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А Й РА ГН А А С Я Л ГА С А Н СҮ Ү Н Х Ү ЧЛ И Й Н Б А К Т Е РН Й Н
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2-МУИС, ШУС, Байгалийн Ухааны салбар
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Х У РА А Н ГУ Й
Бид судалгаандаа айрагнаас ялгасан, биологийн өндөр идэех бүхий сүүнхүчлийн бактерийн 7 цэвэр
өсгөвөр сонгон аеч тэдгээрийн өсгөерийн шингэн болон шар сүүнд өсгөеөрлөх үеийн антиоксидант
идэехийг судлан тогтоолоо. Антиоксидант шинж чанарыг В Р Р И чөлөөт радикалыг дарангуйлах
идэвхээр тодорхойлоход өсгөерийн шингэн дэх антиоксидант идэех нъ 26.1-38.4%, шар сүүнд 72 цаг
өсгөеөрлөх үеийн антиоксидант идэех нъ 17.23-55.12 % байе.

ТҮЛХҮҮР Ү Г : бактерийн эсрэг идэвх, цэвэр осговор, Б РРИ чолоот радикал

О РШ И Л
Бодисын солилцооны явцад үүсч байдаг урвалын
өндөр идэвхтэй хүчилтөрөгчийн уламжлалт
радикалууд нь хорт хавдар, зүрх судасны эмгэг,
судасны ханын хатуурал, үе мөчний үрэвсэл,
чихрийн шижин зэрэг өвчнүүдийн үед үүсэх
эмгэг өөрчлөлтөнд гол нөлөө үзүүлдэг нь
шинжлэх ухаанд нэгэнт тодорхой болоод байгаа
билээ. Амьсгалалтын явцад үүсч байдаг эдгээр
чөлөөт радикалуудаас зугтах боломжгүй юм.
Энэхүү чөлөөт радикалууд нь маш тогтворгүй
шинж чанартай бөгөөд химийн бусад бүлгүүдтэй
асар хурдан урвалждаг чанартай. Ингэснээр тэд
эд эсийг гэмтээх үйлчлэл үзүүлдэг. Бидний
биемахбодийн
дотор
энэхүү
чөлөөт
радикалуудтай тэмцдэг хамгаалалтын механизм
байдаг нь супероксид дисмутаза, каталаза зэрэг
антиоксидант үйлчлэлтэй ферментүүд болон

аскорбины хүчил, токоферол, глютатион зэрэг
нэгдлүүд болно ( 1 ).
Гэвч
энэхүү
хамгаалалтын
систем
нь
биемахбодийг исэлдэлтийн урвалаас бүрэн
хамгаалж чаддаггүй. Иймд эрдэмтэд байгалийн
гаралтай, антиоксидант үйлчлэлтэй нэгдлүүд
агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэх замаар
эдгээр
чөлөөт
радикалуудаас
үүсэлтэй
өвчлөлүүдээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой
гэж үзэж байна (2,3).
Сүүлийн жилүүдэд сүүний уургийн задралын
дүнд
үүсэх
пептидүүдийн
антиоксидант
идэвхийн талаарх судалгаа эрчимтэй хийгдэж
байна. Үүний дүнд пептидүүдийн антиоксидант
шинж чанар нь гистидин болон зарим гидрофоб
аминхүчлүүдийн
агууламжаас
хамаардаг
болохыг тогтоосон.
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Мөн зарим нэг чөлөөт үнэрт аминхүчлүүд нь
антиоксидант идэвхтэй болох нь тогтоогдоод
байна. Сүүнхүчлийн бактерийн гаралтай бага
молекул
жинтэй
уурагт
нэгдлүүд
нь
антиоксидант
идэвхтэй
(2 ),
сүүнхүчлийн
бактерийн антиоксидант идэвх нь тэдгээрийн
уургийн задралын эрчимтэй холбоотой (3),
сүүнхүчлийн бактерууд нь хэт ислийн анионууд
болон устөрөгчийн хэт ислийг задлах үйлчлэлтэй
(4,5) мөн зарим төрөл сүүнхүчлийн савханцарууд
нь хоол боловсруулах явцад хүчилтөрөгчийн
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уламжлалт радикалуудын хуримтлагдах үйл
явцыг дарангуйлдаг (6 ) болохыг тогтоосон
судалгааны ажлууд байдаг.
Иймд бид өөрийн орны уламжлалт сүүн
бүтээгдэхүүн
болох
айрагнаас
ялгасан,
биологийн өндөр идэвх бүхий сүүнхүчлийн
бактерийн цэвэр өсгөврүүдийн антиоксидант
идэвхийг тодорхойлох, мөн эдгээр өсгөврүүдийг
ашиглан антиоксидант идэвх бүхий шар сүүний
ундаа үйлдвэрлэх боломжийг судлан тогтоох
зорилгоор энэхүү судалгааны ажлыг гүйцэтгэлээ.

СУ Д А Л ГА А Н Ы М А ТЕРИ А Л , А РГА ЗҮЙ
Судалгаанд МУИС-ийн Ш УС-ийн Биологийн
тэнхимийн өсгөврийн санд хадгалагдаж буй
сүүнхүчлийн бактерийн 7 цэвэр өсгөврийг
сонгон ашиглав. Эдгээр нь бүгд уураг задлах
идэвх өндөртэй, бактерийн эсрэг шинж чанартай
өсгөврүүд байсан бөгөөд АР1 50 СН (В 1өшег1еих,
Ргапсе)
цомог
ашиглан
ангилалзүйн
тодорхойлолт нь хийгдсэн байсан болно (7).
Антиоксидант
идэвхийг
Б РРН
радикалыг
дарангуйлах аргачлалаар ( 8 ) тогтоов.

0 РРН

Б РРН радикалын уусмалыг 95%-ийн этанолд
0.004% байхаар тооцож бэлтгэнэ. Энэхүү
уусмалаас 2 мл авч дээр нь урьдчилан бэлтгэсэн
дээжнээс 2 мл нэмнэ. Уог1ех ашиглан сайтар
холиод харанхуй нөхцөлд тасалгааны хэмд 30
минут тавьж инкубацлана. Ингээд дээж тус
бүрийн гэрлийн шингээлтийг хэт ягаан туяаны
спектрофотометр багаж ашиглан 517 нм-д
хэмжих замаар гүйцэтгэлээ.
Үр дүнг доорх томьёогоор тооцов. Үүнд:

[(Ахяналт-А ТурШилт)/А хяналт] 100

Энд: А ^^^алт - этанолд уусгасан Б РРН уусмалын гэрэл шингээлт
А туршиЛт - өсгөврийн шингэн бүхий Б РРН уусмалын гэрэл шингээлт

СУ ДА Л Г А А Н Ы ҮР ДҮН
Сонгосон өсгөврүүдийн антиоксидант идэвхийг
эхлээд
тэдгээрийн
өсгөврийн
шингэнд
тодорхойлсон.
Ингэхдээ
М К8
орчинд
өсгөвөрлөсөн сүүнхүчлийн бактерийн цэвэр
өсгөврөөс ариутгасан шингэн сүүнд эзэлхүүний
2%-иар тооцож нэмээд 370С хэмд 24 цаг
өсгөвөрлөсөн.

Өсгөврийн шингэнээс 15 мл авч 1 М НС1 уусмал
ашиглан рН=4.6 байхаар тохируулна. Ингэж
бэлтгэсэн суспензийг 50С хэмд 10 000 эрг/мин
хурдтайгаар 2 0 минут центрифугдэж өсгөврийн
шингэнийг ялган авч антиоксидант идэвхийг
арга зүйн дагуу тодорхойлсон.

Хүснэгт 1
М К 8 орчинд өсгөвөрлөсөн сүүнхүчлийн бактерийн өсгөврийн шингэн дэх антиоксидант идэвх,%
Ө сгеврий н нэр, тэмдэглэгээ____________ А нтноксндант ндэвх, %
Ьас(оЪааПи$ рагасазег, А-4
35.8
Ьас(оЪааПи$р!ап(агит, А -7
38.4
Ьас(оЪааПи$ рагасазег, БЬ-12
26.1
Ьас(оЪасШи$ р!ап(агит, БЬ-13
0 .0
Ьас(оЪасШи$рагасазег, В ^ - 8
30.5
Ьас1оЪасШш Ъге\г$, 0 -9
0 .0
Ьас!оЪасоссш 1асИ$, Т-8
30.2
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Өсгөврийн шингэн дэх антиоксидант идэвхийг
тодорхойлоход Ьас^оЪасШиз р1ап1агит (БЬ-13),
Ьас(оЪасШи$
Ъге\г$
(0-9)
өсгөврүүд
антиоксидант шинж чанар үзүүлээгүй бол бусад
5 өсгөврүүдийн хувьд 26.1-38.4% -ийн идэвх

үзүүлсэн. М өн өсгөвөр тус бүрийг ариутгасан
шар сүүнд 24, 48, 72 цаг өсгөвөрлөн
антиоксидант
идэвхийг
арга
зүйн
дагуу
тодорхойлсон.

Хүснэгт 2
Сүүнхүчлийн бактерийн шар сүүнд өсгөвөрлөх үеийн антиоксидант идэвх,%
_______ Эсгэлтийн хугацаа (цаг)_______
Өсгөврийн нэр, тэмдэглэгээ
24
48
72
Ьас1оЪасШш рагасазег, А-4
20.89
17.08
45.16
Ьас!оЪасШшр!ап(агит, А-7
18.4
21.57
55.12
Ьас!оЪасШш рагасазег, БЬ-12
3.98
7.34
19.63
Ьас(оЪасШш р!ап(агит, БЬ-13
24.43
17.2
51.07
Ьас(оЪасШшрагасазег, В ^ - 8
10.5
4.02
17.23
Ьас(оЪасШш Ъге\г$, 0 -9
27.79
11.52
54.77
Ьас!оЪасоссш 1асИ$, Т-8
11.93
12.65
15.87
Хяналт
10.7
10.4
1 0 .2
72 цаг өсгөвөрлөсний дараа нийт өсгөврүүдийн
антиоксидант идэвхийн хэмжээ 17.23-55.12%
байсан. Бид хяналт болгон ариутгасан шар сүү
авсан бөгөөд нийт өсгөврүүдийн хувьд 72 цагийн

дараах байдлаар антиоксидант идэвхийн хэмжээ
хяналттай харьцуулахад даруй 1.5-5.0 дахин
өссөн дүнтэй гарсан байв.

Ш ҮҮН ХЭЛ ЭЛ Ц ЭХ Ү Й
Сүүнхүчлийн бактерийн антиоксидант шинж
чанарын талаарх судалгаа эрчимтэй хийгдэж
байна. Сүүнхүчлийн бактерийн антиоксидант
идэвхийн талаар хийгдсэн судалгааны ажлууд нь
Б РРН радикалыг дарангуйлах идэвх, липидийн
хэт исэлдэлтийг саатуулах идэвх, төмрийн хелат
үүсгэх
идэвхийг
тодорхойлох
аргуудаар
хийгдсэн байна. Судалгааны ажлуудын хувьд
хэрэглэгдсэн арга зүйн хувьд ялгаатайн зэрэгцээ
гарсан үр дүн нь харилцан адилгүй арга
хэлбэрээр илэрхийлэгдсэн байгаа тул нэгтгэн
дүгнэж харьцуулахад нилээд хүндрэлтэй байна.
Гэвч эдгээр ажлуудын үр дүнг нэгтгэн дүгнэвэл
сүүнхүчлийн бактерийн антиоксидант шинж
чанар нь уураг задлах идэвхтэй нь холбоотой,
мөн антиоксидант идэвх үзүүлж буй нэгдлүүд нь
уураг пептидийн гаралтай, ихэвчлэн 5-11
аминхүчлийн үлдэгдлүүдээс тогтох бага молекул
жинтэй нэгдлүүд байна ( 1 ,2 ) гэсэн дүгнэлтүүд
гаргасан байна.
Мөн Ьас1оЬас1Ш болон Ьеисопо§1о 8-ийн төрлийн
сүүнхүчлийн
бактерууд
нь
Ьас!ососс 1-ийн
төрөлтэй харьцуулахад антиоксидант идэвх
өндөртэй
байна.
Сүүнхүчлийн
бактерийн
антиоксидант идэвх нь түүний омгоос хамаарсан
нилээд
онцлогтойн
гадна
сүүнхүчлийн
бактерийн холимог өсгөвөр нь антиоксидант
шинж чанар өндөртэй байна (9,10).

Монгол
айрагнаас
ялгасан
сүүнхүчлийн
бактерууд нь
антиоксидант шинж чанарын
хувьд харьцангуй нэгэн жигд өндөр буюу 26.138.4% идэвх үзүүлж байна.
Эдгээр өсгөврүүд нь шар сүүнд өсгөвөрлөх үед
антиоксидант идэвхээ хадгалж байна. Энэ нь
М агуат, А. 8 . АЬиЬакг нарын 6 төрлийн
жимснээс ялгасан сүүнхүчлийн бактерийн цэвэр
өсгөврийг ариутгасан шар сүүнд 24-72 цаг
өсгөвөрлөх үеийн 29.7-50.8% антиоксидант
идэвхийн хэмжээг тодорхойлсон судалгааны
дүнтэй ойролцоо байна.
Мөн Ак 1пп1у 1, О.,
Н еота.
К
нарын
хийсэн
судалгаагаар
Ьас(оЪасШи$ Ъгеугя, М агуат, А. 8 . АЬиЬакг нарын
хийсэн судалгаагаар Ьас(оЪасШи$ р!ап(агит
төрлийн сүүнхүчлийн бактерууд хамгийн өндөр
антиоксидант идэвх үзүүлсэн байдаг. (9,10)
Бидний судалгаагаар Ьас(оЪасШи$ р!ап(агит, А7, Ьас!оЪасШш р!ап(агит, БЬ-13, Ьас(оЪасШи$
Ъге\1$, 0 -9 өсгөврүүд нь харьцангуй өндөр буюу
51.07-55.12% антиоксидант идэвх үзүүлсэн нь
эдгээр судлаачдын үр дүнтэй ойролцоо байлаа.
Цаашид
эдгээр
сүүнхүчлийн
бактерийн
өсгөврүүдийг холимог байдлаар өсгөвөрлөн,
өсгөврийн шингэн болон эсгэлтийн үе шатууд
дах антиоксидант идэвхийн хэмжээг нарийвчлан
тогтоох шаардлагатай. М өн энэхүү судалгааг
үргэлжлүүлэн сүүнхүчлийн бактерийн цэвэр
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өсгөврүүдийн шар сүүнд өсгөвөрлөх үеийн
биохимийн хувирлын хөдлөл зүйг судлан
тогтоох хэрэгтэй байна. Ингэснээр монгол
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айрагнаас ялгасан сүүнхүчлийн бактерийн
антиоксидант идэвхийн талаар нэгдсэн дүгнэлт
хийх боломж бүрдэнэ.

ДҮ ГН Э Л Т
1.

Айрагнаас
ялгасан
сүүнхүчлийн
бактеруудийн
өсгөврийн
шингэний
антиоксидант идэвхийн хэмжээ 26.1-38.4%
байна.

2.

Сүүнхүчлийн бактеруудыг шар сүүнд 72 цаг
өсгөвөрлөх үеийн антиоксидант идэвхийн
хэмжээ нь 17.23-55.12% байна.
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л и т ю х т ш т л с т т т ү о е ь а с п с а с ш б а ст еш а ш о ь а т еб е к о м м о ж о и ш
МАКЕ’8 ЕЕКМЕМтЕБ М1ЬК “А1КАС”
Е. иидап&е&ед, В.Ва1]атда1
АпНохМапК сап зегуе а ргеуеп(аИуе а§еп($/гот ёг//егеп! 1уре$ о/йгнеане т ск аз сапсег, аШегозсЫготз
ап ё ёгаЪе1ез. ТИеге/оге сопштрНоп о / па(ига! апНохгёапК (ИгоидИ /о о ё гз Ие1р/и1 т ргеуеп(гп§ /гот
тапу йгнеанен, тс1иётд (Ие опсе тепНопеё аЪоуе.
ТИе /егтеп(а(гоп о/т П к Ъу !ас(гс асгё Ъас(епа ге!еа$е$ а 1агде питЪег о/рерН ёез апё атгпо асгйн т(И
Ъго!о§гса! ас(гот , т сИ аз ап§го(ет гп сопуег(гп§ епгуте гпИгЪг(огу, гттипе тоёи1а(огу, оргогё апё
ап Нохгёап( ас(тН е$. Рер Нёе^ §епега(её /гот (Ие ^где^ Ноп о / т Пк рго(ег т аге герог(её (о Иауе ап(гохгёа Нуе ас(тН е$.
Жг(И (Игз зигуеу, м>е агтеё (о
1. ёе(егтгпе (Ие ап(гохгёап( ас(гуг(у о / !ас(гс асгё Ъас(епа г$о1а(е$/гот аггад
2. ехатте (Ие ро8тЪйг(у о/ргоёисгпд /егт еп(её м>Иеу ёггпк м>г(И Иг§И ап Нохгёап( ас(гуг(у тгпд (Ие
!ас(гс асгё Ъас(еп а! 8(гагт .
1п (Игз $(и$у, м>е ехатгпеё ап(гохгёап( ас(гуг(у о / зеуеп !ас(гс асгё 8(гагт м>г(И Иг§И Ъго!о§гса! ас(гуг(у,
м>ИгсИ меге г$о1а(е$/гот аггад.
Ап(гохгёап( ас(т (у меге ёе(егтгпеё Ъу 1,1-ёгрИепу1-2 ргсгу1Иуёгагу1 (ВРРИ) а$$ау.
ШИПе (Ие ап Нохгёап( ас(т (у гп се11 /гее 8ирегпа(ап( ^1ис(иа(её Ъе(мееп (Ие гапде о / 26.1-38.4%, (Ие
ап(гохгёап( ас(гуг(у а/(ег 72 Иоигз о/(егтеп(а(гоп гп м>Иеу м>аз Ъе(мееп 17.23-55.12%.

