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Тақырыптың өзектілігі: 

Ағзаға ингаляциялық жолмен немесе кездейсоқ жұту кезінде түскен 

радиобелсенді шаңмен ішкі сәулелену маңыздылығын бағалау мәселелелері 

жедел және созылмалы зақымдаушы әсерлердің пайда болуымен байланысты 

біздің заманымызда ӛзекті мәселе болып табылады (Sasaki M.S.,et al., 2016).  

Ядролық сынақтар және атомдық электростанциялардағы апаттардан, 

сонымен қатар атомдық бомбалаулардан кейін радиациялық жағдайды 

зерттеу нәтижесінде ішкі және сыртқы сәулелену дозасын қалыптастыруда 

нейтронды белсендендіру ӛнімдерінің рӛлі ерекше екендігі анықталды. 

Жарылыстан кейін алғашқы тәуліктерде β- және γ- сәулелену негізін 
24

Na 

және 
56

Mn, ал кейін — 
60

Со, 
134

Cs және т.б. құрайтынын айта кету керек 

(Василенко И.Я., 2014; Степаненко В.Ф. и др., 2016). Соның ішінде, β- және 

γ- сәулеленуді тудыратын 
56

Mn–ның ингаляциялық әсері ерекше назар 

аударады және қызу талқылануда (Tanaka et al., 2008). 

Радионуклидтердің ағзаға ингаляциялық жолмен түсуінің биологиялық 

әсері пероральды жолмен салыстырғанда 2-3 есе жоғары (Василенко И.Я., 

2004). Бұл кезде «нысана мүшелер» болып ӛкпе және асқазан-ішек жолдары 

табылады, әсіресе тоқ ішек (Stepanenko V.F. et al., 2017). Ингаляциялық 

жолмен зақымдану жиі ағзаның сусыздануымен, тіннің ыдырау ӛнімдерімен 

және ішектің микробтық флорасымен интоксикациясы, бауырдың 

антитоксикалық қызметінің тӛмендеуімен кӛрінеді. Сондықтан, гомеостаз 

жағдайын және ағзаның арнайы емес резистенттілігін бағалау және болжау 

үшін ішек микробиоценозына радиациялық факторлардың әсерін зерттеу 

ӛзекті мәселелелердің бірі болып табылады (Симонова, Е.В., 2008). 

Радиобелсенді заттардың ингаляциялық жолмен түсуінің қаупін бағалау 

кезінде сәулелену жүктемесінің ӛкпеге, бронх эпителиіне әсерін есепке алу 

керек (Александров Ю.А., 2007). Авторлардың пікірінше жоғары жергілікті 

дозалар қан құйылу ошақтарымен ӛкпеде фибринозды-геморрагиялық 

пневмонияның дамуына, кейін терең деструктивті және функционалдық 

бұзылыстарға әкеледі. Радионуклидтердің аз мӛлшері түскен жағдайда 

зақымданулар гиперемиямен және ӛкпе ісінуімен шектеледі (Gong H.Y., et 

al., 2015). Мұндай әсерлер кеуде қуысы мүшелерінің сәулелі терапиясы 

кезінде де байқалады, бұл «радиациялық пневмонитке», кейін ӛкпе 

фиброзына әкеледі (Sakurada T., et al., 2015). Кейінгі жылдары сәулелі 

терапия кезіндегі иондаушы сәуленің ағзаға әсерінің биологиялық 

реакциялары қарқынды түрде зерттелуде (Ding N.H. et al., 2013).  



Заманауи қоғамда радиация әсерінен пайда болатын ӛкпе 

зақымдануларының дамуына қатысатын жасушаларды, медиаторларды және 

сигналды жолдарды анықтау мақсатында сәулелі терапия кезіндегі иондаушы 

сәуленің ағзаға әсерінің биологиялық реакциялары қарқынды түрде 

зерттелуде (Xie L. et al.,2014; SakuradaT., et al., 2015). Бұл механизмдерді білу 

– ӛкпенің сәулеленуі әсерінен пайда болатын пневмонит пен ӛкпе 

фиброзының алдын алуда және емдеуде ӛте маңызды. 

Сонымен, «шағын» дозадағы радиация әсерінің денсаулыққа әсерін 

зерттеу денсаулық сақтау саласының маңызды мәселесі болып табылады.  

Жұмыстың мақсаты: тәжірибе жүзінде әр түрлі иондаушы сәуленің тоқ 

ішектің микрофлора жағдайына және ӛкпе тініндегі мРНҚ гендерінің 

экспрессиясына әсерін зерттеу. 

Зерттеу міндеттері: 

1. «Шағын» дозадағы ішкі (
56

Mn) және сыртқы (
60

Со) иондаушы 

сәулеленуден кейін, сонымен қатар белсендендірілмеген марганец диоксиді 

ұнтағымен (MnО2) әсер етуден кейін 3-ші, 14-ші және 60-шы тәулікте 

зертханалық егеуқұйрықтардың тоқ ішек микрофлорасы жағдайын зерттеу. 

2. Әсер ету факторына байланысты әртүрлі мерзімде 

егеуқұйрықтардың ӛкпе тініндегі TGF-beta, TGFβR1, Smad2, Smad7, AQP1, 

AQP5, Hyal2, Has2 мРНҚ гендерінің экспрессиясын сандық бағалау. 

3. «Шағын» дозадағы нейтронды-белсендендірілген марганец 

диоксидімен (
56

Mn) ингаляциялық жолмен әсер еткеннен кейін зертханалық 

егеуқұйрықтар ӛкпесінің радиация әсерінен зақымдануын анықтау үшін ӛкпе 

тініндегі мРНҚ гендерінің экспрессиясын зерттеудің болжамдық маңызын 

бағалау. 

Ғылыми жаңалығы:  

1. Алғаш рет эксперименттік зерттеу барысында ішкі (
56

Mn) және 

сыртқы (
60

Со) иондаушы сәуле, сонымен қатар белсендендірілмеген марганец 

диоксиді ұнтағы (MnО2) әсерінен кейін егеуқұйрықтардың тоқ ішек 

микрофлорасы кешенді зерттелді. «Шағын» дозада нейтронды-

белсендендірілген марганецпен ингаляциялық жолмен әсер еткеннен кейін 

жануарлардың тоқ ішек микрофлорасының құрамындағы ӛзгерістер 

анықталды. «Шағын» дозадағы ішкі сәулелену (
56

Mn) әсері сыртқы γ-сәулеле 

(
60

Со) әсеріне қарағанда айқын болды. 

2. Алғаш рет ішкі (
56

Mn) және сыртқы (
60

Со) иондаушы сәуле, сонымен 

қатар белсендендірілмеген марганец диоксиді ұнтағы (MnО2) әсер еткен 

тәжірибелік топтарда жануарлардың ӛкпе тініндегі TGF-beta, TGFβR1, 

Smad2, Smad7, AQP1, AQP5 Hyal2, Has2 мРНҚ гендерінің экспрессия 

деңгейінің арақатынасына салыстырмалы сипаттама берілді. «Шағын» дозада 

нейтронды белсендендірілген 
56

Mn ұнтағымен ингаляциялық жолмен әсер 

етуден кейін ӛкпе тіндеріндегі TGFβR1, Smad 7, AQP5 мРНҚ гендерінің 

экспрессия деңгейінің тұрақты ӛзгеруі анықталды.  

Теориялық және тәжірибелік маңыздылығы: 

1. Молекулярлы – генетикалық талдау нәтижелері кәсіби сәулеленуге 

ұшыраған адамдарда және әртүрлі апаттардан кейін сәулеленудің жедел және 



созылмалы әсері дамуының болжамдық критерийлерін жасау үшін негіз 

болуы мүмкін.  

2. TGFβR1, Smad7 және AQР5 мРНКгендерінің экспрессиясындағы 

анықталған ӛзгерістер сәулеленуге ұшыраған ағзаның ӛкпе зақымдалуының 

диагностикалық критерийлерін жасау үшін ұсынылады. Радиациялық 

пневмонитті ерте анықтау жедел пневмонит немесе қайтымсыз ӛкпе фиброзы 

пайда болғанға дейін емдеу тәсілін дұрыс таңдауға және түзетуге мүмкіндік 

береді. 

3. Зертханалық жануарларды нейтронды-белсендендірілген ұнтақпен 

ингаляциялық жолмен тозаңдандырудың үлгіленген әдісі радиобиологиялық 

және токсикологиялық зерттеулер кезінде экспериментальды үлгі ретінде 

қолдануға ұсынылады.  

4. Эксперименттік зерттеу материалдары ғылыми-зерттеу 

зертханаларында, микробиология, молекулярлық биология, жалпы гигиена 

және экология, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік 

университетінің биология, экология және қоршаған ортаны қорғау 

кафедраларында оқу үрдісінде пайдаланылуда, сондай-ақ жұмысшылардың 

кәсіби топтары арасында иондаушы сәулеленудің әсер етуінің әртүрлі 

параметрлерінің алдын-алудың радиоқорғаныштық шараларын әзірлеуде 

ескеру қажет. 

Қорғауға шығарылған диссертациялық зерттеудің негізгі 

қағидалары: 
1.Ішкі және сыртқы иондаушы сәуле зертханалық егеуқұйрықтардың тоқ 

ішек микрофлора құрамының ӛзгеруіне әкелді. «Шағын» дозадағы ішкі 

сәулелену (
56

Mn) әсері сыртқы γ-сәулеле (
60

Со) әсеріне қарағанда айқын 

болды. 

2.«Шағын» дозадағы 
56

Mn ұнтағымен ішкі сәулелену  егеуқұйрықтардың 

ӛкпесіндегі бірқатар мРНҚ гендерінің экспрессиясының ӛзгеруіне әкеледі. 

Радиобелсенді емес MnО2 ұнтағымен әсер етуден кейін зерттеудің барлық 

кезеңдерінде зерттелетін гендер экспрессиясында бақылау тобымен 

салыстырғанда айырмашылықтар болған жоқ. Бүкіл денені 2 Гр дозада 

сыртқы 
60

Co γ-сәулелендіру зерттелген гендер экспрессиясын ӛзгерткен жоқ, 

тек AQP5 мРНҚ гені экспрессиясының қысқа мерзімді жоғарлауы байқалды. 

3.«Шағын» дозада ішкі сәулеленуден кейін ӛкпе тініндегі TGFβR1, Smad 

7 және AQP5 мРНҚ гендерінің экспрессиясы радиация әсерінен туындаған 

ӛкпе зақымдануларын ерте болжаудың молекулярлы-генетикалық 

(предикторы) критерийі ретінде қызмет етуі мүмкін. 

Зерттеу материалдары және әдістері: 

Тәжірибе салмақтары 220г (95% СА:203-238) құрайтын, «Wistar» 

тұқымдасына жататын, 180 аталық жынысты, он апталық ақ егеуқұйрықтарға 

орындалды. Тәжірибе ғылыми мақсатта қолданылатын жануарларды қорғау 

бойынша Европалық парламенттің Директивасына сәйкес Семей қаласының 

Мемлекеттік медицина университетінің Этикалық комитетінде 

қарастырылып, бекітілді (№5 хаттама 16.04.2014 ж.). Тәжірибенің жоспарына 

сай жануарлар 5 топқа бӛлінді.   



Зерттеудің бірінші (n=36) және екінші (n=36) тобындағы жануарлар 

«шағын» дозада (1-ші топта-0.091±0.026 және 2-ші топта-0.14±0.030)  

тозаңдандырылған 
56

Mn ұнтағының ингаляциялық жолмен әсер етуіне 

ұшыратылды. Ол үшін ең алдымен марганец диоксиді ұнтағы «Байкал-1» 

ядролық реакторында (Курчатов қ., Қазақстан) белсендендірілді. 

Белсендендірілген 
56

Mn ұнтағымен арнайы боксте жануарларға тыныс 

жолдары арқылы әсер етілді. 
56

Mn тобының 3 егеуқұйрығы ішкі сәулелену 

деңгейін дозиметриялық зерттеу үшін қолданылды. 

Жануарлардың үшінші тобы (n=36) белсендендірілмеген MnO2 

ингаляциясына ұшыратылды. Марганец диоксиді (MnO2) ұнтағымен 

тозаңдандыру процессі химиялық бокста жүргізілді.  Марганец диоксидінің 

әрбір үлесі биологиялық объектілері бар жеке бокстарда тозаңдандырылды.  

Жануарлардың тӛртінші тобы (n=36) Чех мемлекетінің 

радиотерапевтикалық құрылғысын «Teragam K–2 unit» (UJP Praha, Praha-

Zbraslav, Чехия) қолданумен 2 Грей дозада 
60

Co  сыртқы γ– сәулеленуге 

ұшыратылады.  

Жануарлардың бесінші тобын (n=36) бақылау егеуқұйрықтары құрады. 

Егеуқұйрықтардың эвтаназиясы әсер етуден кейін 3, 14 және 60-шы 

тәулікте ашқарын жағдайында 10% кетамин ертіндісін іш қуысына енгізу 

арқылы жүргізілді. Ӛкпедегі мРНҚ гендер экспрессиясын зерттеу үшін ӛкпе 

тіндері алынды. Ол үшін арнайы қайшының кӛмегімен ӛкпе тіні ӛлшемі 3-4 

мм болатын бӛлшектерге бӛлініп, РНҚ бӛліп алу үшін «RNA-Save solution»-

ға (Biological Industries, Кромвель, CT, США) салынып, тоңазытқышта 

сақталды. Кейін мРНҚ гендер экспрессиясын сандық КТ-ТПР (кері 

транскрипция кезеңімен тізбекті полимеразды реакция) әдісі арқылы анықтау 

мақсатында Жапонияның Хиросима Институтының лабораториясына 

жеткізілді. 

Микробиологиялық зерттеуге тоқ ішектен материал алынып, 

бактериологиялық зерттеулер жүргізілді.  

Зерттеу жұмысының сандық нәтижелерін статистикалық талдау SPSS 

Statistics 20.0 компьютерлік бағдарламасының  кӛмегімен жүргізілді.   

Сандық деректерді талдау барысында визуальды бағалаумен және 

Шапиро-Уилко критериін қолданумен іріктеудегі белгінің таралу 

дұрыстығына тексеру жүргізілді. Белгінің  таралуы қалыпты болған жағдайда 

орташа мән 95% сенім аралықты (95% CА) немесе стандартты ауытқуды (SD) 

сипаттаумен арифметикалық орташа мәнмен - M (орташа) кӛрсетілді. Егер 

белгілердің таралуы қалыптыдан ӛзгеше болса, орталық шама ретінде 

медиана (Me) мен квартиль аралық интервалдар (Q1, Q3) пайдаланылды. 

1 міндеттің нәтижелерін статистикалық ӛңдеу: сипаттамалық 

статистика, тең емес іріктеулер үшін параметрлік емес критерийлер (Манна-

Уитни, Краскела –Уоллиса) пайдаланылды. Сандық деректердің нәтижелері 

ондық логарифмге алмастырылды. 

2,3 міндеттердің шешімі үшін сипаттамалық статистика, 

Банферонитүзетулерімен қол жеткізілген маңыздылық деңгейін кӛрсетумен 

ANOVAдисперсиялық талдамасы, Уэлчтың және Браун – Форсайттың 



робасты тесттері, жұп емес таңдаулар үшін параметрлік критерийлер, 

апостериорлық салыстырулар үшін t Даннеттың критерийі қолданылды (2- 

жақты) 

Қорытынды: 

1.Ішкі сәулеленудің эксперименттік жануарлардың тоқ ішек 

микрофлорасына әсері сыртқы сәулеленумен салыстырғанда айқынырақ 

болды. Ішкі сәулену (
56

Mn) әсеріне ұшыраған топтарда тоқ ішек 

микрофлорасының айқын бұзылыстары байқалды. Ішкі сәулеленудің бірінші 

тобында (
56

Mn) бифидобактериялар (р=0,001) және лактобактериялар 

(р=0,001), E. сoli саны (p=0,001) барлық зерттеу кезеңінде тұрақты азайды. 

Сыртқы сәулелену (
60

Co) әсеріне ұшыраған топта бұл ӛзгерістер қысқа 

мерзімді болды және 14-ші тәулікте қалпына келді. Сонымен қатар, ішкі 

сәулелену топтарының тоқ ішек микрофлорасынан гемолиздеуші E.coli 

(р=0,001), Proteus vulgaris (р=0,001) сияқты шартты-патогенді 

микроорганизмдер бӛлініп алынды. Ал зерттеудің белсендірілмеген МnО2 

тобында микрофлораның сандық және сапалық құрамындазерттеудің барлық 

кезеңінде бақылау тобынан статистикалық мәнді айырмашылықтар 

анықталған жоқ.  

2. мРНҚ гендерінің экспрессия деңгейін сандық бағалау нәтижелері 

негізінде анықталды: 0,11 Гр дозада ішкі сәулеленуге ұшыраған (
56

Mn) 

тобында бақылау тобымен салыстырғанда TGFβR1 генінің экспрессиясының 

3-ші, 14-ші және 60-шы (р=0,001) тәулікте тӛмендеді; 0,05 Гр дозада ішкі 

сәулеленуге ұшыраған (
56

Mn) тобында 14-ші (р=0,001) және 60-шы (р=0,001) 

тәулікте Smad7 генінің экспрессиясы жоғарлады; 0,05 Гр дозада ішкі 

сәулеленуге ұшыраған (
56

Mn) тобында AQР5 генінінің экспрессиясы 3-ші 

тәуліктен бастап (р=0,001) 60-шы (р=0,001) тәулікке дейін, ал 0,11 Гр дозада 

ішкі сәулеленуге ұшыраған (
56

Mn) тобында 3-ші тәулікте (р=0,001), 14-ші 

тәулікте (р=0,01) және 60-шы тәулікте (р=0,002) бақылау тобымен 

салыстырғанда статистикалық мәнді жоғарлады. Бүкіл денені 2 Гр дозада 

сыртқы 
60

Co гамма-сәулелендіру бақылау тобымен салыстырғанда барлық 

зерттелетін гендер экспрессиясын ӛзгерткен жоқ. Тек AQP5 (p=0,01) генінің 

экспрессиясының қысқа мерзімді (үшінші тәулікте) жоғарлауы байқалды.  

Радиобелсенді емес диспергирленген марганец (MnО2)тобында 

тәжірибелік егеуқұйрықтара барлық зерттеу кезеңінде зерттелген гендердің 

экспрессия деңгейінде бақылау тобынан сенімді айырмашылық болған жоқ. 

3. Ӛкпе тініндегі TGFβR1, Smad 7 и AQP5 гендерінің экспрессиясын 

зерттеу радиация әсерінен болатын зақымдануларды ерте болжаудың 

молекулярлы-генетикалық критериі ретінде қолдану мүмкіндігі бар.  

Тәжірибелік ұсыныстар: 

1.«Шағын» дозада ішкі сәулеленуге (ингаляциялық жолмен) ұшыраған 

жағдайда ӛкпенің радиация әсерінен зақымдануын ерте анықтау үшін 

TGFβR1, Smad7 және AQ5 мРНҚ гендерінің экспрессиясын анықтау 

ұсынылады.  

2.Зерттеу жұмыстарының негізінде алынған нәтижелер микробиология, 

молекулярлы биология және медициналық радиобиология курстарында 



тәжірибелік сабақтарды жүргізу барысында кӛрнекі материал ретінде 

қолдануға ұсынылады.  

3.Нейтронды-белсендендірілген ұнтақпен зертханалық жануарларда 

ингаляциялық жолмен ішкі сәулеленуді туғызуға арналған жақсартылған 

эксперименттік құрылғы радиобиологиялық және токсикологиялық 

зерттеулер кезінде эксперименттік үлгі ретінде қолдануға ұсынылады. 

Диссертациясылық жұмыстың басқа халықаралық жобалармен 

байланысы. 

Бұл зерттеу жұмысы Семей қ. мемлекеттік медицина университетінің 

«Ядролық реакторды қолданумен тірі ағзаға иондалған сәуленің әсерін 

теңдессіз кӛпмақсатты тәжірибелік зерттеу» халықаралық (Жапония, Ресей 

және Қазақстан) Ғылыми-зерттеу жұмысы шеңберінде орындалды, 

мемлекеттік тіркеу номері 0115РК03153. 

Зерттеу нәтижелерін жүзеге асыру. Бір ҚР патенті алынды: 

«Иондаушы сәуленің ұнтақ кӛздерін тозаңдандыруға арналған қондырғы» 

(№99698 28.03.2016ж.). 

Диссертацияның тақырыбы бойынша  жарияланымдар. 
Диссертациялық зерттеудің тақырыбы бойынша 18 ғылыми мақала 

жарияланды, оның ішінде цитирленуі бойынша халықаралық Thomson 

Reuters базасына кіретін импакт-факторы  нӛлдік емес халықаралық 

журналда 2 мақала («Radiation and Environmental Biophysics» - 2017 жылғы 

импакт-факторы- 2,398), халықаралық Scopus базасына кіретін «Georgian 

Medical News»  халықаралық ғылыми журналда – 2 мақала, «Радиация и 

Риск» журналында – 1 мақала, ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және 

ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған журналдарда – 4 мақала,  

ғылыми-публистикалық журналда 1 мақала, халықаралық ғылыми 

конференция материалдарында 7 тезис жарияланды, ҚР 1 патенті алынды. 
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 Актуальность темы:  

Проблемы, связанные с оценкой значимости облучения от 

радиоактивной пыли, попавшей внутрь организма ингаляционным путем или 

в результате случайного заглатывания, остаются актуальными и в наше время 

в связи с наличием острых и отдаленных повреждающих эффектов (Sasaki 

M.S., et al., 2016).  

По результатам исследования радиационной обстановки после ядерных 

испытаний, аварий на атомных электростанциях, а также при атомной 

бомбардировке, было установлено, что в образовании доз внутреннего и 

внешнего облучения продуктам нейтронной активации отводится главная 

роль. Следует отметить, что в первые дни после взрыва основной вклад в β- и 

γ- излучения вносили 
24

Na и 
56

Mn, а примерно через год — 
56

Mn, 
60

Со, 
134

Cs и 

др. (Василенко И.Я., 2004, Степаненко В.Ф. и др., 2016). При этом, особое 

внимание и дискуссию вызывает ингаляционное влияние 
56

Mn, который 

излучает и β- и γ- лучи (Tanaka K., et al., 2008). 

Биологическая эффективность радионуклидов при ингаляционном 

поступлении в организм в 2-3 раза выше по сравнению с пероральным 

(Василенко И.Я., 2004). При этом «органами-мишенями» являются легкие и 

желудочно-кишечный тракт, а именно толстый отдел кишечника (Stepanenko 

V.F. et al., 2017). Следует учитывать, что при ингаляции радиоактивных 

веществ характерно  обезвоживание организма, интоксикация продуктами 

распада тканей, что ведет к изменениям микробной флоры кишечника, и 

снижению антитоксической активности печени. Поэтому, для оценки и 

прогнозирования состояния гомеостаза и неспецифической резистентности 

организма необходимо изучение влияния ионизирующего излучения на 

кишечный микробиоценоз (Симонова Е.В., 2008).  

При оценке опасности ингаляционного поступления радиоактивных 

веществ следует учитывать также лучевую нагрузку на легкие, эпителий 

бронхов (Александров Ю.А., 2007). По мнению авторов, высокие локальные 

дозы вызывают в легких фибринозно-геморрагические пневмонии с очагами 

кровоизлияния, и ведут к глубоким деструктивным и функциональным 

нарушениям. При поступлении небольших количеств радионуклидов 

последствия могут ограничиться гиперемией и отеком легких (Gong H.Y., et 

al., 2015). Подобные эффекты наблюдаются и при проведении лучевой 

терапии органов грудной клетки, что приводит к «радиационному 

пневмониту», а в последующем и к фиброзу легких (Ding N.H. et al., 2013).  



В последние годы интенсивно изучаются биологические реакции на 

воздействие ионизирующего излучения при лучевой терапии с целью  

определения клеток, медиаторов и сигнальных путей, которые участвуют в 

инициации и прогрессировании радиационно-индуцированных повреждении 

легких (Xie L. et al.,2014; SakuradaT., et al., 2015). Определение 

чувствительных маркеров данного повреждения позволит выявить 

радиационные повреждения легкого на молекулярном уровне до появления 

патологических изменений. 

Таким образом, изучение влияния «малых» доз радиации остается 

важной проблемой современного здравоохранения ввиду применения 

ядерных технологии во всех сферах деятельности человека 

Цель работы: изучить влияние различных видов ионизирующего 

излучения на состояние микрофлоры толстого кишечника и изучить 

экспрессию мРНК генов в тканях легких в эксперименте. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать состояние микрофлоры толстого кишечника 

лабораторных крыс на 3-е, 14-е и 60-е сутки при воздействии внутреннего 

(
56

Mn) и внешнего (
60

Со) ионизирующего излучения, а также 

неактивированного диоксида марганца (MnО2). 

2. Количественно оценить уровень экспрессии мРНК генов TGF-beta, 

TGFβR1, Smad2, Smad7, AQP1, AQP5, Hyal2, Has2 в тканях легких у крыс в 

разные сроки исследования и в зависимости от воздействующего фактора. 

3. Оценить прогностическую значимость мРНК генов в тканях легких 

после ингаляции  нейтронно-активированного марганца (
56

Mn) для 

выявления радиационно-индуцированных повреждении легких 

экспериментальных животных. 

Научная новизна: 

1. Впервые в рамках экспериментального исследования были изучены 

состояние микрофлоры толстого кишечника крыс при воздействии 

внутреннего (
56

Mn) и внешнего (
60

Со) ионизирующего излучения, а также 

неактивированного диоксида марганца (MnО2). Установлен характер 

изменения состава микрофлоры толстого кишечника животных после 

ингаляционного воздействия нейтронно-активированного марганца в 

«малых» дозах. Эффекты внутреннего облучения (
56

Mn) в «малых» дозах 

значительно выражены, чем эффекты связанные с внешним (
60

Со) γ-

облучением. 

2. Впервые изучена взаимосвязь экспрессии мРНК генов TGF-beta, 

TGFβR1, Hyal2, Has2, Smad 2, Smad 7, AQP1, AQP5 в тканях легких 

животных при воздействии внутреннего (
56

Mn) и внешнего (
60

Со) 

ионизирующего излучения, а также неактивированного диоксида марганца 

(MnО2). Установлено стойкое изменение уровня экспрессии мРНК генов 

TGFβR1, Smad 7, AQP5 в тканях легкого после внутреннего облучения (
56

Mn) 

в «малых» дозах.  

 

 



Практическая и теоретическая значимость: 

1. Результаты молекулярно-генетического анализа могут служить 

основой для разработки прогностических критериев развития острых и 

отдаленных лучевых эффектов у лиц после профессионального облучения, 

вследствие катастроф и аварий.  

2. Выявленные изменения экспрессии мРНК генов TGFβR1, Smad7 и 

AQ5 рекомендованы для дальнейших разработок диагностических критериев 

радиационно-индуцированных повреждений легких облученного организма. 

Ранее обнаружение радиационного пневмонита может дать возможность 

корректировать стратегию лечения до наступления острого пневмонита и 

необратимого фиброза. 

3. Смоделированный способ ингаляционной «затравки» лабораторных 

животных нейтронно-активированным порошком может использован в 

качестве экспериментальной модели при радиологических и 

токсикологических исследованиях. 

4. Материалы экспериментального исследования используются в 

научно-исследовательских лабораториях, в учебном процессе на кафедрах 

микробиологии, молекулярной биологии, общей гигиены с экологией, а 

также на кафедрах биологии и экологии в Государственном университете 

имени Шакарима, г.Семей, ВКО РК; и могут быть приняты во внимание для 

разработки профилактических радиозащитных мероприятий от различных 

параметров воздействия ионизирующего излучения среди профессиональных 

групп работников. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Внутреннее и внешнее ионизирующее излучение приводят к 

изменениям состава микрофлоры толстого кишечника животных. Эффекты 

внутреннего облучения (
56

Mn) в «малых» дозах значительно выражены, чем 

эффекты связанные с внешним (
60

Со) γ-облучением.  

2. Внутреннее ионизирующее излучение в «малых» дозах приводит к 

изменению экспрессии мРНК генов в тканях легких экспериментальных 

животных. После ингаляции нерадиоактивным MnО2, экспрессии каждого 

исследуемого гена не отличались достоверно от контроля. Внешнее гамма-

облучение 
60

Co в дозе 2 Гр на все тело не изменяет экспрессию всех 

исследованных генов, за исключением кратковременного (на третьи сутки) 

повышения экспрессии гена AQP5.  

3. Экспрессия мРНК генов TGFβR1, Smad 7 и AQP5 в тканях легких у 

крыс может служить молекулярно-генетическим (предикторами) критерием 

раннего прогнозирования рационно-индуцированных повреждений после 

внутреннего облучения в «малых» дозах. 

Материалы и методы исследования: 

Эксперимент проводился на 180 десятинедельных лабораторных белых 

крысах-самцах породы «Wistar». Вес животных составлял  220г (95% 

СА:203-238). Получено положительное решение Этического Комитета 

Государственного медицинского университета г. Семей в соответствии с 



Директивой Европейского парламента по защите животных (протокол №5 от 

16.04.2014г.).   

Экспериментальные животные были разделены на 5 групп.  

Первая группа (n=36) и вторая (n=36) группа были подвергнуты 

ингаляции нейтронно-активированным порошком 
56

Mn в «малой» дозе (в 1-й 

группе-0,091 ± 0,026 и во 2-й группе-0,14 ± 0,030). Для этого в начале 

порошок диоксида марганца был активирован на ядерном реакторе «Байкал-

1» (г. Курчатов, Казахстан). Нейтронно-активированный порошок марганца 

(
56

Mn) был пневматически распылѐн над животными, которые находились в 

специальном боксе. Три крысы группы 
56

Mn были использованы для 

дозиметрических исследований с целью определения дозы внутреннего 

облучения. 

Третья группа животных (n=36) подверглась ингаляции 

неактивированным порошком MnO2. Процесс распыления порошка диоксида 

марганца (MnO2) проводился в контейнере с биологическими объектами, к 

которому была присоединена трубка для подачи распыляемого порошка 

через специальные отверстия. 

Четвертую группу животных (n=36) подвергли внешнему γ-облучению 
60

Co в дозе 2 Гр с использованием чешского радиотерапевтического 

устройства «Teragam K–2 unit» (UJP Praha, Praha-Zbraslav, Czechia). 

Пятая группа (n=36) - контрольная. 

Эвтаназию крыс проводили на голодный желудок путем введения 

инъекции 10% раствора кетамина в брюшную полость на 3, 14 и 60 сутки 

после облучения. Для изучения экспрессии мРНК генов использована ткань 

легких. С помощью специальных ножниц легочную ткань разрезали на 

частицы равные 3-4 мм, для извлечения РНК помещали в раствор «RNA-Save 

solution» (Biological Industries, Кромвель, CT, США).   

С помощью метода количественного ОТ–ПЦР (метод полимеразной 

цепной реакции с этапом обратной транскрипции) была определена 

экспрессия мРНК генов. 

Для определения микрофлоры, содержимое толстого кишечника 

забирали в стерильную емкость и отправляли на микробиологический 

анализ, в бактериологическую лабораторию на базе КГП на ПХВ 

«Инфекционной больницы г. Семей». 

Статистический анализ результатов проведен с помощью компьютерной 

программы SPSS Statistics 20.0. 

При анализе количественных данных, проводилась проверка на 

нормальность признака в выборке, с визуальной оценкой и применением 

критерия Шапиро-Уилка. В случае нормального распределения признака, 

среднее значение представлено среднеарифметическим – M (Mean), с 

указанием 95% доверительного интервала (95% ДИ) или стандартного 

отклонения (SD). Если распределение признака имело характер отличный от 

нормального, в качестве центральной меры были использованы медианы 

(Ме) и межквартильные интервалы (Q1;Q3). 



Статистическая обработка результатов 1 задачи: была использована 

описательная статистика, непараметрические (Мана-Уитни, Краскела –

Уоллиса) критерий для непарных выборок. Результаты количественных 

данных трансформировали в десятичный логарифм.  

Для решения 2, 3 задачи использованы описательные статистики, 

дисперсионный анализ ANOVA, с указанием достигнутого уровня 

значимости с поправкой Банферони, робастные тесты Уэлча и Брауна – 

Форсайта, параметрические критерии для непарных выборок, для 

апостериорного сравнения применяли критерий t Даннетта (2-сторонний) 

Выводы: 

1.Выявлены значительные изменения микрофлоры толстого кишечника 

крыс, подвергавшихся воздействию внутреннего облучения. В группах 

внутреннего облучения количество бифидобактерии (р=0,001), лактобацилл 

(р=0,001) и E. сoli (p=0,001)  стабильно уменьшались во все сроки 

наблюдения. В группе, подвергшейся воздействию внешнего облучения 

(
60

Co), эти изменения были кратковременными и восстановились на 14-е 

сутки. Изменения микрофлоры толстого кишечника у групп внутреннего 

облучения оказались более стойкими, чем эффекты, связанные с внешним γ-

облучением 
60

Со. В  группах внутреннего облучения обнаружены условно-

патогенные микроорганизмы: гемолизуемые E.coli (р=0,001), Proteus vulgaris 

(р=0,001). В микрофлоре толстого кишечника группы с экспозицией 

нерадиоактивным диспергированным MnО2, достоверно значимых 

изменении обнаружено не было.  

2. По результатам количественной оценки уровня экспрессии мРНК 

генов выявлено: снижение экспрессии гена TGFβR1 по сравнению с 

контрольной группой  через 3 дня, 14 дней и 60 суток (р=0,001) во второй 

группе внутреннего облучения (
56

Mn) в дозе 0,11 Гр, увеличение экспрессии 

гена Smad7 через 14 суток (р=0,001) и 60 суток (р=0,001) у групп 

внутреннего облучения (
56

Mn) в дозе 0,05 Гр и  увеличение экспрессии гена 

AQР5 по сравнению с контролем - в период от трех (р=0,001) до 60-и 

(р=0,001) суток после воздействия при дозах внутреннего облучения легких 

0,05 Гр и 0,11 Гр 3-е сутки (р=0,001), 14- сутки (р=0,01) и 60-е сутки 

(р=0,002). Внешнее γ-облучение (
60

Co) в дозе 2 Гр на все тело не изменило 

экспрессию исследуемых генов по сравнению с контролем, за исключением 

кратковременного (на третьи сутки) повышения экспрессии гена AQP5 

(р=0,001). В группе с экспозицией нерадиоактивным диспергированным 

MnО2 экспрессия исследуемых генов не отличались достоверно от контроля 

во все сроки наблюдения. 

3.  Изучение экспресси мРНК генов TGFβR1, Smad 7 и AQP5 в тканях 

легких у крыс может служить молекулярно-генетическими критериями 

раннего прогнозирования рационно-индуцированных повреждений. 

Практические рекомендации:  

1. При внутреннем облучении (ингаляционном путем) в «малых» 

дозах рекомендуется определять экспрессию мРНК-генов TGFβR1, Smad7 и 



AQ5 для раннего выявления радиационно-индуцированных повреждений 

легких, до появления патоморфологических изменении. 

2. Полученные результаты рекомендуется использовать в качестве 

наглядного материала при проведении практических занятий по курсу 

молекулярной биологии и микробиологии, медицинской радиобиологии. 

3. Экспериментальная установка для распыления порошковых 

источников ионизирующего излучения будет использоваться в качестве 

экспериментальной модели в радиобиологических и токсикологических 

исследованиях. 

Связь диссертационной работой с другими международными 

проектами. 

Данная исследовательская работа выполнена в рамках научно-

исследовательской работы Государственного медицинского университета г. 

Семей «Беспрецедентное мультицентровое экспериментальное исследование 

влияния ионизирующего излучения на живой организм с использованием 

ядерного реактора», номер государственной регистрации  0115РК03153. 

Реализация результатов исследований.  

Получен патент РК: «Экспериментальная установка для распыления 

порошкообразных источников ионизирующего излучения» (№99698 от 

28.03.2016г.). 

Публикации по теме диссертации. 
Опубликовано 18 научных работ, в том числе 2 статьи в журнале  

индексированным в информационной базе Thomson Reuters («Radiation and 

Environmental Biophysics»),  3 статьи в журнале, входящим в международную 

базу Scopus, из них 2 статьи в журнале «Georgian Medical News» и 1 статья в 

журнале «Радиация и Риск», 4 статьи в журналах рекомендованных 

Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки РК, 1 статья в Научно-публицистическом журнале, 7 

тезисов в материалах международных научных конференций, 1 патент РК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

for dissertation «The effect of ionizing radiation on large intestine microflora 

and the expression of genes in the lungs of laboratory rats» for the competition 

of philosophy doctor (PhD) in the specialty 6D110100 - Medicine 

Kairkhanova Ynkar Okimkhanovna 

 

The relevance of the topic: 

The problem of the significance of irradiation with radioactive dust ingested 

by inhalation or as a result of accidental ingestion remains relevant in our time, due 

to the presence of acute and distant damaging effects (Sasaki M.S., et al., 2016). 

According to the results of the study of the radiation situation after nuclear 

tests, accidents at nuclear power plants, as well as atomic bombardment, it was 

found that the main role in the formation of doses of internal and external exposure 

to neutron activation products. It should be noted that in the first days after the 

explosion the main contribution to β- and γ- radiation was made by 
24

Na and 
56

Mn, 

and after about a year — 
56

Mn, 
60

Со, 
134

Cs, etc. (Vasilenko I.Ya., 2004; 

Stepanenko V.F. et al., 2016). At the same time, the inhalation effect of 
56

Mn, 

which emits both β- and γ- rays, causes particular attention and discussion. 

(Tanaka et al., 2008). 

The biological effectiveness of radionuclides with inhalation intake in the 

body is 2-3 times higher compared with oral (Vasilenko I.Ya., 2004). The ―target 

organs‖ are the lungs and the gastrointestinal tract, namely, the large intestine 

(Stepanenko V.F. et al., 2017). It should be borne in mind that inhalation of 

radioactive substances is characterized by dehydration of the body, intoxication 

with decay products of the tissues, which leads to changes in the microbial flora of 

the intestine, and a decrease in the antitoxic activity of the liver. Therefore, to 

assess and predict the state of homeostasis and nonspecific resistance of the 

organism, it is necessary to study the effect of ionizing radiation on the intestinal 

microbiocenosis. (Simonova E.V., 2008).  

When assessing the risk of inhalation intake of radioactive substances, the 

radiation load on the lungs and the epithelium of the bronchi should also be 

considered (Aleksandrov Yu.A., 2007). According to the authors, high local doses 

in the lungs cause fibrinous-hemorrhagic pneumonia with foci of hemorrhage, and 

lead to deep destructive and functional disorders. When small amounts of 

radionuclides are introduced, the consequences can be limited to hyperemia and 

pulmonary edema (Gong H.Y., et al., 2015). Similar effects are observed during 

radiation therapy on the chest organs, which leads to "radiation pneumonitis", and 

subsequently to pulmonary fibrosis (Ding N.H. et al., 2013). 

In recent years, biological reactions to exposure to ionizing radiation during 

radiation therapy have been intensively studied in order to identify cells, mediators 

and signaling pathways that are involved in the initiation and progression of 

radiation-induced lung damage (Xie L. et al., 2014; SakuradaT., Et al ., 2015). 

Identification of sensitive markers of this damage will allow detection of radiation 

damage to the lung at the molecular level before the appearance of pathological 

changes. 



Thus, the study of the influence of "small" doses of radiation remains an 

important problem of modern public health in view of the use of nuclear 

technology in all spheres of human activity. 

The aim of work: to investigate the effect of various types of ionizing 

radiation on the microflora state of the large intestine and on the mRNA expression 

of genes in the lung tissues in the experiment. 

Objectives of the study: 

1. To study the microflora state of large intestine of laboratory rats on the 3rd, 

14th and 60th day under the influence of internal (
56

Mn) and external (
60

Co) 

ionizing radiation, and also non-activated manganese dioxide (MnО2).  

2. Quantify the expression level of the mRNA of the TGF-beta, TGFβR1, 

Smad2, Smad7, AQP1, AQP5, Hyal2, Has2 genes in rat lung tissues at different 

periods of the study and depending on the influencing factor. 

3. Assess the prognostic value of mRNA genes in the lung tissues after 

inhalation of neutron-activated manganese (
56

Mn) for detecting radiation-induced 

lung damage in experimental animals. 

Scientific novelty: 

1. For the first time within the experimental study, the microflora of the large 

intestine and mRNA expression of genes in rat lung tissues were studied under the 

influence of internal (
56

Mn), external (
60

Co) ionizing radiation, and non-activated 

manganese dioxide (MnO2). The nature of the change in the composition of the 

microflora of the large intestine of animals after inhalation exposure to neutron-

activated manganese in "small" doses has been established. The effects of internal 

irradiation (
56

Mn) in "small" doses are significantly pronounced than the effects 

associated with external (
60

Co) γ-irradiation. 

2. For the first time the relationship of mRNA expression of TGF-beta, 

TGFβR1, Hyal2, Has2, Smad 2, Smad 7, AQP1, AQP5 genes in the tissues of the 

lungs of animals under the influence of internal (
56

Mn), external (
60

Со) ionizing 

radiation, and non-activated manganese dioxide (MnO2) was studied. A stable 

change in the level of mRNA expression of the TGFβR1, Smad 7, AQP5 genes in 

lung tissues after internal irradiation (
56

Mn) in "small" doses was established. 

Practical and theoretical significance: 

1. The results of molecular genetic analysis can serve as the basis for the 

development of prognostic measure for the growth of acute and long-term radiation 

effects in individuals after occupational exposure, resulting from accidents.  

2. The detected changes in the mRNA expression of the TGFβR1, Smad7 and 

AQ5 genes are recommended for further development of diagnostic criteria for 

radiation-induced damage to the lungs of an irradiated organism 

3. A simulated method for inhalation of laboratory animals with neutron-

activated powder can be used as an experimental model in radiological and 

toxicological studies. 

4. Experimental research materials are used in research laboratories, in the 

educational process at the departments of microbiology, molecular biology, general 

hygiene with ecology, as well as at the departments of biology and ecology at 

Shakarim State University, Semey, East Kazakhstan region; and can be taken into 



account for the development of prophylactic radioprotective measures for various 

parameters of exposure to ionizing radiation among professional groups of 

workers. 

Basic provisions for defense: 

1. Internal and external ionizing radiation leads to changes in the composition 

of the microflora of the large intestine of animals. The effects of internal 

irradiation (
56

Mn) in "small" doses are significantly pronounced than the effects 

associated with external (
60

Co) γ-irradiation. 

2. Internal ionizing radiation in ―small‖ doses leads to a change in the 

expression of mRNA genes in the tissues of the lungs of experimental animals. 

After inhalation with non-radioactive MnO2, the expression of each gene under 

study did not differ significantly from the control. External gamma irradiation of 

60Co at a dose of 2 Gy to the whole body does not alter the expression of all the 

studied genes, except for a short-term (on the third day) increase in the expression 

of the AQP5 gene. 

3. Expression of mRNA of TGFβR1, Smad 7 and AQP5 genes in the lung 

tissues of rats can serve as molecular genetics (predictor) criterion for early 

prediction of radiation-induced damage after internal irradiation in ―small‖ doses. 

Materials and methods of research: 

The experiment was carried out on 180, 10-week white laboratory rats of the 

"Wistar" breed. The animals weighed 220g (95% СI:203-238). A positive decision 

was made by the Ethical Committee of the State Medical University of Semey in 

accordance with the Directive of the European Parliament for the Protection of 

Animals (Protocol No. 5 , 04/16/2014). 

Experimental animals were divided into 5 groups. 

The first group (n = 36) and the second (n = 36) group were inhaled with a 

neutron-activated 
56

Mn powder in a "small" dose (in the first group, 0.091 ± 0.026 

and in the second group, 0.14 ± 0.030 ). For this, in the beginning, the manganese 

dioxide powder was activated on "Baikal-1"nuclear reactor (Kurchatov, 

Kazakhstan). The activated powder 
56

Mn was pneumatically sprayed over the 

animals that were in a special box. Three rats of the 
56

Mn group were used for 

dosimetric studies to determine the dose of internal irradiation. 

The third group of animals (n = 36) was inhaled with an inactivated MnO2 

powder. The process of spraying manganese dioxide powder (MnO2) was carried 

out in a container with biological objects, to which was attached a tube for feeding 

the sprayed powder through special openings. 

The fourth group of animals (n=36) was subjected to external gamma 

irradiation of 
60

Co in a dose of 2 Gy using a Czech radiotherapy device «Teragam 

K-2 unit» (UJP Praha, Praha-Zbraslav, Czechia). 

The fifth group (n=36) is the control group. 

Euthanasia of rats was carried out on an empty stomach by injection of a 10% 

solution of ketamine into the abdominal cavity on days 3, 14 and 60 after 

irradiation. To study the expression of mRNA genes, lung tissue was used. Using 

special scissors, the lung tissue was cut into particles equal to 3-4 mm, RNA 



extraction was placed in a solution of RNA-Save solution (Biological Industries, 

Cromwell, CT, USA) to extract RNA. 

Using the quantitative RT-PCR method (polymerase chain reaction method 

with reverse transcription step), expression of mRNA genes was determined. 

To determine the microflora, the contents of the large intestine were taken to a 

sterile container and sent to a microbiological analysis, to a bacteriological 

laboratory on the basis of  PUC (public utility community) at the «Semey 

Infectious Diseases Hospital». 

Statistical analysis of the results was carried out using the computer program 

SPSS Statistics 20.0. 

When analyzing quantitative data, a check was performed for the normality of 

the trait in the sample, with visual assessment and using the Shapiro-Wilk 

criterion. In the case of a normal distribution of the trait, the mean value is 

represented by the arithmetic mean - M (Mean), indicating the 95% confidence 

interval (95% CI) or standard deviation (SD). If the distribution of the trait had a 

character other than normal, the medians (Me) and interquartile intervals (Q1; Q3) 

were used as the central measure. 

Statistical processing of the results of 1 task: descriptive statistics were used, 

non-parametric (Manna-Whitney, Kruskal – Wallis) criteria for unpaired samples. 

The results of the quantitative data were transformed to the decimal logarithm. 

ANOVA descriptive analysis of variance, indicating the level of significance 

achieved with the Banferoni correction, Welch and Brown-Forsythe robust tests, 

parametric criteria for unpaired samples were used to solve problem 2, 3 and 

Dunnett's t-test (2-sided) was used for a posteriori comparison. 

Conclusions: 

1. Significant changes in the microflora of the large intestine of rats exposed 

to internal irradiation were revealed. In the groups of internal irradiation, the 

number of bifidobacteria (p = 0.001), lactobacilli (p = 0.001) and E. сoli (p = 

0.001) steadily decreased during all periods of observation.  In the group exposed 

to external exposure (
60

Co), these changes were short-lived and recovered on the 

14th day. Changes in the microflora of the large intestine in the internal irradiation 

groups were more persistent than the effects associated with external γ-irradiation 

of 60Co. In the groups of internal irradiation, conditionally pathogenic 

microorganisms were found: hemolyzed E. coli (p=0.001), Proteus vulgaris 

(p=0.001). In the microflora of the large intestine of the group with exposure to 

non-radioactive dispersed MnO2, no significant change was found. 

2. According to the results of quantitative assessment of the level of mRNA 

gene expression, the following was detected: a decrease in TGFβR1 gene 

expression compared with the control group after 3 days, 14 days and 60 days 

(p=0.001) in the second group of internal irradiation (
56

Mn) at a dose of 0.11 Gy, 

an increase in Smad7 gene expression after 14 days (p=0.001) and 60 days 

(p=0.001) in internal exposure groups (
56

Mn) at a dose of 0.05 Gy and an increase 

in the expression of the AQP5 gene as compared to the control - from three 

(p=0.001) up to 60 days (p= 0.001) after exposure at doses of internal irradiation of 

the lungs of 0.05 Gy and 0.11 Gy on the 3rd day (p=0.001), 14 days (p=0.01) and 



the 60th day (p=0.002).  In the group with external gamma irradiation, 
60

Co at a 

dose of 2 Gy for the whole body of the expression changes of all the studied genes 

was not observed in comparison with the control, except for a short (on the third 

day) increase in the expression of the AQP5 gene. External γ-irradiation (
60

Co) at a 

dose of 2 Gy for the whole body did not change the expression of the studied genes 

compared to the control, with the exception of a short-term (on the third day) 

increase in the expression of the AQP5 gene (p=0.001). In the group with exposure 

to non-radioactive dispersed MnO2, expression of the studied genes did not differ 

reliably from control during all periods of observation. 

3. The study of the mRNA expression of the TGFβR1, Smad7 and AQP5 

genes in rat lung tissues can serve as molecular genetics criteria for early 

prediction of radiation-induced damage. 

Practical recommendations: 

1. In case of internal irradiation (by inhalation) in ―small‖ doses, it is 

recommended to determine the expression of mRNA-genes TGFβR1, Smad7 and 

AQ5 for early detection of radiation-induced lung damage, prior to the appearance 

of pathological changes. 

2. The obtained results are recommended to be used as a visual material when 

conducting practical training in the course of molecular biology and microbiology, 

medical radiobiology.  

3. An experimental setup for spraying powdered ionizing radiation sources 

will be used as an experimental model in radiobiological and toxicological studies. 

Communication of dissertation work with other international projects. 

This research work was carried out within the framework of research work of 

the Semey State Medical University "An unprecedented multicenter experimental 

study of the ionizing radiation effect on a living organism using a nuclear reactor", 

state registration number 0115RK03153. 

Realization of research results. 

Patent RK received: "Experimental installation for spraying powdered sources 

of ionizing radiation" (No. 99698 dated 28.03.2016). 

Publications on the topic of thesis. 

Published 18 scientific papers, including 2 articles in the journal indexed in 

the information database Thomson Reuters ("Radiation and Environmental 

Biophysics"), 3 articles in the journal, included in the international database 

Scopus: 2 articles in the journal "Georgian Medical News", 1 articles in the journal 

"Radiation and risk", 4 articles in journals recommended by the Education and 

Science Control Committee of the Ministry of  Education and science of 

Kazakhstan, 1 paper in the scientific publicistic journal, 7 theses in the materials of 

international scientific conferences, 1 рatent RK. 

 
 
 


