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«Манас» эпосун 14 саат 27 минут тынымсыз айтууда, манасчынын
организминдеги биохимиялык ѳзгѳрүүлѳрдү изилдѳѳ
Авторлордун тобу, 2021

Ж.А. МАХМУДОВА , Б.М. ДЮШЕЕВА , Н.Ж. БААТЫРОВА , Ж.К. НИЯЗАЛИЕВА ,
М.Т. ТААЛАЙБЕКОВА
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КОРУТУНДУ

Бул макалада, манасчынын узак убакытка Манас айтуусуна чейинки жана айтып бүткѳндѳн кийинки учурда
алынган канынын биохимиялык өзгөрүүлөрүн изилдөөсүнүн жыйынтыктары чагылдырылган (12-ноябрда 2020жылы манасчы Дөөлөт Сыдыков 14 саат 27 мүнөт тыныгуусуз Манас эпосун айтып, Гиннес рекорддор китебине
кирди.). Бул процесс курч психо-эмоционалдык жана физикалык стресс катары каралды. Изилдөөнүн
жүрүшүндө, биз негизинен стресске сезгич болгон кандын негизги кѳрсѳткүчтѳрүн карадык, атап айтканда: кандын жалпы анализинин көрсөткүчтөрү жана төмөнкү биохимиялык көрсөткүчтөр: тропонин I, кортизол, глюкоза,
холестерин, тѳмѳнкү тыгыздыктагы липопротеиддер (ТТЛП), ѳтѳ тѳмѳнкү тыгыздыктагы липопротеиддер
(ЖТЛП), жалпы белок, лактат. Изилдөөнүн жыйынтыктары тѳмѳнкүлѳрдү көрсөттү: бул процесстин жүрүшүндө
кортизол жогорулаган, бирок ошол эле убакта иммундук системанын бардык көрсөткүчтөру жогорулаган, бул
учурда алар кортизол менен бирге иммундук системанын күчүн жогорулатууда синергист болгонун далилдейт;
кандын ак денечелеринин саны жогорулады, бул иммундук системанын кубаттуу күч менен иштегендигин белгилейт; анаэробдук гликолиз күчѳп, лактаттын ѳтѳ чоң, критикалык санда топтолушуна алып келген, бирок, буга
карабастан, организмдин буфердик системалары жана коргоочу күчтөрү терс кесепеттерден сактады; гемоглобин
жана гематокрит нормалдуу маанилеринин алкагынан четтеген жок, бул стресске карабастан, сапаттуу эритропоэз процесси жүргѳндүгүн далилдейт; күчтүү стресске карабастан, белоктун жалпы саны нормалык ченеминен
четтеген жок; тромбоциттердин саны референстик маанисинен ашкан жок; кан басымы нормадан алыстаган
жок. Бардык жогоруда көрсөтүлгөн көрсөткүчтөр, манасчынын организми жѳнѳкѳй организм адатта чыдай алгыс
курч стресс факторлоруна туруштук бере алганын, ал стрессорлорго оң жооп бергенин жана ийгиликтүү ылайыкташканын далилдейт, анткени манасчы Манас айтууда эң жогорку эмоционалык эргүүгѳ кирген, Манас айтууга жан дүйнѳсү менен берилип, жогорку руханий абалда болгондугун далилдейт. Бул касиет, анын
организмин стрессорлордун терс таасиринен жана терс кесепеттеринен сактап калды.
Негизги сѳздѳр: курч стресс, кандын жалпы анализине жана кандагы тѳмѳнкү биохимиялык кѳрсѳткүчтѳргѳ:
тропонин I, кортизол, глюкоза, холестерин, ЖТЛП, холестерин, ТТЛП, жалпы белок, лактат.

АВТОРЛОР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ:

Махмудова Ж.А. - https://orcid.org/0000-0001-5057-9215
Дюшеева Б.М. - https://orcid.org/0000-0002-9531-1922
Баатырова Н.Ж.- https://orcid.org/0000-0001-7528-7470
Ниязалиева Ж.К. - http://orcid.org/0000-0002-9355-5376
Таалайбекова М.Т.- http://orcid.org/0000-0002-1115-6233
КАНТИП ЦИТАТА КЕЛТИРСЕ БОЛОТ:

Махмудова Ж.А., Дюшеева Б.М., Баатырова Н.Ж., Ниязалиева Ж.К., Таалайбекова М.Т. «Манас» эпосун 14 саат 27
минут тынымсыз айтууда, манасчынын организминдеги биохимиялык ѳзгѳрүүлѳрдү изилдѳѳ. Кыргызстандын
Cаламаттык Cактоо 2021, № 3, б. 115- 124; https://doi.org/10.51350/zdravkg-2021-9315115
Каржылоо. Изилдɵɵ демɵɵрчүлүк колдоосуз жүргүзүлдү.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Financing. The study had no sponsorship.

№ 3 2021 Аяк Оона 115

“Здравоохранение Кыргызстана”
научно-практический журнал

ПЕРЕДОВАЯ

КАТ АЛЫШУУ УЧУН: Махмудова Жылдыз Акматовна, биология илимдеринин доктору, И.К. Ахунбаев атындагы

Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жалпы жана биорганикалык химия курсу менен биохимия кафедрасынын башчысы, дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ахумбаева көчөсү 92, https://orcid.org/00000001-5057-9215, , e-mail: zhyldyz.makhmudova@yandex.com, байланыш тел.: +(996) 312545887.
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Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахумбаева,
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АННОТАЦИЯ

В статье отражены результаты исследования биохимических изменений крови манасчи до и после рассказа Манаса длительное время (12 ноября 2020 года манасчи Доолот Сыдыков рассказал эпос Манас в течение 14 часов
27 минут без перерыва и вошел в Книгу рекордов Гиннеса.). Этот процесс был рассмотрен как острый психоэмоциональный и физический стресс. В ходе исследовании мы изучали основные биохимические параметры
крови, которые чувствительны к стрессу, а именно: показатели общего анализа крови и следующие биохимические показатели крови: тропонин I, кортизол, глюкоза, холестерин, ЛПНП, ЛПОНП, общий белок, лактат. Результаты исследования показали, в ходе этого процесса кортизол повышен, но в то же время все показатели
иммунной системы повышены, это показывает, что в ходе повышения силы иммунной системы они явились
синрегистами; белые кровяные тельца повышены, что доказывает мощную мобилизацию иммунной системы;
сильно повышен анаэробный гликолиз что привел к накоплению лактата до критического уровня, не смотря на
это буферные системы и защитные силы организма не допускали негативных последствий организма; показания
гемоглобина и гематокрита не выходили за рамки нормальных значений, что показывает качественный эритропоэз; несмотря на сильный стресс организма, показания общего количества белка остались в норме; значение
тромбоцитов не превышало референсных значений; артериальное давление оставалось внорме. Все выше указанные показатели, доказывают, что организм манасчи, положительно отреагировал на стрессовые факторы, выдержал это испытание, успешно адаптировался, так как во время сказания, он пребывал в наивысшем
эмоциональном и высоком духовном состоянии. Это состояние спасло его организм от негативного влияния
стрессоров и негативных последствий.
Ключевые слова: острый стресс, общий анализ крови, тропонин I, кортизол, глюкоза, холестерин, ЛПНП, холестерин, ЛПОНП, общий белок, лактат
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The study of biochemical changes in the body of a manaschi telling the epic "Manas" for 14
hours and 27 minutes
Authors Collective, 2021

ZH.A. MAKHMUDOVA, B.M. DUSHEYEVA, N.Z. BAATYROVA, J.K. NIYAZALIEVA,
M.T. TAALAYBEKOVA
Kyrgyz State Medical Academy named after I.K.Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic
ABSTRACT

This article presents the results studying of biochemical changes in the blood of the manaschi before and after prolonged
telling of epic Manas (on November 12, 2020, manaschi Doolot Sydykov told the epic Manas in 14 hours 27 minutes
without a break and got into the Guinness Book of Records).). This process was viewed as acute psychological and
physical stress. During the study, we studied the main biochemical parameters of the blood that are sensitive to stress,
namely: the indicators of the general blood test and the following biochemical parameters of the blood: troponin I, cortisol, glucose, cholesterol, LDL, VLDL, total protein, lactate. The results of the study showed, that during this process:
cortisol was increased, but at the same time all the indicators of the immune system were increased, which shows that
during the increase in the strength of the immune system, they became synregists; the white blood corpuscles rose,
which proves a powerful mobilization of the immune system; high anaerobic glycolysis, which led to the accumulation
of lactate to a critical level, thabut the buffer systems and defenses of the body protected from negative consequences
for the body; hemoglobin and hematocrit indicators did not go beyond normal values, which was shown by high-quality
erythropoiesis; despite the severe stress of the body, total amount of protein remained normal; the value of platelets did
not exceed the reference values; blood pressure remained normal. All the above indicators prove that the manaschi's
body reacted positively to stressful factors, withstood this test, successfully adapted, since during the telling, he was in
the highest emotional and high spiritual state. This condition saved his body from the negative effects of stressors and
negative consequences.
Key word: acute stress, general blood test, troponin I, cortisol, glucose, cholesterol, LDL, cholesterol, VLDL, total protein, lactate.
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Актуалдуулук

Жалпыга маалым болгондой, 2020 жылдын
12 ноябрында, манасчы Дѳѳлѳт Сыдыков 14 саат 27
минут тынымсыз Манас айтып, дүйнѳлүк Гиннес китебине кирди.
Бул ѳтѳ таң калыштуу кѳрүнүш, себеби, узак

убакыт тамактанбастан, суу ичпестен, тынымсыз, жогорку эмоциялык абалда Манас айтуу, организм үчүн
– психикалык-эмоциялык жана физикалык кѳтѳрѳ
алгыс курч стресс болуп саналат.
Адамдын организминде стресстин пайда болуусу, анын жүрүшү жана кесепеттери медицина, психология, социология сыяктуу илимдердин кѳп тармак
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тарын кызыктырып келет. Стресс азыркы учурда окумуштуулардын алдында турган бирден бир маанилүү
кѳйгѳйлѳрдѳн болуп саналат. Г. Сельенин концепциясына таясак, стресс – бул организмдин эволюция учурунда калыптанган, экзогендик жана эндогендик
стрессорлого карата калыптануу реакциясы [1].
Эгерде, организмге стрессорлор ѳтѳ узак убакыт же
болбосо интенсивдүү түрдѳ таасир этсе, кескин биохимиялык ѳзгѳрүүлѳргѳ жана ткандардын бузулушуна
дагы алып келиши мүмкүн [2].
Илимий адабият булактарынан тѳмѳнкүдѳй
кызыктуу кѳрүнүш белгилүү болгон. Адам «Техно»
тараптагы оор музыканы 30 минута угуп эмоционалдык стресс алганда, 30 мин 40С суукта туруп сууктук
стресс алганда β-эндорфин, адренокортикотроптук
гормон, глюкокортикоиддер (кортизол), катехоламиндер, ѳсүү гормон жогорулап кеткен. Бирок, ошол эле
учурда, классикалык музыка укканда жогоруда
кѳрсѳтүлгѳн гормондор анчалык деле кѳтѳрүлгѳн
эмес [3].
Курч стресстин организмге тийгизген таасирин жана организмдин стресске каршы күрѳшүн
изилдѳѳнүн негизги булактары болуп, фундаменталдык биохимиялык жана физиологиялык комплекстик
изилдѳѳлѳр саналат. Ошондой эле, стресстин углеводдук, белоктук, липиддик зат алмашууларына тийгизген таасирин биохимиялык анализдердин заманбап
ыкмалары менен кароо дагы зарыл.
Стресс учурунда, биринчи кезекте гормоналдык системада ѳзгѳрүүлѳр болот [4]. Стресстик реакция гипоталмус-гипофиз-бѳйрѳк үстүндѳгү бездер
жана ренини-ангиотензин-альдостерон системаларын
активдештирүү жолу менен жүрѳт. Бул учурда
«Стресс гормондору» - катехоламиндер, кортикостероиддер, глюкагон, ѳсүү гормону жана ренин бѳлүнүп
чыгып, жүрѳк-кан тамыр системаларынын ишин активдештиришет [5]. Ошондой эле кандын составындагы клеткалар жана молекулалар стресске ѳтѳ сезгич
болушат жана аларды изилдѳѳ менен биз, организмдин стресске каршы коргонуу функциясын да биле
алабыз [6].
Бул факторлорду эске алып, биз кандын
жалпы анализин жана кандагы тѳмѳнкү биохимиялык
кѳрсѳткүчтѳргѳ изилдѳѳ жасадык:
-Тропонин – I
- Кортизол
- Глюкоза
- Холестерин ЖТЛП
- Холестерин ТТЛП
- Жалпы белок
- Лактат (сүт кислотасы).
Изилдѳѳнүн максаты: Ѳтѳ узак убакыт, тынымсыз манас айтууда, манасчынын организмдеги
болгон биохимиялык ѳзгѳрүүлѳрдү изилдѳѳ.
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Изилдѳѳнүн материалдары

Манасчынын манас атууга чайинки жана
манас айтып бүткѳндѳн кийинки учурда венадан
алынган каны (Манас айтууга чейин кан эртен менен
саат 6.00 до ачкарын абалда алынды, андан кийинки
кандын үлгүсү, Манас айтуу бүтѳѳр замат, түнкү саат
12.00 дѳ алынды).
Кандын параметрлерин аныктоо Бишкек
шаарынын Юнусалиев 26 дарегинде жайгашкан,
Аква Лаб лабораториясында жүргүзүлдү.

Изилдѳѳнүн жыйынтыктары жана
талкуулоо

1-сүрѳттѳ кѳрсѳтүлгѳндѳй, эртең мененки
алынган канда кортизолдун саны 525 ннмоль/л ду
түзгѳн. Бул эртең мененки убакыт үчүн нормалдуу
кѳрсѳткүч болуп эсептелинет. Ал эми түнкү учурда,
же болбосо Манас айтуу бүткѳндѳн кийинки алынган
канда кортизолдун саны 476 нмоль/л болгон. Бул
кѳрсѳткүч сутканын бул учуру үчүн нормадан ашык
(нормада 20-30нмоль/л), ѳтѳ жогорку кѳрсѳткүч бо
луп эсептелинет. Ал эми, эртең мененки шилекейден
алынган кортизолдун саны 13,10 ннмол/л, бул нормалдык кѳрсѳткүч, бирок кечкисин, шилейкей бѳлүнүп
чыкпай, ооз кургак болгондуктан анализ кылуу үчүн
шилекейдин үлгүсүн алуу мүмкүн болгон жок.
Ал эми эртең менеки кандагы глюкозанын
саны 5,26ммол/л жана кечки саны 4,18ммоль/л түзгѳн
(2-сүрѳт). Эртең мененкиге караганда глюкозанын
саны 1,18ммоль/л ге азайган, бирок эки кѳрсѳткүч тең
нормалык кѳрсѳткүчтѳр болуп эсептелинет.
Кандын жалпы белокторунун саны дагы
эртең мененки үлгүдѳ дагы, кечки үлгүдѳ дагы нормадан четтеген жок (3-сүрѳт). Эртең мененки канда белоктун саны 75,2г/л түзгѳн, ал эми кечки кандын
үлгүсүндѳ 76,7г/л түзгѳн.
Канда лифоциттердин, моноциттердин, эозонофилдердин, базофилдердин, лейкоциттердин саны
эртең мененки алынган канда нормалдык маанилерин
кѳрсѳткѳн. Ал эми кечкисин алынган канда, баардыгынын саны нормадан ашык кѳтѳрүлгѳн (4-сүрѳт).
Кан уюуу системасынын негизги кѳрсѳткүч
тѳрүнүн бири томбоциттердин эртең мененки кандын
үлгүсүндѳ 247*10ᴧ9/л ди, кечки үлгүсүндѳ 306*10ᴧ9/л
ди түзгѳн (5-сүрѳт). Кечки кѳрсѳткүчү, эртең мененкиге караганда 59 бирдикке ѳскѳн, бирок, эки мааниси
тең нормалык сандан четтеген жок.
Лактат (сүт кислотасы) глюкозанын анаэробдук кычкылдануусунун акыркы продуктысы болуп
эсептелинет. Анын кѳрсѳткүчү нормада 2,20ммоль/л
ди түзѳт. Биздин изилдѳѳдѳ эртең мененки лактаттын
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Сүрѳт 1. Эртең мененки жана иш чара аяктагандан кийинки кортизолдун саны.
Fig. 1. Cortisol levels in the morning and at the end of the activity.

Сүрѳт 2. Эртең мененки жана кечки глюкозанын саны.
Fig. 2. Morning and evening glucose levels.

Сүрѳт 3. Белоктун кечки жана иш чара бүткѳндѳн кийинки кѳрсѳткүчү.
Fig. 3. Evening and post-event protein intake.
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Сүрѳт 4. Эртең мененки жана кечки кан денечелеринин саны.
Fig. 4. Number of blood cells in the morning and evening.

Сүрѳт 5. Тромбоциттердин эртең мененки жана кечки алынган кандагы кѳрсѳткүчтѳрү.
Fig. 5. Morning and evening blood platelet counts.

Сүрѳт 6. Лактаттын кѳрсѳткүчтѳрү.
Fig. 6. Lactate levels.
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Сүрѳт 7. Тропониндин эртең мененки жана кечки кѳрсѳткүчтѳрү.
Fig. 7. Morning and evening troponin levels.

Сүрѳт 8. Гемоглобиндин жана гематокриттин кѳрсѳткүчтѳрү.
Fig. 8. Hemoglobin and hematocrit.

саны 5,81 ммоль/л ди түзгѳн, ал эми кечки саны 11,2
ммоль/л түзгѳн (6-сүрѳт). Эки кѳрсѳткүчү тең нормадан ашык санын кѳрсѳтүп турат, ал эми кечки
кѳрсѳткүчү критикалык, ѳтѳ коркунучтуу маанисине
чейин кѳтѳрүлүп кеткен.
Жүрѳк кан-тамыр системасынын иштешинин, негизги кѳрсѳткүчтѳрүнүн бири тропонин-I,
эртең мененки дагы жана кечки дагы кѳрсѳткүчтѳрү
нормадан четтеген эмес (7-сүрѳт) жана 0,1 ден аз
санды кѳрсѳткѳн.
8-сүрѳттѳ кѳрсѳтүлгѳндѳй, гемоглобиндин
дагы, гематокриттин саны дагы эртең мененки жана
кечки кандын үлгүлѳрүндѳ нормадан чектеген эмес.
Эртең менен гемоглобин 168г/л, ал эми кечкисин 173
г/л ди түзгѳн. Гематокриттин эртең мененки саны
51,3%, ал эми кечкисин 53,5% түзгѳн.
Артериалдык басымдын кѳрсѳткүчтѳрү:
- Эртең менен иш чара башталаар алдында – 145 /
110 мм.рт.ст.

- Кечкисин, иш чара аяктаган учурда – 130 / 90
мм.рт.ст.

Илимий тыянак:
Биздин жүргүзгѳн изилдѳѳбүздѳн тѳмѳндѳ
гүдѳй алдын ала жыйынтык кыла алдык:
• Манас айтуу түнкү саат 24.00 дѳ аяктады, бул учурда
кортизолдун саны 476 ммоль/л болгон. Норма боюнча
бул учурда кортизолдун саны аз гана болот, бул
кѳрсѳткүч 9-10 эсе жогору. Демек, бул дагы организм,
дагы эле стресс абалында болгондугун далилдейт.
• Бул кортизолдун кѳбѳйүшү, бирок ошол эле учурда
глюкозанын саны нормада калган. Белгүлүү болгондой, кортизолдун саны стресс учурунда кѳтѳрүлүп,
глюкозанын санын кѳбѳйтүүгѳ ѳбѳлгү түзѳт.
• Кортизолдун кѳбѳйүшү жана ошол эле учурда лейкоциттердин кѳтѳрүлүшү. Бул дагы болсо, кѳптѳгѳн
илимий изилдѳѳлѳргѳ карама-каршы келет. Себеби,
кортизолдун санынын ѳсүүсү демейде, иммундук си
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стеманы алсыздатат. Бирок, биздин изилдѳѳнүн жыйынтыгында иммундук системанын кѳрсѳткүчтѳрү
нүн кѳтѳрүлүшүнѳ жолтоо болгон жок, кайрадан алар
бири-бирине синергист болушту, коргонуу-ылайыкташуу функциясын күчѳттү.
• Кандын дагы бир маанилүү кѳрсѳткүчү, белоктордун
санын карасак, стресс учурунда, кортизолдун жогорку
кѳрсѳткүчүнүн таасири менен белоктордун метаболизми күчѳп, саны азайып кетиши мүмкүн эле. Бирок,
организм буга дагы туруштук бере алды, белоктун
саны тескерисинче аз санга кѳтѳрүлдү, жана нормадан
ашкан жок.
• Лимфоциттердин кѳбѳйүшү бул стресске каршы организмдин күрѳшү үчүн адаттагыдай кѳрүнүш.
•Лактаттын критикалык санга кѳбѳйүшү, бул изил
дѳѳнүн бирден бир кѳңүл буруучу кѳрсѳткүч тѳрүнүн
бири болду. Себеби, бул организм үчүн ѳтѳ коркунуч
алып келүүчү кѳрүнүш, же болбосо критикалык
кѳрсѳткүч [7]. Мындай кѳрүнүш адамды ѳлүмгѳ дагы
алып келиши мүмкүн, себеби лактаттын кѳтѳрүлүшү
ацидозго алып келет. Анаэробдук кычкылдануу күчѳп,
сүт кислотасынын саны кѳбѳйүп кеткенине карабастан, кандагы сапаттуу ѳзгѳрүүлѳр, кандын буфердик
системасынын сапаттуу иштешинин негизинде, сүт
кислотасынын критикалык жогорку деңгээлинде, рН
тын ѳзгѳрүүсүнѳ алып келген жок.
• Адатта, стресс учурунда гемоглобиндин саны кескин
ѳзгѳрүшү байкалган, бул учурда гемоглобиндин саны
ѳзгѳргѳн жок, эритроциттердин саны дагы ѳзгѳргѳн
жок, бул сапаттуу эритропоэз процессин далилдейт.
• Дагы бир кѳңүл буруучу нерсе, бул тромбоциттер да
гы референстик маанисинен ашып кеткен жок, бул да
гы болсо организмдин коргонуу функциясы сапаттуу
иштегенин кѳрсѳтүп турат.
• Тропониндин ѳзгѳрүүсүз калышы, бул жүрѳк кантамыр системасынын функциясынын нормада иштешинин бир кѳрсѳткүчү болуп эсептелинет. Ошондой
эле кан басымынын дагы, ушундай организм үчүн оор
стресске карабастан нормада калышы, жүрѳк кантамыр системасынын функциясы бузулбай туруштук
бергендигин далилдейт. Кан басымынын нормада кармалып турушуна, кортизолдун дагы чоң роль ойноду
[5].
Илимий адабияттардан алынган маалыматтарды карап кѳрсѳк, стресске ылайыкташуу процесси
тѳмѳнкү 3 стадияга бѳлүнѳт [8]:
1 – стадия – тынчсыздануу реакциясы. Бул стадияда
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организмдин ылайыкташуу процессин мобилизациялоо жүрѳт, глюкокортикоиддердин саны кескин түрдѳ
ѳсѳт, кандагы глюкозанын саны ѳсѳт, жүрѳк согуу
жыштыгы кѳбѳйѳт, кан басымы жогорулайт, иммундук системанын күчүн азайтат, метаболизм жогорулайт.
2 - стадия – стрессордук факторго каршылык кѳрсѳтүү
процесси. Бул стадияда, организм баардык күч аракетин жумшап, стресстик факторго каршы иштеп, акырындан жогоруда белгиленген кѳрсѳткүчтѳр нормага
келе башташат, башкача айтканда организм стресстик
факторлорго ылайыкташа баштайт.
3 – стадия – чарчоо стадиясы. Эгерде, стресс берүүчү
фактор кѳпкѳ созулса, организм чарчап, каршылык
кѳрсѳтүү процесси токтойт. Бѳйрѳк үстүндѳгү бездин
функциясы азайып, кортизол саны азаят. Эгер стресске
организм, ийгиликтүү ылайыкташса, бездердин функциясы калыбына келет.
Ал эми, биздин изилдѳѳлүрдүн кѳрсѳткүч
тѳрүнүн негизинде, организм стресстин кайсы стадиясында болгондугун айтуу ѳтѳ кыйын, себеби бул
жерде, карама-каршылыктар байкалууда. Биздин кѳр
сѳткүчтѳр бул закон ченемдүүлүктү далилдеген жок.
Стресске ылайыкташуу башкача, уникалдуу түрдѳ
жүрдү деп айта алабыз.
Феномен

Узакка созулган психикалык, эмоциялык
жана физикалык стресске карабастан, Манасчынын
организминин баардык негизги коргонуу кѳчтѳрү ѳтѳ
сапаттуу иштеп, стресстик факторго абдан сапаттуу
ылайыкташып, организмди терс кѳрүнүштѳрдѳн жана
коркунучтуу абалдан алып чыгып кетти. Кадимки организм, кѳтѳрѳ албагандай биохимиялык ѳзгѳрүүлѳр
байкалган. Бирок Манасчы бул сыноого туруштук
бере алды. Анын организми стресстик факторлорго оң
жооп берди, ийгиликтүү ылайыкташты.
Манасчы Манас айтууда эң жогорку эмоционалдык эргүүгѳ кирген, жан дүйнѳсү менен берилип,
жогорку руханий абалда болгондугун далилдейт.
Бул касиет, анын организмин терс абалдан
жана терс кесепеттерден сактады!!!

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жоктугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.

3. Wang Q., Wang M., Whim M.D. Neuropeptide y gates a stress1. Селье Г. Очерки об адаптационноме. – М.: Медгиз, 1999.
induced, long-lasting plasticity in the sympathetic nervous sys2. Меерсон Ф.З.Адаптационная медицина: механизмы и защит
tem //J Neurosci. – 2013. – Vol. 33. – Iss.31. – P.12705–12717.
ные эффекты адаптации. – М.: Hypoxia Medical LTD, 1993.

122 №3 2021 СЕНТЯБРЬ

“Кыргызстандын саламаттык сактоо”
илимий-практикалык журналы

4. Козлов А. И., Козлова М. А. Кортизол как маркер стресса //
Физиология человека, , том 40, № 2, с. 123–136, Москва 2014.
5. Datson N.A., van den Oever J.M., Korobko O.B. et al. Previous
history of chronic stress changes the transcriptional response to
glucocorticoid challenge in the dentate gyrus region of the male
rat hippocampus // Endocrinology. – 2013. – Vol. 154. – Iss. 9. –
P. 3261–3272.
6. https://minutkoclinic.com/blog-doktora-minutko/analiz-krovi-pristresse-i-nevroze
7. Соловьева И.В. Лактат в оценке тяжести критических состояний. «Диакон», г. Пущино, 2018. – 34с
8. С.Г. Юнусова, А.Н. Розенталь, Т.В. Балтина. Стресс. Биологический и психологический аспекты. Ученые записки казанского государственного университета. Том 150, кн. 3. Гумани
тарные науки 2008.

REFERENCES

АЛДЫНКЫ БЕТИ

1. Selye G. Essays on adaptational. – M.: Medgiz, 1999.
2. Meerson F. Z. Adaptive medicine: mechanisms and protective
effects of adaptation. – M.: Hypoxia Medical LTD, 1993.
4. Kozlov A. I., Kozlov M. A. Cortisol as a marker of stress //
Human Physiology, volume 40, No. 2, pp. 123-136, Moscow
2014.
7. Solovyova I. V. Lactate in the assessment of the severity of critical conditions. "Deacon", Pushchino, 2018 –34P.
8. S. G. Yunusova, A. N. Rosenthal, T. V. Baltina. Stress. Biological
and psychological aspects. // Scientific notes of the Kazan State
University. Volume 150, Book 3. Humanities 2008.
Алынды 29.07.2021
Получена 29.07.2021
Received 29.07.2021
Жарыялоого кабыл алынды 15.09.2021
Принята в печать 15.09.2021
Accepted 15.09.2021

АВТОРЛОР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ:
1. Махмудова Жылдыз Акматовна, биология илимдеринин доктору, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жалпы жана биорганикалык химия курсу менен биохимия кафедрасынын
башчысы, дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ахумбаева көчөсү 92, https://orcid.org/0000-00015057-9215; e-mail: zhyldyz.makhmudova@yandex.com, байланыш тел.: +(996) 312545887.
2. Дюшеева Бегимжан Муканбетовна, химия илимдеринин кандидаты, биохимия кафедрасынын доцентинин
милдетин аткаруучу, жалпы жана биорганикалык химия курсу, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик
медициналык академиясы, дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Ахумбаева 92;
https://orcid.org/0000-0002 -9531-1922; электрондук почта: b.dusheyeva@gmail.com, байланыш тел.: + (996)
700364375;
3. Баатырова Нурайымкан Жумабековна, биохимия кафедрасынын улук окутуучусу, жалпы жана биорганикалык
химия курсу боюнча, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы; дареги: Кыргыз
Республикасы, Бишкек шаары, көч. Ахумбаева 92; https://orcid.org/0000-0001-7528-7470; e-mail: nurai71@mail.ru, байла ныш тел.: + (996) 773 533 210;
4. Ниязалиева Жамилия Карыбековна, биохимия кафедрасынын жалпы жана биорганикалык химия курсу
боюнча ассистенти; И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, дареги: Кыргыз
Республикасы, Бишкек шаары, көч. Ахумбаева 92; http://orcid.org/0000-0002-9355-5376; e-mail:
jamilya0207@mail.ru, байланыш тел.: + (996) 702 099 736;
5. Таалайбекова Мээрим Таалайбековна, жалпы жана биорганикалык химия курсу боюнча биохимия кафедрасынын ассистенти; И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, дареги: Кыргыз
Республикасы, Бишкек шаары, көч. Ахумбаева 92; http://orcid.org/0000-0002-1115-6233; e-mail:
meka_0694@mail.ru, байланыш. тел.: + (996) 550 909 811.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
1. Махмудова Жылдыз Акматовна, доктор биологических наук, заведующая кафедрой биохимии с курсом
общей и биоорганической химии, Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева,
адрес : Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахумбаева 92; https://orcid.org/0000-0001-5057-9215; e-mail:
zhyldyz.makhmudova @yandex.com , конт. тел.: +(996) 312545887;
2. Дюшеева Бегимжан Муканбетовна, кандидат химических наук, и.о.доцента кафедры биохимии с курсом
общей и биоорганической химии, Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева,
адрес : Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахумбаева 92; https://orcid.org/0000-0002-9531-1922; e-mail:
b.dusheyeva@gmail.com, конт. тел.: +(996)700364375;
3. Баатырова Нурайымкан Жумабековна, старший преподаватель кафедры биохимии с курсом общей и биоорганической химии, Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева; адрес : Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Ахумбаева 92;https://orcid.org/0000-0001-7528-7470;e-mail:nurai-71@mail.ru
, конт. тел.: +(996)773 533 210;

№ 3 2021 Аяк Оона 123

“Здравоохранение Кыргызстана”
научно-практический журнал

ПЕРЕДОВАЯ

4. Ниязалиева Джамилия Карыбековна, ассистент кафедры биохимии с курсом общей и биоорганической
химии; Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, адрес : Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахумбаева 92; http://orcid.org/0000-0002-9355-5376; e-mail:jamilya0207@mail.ru, конт. тел.:
+(996)702 099 736;
5. Таалайбекова Мээрим Таалайбековна, ассистент кафедры биохимии с курсом общей и биоорганической
химии;Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, адрес : Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахумбаева 92; http://orcid.org/0000-0002-1115-6233; e-mail: meka_0694@mail.ru, конт. тел.:
+(996)550 909 811.
ABOUT AUTHORS:

1. Makhmudova Zhyldyz Akmatovna, doctor of biological sciences, head of the department of biochemistry with a
course in general and bioorganic chemistry, Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva, address:
Kyrgyz Republic, Bishkek, st. Akhumbayeva 92; https://orcid.org/0000-0001-5057-9215; e-mail: zhyldyz.makhmudova@yandex.com , cont. tel.: + (996) 312545887;
2. Dyusheeva Begimzhan Mukanbetovna, candidate of chemical sciences, acting assistant professor of the department
of biochemistry with a course in general and bioorganic chemistry, Kyrgyz State Medical Academy named after I.K.
Akhunbaeva, address: Kyrgyz Republic, Bishkek, st. Akhumbayeva 92; https://orcid.org/0000-0002-9531-1922; email: b.dusheyeva@gmail.com, cont. tel.: + (996) 700364375;
3. Baatyrova Nurayymkan Zhumabekovna, senior lecturer at the Department of Biochemistry with a course in general
and bioorganic chemistry, Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva; address: Kyrgyz Republic,
Bishkek, Akhumbayev St. 92; https://orcid.org/0000-0001-7528-7470; e-mail: nurai-71@mail.ru, cont. tel.: + (996)
773 533 210;
4. Niyazalieva Jamilia Karybekovna, assistant of the Department of Biochemistry with a course in general and bioorganic chemistry; Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva, address: Kyrgyz Republic, Bishkek,
Akhumbayeva St. 92; http://orcid.org/0000-0002-9355-5376; e-mail: jamilya0207@mail.ru, cont. tel.: + (996) 702
099 736;
5. Taalaibekova Meerim Taalaibekovna, assistant of the Department of Biochemistry with a course in general and
bioorganic chemistry; Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva, address: Kyrgyz Republic,
Bishkek, ul. Akhumbayeva 92; http://orcid.org/0000-0002-1115-6233; e-mail: meka_0694@mail.ru, cont. tel.: + (996)
550 909 811.

124 №3 2021 СЕНТЯБРЬ

