлoгиялық үдерiстердiң күшейгенiн, белoк синтезiнiң төмендегенiн және ағзаның зат алмасу
үдерісінің бұзылғандығын көрсетедi.
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ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ СВИНЦА НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В ЛИМФЕ ЖИВОТНЫХ

Аннотация. В статье установлено влияние животных на биохимические показатели лимфоцитов при
отравлении солями свинца. Воздействие солей свинца, их распространение, воздействие вредных факторов в
окружающей среде, усиление экологической обстановки в окружающей среде определяют актуальность этой
проблемы. Известно, что ионы тяжелых металлов постепенно накапливаются в элементах окружающей
среды и далее переходят из атмосферы в воду и организм человека. Установлено, что влияние солей тяжелых
металлов крыс, в том числе солей свинца, оказывает отрицательное влияние на лимфатическую и кровеносную систему по сравнению с контрольной группой биохимических показателей, что приводит к нарушению обмена веществ в кровообращении и лимфообращении. В результате исследования была выявлена
активность ферментов крыс в норме и после отравления токсикантом. При остром отравлении наблюдалось
повышение содержания щелочной фосфатазы в лимфе на 40%, а также повышение уровня фермента
аминотрансферазы на 71% и 83% соответственно, а содержание общего билирубина и связанного билирубина снижено, что свидетельствует о нарушении функции печени, усилении цитологических процессов в
печени и поджелудочной железе, снижении синтеза белка и нарушении метаболизма. При воздействии солей
свинца на биохимические параметры лимфы активность α-амилазы снижена на 22,7%, на основании
проведенных экспериментов было установлено, что соли тяжелых металлов значительно снижают уровень
глюкозы в крови, что отрицательно влияет на паренхиму печени, почки и почки, увеличивая ее потребление
в тканях. Результаты, достигнутые в ходе исследования, позволили сформировать комплексные данные о
влиянии свинца на лимфатическую и кровеносную деятельность, биохимические показатели лимфы животных крыс и могут служить научной основой для поиска путей решения данной проблемы.
Ключевые слова: крысы, общий белок, ацетат свинца, фермент, билирубин.
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THE IMPACT OF LEAD SALTS ON BIOCHEMICAL PARAMETERS
IN THE LYMPH OF ANIMALS
Abstract. The article establishes the effect on the biochemical parameters of animal lymphocytes in case of
poisoning with lead salts. The impact of lead salts, their spread, the effect of the harmful factors and the
strengthening of the ecological situation in the environment determine the urgency of this problem. It is known that
heavy metal ions gradually accumulate in the elements of the environment and then pass from the atmosphere to
water and the human body. It was found that the effect of heavy metal salts in rats, including lead salts, has a
negative effect on the lymphatic and circulatory system compared to the control group of biochemical parameters,
which leads to metabolic disorders in the blood and lymph circulation. As a result of the study, the activity of rat
enzymes was detected in normal and after poisoning with a toxicant. In acute poisoning, there was an increase in the
amount of alkaline phosphatase in the lymphatic system by 40%, as well as an increase in the level of aminotransferase enzymes by 71% and 83%, respectively, and a decrease in the content of total bilirubin and associated
bilirubin, all this indicates a violation of liver function, increased cytological processes in the liver and pancreas,
decreased protein synthesis and impaired metabolism. When exposed to lead salts on the biochemical parameters of
the lymph, the activity of α-amylase was reduced by 22.7%. based on the experiments, it was found that heavy metal
salts significantly reduce the level of glucose in the blood, which negatively affects the parenchyma of the liver,
kidney and kidney, increasing its consumption in tissues. The results obtained in the course of the study allowed us
to form comprehensive data on the effect of lead on lymphatic and circulatory activity, biochemical parameters of the
lymph of animal rats and can serve as a scientific basis for finding solutions to this problem.
Key words: rats, total protein, lead acetate, enzyme, bilirubin.
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