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Кіріспе 

 

Оқу жүйесінің кредиттік жүйеге ауысуына байланысты студенттердің 

өз беттерімен оқуына айтарлықтай көп уақыт бөлінеді. Берілген оқу –

әдістемелік құралда студенттердің зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстарды өз бетімен шешу мақсатында құрастырылған. Бұл оқу құралы 

оқытушылардың студенттерге минимальды түрде үйретуі арқылы өздеріне 

берілген тапсырмаларды өз бетімен орындауға мүмкіндік береді.  

Бұл оқу –әдістемелік құралға бірнеше жылдар бойы өткізіліп жүрген 

мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес келетін негізгі жұмыстар 

енгізілген. Сонымен қатар бұл оқу құралына студенттердің факультет 

виварий ғимаратында өткізетін жұмыстары да қоса енгізілген.  

Студенттер зертхана-тәжірибелік жұмыстарды жасамас бұрын 

төмендегі оқулықтардағы теориялармен танысуы қажет: 

• Ауылшаруашылық малдарының физиологиясы \ А.Н. Голиков 

Н.У.Базанова, З.К. Кожебеков и др.; Под ред. А.Н. Голикова. - 3-е изд., 

переработанное и дополненное. -M.: Агропромиздат, 1991. - 432  

• Георгиевский В.И. Физиология сельскохозяйственных 

животных. Учебник. Москва ВО «Агропромиздат», 1990 
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          Оқу процесінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы. 

 

Зертханалық сабақтарды  оқу процесi және жарақаттар, күйiктер, 

соғылған жерлер және студенттердебасқа да бүлiнулердің пайда болмауын  

қамтамасыз ететiн жоғарғы өнiмдiлiк жағдайында орындау 

керек.Физиологиялық жұмыстарда қышқылдар, сiлтiлердiң электр 

аспаптары, кескiш құралдар, ерiтiндi және басқа құралдарды жиi 

пайдаланылады, сонымен бiрге зертханалық және ауылшаруашылық 

жануарларды да жиі қолданады. Зертханалық жұмыстар уақытында қолдану 

еңбектi қорғау және қауiпсiздiк техникасының нақтылы ережелерiнiң 

орындалуын талап етедi. 

Электр жарақаттарының алдыналудың негізгі ережелері. 

Электрлі құрылғымен жұмыс жасау кезінде оны іске қоспас бұрын 

оның ішіндегі құрылғыларының бүтіндігіне назар аудару керек. Тоқ көзі 

жүріп тұратын бөлімдерінің изоляциялары бүтін әрі тығыз байланысқан 

болуы керек, ал құрылғы конструкциясы жұмыс жасауға ыңғайлы және 

қауіпсіз болуы керек. Жұмыс жасар алдында құрылғының көрсеткішін 

нөлге қояды.Құрылғының жарық немесе дабыл беретін белгісі болуы тиіс, 

мысалы: сөйлейтін лампа. Құрылғыға су,бу немесе қышқыл ерітінділерінің 

шашырап кетпеуін қамтамасыз ету керек. Құрылғы қосылып тұрған кезінде 

жөндеу жұмыстарын жүргізбеген жөн.  

Реактивтермен жұмыс жасау кезіндегі негізгі жұмыс жасау 

ережелері. 
Физиология сабағында ерітінділердегі реактивтерді бүтіндей 

қолданады, ал бөлек жағдайларда кристаллдарды қолданады. Зертханалық 

жұмыстарды жүргізу кезінде көбінесе нәтижелердің анық болуы 

реактивтердің тазалығына байланысты. Сондықтан да оларды бүлінулерден 

сақтау керек, бұл үшін оларды жабық ыдыстарда сақтау керек. Кездейсоқ 

шашылып қалған реактивтерді сол ыдысқа қайтадан құюға болмайды. 

Этикеткасы жоқ немесе құрамы белгісіз реактивтерді жұмыста қолдануға 

болмайды. Реактив ерітінділерін тығыз, ауызы жабық ыдыстарда сақтайды, 

ал тез буланатын реативтерді қос шлифтелген құрылғымен жауып қою 

керек. Реактивтерді иісіне, ыдысына немесе дәміне қарап анықтауға 

болмайды.Ерітінділерді бір ыдыстан екінші ыдысқа өлшегіш 

цилиндрлердің,бюреткалардың және пипеткалардың  көмегімен құю керек,  

құйған кезде шашырап кетпеуін қадағалау керек. Улы  немесе 

концентрленген реактивтерді арнайы ыдыстарда сақтайды және оларды 

резинке груша немесе баллонды пипетка арқылы құяды. Қатты заттарды, 

қағаздарды, мақтаны лақтырмайды, ал қышқыл немесе сілті қалдықтарын 

және т.б сұйық реактивтерді раковинаға құюға болмайды, оларды арнайы 

ыдыста сақтайды.Қышқыл және сілті ерітінділерінің жоғарғы 

концентрациясын өте үлкен емес ауызы жабылатын ыдыста сақтайды. 

Егерде жұмыс барысы кезінде қандай да бір қышқыл қолданылса, 

зертханада қолдану барысында бірінші қышқылға суды құяды. Дегенмен 
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концентрленген қышқылдар өзіндік жоғарғы тығыздығын сақтайды, 

қышқылға суды бірінші құятын болса онда қатты реакция жүреді немесе 

қышқыл шашырайды. Қышқыл киімге, теріге тисе, онда сол аймақта күйік 

пайда болады. Қышқыл еденге төгілген жағдайда сол жерге құм төгеді, 

содан соң оны арнайы апаратын жерге тасымалдайды. Қышқылмен күйген 

еденнің бөлігін натрий гидрокарбонатымен жуады.  

Спирт шаммен жұмыс жасау кезіндегі негізгі ережелер. 

Спирт шаммен жұмыс жасамас бұрын оның пілтесін көтеру қажет. Бір 

спирт шаммен екінші спирт шамды жандыруға болмайды, ол кезде спирт 

сыртқа төгілуі мүмкін. Жұмыс біткеннен кейін спирт шамды сөндіріп, бетін 

жауып кету қажет.  

Жануарлармен жұмыс жасау кезіндегі негізгі жұмыс жасау 

ережелері. 

Зертханада қолданатын ауылшаруашылық немесе зертханалық 

жануарлармен жұмыс жасау кезінде олар студенттерге көптеген зардаптар 

тигізуі мүмкін, сондықтан олармен жұмыс жасаукезінде анықталған 

ережелерді сақтау қажет. Ең алдымен жануарға жақындамас бұрын өзіңді 

сенімді ұстау қажет. Айғайлап, шу шығарудың қажеті жоқ. Онда мал үркіп 

жұмыс жасауға кедергі келтіруі мүмкін. Сонымен қатар қорқып, үркіген мал 

адамдарды жарақаттауы  мүмкін.  

Ірі малдар,яғни жылқылар және сиырлар артқы аяғымен теуіп жіберуі 

мүмкін, сондықтан осындай ірі малдарға жақындаған кезде малдың артқы 

жағынан баруға болмайды. Жылқылардың тістері өте өткір 

болғандықтан,олар саусақты жарақаттап тістеп алуы ғажап емес, сондықтан 

да жылқылардың ауыз қысына жақындай берудің қажеті жоқ. Ал сиырлар 

артқы аяқтарымен жарақаттар әкелуі мүмкін немесе тұяғымен аяқты езіп 

кетуіде ғажап емес. Ал ұсақ малдармен, яғни иттер, теңіз шошқалары, 

зертханалық тышқандар, ақ тышқандармен жұмыс жасау кезінде де бірнеше 

ережелерді сақтау қажет, өйткені олар тістеп алуы мүмкін. Қояндар артқы 

аяқтарымен жарақаттауы мүмкін, сондықтан оларды тасымалдаған кезде 

артқы жағын өзіңе қаратып тасымалдаған жөн. Жаттығу сабақтарын 

өткізумен байланысты Барлық жарақат манипуляцияларының алдын алу 

үшін оны жануарларды бекіткеннен кейін орындайды. Барлық жұмыстарда 

жануарлардың бөлінулері (сілекей,несеп, шығарылған ауа, қан және қан 

алу) теріге, көзге және киімге жұқпастай етіп жүргізу керек. Сондықтанда 

барлық студенттердің міндетті түрде жұмыс жасау кезінде үстерінде 

халаттары және бас киімдері,сонымен қатар резеңке қолғаптары болуы тиіс.  

Төтенше жағдайлар кезіндегі көрсетілетін алғашқы көмек. 

Зардап шегушінің электр тоғымен зақымдалған кезінде тез арада оны 

тоқ көзінен ажырату керек және тез арада алғашқы жәрдем көмек көрсетілуі 

тиіс. Зардап шегушіге тоқтың түсуінен құрылғыны өшіру арқылы немесе 

тоқ көзі жүріп тұратын бөліктерден ажырату керек. Зардап шегуші тынығу 

керек және бөлменің ауасын үнемі тазартып отыру қажет. Есінен тану 

немесе ауа жетпеген жағдайда тез арада жасанды тыныс алдыру арқылы 
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жүректің тұсына массаж жасайды. Қышқыл немесе сілтімен терінің сыртқы 

беткейі күйген жағдайда сол жерді 5-7минут таза сумен біркелкі тазарғанға 

дейін шаю керек. Егерде тері беті қышқылмен күйсе, онда оны 2% натрий 

гидрокарбонатымен, ал егер де сілтімен күйсе 2% немесе 5% сірке 

қышқылымен шаяды. Содан соң сол күйген жерге тазартылған сумен 

жуады. Қышқыл мен сілті көзге құйылып кеткен жағдайда , оны тез арада 

салқын сумен мұқият шаю керек. Ал, егерде қышқыл мен сілтіні абайсызда 

жұтып қойған жағдайда , онда зардап шегушіге сүт немесе су ішкіземіз. 

Содан соң дәрігердің қабылдауына жібереміз. Тістелген жаралар мен 

сызаттар кезінде сол жараланған жерді 2% бор немесе танин қышқылымен 

шаямыз, ал жарақаттанған жердің аймағын 5% йод және спирт 

ертітіндісімен шаяды, содан соң жерге зазалсыздандырылған дәкемен 

таңып, дәрігердің қабылдауына жібереді. Ал, жеңіл жарақат кезінде сол 

жерге мұз немесе салқындатылған орамал басу керек. Күрделі қан ағу 

кезінде 1,5-2сағат жарақаттанған жерге жгут салады. Күйген жағдайда 

зақымдалған жерге таза салфетка басып, 5% калий перманганаты мен 2% 

танин ерітіндісімен шаяды.  

 

Жануарларды бекіту 

 

Жануарлардың қимыл-қозғалысын азайту мақсатында олармен жұмыс 

жасайтын студенттердің жарақат зақымдарына ұшырауының алдын-алу 

мақсатында жүргізеді. Бұл үшін әр түрлі тәсілдердер мен бекіту әдістерін 

қолданады.  

Жылқылар. Жуас жылқыларды зерттеу кезінде оларды тiзгiнде ұстап 

немесе байлайды, асау аттарды  созылғыш баудың көмегң арқылы  бекітеді. 

Жылқылардың денесінің  артқы бөлiмшелерiн зерттеу кезінде аттарды 

басқы шектiлiк, бiлек буындарын майыстыра  көтеріп бекітеміз. 

Көптеген зерттеулер кезінде, көбінесе ота жасау кезінде оларды 

тұрған күйінде стационарлық немесе жиналмалы бекіту әдісін қолданады. 

Қатерлі аурулар кезіндегі қимыл-қозғалыс жағдайларында  жiп немесе 

металлдық бұрағыштың түбегейiн жануардың құлақ қалқандына немесе 

жоғарғы ерiнге салады немесе осындай сабақтас келетін әдістерді 

пайдаланады.Осы мақсатта мұрын қысқышты да пайдалануға болады. 

Қатерлi физиологиялық функцияларды зерттеу кезінде бұл әдістер орынсыз 

болып табылады.Күрделі хирургиялық әрекеттер кезінде аттарға наркоз 

береді де ота жасайтын үстелдерге бекітеді.  

Ірі қара малдар. Жуас малдарды бекіту кезінде оларды мүйізінен 

бағанаға байлау арқылы байлайды. Бекіту кезіндегі ең тиімді құрал болып 

ыңғайлы дәнекерленген түтіктер және жиналмалы станоктар болып 

табылады. Бекіту құралдары болмаған жағдайда жануарларды жіп арқылы 

ноқтаға байлау арқылы жүзеге асырады. Егерде осы тәсілдер де жеткіліксіз 

болыр жатса, онда жануарлардың мұрын және ауыз қуысын арнайы 

қысқышпен қысып бекітеді. Бұқаларды бекіту кезінде олардың кеңсірік 
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аймағында орналасқан сақина арқылы жүзеге асырады. Күрделі ота жасау 

кезінде ірі қара малдарды арнайы операциялық станоктарда бекітеді.  

Қой, ешкi. Қойлар және ешкiлерге тәжiрибелер және көрсетулердi 

өткiзу үшiн иттердi бекiтуге арналған әдістерді және станоктарды 

қолданады.  

Күрделі операция кезінде ауыл шаруашылығының ұсақ малдарына 

арналған ота жасау үстелінде жасайды. 

Шошқалар. Шошқаларды бекіту үшін иттердi бекiтуге арналған 

әдістерді және станоктарды қолданады. 

Шошқаларды тұрған күйінде және ешқандай станоктардың 

көмегінсіз,оларды қысқыштардың әр түрлі құрылымдары мен және 

бұрағыштармен бекітеміз. Бұрағыштың топсасынан және өзектің көмегі 

арқылы шықшыт аумағының жоғарғы бөлігіне әкеліп бекітеді.  Қысқыш 

құлақ қалқандарын және мойынның артқы бөлімдерін қысып 

қалады,сонымен қатар жануарды нақты белгілі бір жағдайда ұстап тұрады. 

Күрделі операция кезінде ауыл шаруашылығының ұсақ малдарына арналған 

ота жасау үстелінде жасайды. 

Иттер. Иттерге созылмалы тәжiрибелер және көрсетулер  үшiн 

олардың тоқыма бау арқылы резеңке түтiк өткiзiлген қамыттарымен 

бекiткен станоктарға сыйғызып салады. Иттер тістеп алмас үшін дәкелі-

матаны сулап ауыз қуысына байлайды. Күрделі операция кезінде ауыл 

шаруашылығының ұсақ малдарына арналған ота жасау үстелінде жасайды. 

Мысық. Мысықтарды наркозсыз бекемдеу кезінде келесідей 

талаптарды орындайды. Артқы жағына дәкеден жасалған топсаны кигізеді, 

ассистент мойын және алдыңғы аяқатарын ұстап тұрады, ал тәжірибе 

жүргізуші артқы аяғын ұстап тұру арқылы бекітеді.  

Қояндар және теңіз шошқалары. Созылмалы операция кезінде 

қояндар мен теңіз шошқаларының артқы немесе ішкі жағын ұстап тұру 

арқылы бекемдейді. Күрделі операция кезінде ауыл шаруашылығының ұсақ 

малдарына арналған ота жасау үстелінде жасайды. 

Тышқандар мен егеуқұйрықтар. Егеуқұйрықтар мен тышқандарды 

пинцеттің немесе корнцангтың көмегімен бекемдейді,яғни құйрық жағын 

ұстап тұру арқылы жүзеге асырады. Ота жасау үшін арнайы үстелдерге 

орналастырады. 

Құстар. Көгершіндерді екі қолмен ұстап тұру арқылы, ал құстардың 

артқы жағын ұстап тұру арқлы немесе қанатынан ұстап бекемдейді. Ота 

жасау кезінде арнайы үстелдерде дәкемен бекемдейді. 

Бақалар. Бақаларды зерттеу кезінде ережеге сай, оларға толықтай 

наркоз береді, яғни наркозды бақалардың миына енгізеді.  

 

 

 

 

 



12 
 

1 Қан физиологиясы 

 

     Қан дегенiмiз организмнiң сұйық ұлпасы. Қан, лимфа және 

ұлпа сұйығы организмнiң iшкi ортасын құрайды. Бұл орта 

құрамының физикалық және  биологиялық қасиеттерiнің 

динамикалық тұрақтылығымен (гомеостаз)  белгiлi. Қан екi 

бөлiктен құралады: бiрiншiсі қан сұйықтығы плазма, екiншiсi 

қанның клеткалық элементтерi: эритроциттер, лейкоциттер және 

тромбоциттер. 

 

1.1 Малдардан қан алу 

 

      Малдан қан алу үшiн қан алынатын жердiң жүнiн қырқып, 

немесе қырып, терiнi спиртпен тазалайды да, тамырды 

стерильденген арнаулы инемен теседi  (сурет 1). Қанды аз 

мөлшерде алған жағдайда малды онша күш жұмсамай ұстаған 

дұрыс. Қейбiр жағдайларда ұсақ мал мен  кұстан қанды тiкелей 

жүрек қарыншасынан алады.  

 

 
Сурет- 1 Қан алуға арналған инелер 

А-Г құлақтан және саусақтан, Д-Ж күре тамырдан 

 

          Жұмыстың мақсаты: Әр түрлі малдардан қан алу техникасын 

үйрену. 

        Керекті құрал-жабдықтар: Әр түрлі жануарлар, қайшы, ине, 

пробирка, штативтер, спирт, 5 пайыздық йод ерітіндсі, мақта, 

дәке, резенке жгут.  

Жұмыстың барысы:  Жылқы, iрi қара және ұсақ малдан 

қан алу әдiстерi.  Аздаған қанды құлақтын, вена тамырларынан 

алады. Тамыр орналасқан жердi тазартқан соң, оны арнаулы 

инемен теседi де, шыққан қан тамшысын шыны түтiкшемен сорып 

алады. Тамырдан шыққан бiрiншi тамшыны құрғақ таза мақтамен 

сүртiп тастаған жөн, сонда қан тамшысы жайылмайды, оны сорып 

алу оңайлайды. Көп қанды ойыс венадан алады. Ол үшiн малды 

қимылдамайтындай етiп байлайды да, терiнi тазартып, қан алатын 

тамырды бас бармақпен баса ұстайды. Қан тамырға жиналып, 
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тамыр анық көрiнедi. Арнайы стерильденген инемен терi мен 

тамырды көлбей теседi (ине шамамен 45° бұрышпен қадалу керек). 

Қан аға бастағанда инеге таза ыдысты тосып, керектi мөлшерде 

қан алады. Соңғы кезде кан алу үшiн арнаулы аспап - автоматтар 

пайдаланылады.Созылмалы тәжiрибелерде терең орналасқан қан 

тамырларынан (қақпалық, бауыр, артқы қолқа, мес  карын 

тамырлары және басқа веналардан) ұзақ уақыт қан алу үшiн 

катетерлеу әдiсi қолданылады  

Шошқадан қан алу.  Шошқаның үлкен құлақ венасын 

скальпелмен тiлу арқылы аздаған мөлшерде қан алады. Ол үшiн 

тамырдың орталық бөлiгiн құлақ түбiнен саусақпен қысып тұрады. 

Қанды көп мөлшерде алу үшiн қайшы немесе скальпелмен 

құйрықтың ұшынан 1 -1,5 см шамасында кесiп тастайды. Қан алып 

болған соң, жараны дезинфекциялап, құйрықтың ұшын 1-2 тәулiк 

бойына бинтпен таңып тастайды.  Торайлардан 5-30 мл мөлшерiнде 

қан алу үшiн оларды шалқасынан жатқыза байлап қойып, ине 

немесе микропипетканың көмегiмен орбитальды вена синусын 

теседi. 

Иттен қан алу. Иттен (мысықтан) қанды аз мөлшерде 

құлағының ұшынан алады. Қөп мөлшердегi қанды асық жiлiктiң 

сырт жағын, тiрсектен төмен орналасқан сирақ венасынан алады. 

Иттi бiр бүйiрiне жатқызып, немесе станокқа бекiтiп, аяқтарын 

қолмен қыса ұстап, тiрсектiң төменгi жағынан резеңке бұрау 

салады да, инемен алдымен терiнi, одан соң венаның қабыр ғасын 

тесiп, қанды шприцпен сорып алады.  

Қояннан қан алу. Қояннан қанды аз мөлшерде құлақтың 

ұшын тiлiп, немесе құлақ венасынан алады. Бұл кезде қоянды 

сүлгiмен орайды, немесе басы шығып тұратын арнаулы тесiгi  бар 

жәшiкке отырғызады. Құлақты алдын ала жылы суға салған, 

немесе ксилолмен (спиртпен) сүрткен жөн. Қанды көп мөлшерде 

кеуде венасынан алады. Ол үшiн операциялық алаңды (шынтақ 

төмпешiгiнен үшінші қабырғаға дейiн) дайындап болған соң, 

венаны саусақпен басып тұрып, иненi қан ағысына  қарсы бағытта 

көлбеу енгiзедi. Кейде қанды тiкелей жүректiң өзiнен алады. 

Қояннан 15-20 мл-ге дейiн қан алуға болады. 

Теңiз доңызынан қан алу.  Теңiз доңызынан қанды  аз 

мөлшерде құлағынын, ұшын тiлiп немесе табанын франк инесiмен 

тесу арқылы алады. Қанды көп мөлшерде ойыс венадан (терiнi 

кесiп, қан тамырын оқшаулағаннан кейiн) немесе тiкелей жүректен 

арнаулы инемен алады. Иненi төс сүйегiнiң сол жағын ала, жүрек 

қағысы анық сезiлiп тұрған жерден қадайды. Иненi 1,5-2 см 

тереңдiкке енгiзу керек. Бiр алғанда 5-10 мл кан алуға болады. 

Егеуқұйрық пен тышқаннан қан алу.  Егеуқұйрық пен 

тышқаннан қанды құлағының ұшын тiлiп, немесе құйрығының 
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ұшын кесiп алады. Yлкен егеуқұйрықтан қанды құйрық венасынан 

да алуға болады. Ол үшiн құйрықты алдын ала жылы суға салады 

да, дәкемен құрғатып сүртедi. Содан соң құйрық түбiн саусақпен 

қыса ұстап, венаға жiңiшке ине кiргiзедi де, қанды шприцпен 

сорады. 

Құстан қан алу. Тауықтан қанды аз мөлшерде оның айдарын 

тiлiп, ал қаз бен үйректен жұмсақ табанын тесiп алады. Құстан 

қанды көп мөлшерде, қанаттарының астыңғы жағында орналасқан 

қанат асты венадан алады. Ол үшiн қауырсындарды жұлып тастап, 

топшы тұсынан венаны саусақпен қыса ұстап, иненi тамырға 

көлбей енгiзедi. 

Құстың қаны өте тез ұйитын болғандықтан, қан алатын жердi 

алдын ала қан ұйытпайтын сұйықтықпен (антикоагулянтпен) 

сүртедi. Шыққан қанды пипеткамен iшiнде антикоагулянты бар 

пробиркаға құяды.  Тауықтан, қаздан, түйетауықтан бiр ретте 10-15 

мл, көгершiннен  1 -1,5 мл қан алуға болады. 

Бақадан қан алу. Бақаның бiрнеше тамшы қан 

саусақтарының ұшын    қайшымен кесiп тастап, алуға болады. 

Қанды кейде құрсағының ортасында орналасқан терi венасын тесiп 

алады (алдын ала терiнi кеседi). Қөп жағдайда қанды бақаның 

кеудесiн ашып, тiкелей жүрегiнен алады . 

 

1.2  Қан сарысуы мен плазмасын  бөлу 

 

    Қан плазмасын алу үшiн қанға ұйытпайтын заттар     

(антикоагулянттар) қосады да, бiраз уақыт ыдыста тұндырады. 

Белгiлi бiр уақыт өткен соң қан клеткалары тұнып, ыдыстың 

жоғарғы жағында сары түстi сұйықтық - плазма бөлiнедi. 

Жұмысты жылдамдату үшiн қанды центрифугада айналдыруға 

болады. Осы жұмысты қанға антикоагулянт қоспай жүргiзсе, онда 

қан ұйып, пайда болған ұйықтық тығыздалады да, сары түстi 

сұйықтық - қан сарысуы бөлiнедi. Демек, қан сарысуы дегенiмiз 

фибриноген белогы жоқ плазма.  

  Егер қанды ыдысқа құйып алып, таяқшалармен араластырып 

отырса, пайда болған фибрин талшықтары таяқтарға жабысып, қан 

ұю қабiлетiнен айырылады. Оны фибринсiз қан деп атайды.  

Жұмыстың мақсаты: Қан плазмасын, қан сарысуын, 

фибринсiз қан дайындау әдiстерiн үйрену, фибрин талшықтарын 

алу, плазма мен қан түйiршiктерiнiң көлем - дiк арақатынасын 

анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар:  Қан алатын мал, стерильдеуден 

өткен арнаулы инелер, 10-20 мл-лiк шыны цилиндрлер, химиялық 

және центрпфугалық пробиркалар, штатив, 50-100 мл колбалар, 

шыны түйiршiктерi (шариктер) және антикоагулянттар.  
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Антикоагулянттар; лимонқышқылды немесе қымыздыққышқылды 

натрий ұнтағы (10 мл қанға 20-30 мг қосу керек), қымыздық 

қышқылды калий және қымыздық қышқылды аммоний ерiтiндiлерi 

(7,0 г калий оксалаты, 4,5 г аммоний оксалаты 100 мл суда 

ерiтiледi) канның әрбiр 10 мл-iне 0,2 мл мөлшерiнде қосылады. 

Қанды ұйытпау үшiн табиғи антикоагулянт - гепариндi де 

пайдалануға болады. 10 мл қанға гепарин ерiтiндiсiнiң 2 

тамшысын қосады . 

   Жұмыстың барысы: 
• Iшiнде антикоагулянты бар пробирка мен шыны цилиндрге 

малдың ойыс венасынан 10 мл кан алады да, ыдыстың  аузын 

саусақпен жауып, бiрнеше рет төңкерiстiрiп, қанды араластырады. 

Цилиндрдi термостатқа  кояды (жылқы канын-1сағатқа, iрi қара 

қанын - 24-28 сағатқа), немесе қанды центрифугалық пробиркалар - 

ға құйып, минутына 3000 айналым жылдамдықпен 20 -30 мин 

айналдырады. 

Қан екi бөлiкке бөлiнедi: жоғарғы жағына сары түстi сұйық 

зат-плазма ажырайды да, қан клеткалары ыдыстың түбiне тұнады. 

• Антикоагулянт қосылмаған пробиркаға не цилиндрге 10 мл 

қан алып, оны бiрнеше сағатқа 38°C жылылықта термостатқа қояды. 

Қан ұйып, сарысуы бөлiнедi. Пробиркадан қан сарысуын бөлiп 

алып, оны қан плазмасымен салыстырады.  

• Сарысуды басқа әдiспеналу. Фибринсiзденген қанды 

центрифуга пробиркасына құйып, 3000 айналым жылдамдықпен 10 -

15 мин айналдырады. Қан түйiршiктерi пробирка түбiне тұнады да, 

бетiнде сарысу бөлiнедi. Қей жағдайда қанды фибринсiздеген кезде 

эритроциттердiц бұзылуы салдарынан сарысу қызғылт түстi болады.  

• Шыны колбаға 10-12 шыны түйiршiктерiн салып, оған 20 -30 

мл кан құяды да, қанды 10-15 мин бойы шайқап араластырады. Ұю 

процесi кезiнде пайда болған фибрин талшықтары шыны 

түйiршiктерiнiц бетiне жабысады. Қанды екi қабат дәке арқылы 

сүзгенде, сүзгiде шыны түйiршiктер мен фибрин талшықтары 

қалады да, фибринсiз кан бөлiнедi. Дәкеде калған шыны 

түйiршiктердi жылы сумен абайлап шайса, ақ түстi талшық зат 

көрiнедi. Бұл-фибрин тaлшықтapы. 

 

1.3  Қанның тұтқырлығын анықтау  

 

 Қанның тұтқырлығы оның құрамындағы  бiр-бiрiмен 

жалғасқан белоктар, тұздар, қан клеткалары және басқа заттарға  

байланысты. Қанның тұтқырлығы қан тамырларындағы қанның ағу 

жылдaмдығынa әсер етедi. Қанның, плазманың және қан 

сарысуының тұтқырлығын судың тұтқырлығымен  салыстыра 

отырып анықтайды.  
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Керекті құрал-жабдықтар: Қан алатын мал, қан алуға 

арналған инелер, тұтқырлық өлшегiш, оксалатты немесе ңитратты 

қан, дистильденген су, плазма, кан сарысуы, спирт, эфир,мақта.  

Жұмыстың барысы: Жануардан алынған 5 мл қанды таза 

пробиркаға құямыз. Тiк түтiктiң қабырғасына қанға тегiстелмеген 

бетi бар шыны шыбықты немесе металлдық өзек орнатылсын және 

оның тығынымен нығыздалу. Түтiк 37-38C 12-15 сағаттағы 

температурасының жанында термостатқа сыйғызып салады немес е 

бір тәулiкке бөлмеде қалдырады. 

Түтiкте қан бұл уақытқа ұйып қалады және түйiршіктеніп қан 

сарысу шығады. Шыныдан шыбықтарын суырады онымен бірге 

түйіршіктерін де.  

Түтiктiң шкаласы 5%     

Х=  А/Б 

 

Мұндағы: Х- Қан тұтқырлығының коэффициенті  

А- қан сарысуының саны 

Б- зерттеуге ланыған қанның саны  

 

 

1.4  Фибринды және қаннан ажыратылған фибринда алу 

 

Жұмыстың  мақсаты: Фибринды және қаннан ажыратылған 

фибринда алуды үйрету. 

Керекті құрал-жабдықтар: Зертханалық жануарлар, қайшы, қан 

өткізгіш инелер, стақандар, колбалар, шыны таяқша, шариктер, спирт,эфир 

5%йод ерітіндісі, мақта, дәке. 

Жұмыстың барысы: Бір колбаға 10-12 шыны моншақтарды және 

оның ішіне 15-20 мл көлемінде жануар қанын құяды. Қанды 10-15 мин 

айналдырып шайқайды. Тұнба түзген фибриноген жіп тәрізді фибрин түзеді. 

Шарикте тұнады. Колбадағы қанды екі қабат дәкемен сүзеді. Сүзілген қан 

қаннан ажыратылған фибрин болады, яғни сарысу мен формалы 

элементтерді құрайды. Шарикке тұнған фибрин жіпшелерін формалық 

элементтерден жылы су арқылы ажыратады. Сондай-ақ фибринді қан 

тығыздығынанда алады. Қан тығыздығының аз ғана мөлшерін бөліп алып 

құрамындағы формалық элементтерін жылы суда ажыратады. Фибрин ақ 

түйіршікті заттарды құрайды.  

 

1.5 Қанның ұюы, сарысуы мен плазмасы 

 

Қанның тұтқырлығы оның құрамындағы  бiр-бiрiмен 

жалғасқан белоктар, тұздар, қан клеткалары және басқа заттарға  

байланысты. Қанның тұтқырлығы қан тамырларындағы қанның ағу 

жылдaмдығынa әсер етедi. Қанның, плазманың және қан 
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сарысуының тұтқырлығын судың тұтқырлығымен  салыстыра 

отырып анықтайды. 

Керекті құрал-жабдықтар: Қан алатын мал, қан алуға 

арналған инелер, тұтқырлық өлшегiш, оксалатты немесе ңитратты 

қан, дистильденген су, плазма, кан сарысуы, спирт, эфир, 5% -тi 

йод ерiтiндiсi, мақта.  

         Жұмыстың барысы. Тұтқырлық өлшеуiш аспаптың бiрiншi 

капиллярына алдын ала шүмегiн ашып, «О» деген белгiге дейiн 

дистильденген суды сорып алады да, шүмектi жабады  (сурет 2). 

Екiншi капиллярга (сол жақтагы) резеңке түтiгi арқылы нөлге 

дейiн сағат шынысынан цитратты қан сорып алынады. Содан кейiн 

шүмектi ашып, капиллярлардағы ауаны сорады, оларда  ваккум 

пайда болып, сұйықтар төмен карай жылжиды. Қанның деңгейi 

«I»-гe жеткен кезде, ауаны соруды тоқтатады. Осы кезде су 

капиллярдың қанша бөлiгiн өткенiн белгiлеп, сол бойынша қанның 

тұтқырлығын анықтайды. Соңынан капиллярларды жуып кептiредi 

де, жoғapыдaғы тәртiппен плазма мен канның сарысуының 

тұтқырлығын анықтайды. Тәжiрибе қорытындыларын төмендегi 

кестеге жазып, оларды салыстырады және талқылайды :  

 

Зерттелетін 

сұйықтық атауы 

Дистилденген 

сумен өткізілген 

ара қашықтық 

Зерттелтін 

сұйықтықпен 

өткізілген 

арақашықтық 

Тиісті 

тұтқырлық 

Қалыпты қан    

Қан плазмасы    

Қан сарысуы    

 

Сүтқоректілер мен құс қанының тұтқырлы 4-5 құрайды. Балықтарда 1,7-

1,8. Плазма тұтқырлығы 1,8-2,5. Сарысу тұтқыырлығы 1,5-2,0. 

 

 

 
 

Сурет – 2.  Вискозиметр құрылысы  BK- 4: 
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1 - пипетка, 2 - кран, 3 - теңестіру капилляры, 4 - тройник, 5 - клем, 6 -

қысқыш винт , 7 - қысқыш кран , 8 - резенке құбыршық, 9 - орташа резенке 

түтікше, 10 - ұзын резенке түтікше, 11 - шыны ұстағыш, 12 - ұстағыш 

 

1.6  Қанның тығыздығын анықтау 

Керекті құрал-жабдықтар: Қан алатын мал, қан алуға 

арналған инелер, 5%-тi натрий цитратының ерiтiндiсi немесе 

гепарин, бензол, хлороформ, тығыздығы 1,050-1,060 CuS04 

ерiтiндiсi, 100 миллилитрлiк цилиндрлер, пипетка, спирт, эфир, 

мақта. 

Жұмыстың барысы: Қанның, плазманың және қан 

сарысуының тығыздықтарын түрлi әдiстермен анықтауға болады.  

Косяков әдiсi бойынша қан тығыздығын анықтау үшiн негiзгi 

CuS04 ерiтiндiсiн даярлау керек. Бұл ушiн, 340 г химиялық таза 

CuS04 5H20 1,6 л дистильденген суда ерiтiп, оның жалпы көлемiн 

өлшем колбасында 2 л-ге жеткiзедi. Дайын болған ерiтiндiге 

ареометр салып, оның тығыздығы l,10-ғa тең болғанша су қосады. 

Осы ерiтiндiден тығыздықтары 1,050-дeн 1,060-қa дейiн жететiн 

түрлi тығыздықты ерiтiндiлер дайындалады. Тығыздығы 1,050 -гe 

тең CuS04 ерiтiндiсiн дайындау үшiн 100 мл цилиндрге 49 мл 

негiзгi ерiтiндi құйып, оған 51 мл дистильденген су қосады. Осы 

ретпен баска ерiтiндiлер дайындалады (негiзгi ерiтiндiнi 1 мл 

көбейтiп, оған дистильденген суды 1 мл аз қосады).  Оларды 

дайындау үшiн 100 мл-ге цилиндрлердiң 11-i қажет. 

Тығыздықтары әр түрлi CuS04 ерiтiндiлерiне бiр тамшыдан 

цитратты қанды қосады. Тамшы ерiтiндiлердiң бiрiнiң ортасында 

бiраз уақыт тоқтайтын болса, онда қанның тығыздығы осы 

ерiтiндiнiң тығыздығымен бiрдей болғаны. Егер тамшы токтаусыз 

тез ыдыс түбiне батса, онда бұл қанның тығыздығы  ерiтiндiден 

жоғары, ал егер тамшы ерiтiндi бетiнде қалса онда — төмен 

болғаны. 

Тығыздықты ареометрдiң көмегiмен анықтау үшiн 2 бөлiгi 

хлороформнан, 5,5 бөлiгi бензолдан тұратын қоспа дайындайды. 

Қоспаның тығыздығы шамамен 1,05—1,055-кe тең болуы керек. 

100 мл-лiк шыны цилиндрге 70—80 мл қоспа құйып, пипеткамен 

бiр тамшы қан тамызады да, оның қозғалысын бақылайды. Егер 

тамшы батып кетсе, онда хлороформ, ал батпаса — бензол қосады. 

Мұны тамшы қоспаның ортасында тұрғанға дейiн жасайды. Содан 

кейiн қоспаның тығыздығын ареометрмен анықтайды.  

 

1.7 Қан сарысуының буферлік қасиетін анықтау 

 

Ұлпа құрамындағы қышқылдық және сiлтiлiк элементтердiң 

өзгергiштiктерiне қарамастан, мал организмiндегi әрекетшiл орта 
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(рН) тұрақты болады. Қанға тон әлсiз сiлтiлiк реакция көптеген 

механизм мен буферлiк жүйелер арқылы реттелiп отырады.  

Керекті құрал-жабдықтар: Қан сарысуы, бюреткалар, 

стакандар, кез және өлшем пипеткалары, ионометр, 0,1 н. НСI 

ерiтiндiсi, 0,1 н. NаОН ерiтiндiсi, индикаторлар - 0,1 %-тi 

метилоранж, 1%-тi фенолфталеин, дистильденген су, мақта, дәке.  

Жұмыстың барысы: 

1.Сiлтiлiк буфердi екi параллель үлгiде анықтайды, Бiрiншi 

стақанға (бақылау үлгiсi) 10 мл дистильденген су, екiншiсiне—10 

мл дистильденген су және 1 мл тексерiлетiн кан сарысуын құяды. 

Әр үлгiге 2 тамшыдан метилоранж индикаторын косып, оларды 0,1 

и. НСI ерiтiндiсiмен ақшыл-қызыл түс пайда болғанға дейiн 

титрлейдi. Титрлеуге кеткен ерiтiндi мөлшерiн анықтап (қан 

сарысуы мен суға), оларды салыстырады.  

2.Қыщқылдық буфердi аныктауда да бақылау (салыстыру) 

үлгiсiн пайдаланады. Бұл үшiн бiрiншi стақанға 10 мл 

дистильденген су (салыстыру), екiншiге - 10 мл дистильденген су 

және 1 мл қан сарысуын (тәжiрибе) құяды. Әрбiр стақанға 2 

тамшыдан фенолфталеин индикаторын қосып, оларды 0,1 п. NаОН 

ерiтiндiсiмен қызыл түс пайда болғанға дейiн титрлейдi. Екi үлгiнi 

титрлеуге кеткен ерiтiндi мөлшерлерiн жеке-жеке анықтап, 

салыстырады. 

3.Ионометрдiң көмегiмен қан сарысуының рН -ын анықтау. 

Аспаптың жұмыс iстеу принципi электр тiзбегiндегi электродтарда 

қозғағыш күштердiң өзгеруiне негiзделген. Қан сарысуы рН -ының 

көрсеткiшi аспаптың магнит электрлiк жүйесiне тiркеледi. Шыны 

стакандағы кан қарысуына ионометрдiң электродтарын батырады. 

Бұл кезде аспап тiлi ауытқып, шкаладағы рН -тың мөлшерiн 

көрсетедi. 

 

 

1.8   Қанның сілтілігін анықтау 

 

Ағза  жақсы қорғалынған, әсіресе қышқыл жағына реакцияның 

жылжуынан, өйткенi зат алмасу процесiнде қышқыл өнiмдерi көп мөлшерде 

түзіледі. Қышқылдарды бейтараптандыруда маңызды рөл плазманың 

бикарбонаттарына жатады. Бикарбонаттардың өңiнде қан болатын 

көмiрқышқылының қос тотықтың сан көрсететiн мөлшер (сiлтi қоры ) қан 

немесе қанның қышқыл ыдысы сiлтi қоры деп аталады. 

Жұмыстың мақсаты:  Неведов әдісі бойынша қанның сілтілігін 

анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар: Жануарлар, қан, бюреткалар, 

стақандар, өлшегіш пипеткалар, микропипеткалар, финовталин, 0,01H тұз 

қышқылы, 0,01H натрий ерітіндісі, мақта, 0,5 йод ерітіндісі. 
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Жұмыс барысы: Стақанға тұз қышқылының (НСI ) 0,01н 

ерiтiндiсiнiң 10 мл-iн құю. Қанның 0,2 мл микропипеткіге ыдыстың 

тесiгiнен кейiн сорады,  стақанына үрлеп шығарады және iшiндегi кедергi 

жасайды. Гемолиз жасалған ерiтiндi (NaOH ) зәрлi натрий 0, 0lн ерiтiндiсiн 

бюретiнен лайланудың және ақ жапалақтардың пайда болуына дейiн 

титрлеу. Басқа стақанға 0, 0lн тұз қышқылының (НСI )  10 мл-iн құйып, 

көрсеткiшке фенолфталеин 2 тамшысы қосып титрлеу  және зәрлi натрий 

(NaOH ) 0, 0lн ерiтiндiсiн бояу ақшыл-қызғылтқа дейiн бюретiкеде қайта 

бояу жүргізу қажет. 

Қанның қышқылдығын келесідей формуламен есептеу қажет:  

КЕ=( X – Y ) 

Мұндағы: X  -NaOH 0, 0lн ерiтiндiнiң бақылау сынақта,  0, 01 н HCI 10 

мл титрлеу кеткен мл сан; 

Y -  NaOH 0, 0lн ерiтiндiнiң бақылау титрлеуінде кеткен саны 

200- тұрақты коэффициент (1мл NaOH  0, 0lн ерiтiндiсі 0,4 мл NaOH 

құрайды, қанның 100мл 0,2мл дың  1/500 құрайды; 0,4 х 500 = 200) 

Есеп мысалы: Бақылау сынамасын титрлеуге  0,01н HCI-тың 10 мл 

жұмсалған. Ал, тәжірибелік қанға 0,01н NaOH-тың 7,5 жұмсалған. 

KE = (10 - 7,5) х 200 = 500 мг% NaOH. 

Аналогиялық үлгі бойынша қан сарысуының, қан плазмасының 

сыйымдылығын қанның тұтас көрсеткіштерімен салыстыруға болады. 

Қышқылды қанның сыйымдылығының орташа көрсеткіші А қосымшасында 

көрсетілген.  

 

1.9 Эритроциттердің жалпы санын анықтау 

   Эритроциттер - ядросыз, диаметрi 4-7 микрон, екi жағы 

ойыс, дөңгелек пiшiндi қызыл қан клеткалары. Түйенiң 

эритроциттерi сопақша (овал) пiшiндi, ал құстарда сопақша 

ядролы клетка. Қандағы эритроциттердiң саны малдың жасына, 

жынысына, физиологиялық жағдайына, т. б. байланысты өзгерiп 

отырады. 

Жұмыстың мақсаты: эритроциттердi санау     тәсiлiн 

меңгеру және олардың санын анықтау.  

Керекті құрал-жабдықтар: қан, санау камерасы, жапқыш 

шынылар, эритроциттердi араластырғыш (меланжер), 

физиологиялық ерiтiндi (0,9% NаСI ерiтiндiсi), микроскоп.  

Жұмыстың барысы: эритроциттердi санау үшiн микроскоп 

және Горяев камерасын пайдаланады  (сypeт 3). Санау камерасы 

орта бөлiгiнде төрт көлденең науасы бар қалын шыны. Оның 

ортадағы бөлiгi көлденең науамен екirе бөлiнген де, оның 

әрқайсысында Горяев торы орналасқан. Ол тор 225 үлкен 

шаршыдан (квадраттан) тұрады және олардың 25-i өз кезегiнде 16 

кiшi шаршыға бөлiнген. кiшi шаршылардың қабырғасы 1/20 мм-ге 

тең, ауданы - 1/400 мм
3
, ал көлемi - 1/4000 мм

3
.Эритроциттердi 
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санау үшiн таза пробиркаға 4 мл 0.9% NаСI ерiтiндiсiн құйып, 

оған зерттелетiн қанның 0,02 мл-iн араластырады. Демек, қанды 

200 есе сұйылтады. Осыдан соң жапқыш шыныны Горяев 

камерасына Ньютон дөңгелектерi пайда болғанға дейiн үйкелеп 

жабыстырып, камераны микроскоптың төсенiшiне қояды да, оның 

ортаңғы бөлiгiн сұйылтылған қан тамшысымен толтырады.  

Эритроциттердi камера торының диагоналында орналасқан 

бес үлкен, демек, 80 кiшi шаршыда санайды (ypeт). Ол үшiн ең 

жоғарғы қатардыц 1-шapшыcын тауып, ондағы эритроциттердi 

санауға кiрiседi. Бiр клетканы екi рет санамау үшiн, алдымен 1 -

кiшi шаршының iшiнде орналасқан, одан соң оның сол жақ және 

үстiңгi сызықтарында жатқан  эритроциттердi санау керек. Осыдан 

соң дәл осы принциппен солдан оңға қарай осы қатардың 2-3-4-

шapшылapындaғы клеткаларды санап шығады. Бiрiншi қатарды 

санап болған соң, оңнан солға карай екiншi қатардағы 

клеткаларды санайды. Одан әрi 3 және 4 -қaтapдaғы 

эритроциттердi, диагональ бойындағы 2-3-4-5 үлкен шаршыларды 

сынап шығу керек.  

  

 

 
 

Cypeт -3. Горяевтiқ есеп камерасы: А-бет бейнесi; Б-буйiр бейнесi; В-     

камера торлары; Г-меланжер. 

 

Төмендегi формула бойынша қанның 1 мм
3
 мөлшерiндеri 

эритроциттердiң санын есептеп шығарады: 

       a*4000*в 

X= ---------------- 

                      Б 

Бұл  жерде: А-5үлкен шаршыда саналған 

эритроциттер саны; 

4000- кiшi шаршылардың көлемi;  

200- қанды сұйылту дәрежесi;  

80-зерттелген кiшi шаршылардың саны.  

 

1.10 Лейкоциттердің жалпы санын анықтау 

 

        Лейкоциттер пiшiнi мен көлемi әр түрлi болып келетiн 

қанның ядролы, ақ клеткалары. Jlейкоциттер цитоплазмасында 
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түйiршiктердiң болу-болмауына қарай түйiршiктi, немесе 

гранулоциттер (базофильдер, эозинофильдер, нейтрофильдер) 

және түйiршiксiз - агронулоциттер (лимфоциттер, моноциттер) 

болып екiге бөлiнедi. Лейкоциттердiн, атқаратын негiзгi қызметi: 

фагоцитоз, қорғағыш денелер жасау, кейбiр улы заттарды 

зиянсыздандыру 

Лейкоциттердiң саны өте өзгергiш (қанның 1 мм
3
- iнде 8-15 

мың). Ол малдың саулығына, физиологиялық жағдайына, 

азықтануына байланысты өзгерiп отырады. Практикада 

лейкоциттердiң жалпы санын ғана анықтап қоймай, олардың 

морфологиялық құрамын, лейкоформуланы да анықтайды. 

Жұмыстың мақсаты: Лейкоциттердi санау тәсiлiн меңгеру 

және олардың санын анықтау.  

Керекті құрал-жабдықтар: Қан, микропипетка, Горяев 

камерасы, микроскоптар, 1-3%-тi сiрке кышқылы, 

лимонқышкылды натрий, көк метилен бояуы.  

Жұмыстың барысы: Пpoбиpкaғa 0,4 мл 3% сiрке 

кышқылының ерiтiндiсiн құйып, оған 0,02 мл қан араластырамыз. 

Көк метиленiмен  боялған сiрке кышқылы ерiтiндiсiмен кан 20 есе 

сұйылады. Санау камерасына араласқап қанның 1-2 тамшысын 

тамызып, микроскоптың кiшi ұлғайтқышымен 100 үлкен 

шapшыдaғы (немесе 1600 кiшi шаршыдағы) лейкоциттердi 

санаймыз. Қанның ] мм
3
-iндeгi лейкоциттердiң санын мына 

формула мен есептеймiз:  

 

4000-20 1600 

В    ------------- 

б 

 

бұл жерде: X — 1
мм3

 кандағы лейкоциттердiң саны;  

в - 100 үлкен шаршылардағы  (1600 кiшi шаршылардағы) 

лейкоциттердiң саны;  

20 - канды сұйылту дәрежесi;  

4000 - кiшi шаршының көлемi. 

 

 

1.11 Қанда гемоглобин санын анықтау  

 

Гемоглобин - эритроциттердiң құрамында болатын күрделi 

пигменттi (бояулы) белок. Ол гем және глобин деген екi заттан 

құралған. Гем - гемоглобиннiн пигменттi бөлiгi, гемоглобиннiн, 

құрамындағы оның үлесi -4 % .  Ал глобин дегенiмiз белок, оның 

үлесi-96%. 
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Гемоглобин организмде оттегi мен көмiрқышқыл газын 

тасмалдаушы кызметiн атқарады. Гемоглобиннiн қандағы жаллы 

мөлшерi 14-16%. 

Жұмыстың мақсаты: Сали әдiсi бойынша кандағы 

гемоглобиннiн мөлшерiн анықтауды, гемин кристалдарын алуды 

және қанның реңдiк көрсеткiшiн анықтауды үйрену  (сурет 4). 

Керекті құрал-жабдықтар: Мал қаны, 0,1 н НСI ерiтiндiсi, 

Сали гемометрi, дистильденген су, микроскоп,төсенiш шыны.  

 Гемоглобин мөлшерiн анықтау.  

Жұмыс барысы: Шкалаларға бөлiнген гемометр 

пробиркасының төменгi белгiсiне дейiн  0,1 н НСI ерiтiндiсiн 

құяды, оған арнаулы капиллярлы пипеткамен 20 мм
3
 қан қосады. 

Капиллярлы пипетканы сол пробиркадағы НСI ерiтiндiсiмен 

бiрнеше рет шаяды. Пробиркадағы ерiтiндi мен қанды арнайы 

шыны таяқшамен араластырады.Ерiтiндi мен қанның өзара 

әрекетiнiң салдарынан  қоңыр түстi тұз қышқылды гематин 

қосылысы түзiледi. Пробиркаға тамшылап дистильденген су 

құйып, оны шыны таяқ шамен араластыра отырып, шкалалы 

пробиркадағы қосындының түсiн  гемометрдегi стандартты    

ерiтiндiлердiң түсiмен тенестiредi. Шкалалы пробиркадағы 

ерiтiндiнiң деңгейi қандағы гемоглобиннiң мөлшерiн көрсетедi . 

 

 
Сурет – 4.  Гемометр Сали ГС 

 

Гемометр Сали ГС -3түтiктер үшiн үш ұялармен пластмасса 

корпусынан тұрады. Корпустың артқы қабырғасында ақ түс, заң орнатушы 

жарық күңгiрт шыны құрастырып орнатқан. Үйреншiктi боялған ерiтiндiсi 

бар дәнекерлелген түтiктер бiрдей мөлшердi бүйiр ұяларда бекітілген, орташа 

ұяға ал - зерттелетiн қан үшiн диаметр бөлiктелген түтiк сол. Барлық үш 

түтiктерде қан айыруда бiр деңгейде болуы керек болатын бақылау айналма 

таңбалар әкелген. Орташа түтiк грам гемоглобинның көрсететiн санына 

шкалада ие болады - ( 2ден 23%ке дейiн) пайыздар. Гемометрдiң 

жиынтығына (20 мм3 ) 0, 02 мл, шыны шыбық және көз пипеткасына 

микропипетка сонымен бiрге кiредi. 
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1.12  Қанның  реңдік түсінің көрсеткіштері 

 

   Эритроциттердегi қанның демдiк функциясына әсерде болатын 

гемоглобинның саны әрқашан бірдей  бола бермейді. Гемоглобинді 

эритроциттердiң қанығудың дәрежесiн бағалау үшiн түрлi түстi көрсеткiштi 

пайдаланады. Түрлi түстi көрсеткiш - бұл эритроциттердiң гемоглобинның 

саны және санының аралығында арақатысы. 

Жұмыстың мақсаты: Қанның түсінің көрсеткіштерін анықтау 

Жұмыс барысы: Түрлi түстi көрсеткiштi анықтау үшiн зерттелетiн 

қанда гемоглобинның мазмұны және эритроцит бiлуге керек және жануар 

бойындағы олардың орташа санын білу.Қанның түрлi түстi көрсеткiшін мына 

формула бойынша есептейдi: 

 

(Г1*Э2) 

ЦП=-------------- 

(Э1*Г2) 

Мұндағы: Г1-  тәжірибиелі жануардың анықталған гемоглобині 

Э1-  тәжірибиелі жануардың эритроцит саны 

Г2-   осы жануардағы гемоглобиннің орташа саны 

Э2-  осы жануардағы эритроциттерінің орташа саны 

 

 

1.13 Гемин кристалын алу 

 

    Қан гемоглобині -  қан нәруызынан және геманың простатикалық қан 

тобынан тұрады. Гемнің негізгі өзіне тән құрамында темір және оттегінің 

тасымалдаушы құрамы болады.  

Тұз немесе сілті қышқылының әсерінен гемоглобинді гем немесе қанға 

ыдыратады. Соңғысы(гем тотығының өнімі) тұз қышқылымен  байланысып, 

тұз қышқылды гемин түзеді. (гематин) Қайнатылған тұздың қатысуымен 

соңында қанның бар немесе жоқтығын анықтайтын кристаллдар түзіледі.  

Жұмыстың мақсаты:  Геминнің кристаллын алу және оны 

микроскопта бақылап, қарау.  

Керекті құрал-жабдықтар: Әр түрлі жануарлардан алынған қан, 

микроскоп, заттық және жабын шынылар, пипеткалар, спиртовкалар, натрий 

хлоридінің кристалы, мұз, сірке қышқылы.   

Жұмыстың барысы:   

1.  Жануарлардың қанын заттық шыныға жағып, оны біркелкі 

орналастырады. Қанды қатты қыздырып алмас үшін, оны спиртовка 

жалынында аз ғана минут ұстап, жылытады. Кептірілген қанға натрий 

хлоридін қояды және 2 тамшы мұз сірке қышқылын тамызады да инемен 

араластырып бетін жабын әйнекпен жабады. Дайын болған препаратты 

спиртовкада сірке қышқылының иісі жойылғанға дейін қыздырады. 
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Қыздырып болғаннан кейін 1-2 тамшы сірке қышқылын тамызып, оны 

микроскопта қарайды.  

2. Гемин кристалын алу үшін , заттық шыныға малдың қанын тамызып, оған 

бірнеше натрий хлоридінің кристалын саламыз, кептіреміз және 1-2 тамшы 

сірке қышқылын тамызамыз. . Дайын болған препаратты спиртовкада сірке 

қышқылының иісі жойылғанға дейін қыздырады. Қыздырып болғаннан кейін 

1-2 тамшы сірке қышқылын тамызып, оны микроскопта қарайды. Пайда 

болған кристаллдардың суретін дәптерге саламыз. Геминнің кристалдары 

паралельді қоңыр түс береді.  

 

 

1.14 Эритроциттердің гемолизі және плазмолизі 

 

Гемолиз – (греч. Hаimа – қан, lуsis- ыдырату ) эритроциттері бар 

ортада эритроциттердің гемоглобинмен шығуы. Гемолиз әркелкі 

зақымдағыш  физикалық, химиялық, механикалық, термиялық, 

осмотикалық, биологиялық вакторларды туғызады. Осылардың нәтижесінде 

қан түссізденеді немесе мөлдір болады.  

Плазмолиз (гр. Рlаsmа- рәсімделген, lуsis - ыдырау)цитоплазманың 

қабырғаға жақын қабатының өсімдік жасушасының қатты қабықшасынан 

бөлінуі. Плазмолиз тургорға кері құбылыс. Жасуша сөліне қарағанда 

гипертоникалық болып табылатын ерітіндінің әсерінен протопласттың 

сығылуы нәтижесінде тек тірі жасушалар ғана болады. Ұзақ плазмолиз 

жасушаның өлуіне әкеліп соқтырады.  

Жұмыстың мақсаты: 1) зақымдалған бірнеше факторлардың 

әсерінен пайда болған гемолиз эритроцитінің өзгерісін бақылау;  

2)қандағы гемолиз және плазмолиздің өзгеруін микроскопта бақылау;  

Керекті құрал-жабдықтар: жануарлардың қаны, штативтері бар 

пробирка, өлшегіш пипетка, 0,9%-, 0,3-,3,0% хлор натрий, 0,1% тұз 

қышқылы,аммиак, этил спирті, дистилденген су, мақта.  

Жұмыстың барысы: Пробиркаларды нөмірлеп, оларды штативке 

саламыз. Әр бір пробиркаға кестеде көрсетілгендей ерітіндіні құямыз: 

 

№ 

р/р 

Пробирка құрамы Ерітіндінің түсі    

мен мөлдірлігі 

Гемолиз Гемолиз 

түрі 

1 5 мл физиологиялық ерітінді       

+    4 қан тамшысы 

   

2 5 мл 0,3%- натрий хлор 

ерітіндісі + 4 тамшы қан 

   

3 5 мл дистиллденген су+4 қан 

тамшысы 

   

    4 4 мл физиологиялық ерітінді+1 

мл аммиак + 4 қан тамшысы 

   

5 4 мл физиологиялық ерітінді    
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+1 мл 0,1% тұз қышқылы + 4 

қан тамшысы 5 

6 4 мл физиологиялық 

ерітінді + 1 мл этил спирті + 

4 қан тамшысы 

   

 

Барлық пробиркаларды мұқият араластырып, 10-15 минут штативке 

салып қоямыз. Нәтижесін ерітіндінің түсіне және мөлдірлігіне қарап 

ажыратамыз.  Қалыпты қан құрамын заттық шыныға салып, жабын әйнекпен 

бетін жауып, микроскоптың үлкен және кіші бөлігімен қараймыз.Содан соң 

оның үстіне 1-2 тамшы дистилденген суды тамыза отырып эритроциттердің 

пішінін қараймыз.  

Басқа препараттағы жабын әйнекке 1-2тамшы, 3%  натрий хлорды қосу 

арқылы эритроциттер көлемінің өзгергенін микроскоппен бақылаймыз. 

Пайда болған суреттерді дәптерге жазып түсіреміз. 

 

1.15 Эритроциттердің осмотикалық резистенттілігін 

анықтау 

 

Эритроциттердің резистенттілігі немесе тұрақтылығы – бұл 

эритроциттердің әр түрлі зақымдағыш факторларға төтеп беру 

қабілеті(физикалық,осмотикалық, механикалық). Әдетте эритроциттердің 

резистенттілігін оның натрий хлордың гипотониялық ерітіндісінің немесе 

осмотикалық факторға әсері арқылы анықтайды. Қалыпты жағдайда 

эритроциттер NaCI – дың 0,60-0,40% шамасында гемолизге түспей – ақ 

шоғыралануы төмендейді. Ауыл шаруашылық малдарының ішіндегі 

эритроциттер резистенттілігі бойынша ең төмені олар: қой, қөзы,шошқа, ал 

ең көбі: балықтар мен құстар.  

Жұмыстың мақсаты: Эритроциттердің осмотикалық резистенттілігін 

анықтауды үйрену: 

 

 

№  

р/р 

Пробиркаға сыйған 

ерітіндінің көлемі, мл 

Алынған 

ерітіндінің 

концентрац. 

Ерітіндінің 

түсі            

мен 

мөлдірлігі 

Резисттік 

дәрежесі 

1% натрий хлор 

ертіндісі 

Дистил. су 

1 1 9 0,1   

2 2 8 0,2   

3 3 7 0,3   

4 4 6 0,4   

5 5 5 0,5   

6 6 4 0,6   

7 7 3 0,7   
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8 8 2 0,8   

9 9 1 0,9   

 

Керекті құрал-жабдықтар: жануарлардың қаны, штативтері бар 

пробирка, өлшегіш пипетка, 0,9%, 0,3, 3,0%-хлор натрий, 0,1%-тұз 

қышқылы, аммиак, этил спирті, дистилденген су, мақта.  

Содан соң әрбір пробиркаға 3тамшы  қан құямыз, пробирканың ауызын 

жауып , мұқият араластырамыз. 7-10минут өткен нәтижелерді санаймыз. 

Әрбір пробирка нәтижесіне мұқият мән беріп қараймыз, қайсысында 

минимальды резистентілік түзідгенін, ал қайсысында максимальды 

резистенттілік түзілгенін бақылаймыз.  

 

 

1.16  Эритроциттердің тұнба түзу жылдамдығы 
 

  Егерде қанға антикоагулянт қосатын болсақ біз оның түр 

өзгергіштігіне көз жеткіземіз, содан соң оны вертикальды түрде тұндырамыз, 

соның салдарынан эритроциттер тұнбаға түседі, содан соң тұнбада 

плазманың сары түсі пайда болады. Эритроциттер бір қалыпты электрлік 

қуатқа ие, кейбір факторлардың әсерінен олар бір-бірінен алыстай 

түседі.Егер де сол қуат көзі азаятын болса, онда электр күшінің де шегінуі 

азая түседі, сәйкесінше тұнбаға түзу және жабысу қасиеті жоғарылайды. 

Эритроциттердің тұнбаға түсуі плазмадағы ірі молекулалы ақуыздардың 

яғни глобулин және фибриногендердің көбеюіне әсерін тигізеді,.  

Эритроциттердің тұнба түзу жылдамдығы жануарлардың жынысына, 

түріне, жасына және физиологиялық күйіне байланысты болып келеді. Ірі 

қара малдарының эритроциттерінің тұнба түзу жылдамдығы өте ақырын 

жүреді. Ал жылқыларда керісінше тез жүреді.  

Эритроциттердің тұнба түзу жылдамдығы жануарлардың буаз кезінде 

немесе ағзаның түрлі аллергиялық қасиеті кезінде, сонымен қатар қабыну, 

көптеген жұқпалы ауралар кезінде өте тез өтеді, ал интенсивті жұмыс 

барысында керісінше жәй өтеді.  

Жұмыстың мақсаты: 1) ЭТЖ анықтайтын техникалармен танысу;  

2) әр түрлі малдардың ЭТЖ анықтау; 

Керекті құрал-жабдықтар:  Әр түрлі малдардың қаны, Папченкова 

аппараты, 5% натрий қышқылы, сағаттық шыны, спирт, мақта.  

Жұмыстың барысы:  

Панченко аппараты штативтерден және диаметрі 1мм капилярлы 

пипеткалардан тұрады ( сурет 5). Әрбір пипетка 10 бөлікке бөлінеген. 

Ортасында Р белгісі немесе 50 саны көрсетілген. Ал үстінгі бөлігінде К әрпі 

белгіленген, яғни ол қан құю дегенді білдіреді. Панченко аппаратын 5% 

натрий қышқылымен бірнеше рет шаю керек. Содан соң оны Р белгісіне 

дейін толтырып, сағаттық шыныға қоямыз. Ал, келесі капиллярға К белгісі 

пайда болғанға дейін толтырып,оны горизантальды түрде ұстап тұрамыз. 
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Алынған қанды сағаттық шыны антикоагулянтына қоямыз. Тағыда К 

белгісіне дейін толтырып, оны шыныға саламыз. Соңында екі бағандада 

толтырылған қанды капиллярларды мұқият араластырып, оны О белгісіне 

қоямызда, оған ауа кіріп кетпеуін қадағалаймыз. Осы мақсатта қанның 

бөлінуі пайда болады. (1:4). Капиллярдың жоғарғы бөлігін сұқ 

саусағымызбен басып, астыңғы бөлігін мақтамен сүртіп алып, вертикальды 

түрде орналастырамыз.(5-сурет) Бұл үшін пипетканың төменгі бөлігіне 

пробирканың резинкелі жабынын салып қоямыз.  

 

 
Сурет- 5.  Панченков аппараты 

 

   Зерттеу уақытын анықтап, әр бір 15 минут сайын эритроциттерлің 

тұнбаға түскенін бақылап отырамыз. Ал нәтижені анықтау үшін оны 1 

сағаттан кейін жүзеге асырамыз. Пипеткадағы тұнбаға түскен эритроциттер 

қою-қызыл түстес болады, ал плазма сары түске боялады.  

 

 

1.17 Лейкоцитарлы формула (лейкограмма) 

 

   Боялған қанның жұғындысын микроскопта қарау кезінде 

лейкоциттердің әр түрлі көлемде болатытына көз жеткізуге болады, яғни 

ядро тәрізді және т.б. Цитоплазмадағы түйіршікті жасушалар - 

гранулациттер тобына жатады, ал түйіршікті емес жасушалар -

агранулациттерге жатады. Лейкоциттердің түйіршікті түрлері бояғыштар 

қасиетіне байланысты: базофилдер, нейтрофилде,эозинофилдер деп үш 

топқа бөлінеді. Нейтрофилдер жасына байланысты жас және таяқша ядро 

немесе сегмент ядролы болып келеді. Түйіршікті емес түрлеріне 

лимфоциттер мен моноциттер жатады. Лейкоциттердің басқа түрлерінің 

пайыздық мөлшеріне қарай, яғни қан жұғындысынан алынған 

эритроциттерді - лейкоцитарлы формула деп атайды. (лейкограмма) 

Лейкоцитарлы формулаға сай,оларды әріптік белгілермен белгілейді: Б- 

базофилдер, Э - эозинофилдер, М- миэлоциттер, Ж – жас нейтрофилдер. Т – 

таяқша тәрізді нейтрофилдер, С – сегмент ядролы нейтрофилдер,Л- 

лимфоциттер, М - моноциттер. Лейкоциттердің өзгеруі лейкоциттер 

пішінінің кішіреюіне әкеп соғуы мүмкін. Лейкоцитарлы формуланы 
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сараптау жануарлар ағзасын болжамды және диагностикалық бағалауға 

мүмкіндік береді.  

Жұмыстың мақсаты: 1) қан жұғындысын дайындау және оны бояу. 

2) лейкограмманы анықтау. 

Керекті құрал-жабдыықтар: жануарлардың қаны, заттық шыны, 

хлороформ, Романовский-Гимза бояуы, ванна, дистилденген су, 1:1 спирт 

қосылған эфир, мақта, 5%-йод ерітіндісі. 

Жұмыстың барысы: Қанның жұғындысын дайындау үшін,оны 

жануарлардың құлақ маңайының тамырынан алады. Құлаққа инені 

енгізгеннен кейін бірінші алынған қанның тамшысын мақтамен сүрту 

қажет. Келесі қан тамшысын алғаннан кейін таза және кептірілген заттық 

әйнекті үлкен бас саусақ және ортаңғы саусақпен ұстап тұрып  жағу керек. 

Қан тамшысын тамызбас бұрын жабын әйнекті 45С – қа енкейтіп заттық 

әйнектің бетіне қан тамшысы толығымен жағылатындай етіп жасауымыз 

қажет. Одан әрі шапшаң, бірақ бір қалыпты күйде жабын әйнекті мұқият 

араластыруымыз қажет. Жабын әйнектің бетінде қан жұғындысы ешбір 

саңылауларсыз әрі бірқалыпты орналасатын болса ғана жақсы және 

нәтижелі жұғынды пайда болады.  

  Дайын болған жұғындыны ауада кептіреді және бекітеді. 

Жұғындыны бекіту үшін оны ваннаға салады да, оның үстіне бірнеше 

секундқа хлороформ немесе 1:1 этил спиртін жағып 15-20минутқа 

қалдырады. Содан соң жұғындыны ваннадан алып, кептіріп Романовский – 

Гимза бояуымен бояйды.Кептірілген және бекітілген жұғындыны бояу үшін 

ваннағашыны таяқшадан және резеңке түтіктен тұратын  көпір тәрізді 

құрылғыға сыйғызып салады.  

Романовскиий-Гимза бояуымен бояу. Дайын болған бояуды 2-3 қан 

тамшысына 1мл шамасында дистилденген сумен ажыратады.Ажыратылған 

қоспаны жұғындыға салып,оны 30-40минут ұстаймыз (ауа температурасына  

және бояудың күшіне байланысты). Содан соң бояуды дистилденген сумен 

шаямыз,ал препаратты кептіреміз. Жақсы боялған жұғынды қою қызыл 

немесе ақшыл қызыл түстес болады, ал дұрыс боялмаған препарат қою 

қызғылт түстес болады. 

Лейкограмманы анықтау 

Керекті құрал-жабдықтар: боялған қан жұғындысы, микроскоп, 

микроскопқа арналған жарық, жасушаны санайтын есептегіш, қан 

торшасының атласы, иммерсиондалған май, этил спирті, ксилол, мақта.  

Жұмыстың барысы: Лейкоцитарлық формула арқылы есептегіш 

құрылғының әріптері бар 11 пернесі бар, яғни ол пернелер әрбір 

лейкоциттердің атауына тиісті болып келеді.(қосымша 3 пернесі бар, ол 

патологиялық формуланы анықтауға арналған). Әр бір перненің үстінде 

пернені басқан кезде сандар мен тетіктер көрінетін саңылаулар 

орналасқан.Соңына қарай оң жақта орналасқан пернені басқан кезде, 

барлық басылған пернелердің жалпы саны шығады. 100 жасушаны санаған 

кезде, өздігінен дыбыс шығады да есептеудің аяқталғанын көрсетеді. 
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Барлық жақтаулардағы қорытындылардың сөнуі саптың көмегімен жүзеге 

асырылады (сурет 6).  

Қанның боялған жұғындысына иммерсионды майды жағып, 

жұғындыны микроскоптың үстелшесіне орналастырамыз.Жұғындыны 

микроскоппен қарау кезінде конденсордың үстінгі жағына дейінгі көру 

аймағына дейін жарық жеткілікті түрде қамтамасыз етілуі тиіс. Көзбен 

мұқият  шолу арқылы иммерсионды май жағылған тұсқа микроскоп 

обьективінің 90 көрсеткішін жақындатады, сонымен қатар микро бұранда 

арқылы  препараттың ашықтығыны анық көруге болады. 

 

 
 

Сурет -6. Лейкоцитарлық формула арқылы санағандағы қан 

жұғындысының араласу сұлбасы. 

Жұғындыда лейкоциттер біркелкі жағылмайды: өте ауыр және 

препараттың шеткі жақтарына орналасады(базофилдер,моноциттер), өте 

жеңіл түрлері препараттың ортасына орналасады(лимфоцииттер). 

Сондықтанда препаратты қарау кезінде преапараттың барлық жеріне аса 

қатты мән беріп қарау керек.  

Шарт бойынша препаратты 4 бөлімге бөледі,жұғындының шеткі 

жақтарын қопағанда жұғындының 3-4 көру аймағын ирек тәрізді қарап 

шығады,яғни жұғындының 3-5 жазықтығын жұғынды шетін және 3-5 

жазықтығын ортасын бойлай, 3-5 жазықтығын тік  бұрышты немесе 

паралелльді түрде қарап шығады. Дәл осындай ретте солардың әр біреуінің 

нәтижелерін көшіріп алады.(6 - сурет) 

Ең жоғарғы әрі жақсы дәрежедегі нәтижені алу үшін жұғындыдағы 

200 жасушаны санаған дұрыс әрі тиімді, яғни әрбір 4 бөліктен 50 

лейкоциттен санайды. Есепетеп болғаннан кейін әр бір лейкоцитті бөлек 

санап әр қайсысын ортасынан бөліп, олардың 100 пайызға қатынасын 

шығару керек. 

 

 1.18 Әр түрлі жағдайлардағы қанның ұю жылдамдығын анықтау 

 

Қанның ұюы – ағзаның қан кету қауіпінен сақтайтын қайтымды және 

қорғаныс реакциясы.Жүйке жүйесінің гуморальды бақылауымен жүретін 

өте күрделі ферментативті процесс. Жануарлардың қандарының құрамында 

антикоагулянттар (қанның ұюына кедергі келтіреді)мен 

агулянттарға(қанның ұюына қатысады) бөлінетін әр түрлі факторлар 

кездеседі.Ұйыту факторлары қанның плазмасында,қанның 

пластинкаларында және эритроциттерде  кездеседі.Қан айналым жүйесі 
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кезінде бұл айтылған факторлар белсенді емес түрде қатысады, олардың 

негізгі міндетін атқарушы антикоагулянттар мен қанның ұю ингибаторлары 

болып табылады.  

Ұю факторларының нәтижесінде фибриноген фибринге ауысып, 

формалық элементтер мен плазма тоқтайтын жұқа  жіп тәрізді күйге 

айналады. Соңында  тромб түзіледі. 

Жұмыстың мақсаты: Қанның ұюына әсер ететін әр түрлі 

факторлардың  түрлерін анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар: жануарлар, қуысты шыны немесе шыны 

сағат,иньекция жасайтын инелер,5% лимон және натрий қышқылы, мұз 

немесе шыныдағы қар,бір стакан жылы су, суға арналған 

термометр,парафин, спирт, мақта, йод. 

Жұмыстың  барысы:  5 сағаттық шыныны нөмірлейміз және оларды 

келесі шарттар бойынша орналастырамыз: 

 

 

         Әр бір шыныға 2-3 тамшы қан құямыз, оны қан өткізетін инелердің  

көмегі арқылы жануарлардың қан тамырларынан аламыз. Қанды алғаннан 

және оның ұйығанға дейінгі уақытын есептейміз. 

 

Қорытынды сабақ  сұрақтары:  

1. Қан дегеніміз не және оның құрамы,түрлері? 

2.Қанның функциясы? 

3.Қанның  тұтқырлығы мен тығыздығы? 

4.Қанның реакциясы және буферлік жүйесі? 

6.Ацидоз дегеніміз не және оның  түрлерін атаңыз? 

7.Қанның плазмасы және плазма ақуызы дегеніміз не және оның мағынасы? 

8.Қан плазмасының ақуызсыз азотты байланысуы? 

9.Эритроциттердің функциясы мен өміршеңдігі? 

10. Гемоглобин және оның құрлысы? 

11.Лейкоциттер функциясы қандай? 

12.Тромбоциттердің функциясы және олардың  өміршеңдігі. 

 

2 Жүрек және қан тамырлар жүйесінің физиологиясы 

 

    Қан жануар ағзасында тұйық тамырлар жүйесі бойымен қозғалып 

отырады. Қан айналуының негізгі мүшесі жүрек болып табылады. Жүрек 

№ 

р/р 

Ұю шарттар       Ұю уақыты 

1                 Стакандағы мұз  

2 Бөлме температурасында қалдыру  

3 Стакандағы жылы су (39-40°C)  

4 1-2 тамшы5%-дықлимонды натрий. 

Бөлме температурасында қалдыру 
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жұмысының ырғағы бұлшық еттерінің босаңсуына байланысты 

жиырылады. Мұндай жүректiң ырғақты жұмысы және қан тамырлар 

жүйесiнiң әр түрлi бөлiмдерiн белгiлi тонус қан қысымның әр түрлiлiгiн 

жасайды және оның қимылының үздiксiздiгі. Қанның денедегі барлық 

ағзалардың тұрақты қимылының нәтижесінде жүрекке әр түрлі нәрлі заттар, 

минералдар, оттегінің жеткізілуі және басқа қосылыстардың ағзадағы 

айырбастың жүруі. 

 

2.1  Жүрек автоматиясы. Жүректің жиырылуына 

температураның әсері 

 

 Жүрек белгілі бір жағдайда ағзадағы ырғақпен қозғалысынынан 

алынған. 

Бұл шартты түрде жүректiң автономиясы, яғни сыртқы әсерсiз 

қабiлеттiлiк серпiндерiн әсерiне қозудың ахуалынан пайда болады. 

Жұмысытың мақсаты: 1)  жүректің атоматты серпімділігне көз 

жеткізу. 2) автоматияға температураның әсерін зерттеу. 

Керекті құрал-жабдықтар: Бақа, қайнатпа ыдыстары, термометр, 

Рингер. 

Бақаны оталау алдында жүрек және жұлын тұсын қимылдатпау керек. 

Ақырындап жануар денесінен жүректі кесіп алып Ренгер ерітіндісі 

құйылған табақшаға саламыз (сурет 7). Жүректің дұрыс ерітіндісі, ыстық су, 

мұз, тақтайшалар ,2-3 см  ыдыс табақшалар. 

Жұмыстың барысы:  оқшауланғанына қарап оның 

автоматизациясының дұрытығана назар аударамыз. 

 

 
 

Сурет – 7.  Қалқымасы бар шыны ыдыс 

18-20 С бөлме температураындағы суға жүректі салып 1 минут 

ішіндегі жүректің қаншалықты жиырылғанын санау.  ыдысқа кішкене мұз 

салып судың температурасын 5-10 градусқа дейін жеткізіп, тағы да 

жиырылғанын 1 минут ішіндегіні санау. Бөлме температурасындағы суды 

қойып тамырдың бастапқы деңгейдеге дейін жеткізу қажет. Ақырындап 

қайнаған су қосып температураны 27-30 дейін жеткізіп отыру қажет(35-37 

градустан артық суды қыздыру қажет емес өйткені бұлшықеттерінде 

өзгерістер байқалады.) Жүректің жиырылуын санау. 

2.2 Бақаның жүрегiнiң өткiзетiн жүйесiн талдау(Станниус 

тәжірибиесі) 

 

Жүректiң автоматиясы бiлiктi ерекше бұлшық ет талшықтарымен 

жүректiң  өткiзетiн жүйесi  пайда болатын ырғақты қозулармен ескертiледi. 
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Бақаның жүрегiнiң өткiзетiн жүйесiнде екi түйiнi болады: веналық 

синусында Ремака түйiн және қарыншалары бар шегiнде қалтааралықта 

Биддердiң түйiнi (16 сурет). Соңғы қарыншаның барлық мускулатурасы 

бойымен талшық, таратуы оның басынан басқа шегiнедi Ремака түйiн 

автоматы ең үлкен дәрежеге ие болады және жүрек ырғағын негiзгi 

жүргiзушiнi болып табылады. 

Сүтқоректілердің өткізуші Кис-флекта түйіні, Ашофа-Тавара түйіні, 

Гиса будасы және Пуркинье талшығынан тұрады. 

Жұмыстың мақсаты: Әр түрлi жүрек бөлiмдерiнің лигатурасы 

үстiне қоятын автоматия орталарының орналасуын және өткiзетiн жүйе 

бойымен қозудың таралуын тiзбектеу. 

Керекті құрал-жабдықтар: Бақа, бекіту табағы, кесу құралдары, 

көз пинцеті, түйрегіштер, қысқыш, жіп, Рингер ерітіндісі. 

Жұмыстың барысы: Алдын ала бақаны бас және жұлынын бұзып 

қолғалтқызбай тастайды. ол үшін екі әдіс қолданылады. 

1) Бақа марля тастымалдарына оранады және (шынашақ және атсыз) 

сол қолдың екi саусақтарымен бақаның керiлген артқы кiшкене табандары 

қысады. Орташа және үлкен саусақтармен бүйiрлермен басты бекiтедi, ал 

нұсқаушыны бақаның басын төмен қарай сәл қисаяды. Сүңгiнiң ұшының 

жұмсақ тiндерi жарып, осылай сүңгi ромб тәрiздi кiшкене шұңқырға тiк 

енгiзiледi, омыртқаның қатты негiзiн сезу. Сүңгi көлденеңдеу көрiнiге 

аударады және оның жұлын қуысына енгiзiледi. Омыртқа бағанасы сүңгi 

қайта жылжуымен жұлын жағалай қиратылады. Вертикаль күйге сүңгi 

содан соң қайта аудара және оның ромб тәрiздi кiшкене шұңқырынан 

суырмай, мию енгiзiледi, оның бұрылыстарымен оңға және солға 

қиратылады. Қаңқа бұлшық еттер тонустың жоқтығы туралы қимыл 

белсендiлiгiнiң толық жоғалтуы бақаның толық қимылдатпауына әкеледі. 

2) Бақаны марлі салфеткаға орап басын бос қадырады. Қайшының бір 

басын ауыз қуысына ал екіншісін 0,5 см артқы көзін басымен қоса кесіп 

алады.Осындай кесуде басының жартысы кесіледі.Мақта тампонмен қанды 

сүртіп сүңгімен ми жағына салып жұлынын бұзады. 

Бақаны тақтайшаға білеулермен аяқтарын көтеріп байлап қояды.  Иық 

белдеуі жағынан Т тәрізді терісінде тіліктер кесу керек. Теріден үш 

бұрышты кесінділерді алу. 

 

2.3 Жүрек үнін тындау 

 

    Жүректiң жұмысында үнін тыңдауда әр түрлі дыбыстар пайда 

болады. Жүректі тыңдауда екі дыбыс естіледі: систоликалық- төмен және 

жалғаспалы және диастоликалық жоғарғы және қысқа.систоликалық үн 

систола кезенінде еттердің жиналуындамклапандардың бітелуіне әкеледі. 

Диастоликалық үнде диастолалар айқай тәрізді үннің толық шықпайы. 

Жұмыстың мақсаты: Жүрек үнін тындау әдісін үйреніп оған баға 

беру. 
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Керекті құрал-жабдықтар: Сиыр, жылқы, қоян және т.б. 

жылқылар фонендоскоп 

Жұмыстың барысы: Жүрек үнін фонендоскоптың жәрдемiмен 

тыңдап тексередi немесе стетофонендоскоп. Аспаптың жарғақшасын жүрек 

түрткiсiн байқап қараудың орынына қойылады, сол қарыншаның 

қақпақшаларын проекцияның тұсында, жануар зерттелетiн жақтан алдыңғы 

аяқтар алға бiраз апарылады. 

Барлығынанда жүрек үні келесідей жерлерінен жақсы естіледі. 

Жылқыда систола үнi 5-шi қабырғаасты сол жағында жақсы естiген, 

кеуделiк жасушаны төменгi үштен бiрдi ортаға, диастолалық үнiне - 4-шi 

қабыррғаасты сол жағында, 2-3ке, горизонталь сызық төмен жауырын 

тарттырып ала - иық буыны жағынан.  

Сиырда систола үнi кеуделiк жасушаны төменгi үштен бiрдi 

деңгейдегi 4-шi қабырғаасты жануар жақсы естiген, ал диастолалық үнi - 2-

3ке, төмен жауырын тарттырып ала - иық буынында. 

Біріші  жүрек лүпiлін тыныштықтың ахуалында тыңдап тексередi, ал 

содан соң шағын жүгiрiстен кейiн немесе жұмыстан кейін. 

Үннің өзгерісі байқалады. Үннің дыбысына қарай жүрек қағысының 

соғылуын есептейді. 

 

2.4 Жүрек қағысын зерттеу 

 

Систола кезінде жүрек пішіні эллипсоидті түрден дөңгелек пішінге 

ауысуы нәтижесінде және осы уақытта сол жақ қарынша түс қабырғасымен 

жанасады да жүрек тербелісі пайда болады.  

Жұмыстың мақсаты: Жүрек қағысына қарай оның жиырылуын 

санайды. 

Керекті құрал-жабдықтар: жылқы, сиыр, қоян және т.б. 

жануарлар.  

Жұмыстың барысы: Сол алдыңғы аяқ жануар алға бiраз апарылады. 

4-5-шi қабырғаасты тұсында кеуделiк қабырға кеуделiк жасушаны төменгi 

үштен бiрдi тексеруде сол жағында тербелiске көніл аударады. Жүрек 

түрткiсiн байқап қарау үшiн қойылады және 4-5-шi қабырғастында тұсында 

кеуделiк жасушаны бетке сол қолдың алақаны жануар сол жағында 2-3ке, 

жоғары шынтақты буын тарттырып  қысады . 

 

 

2.5 Электрлікардиография 

 

 Жүрек бұлшықетiнде оның қозу пайда болатын электрлiк потенциал 

және қозудың таралуы, адамның немесе жануардың тері бетінде тіркеледі, 

өйткенi тiн салыстырғанда биiк электр өткiзгiштiктерге ие болады. 

Жүрек еттеріндегі биоэлектрлік құбылысты зерттейтін әдісті 

электрокардиограмма, биотоктарды зерттеуде қолданылатын аспапты- 
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электрокардиограф деп атайды (сурет 8). Электрокардиограммада 5 тісше 

байқалады, олардың арасындағы аралықты  P.Q.R.S.T. әріптерімен 

белгілейді: 

 

 
Сурет- 8.  Электрокардиограмма 

 

P - тісше оң және сол жүрекшелер қозған кездегi электрлiк 

потенциалдардың алгебралық қосындыларын бейнелейдi. QRST кешенi 

қарыншалар қозған кездегi электрлiк өзгерiстердi сипаттайды. QRS - тісше 

қарыншалардың қозуының алғашқы, ал T - тісше соңғы кезеңiн бейнелейдi. 

P- Q тісшелерiнiң арақашықтығы қозу толқынының өткiзгiш жолдар 

арқылы жүрекшеден қарыншаға өту жылдамдығын көрсетедi. T- P 

тісшелерiнiң арақашықтығы жүрек жүмысындағы жалпы тыным уақытына 

сәйкес келедi. 

Электрокардиограмма пайда болудың процесiн жүректiң 

мускулатурасына және жылдамдық бейнелеп көрсетедi және өткiзетiн жүйе 

бойымен қозудың таралуын көрсетеді. Электрокардиография жүректiң 

функционалдық ахуалын бақылау үшiн және оның ауруларының 

диагностикасында кең қолданылады. Электрокардиограммамен тексеруде 

адамда және жануар электродтары үш дененiң нүктесiнде үстiне қояды: екi 

кеуделiк аяқтарды алдыңғы сирақ және сол малдың артқы аяғының тілерсек 

сүйегіне. Бейтарап электрод оң аяқтың тірек сүйегінін нығайтады.  

Жұмыстың мақсаты: Адам және малдың кардиограммасының 

есептеуін жазу (сурет 8). 

Керекті  құрал -жабдықтар: Адам, мал (қоян), электрокардиография, 

1% натрий хлор ерітіндісі, эфирлі спирт, резенке бинттер, метал 

қыстырғыштар. 
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Сурет – 9 Электрокардиограмма 

 

Жұмыстың барысы: Тіркелген нұсқауға байланысты 

электрокардиографияны дайындау.  

Электродтарды қыстыратын жердідің жүнін қырқып, эфирлі спиртпен 

тазалайды. Тері мен электродтардың арасындағы қатынастарды жақсарту 

үшін 1% натрийхлорымен ылғалданған дәкені қыстырады. Электродтарды 

резенке бинттерімен қатты тығындайды. Электродтарға әр түрлі түсті 

штикерлерді қыстырады ол келесідей түсте болады: қызыл- алдыңғы оң 

аяғына, сары- алдыңғы сол аяғына, жасыл- сол артқы тірегіне, қара- оң 

артқы тірегіне. Электрокардиограмманы жазатын 3 негізгі түрлері болады.: 

1 түрі- кеудесінен алдыңғы аяғыа дейінгі, 2 түрі- оң алдыңғы аяғынан артқы 

сол тірек сүйегінің аяғына дейін, 3түрі- алдыңғы сол кеудесінен сол артқы 

тірек аяғына дейінгі. 

Ірі қара малының сагитальды жүйесінде мынандай түрлерін 

қолданады: 1 түрі- төстiктiң краниальдi соңының және шоқтық,2- төстiктiң 

краниалдi соңының аралығында және кіндік тұсымен;3 түрі- шоқтық тұсы 

мен кіндік тұсы. Бұл әдіс электрокардиограмманың жазу үшін жылқыларда 

қолданылады.  

Электрокардиограмманы анықтау үшін 2 түрі қарап  жазады, ал 1-3 

түрі тек көмекші ретінде.  Электрокардиограмманың анализінде көбінесе 

жүректің жиырылуымен және иірілуіне көніл бөледі. 

 

2.6 Қан қысымын өлшеу 

 

Тамырлардағы қан мөлшерден тыс болса олардың қабырғасына 

қысым келтіреді. Мындай мөлшер жүректiң қарыншаларының жиырылудың 

күшiнен бағынышты болады және тамырларды икемдi болуына қарсылық 

келтіреді. Қан қысымы артериялық биiктiктiң балтықтық жүйеде 

периферияға орталықтан құлайды. Ол аортада 140/90мм (бірінші сан 

систиологиялық екенін көрсетеді немесе жоғарғы қысым, ал екіншісі 

дистологиялық немесе астынғы), үлкен артерияда – орташа 120/80ммрт.ст, 

аретриолодада 40 жуық, капилярларда 10-15 мм рт.ст.Қан венадан бір 

бәледен өткенде қысым төмендейді шынтақ венасы 60-120мм, ал үлкен 

веналардан сол жүрекшеге түседі, нөлге жақын немесе болмауы да мүмкін. 

Қан қысымы жүрек оралымын фазадан тәуелдiлiкте өзгертедi. 

Систола кезінде ол көтеріледі, ал дистола кезінде төмендейді. ситолалық 

пен дистолалық қысымның айырмашылығы пульстік қысым деп атайды.  
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Артериялық қысымды тонометрмен Рива Роччи әдісімен немесе Короткова 

әдісімен білуге болады. 

Жұмыстың мақсаты:  адамның және малдың артериялық қысымын 

және систолалық және дистолалық қысымның айырмашылығын анықтап 

білуді үйрену. 

Керекті  құрал -жабдықтар: адам, мал(жылқы, сиыр, және т.б.) 

тонометр, фонендоскоп. 

Коротков әдісі бойынша адамның артериалдық қан қысымын өлшеу.  

Адамның артериалдық қан қысымын Коротков әдісі бойынша өлшейді. Бұл 

әдіс иық асты артерияның тонометр манжетімен қысылу кезіндегі шығатын 

дыбысты есту арқылы (10 сурет). 

 

 
 

Сурет – 10.  Коротков әдісі бойынша адамның артериалдық қан қысымын 

өлшеу. 

 

 Егер де қатты артерия қысылмаған жағдайда онды дыбыс естілмейді. 

Егерде манжетпен систологиялық қысымнан артық кетсе онда артерияға 

қысылып қан түспейді. Егер де ауа қысымын манжеттен ақырындап 

жіберген кезде, систологиялқытан қысым кішкене азырақ болғанда  қан 

систолада сол маңында басылулар байқалады. Қанның бiрiншi үлесiн 

күретамырдың қабырғасы туралы соққы үлкен жылдамдығымен қозғалатын 

және бұзатын басылған бөлiмше, манжет төмен естiлетiн дыбысты жасайды. 

Бұл қысым систологиялық немесе максималдық қысымға жатады. 

Әрі қарай ауаны жіберген уақытта манжетте төменгі яғни, 

дистологиялық қысым пайда болады. мұнда қан артерия бойынша еш 

кедергісіз жылжи бастайды. Осы уақытта артериядағы дыбыстың 

жоғалғанын байқаймыз яғни бұл дыбыстың жоғалуын дистиологиялық 

немесе минимальды қысым деп атаймыз. 

Жұмыстың барысы: Сынамашы адам стөлге отырып колын қояды. 

Қан қысымын өлшеудің қадамдары: 
Тонометрдің манжетін жалаңаш  қолдың иілген жерінен 2-3 см 

биігірек қойыңыз. Манжетті қолға орап, жабыстырғыш жеріне жабыстыру 

керек. 

1.Фонендоскоптың аяқ жағын құлағынызға ал металл басын  артерия 

маңына яғни қолдың иілген жеріне басыныз. 
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2.Қолынызға тонометрдің груша тәрізді ауа үрлегішін алыныз 

3.Груша тәрізді ауа қысқышпен қысып манжетке ауа толғанша 

басасыз, артериядағы қан жүруінің тоқтағанына дейін. Бұл жағдайда 

стетоскоп арқылы ештене естімейсіз немесе оны қолмен сезуде мүмкін 

емес. 

4.Манжеттегі ауаны ақырындап босатасыз. артериялық қан 

қысымыныа көз жеткізу үшін ауаны ақырындап жіберу қажет оны  

секундына 2мм рт. жиберу қажет. Манжеттегі қысым төмендей береді, 

артериядағы қан орнына келгенге дейін. Көрсеткіштегі фонендоскоп 

арқылы естіген ең бірінші дыбысты артериядағы систологиялық қысым 

болып есептеледі. 

5.Ең бірінші көрсеткішті жазып есінізде сақтаңыз 

6.Манжеттегі ауаны жібере берініз қанның айналымы орнына 

келгенге дейін,  ал фонендоскоп арқылы еститін дыбыстың үні басылмайды. 

Бұл яғни артериядағы дистологиялық қысым болып есептеледі. 

7.Екінші көрсеткішті жазып есңізде сақтаңыз 

8.Есініздегі сақтау қабілетіне сенбей көрсеткіштерді жазып алыңыз 

Және де қандай қолға жасағанызды белгілеңіз 

Жануарлардың артериалдық қысымын өлшеу. Жылқы мен ірі қара 

малының артериалдың қысымын өлшейтін жері- құйрық артериясы, бұзау 

мен 1 жастағы қойлардың- орташа артериясы, шошқа мен иттерде сафена 

артериясы 

Жұмыстың барысы: Жылқы (сиырларды) станокта бекітеді. Құйрық 

астына манжетті басып. Құйрық артериясының дистальды маңын басып 

көреді. Манжетке ауа жібереді ол уақытта артерияның соғуы жоғалады. 

ақырындап қысымын төмендетеді ең алғашқы соғудың естілгені яғни ол 

құрық артериясының систологиялық қысымы. Рива Роччи әдісімен 

қысымды өлшеу ол тек систологиялық қысымды өлшейді. 

 

2.7 Қағысты зерттеу 

 

           Артериядағы систологиялық қысымның көтерілуі нәтижесінде ритмді 

толқынтәріздес толқулардың пайда болуын артериялық пульс деп атайды. 

Әр систол кезінде қарынша аортаға белгілі қан мөлшерін жібереді, ол өз 

кезегінде оның қабырғасын үлкейтеді. Диастола кезінде үлкейген 

қабырғалар өз қалпына келеді де аорта қабырғасының орнына келуі ритмдік 

толқуларды туғызады. Олар артерия қабырғалары арқылы таралады. 

Пульстік толқын аортадан басталап артериядан өтіп, капиллярда тоқтайды. 

Жұмыстың мақсаты: Қағысты анықтап үйрену, Қағыс арқылы 

жүректің қызметі мен тамырлардың халін анықтау. 

Керекті  құрал -жабдықтар: Адам, жылқы, сиыр, ит, қоян. 

Жұмыстың барысы: Қағыс пальпациясын2-3 саусақтармен 

жүргізеді. Адамдағы пальпация жасайтын жерлер 22-суретте көрсетілген. 

Жылқыда қағыс пальпациясы жақтық артерияның сырт жағында 
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жүргізіледі. Сиырда массетерді бойлай келген сыртқы жақ артериясында, 

құйрық артериясында, белдік артерияда 5-төмпешіктен 5-7 см биіктікте 

жүргізіледі. Ұсақ малда, ит пен қояндарда белдік артериянвғ шап бөлігінде  

пальпация жүргізіледі.  

Қағыс пальпациясын жануарлармен жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік 

ережесін сақтай отырып жүргізеді. 

Қағысты зерттеген кезде анықтайды: 

-қағыс жиілігін; 

-қағыстың ритмділігін – әр қағыстың бірдей уақыт аралығында өтуі 

-жинақталуы – артерияның әр систола кезінде қанмен жинақталуы 

-қағыс қысымы – артерияның қысымға қарсы әрекеті (қатты, жұмсақ) 

-қағыс көлемі (үлкен, кіші) 

 

Қорытынды сабақ  сұрақтары:  

1.Жүрек бұлшықеттерінің физиологиялық қасиеттері? 

2. Жүрек автоматиясы? 

3. Жүрек бұлшықетінің қозуы? 

4. Жүрек бұлшықеттерінің өткізгіштігі? 

5. Жүрек бұлшықеттерінің жиырылуы? 

6. Жүрек циклы? 

7.Қан айналым шеңбері? 

8. Қантамырлар ? 

9. Қан қысымы? 

10.Жүрек пен мидағы қан айналым ерекшеліктері? 

11.Лимфалық жүйе? 

12.Лимфа құрамы мен қасиеті? 

 

        3 Тыныс алу 

 

          Тыныс алу дегеніміз – ағзаның оттегіні пайдаланып, көмір қышқыл 

газын шығаруы.Тыныс алу келесі бөлімдерден тұрады:  

1.Сыртқы тыныс алу: а)сыртқы орта мен өкпе  альвеолары арасындағы 

газдардың алмасуы; 

2.Өкпе альвеолары мен қанның арасындағы газ алмасу немесе 

газдардың өкпедегі диффузиясы; 

3.Ішкі тыныс алу(дем алу), а) қан мен клеткалар арасындағы  газдардың 

алмасуы; 

4.Қан мен ұлпа және жасуша  сұйықтығының арасындағы  тыныс алу. 

 

 

           3.1 Ішкі тыныс алуды зерттеу 

 

  Сүтқоректілердің тыныс алуы өкпесі арқылы жүзеге  асады.Өкпе 

альвеолары мен  сыртқы орта арасындағы ауа алмасуы, көкірек қуысының 
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қозғалыстары нәтижесінде жүзеге асырылады. Тыныс алған кезде көк 

ет(диафграмма) пен сыртқы қабырға аралық еттер жиырылады да,көкірек 

қуысы кеңейеді.Бұл кезде  өкпе көлемі  үлкейіп,ондағы қысым атмосфера 

қысымынан с.б 1-3 мм-ге төмендейді де,ауа тыныс жолдарына пассивті 

түрде сорылады.Аталған еттер босаңсыған кезде көкірек  қысылып, өкпедегі 

ауа сыртқа ығысып шығады.Тыныс алу механизмінде плевралық қуыстағы 

теріс қысымның маңызы өте зор, ол өкпенің көкірек қуысының қимылдарын  

еркін қайталауына мүмкіндік береді. 

Тыныс алаған кезде ауа тыныс  жолдарымен альвеоларға өтіп,тыныс 

шығарған кезде ондағы ауаның 1:6 бөлігі ғана сыртқа шығады. 

Альвеоладағы ауаның бұлай ауысуын өкпенің желдетілуі деп атайды.Тыныс 

ауасының көлемін бір минуттағы тыныс жиілігіне көбейтіп,өкпенің 

минуттық желдетілу көлемін есептеп шығаруға болады. 

Жұмыстың барысы: Малдардың тынысы алуын бақылау және 

тыныс қозғалыстарын жазу арқылы зерттеу. 

Керекті құрал-жабдықтар: адам және малдар(жылқы,сиыр,қой,қоян) 

          Жұмыстың барысы: Тыныс алып немесе дем шығарған кезде пайда 

болатын қозғалыстарды әр түрлі түлік түрінде  бақылап, оларды 

салыстырады. Жинақталған нәтижелер негізінде малға тән тыныс алудың 

түрін анықтайды (көкіректік,құрсақтық,аралас) 

 

3.2 Тыныс механизмін анықтау 

 

Жоғарғы омыртқалы малдардың өкпесі дем алу және дем шығару 

процестерінен құралған.Дем алу мен дем шығару процестері арнайы 

испираторлық (сыртқы қабырғараралық,қабырға көтергіш,дорсальды тісті 

испиратор), сатылы  қабырға үсті еттері (диафграмма) және экспираторлық 

(дем шығарғыш), тура  және қиғаш құрсақ еттері қызметінің арқасында 

жүреді. Ал өкпе мен ұлпаларда газ алмасу процестерінің газ қысымы көп 

жақтан аз жаққа өтеді.  

Жұмыстың мақсаты: Тыныс алу механизміндегі диафграмманың 

ролін көрсету,яғни Дондерс моделі бойынша. 

Керекті құрал-жабдықтар: Дондерс схемасы 

Жұмыстың барысы: Тыныс алып немесе дем шығарғын кезде өкпе 

көлемінің қалай өзгеретініне көз жеткізу үшін  Дондерс моделін жасайды 

(10 сурет). Түбіне резеңке қолғап кигізіліген үлкен шыны шөлмекке 

кеңірдегімен қоса алынған өкпені орналастырады. Кеңірдектегі түтікке 

бекітіп шөлмек ауызын тығыздап жабатынтығынан өткізеді. Шөлмек 

түбіндегі резеңкені созып, плевра ішіндегі қысымды төмендетеді де, өкпе 

көлемінің өзгеруін бақылайды. Содан кейін керісінше резеңкені шөлмек 

ішіне қарай итеріп, плевра ішіндегі қысымды көтереді. Өкпе көлемі 

өзгеретінін бақылайды. Соңынан тыныс алған кезде өкпенің не себепті 

үлкейетінін, ал дем шығарған кезде кішірейетінін түсіндіріп, қорытынды 

жазады. 
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Сурет - 11 Дондерс моделі. 

 

 

          3.3Оксигемометрия 

 

Оксигемометрия- артерия қанының оттегімен қанығу дәрежесін 

фотоэлектроколориметриялық анықтау әдісі болып табылады.Қан 

құрамында оттегі гемоглобинмен химиялық және де әлсіз 

байланысқан,сонымен қатар оксигемаглобиндік байланысты ыдыратушы 

болып келеді. Оттегінің гемаглобинмен байланысуы қандағы көмірқышқыл 

газы мен оттегінің кернеуіне тәуелді болып келеді.Қандағы оттектің құрамы 

және ең максимальды оттек сиымдылығы (% Hb х 1,34 мл O2) қанның 

оттегімен қанығу дәрежесімен сипатталады.Сол нәтижені оксигемомерт 

құрылғысымен анықтайды,оның негізігі әрекет ету дәрежесіне 

оксигемаглобиннің әр түрлі қасиеті және қалпына келген гемаглобин 

арқылы жарық шамдарын 620-680нм мен жұтуын айтады. 

 

Жұмыстың мақсаты:  Оттегінің түсуіне байланысты адам адам 

артерия қанының оттегімен тотығу дәрежесін анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар: адам, қоян, оксигигометр. 

Жұмыс барысы: 

1. Приборды іске қосып оны 30 минут ішінде қыздыру керек, содан 

соң құрылғының іске қосу және өшір түтігін нөлге қойып, сөндіру 

шкаласын «60-100%» қоямыз. Құрылғының нұсқағышын нөлге қоймас 

бұрын , шкаланың ортасында орналасқан нөлге әкеліп қоямыз (сурет 12). 

Құрылғының жоғарғы бөлігінің құлақ қабыршағының шкаласын  адамға 

жұмулы күйде орналастырып қою керек. Құрылғы тубусының айналуын 

құлақ қысылуының үйлесімді шартына сай орналастырады.Құрылғы 

сызығын бас арқылы өткізіп маңдайды байлағышпен қысу керек. 

Құрылғының іске қосу түтігін құлақ маңына тақап, құрылғының 

қолмен жүзеге асырылатын түтіктері арқылы нұсқағышты шкаланың 

ортасына әкеліп орналастырады.Содан соң құлаққа қажетті немесе тән қызу 

белгісі пайда болғанға дейін 5-6 минут уақыт күту керек(құрылғы 



42 
 

нұсқағышы тең жағдайда тұрады), қанның оттегімен қаныққан бастапқы 

дәрежесін қондыру қажет. Алдағы уақытта да осы көрсеткіш барлық 

тәжіребелерді өткізуге арналған үлгі  ретінде болып қала береді.  

Бұдан әрі оксигемометрдің көрсеткішін анықтау: 

 
 

Сурет -12. Оксигемометр 057 М: 

А - құрылғының жалпы түрі: 1 - құлақ құрылғысының бақылау 

жарықфильтрі, 2-  қолмен жүзеге асатын кювет құрылғысы, 3 -  кювет 

құрылғының каретасы, 4 -  кювет құрылғысы, 5 - ұядағы кювет, 6 - 

жарықфильтрінің қондырғы блогі, 7 - қосу тумблері, 8 - шектік ауыстыру-

қосу қаламы, 9- құрылғының ауыстырып-қосу қаламы, 10-  құлақ 

құрылғысының қаламы, 11 - нөлді реттейтін қалам, 12 - құлақ құрылғысы; Б 

-  ашық жағдайдағы құлақ құрылғысы: 1 - жарық тубусы, 2 - жарық 

түсіргіш, 3 - фотоэлементтік корпус, 4 - кремнийлік фотоэлементтер, 5 - 

шыны блоктары; В - құлаққа салынған құрылғы 

Дем шығуының 0,5-1 мин. кідіруі; 

Дем алған кездегі 0,5-1 мин. кідіруі; 

Өкпенің гипержелдетілуі (жиі және терең тыныс алу 10-15рет); 

20 рет отырып-тұрғаннан кейінгі; 

Әрбір тәжірибе жүргізгеннен кейін индикатордың нұсқағышы 

бастапқы санды, яғни тәжірибеге дейінгі бірқалыпты дем алу көрсеткішін 

көрсеткенге дейін қолмен немесе индикатордың нұсқағыш санын күту 

керек. 

2. Суреттелген манипуляцияларды альбинос қоянына қайта жүргізу 

керек. Дем кідірісін аз ғана уақытты болып өткен танаудың қысылуымен 

сипаттауға болады. 

 

3.4  Тыныс алу жиілігін анықтау 

 

Жұмыстың  мақсаты: Малдардың тыныс алу жиілігін анықтау 

Керекті құрал-жабдықтар: Жануарлар, өлшегіш лента және 

секундомер. 
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Жұмыстың барысы: Жылқылардың және сиырлардың, қойлардың 

т.б жануарлардың 1 мин. ішіндегі тыныс алу  жиілігін анықтау өте 

қарапайым болып келеді.Тыныс алу жиілігін 1мин.ішінде қабырғалар мен 

құрсақ еттерінің қимылдары санап, немесе кеңірдек пен өкпеде  пайда 

болатын дыбыстарды тыңдап,анықтайды.Тыныс алу жиілігін малдың 

танауына алақанда тоса  ұстап,демімен шыққан ауа буын санап та анықтауға 

болады. 

Көкірек қуысының қимылдарының малдың алдында,не артында 

тұрып санайды да,көкірек қуысының бейнесіне,малдың екі жағына 

кеудесінен симетриялығына көңіл аударады.Көкірек қуысының қай 

бөлігінің қандай бағытты көбірек кеңейітіндігіне көңіл бөлу керек. Осыдан 

кейін малдың бүйір жағында тұрып, саусақпен қабырға аралық кеңістіктерді 

кеуденің алдыңғы,ортаңғы,артқы бөліктерінде баса ұстап,олардың дем 

алған және дем шығарған кездерде қалай өзгеретінін зерттейді. Осыдан соң 

көкірек қуысының көлемін кеуденің шынтақ тұсында өлшей отырып, оның 

дем алған және дем шығарған кездегі өзгерістерін анықтайды. Аталған 

зерттеулерді малдың тыныштық жағдайында және жұмыс атқарғаннан кейін 

немесе біраз жүргізгеннен кейін салыстырмалы түрде жүргізеді. 

 

              3.5 Өкпе дыбыстарын тыңдау 

 

    Өкпені аускультациялау – белгілі бір құрылғылар арқылы немесе 

мал ағзасына құлақты тосу арқылы жүзеге асады.Дем шығарған немесе дем 

алған кезде бронхиалды,везикулярлы және де араласа дыбыстар шығады. 

Өкпенің анық дыбыстарын көкірек қусының ортаңғы бөліктерінен естуге 

болады.Мұнда көбінесе везикулярлы альвеолаға түскен ауа  дыбыстары 

айқын шығады. Кеңірдек аймағында ауа қозғалыстарының жұтқыншақтан 

кеңірдек аймағына дейін баратын бифуркация дыбыстарын естуге болады.  

Жұмыстың мақсаты: Жануарлардың  өкпесін аускультациялау 

арқылы тексеру. 

Керекті  құрал-жабдықтар: малдар, фонендоскоп, стетоскоп, дәке 

немесе сүлгі. 

Жұмыстың барысы: Өкпе дыбыстарын арнаулы құрал стетоскоп, 

стетофонендоскоп көмегімен немесе кеудеге таза жабынды жауып тікелей 

құлақпен тыңдау арқылы зерттейді. Мал тыныс алып,дем шығарған кезде 

дыбыстар пайда  болады, олар ауа   

тамырлық(бронхиалдық),көпіршіктік,таза өкпелік және аралас дыбыстар 

болып үш түрге бөлінеді.Өкпе шуылын көкірек қуысының орта тұсында 

тыңдаған жөн. Бұл тұста негізінен ауаның өкпе көпіршіктеріне өтуіне 

байланысты туындайтын көпіршіктік шуылдар естіледі. Кеңірдекті 

тыңдағанда  ауаның көмекейден немесе кеңірдек айырымынан өтуіне 

байланысты әуендік белгілер бар дыбыстар естіледі. Дыбысты жақсы және 

анық есту үшін аз уақытқа жылқының немесе сиырдың танауын басу керек. 
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Осыдан соң мал терең демалып, дем шығарған кезде, дыбыстың естілуі 

жақсарады.  

 

    3.6  Өкпені перкуссиялау 

 

Жұмыстың мақсаты: Малдардың өкпесіне перкуссия жасап үйрену. 

Керекті құрал-жабдықтар: Жануарлар, плессиметр, перкуссия 

балғашығы, бор. 

Жұмыстың барысы: Өкпені плессиметр мен перкуссиялық 

балғашық көмегімен соққылайды. Жұмысты орындау үшін плессиметрді 

қабырғалар арасына омыртқаға жақын баса ұстап,төмен қарай жылжыта 

отырып,балғашықпен соққылайды. Көкіректің өкпе орналасқан тұсында 

жаңғырыққан,даңғырлақ дыбыс естіледі,ал өкпеден тыс жерлерде дыбыс 

көмескіленеді. Дыбыстың көмескіленген жерлерін бормен бегілеп отырады 

да, соңынан оларды бір-бірімен қосып,өкпенің шекарасын анықтайды. 

 

Қорытынды сабақтардың сұрақтары:  

1.Тыныс алу дегеніміз не және оның эволюциясы? 

2.Дем алу және дем шығару механизмі. 

3.Көкірек қусының кері қысымы. 

4.Тыныс алудың түрлерін атаңыз. 

5.Өкпенің көлемі. 

6.Жұтылған және альвеолалық ауаның құрамы. 

7.Газдың қанмен алмасуы. Парциальды қысым. 

8.Қанның оттегімен газымен алмасуы. 

9.Жасушалық тыныс алу. 

10.Тыныс алу және қан айналым процесінің байланысуы. 

11.Тыныс ал жиілігі. 

12.Физиологиялық күйіне және жасына байланысты тынысы алу процесі. 

 

 

4 Ас қорыту 

 

         Ас қорыту дегеніміз – ауыз қуысындағы азықты қабылдау,оны 

ұнтақтау,сілекеймен шылау,қорыту және жұту сияқты процестер жүйесі. 

Азық ауыз қуысында механикалық , химиялық өзгерістерге ұшырайды.  

Азықтың физикалық өзгерістерге ұшырауы оның механикалық 

өңделіуінде: азықтың уақталуы, араласуы. Азық бөлінуінің химиялық 

процестері ферменттердің әсерімен жүзеге асырылады. Ал ас қорыту 

сөлінің құрамына мыналар жатады: асқазанда және асқазан асты немесе 

ішекте жүзеге асатын сілекейлердің  бөлінуі. Ауыз қуысындағы ас 

қорытудың бірінші кезеңі  - бұл азықты қабылдау. Ас қорыту процесіне 

қатысатын күрделі және алғашқы буындардың бірі болып табылады және ол 

бірнеше кезеңдерден тұрады.Ас қорыту немесе азықты қабылдау процесі 
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бірнеше кезеңдерден тұрады: а) жалпы азықтық қозу; б) азықты іздеу және 

таңдау; Жануарлардың азықты еркін,яғни өз бетімен қабылдауы және 

таңдауы кезінде азықты өзкізу екі фаза арқылы өтеді: бірінші фаза – 

жемшөппен судың сапасын көру, ал екінші фаза азықты қабылдау немесе 

одан бас тарту. 

Екінші кезеңі - ауыз қуысындағы азықтың өзіндік қорытылуы. 

Фазалары: а) шайнау; б)сілекей бөлу; в) азықтық жемшөпті 

қалыптастыру. 

Үшінші кезеңі –азықтық жемшөптің жұтылуы.  

 

4.1 Жануарлардың азықты қабылдауын қадағалау 

 

Жұмыстың мақсаты: Әр түрлі жануарлардың азықты қабылдауын 

және шайнауын,сонымен қатар әр түрлі азықтарды қабылдау процестерін 

және де азықты жеу кезінде жанурлардың күй-жағдайын тексеру. 

Керекті құрал-жабдықтар: Жылқы, сиыр, қоян, теңіз шошқалары, 

жем-шөп және  секундомер. 

Жұмыстың барысы: Жануарларға белгілі бір мөлшерде жемшөп 

беріледі және олардың жемшөпті қабылдауына аса мән беріп қаралады, 

қабылдаған азықты неше рет шайнайтындығын санайды, сонымен қатар 

қанша уақытта азықтың шайналғанын есептейді. Жануарлардың азықты 

қабылдау кезіндегі еріннің, тілдің, тістердің қимылдарына  сонымен қатар 

азықты шайнау кезіндегі төменгі және үстіңгі жақтың қимыл-

қозғалыстарына аса қатты мән беру керек.  

 

 

Тәжірибе жүргізілгеннен кейінгі нәтижелерді кестеге орналастырады: 

 

 

Нәтижесінде әр түрлі жануарлардың азықты әр келкі қабылдауына 

байланысты және әр біреуінің қимыл-қозғалыстарын сипаттай келе 

салыстырмалы түрде қорытынды жасайды. 

 

4.2 Адамдар мен жануарлардан сілекей алу 

 

Жұмыстың мақсаты: Адамдар мен жануарлардан сілекей алу 

әдістерін үйрену. 

Малдың 

түрі 

Жемшөп 

түрі 

Жемді алу 

ерекшелігі 

1бөлшек жемді 

қабылдау 

кезіндегі  жемді 

шайнау саны 

Жануарлардың 

қимыл-

қозғалыстары 

Сиыр     

Жылқы     

Және т.б     
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Керекті құрал-жабдықтар: Адамдар және сау малдар, еспе, 

ысқыш,су және сілекейді жинайтын ыдыс. 

Жұмыстың барысы: Сілекейді жануарлардан әр түрлі әдістер 

арқылы алады: араласқан сілекейді ысқыш немесе жгут арқылы алуға 

болады, ал таза сілекейді сілекей бөлетін безден алады.  

Әдістері: 

1)Сиырдан араласқан сілекейді алмас бұрын сиырдың ауыз қуысын 

сумен жақсылап шаяды да сол жерге резеңке жгут салады,  (диаметрі 5см). 

Жгут салмас бұрын оны жіппен бекітеді.Сол кезде сиыр ауызындағы жіппен 

жгутты шығармақ болып,тыпыршыған кезде сілекей бөлінеді,сол кезде 

сиырдың аузына сілекейді жинауға арналған ыдысты тосып тұрып, 

сілекейді ыдысқа жинаймыз. 

2)Алдымен жануардың ауыз қуысын сумен жақсылап шайып, ауыз 

қуысына губканы саламыз. Сол кезде жануар ауызындағы губканы 

шығаруға тырысқан кезде губкаға сілекей көп мөлшерде жиналады. 

Бөлінген сілекей губкаға әбден сіңген кезде губканы шығарамыз.  

3) Фистулалы жануарлардан сілекейді алған кезде тек қана таза 

түрдегі сілекей алынады. Оларды арнайы станоктарға бекітеді, фистуланың 

түбіне сілекей жиналады. 

4) Адамдардан араласқан сілекейді алу төменднгідей кезеңдерден 

тұрады: 2-3 минут ішінде ауыз қуысын 10мл таза сумен мұқият шаю керек, 

содан соң жиналған сұйықтықты жинап, сүзгіден өткізеді. 

 

 

4.3 Сілекейден  муциннің бөлінуі 

 

Жұмыстың мақсаты: Ауыз қуысының ақуызды сілекейлі бөлігінен 

зерттеуге жіберетін сілекей құрамындағы муциннің бөлінуін анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар:  Адам және жануарлардың  бөлінбеген 

сілекейлері, 10% сірке қышқылының ерітіндісі, пробиркалар, дистилденген 

су, сүзгіш қағаз,шыны таяқша, концентрленген азот қышқылы, шыны 

үстел,спиртшам. 

Жұмыстың барысы:  Муцинді тұндыру әдісі арқылы алады. Бұл 

үшін пробиркаға 5-10мл бөлінбеген сілекейді құяды да  ақшыл сілемейлі 

тұнба түзілгенге дейін 10% сірке қышқылын құяды. Тұнбаны шыны 

таяқшаның көмегімен міндетті түрде пробиркадан босатып оны таза 

пробиркаға ауыстырады. Содан соң ақуызға арналған ксантопротеинді 

реакцияны жасайды. 

Ксантопротеинді реакция. Аса мұқият түрде заттық үстелге азот 

қышқылымен концентрленген 5-6 тамшы муциннің тамшысын құяды, содан 

кейін оны спиртшамда қыздырады. Көп ұзамай муцин нәруызға тән сары 

түске боялады – яғни ол оң ксантопротеинді реакция болып табылады. 
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4.4  Сілекейдің тұтқырлығын анықтау 

 

Жұмыстың мақсаты: Азық-түлік өніміндегі сілекейдің 

салыстырмалы тұтқырлығын анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар:  Адам және малдың сілекейі, визкометр. 

Жұмыстың барысы: Ең алдымен сілекей құрамындағы ақуыз бен 

тұзды анықтайды. Сілекейдің тұтқырлығын анықтау үшін визкометр 

құрылғысы қолданылады. Шүметкің басын ашып, оң жақтағы капиллярдың 

«О» белгісі,яғни резеңкелі түтікше арқылы сағат жүрісі бойынша шүмектің 

ішіне таза немесе дистилденген суды сорып аламыз. Шүмектің ауызын 

қайта жабамыз. Аналогиялық түрде ішінде сілекейі бар шүмекті сағат жүрісі 

бойынша «0» белгісіне дейін сорып аламыз.  

Екі капиллярды да қуаттандырып,  шүмекті іске қосамыз,яғни осы 

кезде екі капиллярда резеңкелі түтікше арқылы байланысады. Аса мұқият 

түрде вакуумды жүйе жасай отыра екі пипетканың да ішіндегі ауасын 

шығарамыз. Сол кезде сұйықтыққа толы екі бағанада бірдей уақытта алға 

дамитын болады. Сілекей бағанасын назардан тыс қалдыруға болмайды. 

Сілекей «1» белгісіне жеткен кезде ғана соруды тоқтатамыз. Осы уақыт 

ішінде су бағанасы белгілі бір санға келіп тоқтаса, сол сілекейдің 

салыстырмалы көрсеткіші, яғни тұтқырлығы болып табылады.  

Жастың үлкеюіне, азықты қабылдауына және т.б факторларға 

байланысты сілекейдің тұтқырлығы өзгере бастайды. Тіл асты безінде 

сілекейдің тұтқырлығы көп білінеді,ал жақ асты немесе шықшыт безінде аз 

мөлшерде кездеседі. Мөлшерге сай сілекейдің орташа шартты бірлігі 1,2-2,4 

құрайды. 

 

          4.5 Сілекейдің сілтілігін анықтау 

 

Сілекейдің құрамында сілтілі реакция болады, яғни ол әр түлікте әр 

түрлі болып келеді: орташа алғанда сиырларда 8,1-9,0, жылқыларда 7,4-7,6 , 

шошқада 7,3-7,4, иттерде 7,4-8,0, ал адамда 6,5-6,9 болып кездеседі. Белгілі 

бір мөлшерде сілекей реакциясы күйіс қайыратын және тағы да басқа 

малдардың асқазанындағы ас қорытылуымен тығыз байланысты болып 

келеді. Күйіс қайыратын малдардағы мес қарынның қышқылдануы 

сілекейдің сілтілігінің күшеюіне байланысты болып келеді. Сілекейді 

анықтау әдістері сапалы әрі сандық әдістер болып табылады. 

Жұмыстың мақсаты: Сілекей бездері сөлінің сілтілік қасиетін 

анықтау. Әр түрлі жануарлармен адамдардың сілекейінің сілтілігін 

анықтап,салыстыру. 

Керекті құрал-жабдықтар: Күйіс қайыратын малдардың және 

жылқылардың, иттердің сілекейі, метилоранж индикаторы, дистилденген 

су, 25мл бюреткалы штатив, стакандар және 0,01 сұр қышқылы, (H2SO4). 
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Жұмыстың барысы: 4.2 тақырыбында көрсетілген әдіс арқылы 

сілекей алу. 

Сапалы сынама индикатор қағазының көмегі арқылы жүзеге асады, 

яғни сол қағазды зерттелетін сілекейге салады және оны қаптамадағы 

стандартты көрсеткішпен салыстырады. 

Сілекейдің сілтілігін есептеу титрлеу әдісі арқылы жүзеге асады. 1 мл 

сілекейді стаканға құяды және оған 2 тамшы метилоранж индикаторын 

қосады. Стакан ішіндегіні араластырып, 0,01н сұр қышқылында қызғылт-

сары түс пайда болғанға дейін титрлейді.Ерітіндінің жұмсалған санын 

есептеп, сілекей құрамындағы сілтілік есептеуін пайызбен шығарады.  

Есептеу.1 мл 0,01 н H2SO4 – ты 1 мл 0,01 н NаНСОз ерітітіндісімен 

байланыстырады, ол мынаны құрайды 0,00084 г NаНСОз. Егерде 1мл 

сілекейді титрлеуге 1мл сұр қышқылы ерітіндісі жұмсалса, онда  осы 

сілекей құрамында х х 0,00084 г NaHCO3 болады. Шыққан санды 100 ге 

көбейтіп осы арқылы сілекейдің пайыздық сілтілігін анықтаймыз. 8-12 

айлық бұзаулардың және ересек қойлардың шықшыт безі сілекейінің 

сілтілігі орташа есеппен 0,5-0,7% ды құрайды, шошқаларда ол 0,3-0,35%, ал 

адамдар мен иттерде 0,15-0,25% ды құрайды. 

 

4.6 Сілекейдің ферментативті қасиетін анықтау 

 

Адамдар мен кейбір жануарлардың (шошқа,құстар) сілекей 

құрамында көміртегімен байланысқан екі фермент болады,олар: сілекей 

амилазасы мен мальтазасы.Амилаза крахмалды мальтоза дисахаридіне дейін 

ұсақтайды, мальтаза мальтозаға әсер ету барысында крахмалды глюкозаға 

дейін ыдыратады. Күйіс қайратын малдардың сілекей құрамында  

амилолитикалық ферменттер жоқ, ал жылқылар мен иттердің сілекей 

құрамында олар із немесе таңба тәрізді күйде кездеседі. 

Жұмыстың мақсаты: 

1.Сілекей құрамындағы амилолитикалық ферменттердің бар немесе 

жоқтығына көз жеткізу. 

2.Ауыз  қуысындағы ас қорыту шарттарын зерттеу. 

Керекті құрал-жабдықтар: Адамдар мен жануарлардың 

сілекейі,өлшегіш пробиркалар және пипеткалар,термостат, Люгол және йод 

ерітіндісі,10%  NaOH ерітіндісі, 1%CuSO4 ерітіндісі, 1%  крахмал 

клейстері,шикі крахмал, 1%  НСI ерітіндісі. 

Жұмыстың барысы: 5 пробирканы нөмірлеп, оның ішін кестеде 

көрсетілгендей қажетті ерітінділерімен толықтыру. 

Пробиркаларды 10 минутқа суық жерге қою керек. 

(мұз,қар,тоңазытқыш) 

Барлық пробиркаларды бір уақытта термостаттан шығарып алып, 

пробирка ішіндегіні теңдей екі бөлікке бөлу керек. Соның бір бөлігіне 

Люгол немесе йод ерітіндісімен крахмалға сынама жасаймыз. Әр бір 

пробиркаға 1-2тамшы ғана тамызамыз. Зерттеу соңында сынама көк түсті 
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көрсетер болса, ол пробирка құрамында крахмалыдң бар екендігінің дәлелі 

болып табылады. 

Қантқа сынаманы Троммер әдісі бойынша қояды.Нәтижесінде қою 

анық түс берілсе онда оның құрамында қанттың бар екендігі анықталады. 

Троммер сынамасы. Пробиркаға 10% NаОН ерітінді көлемінің 

жартысын құйып, содан соң 1% 

CuSO4 ерітіндісін ашық-көк түс пайда болғанға дейін тамшы түрінде 

құямыз да барлығын мұқият араластырамыз. Содан соң пробиркадағы 

сұйықтықты қайнатып, қыздырамыз. егерде құрамында қант болатын болса, 

ең алдымен ондағы  бал қышқылының түбінде сары тұнба түзіледі, егерде 

оны алдағы уақытта тағыда қыздыратын болсақ бал қышқылының түбінде 

қызыл тұнба түзіледі.  

Күйіс қайратын малдардың сілекейінде ферменттер болмайды, ал 

жылқылар мен шошқалардың сілекейінде амилаза болады. Ал,адамдар мен 

шошқалардың сілекейінде көмірсуды құрайтын айтарлықтай көлемде 

ферменттер болады. Оған жататындар: амилаза(птиалин), яғни крахмалды 

мальтозаға дейін құрайды  (полисахарид) , содан кейін оған мальтоза 

ферменті әсер етеді де,оны глюкозаға дейін ыдыратады. Ферменттер 

ақуыздар табиғтының бір бөлшегі іспетті, олар қайнату кезінде ыдырайды 

және төмен температура кезінде ешқандай әрекеттер көрсетпейді.  

 

 

 

5 Асқазандағы ас қорыту 

 

5.1  Қарын сөлінің бөлінуін алу 

Жұмыстың мақсаты: Қарын сөлін алудың әдістерімен танысу. 

Керекті құрал-жабдықтар: Жануарлар, станок, ішек-қарын түтігі, 

Комовский аппараты,жануарлардың бөлектенген қарыны, қайшылар, 0,5% 

HCI ерітіндісі,(тұз қышқылы) пепсин, 0,2%  HCI ерітіндісі.  

Жұмыстың барысы:   

1.И.В.Павловтың әдісі бойынша жануарлардың бөлектенген асқазан-

ішек жолдарынан таза қарын сөлін алады. Сонымен қатар жануарлардан 

таза қарын сөлін фистула арқылы Басов әдісі бойынша алуға болады, тек бір 

жағдайда, яғни эзофаготомия болған кезде ғана. 

2.Жануарлардан араласқан қарын сөлін фистула арқылы Басов әдісі 

бойынша алуға болады. 

3.Жануарлардан аралас қарын сөлін түйсікті жануарлардан, яғни дені 

сау малдардан өңеші арқылы алады, ал жылқылардан мұрын қуысының 

түтігі арқылы алады. Жылқылардан қарын сөлін алу үшін оларды алдымен 

бір тәулік аш ұстау керек. Түтікті енгізгеннен кейін 2-3минуттан соң, яғни 

жылқы тыныштанған соң, жылқының алдына жем салады.(бұл процесс сөл 

бөлінуге үлкен әсерін тигізеді). Содан соң Комовский құрылғысы бойынша 
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сөлді сорып алып, оны сүзгіш қағаздан өткізіп, зертханада зерттеулерге 

қолданамыз.  

4.Жасанды қарын сөлін төмендегідей әдістер арқылыда алауға 

болады. 

- шошқа мен иттердің балғын күйдегі асқазанын және күйіс 

қайыратын малдардың төрт бөлімді қарнының бір бөлігін,яғни 

жұмыршағын өте үлкен бөліктерге бөлеміз, өтпейтін пышақ немесе қасық 

арқылы сілемейлі қабықты ұрғылаймыз немесе тырналаймыз. Тырналған 

бөлікті араластырамыз және 50 көлемде 0,5% HCI ерітіндісінде бір тәулік 

ішінде тұндырып, 38 С температурада термостатқа салып қоямыз, содан соң 

сұйықтықты сүзгіш қағаздан өткіземіз. Сүзгіден өткен сұйықтық қарын 

ферментін құрайды. 

- 500 мл 0,2%  HCI ерітіндісіне 1 г сатылымға қойылған пепсинді 

ерітіп салады. 

 

5.2 Қарын сөлінің қышқылдығын анықтау 

 

Қарын сөлінің қышқылдық реакциясы оның құрамындағы тұз 

қышқылының қатысуымен жүзеге асады.Барлық қышқыл түзуші заттардың 

құрамы жалпы қарын сөлінің қышқылдығын құрайды. 

Ақуыз және өнімдердің қорытылуы кезіндегі байланысы тұз 

қышқылымен байланысуы деп аталады.Қалып қойған және химиялық 

заттармен байланысқа түспеген тұз қышқылын бос тұз қышқылы деп 

атайды.  

Бос және байланысқан тұз қышқылы екеуіне де ортақ тұз қышқылын 

құрайды. Қарын сөліндегі тұз қышқылы шамамен  0,2-0,5% ды құрайды. 

Жануарлардың қарын сөлінің рн 0,7-1,0% ды құрайды, 0,4-0,5% тұз 

қышқылы ерітіндісіне сай келеді. Шошқалардың бос тұз қышқылы 0,3-0,4 % 

ды құрайды, ал жылқыларда 0,15%ды құрайды,яғни ең үлкен мөлшердегі 

тұз қышқылы болып табылады. Қышқылдықты сапалық және сандық 

әдістері бойынша анықтайды.  

Жұмыстың барысы:  

1. Қарын сөліндегі қышқылдық реакциясына көзді жеткізу. 

2.Әртүрлі жануарлардың қарын сөлінің қышқылдығын салыстыру 

және анықтау. 

3.Қарын сөліндегі бос және байланысқан тұз қышқылының  құрамын 

анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар: қарын сөлі, 1% фенофталеин ерітіндісі, 

0,5% диметиламидоазобензол ерітіндісі, 0,1 NaOH, титрлеуге арналған 

бюреткалар, пипеткалар, воронкалар, өлшегіш химиялық стакандар, сүзгіш 

қағаз. 

Қарын сөлінің қышқылдығын сапалық анықтау. Сапалы 

сынаманы кез келген индикаторға қояды.Лакмусты қағаз бойынша қарын 

сөлінің қышқылдығының түсін және дәрежесін анықтайды. 
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Қарын сөлінің қышқылдығын сандық анықтау. Бос және 

байланысқан қышқылдығын сандық әдіспен  анықтау үшін индикаторсыз 

титрлеу әдісі бойынша анықтайды. 0,5%  спирттік диметиламидоазобензол 

және 1% фенофталеин ерітіндісі индикатордың құрамына енеді. 0,1 н зәрлі 

натрий ерітіндісінде титрлейді .  

Жұмыстың барысы: станканға 5 мл сүзгіден өткізілген қарын сөлін 

өлшеп құямыз да индикатордың екі тамшы диметиламидоазобензол және 

фенолфталеин ерітіндісін құямыз. Осының салдарынан сұйықтық қанық 

қызыл түске боялады және де бос тұз қышқылының құрамында болуына 

байланысты  индикатор өзгеріске ұшырайды. 

0,1н зәрлі натриймен қанық қызыл түстен сары түске боялғанға дейін 

титрлейді, ал содан соң әлсіз сары түс пайда болады. Әлсіз сары түс пайда 

болғанға дейінгі жұмсалған сілтінің санын есептейді.  

Ерітіндіде анық сары түс пайда болғанға дейін бюреткадағы сілті 

көлемін ұлғайту керек. Ашық қызыл түс пайда болғанға дейін ерітіндіні 

титрлеуді жалғастыру керек, яғни ол 1 минут ішінде жоғалмауы керек, 

содан кейін ол орта сілті ортасына айналады, сілті ерітіндісіндегі 

фенофталеин қызыл түс береді. Бюреткадағы сілті дәрежесін анықтау қажет 

болып табылады.  

Титрлеудің нәтижесі. Әлсіз  сары түске боялғанға дейінгі жұмсалған 

зәрлі натрийдің санын бос тұз қышқылында анықтайды. Анық сары түске 

боялғанға дейінгі сілті санын жалпы тұз қышқылымен анықтайды.  

Жалпы және бос тұз қышқылын титрлеу кезіндегі сілті санының 

айрмашылығы байланысқан тұз қышқылын құрайды. Қарын сөлінің 

қышқылдығын анықтауға кеткен барлық сілтілердің саны олардың ортақ 

қышқылдығын анықтайды.  

Қышқыл көрсеткіштерін миллилитрмен санау қажет, 0,1 н сілті 

ерітіндісі 100мл қарын сөлін тұндыруға жұмсалады. Титрлеуге кеткен 

сілтінің саны белгілі болса, онда қарын сөліндегі бос тұз қышқылының 

пайызын анықтауымыз қажет. Бұл үшін мынаны білу қажет, 1 мл 0,1 н тұз 

қышқылында 0,00365 г тұз қышқылы бар екендігін. 1 мл 0,01 н сілті 

ерітіндісін 1 мл 0,1 н тұз қышқылы ерітіндісінде сүзгіден өткізетіні бізге 

белгілі, онда 0,00365 г 0,1 н сілті еретіндісіне көбейтеміз, қарын сөліндегі 

100мл тұз қышқылы ерітіндісінің құрамында  қанша  тұз қышқылы бар 

екенін анықтайтын боламыз. Яғни оның пайыздық құрамын анықтаймыз.  

Мысал:  Титрлеуге 5мл қарын сөлі алынды. 0,1н зәрлі натрий 

титрлеуге жұмсалды: 1) бос тұз қышқылы 1,8мл; 2) жалпы тұз қышқылы 

2,9мл; 3)байланысқан тұз қышқылы 1,1мл; 4)жалпы тұздылығы 3,1мл. 

Алынған сандарды 20рет есептелген 100мл қарын сөліне көбейтеміз. Сол 

уақытта сілті мл мына сандарға сәйкес келетін болады: 36, 58, 22, 62. Яғни 

бұл мынаны білдіреді, 100мл қарын сөлінің құрамында дециқалыпты тұз 

қышқылының бар екендігін айқындайды:1) бос қалпында – 36мл немесе 

0,13г; 2) байланысқан күйінде 22мл немесе 0,08г; 3) жалпы күйінде 58 мл 

немесе 0,21 г; 4) жалпы қышқылдығы 61мл немесе 0,23г;  
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5.3 Қарын сөлінің ферменттерінің ақуызға әрекетін зерттеу 

 

Қарын сөлінің құрамында  келесідей ферменттер болады:                     

1) ақуыздарды альбумоз және пептон өнімдеріне дейін ыдырататын пепсин; 

2) ұлтабар ферменті немесе химозин, қоюланған сүт ақуызы-казеиноген; 

липолитикалық  

3) майды ыдырататын қарынша липазасы (өте аз мөлшерде) глицерин және 

майлы қышқылдар. 

Жұмыстың мақсаты: Асқазандағы ақуздардың қорытылуының 

барлық қажетті шарттарын қадағалау. 

Керекті құрал-жабдықтар: қарын сөлі,жасанды қарын сөлі, тбиғи 

ерітінді, ұлтабар ферментінің сатылымға қойылған препараты, таза ұлтабар 

сөлі, қайнатылған бұлшық еттер, пробиркалар мен штативтер,термостат, 

өлшегіш пипеткалар, спиртовкалар, 0,2%-тұз қышқылының ерітіндісі, 10%-

ас тұзының ерітіндісі, 10%- NаОН ерітіндісі, 1%- CuSO4 ерітіндісі, балғын 

сүт, 0,5%- NaHCO3ерітіндісі, 2%- қымыздық натрий және калий 

қышқылының ерітіндісі, 1%- CaCI2 ерітіндісі,лакмусты қағаздар.  

 

 

 

 

 

Жұмыстың барысы: Кестедегідей 5 пробирканы нөмірлеп, жұмысқа 

дайындау: 

 

№ 

р /р 

Пробиркалар Тәжірибе 

шарты 

Ақуыздың бар 

немесе 

жоқтығы 

Пептидтердің 

бар немесе 

жоқтығы 

1 3мл қарын сөлі + 

пісірілген бұлшық еттер 

Пробиркаларды 

термостатқа 

салып, оларды 

25-30 минут  

38-40°C 

температурада 

қалдырамыз. 

  

2 3мл қарын сөлі, 

ерітілген10% ас тұзы 

(pH=6,5-7,0) + пісірілген 

бұлшық еттер 

  

3 3мл қарын сөл і+ 

пісірілген бұлшық еттер 

  

4 0,2%- 3мл тұз қышқылы  +  

пісірлген бұлшық еттер 

  

5 3 мл қарын сөлі + 

пісірілген бұлшық еттер 

       25-30 

минут салқын 

жерге қою 

(мұз,қар,тоңазы

тқыш камера) 
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25-30 минуттан кейін тоңазытқыш пен термостаттағы барлық 

пробиркаларды аламыз. Көзбен бақылау арқылы бұлшық еттердің сыртқы 

түріне аса қатты мән береміз. Биуретты реакцияның көмегімен қай 

пробиркада ақуыздардың альбумоз бен петондарға жабысқанын 

анықтаймыз.  

Биуретты реакция. Жоғарыдағы аталған пробиркаларға 1мл 10%- 

NaOHқышқылының ерітіндісін құямыз және 3-4 тамшы 1%- 

CuSO4қышқылы ерітіндісін тамызамыз. Қай пробиркада ыдырау процесі 

жүретін болса, онда сол пробирка ақшыл-қызыл түске боялады, ал кейбір 

пробиркаларда пісірілмеген ақуыздар болатын болса онда ол күлгін түске 

боялады. 

Барлық омыртқалы жануарлардың қарын сөлінің құрамында пепсин 

кездеседі.Ол белсенді емес және пепсиноген күйінде бөлінеді. Рн 5,4тен 

төмен жағдайда ингибитордан ажыратылады, ал рн 1,5-2,2 болса,онда 

оптимум әрекетіне ауысады.  

  

5.4  Қарын сөлінің ферменттерінің сүтке әсерін анықтау немесе 

зерттеу 

Жұмыстың мақсаты: Асқазан жолдарында сүттің қорытылуының 

барлық қажетті шарттарын зерттеу. 

Керекті құрал-жабдықтар: қарын сөлі,жасанды қарын сөлі, тбиғи 

ерітінді, ұлтабар ферментінің сатылымға қойылған препараты, таза ұлтабар 

сөлі, қайнатылған бұлшық еттер, пробиркалар мен штативтер,термостат, 

өлшегіш пипеткалар, спиртовкалар, 0,2%-тұз қышқылының ерітіндісі, 10%-

ас тұзының ерітіндісі, 10%- NаОН ерітіндісі, 1%- CuSO4 ерітіндісі, балғын 

сүт, 0,5%- NaHCO3ерітіндісі, 2%- қымыздық натрий және калий 

қышқылының ерітіндісі, 1%- CaCI2 ерітіндісі,лакмусты қағаздар.  

         Жұмыстың барысы: Кестедегідей 5 пробирканы нөмірлеп, жұмысқа 

дайындау: 

№ р/р Пробиркалар Тәжірибе 

шарты 

Тәжірибе 

нәтижесі 

         1 1 мл ұлтабар сөлі  ( химозин 

препараты) + 5 мл сүт 

Барлық 

пробиркаларды 

10-12минут 

38°C темп. 

қалдыру 

 

          

        2 

1 мл  ұлтабар сөлі ( химозин 

препараты 10%-ас тұзы 

ерітіндісі pн=6,5-7,0 + 5 мл сүт 

 

 

       3 

1 мл + ұлтабар сөлі ( химозин 

препараты  10%- 

NaOHертіндісі(pH=7,0- 7,5) + 5 

мл сүт 

 

 

       4 

1 мл қайнатылған және суыған 

ұлтабар сөлі (химозин 

препараты) + 5 мл сүт 
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       5 

1 мл  ұлтабар сөлі ( химозин 

препараты + 5-7тамшы 2%-

натрий мен калийдің қымыздық 

қышқылы + 5 мл сүт 

 

             

           10-12минут өткеннен кейін барлық пробиркаларды термостаттан 

босатып, алынған нәтижелерді кестеге жазу.Соңғы,яғни 5 пробиркаға 0,5 мл 

1%CaCI2 қышқылын құйып,пайда болған нтижені анықтау. 

Сүттің ұюы - сүтті ақуыздың ыдырау нәтижесінің ең соңғы кезеңі 

болып табылады, казеиннің параказеинге және альбумоз сарысуына  

ыдырауы.Түзілген және иондалған параказеин кальций ерітілмейтін 

кальций тұзына айналады,яғни ол тұнба түрінде түзіледі. 

Химозиннің ашытылған әрекетінің оптимумы рн 5,4 болады. (пепсин  

рН 4,9-5,0). Химозиннің пепсиннен айырмашылығы ол өзінің әрекетін әлсіз 

сілтілі және ашытылған, бейтарптанған ортада көрсетеді. 

Химозин ферменті өте көп мөлшерде бұзаулардың ұлтабар сөлінде 

көп  кездеседі, сондықтан да оны ұлтабар сөлі деп атайды.Химозиннің 

ферментативті әрекет етуінің ерекшелігі мынада оның сүтті ұйыту және 

ашыту негізімен шектелуі болып табылады. 

 

 

5.5 Қарапайымдылардың мес қарынның құрамын бақылау 

 

Күйіс қайыратын малдардың асқазан алды бөлімінде орналасқан 

қарапайым кірпікшелі бір жасушалы  жәндіктер топтамасы арқылы 

орналасқан,сонымен қатар олардың жүзден астам түрлері болады.  

Ірі қара малдардың мес қарынында 30дан аса бір жасушалы 

жәндіктердің бар екендігі анықталған, ал қойлардың мес қарынында 15 бір 

жасушалы жәндіктер кездеседі. 1мл мес қарын ішіне 0,2 ден 2 млн.ға дейін 

бір жасушалы жәндіктердің болатындығы анықталған, яғни олар 

қабылданған жемнің саны мен сапасына тығыз байланысты болып келеді. 

Олардың жалпы массасы мес қарын көлемінің 20 пайызын құрайды.  

Жұмыстың мақсаты: Мес қарынды микроскоппен бақылау және 

оның суретін салу.  

Керекті құрал-жабдықтар: микроскоп, жылытатын Морозов 

үстелі,жабын және заттық әйнек, дәке. 

Жұмыстың барысы: Мес қарынның массасын 4 қабатты дәкеден 

өткізіп, сүзеді. Бір айта кететін жайт, егерде температура төмендейтін 

болма,онда мес қарын құрамындағы бір жасушалы жәндіктер тіршілігін 

жояды. 

Сүзгіден өткен мес қарынның сұйықтық құрамынының 1-2тамшысын 

заттық әйнекке тамызамыз және бетін жабын әйнекпен жауып,микроскопта 

қараймыз. Сол кезде зерттеліп отырған тамышадан әр түрлі көлемді бір 
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жасушалы жәндіктер болуы тиіс,соынмен қатар крахмал дәндері,клетчатка 

және жемнің құрамдас бөліктері табылады. 

 

5.6 Мес қарын қышқылдығының құрамын анықтау және зерттеу 

 

   Мес қарында интенсивті процестердің нәтижесінде, қантты, 

крахмалды, клетчатканың ашу кезінде – үлкен көлемді қышқылды ашу 

процесі пайда болады- сілтілі, майлы, пропионды 65:20:15. Ұшпалы май 

қышқылдарының жалпы концентраиясы (ҰМҚ) 50-150 ммоль/л шамасында 

уақыт пен рацион құрамына байланысты азықты қолданып болғаннан кейін 

жүрісін өзгертеді. Бір тәулік ішіде тзілген ҰМҚ – ның жалпы саны; 

сиырларда-4-4,5кг, бұқаларда 1,2-1,6кг, л қойларды 0,2-0,5кг.  

   Емшектегі бұзаулардың ме қарынының көлемі әлсіз қышқылдықтан 

сілтіге дейін өзгереді, (рН 6,8-7,2); азықтары өсімдік тәрізд жем шөптерге 

ауысқаннан кейін бірден қышқылдана бастайды.(рН 6,4-6,5).Күйіс 

қайыратын ересек малдардың мес қарынының рн құрамы 6,7-7,4. Оптимум 

рн-ын сүйемелдеу сілтілік сілекейдің бөлінуіне әкеліп соғады,сонымен 

қатар ашу өнімдерінің қышқылдығын бейтараптайды, ҰМҚ интенсивті 

түрде сору процесі басталады. 

Жұмыстың мақсаты: 1) мес қарын құрамының реакциясын анықтау; 

2) қышқылдық ашу процесіне сапалық реакцияларды жүргізу;  

Керекті құрал-жабдықтар: мес қарын құрамы, 1% темір хлор 

ерітіндісі, 4% карбол қышқылы, эфир,пробирка,штатив, спиртовка, әмбебап 

индикатор, индикаторлы қағаз. 

Қышқылдық ашу процесіне реакция.  

Жұмыстың барысы:  

Сүт қышқылы. 1) 20мл дистилденген суға 3тамшы 1% темір хлориді 

ерітіндісін қосамыз; сол уақытта су сары түске бояла бастайды. Суды 

пробиркаға құямыз, ал қалған бөлігін тамызу арқылы мес қарынға құямыз 

да соның бәрін сүзгіден өткземіз. Егерде сұйықтық құрамында сүт 

қышқылы болатын болса,онда сұйықтық қою-сары түске боялады.  

2) Пробиркаға 1 мл 4% карбол қышқылын құямыз (фенол) және 2 

тамшы 1%-дық темір хлоридін тамызамыз. Ерітінді аметисті түске 

боялғанға дейін оның үстіне дистилденген су қосамыз. Пробирканың үстіңгі 

беткейіне сүзілген таз қарын бөлігін тамызамыз. Егерде құрамында сүт 

қышқылы болатын болса,онда сұйықтық немесе ерітінді түбінде лимон 

түстес сары жолақ пайда болады.  

Ұшпалы май қышқылдары. Колбаға өлшеп 5 мл сүзгіден өткізілген 

мес қарын құрамын құямыз және 5мл  эфир қосамыз. Тығынмен жауып, 

мұқият араластырып, бірнеше уақытқа тұндырып, тұнғанын күтеміз.  

Пробиркаға 3 мл дистилденген суды құямыз, 2 тамшы 1%- темір 

хлоридін тамызамыз да дәл осы ерітіндіге пипетка арқылы колбадан алып 

эфирлі қоспаны қосамыз. Сұйықтық шеңбері қою-қызыл түс ке бояла 

бастайды.  
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Эфирлі қоспаға пробиркадағы спирттің бірнеше тамшысын 

тамызамыз. Егерде құрамында май қышқылы болатын болса,онда қоспа 

сары-күлгін түске бояла бастайды.  

 

 

6 Ішектегі ас қорыту процесі 

 

6.1 Ұйқы безінің  сөлін алу 

 

Жұмыстың мақсаты: Жасанды ұйқы безі сөлін алудың әдістерімен 

танысу. 

Керекті құрал-жабдықтар: ұйқы  безі, 50% глицеріннің сулы 

ерітіндісі, 0,7%-ас тұзының ерітіндісі, 80%-глицериннің сулы ерітіндісі, 1%-

ас тұзының ерітіндісі, 0,5%-ас тұзының ерітіндісі, ішек сөлі және он екі елі 

ішектің қырындысы.  

Жұмыстың барысы:  

1.Ұйқы безін  майлардан және байланысқан ұлпалардан ажырату 

керек, содан соң оны өлшеп 6-10сағат ауада қалдырамыз. Содан кейін 

бездің бір бөлігін кесіп алып, оны глицеринге саламыз(бездің 1 бөлігіне 

шамамен 4 мл 50% сулы глицерин ерітіндісі жұмсалады,сонымен әлсіз 

қышқылды сілті ерітіндісі), осы жоғарыда көрсетілген процестерден кейін 

дайын болған ерітіндіні құрылғыға салып, 2 сағат жанданғанын күтеміз. 

Оны бір тәулік ішінде тұндырамыз, содан соң центрифугадан өткіземіз, 

содан соң сол бөліктен сулы глицериннің құрамынан ажыратамыз, трипсин 

және панкреатитті амилаза және липазаны сол қалпында қалдырамыз. 

Экстрактты қолданбас бұрын оынң барлық санын теңдей бөлеміз, 0,7% ас 

тұзы ерітіндісін қосып және бірнеше мл ішек сөлін немесе он екі елі ішек 

қырындысын қосу арқылы оның жүру процесін белсендендіреміз.  

2.Ұйқы безін  басқа ұлпалардан ажыратып, ұсақтап, оған он екі елі 

ішектің сілемейлі қырындысын саламыз. Осы ұлпаларды фарфорлы 

кескінде ұнтақтаймыз, ұсақталған массаны  1% ас тұзы ерітіндісіне 

енгіземіз. Ішіндегі кескіндерді жақсылап араластырып, төрт қабатты 

дәкеден сүзіп өткіземіз.  

3.Майлардан және әр түрлі ұлпалардан ажыратылған ұйқы безін  ет 

өткізгіштен өткізіп, кескінде ұсақтаймыз. Сол массаға екі есе 0,5% ас 

тұзының ерітіндісін саламыз. Содан соң оны бөлме температурасында 

экстракциялаймыз. Пайда болған қоспаны сүзіп, зертханалық жұмыстарға 

пайдаланамыз.  

4.Сатылымға қойған панкреатин ұнтағын қолданбас бұрын бірнеше 

сағат 30°Cда  80%  сулы глицерин ерітіндісінде қалдырамыз. Панкреатиннің 

бір бөлігіне сулы глицерин ерітіндісінің 10 бөлігін кесіп алу қажет. Дайын 

болған экстрактты сүзгіден өткізіп, жұмыстарға пайдалана беруге болады.  

5.Сатылымға қойған панкреатин ұнтағын мұқият түрде кескіннен 

ұсақтап өткізу қажет.Панкреатиннің бір бөлігіне 0,5% ас тұзының 
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ерітіндісін қосамыз. 12 сағатқа дейін бөлме температурасында 

экстрациялаймыз. Дайын болған қоспаны сүзгіден өткізіп, ішек сөлі немесе 

он екі елі ішек қырындысымен белсендендіреміз. 

 

 

6.2 Ұйқы безінің  ақуызға әрекетін зерттеу 

 

           Жұмыстың мақсаты:1) Ұйқы безі  сөлінің қорытылуын зерттеу; 

2) ақуыздардың қорытылуының барлық қажетті жағдайларын зерттеу. 

           Керекті құрал-жабдықтар: Ұйқы безі  шырыш, пробиркалармен 

бірге штативтер, өлшегіш пипеткалар,Люголя ерітіндісі, фенолфталеиннің 

спирттік ерітіндісі, 0,5% НСI ерітіндісі, 0,1 н NаОН ерітіндісі, фибрин 

немесе пісірілген бұлшық еттер, өсімдік майы,өт, 1%-крахмал клейстері, 1% 

шикі крахмалдың клейстері. 

Жұмыстың барысы:  3 пробирканы алып, оларды кестеде 

көрсетілгендей етіп дайындаймыз: 

 

 

№ 

р/р 

     Пробиркалар Тәжірибе    

шарты 

Ақуыздың 

бар немесе 

жоқ болуы 

Пептидтің бар 

немесе жоқ 

болуы 

     

    1 

Асқазан асты сөл 

3мл + пісірілген 

бұлшық еттер 

38-40°C та 

40-45 минутқа 

термостатқа 

қалдыру, әрбір 

10минут сайын 

шайқап отыру 

қажет 

  

 

 

    2 

Асқазан асты сөл  3 

мл+ 3 мл  0,5% HCI  

+  пісірілген 

бұлшық еттер 

  

 

    3 

Асқазан асты сөл 

3мл + пісірілген 

бұлшық еттер 

  

 

       40-45 минуттан кейін пробиркаларды термостаттан алып, оған 

биуретикалық реакцияны жүргізу, яғни сол реакция арқылы ақуыздар мен 

пептидтердің бар немесе жоқ екендігін анықтау.Егерде ақшыл қызыл түстес 

болса,онда оның құрамында пептидтің бар екендігі, егерде қою-күлгін 

болса,онда ақуыздың бар екендігінің дәлелі.  

    Ұйқы безін  сөлінде протеолитикалық, амилолитикалық және  

липолитикалық ферменттер болады. Ақуыздардың аминоқышқылға дейін 

бөлінуі трипсин,химотрипсин және карбоксиполипептидаза ферменттері 

арқылы жүзеге асады. Алғашқы екі фермент белсенді емес түрде өңделеді, 

энтеропептидазамен белсендендіріледі. Ұйқы безін  майларды 

моноглицерид және глицеринге ,майлы қышқылдарға бөледі немесе 

ыдыратады; ішек қышқылын тұзбен белсендендіреді. Амилаза крахмалды 
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дисахарид пен моносахаридтегі декстриндер қатарымен ыдыратады. Олар 

белсенді түрде  шығады.  

 

 

6.3 Ұйқы безі  сөлінің майға әрекетін зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаты: Майда ұйқы безі  сөлінің қорытылуын зерттеу; 

Керекті құрал-жабдықтар: Ұйқы безі сөлі  , пробиркалармен бірге 

штативтер, өлшегіш пипеткалар,Люголя ерітіндісі, фенолфталеиннің 

спирттік ерітіндісі, 0,5% НСI ерітіндісі, 0,1 н NаОН ерітіндісі, фибрин 

немесе пісірілген бұлшық еттер, өсімдік майы,өт, 1%-крахмал клейстері, 1% 

шикі крахмалдың клейстері. 

Жұмыстың барысы:  3 пробирканы алып, оларды кестеде 

көрсетілгендей етіп дайындаймыз: 

 

 

№ 

р/р 

Пробирка құрамы Тәж.шарты Тәж.нәтижеі 

 

 

1 

2 мл ұйқы безі  сөлі+өсімдік 

майы 1мл+1-2 тамшы 

фенофталеин+0,1н 

NaOHерітіндісі,ақшыл қызыл 

түс пайда болғанға дейін. 

 

 

 

38 - 40°C 

температурда          

30 -35 минут    

термостатта 

қалдыру. 

 

 

     2 

2 мл ұйқы безі  сөлі + өсімдік 

майы+0,5 мл өт+1-2тамшы 

фенофталеин+0,1н NaOH ақшыл 

қызыл түс пайда болғанға дейін. 

 

 

 

     3 

2 мл ұйқы безі  сөлі+өсімдік 

майы 1мл+1-2 тамшы 

фенофталеин+0,1н 

NaOHерітіндісі,ақшыл қызыл 

түс пайда болғанға дейін. 

 

 

      30-35 минуттан кейін пробиркаларды термостаттан алып, 

нәтижелерді кестеге толтыру қажет. Егерде ерітінді боялмаса ол майдың 

қорытылуы және ерітіндіде майлы қышқылдың бар екендігінің дәлелі. 

Бояудың әлсізденуі майдың өзіндік бөліктерінің бөлінуін айтамыз. Ақшыл 

қызыл түсті бояудың болмауы майдың бөлінбегендігін немесе 

ыдырамағандығын дәлелдейді. 

 

6.4  Ұйқы  безі  сөлінің көмірсутекке әрекетін зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаты: Көмірсутекте  ұйқы безі  сөлінің қорытылуын 

зерттеу; 
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Керекті құрал-жабдықтар: ұйқы безі сөлі  , пробиркалармен бірге 

штативтер, өлшегіш пипеткалар,Люголя ерітіндісі, фенолфталеиннің 

спирттік ерітіндісі, 0,5% НСI ерітіндісі, 0,1 н NаОН ерітіндісі, фибрин 

немесе пісірілген бұлшық еттер, өсімдік майы,өт, 1%-крахмал клейстері, 1% 

шикі крахмалдың клейстері. 

Жұмыстың барысы:  3 пробирканы алып, оларды кестеде 

көрсетілгендей етіп дайындаймыз: 

 

№ 

р/р 

 

Пробиркалар 

Тәжірибе 

шарты 

Крахмалдың 

бар немесе жоқ 

болуы 

Глюкозаның бар 

немесе жоқ 

болуы 

1 2мл ұйқы безі  

сөл+1% 2 мл пісірілген 

крахмал(крахмал 

клейстері) 

38-40°C 

15 минут 

термостатта 

қалдыру 

  

    2 2мл ұйқы безі  

сөл+1% 2 мл пісірілген 

крахмал(крахмал 

клейстері) 

  

     3 2мл ұйқы безі  

сөл+1% шикі крахмал 

  

 

15 минут өткеннен кейін термостаттан барлық пробиркаларды 

босатамыз,соның ішіндегі үшінші пробиркадан сараптама аламыз. 

Пробирка ішіндегі қалғандарды қайтадан термостатқа салып, 30минутқа 

қалдырамыз.  

1,2 және 3 ші пробиркалардың сынамасына Люголя ерітіндісі 

бойынша сынама өткіземіз. Егерді ерітінді көк түске боялса,онда оның 

құрамында крахмалдың болуы болып табылады. 

 

6.5 Өттің беткейлік және белсенді әрекетін зерттеу 

 

Өттің беткейлік белсенді әрекеті судың керіліс күшіне қарағанда өте 

төмен дәрежедегі керіліс күшіне ие болады.Бұл процесс оның көптеген ұсақ 

майлы тамшылардан тұратын қатты,тығыздалған эмульсияның түзілуіне 

әкеп соғады және осының арқасында өте үлкен тамшылар пайда болады, 

сонымен қатар майда ферментативті түрде ыдырауға өз бетімен 

бейімделеді. Сонымен қатар, өт – ол лиапазаның майлы ферментін өте 

белсенді ыдырататын қсаиеті бар. Өттік қышқылдар молекулалық 

байланыстарға түседі, содан соң осы қышқылдарды ерітіп тасымалдайды да, 

әрі қарай ішекке тасымалдануына әсерін тигізеді. 

Жұмыстың мақсаты: Өттің беткейлік және белсенді әрекетін 

зерттеп,үйрену. 
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Керекті құрал-жабдықтар: Пробиркалармен бірге орналасқан 

штативтер,сүзгіш қағаздар, өсімдік майы, сұр түс, 20 %-сахароза ерітіндісі, 

сұр қышқылы, азот қышықылы. 

Жұмыстың барысы:    

1.Екі пробиркаға 5 мл –ден дистилденген суды құямыз, екіншісіне 5 

тамшыдан өтті сұйықтықты тамызамыз.Сұйықтық беткейіне аздап сұр 

қышқылын себеміз.Пайда болған нәтижені дәптерге жазып отырамыз. 

2.Пробиркаға 3 мл өсімдік майын құямыз.Солардың біреуіне 3 мл 

дистилденген су, ал екіншісіне 3 мл өт құямыз.Пробиркалардың ауызын 

жауып, мұқият аралсаатырамыз. Қай пробиркада анық эмульсия 

түзілетіндігіне аса қатты мән береміз. Яғни сұйықтықтар қабаттану кезінде 

майлы шапиктердің көлеміне байланысты ақырын жүреді. 

3.Екі пробиркаға шыны сүзгішті бекітеміз.Бірінші сүзгіден өткен 

сұйықтықты сумен араластырамыз, ал екіншісін өтпен бірге араластырамыз. 

Әр бір воронкаға 5-10 мл өсімдік майын құямыз. 45 минут өткен соң 

нәтижесін қараймыз. 

 

  

6.6 Өт қышқылдарын және пигменттерді (дақтарды) зерттеу 

 

Өттің құрамына өт қышқылының тұздары кіреді, холестерин, лецитин, 

бейорганикалық тұздар, муцин.Өттің түсі оның құрамындағы пигменттердің 

болуына байланысты болып келеді, олар өнімнің түзілуіне және 

гемоглабиннің қышқылдануына әкеліп соғады. 

Жұмыстың мақсаты: Өт қышқылдарын және пинменттерді 

(дақтарды) зерттеп,үйрену. 

Керекті құрал-жабдықтар: Пробиркалармен бірге орналасқан 

штативтер, сүзгіш қағаздар, өсімдік майы, сұр түс, 20 %-сахароза ерітіндісі, 

сұр қышқылы,азот қышықылы. 

Жұмыстың барысы:    

Пробиркаға 1 мл өт және 3 мл су құямыз. 5 тамшы 20% сахароза 

тамшысын тамызамыз да, ақырын жүріспен бір-екі тамшыдан сұр 

қышқылын тамызамыз.  

Егерде біз дайындаған осы ерітінді құрамында өт болатын болса, онда 

ерітіндінің түбінеде қою-сары түс пайда болады. Сұр қышқылының тұнбасы 

ерітіледі де, сұйықтық қою-қызыл түске ауысады. 

Жоғарыда көрсетлген реацияны сағаттық шыныда жасаймыз. 

Сағаттық шыныны ақ қағаздың бетіне қоямыз.Оған екі тамшы ерітілмеген 

өт тамшысын тамызамыз, содан соң 2 тамшы 20% сахароза қышқылы 

ерітіндісін құямыз.Содан кейін сол ерітіндіні шыны атяқшамен жақсылап 

араластырамыз.Сұйықтыққа жақындатып шыныны қозғалтпай 3-4 тамшы 

концентрленген сұр қышқылын тамызамыз.Біраз уақыттан кейін тамшы 

төгілген жерде өт қышқылының тұнбасы түзіле бастайды,содан соң ақышл 

қызылтүске боялады,ең соңында қою қызыл түс береді. 
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Өт қышықылымен біріккен қызыл және күлгін  түс өт қышқылына 

оксиметил фурфурол береді,яғни фруктозадан сұр қышқылынан пайда 

болады. 

Өттің пигменттеріне (дақтарын) арналған реакция. 

Жұмыстың барысы. Пробиркаға аз ғана мөлшерде азот қышқылын 

құямыз, содан соң ерітілген 2 мл өт қышқылын саламыз. (бұл реакцияны өте 

мұқият жүргізу керек). Дайын болған қоспаны араластырмай сол қалпында 

қалдырамыз. Екі сұйықтық шеңберінде түсті сақина пайда болады.Бұл екі 

түс қызыл және жасыл, күлгін қабаттардан құралады. Бұл түстердің пайда 

болуы билирубин өттің пигменттерінің қышқылдануының әркелкі дәрежеде 

өтетіндігін дәлелдейді. 

Дәл осы реакцияны сүзгіш қағазда өткізуге болады.Беткейіне аз 

мөлшерде азот қышқылын және өт қышқылын тамызуға 

болады.Қышқылдың айналасында әр түрлі түске боялған концентрленген 

сақина түзіледі. 

 

6.7 Ішектің сөлін алу 

 

Ішектің өте жұқа кілегейлі қабықтары , тек қана он екі елі ішектен 

басқасы либеркюн безін құрайды, яғни ол без ішектен сөлдің бөлінуіне 

септігін тигізеді. Он екі елі ішектің жоғарғы бөлігінде бруннер бездері 

орналасқан. Бұл бездердің құрамдары мен құрылыстары асқазанның 

пилорикалық бездерімен тығыз байланысқан.  

Жұмыстың мақсаты: Ішектің сөлін (шырынын) алуды үйрену. 

Керекті құрал-жабдықтар: Фистулалы жануарлар, балғын ішектер, 

87% глицерин ерітіндісі. 

Жұмыстың барысы:  

1.Таза және табиғи ішек сөлін тек қана фистулалы жануарлардың 

ішегінен алады. 

2.Ал,жасанды ішектің сөлін ішектің кілегейлі қабатынан да алуға 

болады.Жаңадан алынған кілегей қабатына 87%-дық глицерин ерітіндісін 

құйып, 2 күнге қалдырамыз.Оның үстіне 3 көлемді дистилденген су құйып, 

сұйықтықтан ажыратып, тұнбаны центрифугалаймыз.Центрифуга пептидаза 

және көптеген белсенді емес ақуыз сандарының кешенінен тұрады. 

 

6.8 Ішек сөлінің ақуызға әсерін анықтау 

 

    Ауыл шаруашылық малдарының ішек сөлі әлсіз сілтілі реакцияға 

тән,  тұтқыр , лай және бұлдыр болып келеді (рН 7,2-7,7). Қарын сөлінің 

құрамында ақуыздар мен көміртекті ыдырататын ферменттер бар: 

полипептидтер мен дипептидтерді амин қышқылдарына ыдырататын 

пептидаза қоспасы бар; амилаза, мальтаза, лактаза, сахараза – 

көмірсутектерді ыдырататын ферменттер; липаза – майларды ерітеді; 

энтерокиназа – қарын сөлін белсендендіретін трипсин. 
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Жұмыстың мақсаты: 

1.Ішек сөлі ферменттерінің ақуызды ыдырататын өнімдерді қорыту 

әрекетін зерттеу. 

2.Ішектегі ақуыздың ыдырауының барлық қажетті шарттарын 

анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар:ішек сөлі, термостат, штативтермен 

пробиркалар, 3% пептон ерітіндісі (суда ерітіп, қайнатып, сүзгіден 

өткіземіз), 1%-крахмал клейстері, 5%-сахароза, 10%- NаОН, 1%- CuSO4, 

фибрин немесе пісірілген бұлшық еттер, борм суы. 

Жұмыстың барысы: Кестеде  көрсетілгендй , пробиркаларды 

дайындау: 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

р/р 

 

 

Пробиркалар 

 

Тәжірибе шарты 

 

Ақуыздың  

бар немесе 

жоқ болуы 

      Амин 

қышқылының 

бар немесе жоқ 

болуы 

 

   1 

3 мл ішек сөлі + 

3% пептон ерітіндісі 

Пробиркаларды 

термостатта 39-

4O
0
C 

температурада 

45минут 

қалдырамыз 

  

 

   2 

3 мл ішек сөлі 

қайнатылған + 3% 3 мл 

пептон ерітіндісі 

  

 

   3 

3 мл ішек сөлі + 

пісірілген бұлшық еттер 

  

 

Уақыт өткеннен кейін пробиркаларлы термостаттан босатып, әр бір 

пробиркаға 10-15 тамшы бром суын тамызамыз.Егерде құрамында амин 

қышқылы болса,онда ерітінді ақшыл түске боялады,ал егерде 

аминқышқылы болмаса онда ерітіндіде ешқандай өзгеріс болмайды. 

 

6.9 Ішек сөлінің көмірсутекке әсерін анықтау 

 

Жұмыстың мақсаты: 

1.Ішек сөлі ферменттерінің көмірсутекті ыдырататын өнімдерді 

қорыту әрекетін зерттеу. 

2.Ішектегі  көмірсутектің  ыдырауының барлық қажетті шарттарын 

анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар: ішек сөлі, термостат, штативтермен 

пробиркалар, 3% пптон ерітіндісі (суда ерітіп, қайнатып, сүзгіден өткіземіз), 
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1%-крахмал клейстері, 5%-сахароза, 10%- NаОН, 1%- CuSO4, фибрин 

немесе пісірілген бұлшық еттер, борм суы. 

Жұмыстың барысы: Кестеде  көрсетілгендй , пробиркаларды 

дайындау: 

№ 

р/р 

  

 

Пробиркалар 

Тәжірибе 

шарты 

Крахмал және 

сахарозаың бар 

немесе жоқ 

болуы 

Глюкозаның 

бар немесе жоқ 

болуы 

1 2 мл ішек 

сөлі+1%крахмал 

клейстері, 3мл 

Пробиркалар

ды 

термостатта 

39-

4O
0
Cтемпера

турада 35-

40минут 

қалдырамыз 

  

2 2 мл ішек 

сөлі+5%сахароза 

ерітіндісі,5 мл 

  

3 2 мл су+ 5%сахароза, 

5мл 

  

 

Пробиркаларды термостаттан шығарған соң,олардың құрамындағы 

глюкозаның бар немесе жоқ екеніне көз жеткізу үшін Троммер әдісін 

қолданамыз.  

 

6.10 Ішек қабырғасындағы асқорыту 

 

Ас қорыту процесімен бірге жүретін  ішек қуысындағы  қоректік 

заттардың ыдырауы ішек қабатының беткейінде жүреді.Аш ішек беткейі 

микроталшықтарға өте бай болып келеді, ферментативті процестер күшейе 

түседі, ферменттерді адсорбиялайды,сонымен қатар өзіндік беткейлік 

катализатор болып табылады. 

Ішек қуысындағы белсенді заттардың ыдырауы кезіндегі ішек беткейі 

қабырға беткейі деп аталады, яғни ішек қкысындағы ас қорытуды ауыз 

қуысындағы ас қорытумен салыстырғанда ішектің сәуле түзіуне 

байланысты болып келеді. Ішек қабырғасындағы ас қорыту ды,яғни жеке 

өзін алғанда қабырғаның бір бөлігі немесе кілегейлі ішектің ферментативті 

ыдырауы белсенді заттардың айтарлықтай көбеюіне әкеп соғады. 

Жұмыстың мақсаты: амилазамен бірге крахмал гидролизі және ішек 

сөлінің ішек қабырғасының бөлігіне үдететін әсер беретінін дәлелдеу. 

Керекті құрал-жабдықтар: жануарлар ішегінің кілегейлі қабығының 

бөліктері, союға әкелінген малдардың ішектерінің бөліктері, Рингер салқын 

ерітіндісімен жуып-шаю, ацетонмен өңдеу, 0,2% крахмал клейстері, Рингер 

және физиологиялық ерітінді, 10%- NaOH,1% - CuSO4, инкубациондық 

орта. 

Жұмыстың барысы: Инкубаиялық ортаны дайындау үшін 

пробиркаға 12 мл Рингер және физиологиялық ерітіндіні құямыз және 

соның ішіне аш ішек қабырғасының 5-6 бөлігін саламыз.Пробирканы 
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термостатта 38°C та 10 минут қалдырамыз.10минут өткеннен кейін 

пробирканы термостаттан алып, ішек қабырғасының бөліктерінен 

ажыратамыз.  

10 пробиркаға 3 мл ден 0,2% крахмал клейстерін және 1 мл  ден 

инкубацияланған ерітіндіні құямыз. 6 және 10-ыншы пробиркадан 

басқаларын жаңадан жуылған аш ішектің бөліктеріне жібереміз. Барлық 

пробиркаларды 38°C температурада термостатта қалдырамыз және әрбір 5 

минут сайын 1ден 6 шы және 2ден 7ші  пробиркаға дейін термостаттан 

ажыратып отырамыз.Термостаттан кейін пробиркаларды салқын жерге 

немесе тоңазытқышқа қоямыз. 6-10 пробиркаларды ішектің қабырғасыныан 

ажыратамыз. Содан кейін барлық пробиркаларға глюкозаға арналған 

Троммер сынамасын жүргіземіз.  

Крахмал гидролизі барлық пробиркаларда жүзеге асады, алайда ішек 

қабырғасы бар пробиркаларда оң реакция жүреді, яғни сол пробиркаларда 

крахмал гидролизі өте тез жүреді. Гидролиздің тез жүруіне ішектің 

кілегейлі қабығында бекітілген ферменттер және де субстратпен тікелей 

байланысқа түсетін әрекеттер әсер етеді. 

 

 

6.11 Ірі қара малдарының күйіс қайыруын бақылау 

 

Жұмыстың мақсаты: Ірі қара малдарының күйіс қайыру процесін 

анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар: Әр түлік түрі,секундомер, спирт, мақта, 

майлық, сабын. 

Жұмыстың барысы: Көп қарын бөліктерінен тұратын күйіс 

қайыратын малдардың күйісі.Жануарларды бақылау кезінде мыналарға мән 

беру керек: 

1.Азықты шайнау ұзақтығын бақылау; құрғақ немесе шырынды 

азықтарды қабылдау кезінде азықты шайнау уақытты анықтау; 

2.Шайнау кезінде бастың қимылына, жақтың қимылына сонымен 

қатар кеуде қуысының қимылына мән беру керек.  

    Кекіру кезінде жануарлар демін ішке алып, дем алады және 

мойынын бөгелтіп, өкпенің кішіреюі байқалады.Осының салдарынан пайда 

болған антиперистальдық әрекет өңеш арқылы ауыз қуысына баратын 

азықтың бөлігін жылжытады.  

Мес қарынға толатын азық бөлімдерінің жұту уақытын анықтау.Азық 

ауыз қуысында шайналған кезде қанша қимыл болғанына мән беру. 1минут 

ішінде немесе барлық азықты шайнау кезінде қанша қимыл болғанына көңіл 

аудару. 

Сиырлардың азық қабылдап болғаннан кейінгі кекіру процесі жиі 

болып тұрады. Әр біреуі 1-2 секунд, кекіру кезінде газ да бірге 

шығады.алдыңғы қарындарда болатын кекіру саны ашу процесіне 
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байланысты болып келеді, яғни ол қабылданған азықтың құрамына да 

байланысты болап табылады. 

 

 

 

6.12 Ішек пен асқазанды аускультациялау 

 

Жұмыстың мақсаты: Жануарлар ішегі мен мес қарынының 

қимылын анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар: Әр түлік түрі, фонендоскоп,  

стетофонендоскоп,  плессиметр, дәке, секундомер, сабын, майлық, 

перкуссия жасайтын балғашық. 

Жұмыстың барысы: Мес қарынды жануардың сол жағындағы аш 

ішектің тұсында   аускультациялайтын болсақ, жануардың артқы жағына 

тұрып, қолымызды арқасына қою арқылы, сол құлағымызбен, малдың 

денесіне мәлі немесе майлық қойып тыңдаймыз.Аш ішекті тыңдау кезінде 

аналогиялық манипуляциялар оң жақтағы аш бүйірінде жүзеге 

асады.Асқазан және ішектің жұмысын тыңдау үшін фонендоскопа немесе 

стетофонендоскоп құрылғысымен де тыңдауға болады.  

Мес қарынның перистальтикалық жиырылу санын пальпациялау 

арқылы жүзеге асыруға болады.ол үшін малдың артқы жағынан, яғни сол 

жақ аш бүйірін саусақпен басып қарау арқылы анықтаймыз.  

Аускультация кезінде шыққан дыбыстар мен шуылдар арқылы 

перистальтиканың қарқындылығы мен мінездемесін анықтайды. 

 

6.13 Жануарлардың құрсақ қабырғасын перкуссиялау 

 

Жұмыстың мақсаты: Жануарлардың құрсақ қабырғасын 

перкуссиялау арқылы олардың ішек және асқазанның орналасуын анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар: Әртүрлі жануар, плессиметр, дәке, 

секундомер, сабын,майлық, перкуссия жасайтын балғашық. 

Жұмыстың барысы: Жануарлардың құрсақ қабырғасын 

перкуссиялау кезінде плессиметр немесе балғашықты қолданады.Сол кезде 

құрсақ қабырғасының әр жерінен топас немесе барабанның дауысына ұқсас 

дыбыстар шығады. (шыққан дыбыстардың айырмашылығын анықтау) 

 

6.14 Ас қорыту сөлдерінің ферменттері және олардың азыққа әсер етуі 

 

Жасушалардың құрылысы мен олардың энергия түзуінің материал 

көзі болып жануарлардың қолданатын азықтары болып табылады.Ас 

қорыту процесінің жүйесінде олардан белсенді заттар ыдырап және бөлініп 

шығады,кейбір компонеттер қан мен лимфаға сорылады, барлық 

ұлпалармен ағзаларға таралады. 
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Жұмыстың мақсаты: Ас қорыту сөлдерінің ферменттері және 

олардың азыққа әсер етуін анықтау. 

Жұмыстың барысы: Ас қорыту сөлдерінің ферменттері және 

олардың азыққа әсер етуін анықтау үшін оларды кестедегідей толтыру 

қажет: 

Ас 

қорыту сөлі 

 

Ферменттер 

 

Қандай өнімге дейін 

және нені ыдыратады 

Ас қорыту сөлінің бөгде 

заттары және олардың 

маңызы 

Сілекей Амилаза 

 

 

 

 

 

Мальтаза 

Крахмалға дейін 

мальтоза 

 

 

 

 

Мальтозаны глюкозаға 

дейін 

Муцин азықтың 

түзілуіне қолайлы 

жағдай туғызады 

Бикарбонаттар сілтілі 

ортаны құрайды 

Лизоцим- бактерицидті 

әрекет етеді. 

 

Қарын сөлі    

Және т.б.    

       

 

    Қорытынды сабақ  сұрақтары: 

1.Ас қорытудың негізгі түрлері? 

2.Асқазан-ішек жолдарының функциялары? 

3.Ауыз қуысындағы ас қорыту процестерінің түрлері мен фазалары және 

оларға сипаттама беру? 

4.Асқазандағы ас қорытылу процесінің құрамы мен қасиеті? 

5.Қарын сөлінің секрециясы? 

6.Асқазан қимылдары? 

7.Күйіс қайратын малдардың ас қорыту жолдары? 

8.Күйіс қайыру процесі, жұмыршақтағы ас қорыту? 

9.Күйіс қайратын мал төлдерінің сүттік және өтпелі кезеңдері? 

10.Қарын сөлі бездері? 

11.Қарын сөлі бездерінің механизмі? 

12.Дефекация? 

 

7 Зат және энергия алмасу 

 

Ауыл шаруашылық малдарының рационындағы әр түрлі азықтардың 

негізгі қажетті қарым-қатынастарын біліп қана қоймай малдардың қандай 

мөлшерде энергия бөлетінін білу қажет, сонымен қатар бөгде заттардың 

балансы туралы да білу міндетті болып табылады, ағзадағы ақуыздардың, 

майлардың, көмірсулардың физиологиялық маңыздылығын білу. 

Азықтардың биохимиялық сараптама нәтижесінің негізі және 

жануарлардың бөлінуі бойынша, сонымен қатар энергия алмасуды ағзаға 
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түскен немесе ағзадан бөлінген белсенді заттар арқылы нәтиже шығаруға 

болады. 

Ақуыз,көмірсу және майлардың сапалық реакциясын олардың 

құрамының жануар қабылдайтын азықта болуымен және жануарлар бөліп 

шығаратын өнімдермен анықтауға болады. 

 

 

7.1 Ақуыздық баланс 

 

Жұмыстың мақсаты: Ақуыз алмасуының бірнеше әдістерімен 

танысу. 

Ақуыз молекуласының құрамына және ақуыздың зат алмасуына азот 

кіреді.Сондықтан да ағзадағы ақуыздық алмасуды азоттық алмасу жүзеге 

асырады, яғни жануардан бөлінген қабылданған жем құрамының азоттың 

санының сәйкес болуы. (әсіресе, нәжіс және несеп арқылы). 

Азық құрамындағы ақуыздың ең маңызды рөлі оның белгілі бір бөлігі 

ақуыз жасушаларының ыдыраған бөліктерінің орнына қатысады.( 

пластикалық функция). Ағзаға түскен ақуыздың қалған бөліктері 

дезаминделеді және оны алдағы уақытта да энергетикалық қажеттіктерге 

қолдануға болады. Ағзадан амин топтары несеп арқылы немесе басқа да 

азоттық заттар арқылы бөлініп шығады.Сондықтанда кейбір ересек 

малдарда бөлініп шыққан  азот саны қабылдаған азық санына тең 

болады.Мұндай байланыс азоттық тепе-теңдік деп аталады.Оң азоттық 

балансы – азоттың ағзаға түсуі мен шығуын қабылдауы, ағзадағы 

ұлпалардың жаңадан түзілуі кезінде жүзеге асады; даму кезінде, буаз 

кезінде, аштықтан кейін және азық қабылдағаннан кейін байқалады.Теріс 

азоттық баланс мынадай жағдайларда байқалады: ағзаға түскен азыққа 

қарағанда азот көп бөлінеді; бұл көрсеткіш ұлпалардың бұзылуына әкеп 

соғады немесе азықпен бірге ақуыздар аз мөлшерде түседі; тұрақты 

ақуыздың тәуелділігі ағзаға немесе дене жасушасының бұзылуына әкеліп 

соғады. 

Бір тәуліктегі азоттық тепе-теңдікті ұстап тұратын  ақуыздардың 

минимальды саны ақуыздық минимум деп аталады. Ақуыздық баланстың 

есептелуі мынадан шығады,яғни ақуызда 16% азот болады.Соған сәйкес 1 г 

азотта 100 : 16 = 6,25 г  ақуыз болады (ақуыздың азоттық коэффициенті). 

Азоттық баланс бойынша бұлшық еттің қанша көлемде ыдырағанын немесе 

ағзада жаңадан түзілгенін білуге болады. 

Еттің құрамында 21% ақуыз болады. 1 г ақуызда 100 : 21 = 4,8 г ет 

болады, ал 1 г азотта 6,25 х 4,8 = 30 г ет болады, еттің азоттық 

коэффициенті. 

Мысалы:  Итке бір күнде 300г ет берілді. Нәжіс және несеп арқылы 

15г азот бөлініп шықты. Енді осының азоттық балансын есептеу шығару. 

Есептеу.   
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1. Етпен бірге 300:30 ке қатынасындай азот қабылданған. 

(еттің азоттық коэффициенті) =10г. 

Сонымен, қабылданған азот 10 г 

 _______ бөлінген 15 г 

азоттық баланс = - 5 (теріс) 

2. Ағзада жоғарыда бөлінген азықпен бірге азот ыдыраған: 

5г х 30 =150. 

 

Қорытынды. Малдардың ақуыз рационы жеткіліксіз, ол дененің 

ақуыздық ыдырауына сай емес. Осы жағдайда ақуыздық минимум 15г бір 

тәулік ішіндегі ақуыздық азотты құрайды. Яғни жануарлар бір тәулікте 450г 

ет қабылдауы тиіс: 15 г х 30 = 450 г. 

 

7.2  Ақуызға арналған сапалық реакция 

 

Жұмыстың мақсаты: Ақуыздың бар немесе жоқтығын анықтайтын 

реакциялармен танысу. 

Биуреттік  реакция.Ақуыздар сілтілік ортада мыс тұздарымен 

байланысып қою-күлгін түске боялады. Мұндай реакцияны  биуреттік  

реакция деп атайды, яғни өнімнің несепке ыдырауының салдарынан осы 

реакция пайда болады. 

Керекті құрал-жабдықтар: ақуыз ерітіндісі(1л суға ерітілген 

тауықтың екі жұмыртқасынан алынған ақуыз), пептон ерітіндісі, 

пробиркалар, 10%- NaOH ерітіндісі, 1%- CuSО4 ерітіндісі.  

Жұмыстың барысы: Пробиркаға 1-2 мл  ақуыз ерітіндісін құямыз, ал 

басқа пробиркаға 1-2 мл пептон ерітіндісін құямыз. Екі пробиркаға бірдей 

1мл ден 10%- NaOH ерітіндісін құямыз және 1%- CuSО4 ерітіндісінен 1-2 

тамшы тамызамыз. Ақуызы бар пробирканы шайқау кезінде күлгін түске 

боялатынын көруге болады, ал пептонды пробирканың ақшыл қызыл түске 

боялғанына көз жеткіземіз.  

Ксантопротенды реакция. Көп жағдайларда ақуыздарды қатты азот 

қышқылымен қыздыру кезінде ерітінді сары түске айналады, шартты түрде 

бензольдық сақина,яғни аминқышқылдық тобы бойынша ақуыз құрамына 

кіретін ферменттерді нитраттаймыз(тирозин, триптофан, фенилаланин). Сол 

ерітіндіге сілті қосатын болсақ,ерітінді қою-сары түске боялады (аммиакты 

немесе зәрлі натр). 

Зерттеу нысаны және керекті – құрал жабдықтар: жұмырқа 

ақуызының ерітіндісі,пробиркалармен бірге штативтер, концентрленген 

азот қышқылы, 20% NaOH немесе  аммиак ерітіндісі, фенол ерітіндісі (1 : 

1000). 

Жұмыстың барысы:  

1.Пробиркаға 1-2 мл жұмыртқа ақуызын құямыз да 1-2 тамшы 

концентрленген азот қышқылын тамызамыз. Пробирканы өте мұқият 
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жалында қыздырамыз. Түзілген ақуызбен сұйықтықтың тұнбасы сары түске 

боялады. 

2.Пробирканы суытқаннан кейін сол ерітіндіге  сілті тамызамыз. 

Жоғарыда пайда болған сары түс, қою-сары түске боялады. 

3.Осыдан біз неге көз жеткіземіз,яғни ксантопротенды реакция 

нитробензол өнімдерінің түзілуіне тәуелді болып келеді, ал бұл реакцияны 

фенол қосу арқылы жүргізеді. 

4.Пробиркаға 2 мл фенол ерітіндісін құямыз да және оған 10 тамшы 

азот қышқылын тамызамыз(концентрленген). Қыздыру барысында сары 

түске боялады, пикринді бензол қышқылының түзілуіне тәуелді болып 

келеді. 

Адамкевич реакциясы. Ақуыздардың құрамында триптофан 

аминқышқылы болады, глиоксил қышқылымен бірге реакцияға түседі, яғни 

оның құрамында әрдайым мұзды сірке қышқылы болады, ол ерітіндінің 

күлгін түске боялуына әсер етеді.Құрамында триптофан қышқылы жоқ 

ақуыздар, мысалы желатин мен протамин, ерітіндінге күлгін түс бермейді.  

Керекті құрал-жабдықтар: Тауық жұмыртқасының ақуызы, ашылып 

қайнатылған, пробиркалармен штативтер,мұзды сілті қышқылы, 

концентрленген сұр қышқылы. 

Жұмыстың барысы:Пробиркаға жұмыртқаның ақуызын саламыз, 

оның үстіне 1 мл мұзды сірке қышқылын құямыз.Ақуыз ерітілгенге дейін 

пробирканы қыздырамыз. Пробирканы қыздыраннан кейін оны бірнеше 

минутқа қойып, суытамыз, суыған пробирканың ауызын мұқият еңкейтіп 

1мл концентрленген сұр  қышқылын құямыз. Екі сұйықтықтың ортасында 

қызыл-күлгін түс пайда болады.Пробиркаларды үйкеу кезінде барлық 

сұйықтықтар күлгін түске айналады.Бұныда желатин бөлігімен жүргізу 

керек. Реакция нәтижесі оң болады, өйткені оның құрамында триптофан 

бар. 

Сұрқышқылды аммониймен ақуызды сылып алу. 

Ақуыздарды сылып алу дегеніміз – тұз ерітіндісінен қалған 

өзгертілмейтін немесе өңделмеген ақуыз ерітіндісін айтамыз.Ақуыздарды 

сылу процесі көңіл аударарлықтай процесс болып табылады, яғни қоспадан 

әр түрлі ақуыздардың бөлінуіне септігін тигізеді. 

Керекті құрал-жабдықтар: қан сарысуы,пробиркалар және 

штативтер, ерітілген сұр қышқылды аммоний,қаныққан сұрқышқылы 

ерітіндісі, 10% NаОН  және 1% CuSO4 ерітіндісі. 

Жұмыстың барысы: Пробиркаға 5 мл қан сарысуын құямыз, оған 

5мл қаныққан сұрқышқылы ерітіндісін құямыз да пробирканы шайқаймыз. 

Соның нәтижесінде ақуыздың глобулин тұнбасы түзіледі. Пайда болған 

тұнбаны сүзгіден өткіземіз. 1 мл сүзілген ерітіндіге биуреттік реакцияны 

жүргіземіз. Рекация оң болады , өйткені онық құрамында альбумин ақуызы 

бар. 

Альбуминді алу үшін сүзгіден өткізілген ерітіндіге ерітінді 

қаныққанға дейін аммоний сұр қышқылы ұнтағын қосамыз. Ақуыз тұнбасы 
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альбумин түзіледі. Ерітінді қалдығын сүзгіден өткізіп, биуреттік реакцияны 

жүргіземіз.Реакция теріс нәтиже береді, өйткені барлық ақуыздар тұнбаға 

түседі. 

Альбумин тұнбасын сүзгіден өткізген ерітіндімен беріге пробиркаға 

саламыз, оған 5мл су құйып, шайқаймыз. Ерітіндіні сүземіз. Оған биуреттік 

реакцияны жүргіземіз. Реакция нәтижесі оң болады, өйткені ерітініді 

құрамында альбумин болады. 

 

 

 

7.3 Көмірсуға реакция 

 

Жұмыстың мақсаты: Көмірсулардың бар немесе жоқтығын 

анықтайтын реакциялармен танысу. 

Троммер сынамасы. Тәуелсіз альдегидті немесе кетонды топты 

құрайтын моносахаридтер немесе көптеген күрделі сахаридтер металлдарды 

сілтілік ортада қалпына келтіреді.Троммер реакциясы тотыққан мыстың 

шала тотығуын қалпына келтіреді. 

Керекті құрал-жабдықтар: штативтер мен пробиркалар, пипеткалар, 

спиртовка, 10% глюкоза және 10%- сахароза, 10%-дық NаОН ерітіндісі, 1%-

дық  CuSO4 ерітіндісі. 

Жұмыстың барысы: Екі пробирканы аламыз, бірінші пробиркаға 2-3 

мл глюкоза ерітінідісін, ал екінші пробиркаға 2-3 мл сахароза ерітіндісін 

құямыз. Екі пробиркаға да 1/2  көлеміндей (1 — 1,5 мл) NaOH және CuSO4 

ерітіндісін тамызу арқылы пробиркада мыс гидрототығының көк немесе 

ақшыл көк түске боялғанын көре аламыз. Бірінші пробирканы қыздыру 

кезінде мыс гидрототығы көк түстен шала тотыққан сары түске боялады, ал 

екінші пробирканы қыздыру кезінде мыстың шала тотығуы  пайда  болады. 

(Cu2O). Мыстың тұзға айналып кетуіне жол бермеу керек, өйткені ол 

реакцияны басып кетуі мүмкін.Мыстың тотыққан гидрат шығыны қыздыру 

кезінде шала тотыққан мыс қара түске айналады. Екінші пробирканы 

қыздырған кезде сары немесе қызыл түс пайда болмайды, өйткені 

реакцияны қалпына келтіретін сахаридтердің тәуелсіз құрамында альдегид 

топтары болмайды. 

Дисахаридтер реакциясы. Дисахаридтер тұз қышқылымен қайнаған 

кезде инверсия түзіледі,яғни дисахаридтер моносахаридтерге айналады,яғни 

олар Троммер сынамысында тез табылады. 

Керекті құрал-жабдықтар: Штативтер мен пробиркалар, 

пипеткалар, спиртовка,  10%- сахароза, 5%  НСI және 10%-дық NаОН 

ерітіндісі, 1%-дық  CuSO4 ерітіндісі. 

Жұмыстың барысы: Пробиркаға сахароза ерітіндісін құйып, оған 

Троммер ерітіндісін жүргіземіз. Реакция нәтижесі теріс болады. 3 мл 

сахароза ерітінідісіне 1-2 тамшы 5%  НСI ерітіндісін тамызып,қайнатамыз. 

Қайнағаннан кейін оған Троммер реакциясын жүргіземіз. Реакция оң 
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нәтиже береді. Нәтижесінде гидролиз сахарозасында моносахаридтер пайда 

болады, қалпына келтіретін қасиеті бар глюкоза және  фруктоза пайда 

болады.  

Полисахаридтерге реакция. (крахмалға сынама) 

Йод немесе калий йоды ерітіндісі крахмалмен бірігіп көк түс береді, 

яғни ол қайнаған кезде жоғалады , ал  суытылған күйінде қайтадан көк 

түске боялады. 

Зерттеу нысаны және керекті – құрал жабдықтар: крахмал, 250мл 

колба, пробиркалармен бірге штативтер, спиртовка, Люголя реактиві. 

Жұмыстың барысы: Колбаға 100мл су құямыз , оған 2-3 г крахмал 

саламыз да колбаны үздіксіз араластырып отыра қайнатамыз. Пробиркаға 3-

5 мл салқындатылған крахмал ерітіндісін құямыз, 1-2 тамшы  Люголя 

реактивін тамызамыз. Ерітінді қарқынды көк түске боялады. Пробирканы 

қыздыру барысында көк түс жоғалып кетеді, ал салқындатқан кезде 

қайтадан көк түс пайда болады 

 

7.4 Майдың балансы 

 

Жұмыстың мақсаты: Май алмасуын анықтайтын бірнеше 

реакциялармен танысу. 

Майлар мен липидтер энергияның негізгі қайнар көзі болып 

табылады, жануарлар үшін аз ғана пластикалық материал дәрежесі болып 

табылады.Басқа қоректік заттармен салыстырғанда майлар депо 

резервтерінің сапасында көп мөлшерін артта қалдыра алады,яғни ол азықты 

қабылдау кезінде байқалады.  

Бейтараптанған майлардың молекуласына оттегі,көміру,сутегілер 

кіреді,яғни бұл элементтер органикалық заттардың құрамына кіреді.Май 

балансын есептеу үшін ағзаға түскен немесе бөлініп шыққан көміртек 

арқылы анықтауға болады. Ол үшін ағзадан бөлініп шыққан немесе ағзаға 

түскен ақуыз санын білу керек.Сондықтанда май балансын есептеу үшін 

ақуыздық алмасуды білу керек.Көмірсу құрамында кездесетін көміртектерге 

аса қатты көңіл аудармауға болады, өйткені көмірсулар энергетикалық 

материал болып табылады, ағзада тез жанады, сонымен қатар олардың 

айтарлықтай саны ағзада болмайды.  

 

 

7.5 Майға реакция 

 

Жұмыстың мақсаты: Майды анықтайтын бірнеше реакциялармен 

танысу. 

Керекті құрал-жабдықтар: Өсімдік майы, 10%-дық NаОН ерітіндісі, 

0,4%- аммиак ерітіндісі, эфир, этил спирті, хлороформ, өт, пробиркалармен 

штативтер. 
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Жұмыстың барысы: 6 пробирканы дайындап, оларды кестедегідей 

орналастыру: 

№ 

р/р 

Пробиркалар Тәжірибе шарты  Тәжірибе 

нәтижесі 

1 1 мл өсімдік майы  + 3 мл эфир  

 

 

Барлық 

пробиркаларды 

мұқият шайқау 

керек. 

 

2 1 мл өсімдік майы  + 3 мл спирт  

3 1 мл өсімдік майы  + 3 мл 

хлороформ 

 

4 1 мл өсімдік майы  + 3 мл NaOH  

5 1 мл өсімдік майы  + 3 мл су + 3-

4 өт тамшысы 

 

6 1 мл өсімдік майы  + 3 мл су  

 

 Барлық пробиркаларды  шайқап болғаннан кейін олардың 

нәтижелеріне көңіл аударамыз. Алғашқы үш пробиркада толығымен 

майдың ерітілуі пайда болады – ерітінді мөлдір, ал қалған соңғы үш 

пробиркада  май ұсақ шариктер тәрізді пішінде болады, ерітінді – ақ түсті 

эмульсия түзеді.Алынған эмульсиялардың тұрақтылығын және майлы 

шариктердің көлемін анықтау қажет.  

 

7.6 Экспериментальдық (сараптаушы) А-авитаминоз 

 

А витамині майда еритін витаминдер тобына жатады. А витамині 

ағзаға зардап туғызады және ол барлық жануарлар назарға алынады, бұл А 

витаминінің бір кемшілігі болып табылады. Оның алғашқы симптомдары 

болып ксерофтальмия табылады (конъюнктиваның және көздің қасаң 

қабығы айналасының шектен тыс құрғауы және), атаксия (дене 

қимылдарының әлсіреуі), конъюнктивиттер, көздің қасаң қабығының 

жараға айналуы , дене терісінің және эпитиальды терінің зақымданулары, 

мысалы, бронхтың, тынысалу жолдарының,сілекей бездерінің және зәр 

шығару жолдарының эпителийінің зақымданулары. 

Ағзада А витаминінің көп болуы да немесе жетіспеушілігі де өте 

қауіпті болып келеді. Сүйектердің сынғыштығы, ақсау және аяқ-қолдардың 

сынғыштығы, гингивитке ұшырау(қызыл иектің қабынуы) немесе тістің 

түсіп қалуы пайда болады. Көп уақыт бойы А витаминінің көптігінен 

немесе бауырда көп кездесетіндіктен бұл әсіресе мысықтарға аса қауіпті 

болып келеді. Осыған ұқсас әсерлер иттерде де байқалған, яғни олар А 

витаминінің шектен тыс көп дозасын қабылдау салдарынан 

болған.Сондықтанда өнім рационында А витаминінің болуы, әсіресе 

бауырда,балық майында көп кездеседі, осыған аса қатты мән берілуі тиіс. 

Рационға енгізу қажетті болғанымен, оларды шектен тыс көп қолдану өте 

қауіпті болып келеді.  
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Жануарларды азықтандыру кезінде ,олардың азық рационында А 

витамині кездеспейтін болса, онда жануарлар авитаминоз ауруына 

шалдығады.Көбінесе бұл аурумен жаңа өскен төлдер шалдығады. 

Жұмыстың мақсаты: Зертханалық жануарларға экспериментальдық 

(сараптаушы) А-авитаминоз реакциясын жүргізу.  

Керекті құрал-жабдықтар: 1 айлық тышқандар немесе 

егеуқұйрықтар, А-авитаминозды азық, металлдан жасалған торшалар, 

таразы, сызғыштар. 

Жұмыстың барысы: Эксперимент жасау үшін бірдей жастағы 

тышқандар мен егеуқұйрықтарды алады да оларды екі топқа бөледі: 

тәжірибелік және бақылау. 

Әр бір топтағы жануарлардың дене салмағын және ұзындығын 

тексеріп болғаннан кейін оларды металлдан жасалған торға салады. 

Тәжірибелік топтағы жануар аз ғана көлемдегі Шерман рецепті бойынша 

дайындалған А-авитаминозды азықты береді: 59% сұлы, 30% автоклавтан 

өткізілген көк сүт, 10% май, 1% хлорлы натрий. Ал, бақылау тобындағы 

жануарларға кәдімгі, күнделікті азық беріледі. 

Әр бір 5 минут өткен сайын екі топтағы жануарлардың дене салмағын 

өлшеп отырады. 

Эксперимент жасау барысында тәжірибелік топтағы жануарлар А 

витаминінің салдарынан өсе бастайды, ал 10-12 күн өткен соң тәжірибелік 

топтағы жануарлардың өсуі тежеледі. Содан кейін дене салмағы азая 

бастайды. 20-30 күннен кейін Авитаминоздың көрсеткіштері көріне 

бастайды: қабақтың дүмпуі, көздің қасаң қабықшасының қараюы және 

қансырауы . Авитаминоздың бұл формасын ксерофтальмия деп атаймыз (13 

сурет).  

 

 
Сурет- 13 . Тышқандардың экспериментальдық (сараптаушы) А-

авитаминозы, А – ауруға шалдықпаған тышқан, Б- аурудың бастапқы 

кезеңдері, В - ксерофтальмия. 

А витаминоздың алғашқы белгілері пайда бола бастағаннан кейін екі 

топтағы жануарларды екі бөлікке бөледі. Бірінші топтағы жануарларды А 
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витаминоздық азықпен азықтандырады, ал екінші топтағы жануарларға А 

препаратын береді(2-3 тышқанның күнделікті азығын береді) 

А витаминінің концентратын жеген жануарлар сауыға бастайды. Ал, 

А витаминінің концентратын кабылдамаған жануарлар 10-20 күннен кейін 

өлімге ұшырайды. Соңында ксерофтальмия пайда болады.  

 

 

7.7 Экспериментальдық  В1-авитаминозы 

 

Ағзада тиаминнің жетіспеушілігі көмірсулардың қышқылдануына 

әкеліп соғады: қан мен несепке тотықпаған өнімдердің жиналуы, 

ацетилхолин синтезінің бұзылуы. Бұл биохимиялық зақымданулар жүйке 

жүйесінің патологиялық симптомдарына әкеліп соғады (перифериялық 

полиневриттер, параличке ұшырау), жүрек-қан тамырлар жүйесінің 

бұзылуы (тахикардия, жүрек маңының зақымданулары, жүрек көлемінің 

шектен тыс ұлғаюы, жүректің домбығуы, жүректің демігуі) сонымен қатар 

ас қорыту ағзалары ( тәбеттің жоғалуы, іштің ауруы, ішек тонусының 

төмендеуі, іштің тоқтауы немесе қатуы) осының барлығы ағзаға тиаминнің , 

яғни В1 витамині жетіспегендіктен болады.  

Құстар В1  витаминіне яғни  суда еритін  витаминдерге өте сезімтал 

болып келеді( көгершіндер, тауықтар). Құстарды В1  витамині жоқ 

азықтармен азықтандыру кезінде жүйке  жүйесінің перифериялық 

полиневритке ұшырайды. 

Жұмыстың мақсаты: Зертханалық жануарларға экспериментальдық 

(сараптаушы) А-авитаминоз реакциясын жүргізу.  

Керекті құрал-жабдықтар: А-авитаминозды азық,көгершіндер мен 

тауықтар және торлар. 

Жұмыстың барысы: Тәжірибе жасау үшін екі көгершінді аламыз да 

оларды екі топқа бөлеміз: тәжірибелік және бақылау. Құстарды өлшеп 

болғаннан кейін оларды торға салып қоямыз. Тәжірибелік топтағы құстарды 

авитаминоздық азықпен азықтандырады,(көбінесе күрішпен азықтандырған 

жөн), 140-150°C температурада 4 сағат автоклавтаймыз. Осындай өңдеуден 

өткен дәннің құрамында В1 витамині болмайды, ал бақылау тобындағы 

құстарды кәдімгі күнделікті азықпен азықтандырады. 

Алғашқы 10-15 күнде көгершіндер ешқандай өзгеріске ұшырамайды, 

содан кейін ғана іші өтіп, тамаққа деген тәбетін жоғалтып, көгершіндер 

азықтан бас тартады.  

Көгершіндер азықтан бас тартқаннан кейін арықтап кетпес үшін,оның 

алдын алып оларға азықты күштеп береміз. Содан кейін аурудың екі белгісі 

болады: салдану және спастиялық. 

Аурудың салдануға ұшырауы кезінде әлсіздік,дененің қозғалмауы, 

салдану және өлімге ұшырау пайда болады.Аурудың спастиялық ауруға 

ұшырауы кезінде дене қимылы өзгереді, орнықсыз жүру және талып қалу 

белгілері пайда болады. Сонымен қатар құстардың басын арқасына қарай 
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шалқайтуы байқалады және дәл осындай күйде құстар өлімге 

ұшырайды.Тәжірибелік топтағы құстардың өлімге ұшырауы 20-30 күн.  

Екінші топтағы құстарды емдейді, B1витамин препаратын азығына 

қосып береді. Осыдан кейін көгершідерде полиневриттің көрсеткіштері 

жойыла бастайды. 

 

 
Сурет -14. Көгершіндерге арналған Экспериментальдық В1-авитаминозы. 

Аурудың спастиялық формасы. 

 

7.8 Экспериментальдық  рахит (D3-aвитaминoз) 

 

D витаминін әдетте "сүйектер витамині "  деп атайды.Оның 

құрамындағы кальций және фосфор концентрациясы қан плазмасында 

жоғары дәрежеде болады,яғни сүйектерді нәрлендіру үшін қажет болып 

табылады.Тоқ ішекте болатын Д витамині кальций және фосфордың сорылу 

процесін нығайтады және кальций құрамының қоюлануына және 

плазмадағы қалыпты концентрациясын сақтауға мүмкіндік береді. Д 

витаминінің белсенді түрдегі биосинтезі плазмадағы кальцийдің төмендеу 

дәрежесіне әкеліп соғады.Көріп отырғанымыздай Д витамині рациондағы 

кальций және фосфор концентрациясымен тығыз байланысты болып келеді.  

Д витамині (кальциферол) А витаминіне ұқсас келеді, екеуіде майда 

еритін топқа жатады.Бұл витаминдер жануарлардың майларының 

құрамында  көп кездеседі.  

Өсімдіктер құрамында эргостерол кездеседі, яғни ультракүлгін 

сәулелерінің салдарынан Д витаминіне айналады. 

Егерде жануарларға берілетін азықтардың құрамында Д витамині 

болмаса, онда жануарлардың кальций және фосфор алмасуы бұзылады, яғни 

рахиттің белгілері пайда бола бастайды. 

Рахит ауруының алғашқы белгілері бұл- сүйектің сынғыштығы мен 

майысуы, буындардың қабынуы, аяқ-қолдардың қисаюы, кеуде 

торшасының деформацияға ұшырауы пайда болады. Ересек малдардың 

аналогиялық ауруға ұшырауы остеомаляция деп аталады. 

Жұмыстың мақсаты: Зертханалық жануарларға экспериментальдық 

рахит реакциясын жүргізу.  

Керекті құрал-жабдықтар:  рахитогенді азық, тышқандар. 

Жұмыстың барысы: Зертханалық жануарларға экспериментальды 

рахит реакциясын жүргізу үшін бірдей жастағы екі зертханалық тышқанды 
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алады.Жануарларды өлшеп болғаннан кейін оларды торға салып, қараңғы 

бөлмеге қояды. Бірінші топтағы жануарларға рахитогенді рецепт бойынша 

дайындалған азықты береді: бидай - 33%, желатин - 15%,бидай глютині - 

15%, хлор натрий - 1%,көмірқышқыл кальций - 3%.Ал,бақылау тобындағы 

жануарлар кәдімгі күнделікті азықты қабылдайды. 

Аптасына бір рет жануарлардың салмағын өлшеп отырады. 35-40 күн 

өткеннен кейін, авитаминозды азықты қабылдаған жануар рахит ауруына 

ұшырайды: өсіп-дамудың бірден тоқтап қалуы, аяқ-қол қимылдарының 

бұзылуы, жүрісінің өзгеруі, сүйек дамуының бұзылуы. 

Д3 авитаминозының алғашқы белгілері пайда болғаннан бастап 

тышқандарды Д3 витаминдік терапиямен растайды( балық майы, 

эргокальциферолдың майлы ерітіндісі, күніне 5-10 мың рет) содан кейін 

рахит ауруынан сауыға бастайды. 

 

 

 

8 Энергия алмасу 

 

Энергия алмасудың дәрежесі ағзадағы физиологиялық процестердің 

қысымының нәтижесінен пайда болады және зат алмасудың интегральды 

көрсеткіші болып табылады.Жануарлар ағзасынан бөлінген энергияны 

анықтау үшін калориметрияның түзу және қосалқы әдістерін қолдану 

арқылы анықтауға болады.  

Түзу калориметрия. 

Түзу калориметрия әдісі арқылы энергетикалық балансты анықтау 

үшін сыртқы ортадан түскен және сыртқы ортаға бөлінетін барлық 

заттардың нақты санын білу керек. Осы заттардың энергетикалық 

құндылығы калоримертияда анықталады. 

Мал ағзасының жылу өнімділігі нақты термометрлердің әсерінен 

калориметриялық камераларда анықталады.  

Түзу калориметрия әдісімен қолдануда көбінесе ірі қара малдары 

қолданады, бұл әдіс өте күрделі әдіс болғандықтан тәжірибеде көбінесе осы 

әдісті көп қолданады. 

Қосалқы калориметрия (қисық немесе бұрыс). 

Қосалқы калориметрия әдісі - газ алмасу процестерін,яғни мал 

ағзасында жүретін қышқылдық интенсивті процестерді, сонымен қатар 

ағзадағы тотыққан заттарды  анықтауға арналған.Ағза тұтынатын оттегі 

саны мен тотығуға кеткен май, көмірсутек және ақуыздардың сонымен 

қатар мал ағзасында түзілетін жылу энергиясы санының арасындағы 

тәуелділік калориялық эквивалентпен немесе калориялық коэффициентпен 

анықталады, яғни бұл анықталған көрсеткіш мал ағзасы тұтынатын оттегі 

мен ағза бөліп шығаратын оттегі литрін анықтайды. Калориялық 

коэффициент тұтынатын оттегіге қарағанда ақуыздардың және майлар мен 
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көмірсулардың тотығу дәрежесіне әркелкі болып келеді,яғни оның 

көрсеткіші 0,8, 0,7, 1,0 ге тең. 

Оттегінің калориялық коэффициентін анықтау үшін дәл сол уақытта 

қандай заттардың тотықанын білу керек. Бұның көрсеткіші тыныс алу 

коэффициенті болып табылады,яғни ағзаға түскен оттегі O2 мен бөлініп 

шыққан көмірқышқыл  CO2 газының көрсеткіші болып табылады.Бұдан 

басқа ағзаның энергия шығындауы тыныс алған ауамен оның анализіне 

байланысты болып келеді, сонымен қатар тыныс алу коэффициенті мен 

ағзаның жылу бөлетін көрсеткіші болып табылады. 

 

8.1 Газ алмасу процесі бойынша энергия шығынын анықтау 

 

Энергияның азықтық органикалық заттарға айналуын ағзаға түскен 

оттегімен бөлініп шыққан көмірқышқыл газының мөлшері арқылы 

анықтауға болады. Тұтынған 1 литр оттегі және ағза бөліп шығарған 1 литр 

көмірқышқыл газы дененің айтарлықтай санымен жүзеге асады, яғни бұл 

процесс газдың калориметриялық коэффициенті деп аталады.Сондықтан 

ағза шығындаған энергияны анықтау үшін калориялық тыныс алу 

коэффициентінің саны арқылы анықтауға болады. 

Жұмыстың мақсаты: Тыныс алу коэффициентін анықтайтын 

әдістермен танысу, тыныс алу және калориялық коэффициент арқылы 

ағзадан бөлініп шыққан энергия шығынын меңгеру. 

Тыныс алу коэффициентін анықтау.  

Тыныс алу коэффициенті бөлінген көмірқышқыл газының көлемін 

және ағза қабылдаған оттегі көлемінің қатынасына байланысты болады.  

 

 

(ТК)= VСО2/ VО2 

VСО2— бөлінген CO2; 

О2 —  тұтынған O2 

 

Ағзадағы газ алмасу кезінде тек қана көмірсутек тотығады, ал ТК 1 

тең болады. Бұны төмендегі формула арқылы білуге болады,                                                                

C 6 H 1 2 O 6  +  60 2 = 6C02 + 6 H 2  О  

 

Қалыпты жағдайда тыныс алу коэффициенті 1 ден 0,7 шаманы 

құрайды. ТК 0,7 болған жағдайда ағзада май және калориялық 

эквивалент,сонымен қатар жылу энергиясы тотығады, сол уақытта 1 литр 

оттегі 18,551 кДж-ға тең болады, ал ТK=1 -21,135 ге тең болғанда қандай 

болады? 

Есеп. Жылқы бір минут ішінде 1,5 л O2 сіңірді де 1,275 л CO2 ны 

шығарды. ТК 1,275 : 1,5 = 0,85 тең. 

Энергия шығынын анықтау.  
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Калориялық энергия шығынын анықтау үшін калориялық эквивалент 

кестесін қолданады. Ол үшін оттегі және көмірқышқыл газының 1 литрін тк 

– де анықтайды.  

Бір литр оттегінің калориялық эквиваленті тыныс алу коэффициенті 

кезінде әр түрлі көрсеткішті көрсетеді, өйткені ағзада әр түрлі заттар 

тотығады. 

1 минут ішіндегі энергия шығынын анықтау үшін 1 минут ішінде 

жұтылған оттегі мөлшерін тыныс алу коэффициентіне сай келетін 

калориялық эквивалентке көбейту қажет.  

Мысал. Жылқы 1 минут ішінде 1,5 оттегіні қабылдайды, 

коэффициентпен салыстырғанда 0,85ті құрайды.Сонда энергия шығыны 

20,364 х 1,5 = 30,546 кДж жылуды құрайды.1 сағат ішінде 30,546 х 60 = 

1832,760 және 1 тәулікте  1832,760 х 24 = 43986,240 I кДж ды құрайды. 

 

 

 

 

 

 

8.2 Жануарлардың жылу беру қасиетін зерттеу 

 

Зат алмасу процесі кезінде жасушаларда жылу түзіледі де, оны 

қоршаған ортаға бөлу процесі бірге жүреді, яғни жылу тепе-теңдігі пайда 

болады. 

Жұмыстың мақсаты: Ағзаның жылу бөлетініне және оны сыртқы 

ортаға бөлетініне көз жеткізу. 

Керекті құрал-жабдықтар: 2 стакан, сулы термометр, тышқандар 

мен атжалмандар 

Жұмыстың барысы: 2 стаканды дайындаймыз, яғни стакандардың 

біреуі екіншісінен кішкентай болу керек, стакан ішінің көлемі 1 см болуы 

тиіс. Стакан ішіне  100 °C температурадағы ыстық су құямыз, содан соң оны 

термостатқа саламыз. Бірінші стаканға тышқан мен атжалманды саламыз, ал 

екінші стаканды бақылауға қалдырамыз. 30минуттан кейін стакан ішіндегі 

судың температурасының қалай өзгергенін көруге болады.  

 

8.3 Жануарлардың жылу регуляциясын зерттеу 

 

Қоршаған орта температурасының өзгеруіне қарамастан малдардың 

дене температурасы тұрақты болады. Осы процестің регуляциялануына 

жүйкелік және гуморалдық ағза қызмет атқарады.  

Жұмыстың мақсаты: Малдың дене температурасын сынапты немесе 

электронды термометр арқылы анықтап үйрену. Малдың денесі мен терісіне 

сыртқы ортаның әсерін анықтауды үйрену. 
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Керекті құрал-жабдықтар: Теңіз шошқалары, тышқан, қоян, қой, 

сиыр, жылқы, ветеринарлық термометр, электронды термометр, дәке, мақта, 

вазелин, шыны банкалар,  +30-35°C ыстық су, қар немесе мұз.  

Мал денесінің температурасын (қызуын) анықтау немесе өлшеу.  

Жұмыстың барысы: Малдардың денесінің қызуын өлшеу үшін 

малдардың тік ішегіне термометрді енгізу арқылы, ал құстардың дене 

қызуын клоака арқылы анықтайды. Ол үшін ветеринарлық термометр 

немесе электронды термометрді пайдаланады. Сынапты термометрмен 

өлшеу кезінде, ең алдымен термометрдегі сынап бағанасы төменге түсу 

үшін оны төменге мұқият сілкиміз де, содан соң дезинфекциялық 

ерітіндімен сүртіп, вазелин жағамыз. Дайын болған термометрді айналдыру 

арқылы малдың тік ішегіне енгіземіз. Содан соң оны 10 минутқа 

қалдырамыз. Термометр түсіп қалмас үшін ,мұқият бекітеміз. Содан соң 

малдардың дене қызуын өлшейміз.  

Малдың тері беткейінің дене қызуын электротермометрмен өлшейді. 

Тері беткейінің қызуын малдың бас аймағының, арқа және артқы жақтарын 

өлшейді (сурет 15). Содан соң тік ішектің температурасы  мен терінің 

температурасын салыстырады. Егерде дене қызулары әр түрлі болса, онда 

неліктен олай болғандығын түсіндіреді. 

Қоршаған орта температурасы түсіп немесе көтерілген  кезде 

малдардың дене қызуы мен тері қызуынн өлшеу. 

Жұмыстың барысы: Зерттеу жұмысын үй қояндарына немесе теңіз 

шошқаларына жүргізуге болады. Жануарлардың дене қызуын тік ішек 

арқылы , ал тері қызуын жануардың арқасы арқылы тексереді. Содан кейін 

жануарлардың шыны банкаға орналастырады, қалғанын 15 минут ваннаға 

су құю арқылы сонда қалдырып, дене қызуының өзгерістерін бақылайды. 

30-35°C және 0°C сыртқы орта  температурасының жануар ағзасына әсерін 

бақылайды. Әрбір зерттеуден кейін 10минут сайын дене және тері қызуын 

өлшеп отырады.  Пайда болған нәтижені қағазға түсіріп, түсіндіреді. 

 

 
Сурет  -15 . Шошқа терісінің температуралық топографиясы. 

 

Қорытынды сабақтардың сұрақтары:  

1.Энергия алмасу дегеніміз не? Ол неден құралады? 

2.Зат алмасу әдісін меңгеру? 

3.Ақуыз алмасу? 

4.Ақуыз функциясы? 

5.Көмірсу алмасу? 

6.Көмірсу функциясы? 

7.Липидтердің функциясы? 
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8.Кезеңдік липидтердің сіңіруі? 

9.Су алмасу? 

10Минералдық алмасу: макроэлементтер? 

11.Минералдық алмасу:миркоэлементтер? 

12.Энергия алмасу? 

 

9 Бөлу 

 

Зат алмасу кезінде ағзаға әр түрлі зиянды өнімдер түседі, яғни олар 

торшадан бөлініп ішкі ортаға тарайды. Ағзаның бір қалыпты өміршеңдігін 

жақсартатын ең тиімді шарттардың бірі болып табылады. Өнімнің 

айтарлықтай бөлігі бауыр арқылы шығады.Бөліну процесіне басқа да ағзалар 

қатысады. Тыныс алу ағзасы арқылы көмір қышқыл газы, ал тері арқылы тер 

және әр түрлі өнім алмасулар, ал ас қорыту ағзасы арқылы – тұздар, бояулар, 

дәрілік заттар, ал сүт бездері арқылы – дәрілік заттар мен өнімдер шығады. 

Әр түрлі ағзалардың бөлу функциясы  ағзаның ішкі ортасын тұрақты 

сақтап қалуы және  иондық балансқа және қышқыл-сілтілік тепе-теңдікке 

байланысты болып келеді.  

 

 

 

9.1 Жануарлардан несеп алу 

 

Жұмыстың  мақсаты: Несеп алу әдісімен танысу. 

Керекті құрал-жабдықтар: Ірі және ұсақ малдар, бекітуге арналған 

станоктар,катетрлер, несеп қабылдағыш және дезинфекциялық ерітінділер, 

стерильді вазелин немесе май, өлшегіш цилиндр және несепті құятын 

ыдыстар.  

Жұмыстың барысы:  

а) біркелкі несеп бөлігін жануарлар несепті бөлу кезінде жинап алады, 

әсіресе несеп бөлу уақыты сиырларда таңғы уақытта тұрғаннан кейін жүзеге 

асады.Несеп бөлу процесін рефлекторлы жолмен шақыруға болады, бұл 

үшін ағынды судың дыбысын шығару керек сол уақытта жануарлар 

ағзасында несеп бөлу процесі жүзеге асады; 

б) несеп алу кезінде жануарларды белгілі бір уақытта катеризация 

процесін жүргізеді,бұл зәр шығару өзегіне қуық арқылы катетр енгізеді. Ірі 

қара малдарға катетр енгізген кезде оларды тұрған күйінде жүзеге асырады 

немесе станоктарға байлап қою арқылы жүзеге асырады; ал иттер мен 

қояндарға катетр енгізген кезде оларды қарыннан жоғары көтеріп тұру 

арқылы енгізеді; ал мекиендердің зәр шығару мүшесін дезинфекцияланған 

ерітіндімен сүтіп, катетрді вазелинмен майлап мандренмен бірге уретраға 

енгізеді. Катетр қуыққа енгеннен кейін мандренді алып тастайды. Ал 

бұқалар мен биелерге катетр енгізу өте қиын болып келеді. 
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Сурет -16 . Қабан(Б)мен бұқадан(А) несеп алу жағдайы. 

1 – сыммен бірге орналасқан брезент немесе резеңкелі зәр жинаушы; 2 – 

ағызып апаратын шланг; 3 – бекітуші лямкалар.  

в) ірі малдардан бірнеше уақыттан кейін бөлінген зәрді арнайы несеп 

жинаушы құрылғылармен алып, несепті арнайы стакандарда сақтайды. 

Ағызып жіберетін түтікшенің болмауына байланысты несеп жинаушы 

құрылғыға резеңкені (пузырь) енгізеді.Шошқалар және ұсақ күйіс қайратын 

малдарды ағаштан немесе металлдан жасалған торға кіргізу арқылы несепті 

алады. Ірі зертханалық және жабайы жануарлар үшін арнайы металлдан 

жасалған торға кіргізіп арнайы несепті жинайтын құрылғысы бар 

құрылғымен несепті жинайды. Тышқандар мен егеуқұйрықтарды сеткаға 

кіргізіп,арнайы шыны воронкамен несепті цилиндрге жинайды. Әрбір несеп 

жинағаннан кейін несептің көлемін өлшегіш цилиндр арқылы өлшейді.  

 

9.2 Несептің (зәрдің ) тығыздығын анықтау 

 

Несептің тығыздығы оның құрамындағы судың немесе құрамдас 

тығыздығымен сипатталады. Несептің тығыздығына көбінесе оның зәрі әсер 

етеді. Несептің тығыздық көрсеткіші малдың түріне, ішкен судың көлеміне 

және диурез дәрежесіне, сонымен қатар қоршаған орта температурасына, 

малдардың физиологиялық күйіне байланысты болады. (жұмыс малы немесе 

буаз мал). 

Жұмыстың  мақсаты:  Әр түрлі жануарлар несебінің тығыздығын 

анықтау 

Керекті құрал-жабдықтар: Әр түрлі жануарлардан алынған балғын 

несеп, 100-250мл цилиндр, урометр.  

Жұмыстың барысы: 100-250 мл көлемдегі цилиндрді несеппен 

толтырады, пайда болған көпіршіктерді қоспағанда (сурет 17). Көпіршікті 

сүзгіш қағазбен алып тастайды. Ақырындап несепке урометрді енгіземіз. 

Урометр шкаласының бөлінуі яғни төменгі менис сұйықтығына сәйкес келуі 

несептің тығыздығын анықтап көрсетеді. Әдетте урометр шкаласы 15 ºС 

температураны көрсететін болса, онда тығыздықты анықтау барысында 

несеп температурасын жөндеуге жіберілуін қамтамассыз ету керек. Егерде 
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несеп температурасы 15 ºС - тан жоғары болса, онда урометрдің көрсеткен 

әрбір үш градусына 0,001 қосылып отырады, ал егерде несеп 15 ºС - тан 

төмен болса, онда урометр градусынан 0,001 ажырап отырады. 

Мысалы: 21  С температурада урометр 1,025 тығыздықты көрсетіп 

тұр.Несептің өзіндік тығыздығы  1,025 + 0,002 = 1,027 - ге тең. Дені сау 

малдардың несеп тығыздығы: жылқылар мен  ірі қара малдар - 1,030 - 1,045; 

ешкілер мен қойлардыкі  - 1,010 - 1,040; иттердікі - 1,010 - 1,050; мысықтарда 

- 1,020 1,015; ал құстарда - 1,002-1,005.  

 

 
 

Сурет 17– Несептің тығыздығын анықтау. А – урометр, Б – ц илиндрдегі 

урометр, В – менис 

 

9.3 Несепті анықтау реакциясы 

 

Несеп реакциясы малдың түріне, қабылдаған азығына  және де басқа 

факторларға байланысты болып келеді. Шөп қоректі жануарлардың несеп 

реакциясы айтарлық сілтілік фосфатпен біріккен сілтілік реакция болып 

келеді, ал жабайы жануарлардың несеп реакциясы қышқыл болады, яғни 

қышқыл және сұр қышқыл фосфатты болып келеді.  

Ал тамақ талғамайтын жануарлардың несеп реакциясы қышқыл, 

сілтілі және аралас болып келеді. 

Жұмыстың мақсаты. Несептің қышқылдылығын және сілтілігін 

анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар: Жануарлардан алынған балғын несеп, 

әмбебап индикаторлық қағаз (рН 1-10), химиялық стакандар, титрлеуге 

арналған бюреткалар, өлшегіш пипеткалар, 0,1 н НСI ерітіндісі, 0,1   NaOH 

ерітіндісі, 1%-дық спирттік  фенолфталеин ерітіндісі, 1%-дық ализарин- 

сульфонқышқыл натрий ерітіндісі.  

 

Несеп реакциясын анықтау 

Жұмыстың барысы: Жануарлардың несеп реакциясын 

индикаторлық қағаз арқылы анықтауға болады. Әмбебап индикаторлық 

қағазға несептің жұғындысын тамызамыз.Несептің әсерінен қағаздың түсі 
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өзгереді, содан соң берілген шкала бойынша несептің реакциясын 

анықтаймыз. 

Несептің титрленген қышқылдығын анықтау 

Жұмыстың барысы: Несептің жалпы қышқыл реакциялы 

заттарының санын титрлеу әдісімен анықтауға болады.Химиялық стаканды 

10мл титрленген несеппен толтырамыз, 6 г шавель қышқыл ұнтағын 

қосамыз және де 2 тамшы фенофталеин ерітіндісін тамызамыз. Калий 

шавель қышқыл ұнтағы әбден ерітілгенге дейін 2 минут қалдырамыз, 0,1 н  

NaOH ерітіндісімен ақшыл қызғылт түс пайда болғанға дейін титрлейміз. 

Содан соң несеп қышқылдығын келесі формула бойынша  анықтаймыз:  

НҚ = п х 0,00365 х 10,  

П – тиртлеуге кеткен NаОН мл саны; 

0,00365 – 1 мл 0,1 н NаОН ерітіндісіне сәйкес келетін HCI граммдағы 

саны; 

Несептің титрленген сілтілігін  анықтау 

 Жұмыстың барысы: Несептің жалпы сілті реакциялы заттарының 

санын титрлеу әдісімен анықтауға болады.Стаканды 10мл сүзілген несеппен 

толтырамыз, 3-40 тамшы ализаринсульфонқышқыл натрий ерітіндісін 

қосамыз, 0,1 н  NaOH ерітіндісімен сары түс пайда болғанға дейін 

титрлейміз. Содан соң несеп сілтілігін келесі формула бойынша 

анықтаймыз:  

НС = m х 0,004 х 10,                         

Т - тиртлеуге кеткен NаОН мл саны; 

0,004 - 1 мл 0,1 н NаОН ерітіндісіне сәйкес келетін HCI граммдағы 

саны; 

 

 

 

 

 

9.4 Несеп құрамынан биуретті алу 

 

Биурет – несеп өнімінің ыдырауы,сол арқылы несеп құрамында бар 

немесе жоқтығын анықтай аламыз. 

Жұмыстың мақсаты: Несеп құрамындағы биуреттің бар немесе 

жоқтығын анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар: Несеп, пробирка, спиртовка,   

индикаторлық   қағаз,  су. 

Жұмыстың барысы: Несептің бірнеше криссталын аламыз                  

(скальпелге сыйғанынша), оны құрғақ пробиркаға салып спиртовканың 

әлсіз жалында қыздырамыз. 132°C-та несеп аммиак буын бөліп булана 

бастайды (иісіне және суға батырылған лакмус қағазының түсінің өзгеруіне 

байланысты білуге болады), содан соң биурет ақ тұнбаға айналғанға дейін 
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тұндырып қоямыз. Пробирка ішіндегі ерітінді суығаннан кейін оны сумен 

ерітіп биуреттік реакциясын жүргіземіз. 

 

9.5  Азот қышқылды және шавель қышқылды несеп кристалдарын алу 

 

Жұмыстың мақсаты. Азот қышқылды және шавель қышқылды 

несеп кристалдарын алуды үйрену. 

Керекті құрал-жабдықтар: Несеп, азот қышқылы концентрациясы 

,шавель қышқыл(Б) немесе азот қышқыл (А) кристалдары, микроскоппен 

қарайтын концентрленген лота, этил спирті,микроскоп, заттық және жабын 

әйнектер. 

Жұмыстың барысы: Заттық шыныға бірнеше несеп кристалдарын 

саламыз, содан соң оларды спирт немесе су тамшысына ерітеміз. Дайын 

болған ерітіндіге 1-2 тамшы азот қышқылын тамызып, бетін жабын 

әйнекпен жауып микроскоппен қараймыз. Микроскоппен қараған кезде азот 

қышқылының кристалдары көрінеді. Егерде несепке азот қышқылы 

кристалдарының орнына сілті қышқылының концентрленген ерітіндісін 

тамызатын болсақ, онда пайда болған тұнба несептің шавель қышқыл 

кристалдарынан тұрады.  

 

 

 
Сурет -18.  А- азот қышқыл  кристалдары 

                                       Б- шавель қышқыл кристалдары 

 

 

9.6 Несеп құрамындағы қантты анықтау 

 

Несеп құрамындағы қант жануарлардың асқазан асты безі және басқа 

ағзаларының бұзылуы кезінде азықпен бірге ағзаға түсетін көмірсутектердің 

болуына байланысты болады. 

Жұмыстың мақсаты: Несеп құрамындағы қантты анықтауды үйрену. 

Керекті құрал-жабдықтар:  жануарлар несебі, Гайнес реактиві, 

спиртовка, пробирка. 

Жұмыстың барысы: Несеп құрамындағы қантты анықтау жұмысын 

жүргізу үшін үш ерітінді қоспасы бар Гайнес реактиві қажет: 13,3 г (CuSO4) 

таза және химиялық ерітіндісін 400мл дистилденген суға ерітеміз; 2) 50г 

(КОН) ерітіндісін 400мл дистилденген суға ерітеміз; 3) 15 г глицерин 
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ерітіндісін 200мл суда ерітеміз; Ең алдымен бірінші және екінші ерітіндіні 

араластырады, содан соң үшінші ерітіндіні қосады.  

Пробиркаға 3-4 мл Гайнес ерітіндісін құйып қайнатамыз. Үстіне 8-

10тамшы зерттелетін несеп тамшысын тамызамыз, егерде несептің 

құрамында қант болатын болса онда тұнба сары түске боялады да  қоңыр 

түстен жасыл – қызыл түске айналады, яғни оның түсінің өзгеруі қанттың 

мөлшеріне байланысты болады.  

 

9.7 Несеп құрамындағы өт дақтарын анықтау 

 

Өт дақтары дегеніміз – сары аурудың әркелкі пайда болуында несеп 

құрамында билирубин, биливердин және т.б. заттардың пайда болуы. 

Жұмыстың мақсаты: Несеп құрамындағы өт дақтарын анықтауды 

меңгеру. 

Керекті құрал-жабдықтар: Балғын несеп, концентрленген азот 

қышқылы, 10 сірке қышқылы, калий марганец қышқылы( 1 : 1000) 

Азот қышқылымен бірге сынама 

Жұмыстың барысы: Пробиркаға 5 мл азот қышқылына қабырға 

беткейіне 1мл несепті тамызамыз. Егерде несеп құрамында өт дақтары 

болатын болса, онда ерітіндіде түрлі түсті сақиналар пайда болады, олардың 

ішіндегі жасыл түсті сақиналар билирубинға сипатталады.  

Калий марганец қышқылымен бірге сынама 

Жұмыстың барысы: 5 мл пробиркаға несепті құямыз, оның үстіне 

2мл калий марганец ерітіндісін қосамыз. Егерде құрамында өт дақтары 

болатын болса, екі сұйықтықтың арақашықтығында жасыл сақиналар пайда 

болады.  

 

9.8 Несептің құрамында кездесетін индиканды анықтау 

 

Ішектегі ақуыздардың іріңдеуі нәтижесінде триптофан 

аминқышқылынан индол түзіледі, яғни улы өнім болып табылады. Индол  

сұр қышқылымен реакцияға түсіп ағзаға зиянын тигізеді, калий тұздары 

және доксил сұр қышқылы немесе индикан түрінде несеп жолдары арқылы 

ағзадан сыртқа шығады. Шөп қоректі жануарлардың зәрінде индикан көп 

мөлшерде кездеседі.  

Жұмыстың мақсаты: Несеп құрамындағы индикаторды анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар: Шөп қоректі өсімдіктердің балғын 

күйдегі несебі, пробиркалармен бірге штативтер, концентрленген тұз 

қышқылы, хлороформ, 1  калий марганец қышқылы. 

Жұмыстың барысы: 3-4 мл пробиркадағы несепке дәл осындай 

көлемде тұз қышқылын қосамыз. 1 мл хлороформ және 1-2 тамшы калий 

марганец қышқылын құямыз. Пробирканың ауызын тығынмен жауып, 

бірнеше рет шайқаймыз. Сол кезде хлороформ сұйықтығының қабаты көк 
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түске айналады, яғни көк түсті индиго пайда болады. Ерітінді неғұрлым 

жақсы боялса, соғұрлым құрамында индиго көп болады.  

 

9.9 Гормондар және олардың физиологиялық маңызы 

Ұлпалар мен ағзалардың регуляциясы,зат және энергия алмасуы, 

сонымен қатар барлық өмірлік процестер жүйкенің гуморальды жүйесімен 

жүзеге асады. Жүйені реттейтін гуморальды буын ішкі секреция бездерін 

темірмен өңдейтін негізгі гормондармен сипатталады.  

Жұмыстың мақсаты: Зат алмасу және әр түрлі физиологиялық 

функциялардың қызметі кезінде гормондардың маңызын анықтау. 

Жұмыстың барысы: Таблицада келтірілген кесте бойынша 

гормондардың негізгі физиологиялық қасиеттерін жазыңыз. 

Ішкі секреция 

темірі 

Гормондардың  

атауы 

Гомонның физиологиялық әрекеті 

Гипофиз Пролактин 1)Сүт безіндегі ұлпалардың дамуына 

септігін тигізеді 

2) Сүттіңлактоза және казеин синтезіне 

қатысатын ферменттерді белсендендіреді 

3) Гипофиздің алдыңғы бөлігінде 

инсулинмен және басқа да гормондар 

кешенімен бірге лактацияның негізделуіне 

қатысады 

4) Орталық жүйке жүйесіне әсер ете отырып 

ата-аналық инстинктты жақсартады 

5)Көмірсулар мен майлардың ыдырауына 

қатыса отырып, ферменттерді 

белсендендіреді. 

Және т.б.   

             Қорытынды сабақтардың сұрақтары: 

1. Бөлу қызметін атқаратын ағзалардың функциясы? Бүйректің құрылымы? 

2. Нефрон құрылымы? 

3. Бүйректің қызметі? 

4. Несеп түзу? 

5. Несептің физико-химиялық қасиеттері? 

6. Несептің химиялық құрамы? 

7. Алғашқы зәр механизмі? 

8. Екіншілік зәрдің механизмі? 

9. Тұрақты ішкі ортаның регуляциясы кезіндегі бүйректің маңызы? 

10. Бүйрек функциясының регуляциясы? 

11. Зәрдің бөлінуі? 

12. Тері физиологиясы: тердің бөлінуі? 
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10 Көбею 

 

Көбею - тірі ағзалардың жеке өзіне тән бір сипаты бар. Бұл процесс 

сүтқоректілердің арасында болады, арнайы жыныс мүшелері арқылы. 

Жыныстық жетілген кез деп ұрықтандыра алатын немесе буаз бола 

алатындықты айтады. Барлық жануарларда жыныстық жетілу уақыты 

қалған ағзалардың жетулуіне қарағанда ертерек болады.  Сол себептен 

жануардың физиологиялық жетілу кезінде рационалдық пайдалануды 

қолдану талап етіледі. Физиологиялық жетілу деп барлық ағзаның 

толығымен жетіліп, экстерьердің пайда болуы, салмағының 65-70% пайда 

болуын айтамыз. 

 

 

10.1 Жануарлардың  аналық жыныс торшасын алуды зерттеу 

 

Аналық жыныс клеткасының ұзындығы мен формасының құрылысын 

зерттеу үшін жетілген фолликуланы немесе өлген малдың аналық жол 

түтігін жуып алу қажет . 

Жұмыстың мақсаты: Жұмыртқа клеткасын алу әдісімен танысу. 

Керекті құрал-жабдықтар: Жануарлардың жұмыртқасы, микроскоп, 

пастер пипеткасы, 0,9 пайыз натрий хлориді, шыны, мақта, дәке.  

Жұмыстың барысы:  

1) Пастер пипеткасына 1/3 бөлігіне натрий хлоридын сорып 

алып үшкір жағымен фоликуллаға енгізеді. Пипетканы капилярдың 

ішіне барлық ерітінді енгенше дейін сығамыз. Алынған сұйықтықты 

заттық шынының үстіне 4-5 жерінен тамызып, препаратты үстелге 

қоямыз. Тамшыларды аз көлемінде микроскоппен  тексереміз. 

Жұмыртқа клеткасының тамшыны анықтаған кезде жабқыш шыныны 

қойып жұмыртқа клеткасын микроскоптың  үлкейткіш линзасымен 

тексереміз. 

2)  Жұмыртқа жолындағы жұмыртқа клеткаларын ет 

комбинатында өлтірілген барлық жануарлардан жуып алуға болады. 

Ол үшін жұмыртқа жолын кесіп алып кюветкаға салады.  Жұмыртқа 

жолының аяғындағы кеңейген жеріне инесіз шприцті физиологиялық 

ерітіндіні тамшылап енгізіп,ол жатырдағы жұмыртқа жолынан 

сұйықтықты жинап шыны ыдысқа тамшылап жинайды.  Микрокоппен 

препараттарды қарап ондағы жұмыртқа клеткасын іздеп зерттейді. 

 

10.2 Жұмыртқа торшасын  жұмыртқа тасығыш бұдырдан және 

сәулелік тәжден босату 

 

Жұмыстың  мақсаты:  Ұрықтанудың бастапқы процессін мкироскоп 

арқылы байқау. 
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Керекті құрал-жабдықтар: Жұмыртқа клеткасы, әр түрлі 

жануарлардың шәуеті, микроскоп, қыздырғыз үстел, пастер пипеткасы, 

заттық және жабқыш шынылар, 0,9 физиологиялық ерітінді, мақта, дәке. 

Жұмыстың барысы: 

 Алдағы өткен жұмыстардағыдай жұмыртқа жолын аламыз.  Әр түрлі 

фолликуланың ішіндегісін микроскоп арқылы қарайды. Заттық шыныда 

жұмыртқа клеткасының фолликулярлық сұйықтықтың тамшысына тамызып 

үстінен пастер пипеткасымен өгіздің, қойдың, қабанның, айғырдың 

шәуеттерін енгіземіз. . Үстіне жабқыш шынымен жауып, препаратты 

қыздырғыш үстелдің үстіне қойып 38-40 градус температурада қыздырып, 

10-15 минут азайтылған микроскоппен бақылайды. Назар аударалық жайт 

ол шәуеттердің жұмыртқа  клеткасындағы қозғаласы және оның ақырындап 

жан жағындағы клеткалық элементтерден босаңсуы. 

 

10.3 Шәуеттерді құрылысы мен қозғалысын байқау 

 

Жұмыстың мақсаты: Шәуеттердің құрылысымен танысып оның 

қозғалысын бақылау.  

Керекті құрал-жабдықтар: Әр түрлі жануарлардың  шәуеті, 

микроскоп, Морозов қыздырғыз үстелі, заттық және жабқыш шыны, көздік 

пипеткалар, 1 %  натрий хлориді, этил спирті, дистилденген су, 1 % метилен 

көгі, фильтрлі қағаз. 

Жұмыстың барысы:  

1.  Бір тамшы шәуетті шыныға тамызып, оған бір тамшы 1 

пайыздық натрий хлоридін қосып, араластырып, жабқыш шынымен 

жабады.  Препаратты микроскоппен қарап ондағы  пішініне, 

ұзындығына, шәуеттік құрылымына назар аударады. 

2.  Бір тамшы шәуетті 1% натрий хлоридімен араластырып 

шыныға бір тамшысын тамызады.  Препаратты ауада кептіріп, этил 

спиртімен бекітіп,1-2 минут дистилденген сумен жуу керек.  

Жағындыға фильтрлі қағазды қойып, оған 1% метилен көгін 8-10 мин-

қа құямыз. Одан кейін жуып, жұғындыны кептіріп, шәуеттің 

құрылысы мен құрылымын микроскоп арқылы қарау керек. 

3.  Морозов қыздырғыш үстелін 38-40 °С-ге қыздырып, 

шыны затты қойып дайындайды.  Тамшы шәуетті қызып түрған шыны 

ыдысытқа тамызып, жабқыш шынымен көбікше пайда болғанша 

тығыздап жабуы керек.  Препаратты араластырып, микроскоптың 

орташа ұлғайтқышында тексереді. Мұнда шәуеттің активтілігін, 

олардың түрлерін, яғни: түзу жүретін, оралып немесе қимылының 

жоқтығын,ары қарай шәуеттің сапасын, қасиеттерін бақылайды. 
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10.4  Шәуетке осматикалық қысымның әсері 

 

Жұмыстың мақстаы: Шәуетке осматикалық қысымның әсерін 

зерттеу 

Керекті құрал-жабдықтар: Жануарлардың шәуеті, микроскоп, 

Морозов қыздырғыш үстелі, заттық-жабқыш шыны, шыны таяқша, көздік 

пипетка, 1% және 3%-дық натрий хлориді. 

Жұмыстың барысы: Заттық шыныға таяқшамен тамшы шәуетті 

жағып,  жапқышпен жауып, микроскоптын астында шәуеттердің 

белсенділігін анықтаймыз.  Осылай шәуетті зерттеп немесе келесідей 

сұйытылған түрлерінде тексеруге болады: 

a) Тамшы шәуетке 2-3 тамшы 1% натрий хлор ерітіндісі.  

b) Тамшы шәуетке 2-3 тамшы 3% натрий хлор ерітіндісі.  

c) Тамшы шәуетке 2-3 тамшы дистильденген су 

Зерттеуде 37-39 °С қыздырылған Морозов қыздырғыш үстелі 

қолданылады.  

 

10.5 Шәуетке температураның әсері 

 

Жұмыстың мақсаты: Шәуетке температураның әсерін зерттеу 

Керекті құрал-жабдықтар: Жануарлар шәуеті, микроскоп, Морозов 

қыздырғыш үстелі, шыны жабқыш ыдыстар, шыны таяқшалар, көздік 

пипетка, мұз немесе қар, термометр, 55-60°С температуралы су. 

Жұмыстың барысы: Заттық шыныға шыны пипеткамен бір тамшы 

шәуетті тамызып микроскоп арқылы шәуеттің қозғалысын тексеру. 

   Алдымен шәуетті 18-25 °С температурамен қарайды (бөлмелік  ауа 

температурасымен). 

Содан кейін шәуеттің қозғалысын 38-40 °С температурада қыздырғыш 

Морозов үстелінде тексереді. 

Одан кейін тамшы шәуетті тезірек салқындатып, үстіне 1-2 минутқа 

жабқышпен жауып мұзы бар ыдысқа салады, ол шәуетке су түспейтін болуы 

керек.  Шынының астын сүртіп микроскоптын астына қояды. Шәуеттің 

қыздырылғандағы қозғалысын тексереді.  

Жаңа тамызылған шәуетті заттық шыныға тамызып, шыныны 1-2 мин 

ыстық (50-55°С ) суы бар ыдысқа салып қыздырады, одан кейін 38-40°С  

температурада микроскоптын астында қарайды. Шәуеттің қозғалысын 

қарайды. 

 

10.6 Қышқылдық ортаның шәуетке әсері 

 

Жұмыстың мақсаты: Шәуетке температураның әсерін зерттеу. 

Керекті құрал-жабдықтар: жануарлар шәуеті, микроскоп, Морозов 

қыздырғыш үстелі, шыны жабқыш ыдыстар, шыны таяқшалар, көздік 
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пипетка, 1% соды қышқыл ерітіндісі, 0,5% күйдіргіш натрий ерітіндісі, 0,5% 

тұз қышқылы. 

Жұмыстың барысы:  

Заттық шыныға екі тамшы шәует тамызады.Оның біреуіне 1% соды 

қышқыл ерітіндісін қосады. Жабқыш шынымен тамшыны жабады. 

Микроскоп арқылы ерітіндісі бар мен сода қышқылын тамызған ерітіндіні 

салыстарды. 

1 тамшыға 0,5% күйдіргіш натрий ерітіндісін қосып, миркоскоп 

арқылы қозғалысын тексереді. 

2- тамшыға 0,5% тұз қышқылы тамызып микроскоппен тексереді. 

 

10.7 Кеміргіштердің жыныс циклі мен сатысы 

 

Ауыл шаруашылық еркек малдарының жыныстық функциясының 

циклдық мінездемесі болады.  Ұрықтандыру немесе буаздық кезеңінің 

болмауы, ол тыныштық кезеңі деп аталыды.  

 Малдардың ағзасында бір жыныстық кезеңнен, белсенділігі екінші 

жыныстық кезеңнің белсенділігіне дейінгі физиологиялық немесе 

морфологиялық өзгерістің болуы, ол жыныстық цикл деп аталады. Ауыл 

шаруашылық малдарының жыныстық цикл уақыты  орташа алғанда 17-21 

күн. 

 Жыныстық цикл өз кезегінде қоздырушы, тежеу, теңесу деп бөлінеді. 

Жыныстық белсенділіктік негізгі көрсеткіші- күйлеу, барлық жыныстық 

қозуы, овуляция, қозу сатысына байланысты. 

Зертханалық жануарлардың (тышқандар, теңіз шошқасы) жыныстық 

циклі  4 сатыға бөледі: анэструс (күйлеу арасындағы тыныштық), проэструс 

(күйлеу алды), эструс (күйлеу), және метаэструс ( күйлеуден кейін).  Әр 

сатысында қынаптың қабырғасында циклдық өзгерістер болады, бұл 

қынаптың жұғындысынан анықталады. 

Жұмыстың мақсаты:  Қынаптың жағындысы арқылы кеміргіштердің 

жыныстың циклі торшасының  құрамын анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар: Ақ тышқандардың аналығы, теңіз 

шошқасы, микроскоп, төсеніш шыны, мақталы таяқшалар, су, спиртовка, 

спирт, метилен көгі, фильтрлі қағаз, төгетін ыдыс.  

Жұмыстың барысы: 

 Мақтамен оралған таяқшаның соңын суға салып,(19сурет) 

көрсетілгендей аналыққа енгізеді. Таяқшаны  қынапта ақырындап 

айналдырып шығарады. Қынаптаң шығарғаннан соң, тез арада тампонды 

төсеніш шыныға жағу керек, оны шыныға жағылғандығына көз жеткізуіміз 

керек. 
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Сурет - 19. Қынаптың жағындысы арқылы кеміргіштердің жыныстың циклі 

торшасының  құрамын анықтау. 

Жағындыны ауада кептіріп, спирт арқылы бір-екі тамшы тамызып, 

заттық шыныға бекемдеу керек.  

Кішкене уақыт ,яғни шыныдағы спирттің ұшып кеткеніне дейін күте 

тұру керек. Спиртовкадан алысырақ жағындыны аздап қызыдырып алу 

керек. Осы кезде еш бір жағындының қайнап кетпеуі тиіс.  Шыны кішкене 

ғана жылы болу керек , егер де қатты қызып кетсе - жағындының клеткалық 

элементтері өліп, жағынды бұзылған болады.  

 

         

 

. 

 

 

Сурет -20. Жағындыдағы клеткалар болады: тыныштық фазасында: -

лейкоциттер; күйлеуге дейінгі фазада- эпители торлы, түйірлі 

протоплазмалы және ірі ядромен ; күйлеу фазасы  үлкен, ядросыз ,торшалар 

қабықша түрінде; күйлеуден кейінгі фазада лейкоциттер, эпителиальды 

торшалы ядросымен болады. 

Жағынды шыныға бекітілгеннен кейін, шыны ыдыста көпірше 

жасайды. Жағынды айналасына метилен көгін құяды. Жағындыны 10-15 

минут уақытта бояйды. Осыдан кейін қисайтып, бояғышты төгеді.  

Қалғанын жай сумен шайып, шыны ыдыстағы жағындының айналасын 

фильтрлі қағазбен кептіріп, жағындыны микроскоп арқылы қараймыз. 

Көрінген көріністі 20 - суретке қарап, жануардың жыныстық циклінің  

фазасын анықтаймыз. 
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10.8 Сиырдың цервикалдық кілегейін анықтау 

 

Жұмыстық мақсаты: Сиырдың цервикалдық кілегейін анықтаумен 

танысу. 

Керекті құрал-жабдықтар: Сиыр, қынап айнасы, корнцанг, төсеніш 

шыны, спирт, мақта, тампон, микроскоп. 

Жұмыс барысы : Жұғынды жасау үшін сиырдың жыныс жолына 

қынап айнасын салып, содан кейін корнцанг және мақталы тампон арқылы 

жатыр мойнынан кілегейлерін жинаймыз. Жиналғандағыны таза құрғақ 

төсеніш шыныға салып, құрғату керек, жағындыны микроскоп арқылы 

тексереміз. 

 Жануарлардың жыныстық аппараттарындағы бөлінетін 

торшаларында кілегейлер өзіне тән құрамы, рекциясы және кристалдары 

болады.  

Жануарлардың жағындысындағы кілегейлерінде ағаш және 

папоротник тәрізді кристалдар түзеді. Кейде буаз кезде кілегейдің 

құрылысы араласқан, ол қар, ұзын ине тәрізді гемогенді салмақты 

кристалдар түзеді. Тууға екі апта қалған уақытта жатырдағы кілегейлер 

біраз кристалданады. 

Қорытынды сабақ сұрақтары 

1.Физиологиялық және жыныстық жетілу дегеніміз не? 

2.Ен және оның құрылысы, функциясы және шәуеттің пайда болуы 

дегеніміз не? 

  3. Еннің атқаратын қызметі, шәуеттің сақталуы? 

  4.Аталықтың жыныстық функциясы? 

  5.Аталықтың жыныстық рефлексі, оның сатысы? 

  6.Шәуеттің физико-химиялық құрамы? 

  7.Шәуеттің тіршілік етуші шарттары? 

  8.Аналықтың көбею ағзалары? 

  9.Овогенез дегеніміз не? 

  10.Аналықтың жыныс циклі, оның сатысы және фазасы? 

  11.Күйлеу дегеніміз не? 

  12.Жыныстық қозу мінездемесі. 

11 Сүт түзілу  физиологиясы 

 

Сүт түзілу немесе лактация дегеніміз – сүт бездерінен сүттің 

түзілуі,жиналуы және бөлінуі. Лактация буаз малдардың босануынан кейін 

пайда болады. Алғашқы 5-7 күндері уыз шығады,содан сүт шыға бастайды. 

Ол барлық ағзалар жүйесінің функционалды қарым-қатынасы кезінде 

жүзеге асады.Сүт - сүт безінің секреторлық эпителийі кезінде түзіледі, оның 

сиымдылық жүйесіне түседі, содан соң, миоэпителиальды, альвеолярлық 

элементтер мен жұмсақ бұлшық етті сүт талшықтарының әсерінен шығады. 
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11.1 Желін қуысындағы, альвеолярлық және қалдық сүттерді алу 

 

Сүттің сүт безінен қаншалықты алыста орналасқандығы бойынша: 

желін қуысындағы сүт, альвеолярлық сүт және қалдық сүт деп үшке 

бөлінеді. Шамамен желін қуысындағы сүт, альвеолярлық сүт және қалдық 

сүттердің фракциялары (пайыз бойынша %): сиырларда -40,43,17, қойларда  

- 35,42,23. Сүттің фракциясы  - оның химиялық құрамына байланысты 

ажыратылады. 

Жұмыстың мақсаты: Әр түрлі фракциядағы сүт сауымын алу және 

оның қатынасын анықтау.  

Керекті құрал-жабдықтар: Сауын сиыр, сүт катетрі, сүтке арналған 

тамыр, өлшегіш цилиндр, шприц,инелер, питуитрин, спирт, мақта және 

дәке.  

Жұмыстың барысы:  

Желін қуысындғы сүт - желін қуысының беткейінде орналасады. 

Желін қуысындағы сүтті алу үшін, малдарды арнайы станоктарға 

орналастырады. Желінді мұқият жуып, құрғақтай сүртеді. Емізіктің 

ұштарын дезинфекциялайды (залалсыздандырады) және оған 

заласыздандырылған катетр енгізеді. Катетр арқылы алынған сүтті жинап, 

оның көлемін анықтайды. 

Альвеолярлық сүтті - желін қуысындағы сүттен кейін алады. Бұл 

үшін сүт безіне массаж жасау арқылы оны мұқият сауамыз. Сауылған сүтті 

арнайы ыдысқа жинап, оның көлемін анықтаймыз. 

Қалдық сүт - малды сауу кезінде желіннен ешқандай сүт шықпайды. 

Оны тек питуитрин құрылғысымен сауады, яғни оның құрамында 

окситоцин гормоны болады. Питуитринді сиырларға тері астына 8-10г, 

қойларға 1-2 г немесе венаға 5 мл немесе 1 мл енгізеді. Препаратты 

енгізгеннен кейін катетр арқылы қалдық сүт шыға бастайды. Оны бөлек, 

арнайы ыдысқа жинап, көлемін анықтайды.  

 

 

11.2 Сүт майын микроскоп арқылы қарау 

 

Сүттегі май төзімді, қоймалжың түрінде кездеседі, яғни май 

тамшыларының арасындағы ақуыз қабығының негізі болып табылады.Сүтті 

өлщеу кезіндегі майлы түйіршіктердің саны, көлемі және диаметрі сүттің 

сапасы мен технологиялық қасиеттерін анықтайды. 

Жұмыстың мақсаты: Сүттің майлы түйіршіктерінің көлемін 

микроскоппен қарау. 

Керекті құрал-жабдықтар: балауса сүт, алдыңғы сынамада алынған 

әр түрлі фракция сүттері, микроскоп, заттық және жабын әйнектер, 

стакандар, шыны таяқшалар, дистилденген су. 

Жұмыстың барысы: Стакандағы 5 мл сүтті дистилденген сумен 4-5 

рет қайталап сүттің тамшысын заттық әйнекке тамызамыз да, жабын 
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әйнекпен бетін жауып, май түйіршіктерін микроскоппен қараймыз. 

Нәтижесінде әр түрлі көлемдегі май түйіршіктері пайда болады.  

 

11.3 Сүттің құрамындағы ақуызды анықтау 

 

Казеиноген егерде сүтке қышқыл әсер ететін болса, онда ол казеин 

түрінде бөлінеді (сірке,тұз және сүт қышқылы). Казеиноген суда өте нашар 

ериді, ал сілті ерітінділерінде жақсы ериді. Сүт құрамынан казеиноген 

жойылғаннан кейін құрамында лактоальбуминдер және лактоглобулиндер, 

минеральды тұздар және лактозалары бар  сүтті сарысу пайда болады. 

Майлар казеиннің тұнбасы ретінде болады. Сиыр сүтінің құрамын келесі 

кестеде қарауға болады.  

Жұмыстың мақсаты: Сүт құрамынан лактоглобулиндер және 

лактоальбуминдерді, сонымен қоса казеинді алу. 

Керекті құрал-жабдықтар: Сүт,колба,стакан, өлшегіш цилиндр, 

воронкалар, сүзгіш қағаздар, 2-3 %  сірке қышқылы, 1 % NаОН ерітіндісі, 

10%- NаОН ерітіндісі, 1%- CuSO4 ерітіндісі.  

Сүт құрамындағы казеинды анықтау. 

Жұмыстың барысы: Колбаға өлшеп 10 мл сүт және 50 мл 

дистилденген су құямыз. Казеиннің жапырақтары пайда болғанға дейін 

сірке қышқылын тамызамыз. Қышқылды тамызғанда аса мұқият болу керек, 

өйткені сірке қышқылы тез тұтанғыш болып келеді. Пайда болған тұнбаны 

сүзгіден өткіземіз. Пайда болған тұнба (казеин + май) 1%  NаОН 

ерітіндісімен өңдейміз : казеин ериді, ал май өлшенген күйінде қалып 

қояды. Сұйықтықты ылғал сүзгіден сүзіп өткіземіз. Сол уақытта май 

сүзгіден өтпей тұрып қалады.Сүзгімен бірге биуреттік реакциясын 

жүргіземіз. 

Сүт құрамындағы лактоальбумин және лактоглобулиндерді 

анықтау. 

Жұмыстың барысы: Алдыңғы зерттеуден алынған 2 мл анық 

тұнбаны аламыз, оған ақуыздарға арналған биуреттік реакцияны 

жасаймыз.7 - 8 мл сүзгіден өткізілген ерітіндіні қайнатамыз. Егерде тұнба 

құрамында альбумин немесе глобулин болатын болса, онда ерітіндіні 

шамалы уақыттан кейін бұлынғыр болады да ақуыз жапырақшалары пайда 

болады. Содан соң пайда болған сүзгі арқылы биуреттік реакцияны 

жүргізеді. 

 

11.4 Сүт құрамындағы қантты анықтау 

 

Қанның құрамында болмайтын, ал сүттің құрамында болатын лактоза 

- сүт безінің синтетикалық өміршеңдігін анықтайтын бірден-бір көрсеткіш 

болып табылады. Сүттің құрамында 3%-тен  5% - ға дейін сүт қанты 

болады, қоректілік құндылығы жағынан қант қызылшасынан жоғары 
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тұрады. Қалыпты өсіп - жетілуге  және жаңа пайда болған ағзаның өсуіне 

септігін тигізеді. 

Жұмыстың мақсаты:  Сүт құрамындағы лактозаның санын анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар:  Балауса сүт,өлшегіш цилиндр, 10 мл 

пипетка, колбалар, сүзгіш воронка, 2-3 % сірке қышқылы, дистилденген су, 

10%  NаОН ерітіндісі, 1% CuSO4 ерітіндісі. 

Жұмыстың барысы: 11.3  тақырыбында көрсетілген жұмыс барысын 

орындаймыз немесе ақуызсыз сүзгі аламыз да оған қантқа арналған 

Троммер сынамасын өткіземіз. 

 

11.5 Сүт құрамындағы амилазаны анықтау 

 

Балауса сүттің құрамында амилаза болады, яғни соның қарқыны 

арқылы крахмалды анықтауға болады.  

Жұмыстың мақсаты:  Сүт құрамындағы амилаза ферментін анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар: Қайнатылған немесе балауса сүт, колба, 

стакан, сүзгіш воронкалар, термостат, өлшегіш пипеткалар, 1% қайнатылған 

крахмал,  Люгол ерітіндісі, 5 % сірке қышқылының ерітіндісі. 

Жұмыстың барысы: Екі бірдей стакан аламыз, оның біріншісіне 10 

мл балауса сүтті құямыз, ал екіншісіне 10 мл қайнаған сүтті құямыз. Әрбір 

стаканға 0,5 мл 1 % - дық қайнатылған крахмал ерітіндісін тамызамыз. 

Пайда болған ерітінділерді араластырып, 37-38°C температурада 

термостатқа қалдырамыз. 

Содан соң стакандарды салқын суда суытып, мұқият араластырып, екі 

стаканға да 1-2 тамшы Люгол ерітіндісін және 5%-дық  5 мл сірке 

қышқылын тамызамыз. 

2-3 минуттан кейін пробиркалардағы ерітінділердің түсін 

анықтаймыз, содан соң оларды құрғақ сүзгіден өткіземіз. Екі стакандағы 

сүзгінің түсін анықтаймыз.Егерде ерітіндіде амилаза болатын болса, онда 

пробиркадағы ерітінді сары түске боялады, ал егерде құрамында амилаза 

болмаса, онда ерітінді көк – күлгін түске боялады. 

 

11.6 Ұйыған сүтті анықтау 

 

Сүттің жоғарғы температураға тұрақтылығы - лимон 

қышқылына,фосфор қышқылына және де магний,кальций тұздарына 

байланысты болады. Сүттегі тұздардың басымдылығы -  ұюы кезінде 

тұрақтылық береді. 

Жұмыстың мақсаты: Қыздыру кезіндегі ұйыған сүттің 

тұрақтылығын анықтау 

Керекті құрал-жабдықтар:  Сүт, 1 %-дық  CaCl ерітіндісі 

Жұмыстың барысы: Пробиркаға 1 мл сүтті және 0,5 мл 1 % калий 

хлор ерітіндісін құямыз. Пробирканы қайнаған  суда  5 минут қалдырамыз. 

Суығаннан кейін оның жапырақшаларының пайда болғанына назар 
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аударады. Егерде ол пробиркада пайда болатын болса, онда зерттелетін сүт 

- қайнатуға тұрақты болып келеді.  

 

11.7 Сүттің бөліну жылдамдығын анықтау 

           Сиырлардың сүтті бөлу жылдамдығы 5-7 минутқа созылады. Бұл 

процес окситоцин бөлінуімен және сүт безіне әрекетімен байланысты. 

Кейбір сиырларда 12-14 минутқа дейін созылады, бұл сүттілік 

кезеңіне,жасына және өнімділігіне байланысты болады. 

Жұмыстың мақсаты:  Сиырлардың сүт беру жылдамдығын анықтау 

Керекті құрал-жабдықтар: Әр түрлі жастағы, өнімділігі әр түрлі 

сиырлар,өлшегіш ыдыс, секундомер,сүлгі және жылы су. 

Жұмыстың барысы: Сиырларды саууға дайындайды. Желіндерін 

мұқият жуып, сүртіп, массаж жасайды. Сауу мерзімін секундомермен 

анықтайды ( қолмен немесе сауу құрылғысымен).  Сиырларды сауып болған 

соң, алынған сүтті арнайы ыдысқа салады да, 1 минут уақыт ішінде қанша 

сүт жиналғанын анықтайды. 

Алынған нәтижелерді анықтап, сараптама жүргізеді. Малдарды сүт 

беру жылдамдығына байланысты топқа бөліп жібереді.  

 

11.8 Желінді арнайы құрылғымен сауылуына баға беру 

 

Жақсы жетілген сиырлардың желіндері сүтті екі есе артық береді, 

яғни сүтті беруі малдың өнімділігіне байланысты болады. Желін қасиетіне 

қарап отырып, оның өнімділігін және құрылғымен сауылуына дайын 

екендігін анықтайды.  

Сүттің түзілу дәрежесіне, сүт безінің пішініне және сауынның 

дамуына, сүт беру жылдамдығына және т.б қасиеттеріне қарап 2-3 айда бір 

рет желінге баға беріп отыру қажет. 

Жұмыстың мақсаты: Арнайы құрылғымен саууға - сиырлардың 

желініне баға беру әдісін меңгеру 

Керекті құрал-жабдықтар: Сиырлар, өлшгіш ленталар, сүтті 

жинауға арналған ыдыс және секундомер 

Жұмыстың барысы: Сиырларды арнайы құрылғымен (машинамен) 

сауу үшін мынадай белгілер керек:  

 Сүт безінің пішіні – ванна немесе кесе тәрізді; 

 Желіннің алдыңғы және артқы жақтарының дамуы ( оны 

сауылған сүттің көлеміне қарап ажыратады); 

 Темір тәрізді, жақсы дамыған желін – сауылғаннан кейін 

минимальды көлеміне дейін мықтырақ болады, ал майлы  - аз ғана 

көлемімен темірлі , ұлпалы болады; 

 Желіннің сиымдылығы;  

 Сүт беру жылдамдығы - 7 минуттан аспауы керек; 

 Желін пішіні айтарлықтай цилиндр тәрізді болуы керек, 

ұзындығы 6-8 см, диаметрі 2,2 - 2,6 см, алдыңғы және артқы желіннің ара 
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қашықтығы 12 - 18 см, желіннің аяқталатын жері мен артқы бөлігінің ара 

қашықтығы 6 - 10см( бұл көрсеткіштерді лентамен өлшеуге болады). 

Пайда болған нәтижелерді дәптерге түсіріп, өткізілген зерттеулер 

бойынша қорытынды жасаймыз. 

 

            Қорытынды сабақтардың сұрақтары 

1.Желіннің құрамы? 

2.Бұзаулар мен сиырлардағы сүт бездерінің өсіп-жетілуі? 

3.Құрғақтық кезең дегеніміз не және оның ұзақтығы?Сол уақытта сүт 

безінде қандай өзгерістер болады? 

4.Лактация (сүт түзілу)? 

5.Сүт дегеніміз не және оның құрамы? 

6.Сүт ақуызы дегеніміз не? 

7.Сүт ақуызының синтезі дегеніміз не? 

8.Сүт майының синтезі дегеніміз не? 

9.Сүт қантының синтезі дегеніміз не? 

10.Сүт секрециясының түрлері? 

11.Сүт безінің басқа ағзалармен функциональды байланысы? 

12.Сауу физиологиясы? 

 

12 Жүйке және бұлшық ет физиологиясы 

 

Нерв және бұлшық ет қозушы торшалар қатарына қосылып,белсенділігі 

қозу арқылы жүреді. Қозу-  торшалардың белсенділік күйі, арнайы 

торшалардық қызметі арқылы жүреді. Ол жасуша мембранасының электрлік, 

химиялық, функционалдық өзгерістерін сипаттайды.  

 Қозудың пайда болу үшін - қозушы торшаның тітіркенуі керек. 

Тітіркену-  сол қоздырушының торшаға әсері. Тітіргендіргіш - бұл сондай 

энергия көзінің торшаға, жасушаға, ағзаларда қозуды шақырады. 

Қоздырушалыр өздерінің энергетикалық табиғатына байланысты физикалық 

(механикалық, электрлік, температуралық, жарықтық, дауысты және т.б.), 

химиялық (сілтілік, қышқылдық, тұздарға және т.б.) физико- химиялық (рН, 

қысымдық т.б) болып бөлінеді. 

 Бұлшық етті қозу - талшықтарының жиналуымен, ал бездерге - 

секреттік бөліну және т.б. Нерв торшасында қозу процесі импульстің берілуне 

байланысты.  

Нерв және бұлшық еттегі қозу мен тітіркенуді зерттеу үшін бақаның 

нервті- бұлшықет жүйесі ыңғайлы. 

 

12.1 .Жүйке - бұлшықетті препаратын дайындау 

 

Көптеген нервті бұлшықетті торшасының зерттеуі, нервті бұлшық ет 

припараттарында жүргізіледі, ол бақаның артқы аяғынан дайындалады. 
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Жұмыстың мақсаты: Реоскопиялық аяқтың дайындалу техникасы мен 

жүйкелі бұлшықет препаратын дайындауды үйрену. 

Керекті құрал-жабдықтар:  Бақа,  бекемдеу пластинкасы, гальвинальді 

пинцет, дәке, мақта, пипетка, Рингер ерітіндісі, Петри табақшасы, кювета, 

ванна, 10 % этил спирті.  

 

 
 

Сурет- 21.  1-үлкен қайшы ,2-кіші қайшы,3- скальпель,4- ине,5- жінішке 

ілмек,6- лигатурлы ілмек,7- шыны ілмек,8- анатомиялық пинцент,9- Пеан 

қысқышы,10- Диффенбах қысқыш 

Жұмыстың барысы: 
Жүйкеліі бұлшықет препаратын дайындау келесідей жүргізіледі: 

 

1. Бақаны 10-15 минутқа 10% этил спиртына салып наркоздайды. 

Бұлшық етінің жібіп, қимылдау белсенділігі азайсымен онда 

наркоздың әсер еткені байқалады. 

2.  Наркоздалған бақаның басын босатып дәкеге орайды.  

Қайшының бір басын аузы жағынан тығып , ал екінші жағын 0,5 

см көзден төмен жақтың үстін көзімен кесіп алады.  Осындай 

кесінді кезінде бастық жартысын кесіледі. 

3. Мақталы тампонмен  жұлынға түскен қанды сүртеміз. Оған зонд 

енгізу арқылы жұлынды бұзамыз. 

4.  Бақаның артқы аяғынан көтеріп, астынан төмен қарай 

салбыратамыз.   Бұл кезде денесі тігінен ұсталынып, жамбас 

сүйегі айқын көрінеді. 

5.  Үлкен қайшымен  1 см сербекті кесіп алады. 

6. Құрсақ қуысы жағындағы терісін кесіп, онымен қоса ішіндегісін 

де кесіп алады. 

7. Қалған омыртқаны пинцетпен ұстап. Ал басқа қолымен терісінің 

артқы жағындағысын кесіп алады. 
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8. Омыртқаның қалғанын бекемдеп, аяқтарының салбырап тұруы 

керек, артындағы құйымшағын жүйке жүйені зақымдамайтындай 

кесіп тастайды. 

9. Препаратты пластинкаға төсеп, бір аяқты екінші аяғынан бөлу 

керек. Бір аяқты Рингер ерітіндісі құйылған Петри табақшасына 

салып, ал екіншісінен жүйкелік бұлшықет препаратын дайындай 

береміз. 

10.  Пинцетпен омыртқаны ұстап алып, седальдік жүйеден кішкене 

қайшымен жан-жағындағы торшаларды кесіп тастайды. 

11.  Препаратты латералдық жағынан үстіге көрсетіп , белінде екі 

еліжәне  үш елі бұлшықеттер көрінеді 

12. Ортан жіліктен бұлшық ерттерді кесіп алады. Препаратты– 

реоскопиялық аяқтар дайын. 

13.  Жүйкелі бұлшық ет препараты: кішкене омыртқадан, седальді 

жйкеден және балтыр бұлшық еттерінен, тізедегі сүйектерден 

тұрады.  

            14.Жүйкелі бұлшықет препараты дайын. 

           Жүйкенің физиологиялық бүтіндігін тексері үшін, оған Гальвин 

пинцетін салады.  Егер де балтыр бұлшық еті жиналса, онда жүйкесі дұрыс.  

Жүйкелі бұлшық ет препаратын Петри бақашасына салып, Рингер 

ерітіндісін құяды.  

 

12.2 Жүйке және бұлшықеттің қозғыштығын анықтау 

 

 Жүйке және бұлшықетті торшалары физиологиялық тыныштықта, 

қозуда, тітркенуде болу мүмкін. 

 Физиологиялық тыныштық -  бұл торша немесе ағзаның еш нәрсеге 

қызметінің  белгілерін көрсетпейтін күйі.  

Қоздыру - бұл жүйкелік бұлшықет торшасының тітіркендіргіштің 

әсерінен болуы. Қоздыру -  таралатын үдеріс.  жүйкелі бұлшықетке қоздыру 

электрлі түрде жүргізіледі - оны айналдыра тоқ жіберу арқылы.  

Аз деген қозу күші қозуды шақыруы мүмкін. Бұл  - күш есігі немесе 

қозу есігі деп аталады. Бұл есік қозу болуы мүмкін , қоздырушы да болуы 

мүмкін. Қозғыш торша болған сайын ондағы қозуші есігі соған байланысты 

аз болады, оған аз деген тітіркендіргіш қозуды шақыруы мүмкін. 

Жұмыстың мақсаты: Жүйкелік бұлшық ет қозу есігін анықтап оны 

салыстыру жүргізу. 

Керекті құрал-жабдықтар: Бақа, кесетін  құралдар, дәке, мақта 

Петри табақшасы,  Гальвин пинцеті,  бекемдеуші табақ, Рингер ерітіндісі. 

Жұмыстың барысы: 

Жүйкелік бұлшық ет препаратын дайындау  балтыр бұлшық еттері 

шонтайған жүйкеден дайындадаы, оны тақтайға жайып, Ренгер 

ерітіндісімен дымқылдайды. Гальвин пинцетімен физиологиялық бүтіндігін 
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тексереді.  Тітіркендіргіш ретінде әрқашан электрлістимулятор оғы 

қолданылады.  

Жұмысты бастау алдында  тумблер және элекрлістимуляторды 

тексеру: олар жұмыс істейтін күйде тұруы керек. Стимуляторды жерге 

бекітіп, электрлік тоқты қосады, тумблер «Сеть» қосылуға қоямыз , ондағы 

лампа жануы керек.   

Жүйкенің қозу есігін анықтау үшін – оны электродтың стимуляторына 

салады.  Тумблердің шығу электродын «Серия» жағдайына коямыз.  

Реттегіштің қолын «Частота ГЦ» 1 немес 5-ке апарады.  Тумблердің 

«Амплитуда В» қосқышын «0,01 В»  реттеуішпен ақырындап тоқты «0,1В» 

апарады.  Егерде бұлшықет жиналмай өз орнына қайта келсе , онда «0» 

әкеліп, тумблерді қайта «0,1 В» апарып , «1В» жеткіземіз.  Егер осы 

жағдайда да бұлшық ет жиналмаса, онда тумблердің көрсеткішін «1В»-тан 

ақырындап «10 В» -ға дейін жеткіземіз.  

Бұлшықеттің қозу есігін анықтау үшін жүйкені кесіп тастап, 

бұлшықетті электрлістимулятор электродына саламыз.  Зерттеуді 

алдындағы жүйке жүйесіндегідей жүргіземіз.  

 

12.3 Бұлшықеттегі биоэлектрлік көрініс 

 

Барлық тірі жасушалардың электрлік зарядтары болады. Үстіндегі 

мембрана –оң, ал ішкі- кері заряд. Нәтижесінде мембрананың потенциал 

немесе тыныштық потенциалы пайда болады.  Қозушы торшаның 

аумағында мембрана теріс зарядты болады.  Нәтижесінде ток пайда болады.  

Жұмыстың мақсаты:  Перпараттармен бақадағы тірі ағзаларындағы 

электрді анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар: Бақа, кесу құралдары, шыны ілгіштер 

мен таяқшалар, электрлістимулятор, мақта, дәке.  

Жұмыстың барысы:  

Гальванидің бірінші тәжірибиесі.   Бақаны қимылсыз қалдырып, 

оны кеудесінен тігінен кесу қажет. Оның омыртқасын дәкемен ұстап алып, 

артқы жағының терісін алып, содан кейін пинцетпен қалған ішін алып 

тастау керек. Енді жүйке желісі анық көрінеді.  Екі жүйке шоғырына да 

Гальвин пинцетімен пластинканы жабыстырамыз, ал басқа пластинкамен 

жүйкенің үстінен жабыстырамыз.  Аяқтарының бұлшықеті осы кезде 

жиырылады. Гальвин пинцеті мырыш және күміс пластинкалардан тұрады.   

Гальвин тәжірибиесінде бұлшықеттер неге жиырылады соны 

түсіндіріңіз. 

Гальвиннің екінші тәжирибиесі. Жүйкелік бұлшықет препаратын 

дайындайды. Тәжірибиені дайындау үшін, балтыр бұлшықетінен жүйкелік 

бұлшықетті препарат дайындалады. Шонтай жүйкесін шыны таяқшаға, 

бұлшқетке жағады. Бұлшықеттің жиналуын қараймыз. 

 Неліктен екенін түсіндіріңіз 
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Екіншілік титанус. (К. Маттеучи тәжірибиесі.)  Екі реоскопиялық 

аяқтарды дайындайды, оларды тақтайға салады да, Рингер ерітіндісімен 

дымқылдайды.  Шонтай жүйкенің біреуін электростимуляторлы электродқа 

салады, ал балтыр бұлшықетін 2-аяққа. Бірінші жүйкелі аяқы тоқтың 

орташа күшімен тітіркендіреді. Бұлшықеттің ритмикалық жиналуына дейн.  

Бірінші аяқтын жиналғанына қарап екінші аяққа да назар аударамыз.  

Содан кейін шоңтай жүйкенің 2-аяқтағыға қатты жіппен байлайды.  

Бірінші аяқтағы жүйкенің тітіркенуін қайталап тексереді. Екінші аяқтыкі 

жиналады ма соны байқайды.  Алынған нәтижені түсіндіріңіз.  

12.4 Сүйек бұлшықеттерінің потенциалдық тыныштығы 

 

 Қозушы торшалар- жүйкелік бұлшықеттің сыртқы және ішкі 

жасушалық мембрананың арасындағы әр түрлі электрлік потенциал болады: 

үстінгі мембрана- оң, ал ішкі- теріс зарядталған.  Ішкі және сыртқы 

клеткалық мембрананың әр түрлі зарядталуы, физиологиялық тыныштықта 

- потениалдық тыныштық немесе мембраналық потенциал деп атайды.  

Торшаның бүтіндігін бұзып, вольтметрдің көмегімен зақымдалған 

аймақтың зақымдалғанға қарағанда электрлі теріс болады.  

Жұмыстың мақсаты: Бұлшықет талшықтары сатысында 

мембраналық потенцалды өлшеп қарау. 

Керекті құрал-жабдықтар:  Бақа, кесу құралдары, бекітуге арналған 

тақтай, дәке, мақта, 2 Петри табақшасы, гальвонометр, электрод , Рингер 

ерітіндісі. 

Жұмыстың барысы: 

1.  Бақаның артқы аяғынан балтыр бұлшықеті препаратын 

дайындайды. 

2. Екі электродты да бұлшықеттің зақымдалған жеріне салып, оның 

потенцалының әр түрлілігіне көз жеткізеді. 

              3.Бұлшықетте кескін жасайды. 

         4.Бір электродты бұлшықеттің зақымдалған жеріне салады, ал 

екіншісін бұлшықеттің үстіне салады. Гальвонометрдің көрсеткіштеріне 

қарайды.    

Электрод астындағы зарядтық таңбаларына назар аударып, оның 

қаншалықты кернеулігіне, потенциалдық тынышытығының ұзақтығына 

көңіл бөлінеді. 

 

12.5 Парабиоз және оның фазасы 

Жүйке талшықтарының немесе басқа да қоздырғыш торашалрдың ең 

басты мінезедемесі ол тұрақсыздығы мен функцианалдық қасиеті. 

Тұрақсыздық -  қарапайып циклдардың жүйке, бұлшықет немесе басқа 

қоздырушы торшаларда қозудың  өту жылдамдығы.  

Тұрақсыздықтың мінездемесіне тұрақсыздық өлшемі қызмет етеді- 

импульстің көптеген саны, ол 1 секундтың ішінде берліген торшаны 

сақталған санына қарағанда максимальды қоздыру ритмін жасайды. 
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Тұрақсыздық- торшаның функцианальдық күйімен байланысты. 

Жүйке жүйесіне наркотик, кейбір тұздар және басқа да заттардың әрекет 

еткенде тұрақсыздық төмендейді, соңында сол аумақтағы қозуды 

төмендетеді. Осындай күйді Н.Е. Введенский - парабиоз деп атаған.  

Парабиоз ерекше фазалық реакция, тірі торшалардың қозуға әсер 

етуі,қайтымды өзгерістердің негізгі күйі- қозушы және өткізу қабілеті.  

Парабиоз ақырындап өседі, 3 фазасын өткеннен кейін: теңдеуші, 

парадоксальді және тежегіш. 

Жұмыстың мақсаты:  Бақаның жүйкесіндегі парабиоздық өрбу 

заңнамасын зерттеу. 

Керекті құрал-жабдықтар: Бақа, кесу құралдары , Гальван пинцеті, 

бекітуші, Петри табақшасы, мақта, дәке, Ренгер ерітіндісі, 0,8%-дық KCl 

ерітіндісі немесе l%-дық новокаин ерітіндісі, электростимулятор, миограф, 

икограф. 

Жұмыстың барысы: Жүйкелі бұлшықетті седальдық жүйкемен 

қосып, препаратын дайындайды. Бұлшықетті миограф ілгішіне іледі, 

жүйкені электродқа салып, электростимуляторға жалғайды.  

 Жүйкені 1 Гц жиілігінде тітіркендіріп қозу есігін табамыз. Писчик 

миограф барабанында көрсетеді.  Жүйкенік ритмикалық тоқпен кіреберіс, 

орташа және максимальды күшпен қоздыру жасайды. Көрсетілген 

мәлеметтерді жазамыз, қозудың үлкейгеніндегі болған бұлшықеттік 

тетиникалық жиналуын көрсетеді. 

Жүйкені парабиотикалық күйін алу үшін, 1 % новакаин ерітіндісі 

немее 0,8% калий хлор ерітіндісімен суланған мақтаны саламыз. Содан 

кейін әр 1-2 минут сайын жүйкенің кіреберіс қозуды және  бұлшықеттің 

жиырылуын анықтаймыз. 

Бұлшықеттің парабиозында теңестірілуші фазаның сатысының 

басталуы - тетиникалық жиырылудағы әлсіз және мықты қоздырушымен  

жауап беруі. 

Келесіде норвокаиннің жүйкеге әсер етуі - парабиоз фазасының 

тежелуіне әкеледі, бұл жағдайда бұлшықеттің әлсіз немесе мықты 

қоздырушысы да жиырылуын тудырмайды. 

Тежегіш фазаның басталуында, мақтаны жүйкеден алып тастаймыз; 

оны екі үш рет Рингер ерітіндісімен шаяды.  Жүйкені тағы да тоқпен 

қоздырады, кіреберіс және үстінгі кіреберіс күшіменен.  Қоздырушының 

күшімен болған кездегі бұлшықеттің жиырылуының  бастапқы ұзындығын 

анықтайды.  

 

12.6 Қаңқалы бұлшықеттің біртекті жиырылуы 

 

Торшаның өзіне бір тән күйі, ол қоздыруда жиырылуы.  Бұлшықетке 

бір қоздыруды жүргізсе, ол бір қозуды береді. Бақаларда 0,1с жүреді. 

Миограммада жалғыз жиырылуда келесідей 3 фазада жүреді. Тұрақтылық 

сатысы, жиырылуы сатысы және босаңсу сатысы. 



103 
 

Жұмыстың мақсаты:  Жалғыз жиырылу фазасын өлшеп қарастыру.  

Керекті құрал-жабдықтар: Бақа, кесу құралдары, бекіту тақтайы, 

Петри табақшасы, мақта, дәке, Рингер ерітіндісі, электростимулятор, 

миограф, икограф. 

Жұмыстың барысы:Жүйкелі бұлшықет препаратын дайындаймыз. 

Бұлшықетті миограф ілгішіне іледі, седальды жүйкені электрлы 

стимулятордың электордына қосады.  

Бұлшықеттің жалғыз жиырылу жазылуы.  Кимограф барабанын тез 

айналу режиміне қосамыз. Жазушы адам кимограф барабанының қасына 

келеді. Седальді жүйке 5 с ішінде сирек жалғыз қозулары болады. Ол үшін 

«Гц жиілігі» «1» ауыстырады, тумблерді қолмен айналдыра жүйкенің қозу 

есігін тауып, «Амплетуда В»-ға ауыстырады.  Кимографтың барабанының 

қатта айналуындағы көрсеткішті жазып аламыз.  

 

 

12.7 Сүйек бұлшық еттерінің тетаникалық жиырылуы 

 

Егер де бұлшықетке бірнеше тығыз импульстік қозу түсіп, ұзақ уақыт 

оның жиырылуы болса, онда оны тетаникалық жиырылу деп аталады. 

Жиілігіне байланысты тетанус қозуы үшкір немесе тегіс болады. 

Үшкір тетанус жиілігін келесідей импулс жиілігі бұлшықетке әсер 

еткенде, ол босаңсиды.  Қозу импульсі жиілігі бұлшықеттің босаңсығанға 

дейінгі уақыт әсер етсе, онда ұзақ жиырылу  қайталанса- тегіс тетанус 

болады. 

Жұмыстың мақсаты: Бұлщықеттің қозуының жиілігінің мағынасын 

зерттеу. 

Керекті құрал-жабдықтар: Бақа, кесу құралдары, бекіту тақтайы, 

Петри табақшасы, мақта, дәке, Рингер ерітіндісі, электростимулятор, 

миограф, икограф. 

Жұмыстың барысы:  Тетанус бұлшықеттің жиырылуының жазылуы. 

Кимограф барабанын жай айналымға қояды. Электростимулятордың 

тұтқасын «Гц жиілігін» «5»-ке ауыстырады, жүйке жүйесін 5с қоздырады.  

Жай айналымда кимограф барабаны бұлшықеттің жиырылуын жазады. 

Осыдан кейін тәжірибиені қайталап отырады жиілікті жоғарылата 

10,15,20,25,30,40,50 Гц-ке дейін және одан да жоғары көтереді. Барлық 

электрлік қоздырудың уақыты 5с болуы керек, ал қоздырудың арасы 1 мин.  

Әр миограманың астында жиілігі жазылуы керек. 

  Миограмманы дәптерге сызып, түтікті және тегіс тетанус 

арасындағы бұлшықеттік жиырылу жиілігіне  анализ жасау керек.  

 

12.8 Қажуды жүйкелі- бұлшықет препаратымен шектеу 

 

 Қажу дегеніміз, ағзаның уақытша немесе созылмалы жұмыстан 

шығуын айтамыз. Бұлшықеттер жұмыс уақытында қажиды, олар қозады, 
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тұрақсызданады және жиырылудың жоғары болы да әсер етеді. 

Н.Е.Введенскийдің жүйкелік бұлшықет препаратымен істеген 

тәжирибиесінде жүйке қажымайды, көбінесе жүйкелік бұлшықет синапсы 

тежеледі,деген. Сондықтан да жүйке арқылы бұлшықеттерді қоздыратын 

болса, онда ол аз уақытта жиырылуын тоқатады. Қоздыру кезінде 

бұлшықеттер жирылуы қайта жаңарады. 

Жұмыстың мақсаты:  Қажудың жүйкелік бұлшықет синапсында 

дамуына көз жеткізу.  

Керекті құрал-жабдықтар: Бақа, кесу құралдары, бекіту тақтайы, 

Петри табақшасы, мақта, дәке, Рингер ерітіндісі, электростимулятор, 

миограф, кимограф. 

Жұмыстың барысы: Жүйкелік бұлшықет препаратын дайындау. 

Миограф ілгішіне бұлшықетті ілеміз - седальды жүйкені электродка, 

миографта тығындау.  Миограф ілгішіне және электродтарға жүйке және 

бұлшықеттен тез уақытта өтетін тоқты қосып, оның сымдарын 

электрлистимуляторға қосады.  Жүйке және бұлшық еттің қозу есігі мен 

оның тікелей қозуын анықтайды. 

 Қосқышты «Жүйкеге» деген жағдайға қойып жүйкені «1Гц» 

жиілігінде жүйкені қоздырамыз.  Жай кимограф барабаны айналғанда 

бұлшықеттің жиырылуын жазамыз.  Бұлшықеттің жиырылуы тоқатағанда 

кимографта тоқтатпай қосықышты «Бұлшықетке» деген жайдаға қойып 

бұлшықеттің жиырылуы тоқтағанға дейінгі уақытта жазамыз. 

 

 

Қорытынды сабақтардың  сұрақтары:  

1. Негізгі қандай жағдаларда қозушы торшалар жай күйінде болады? 

2. Қоздыруышлар және оның классификациясы 

3.Тірі торшалардағы биоэлектрлік көріністер. Осы көріністің ашылу 

тарихы? 

4.Тыныштық потенциалы дегеніміз не? 

5. Іс әрекет потенциалы дегеніміз не? 

6. Қозу потенциалы дегеніміз не? 

7.Тірі торшаның тітіркенуі дегеніміз не? 

8.Тірі торшаның қозуы дегеніміз не? 

9.Қозудағы қозушы торшаның өзгерісі дегеніміз не? 

10.Функцианалды тұрақсыздық дегеніміз не?  

11.Қозу күшінің оптимум, пессимум жиілігі дегеніміз не? 

12.Парабиоз дегеніміз не? 

 

 

13 Орталық жүйке жүйесінің физиологиясы 

 

       Орталық жүйке жүйесі барлық ағзалар мен ағзалар жүйесінің 

қалпына келтіруші координациясы мен өміршеңдігін жүзеге асырып 
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отырады, сонымен қатар қоршаған орта мен ағзаның өзара қарым-

қатынастарын жақсартады. Орталық жүйке жүйесінің негізгі құрылымы мен 

функциональды бірлігі – нейрон болып табылады. 

 

13.1  Рефлекторлық доғаның анализ 

 

   Рефлекстың құрылымдық механизмі – рефлекторлық доға. 

Рефлекторлық доға ( рефлекс жолы) дегеніміз – ОЖЖ – нен эффекторға 

баратын нейрондық байланыс. Рефлекторлық доғаның компоненттеріне 

мыналар жатады: сезімтал рецепторлар, афференттік жол, жүйке ортасы 

«орталық нейрон», эфференттік жол және эффектор. (Сурет 46) Барлық 

аталған рефлекторлық доғаның компоненттері өзара бір-бірімен синапстар 

арқылы байланысқан. Рефлекстің жүзеге асуы үшін барлық буындардағы 

рефлекторлық доғаның тұтастығын жүзеге асыру қажет. 

Жұмыстың мақсаты: Рефлекторлық доғаның жеке бөліктерінің 

кезекті қосылу жолы арқылы олардың функциональды мәнін және 

рефлекторлық доғаның рефлексті тудыру қасиетіне  көз жеткізу керек. 

Керекті құрал-жабдықтар: Бақа, қысқышы  және тығын бар 

штативтер, препараттарды дайындауға арналған аспаптар құралы, 1%-дық 

H2SO4 ерітіндісі бар стакандар, сүзгіш қағаздар, су және дәкелі майлықтар, 

Петри шыны аяғы. 

Жұмыстың барысы: Қайшымен бақа көздерінің артқы жағынан 

сыртқы терісін қияды. Осы кезде бас миын бірге қияды. Бас миы алынған 

бақаларды - арқалы бақалар деп атайды.Бақаларды төменгі жақ бөлігінен 

ұстап, штативке асып қояды. 

Бас миын алғаннан кейін бақалар есінен танады, рефлекторлық 

қозудың уақытша төмендейді,сондықтан рефлекстерді зерттеуді бас миынан 

ажыратқаннан кейін 5-6 мин өткен соң жүргізеді.  

Қоздыру үшін 1 % сұр қышқылына малынған сүзгіш қағазбен жүзеге 

асырады. Әрбір қоздырудан немесе әрбір жауапты реакциядан 1-2 минут 

өткеннен кейін жауапты реакция болмаса, онда сол аймақты сумен шаяды. 

Тәжірибені төмендегідей кезеңдер арқылы жүзеге асырады:  

1. Cүзілген қағазды артқы аяқтың табан және сирақ терісіне 

жабыстырамыз; 

2. Берілген аяқтың табан терісіне және жабынсыз жатқан 

бұлшық етіне сүзілген қағазды жабыстырамыз; 

3. Басқа табанның артқы жағының сан терісін шонданай 

жүйкесімен байланыстырады да, сол артқы аяқтың сирақ немесе табан 

терісіне сүзілген қағазды жабыстырады; 

4. Сүзілген қағазды құрсақ немесе кеуде терісіне 

жабыстырады, содан соң алдыңғы аяқтарын бақылайды; 

5. Бақалардың жұлын өзегіне инені енгізіп, жұлын миының 

құрылымын бұзып, қайтадан сүзілген қағазды алдыңғы аяқтардың 

кеуде және құрсақ терісіне жабыстырады; 
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13.2 Тітіркендіргіш күшіне рефлекс уақытының тәуелділігі 

 

     Тітіркендіріш әрекетінің басталған кезеңінен бастап жауапты 

реакция уақытына дейінгі ара қашықтықты - рефлекс уақыты деп атаймыз. 

Рефлекс уақыты дененің тітіркендіргіш әсеріне жауабымен бірге жүйке 

талшықтарының түріне байланысты болады, сонымен қатар рефлекторлық 

доғаның рецептівті тітіркендіргіш аймағы мен құрылымына да байланысты 

болып келеді. Көп салалы рефлекторлық доға бойынша рефлекс ұзақ уақыт 

бойына дейін синапстарда жүзеге асатын қозулар арқылы жүзеге асады.  

Жұмыстың мақсаты: Тітіркендіргіш күшіне рефлекс уақытының 

тәуелділігін анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар:  Бақа, қысқышы  және тығыны бар 

штативтер, препараттарды дайындауға арналған аспаптар құралы, 0,1% , 

0,3%, 0,5% және 1% сұр қышқылының ерітіндісі, сүзгіш қағаздар, су және 

дәкелі майлықтар, Петри шыны аяғы. 

Жұмыстың барысы: Жұлынды бақаны дайындаймыз, төменгі жақ 

сүйегінен штативке ілеміз. Артқы аяқтың табан терісіне 0,1 % сұр қышқылы 

ерітіндісіне батырылған сүзгіш қағаздың бір бөлігін жабыстырамыз да, 

тітіркендіргіш жұқтырылғанға дейінгі және жұқтырылғаннан кейінгі 

уақытты анықтаймыз.  

Сонымен қатар зерттеулерді 0,3%, 0,5%  және 1% ерітінділері арқылы 

да жүргізеді. Тітіркендіргіш кезіндегі рефлекстің уақытын анықтайды. 

Әрбір зерттеулерден кейін стакандағы суға батыру арқылы бақа табанын 

жуады. Тәжірибе нәтижелерін кестеге енгізіп, қорытынды жасайды: 

 

Тітіркендіргіш күші Рефлекс 

уақыты 

Жауап 

реакциясы 

Күші бойынша 

тітіркендіргіштің 

түрлері 

0,1%- H2SO4 ерітіндісі    

0,3%- H2SO4 ерітіндісі    

0,5%-H2SO4 ерітіндісі    

1,0%- H2SO4 ерітіндісі    

 

 

13.3 . Жұлынның рефлексі және оның рецептивті жазықтығы 

 

Рефлекс дегеніміз – орталық жүйке жүйесінің қатысуымен жүзеге 

асатын ағзаның сыртқы және ішкі тітіркендіргіштерге жауапты реакциясы. 

Рефлекстің пайда болуы тітіркендіргіш әрекеттердің пайда болуы кезіндегі 

рецепторлардың сезімтал жүйке  ұштары арқылы қозу процесінің берілуі, 

яғни оның орталық жүйке жүйесі арқылы қозғалғыш ұштарына және 

эффекторға берілуін айтамыз. Тітіркену кезіндегі дене бөліктерінде белгілі 
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рефлекс болады, ол берілген рефлекстің рецептівті аймағы болып табылады. 

Бір ғана дене бөлігі бірнеше рефлекстердің  рецептивті жазығы  бола алады.  

Жұмыстың мақсаты: Бақа жұлынының рефлексі және оның 

рецептивті жазықтығын анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар: Бақа, қысқышы  және тығын бар 

штативтер, препараттарды дайындауға арналған аспаптар құралы, 1%-дық 

0,5% сұр қышқылы ерітіндісі бар стакандар, сүзгіш қағаздар, су және дәкелі 

майлықтар, электростимулятор. 

Жұмыстың барысы: Жұлын миын штативке іледі. Сынаманы естен 

танулар аяқталғаннан кейін, яғни 5-6 минут өткен соң және де 

рефлекторлық реакциялар қалыптасқаннан кейін жүргізеді. Төменде 

көрсетілген әр бір тітіркенулерден кейін,  яғни 2-3 минуттан соң жүргізеді. 

Бақаға қышқыл әрекет еткеннен соң бақаны стакандағы суға батырып  

жуады (сурет 22). 

Жұлын миының рефлексін бақылау: 

- Пинцет арқылы бақа табанын кезектестіріп 

шымшылаймыз, табандары жұлынып қалады. 

- Сирақ және табан беткейінің сыртқы қабатын құрғақ 

түтікшемен табан рефлексі пайда болғанға дейін тітіркендіреміз.  

- Бақаның артқы табанының табан терісіне 0,5% сұр 

қышқылымен батырылған сүзгіш қағазды жабыстырамыз. 

- Ал артқы табандарын электр тоғымен тітіркендіреміз. 

Рефлекстердің рецептивті жазықтығы: 

- 0,5% сұр қышқыл ерітіндісіне батырылған сүзгіш қағазды 

артқы сан беткейінің табанына жабыстырамыз,сол кезде бақада 

жауапты реакция пайда болады. (сол табанымен қағазды итеретін 

болады) 

- Қышқылға батырылған сүзгіш қағазды бақалардың артқы 

тесігіне енгіземіз, екі артқы аяқтарды жинаймыз да сирақ буындарын 

тітіркендіретін жерін анықтаймыз 

- Қышқылмен батырылған сүзгіш қағазды алдыңғы 

аяқтардың арасындағы құрсақ қуысына енгіземіз 

- Қышқылмен батырылған сүзгіш қағазды алдыңғы 

аяқтарының арасындағы құрсақ қуысының беткейіне енгіземіз 

- Қышқылмен батырылған сүзгіш қағазды бақаның 

құрсағының қырына жабыстырамыз 

- Тітіркендіргіш әрекетті қайталап, табанды пинцетпен 

ұстап тұрамыз,осы уақытта бақа табанымен тітіркендіргіш қағазды 

аяғымен қағып жібереді.  

- 1 % сұр қышқылымен батырылған сүзгіш қағаздың 1-2 

бөлігін бақаның арқасына енгіземіз. Нәтижесінде жұлын миының 

ортасында қозу иррадациясы пайда болады. 
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.  

Сурет - 22 . Рецептивті жазықтық: 1 – бүккіш, 2 –жазғыш, 3 – бітегіш 

 

13.4 Клиникалық белгілері бар жануарлардың рефлекстері 

 

Ауылшаруашылық малдарының орталық жүйке жүйесінің 

функциональды жай-күйін және қозғалыс аппаратын анықтау үшін 

малдардың тері және қозғалыс рефлекстеріне зерттеулер жүргізеді. 

Жұмыстың мақсаты: Ветеринарлық клиникада жүргізілетін 

рефлекстерді анықтау әдістерімен танысу. 

Керекті құрал-жабдықтар: Жылқы ,сиыр және перкуссиялық 

балғашық. 

Жұмыстың барысы: Мұндай зерттеулерді негізінен жылқыларға 

жүргізген жөн, зерттеулерді жүргізу барысында жылқының сол жақ 

бүйірінен жақындап, барлық сақтық шараларды сақтау керек. 

Тері рефлекстерін зерттеу 

Шоқтық рефлексі. Малдың шоқтық терісіне баяу жақындап, тері 

асты бұлшық етінің қысқартылуына назар аудару қажет. 

Құрсақ рефлексі.  Перкуссия балғашығы арқылы құрсақ қабырғасын 

тітіркендіреді. Сол кезде құрсақ бұлшық еттерінің қысқартылуына назар 

аударады. 

Құйрық рефлексі. Перкуссия балғашығымен құйрық терісінің ішкі 

жағын соғу арқылы құйрық бұлшық еттерінің тартылуына назар аударады. 

Көтенше немесе артқы рефлекс. Перкуссия балғашығымен анус 

аймағының терісін тітіркендіреді, сол уақытта сыртқы көтенше 

сфинктерінде қысқартылулар болуы тиіс. 

Терең сіңір рефлекстерін зерттеу 

Тізе рефлексі. Малдардың  артқы аяқтарын өте баяу әрекетпен 

көтереміз, сол уақытта бұлшық еттер босаңсиды. Перкуссия балғашығымен 

тізе табақшасын бірнеше рет тітіркендіреміз. Балғашықпен ұрған кездегі 

тізе буындарында қозғалыстың болуын немесе болмауын бақылаймыз.  

Ахиллов рефлексі. Рефлексті тудыру үшін артқы аяқтарын көтеріп, 

бұлшық еттерінің босаңсуына көңіл аударамыз. Содаң соң, перкуссия 

балғашығымен Ахиллов сіңіріне өкшелік дөңестен 10-15 см жоғары жерге 
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соққы береміз .Сол кезде асық буын түзіледі, ал бақай және топай буындар 

майысады. 

 

13.5 Жүйке орталықтарының қозуының суммациясы 

 

Жүйке ортасы – орталық жүйке жүйесіндегі нейрондар топтамасы, 

ағзаның кез-келген функцияны атқаратын қалпына келтіруші болып 

табылады. Жүйке ортасының өзіндік қасиеттері бар, олардың біреуі 

суммация болып табылады ( уақытша және кеңістікті) 

Егерде нейронға кәдімгі жүйкелік импульс түсетін болса, онда 

қоздырғыш постсинапстық потенциал пайда болады, яғни ол жауапты 

реакцияға жеткіліксіз болып келеді. Алдыңғы сөніп үлгермеген импульстар 

сияқты табалдырықты импульстар нейронға келіп түсетін болса, онда келесі 

импульстер бір-біріне түсетін болады, яғни бір сөзбен айтқанда суммация 

болады, әрекет потенциалы мен жүйкенің қозуына әкеп соғады (сурет 23). 

Жұмыстың мақсаты: Кеңістіктегі және уақытша суммацияны 

зерттеу. 

Керекті құрал-жабдықтар: Бақа, қысқышы  және тығын бар 

штативтер, препараттарды дайындауға арналған аспаптар құралы, 1%-дық 

0,5% сұр қышқылы ерітіндісі бар стакандар,сүзгіш қағаздар, су және дәкелі 

майлықтар. 

Жұмыстың барысы: 

Уақыт бойынша суммация. Бақаны төменгі жағынан көтеріп, 

штативке іліп қоямыз. Артқы аяқтарының табанына электростимулятор 

электродын жалғаймыз. Табанның электрлік майысуына әкелетін, электрлік 

қоздырғышын табамыз. Табанға бірінші ақырын қоздырғышпен әсер етеміз 

(5-10 имп/с), содан соң жиі қоздырғышпен әсер етеміз (50- 100 имп/с), 

бақалардың жауапты реакциясына назар аударамыз. 

Кеңістіктегі суммация. Жұлынды бақаны штативке іліп қоямыз. 

Табан терісіне 1% сұр қышқылына батырылған сүзгіш қағазды 

жабыстырамыз.Содан соң рефлекс уақытын анықтаймыз.Табан терісі мен 

сан терісіне сүзгіш қағаздың 4-5 бөлігін жабыстырамыз. Бақаның 

реакциясын бақылаймыз. 
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Сурет – 23 . Суммацияның пайда болуы. А – бірдей уақытта қоздырудың 

нәтижесінде пайда болған кеңістіктегі суммация: а – бір аксоннан қозудың 

берілуі, б – үш аксоннан және генерация әрекетінің потенциалынан берілуі; 

Б –бірдей уақытта қозудың нәтижесінде пайда болған уақытша суммация: а 

– бір ғана түршігу; б - генерация әрекетінің потенциалы және үш рет 

түршігу. 

 

13.6 Жүйке орталықтарының қозуының иррадиациясы 

Қатты қозу кезінде орталық жүйке жүйесіне түсетін импульстер 

белгілі бір жерде ғана емес, жүйке орталығына да әсер етеді.Қозу процесінің 

жайылуы салдарынан басқа да жүйке орталықтарында иррадиация пайда 

болады.  

Жүйке жүйесінің иррадиациялық қозуы аксон және дендрит 

ұштарының тарамдалуымен және көптеген жүйке жасушаларының бір-

бірімен байланысуын айтамыз. Қаншалықты тітіркену көп болса, 

соншалықты қоздырғыш нейрондар да көп болады. Сондықтан иррадиация 

процесі көптеген нейрондарды қамтиды. 

Қозу иррадиациясы жүйке ортасына кіретін көптеген тежегіш 

нейрондарға кедергі келтіреді. 

Жұмыстың мақсаты: Бақаның жүйке орталығының қозуының 

иррадиациясын анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар:  Бақа, қысқышы  және тығын бар 

штативтер, препараттарды дайындауға арналған аспаптар құралы, Рингер 

ерітіндісі,сүзгіш қағаздар, су және дәкелі майлықтар, электростимулятор, 

Петри шыны аяғы. 

Жұмыстың барысы: Бақаның төменгі жағынан штативке іледі. 

Артқы табанына элeктpocтимyлятop электродын енгізеді, табнның электрлік 

әсерін туғызатын біркелкі тітіркену дәрежесін анықтайды да, содан тоқ 

көзін максимальды тітіркенуге дейін жоғарылатады, бақаларда тоқтың 

әрекетінен болатын тітіркенуді бақылайды. 

 

13.7 Қаңқалы бұлшық еттердің тонусына жүйкелік ортаның әсер етуі 

 

Электрофизиологиялық зерттеулердің нәтижесінде  олардың жүйке 

ортасының перифериясына кездейсоқ импульстер түседі (қаңқа бұлшық 

еттері,бірыңғай салалы бұлшық еттер және қан тамырлар тонусы). Тонус – 

жүйке орталықтары мен бұлшық ет ұлпасының ұзақ уақыт бойына, ешбір 

қажусыз қозуы болып табылады. 

Қаңқа бұлшық еттерінің тонусы жүйке орталығынан периферияға 

түсетін эфференттік импульстармен сипатталады. Өз кезегінде жүйке 

орталықтарының тонусы тері рецепторларымен байқалатын афференттік 

импульстармен сипатталады. Жүйке ортасы мен периферияарасында өзара 

сақиналы қарым-қатынас болады. 
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Жұмыстың мақсаты:  Қаңқалы бұлшық еттердің тонусына жүйкелік 

ортаның әсер етуін анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар: Бақа қысқышы  және тығын бар 

штативтер, препараттарды дайындауға арналған аспаптар құралы, сүзгіш 

қағаздар, су және дәкелі майлықтар, электростимулятор, Петри шыны аяғы. 

Жұмыстың барысы: Жұлынды бақаларды төменгі жағынан  

штативке ілеміз. Артқы аяқтарын назарға ала отырып, саусақтары мен 

табандарының қозғалыс деңгейінің бірдей жағдайда болуына мән береміз 

Бақаны штативтен босатып, денесін түйреуіштермен түйрейді. Артқы 

аяғының санындағы шонданай жүйкесін кеседі. Бақаны қайтадан штативке 

іліп қояды да табан қозғалыстарына назар аударады. Екі табанды 

салыстырып, айырмашылығын анықтайды. 

Бақаның жұлын өзегіне инені енгізіп, жұлынын қиратады. Табан 

қозғалыстарына назар аударады. Екі табанды салыстырып, 

айырмашылығын анықтайды. 

 

13.8 Жануарлар рефлексінің ширақтылығын анықтау 

 

           Омыртқалы жануарлардың бұлшық ет тонусында ерекше 

ширақтылық рефлекстері түзіледі.Олар қозу рецепторларына жауап ретінде 

жүзеге асады, олар бұлшық етте, сіңірде және тері қабатында болады және 

әр түрлі бұлшық еттердің өміршеңдігін қалыптастырады. 

Ширақтылық рефлекстері екі топқа бөлінеді:  

 статикалық; 

 стато-кинетикалық; 

 Статикалық рефлекстер - тері мен дененің белсенді және белсенді 

емес өзгерістерінің салдарынан пайда болады, оның кеңістіктегі 

жағдайымен байланыспайды. Санына қарай екіге бөлінеді:  позотониялық 

және түзеткіш. 

Позотониялық рефлекстер - дене тұрқының және бастың 

қозғалыстары арқылы жүзеге асады. Бұл рефлекстер мойын бұлшық етінің 

және дене тұрқымен артқы аяқтарының бұлшық еттерінің қозғалуымен 

жүзеге асады.Түзеткіш рефлекстер - ең алдымен түршігуге қатысты 

рефлекстермен байланысты болып келеді. Егер де бас дұрыс емес жағдайда 

болса, онда оған түзеткіш рефлекстер көмектеседі. 

 Статокинетикалық рефлекстер белсенді және белсенді емес дене 

қозғалысының тепе-теңдігі кезінде жүзеге асады. Қимыл-қозғалыстар 

әрекетіне байланысты бұл рефлекстер екіге бөлінеді. Бірі сызықтық 

жылдамдықтың әсерінен пайда болады, лифттік рефлекстер, жерге қону 

және көтерілу рефлексі,  ал басқалары – айналу кезіндегі бұрыштық үдеудің 

қозғалысы. 

Жұмыстың мақсаты: Жануарлар рефлексінің ширақтылығын 

анықтауды меңгеру 



112 
 

Керекті құрал-жабдықтар: Жылқы,сиыр,ешкі,қой,мысық,теңіз 

шошқасы, қояндар, жұмсақ төсеніш және тығыз жер 

Жұмыстың барысы: Дене тұрысының рефлекстері 

1. Малдардың еркін тұрғандағы артқы аяқтарымен бастың 

қимыл-қозғалыстарына назар аударады; 

2. Малдардың басын жоғары көтеріп және төмен түсіреді 

.Екі жағдайдағы аяқ – қолдарының қимылдарына назар аударады; 

3. Малдың басын оң жаққа бұрып, артқы аяқтың қимылына 

назар аударады. 

 

Түзеткіш рефлекстер:  

1. Алдымен малдарды арқасымен қаратып, жұмсақ жерге 10-15с  

жаткызады, содан басын босатады.Басты қарақұспен жоғары бұрады, 

сол уақытта рефлекс лабиринті мойынға түседі .Малдардың алдыңғы 

және иық белдеулерін босатады. Дененің алдыңғы бөліктерімен 

алдыңғы аяқтарымен қоса басы бұрылған жаққа бұрады - рефлекс 

дене бітімімен мойынға түседі. Дененің артқы бөлігін босатып, малды 

босатады. Сол кезде қалыпты жай-күйі пайда болады. 

2. Малдарды бүйір жағымен жатқызып, басын сол жаққа бұрады. Содан 

соң басын босатады, басын босатқан кезде ғана малдың тұрысы 

ыңғайлы жағдайда болады. Ары қарай малдарды жамбасынан ұстап, 

жатқызбай, жәй жатқан күйінде қалдырамыз, сол кезде малдардың 

өздері төр аяғымен қарғып тұрады. 

3. Түзеткіш рефлекстерді - малдардың биіктен құлаған кезінде білуге 

болады. Ал ұсақ малдарды мойынынан ұстап тұру арқылы білуге 

болады. 1-1,5 м биіктіктен малдарды жерге жібереді. Құлап келе 

жатқан кезінде олар айналып аяғында тіке тұра алады. Құлап келе 

жатқан сәтте бірінші басы және мойыны бұралады. 

4. Жылқылар мен сиырларда түзеткіш рефлекстер жатқан күйінен 

аяғына тұрған кезінде жүзеге асады. Сол кезде бас және артқы 

аяқтарының қимылы өзгереді. 

 

          Статокинетикалық рефлекстер:  

 

1. Теңіз шошқаларын кеңістікке жатқызады. Кеңістікпен бірге теңіз 

шошқаларын жоғары және төмен араластырады. Жоғары көтерген кезде 

теңіз шошқаларының алдыңғы және артқы аяқтары жиналады, ал денесі 

мен басы көтеріледі. Аяқ асты көтерілу кезінде теңіз шошқаларының 

артқы аяқтары жиналады да, басы мен денесі жазықтық ықпалына 

сәйкестеледі. Көтерген кезде жоғарыда айтылған реакциялар қарама-

қарсы бағытта  жүреді. 

2. Теңіз шошқасын көтеріп ұстап, оларды ауада ұстап тұрады: табандары 

иіліп, салбырап тұрады. Шапшаң қозғалтып, жерге қарай салбыратады. 

Теңіз шошқаларының артқы және алдыңғы аяқтары бүгіліп, алға қарай 
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жылжиды да, ал саусақтары желмен ашылады. Бұл жерге қону немесе 

жерге түсу рефлексі болып табылады. 

 

 

13.9 Жұлын миының қайтымды тежелу рефлексі 

 

 Қозғалғыш рефлекстерді тежеуге болады, егерде жүйке ортасында екі 

рецепторлық жазықтықпен жүретін қозулар болса. Әлсіз сұр қышқылы 

ертінідісімен қимылдатқыш табанды қоздыру пинцет арқылы басқа табанды 

қысқан кезде тежелу басталады. 

Жұмыстың мақсаты: Екі рецепторлық жазықтықтың тітіркенуі 

кезінде орталық жүйке жүйесінде тежелу процесі болатынына көз жеткізу 

Керекті құрал-жабдықтар: Бақа қысқышы  және тығын бар 

штативтер, препараттарды дайындауға арналған аспаптар құралы, 1%-дық 

0,5% сұр қышқылы ерітіндісі бар стакандар,сүзгіш қағаздар, су және дәкелі 

майлықтар және Петри шыны аяғы. 

Жұмыстың барысы: Жұлындық бақаны төменгі жағынан ұстап, 

штативке іліп қоямыз. Артқы табан терісіне 0,5% сұр қышқылына 

батырылған  сүзгіш қағазды жабыстырамыз да , рефлекс уақытын 

анықтаймыз. Тітіркенген аймақты сумен шаяды. Қайтадан жоғарыда 

айтылған процесті табанға қайта жүргізеді, ал басқа табанды пинцетпен 

қысып көтереді .Бірінші табанның рефлекс уақытын анықтайды. 

 

 

 

 

13.10 И.М.Сеченовтың ілімі бойынша орталық тежелу 

 

Тежелу - дегеніміз әлсіреу немесе қандай да бір қозғалыстың 

тоқтауын айтамыз. Бұл қозумен пайда болатын өзіндік жүйкелік процесс 

болып табылады. Орталық жүйке жүйесінің тежелуін 1862 жылы 

И.М.Сеченов бақаларға тәжірибе жүргізу барысында анықтаған болатын. 

Орталық жүйке жүйесінде табиғаты әр түрлі болып келетін, тежелудің 

бірнеше түрлері болады: нейронның тежелуімен шақырылатын алғашқы 

тежелу, сол нейрондардың белгілі бір шарттары арқылы шақырылатын 

екіншілік тежелу, ал қалғандарында қозу процестері болады. 

Жұмыстың мақсаты: И.М.Сеченовтың келтірген тәжірибесін 

дәлелдеу, мидың тітіркенуі қозғалтқыш рефлекстерді тежелуі (сурет 24). 

Керекті құрал-жабдықтар: Бақа, қысқышы  және тығын бар 

штативтер, препараттарды дайындауға арналған аспаптар құралы, 1%-дық 

0,5% сұр қышқылы ерітіндісі бар стакандар,сүзгіш қағаздар, су және дәкелі 

майлықтар және Петри шыны аяғы. 

Жұмысқа дайындық: Бақаға 10%  -дық этил спиртін (наркоз) 

береміз. Оның бас бөлігін ғана қалдырып, дәкелі майлықпен денесін орап 
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тастаймыз. Бақаны сол қолымызға алып,оң қолымыздың сұқ саусағымен 

басын біркелкі басып тұрамыз. Өткір қайшылармен бақаның терісін кесеміз, 

терісі сылып алынған бас миының сүйегін мақтамен сүртіп,ми бөліктерін 

жарықта мұқият қарайды. Қайшымен мұрын қуысының артқы жағында 

орналасқан бас миыының терісін көлденең жолақты етіп кеседі. Бас 

миының сүйектерін артқы жағын және бүйірін қайшымен кесіп алады. 

Пинцетпен алдыңғы жақта орналасқан бос тұрған сүйек пластинкасын 

алады. Бас миының беткейін мақталы түйіршіктермен кептіреді де, бас 

миының бөліктерін қарайды. Көздік скалпель арқылы мидың бөліктерін 

кеседі. Бас сүйектерінен бас миын алып тастайды. 

 
 

Сурет -24.  « Сеченовтың тежелуі» : А - тәжірибе сұлбасы: І - бақаның 

ми жарты шарының рефлекс уақыты, ІІ - NaCI криссталдарын енгізгеннен 

кейінгі сол бақаның рефлексінің ұлғаю уақыты; Б - ұсынылатын тежелу 

уақыты: І - мотонейрон арқылы қозуды өткізу, ІІ - мотонейронға тежелудің 

әсері (қозған синапстар қызылмен, ал тежелген синапстар қарамен 

белгіленген) 

Жұмыстың барысы: Бақаны төменгі  және жоғарғы жағынан 

штативке іліп қояды, яғни наркоз әсері аяқталғанға дейін штативте ілініп 

тұрады. 

Тәжірибені наркоз әсері аяқталғаннан кейін жүргізеді. Артқы табан 

терісіне сүзгіш қағазды жабыстырады. Рефлекс уақытын анықтайды. 

Жауапты реакциядан кейін табанды сумен шаяды. 

Кесілген ми беткейі және қаңқаны мұқият мақталы шариктермен 

кептіреді, 1 минуттан кейін артқы табанға 0,5% сұр қышқылымен 

батырылған сүзгіш қағазды жабыстырады. Содан соң рефлекс уақытын 

анықтайды. 

Жауапты реакциядан кейін бақаның денесін сумен шаяды. Натрий 

хлор криссталдарынан ажыратады. Ми беткейін Рингер ерітіндісімен 

сүртеді. 10-15 минут өткеннен кейін бақаның артқы табанына 0,5% сұр 

қышқылымен батырылған сүзгіш қағазды жабыстырады. Рефлекс уақытын 

анықтайды. 

 

Қорытынды сабақтардың сұрақтары 

 

1. Функцияларды атқарған кезде қандай нейрондар топтары қатысады және 

олардың сипаттамасы? 

2. Нейронаралық синапстардың құрылысы мен жіктелуі? 
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3. Рефлекс дегеніміз не? Рефлекс ұғымының негізін қандай ғалымдар 

қалды? 

4. Рефлокторлық доғаның құрылымы? 

5. Кері байланыс немесе кері афферентация дегеніміз не? 

6. Орталық жүйке дегеніміз не және оның қасиеттері бар? 

7. ОЖЖ - нің тежелуі? ОЖЖ -ның тежелуін кім ашты? Жүргізілген 

тәжірибені айтып беріңіз? 

8. ОЖЖ - ның тежелуінің жіктелуі? 

9. Постсинапстық тежелуге сипаттама беріңіз? 

10. Постсинапстық қайтарымды тежелуге сипаттама беріңіз? 

11. Пресинапстық тежелуге сипаттама беріңіз? 

12. Екіншілік тежелуге сипаттама беріңіз? 

 

 

14 Анализатор  физиологиясы. 

 

   Анализатор -  рецепторлар және мидың нейрондарының 

шағылысуы,  ішкі және сыртқы әлемнің ішінде болып жатқан ақпаратты  

өңдеуге қатысушы (сезі, көру).  Анализаторды оқу  И.П. Павлов ойлап 

тапқан. 

Барлық аналиторлар 3 бөлімнен тұрады: перефериялық (бұл кезде 

барлық сыртқы ортадағы ақпараттар электрлі процесске кетеді),  жолсерік- 

бұл кезде ақпарат мидың бөліміне , орталық миға қабығына, бұл жерде 

толыққанды ақпараттық толық жетіліп  бейненің субъективті бейнесі келеді. 

Барлық анализатордың жұмысы белгілі бір физикалық немесе 

химиялық түрдің көзінен туады.  Рецепторлардың қозуы жергілікті 

рецептордың потенциалына шақырады.  

 

14.1 Сәуленің  көзге  әсерін анықтау. 

 

Қарашық -  ойықтың ортасындағы қарашық, бұл арқылы күн сәулесі 

көзге өтеді.  Қарашық көптеген сәулелерге кері рефлектор ретінде ашылып 

жабылуы болады.  Түсті қабықта сақина тәрізді  және радиалді бұлшықет 

түтігі болады. Сақиналы түтіктер парасимпатикалық түтіктің көзді 

қимылдатушы жүйесімен, радиальды- симпатикалық жүйкемен бірге.  

Сақиналы бұлшықеттік жиналуында қарашық жабылады, радиальдық 

бұлшықет ашылады. 

Жұмыстың мақсаты: Сәуленің  көзге әсеріні анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар: Ірі және кішкене жануарлар (қоян , 

жылқы, сиыр). 0,5 %  атропин немесе адреналин ерітіндісі 1:1000, көздің 

пипеткасы, жарық жолы.  

Жұмыстың барысы:   

1. Жануарларды қараңғы бөлмеде байлап, қалыпты күйдегі 

қарашықтарын тексереміз.  Содан кейн көзіне жарықты әкеліп 
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қарашық ойығын тексереміз.  Бірінші ашылу уақытына назар 

аударады, содан кейін жарыққа жабылуына әсеріне назар аударады. 

2.  Екі көзді де қарап, көзінің қарашығының аумағына назар 

аударады. Бір көзді қолмен 2-3 минутқа жауып, содан кейін алып 

тастап қарашықтың диаметрінің өзгерісіне назар аударамыз. 

3.  Кіші жануарларға қарап, содан кейін 1-2 тамшы 

адреналин немесе атропин ерітіндісін құяды. Содан кейін 1, 2-ні 

қайталаймыз. 

 

 

 

14.2 Әр түрлі қашықтықта көруге бейімделу 

 

Аккодомация - көздің қашықтықтағы заттарды көруге бейімделу.  

Тыныштық күйінде немесе өшірілген заттарды қарау бұлшықеттердің 

босаңсуы, цинн байламы керілуі, нәтижесінде көз бұршағы кішкене ғана 

ісінген болады. Алыстағы заттар анық, ал жақындағы заттар бұлдырап 

тұрады.  

 Жақындағы заттарды аңғару үшін кірпікшелі бұлшықеттер циннык 

байламдары босаңсып, көз бұршақтары жұмсарып, оның сыну күші 

күшейеді. Сондықтан да жақындағы заттар анық, ал алыстағы заттар нашар 

көрінеді. 

Жұмыстың мақсаты: алыстағы және жақындағы заттардың 

аккодомациясының көрудегі зерттеу. 

Керекті құрал-жабдықтар:   Рама, керілгіш тор, сызғыш, қазағдағы 

сандар  

Жұмыстың барысы:  

1. Көз алдынта жұқа торды тартып сол арқылы алыстағы 

заттарға қарайды.  Сол кезде объект анық байқалады да, көз алыда сол 

бейне қалып кояды. Ал басқа жағынан, егер де торға назары болатын 

болса, онда алыстағы  затты көре алмайды. 

2. Қағазда кішкене тесік тесіп алып, оның жан-жағына 

әріптер белгілерді орналастырамыз.  Осы модельді көздің 25-30 см 

алдында ұстап, тесік арқылы алыстағы затқа қараймыз. Осындай 

жағдайда алыстағы зат жақсы көреді, ал әріптер көрінбейді. 

Керісінше, егер бар ойын таңбаларда болатын болса, онда алыстағы 

заттар көрінбейді. 

 

14.3 Алдамшы елеспен тәжірибе 

 

 Егер де көзді қандай да бір затты қарап дайындаса, ондағы бейне 

кетіп қалуы мүмкін. Бар ойымыз басқа объектілерге көз түседі.  

Жұмыстың мақсаты: әр түрлі заттарға қарағанда алдамыш елесті 

зерттеу.  
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Керекті құрал-жабдықтар: Ақ шарик немесе жіптегі түйме , 

суреттер 

Жұмыстың барысы: 

1.  Ақ жіпке домалақ ақ шарикті немесе түймені байлаймыз.  Көз 

алдымызда зерттелетін затты 1-1,5 м алдынды тербетеді.Осыдан кейін 

шариктік қимылын бір уақытта екеніне көз жеткізініз. Осыдан кейін бір 

көзіңізді қара шынымен жауып екі көзбен шариктің қимылына қараңыз. 

Мұқият қарасаңыз шариктің тербелісі бір сызықтағы айналып, қимылдап 

жатқандай болады. Егер де осы қара шыныны басқа көзге қойса, онда оның 

қимылы келесідей бағытта айналып жатқандай. Бұл сезім алдамыш елеспен 

анықталады, бұл кезде көрі механизмі стериоскопиялық көрумен 

байланысты. 

2.  Каркас төртбұрышты өзекте  дайындайды . Кубты өзектің 

артында ұстайды, ақырындап алыстағы бұрышқа қарайды.  Біраз уақыттан 

кейін куб қопарылады, осы кезде алыстағы куб жақындағыдай болып 

көрінеді. Егер де кубты жайлап айналдыратын болса онда куб солға 

айналып жатқандай болады.  

 

14.4. Жалғастырылған  бейнені көру 

 

Көрінген бейне - ол тез жоқ болып кетпейді, ол біраз уақыт сезіледі, 

содан кейін ақырындап жоғалады. Осындай күйде жалғастырылған бейне, 

оның күші тек көзге де емес, басқа анализаторларға да әсер етеді. 

Жұмыстың мақсаты: Жалғастырылған бейнені көруді зерттеу. 

Керекті құрал-жабдықтар: Қатты жарық зат, заттық бояу, ақ экран. 

Жұмыстың барысы: 

1. Қараңғы бөлмеде көз алдымызға қатты жарық затты 

қояды(шам), содан кейін оны алып тастайды. Соған қарамастан осы зат 

біраз уақыт көрініп түрғандай болады. 

2. Боялған затты қарап отырып, одан кейін ақ экрандағы фонға 

көзін ауады.  Біраз секундтан кейін келесі бейне көрінеді. 

 

14.5 Торда соқыр дақты анықтау( Марион тәжірибиесі ) 

 

Көру жүйесінің  тордағы, кілегейдегі кіре берісінде жарық сезуші 

торшалары жоқ. Бұл аймақ соқыр тор деп аталады. 

Мысалы: Жылқыларда барлық соқыр тордың дағы үш бұрышты 

формада және алдындағысы артқыға қарағанда  кішкене кеңірек . 

Бұл соқыр дақтың бар екендігін түсіну керек, сол жерде ұзақ уақыт 

болмас үшін. Жылқы біздің орнымызды жоғалтып алуы мүмкін, егер де біз 

орнымызды ауыстыратын болсақ. Ол оны біздің басқа жерден пайда 

болғанымызды алаңдатуы мүмкін. Соқыр сүйде жылқының болуы 

адамдарды жарақаттауы мүмкін.  

Жұмыстың мақсаты:  Тордағы соқыр дақты анықтау. 
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Керекті құрал-жабдықтар: Адам және Мариот суреті.  

Жұмыстың барысы: Мариот суретін дайындайды, оған қара қағазға 

екі сурет саламыз- домалақ және крест тәрізді. Суретті көзден 30-40 см 

арақышықтықта орналастырады.     Сол көзді қолмен жауып, сол жақтағы 

суретті қарайды. Егерде суретті жақындатса, онда сол жақтағы сурет жоғала 

бастайды, өйткені оң жақтағы сурет жақын көріне бастағандықтан.  

Аналогикалық түрде сол көзбен қарауға да болады.                       

 

14.6  Есту қабілетін анықтау 

 

Естігіштік немесе есту қабілеті- адам және жануарлардың 

минимальды дыбысты естуі.  Естігіштік дауыстың жоғарылауына 

байланысты өзгереді. Негізінде естігіштікті тексеру алыстағы сөздің жай 

айтылып, соны естуімен болады.  Жақсы құлақ 15-20 м қашықтықтағыны 

естиді.  Бұл арақашықтық әрине сөздің құрамына байланысты, және де 

айтылуы дыбысына байланысты, егерде төмен дыбыс болса, онда 5 м естуге 

болады. 

Жұмыстың мақсаты: Естігіштікты анықтау 

Керекті құрал-жабдықтар: Адам  

Жұмыстың барысы: Тексеруші тексерілетіннен 5-6 м  қашықта 

тұрады, бірақ тексерілуші тексерушіге қарауға тиым салынады.  Тексеру 

кезінде әр құлақты  бөлек бөлек тексереді, тексерілетін құлаққа мақта тығу 

арқылы.  Содан кейін тексеруші сандарды қаты және жай айтумен тексереді. 

Естігіштікті тексерушінің арақашықтықтағы сөйлеген сөзі мен жай 

айтқанымен тексеріледі.  Мысалы, жақсы еститін адам 10 м қашықтықта 

естиді.  

 

14.7 Дыбыстың  оқшау бөлігін анықтау 

 

Адам және жануар дыбысты қашықтықта анықтай алады. 

Акустикалық талдағыштың екi симметриялық жартыларын бар болуда 

негiзделген осы қасиет. Бұл  көрініс бинаруальді немесе екіқұлақты әсер деп 

аталады. Оның негізі әр құлақтағы анализатордың есту кезіндегі бағасы. 

Егер есту бөлігі басқа бастың ортаңғы бөлігінде орналасып, ал дыбыстың 

толқыны бір құлаққа ерте немесе екіншісіне қарағанда көп күш берілсе. 

Жұмыстың мақсаты:  Бинаруальды әсерді зерттеу.  

Керекті құрал-жабдықтар:  адам, түтікшелері бірдеу және әр түрлі 

фонендоскоп, камертон . 

Жұмыстың барысы:  

1.  Тексерілушінің көзін байлап, оның артына дауысты бір 

затты қояды.  Жаңағы затты ары бері қимылдатады (оңға солға, 

астыға , үстіне) ал тексерулуші соны анықтау керек.  Дауыс 

минимальды қашықтықта болуы керек. Сол сияқты құлағына мақта 

тығып та дауысты анықтап тексеру керек. 
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2.  Тексерілушінің құлағына бірдей ұзындықтағы  

фонендоскоптың түтігін. Зерттелушінің артынан бір дыбыс 

шығарады. Фонендоскоптың түтігін шығармай дыбысты өшірмей 

түтікті ары бері, астына, үстіне қимылдады. Тексерілуші дыбысты қай 

жақта екендігін анықтау керек. 

 

14.8.Теріге қозудың бейімделуін анықтау 

 

Бейімделушіліктің уақытына қарай, қозудың бейімделіуін тез және 

ақырын  бейімделуші деп бөледі.  Терінің механо-рецепторлық 

бейімделушілігі - ол адамға үйреншікті болады. Мысалы, теріге күнделікті 

киімі, көздегі линза.  

Жұмыстың мақсаты:  Теріге әр түрлі қоздырғыштар әсерін зерттеу . 

Керекті құрал-жабдықтар: адам , жылқы, теңіз шошқасы,  кисточка , 

әр түрлі жылулықтағы су. 

Жұмыстың барысы: Актильді рецепторлардың бейімделушілігі. 

Кисточкамен жануардың жүніне тигізіп, секундомер қосады.  Егер де 

қоздырғыш кішкене кіреберіс ұзындығына өтетін болса, онда жүнде 

кішкене тітіркену байқалады.  Егерде кисточкамен жүнді қоздыра беретін 

болсақ, онда тері бұл күйге бейімделіп кетеді. Бейімделу уақытын анықтау. 

2)Жылулық рецепторларына бейімделу.  3 затқа әр түрлі 

жылулықтағы суларды құяды(10,25,40) Бірінші ыдысқа (10) сол қолды 

салады, ал үшінші ыдысқа (40) оң қолды салып, қолын бейімделгенге дейін 

ұстайды кейін екінші (25) ыдысқа салады. 

Нәтижесінді сол қолда жылулық, ал оң солда салқындық сезіледі.  

 

14.9 Дәм сезу мүшесін анықтау 

 

 Дәм анализаторы арқылы адам және жануарлар тағамды анықтайды, 

оны жеуге жарамды, жарамсыз деп. Дәм рецепторы-  дәм баданасы- тілдің 

үшында, жұмсақ таңдайда, жұтқыншақтың артында, миндальды және 

жұтқыншақ астында орналасқан. Дәм анализаторы әр түрлі дәмді сезім, 

бірақ барлығына бірдей сезгіштікті көрсетеді. 

Жұмыстың мақсаты:  Дәмнің қышқылға, тәттіге, ащыға, тұздыға 

сезгіштігін анықтау.   

Керекті құрал-жабдықтар:   Шыны таяқша, көздің пипеткасы, 

қайнаған дистильденген су, 0,01%, 0,1%, 1% және 10%-ды лимон қышқылы, 

0,01%, 0,1%, 1%-ды және 10% қант ерітіндісі, 0,01%, 0,1%, 1% және 10%-ды 

левомецитин ерітіндісі, 0,01%, 0,1%, 1% және 10%-ды хлорлы натрий. 

 Жұмыстың барысы:  

1. Дәм сезуді анықтау.  Зерттелуші ерітінді затты бірінен соң бірін 

пайызына байланысты тіліне қояды. Бір ерітіндінің 

концентрациясынан, екіншісіне өткен сайын ауызын шаяды. 

Сынаманың ұзақтығы 1-2 минут. 
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2. Тілдегі дәмді локализациялау.   Зерттелушінің тіліненің үшына, 

ортасына, шетіне қанттың ерітіндісін тамызады. Әр  аумақта әр түрлі 

дәм сезіледі.  Мұндайды басқа ерітінділерменде жасайды.  Келесідей 

ерітіндімен жұмыс істегенде ауыз қуысын сумен шаяды. Осындай 

жолмен тілдік қай аймағы дәм сезгіштігін анықтайды.Тілдің ұшы  

тәттіге, шеттері- қышқылға, тілдің аяғы мен шеттері- тұздыға,тамыры- 

ащыға. Тілдің ортасы қоздыруды сезбейді.  

 

14.10 Иіс сезуді анықтау 

 

  Иіс сезу анализаторы иісті сезеді. Иіс рецепторлары мұрын 

қуысында үстіңгі мұрын есігінде орналасқан. Иіс шығаратын заттардың 

молекуласы, иіс сезу  рецепторлары дем алған уақытта мұрын арқылы 

кіреді. 

Иісі бар заттардың ұзақ уақыт болуы, мұрынның иіс сезуі ақырындап 

төмендей береді.  Мұндай күй - иістің бейімделуі деп аталады.  

Жұмыстың мақсаты:  Әр түрлі иісі бар заттардың иісі мен 

бейімделушілігін анықтау. 

Керекті құрал-жабдықтар: Иісі бар заттардың флаконы: 0,0001%, 

0,001%, 0,01%, 0,1% және 1%-ды камфор ерітіндісі, 0,0001%, 0,001%, 0,01%, 

0,1%, 1%,2% және 3%-ды спирт, : 0,0001%, 0,001%, 0,01%, 0,1% және 1%-

ды ванелин ерітіндісі, : 0,0001%, 0,001%, 0,01%, 0,1% және 1%-ды аммиак 

ерітіндісі. 

 

 

Жұмыстың барысы:  

1)  Иіс сезу. Иісі бар заттардың флаконын ашып, бірнеше рет 

дем алады.  Заттардың аздаған концентрациясы барларды да иіскейді. 

Әр түрлі заттардың иісінің концентрациясын анықтайды. 

2) Иіс сезуге бейімделу.  Иісі бар затты бірнеше рет иіскейді. 

Біраз уақыттан кейін бейімделу басталады, ал иіс сезуі төмендей 

береді.  Егер де осы уақытта мұрыныңа басқа флаконда алып келсе, 

онда ол басқасын тез арада жақсы анықтайды.  Зерттеуды басқа 

заттармен де жүргізіп, бейімделу уақытын анықтайды.  

 

14.11 Анализатордың  негізгі бөлімдері 

 

Әр анализатор үш бөлімнен тұрады: рецепторлық, өткізгіш және 

орталық. 

Жұмыстың мақсаты: Барлық анализатордың бөлімдерін көріп, 

кестеге енгізу. 

Жұмыстың барысы:  төмендегі кестеге көрген, сезген, жазылған 

нәтижелеріңізді толтырыңыз. 
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Анализатор  Рецепторлық 

бөлім 

Өткізуші бөлім  Орталық бөлім  

Көруші    

Естуші    

Тері    

Иіс     

Дәм    

Вестилярлы    

Қозғалушы    

Висцеральді    

 

            Қорытынды сұрақтары: 

1.Қабықтың функциясын зерттеу әдісі? 

2.Шартты рефлекстен шартсыздан айырмашылығы? 

3.Шартты рефлексті өндіру әдісі? 

4.Шартты рефлекстік пайда болу процессі? 

5.Шартты рефлекстік классификациясы ? 

6.Анализатор дегеніміз не? 

7.Барлық анализаторлардың қасиеттері? 

8.Көру анализаторы ? 

9.Сезу анализаторы? 

10.Тері анализаторы? 

11.Есту анализаторы? 

12.Дәм анализаторлар? 
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Қосымша А 

Кесте А      Жануарлар қанының негізгі физиологиялық көрсеткіштері. 

 
Көрсеткіштері Жылқы ІҚМ Қой Шошқа Қоян Тауық Ит Мысық 

Дене салмағының 

қан құрамы % 

8-10 7,5-8,2 7-9 4,5-6,5 5,5-6,5 6,5 8,5 - 

Гемотокрик 

көрсеткіші 

32-48 24-46 27-45 36-43 33-50 32-37 37-55 30-45 

Қан тығыздығы 1,054 1,055 1.046 1,048 1,051 1,052 1,05 - 

Невзодов бойынша 

қышқылдық сыйым 

550 510 520 500 490 410 500 - 

Эритроцин саны 

млн/мкл 

6-9 5-7,5 7-12 6-7,5 5-7,5 3-4 5,2-8,4 4,1 

лейкоцитов саны, 

тыс/мкл 

7-12 4,5-12 6-14 8-16 5,5-9 20-40 6-17 5,5-19 

тромбоцитов саны , 

тыс/мкл 

200- 500 260- 700 270- 500 180-300 190 32-190 250- 550 407 

Гемогалбин г/л 80-140 90-120 70-110 90-110 100-125 80-120 110-170 420 

Эритроциттердің 

осматикалық 

тұрақтығы  (%ЫаСӀ) 

0,54 0,53 0,65 0,64 0,43 0,40 0,54 0,58 

рН қан 7,3-7,5 7,2-7,5 7,4-7,5 7,4-7,5 7,4 7,4 7,3-7,6 7,4-7,5 

 

15 мин 

30 мин 

45 мин 

60 мин 

 

35 

54 

58 

64 

 

0,15 0,35 

0,50 

0,7 

 

0,2 

0,4 

0,0 

0,6 

 

1,0 

3,0 

5,0 

8,0 

 

0 

0,3 

0,9 

1,5 

 

0,5 

2,0 

3,5 

4,0 

 

0,5 

0,9 

1,7 

2,5 

 

0,15 0,20 

0,25 0,30 

Лейкоцитарлық 

формуласы: 

базофил 

эозинофил 

таяқшатәрізді 

нейтрофил 

сигменттәрзіді 

нейтрофил 

лимфоцит 

моноцит 

 

 

0,5 

4,0 

4,5 

54 

34 

3,0 

 

 

1,0 

6,5 

3,0 

28 

57 

4,5 

 

 

0,5 

7,5 

4,0 

40 

45 

3,0 

 

 

0,5 

2,0 

 

4,0 

 

44 

45 

4,5 

 

 

1,0 

2,0 

7,0 

36 

52 

2,0 

 

 

2,0 

8,0 

30 

54 

6,0 

 

 

0-2 

2-10 

0-3 

60-77 

12-30 

3-10 

 

 

0-4 

0-3 

35-75 

20-55 

1-4 

Қанның ұю 

жылдамдығы (мин) 

10-12 7-9 4-5 3-4 5-6 2-3 4-8 2-4 

Сілітілігі (мкмоль/л) 50-65 45-65 48-60 45-55 48 38-39 40-60 40-50 

 

 

 

 
 

 

 

 



124 
 

 Қосымша Б 

Кесте Б   Жануарлардың кейбір көрсеткіштері. 

Көрсеткіштері Жылқы ІҚМ Қой Шошқа Қоян Құс Ит Мысық 

Қан айналымы 31,5 31,5 23,6 27,0 9 8 21,0 - 

Артериальдық 

қысымы в мм.: 

а)

 максимальды 

б)

 минимальды 

 

 

110-120 

35-50 

 

 

110-140 

   30-50 

 

 

100-120 

50-65 

 

 

135-155 

45-55 

 

 

80-110 

30-35 

 

 

160-200 

100-130 

 

 

120-140 

30-40 

 

 

120 

60 

Тыныштықтағы 

жүректің жиілігі 

қағысы 

 

24-42 

 

50-80 

 

70-80 

 

60-90 

 

120-200 

 

150-200 

 

70-120 

 

140 

Тыныштықтағы 

демнің жиілігі 

 

8-16 

 

12-25 

 

16-30 

 

15-20 

 

50-60 

 

12-30 

 

14-24 

 

17-23 

Дене қызуы 37,5- 38.5 37,5- 39,5 38,5- 

40.0 

38,0- 

40,0 

38,5- 

39,5 

40,5-42,0 37,5- 

39,0 

38,0- 39,5 

Өмір сүруі,жыл   8-12 15 5-7 7-8 15-20 10-12 

Жыныстық жетілуі,ай 15-18 6-10 6-10 5-8 4-5 - 5-6 6-8 

Шағылыстыру, ай 36-48 16-18 12-18 9-11 8-10 - 18-24 6-8 

Жыныстық циклінің 

ұзақтығы,кун 

20-22 19-21 17 19-21 5-9 - - 15-20 

Жыныстық қалау 

уақыты 

5-7 күн 17-20 сағ 30-38 

сағ 

40-60 

сағ 

3-5 күн - 20-25 

күн 

3-12 

Буаздық уақыты,күн 340 285 150 114 30 - 62 56 

Төлдерінің саны,дана 1 1 1-3 10-16 7-9 - 4-6 (15 

дейін) 

4-5 

Сауынды уақыты,күн 270 240- 305 130- 

150 

60-70 80-110 - 28-42 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


