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Сарсембаева Н.Б., Бердалина А.Ж. 

 
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КУМЫСА ПРИГОТВЛЕННЫМ 

ТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДОМ 
 

В данной статье исследуется кумыс, который готовился традиционным способом. 
Для этого проводились органолептические и биохимические исследования. А также, 
исследовалось кумыс, который готовился в производственном технологии. Кумыс, 
который готовился в результате в двух различных технологиях, соответствовал 
требованиям ГОСТ. 

 
Sarsembayeva N.B., Berdalina A.Zh. 

 
VETERINARY SANITARY EXAMINATION KUMISS BY THE PREPARED 

TRADITIONAL METHODS 
 

In this article I investigated a kumiss that prepared by a traditional method. For this 
purpose conducted sense and biochemical research. And also, their investigated kumiss that 
prepared in productive to technology. A kumiss that prepared as a result in two different 
technologies conformed to the requirements of national standard. 
 
 
ƏОЖ. 619:616.36:636.7 
 

М. Женей, Ж.І. Қазиев 
 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
 

ОМНИПАК-300 ЖƏНЕ БИЛИГРАФИН РЕНТГЕНКОНТРАСТТЫ ЗАТТАРЫН  
ҚОЛДАНҒАНДА ҚОЯН ҚАНЫНЫҢ ГЕМАТОЛОГИЯЛЫҚ   

КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ӨЗГЕРУІ 
 

Аннотация. Мақалада ионды билиграфин жəне ионсыз омнипак-300 
рентгенконтрасты заттарының қоян қанының көрсеткіштеріне əсері қарастырылған. 
Зерттелген қан құрамы көрсеткіштерінің өзгеру дəрежесі енгізілген препараттың 
мөлшеріне байланысты, ол көп болған сайын, өзгерісі айқындала түсетінін зерттеу 
көрсетті. Қанның гематологиялық көрсеткіштеріне ионсыз омнипак-300-дің ионды 
билиграфинмен салыстырғанда уытты əсері аз. 

 
Кілт сөздер: рентгенконтрасты зат, омнипак-300, билиграфин, гемоглобин, 

эритроциттер, қоян.  
 
Кіріспе. Ветеринарлық тəжірибеде рентгендиагностиканың əдістерін игерудің 

маңызы артып келеді. Жануарлардың көптеген ауруларын балауда 
рентгендиагностиканың артықшылығы осы саладағы визуализация əдісіне негізделеді. 
Бұл кейінгі уақытта ветеринарлық техниканың қарқынды жетілуімен жəне жоғары 
эффективті препараттардың жаңа тобының пайда болуымен байланысты. 
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Рентгенконтрасты заттардың мыңнан аса түрлері бар, алайда олар ағзаның əртүрлі 
жүйесіне, соның ішінде гематологиялық  жүйеге де уытты əсерін тигізетіні белгілі. 
Клиникалық жəне тəжірибелік зерттеулермен рентгенконтрасты затты қолдану қансырау 
ғана емес, сонымен қатар тромбозға да əкелетіні дəлелденген. Бұл оның клиникалық 
тəжірибеде  кең қолдануға мүмкіндік бермейді [1,2,3,4] . 

Зерттеу міндеті ионды билиграфин жəне ионсыз омнипак-300 рентгенконтрасты 
заттарын қолданғанда, оның қоян қанының көрсеткіштеріне əсерін зерттеу.  

Зерттеу əдістері жəне материалдары. Омнипак-300 жəне билиграфин 
рентгенконтрасты заттың əсерін зерттеу экспериментінде салмақтары 2,8-3,2 кг болатын 
16 қоян қолданылды. Олардан төрт топ құрадық, əр топта төрт қояннан болды. Омнипак-
300 жəне билиграфинды экспериментальды мөлшерде жануарлардың құлақтың көк 
тамырына енгіздік. 

Бірінші топ қояндарының қан тамырына омнипак-300 затын 1,5 мг/кг мөлшерде, ал 
екінші топтағыларға 3,0 мг/кг мөлшерде енгіздік. Үшінші топтағы қояндардың қан 
тамырына билиграфинды 1,5 мг/кг, ал төртінші топ қояндарына 3,0 мг/кг мөлшерде 
енгіздік. Зертханалық сараптау үшін қанды таңғы уақытта, одан кейін рентгенконтрасты 
затты енгізгеннен кейін 24 жəне 48 сағат аралықтарында алдық. Эксперимент уақытында 
жануарлардың жалпы клиникалық жағдайына көңіл аудардық.  

Зерттеу нəтижелері. Рентгенконтрасты затты енгізген уақытда жануарларда 
тыпыршу жəне бұлшық еттің дірілі сияқты клиникалық белгілер болды. Бірақ 
жануарлардың жалпы жағдайына əсер ететіндей клиникалық өзгерістер байқалмады, 
кейбір кезде  қысқа мерзімге, 2-3 минут аралығында өздігінен жойылып кететін құлақтың 
қызаруы байқалды. Гематологиялық көрсеткіштер құрамының өзгеруінің дəрежесі 
енгізген препараттың мөлшеріне, олардың мөлшері жоғарылаған сайын айқынды 
өзгерістер болатынын жүргізілген зерттеулер көрсетті. Гематологиялық көрсеткіштердің 
мəліметтері кестеде келтірілген.  

Кестеде көрсетілгендей, омнипак-300 препаратын қояндардың бірінші тобына 
1,5мг/кг мөлшерінде енгізгенде лейкоциттердің мөлшері бірінші тəулікте 12,8х10 г/л -ден 
13,2х10 г/л ге дейін, ал екінші тəулікте 12,2х10 г/л-ден 12,9х10 г/л-ге дейін көтерілгені 
байқалады. Қояндардың екінші тобына оны 3мг/кг мөлшерінде енгізгенде лейкоцитоздың 
ұлғаюы жəне оның мөлшері бірінші тəулікте 12,1х10 г/л -ден 13,3х10 г/л-ге, ал екінші 
тəулікте 13,6х10 г/л-ге дейін көтерілді. 

Қан құрамындағы эритроциттердің азаюына омнипак-300 препаратының себеп 
болатыны айқындалды. Рентгенконтрасты затты 1,5мг/кг мөлшерде енгізгенде 
эритроциттердің мөлшері бақылау топтарының көрсеткіштерімен салыстырғанда 
шамамен бірдей, 11,7%-ға азайды. Көрсетілген мерзімдерде гемоглобиннің мөлшері 5,0% 
жəне 7,1% сəйкестікте азайды. Рентгенконтрасты затты 3,0 мг/кг мөлшерде енгізгенде 
эритроциттердің мөлшері 24 сағаттан кейін 19,3%-ға, ал 48 сағаттан кейін 14,1%-ға 
азайды. Гемоглобиннің мөлшері препаратты енгізгеннен кейін көрсетілген мерзімде 13,7% 
жəне 15,5% сəйкестікте төмендеді. Түсті көрсеткіш барлық топтарда нақты өзгеріс 
көрсетпеді. 1,5 мг/кг мөлшерде омнипак препаратын енгізгенде бірінші топтағы 
жануарларда эритроциттердің шөгу жылдамдығы (ЭШЖ) бірінші тəулікте 2,0-дан 2,4 
мм/сағ дейін жəне екінші тəулікте 2,1 мм/сағ-тан 2,9 мм/сағ дейін жылдамдады. 3,0 мг/кг 
мөлшерде енгізгенде жануарлардың екінші тобының эритроциттердің шөгу жылдамдығы  
белгіленген мерзімде 2,1 мм/сағ-тан 2,9 мм/сағ жəне 2,1-мм/сағ тан 3,4 мм/сағ дейін 
сəйкестікте жылдамдады. 

Кестеде келтірілген мəліметтерден, қоянның үшінші тобында 1,5 мг/кг мөлшерінде 
билиграфин препаратын енгізгеннен кейін лейкоциттердің мөлшері бірінші тəулікте 
12,8х10 г/л-ден 14,1х10 г/л-ге дейін жəне екінші тəулікте 12,8х10 г/л-ден 13,1х10 г/л-ге 
көтерілді. 
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1-кесте. Əртүрлі мөлшерде омнипак-300 жəне билиграфинді енгізгенде қояндардың 
перифериялық қандарындағы гематологиялық көрсеткіштері, М±m 

 
 

Көрсеткіш-
тер 

Бақылау тобы, 
РКЗ енгізгенге 

дейін 

Омнипак - 300 Билиграфин 

24 сағаттан 
кейін 

48 сағатан кейін 24 сағаттан 
кейін 

48 сағаттан 
кейін 

1,5 
мл/кг 

3,0 
мл/кг 

1,5 
мл/кг 

3,0 
мл/кг 

1,5 
мл/кг 

3,0 
мл/кг 

1,5 
мл/кг 

3,0 
мл/кг 1 2 

Лейкоциттер, 
х10 г/л 

12,8±0,59 12,1±0,69 13,2±1,0
9 

13,3±1,2
5 

12,9±1,2
5 

13,6±1,2
0 

14,1±1,
1 

16,6±1,2
2 

13,1±1,2
3 

15,7±1,1
5 

Эритроцит, 
т/л 

7,6±0,18 7,8±0,15 6,7±0,12 6,3±0,25 6,8±0,15 6,7±0,25 6,2±0,0
8 

5,3±0,22 6,1±0,12 5,7±0,15 

Гемоглабин, 
г/л 

128±5,16 129±6,21 122,1±1
0,9 

112,0±6,
8 

119,9±9,
1 

109,1±7,
6 

117,2±
9,3 

115,0±5,
8 

114,7±8,
1* 

100,1±6,
8 

Түсті 
көрсеткіш 

0,9±0,2 1,01±0,16 1,0±0,03 1,0±0,08 1,1±0,11 1,0±0,03 1,0±0,0
2 

0,9±0,07 1,1±0,1 1,2±0,03 

ЭШЖ, 
мм/сағ 

2,0±0,13 2,1±0,18 2,4±0,22 2,9±0,34 3,1±0,48 3,4±0,48 2,4±0,2
3 

3,6±0,24 2,9±0,24 4,3±0,28 

 
Қояндардың екінші тобына 3,0 мг/кг мөлшерде билиграфин препаратын енгізгенде 

лейкоцитоз айқын байқалады, бірінші тəулікте 12,1х10 г/л-ден 16,6х10 г/л дейін 
ұлғайғаны, ал екінші тəулікте біріншісімен салыстырғанда 15,7х10 г/л-ге дейін бұл 
көрсеткіштің төмендегені көрінеді. Эритроциттер құрамының төмендеуіне билиграфиннің 
əсері бар екені де байқалды. Рентгенконтрасты затты 1,5мг/кг мөлшерінде енгізгенде  
эритроциттердің мөлшері бірінші жəне екінші тəуліктерде 7,6х10 г/л-ден 6,2х10 г/л-ге 
дейін бірдей төмендеді, ол шамамен 18,0% құрады. Көрсетілген мерзімдерде 
гемоглобиннің мөлшері бірінші тəулікте 8,5%-ға, ал екінші тəулікте 11%-ға азайды. 
Билиграфинді 3,0 мг/кг мөлшерінде енгізгеннен кейін эритроциттердің мөлшері 24 
сағаттан кейін 7,8 х10 г/л-ден 5,3х10 г/л-ге дейін, ал 48 сағаттан кейін 7,8х10 г/л-ден 
5,7х10 г/л-ге дейін азайды, сөйтіп көрсетілген топтарда 32,9% жəне 27,2% тиесілі болды. 
Препаратты енгізгеннен кейін көрсетілген мерзімде гемоглобиннің мөлшері бірінші 
тəулікте 10,9%-ға жəне екінші тəулікте 22,5%-ға төмендеді. Төртінші топтағы 
жануарларда ғана 48 сағаттан кейін түсті көрсеткіштің əлсіз өзгерістері байқалды.  

1,5 мг/кг мөлшерінде контрасты препаратты енгізгеннен кейін, жануарлардың 
үшінші тобында ЭШЖ шартты түрде 24 сағатта 2,0-дан 2,4 мм/сағ дейін жəне 48 сағаттан 
кейін  2,1-ден 3,6 мм/сағ дейін көтерілді. 3,0 мг/кг мөлшерде енгізілгенде төртінші топтың 
жануарларында ЭШЖ көрсетілген мерзімде 2,1-дан 3,6 мм/сағ жəне 2,1-дан 4,3 мм/сағ 
дейінгі сəйкестікте жылдамдады.  

Қорытынды. Рентгенконтрасты зат қанға гемолитикалық əсер береді, мұнда 
эритроциттердің, гемоглобиннің мөлшерінің азаюымен жəне эритроциттердің шөгу 
жылдамдығы көрсеткішінің артуымен тұжырымдалады. Ионды билиграфинмен 
салыстырғанда ионсыз омнипак-300 қанның гематологиялық көрсеткіштеріне аз əсерін 
тигізеді.  
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М. Женей, Ж.И. Казиев  
 
ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ КРОЛИКОВ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ СРЕДСТВ  
ОМНИПАК-300 И БИЛИГРАФИН  

 
Изучение воздействия ионного билиграфина и неионного  омнипак-300 - на 

гематологические показатели крови кроликов. Проведенные исследования показали, что 
степень изменения  изучаемых нами показателей зависит от дозы вводимого препарата: 
чем больше доза, тем более выраженными являются изменения. Неионный омнипак-300 
по сравнению с ионным билиграфином оказывает меньшее влияние на гематологические  
показатели крови. 

M. Zheney, Zh.I. Kazyev 
 

CHANGES GEMOTOLOGICAL INDEXES RABBIT BLOOD AT USE X-RY 
CONTRASTING MEANS OF OMNIPAK-300 AND BILIGRAFIN. 

 
Ionic biligrafin and not ionic omnipak-300- on  haematological indicators of blood of 

rabbits. The carried-out researches showed that extent of change in the maintenance of indicators 
studied by us depends on a dose of an entered preparation: than it is more, the changes especially 
exspressed. Not ionic omnipak-300 in comparison with ionic biligrafin makes smaller impact on 
gematology indicators  of blood.   
 
 
ƏОЖ 636 
 

Ж.Ж. Құлжаева, Д.С. Шыныбаев  
 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
 

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚ МЕРИНОС ҚОЙ ТҰҚЫМЫ ҚОЗЫЛАРЫНЫҢ  
ЖҮН САПАСЫ КӨРСЕТКІШТЕРІ 

 
Аннотация. Бұл мақалада алғаш рет оңтүстік қазақ меринос қойларының қозы 

жүнінің физикалық-технологиялық көрсеткіштері толығымен зерттелінді. Бұрынғы 
зерттеулер тек жүн салмағы мен ұзындығын анықтаумен шектелінген ал, басқа 
көрсеткіштері зерттелінбеген. Зерттеу нəтижесінде оңтүстік қазақ меринос қойларының 
қозы жүнінің физикалық-технологиялық көрсеткіштері ірі қойлардың жүнінің физикалық-
технологиялық көрсеткіштерінен кем болмайтындығы көрсетілді. 

 

Кілт сөздер: қазақ меринос қойлары, жүн, жүн салмағы, козы, өнімділік 

 
Зерттеу деректері «Сапа» асыл тұқымды қой фермасында, Қазығұрт ауданы 

Оңтүстік Қазақстан облысында өсірілетін оңтүстік қазақ меринос қой тұқымы болып 
табылады. Зерттеу əдістерінің барлығы «Қой мен ешкіні қолдан ұрықтандыру нұсқауы», 
«Инструкция по бонитировке овец тонкорынных пород с основами племенной работы», 
«Основы опытного дела в животноводстве», «Методические указание по исследованию 
шерсти овец» атты методикалық нұсқаулар қолданылды. 


