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Аннотация

Мақалада  күрделiгүлдiлер  тұқымдасына  жататын  кейбiр  дәрiлiк  өсiмдiктерден
жасалған  спирттiк  сы-ғындыларының in  vitro  жағдайындағы биологиялық мембраналар
күйiне әсерi көрсетiлген.
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Биологиялық  белсендi  заттарға  жататын  флаваноидтардың  көзi  – өсiмдiктер  болып
табылады.  Көптеген  дәрiлiк  өсiмдiктердiң  құрамында  белгiлi  мөлшерде  полифенолды
қосылыстар болады және де олар сол өсiмдiктiң шипалық қасиетiн анықтайды. Қазақстан
территориясында  6000  өсiмдiктiң  түрi  өседi,  олардың  400  түрi  дәстүрлi  және  халық
медицинасында  кейбiр  жасанды  препа-раттардың  орнына  кеңiнен  қолданылып  келедi.
Демек,  дәрiлiк  өсiмдiктердiң  қасиеттерiн  толы-ғымен  зерттеу  және  жергiлiктi  өсiмдiк
шикiзатынан  тиiмдiлiгi  жоғары  фитопрепараттар  өңдеп  шығару  мәселесi  Қазақстан
ғылымының фармакология, физиология және ботаника салалары үшiн өзектi мәселелердiң
бiрi болып табылады.

Зерттеу  жұмысының  мақсаты  күрделiгүлдiлер  тұқымдасына  жататын  кейбiр
өсiмдiктерден алынған сығындылардың эритроцит мембраналарына әсерін анықтау.

Зерттеу материалдары мен әдiстерi. Қойылған мақсат пен міндеттерге жету үшін 
in vitro жағ-дайында жүргiзiлген тәжірибелерде ақ егеуқұйрықтардың эритроциттерi 
мембранасының күйiне киiз шоңайна тамырларынан, өгейшөп, мыңжапырақ, батпақ 
ақшайыры, күңгiрт эхинацея шөпте-рiнен алынған сығындыларының әсері зерттелді. 

Жануарлардан  қан  алынып,  қанның  қызыл  клеткаларын  бөлiп  алу  үшiн  қан
центрифугада          1000 g жылдамдықпен 10 минут айналдырылды. Эритроциттер плазма
мен қанның ақ клетка-ларынан бөлiп, құрамында 150 мМ NaCl, 5 мМ Nа2НРО4 (рН – 7,4)
бар инкубация ортасымен екi қайтара шайылды. 

Эритроциттер хлорлы натрийдiң 0,4г/100мл концентрациялы гипотониялық 
ерiтiндiсiнде 20 мин 37°С температурада термостатта ұсталынып, осмостық қысымға 
төзiмдiлiгi белгiлi әдiспен анықталды /10/. Na2CO3-тің 0,1 г/100мл концентрациялы 
ерітіндідегі эритроциттердің толық гемолиз деңгейін 100%-ға бағалап, қанның қызыл 
түйіршіктерінің гемолиз деңгейі пайыздық қатынаста есептелінді. Оптикалық 
тығыздылығы 540 нм толқын ұзындығында тіркелді.



Алынған нәтижелердің арифметикалық ортақ көрсеткіші, ортақ квадраттық ауытқуы,
ортақ  арифметикалық  қатесі  есептелініп,  Microsoft  Excel  бағдарламасымен  өңделдi.

Фишер-Стьюденттiң критерийi ескерiлдi, параметрлер сенімділігі р0,05.

Зерттеу нәтижелерi мен оны талқылау.  Өсімдік экстрактілерінің антиоксиданттық
қасие-тімен қатар мембранатұрақтандырушы әсері in vitro жағдайында зерттелді. Зерттеу
жұмыстарының  барысында  олардың  барлығының  белгілі  деңгейде  эритроцит
мембранасының төзімділігін арт-тыратыны анықталды. 

Зерттеу  барысында  өсiмдiк  сығындыларының  антиоксиданттық  қасиетi  әртүрлi
деңгейде көрi-нетiнi белгiлi болды. 

Сонымен  қарастырылған  өсімдіктердің  мембранатұрақтандырушы  қабілетке  ие
болатыны  анықталды,  алайда  олардың  эритроциттер  мембраналарының  күйіне  әсері
бірдей емес. Зерттелген сығындылардың эритроциттердің гемолизге ұшырау дәрежесіне
әсері  концентрацияға  тәуелді  түрде  өзгеретіні  белгілі  болды.  Қарастырылған
өсімдіктердің  антигемолитикалық  қасиеті  бойынша  келесідей  қатарға  орналастыруға
болады: өгейшөп < батпақ ақшайыры < киіз шоңайна < күңгірт эхинацея < мыңжапырақ
шөбі. 

Аталған өсімдіктердің мембранатұрақтандырушы және антиоксиданттық қасиеттерін
салыс-тырсақ,  кері  тәуелділіктің  орнайтынын  байқауға  болады.  Ол  өсімдік
сығындыларының клет-ка  мембранасына әсер ету механизміне байланысты.  Демек бұл
өсімдік  сығындыларын  құрамын-дағы  антиоксидант  болып  табылатын  биологиялық
белсенді  қосылыстардың  клетка  мембранасына  әсер  ету  механизмдері  әртүрлі
болғандықтан, оларды ағза клеткаларының күйін жақсарту мақса-тында пайдалану едәуір
тиімді.

Сонымен,  зерттелген  сығындылардың  антиоксиданттық  және
мембранатұрақтандырушы  қа-сиеттерi  әртүрлi  концентрацияларда  түрлi  деңгейде
көрiнедi. Демек бұл дәрiлiк өсiмдiктер экс-трактiлерiнің тиiмдi мөлшерiн ескере отырып,
клетка мембраналарының және тұтас ағзаның қолайсыз факторлардың әсерiне төзiмдiлiгiн
арттыру мақсатында пайдалану аса оңтайлы болып табылады.
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