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Секция 1. Современные проблемы биофизики, физиологии и биомедицины

ЖАСАНДЫ ЖАҒДАЙДА ӨСІРІЛЕТІН БЕКІРЕ Т¥ҚЫМДАСТАРЫ ҚАН
САРЫСУЫНЫҢ КЕЙБІР БИОХИМИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ӘРТҮРЛІ ӨНІМДІК

ЖЕМДЕРДІҢ ӘСЕРІ 
Қайрат Б.Қ.

әл-Фсіраби атындагы Қазақ үлттьщ университеті, Алматы, Қазақстан
kairat_bakytzhan@mail. ги

Балыктарды қоректендіру -  балық шаруашылығындағы маңызды интенсивтендіру шараларының 
бірі. Ол қүрамында негізгі қоректік элементтер, витаминдер мен минералды заттар бойынша 
үйлестірілген құнды жемдердің болуына негізделеді. Қазақстанның балық шаруашылығындағы жаңа 
озық бағыт -  тауарлық бекіре шаруашылығы. Республикамызда бекіре балықтарын өсіру өзектілігі 
олардың табиғи қорларының төмендеуімен байланысты. Бекіре түқымдастарын өнеркәсіптік өсіруде 
тірі қоректің жеткілікті мөлшсрде болмауы жасанды жемдерді жасау бойынша зерттеулерді 
карқынды жүргізуге алып келді. Жүмысымыздың мақсаты: аквакультура жағдайында жасанды 
өнімдік жемдермен қоректендірілген біржылдық сүйрік балықтары қан сарысуындағы биохимиялық 
реакциялардың диагностикалық жэне болжамдық тұрғыда маңызды көрсеткіштерін анықтау.

Зерттеу объектісі ретінде «Қапшағай уылдырық шашу-шабақ өсіру шаруашылығы» РМҚК 
(Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы) базасында 30 күн бойы өсірілген біржылдық сүйрік 
(Acipenser ruthenus) балықтары алынды. Балықтар жасанды өнімді жемдермен: ОТ-6 (бақылау), 
«Қазақ қайта өңдеу жэне тамақ өнеркәсібі ғылыми-зерттеу институты» ЖШС қызметкерлерімен 
дайындалған «Сүйрікке арналған отандық тәжірибелік жем» жэне голландтық «Coppens» фирмасы 
өндірген бекіре түқымдастарына арналған жемімен қоректендірілді. Жемдерді қолдану тиімділігі 
балықтардың қан сарыеуындагы биурет реакциясы бойынша жалпы белок жэне липидтердің асқын 
тотығу (ЛАТ) өнімдерінің бірі ретінде -  малон диальдегиді (МДА) мөлшерлерінің, сонымен қатар 
жалпы қолданыстағы эдістемелер бойынша каталаза белсенділігінің өзгерістері бойынша бағаланды. 
Барлық зерттеулер үшін күннің алғашқы жартысында (қоректендіруге дейін), күйрық венасынан 3 
мл-ден кем емес мөлшерде алынған қанның сарысуы колданылды.

Тэжірибе жүргізілген мерзімде балықтардың қан сарысуындағы жалпы белок мөлшері аздап 
жоғарылаған. Мәселен, тэжірибелік жемді қолданудың 10 күнінде жалпы белок мөлшері 123,6±1,1 г/л 
молшерінде болса, 20 күні -  151,2±0,9г/л (яғни, белок мөлшері 22 %-ға артқан), ал 30 күні -  
153,8±0,7 г/л (яғни, белок мөлшері 24 %-ға жоғарылаған) молшерін күрайды. МДА мөлшерінің артуы 
ЛАТ процестерінің активтенуінің немесе организмнің антиоксиданттық қорғанысының төмендеуінің 
айғағы. ДАТ өнімдерінің томен немесе тұрақты концентрациясы, керісінше, антиоксиданттық 
корғаныс жүйесі қалыпты жүмыс істейтін сау организмге тэн. Мүндай көрініс балықтардың 
рационында голандтык жэне тәжірибелік жемдерді қолдану кезінде байқалды. Мысалы, тәжірибелік 
жемді қолданғанда тэжірибенің ор мерзімінде МДА мөлшері 109,3±1,1 -  124,3±5,3 мкМ/л 
аралығында, ал бақылау тобында 124,0±0,3- 137,2±1,3 мкМ/л аралығында ауытқиды. Каталаза 
белсенділігі ЛАТ процесі активтенген уақытта жэне клеткада сутегінің асқын тотығы 
концентрациясы артқан кезде үнемі жоғарылайды. Ферменттің ең жоғары белсенділігі бақылау 
үлгілерінің (ОТ-6 жемі) қан сарысуында байқалды. Мэселен, тэжірибенің Ю күні бақылау 
сынамаларында фермент белсенділігі 67,7±0,3, ал тэжірибелік қоректендіруде 
44,92±0,4 (мкМ Н20 2/л • мин) • 103 молшерін қүрайды.

Қорыта келе, жүргізілген тэжірибе жүмыстарының нәтижесінде біз біржылдық сүйрік балығының 
рационында тэжірибелік жэне голландтық жемді қолдану қан сарысуындағы жалпы белок мөлшерін 
аздап жоғарылататындығын, ал МДА мен каталаза белсенділігін, керісінше, төмендететіндігін 
анықтадық.

Ғылыми жетекилілері: б.г.к., доцент Оразова С.Б. жэне б.г.к., доцент Аблайханова Н.Т.
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