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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 

Диссертациялық жұмыста келесідей мемлекеттік үлгі қалыптарға 

сілтемелер жасалды: 

ГОСТ 7.32-2001 – (Мемлекетаралық стандарт) Ақпараттық, кітапханалық 

және баспаханалық істер бойынша стандарттар жүйесі. Ғылыми-зерттеу 

жұмысы туралы есеп. Құрылымы және кӛркемдеу ережесі. 

ГОСТ 15.101-98 – (Мемлекетаралық стандарт) Ӛнімді жасау және 

ӛндіріске қою жүйесі. Ғылыми – зерттеу жұмысын жүргізу ережесі. 

ГОСТ 7.1-84 – Ақпараттық,  кітапханалық және баспаханалық істер 

бойынша стандарттар жүйесі. Құжатты библиографиялық кӛрсету. 

Құрастырудың жалпы талабы және ережесі.  

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) – Ақпараттық, кітапханалық және 

баспаханалық істер бойынша стандарттар жүйесі. Реферат және аннотация. 

Жалпы талаптары. 

ГОСТ 7.54-88 – Ақпараттық, кітапханалық және баспаханалық істер 

бойынша стандарттар жүйесі. Ғылыми-техникалық құжаттарда заттар мен 

материалдардың қасиеттері туралы санды мәліметтерді беру. Жалпы талаптары.  

Биологиялық белсенді заттардың клиникаға дейінгі (клиникалық емес) 

зерттеулерді жүргізу Ережелерін бекіту туралы заң. Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау Министрінің 2009 жылдың 17 қарашасынан №745 

бұйрығына сәйкес бекітілген. 

Эксперимент жүзінде және басқа да ғылыми мақсатта қолданылатын 

омыртқалы жануарларды қорғау бойынша Европалық конвенция. 

Халықтың денсаулығы мен Денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан 

Республикасының кодексі (27.02.2017 жыл бойынша ӛзгертулер мен 

толықтырулар). 
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АНЫҚТАМАЛАР 

 

Диссертациялық жұмыста тӛмендегідей анықтамаларға сәйкес терминдер 

қолданылды: 

Аквапориндер (AQP)– осмотикалық градиент бойындағы биологиялық 

мембраналар арқылы суды ӛткізуді жеңілдететін интегралды мембраналық 

нәруыздар. 

Атом Қуаты Халықаралық Агенттігі (АҚХА) – ядролық қаруды 

таратпау тәртібін қолдау, атом қуатын бейбіт мақсатқа қауіпсіз пайдалану 

жолындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту мен кеңейту мәселелерімен 

айналысатын үкіметаралық тәуелсіз ұйым. Біріккен Ұлттар Ұйымы - 

жүйесінекіреді, бірақоныменарнайыкелісімнегізіндеқарым-қатынасжасайды. 

Белсенділік – қандай да бір әсерге үдерістің қарқындылығының немесе 

заттың қабілетінің сипаттамасы 

Бета-сәулелену (β-сәулелену) – радиобелсенді заттардың ыдырауы мен 

ядролық реакторларда жасанды реактивтіліктің пайда болуы кезінде 

қалыптасатын оң немесе теріс зарядталған бӛлшектер. 

Гамма-сәулелену – радиобелсенді ыдырау мен ядролық реакция кезінде 

шығып, жарық жылдамдығымен таралатын, ӛтімділік қасиетке ие 

электромагнитті сәулелену. 

Гендер экспрессиясы – тұқымқуалаушылық ақпарат геннен 

функционалды ӛнім – РНҚ немесе нәруызға айналатын процесс.  

Гоместаз – тірі ағзаның ішкі тұрақтылығын сақтау бағытындағы ӛзіндік 

реттеуші қасиеттердің ықпалынан қамтамасыз етілетін биодинамикалық тепе-

теңдік. 

Грей – жұтылған доза бірлігі (Гр). 1 Грей массасы 1 кг болатын затқа 

берілетін энергиясы 1 Дж-ға тең болатын кез-келген иондаушы сәуле энергиясы 

берілетін сәулелену дозасына тең болады 1 Гр=1 Дж/кг=100 рад. 

Иондаушы сәулелер – ортамен әсерлесуі кезінде оның атомдары немесе 

молекулаларының иондалуын тудыратын фотондардың немесе бӛлшектердің 

ағыны. 

мРНҚ – матрицалық рибонуклеин қышқылы (мРНҚ, синонимы —

 ақпараттық РНҚ, иРНҚ) — құрамында нәруыздың алғашқы құрылымы 

(аминқышқылдарының тізбегі) туралы ақпараты бар РНҚ. мРНҚ транскрипция 

кезінде ДНҚ негізінде синтезделеді, содан кейін, ӛз кезегінде трансляция 

барысында ақуыз синтезі үшін матрица ретінде қолданылады.  Сонымен, мРНҚ 

гендердің «кӛрінуінде» (экспрессиясында) маңызды рӛл ойнайды.  

Нейтрон – атом ядросының электр заряды жоқ элементарлық бӛлшегі. 

Праймер – ДНҚ- немесе РНҚ-нысанның бір участкесіне коплементарлы 

олигонуклеотид, ДНҚ-полимеразаның кӛмегімен комплиментарлы тізбектің 

синтезі үшін қызмет етеді. 

Пролиферация – жасуша мен жасушаішілік құрылымдардың кӛбеюі. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B0%D2%B0
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Радиациялық апат – атом электростанцияларында немесе атом 

полигондарында қызметкерлердің қателігінен немесе табиғи апаттардан немесе 

басқа да белгісіз себептер әсерінен адамдардың, қоршаған ортаның 

бақыланатын жағдайлар үшін белгіленген шамадан асатын радиациялық 

сәулеленуіне немесе радиациялық ластануына әкелетін жағдай. 

Радиобелсенді заттар – бір немесе бірнеше элементтердің радиобелсенді 

изотоптарын қамтитын заттар. 

Радиобелсенділік – атом ядроларының ӛз құрамын (зарядын, массалық 

санын) ӛздігінен ӛзгерте алу қасиеті. Бұл үдеріс қатты электромагнитті 

сәулеленудің, элеменарлы бӛлшектердің және ядролық заттардың бӛлінуімен 

бірге жүзеге асады. Бастапқы нуклидтің (радионуклидтің) радиобелсенді 

ыдырауының нәтижесінде пайда болған жаңа нуклидтің ядросы тұрақты немесе 

радиобелсенді болуы мүмкін. 

Радионуклидтер – радиобелсенді ыдырау бұл элементтердің 

электрондарды атомдардан шығарып, оларды басқа атомдарға оң және теріс 

иондар жұбын түзуімен қосуға қабілетті радиобелсенді сәулелену шығаратын 

изотоптары. Мұндай сәулеленуді иондаушы деп атайды. Кейбір заттарда 

барлық изотоптар радиобелсенді болып табылады. 

Сәуле дозасы – сәулеленетін нысанаға иондаушы сәуленің әсер ету 

шамасы. 

Сыртқы сәулелену – ағзаға сыртқы сәуле кӛздерінің иондаушы әсері. 

Фиброз – созылмалы қабыну нәтижесінде тіндердің айқын емес 

тығыздалуымен сипатталатын бірыңғай склероз. 

Ішкі сәулелену – организмнің құрамындағы радиобелсенді заттардың 

иондаушы әсері. 

Ядролық реактор – ядролық бӛлініс тізбегінің серпілісін жүзеге асыруға 

арналған құрылғы. 
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

АҚХА – Атом Қуаты Халықаралық Агенттігі  

АІЖ – Асқазан-ішек жолдары 

АЭС – Атом электр станциясы 

Гр – Грей (доза ӛлшемі) 

Гр– – Грам теріс микроорганизмдер 

Гр+ – Грам оң микроорганизмдер 

ДНҚ – Дезоксирибонуклеин қышқылы 

КТБ – Колония түзуші бірлік 

МРТ – Магнитті-резонансты томография 

ОБФ – Оттегінің белсенді формасы 

ӚСА – Ӛткір сәуле ауруы 

РӘӚЗ – Радиация әсерінен ӛкпенің зақымдалуы 

РБЗ – Радиобелсенді заттар 

РНҚ – Рибонуклеин қышқылы 

Сандық  

КТ-ПТР 

 

– 

 

кері транскрипция кезеңімен полимеразды тізбекті реакция 

СТ – Сәулелі терапия 

СЯП – Семей ядролық полигоны      

ПТР – Тізбекті полимеразды реакция 

ТҚ – Тәжірибелік құрылғы 

ЧАЭС – Чернобыль атом электр станциясы 

ЯЫӚ – Ядролық ыдырау ӛнімдері 

AQP1 – нәруызды кодтаушы ген  

AQP5 – нәруызды кодтаушы ген 

DS02 – 2002 жылғы Дозиметриялық жүйе 

Has2 – (Hyaluronan Synthase 2) эндоглюкозаминидаз 

туыстастығының нәруызын кодтаушы ген 

HYAL2 – (гиалуроноглюкозаминидаза 2) эндоглюкозаминидаз 

туыстастығының нәруызын кодтаушы ген 

SAD – Сәуле кӛзінен нысанаға дейінгі арақашықтық 

Smad – ядродағы жасушадан тыс сигналдарды трансдуцирлейтін 

жасушаішілік нәруыздар 

Smad7 – TGFβ туыстастығының басқа мүшелері сияқты сигналдардың 

жасушалық тасымалдануына қатысады. Ол  TGFβ  1 түрінің 

рецепторының антогонисті 

SSD – Сәуле кӛзінен нысана орталығына дейінгі арақашықтық 

TGFβ1 – бета 1 трансформирлеуші ӛсу факторын кодтайтын ген 

   

   

   

   



8 
 

  КІРІСПЕ 

 

Мәселенің ӛзектілігі 

Ағзаға ингаляциялық жолмен немесе кездейсоқ жұту кезінде түскен 

радиобелсенді шаңмен ішкі сәулелену маңыздылығын бағалау мәселелелері 

жедел және созылмалы зақымдаушы әсерлердің пайда болуымен байланысты 

ӛзекті мәселе болып табылады [1]. 

Ядролық сынақтар және атомдық электростанциялардағы (АЭС) 

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 [2,3]. Соның ішінде, β-сәулеленуді бағалау әлі күнге дейін ерекше назар 

аударатын мәселеге жатады [4]. 

И.Я. Василенко және авторластарының, 2004, мәліметтері бойынша 

радионуклидтердің ағзаға ингаляциялық жолмен түсуінің биологиялық әсері 2-

3 есе жоғары [2, с. 84]. Бұл кезде «нысана мүшелері» болып, β- және γ- 

сәулелерінің әсеріне ұшырайтын тыныс алу және асқазан-ішек жолдары 

табылады, әсіресе тоқ ішек [5]. Ішектің қалыпты микрофлорасы ие-ағзасының 

гомеостазын оңтайлы деңгейде сақтауда маңызды рӛл атқаратыны әдебиеттік 

зерттеулерден мәлім [6]. Иондаушы сәуле ішектің қалыпты микрофлорасының 

бұзылуына әкеледі, нәтижесінде мүшелер қызметінің терең бұзылыстары, 

сусыздану, электролиттерді жоғалту, интоксикация, жайылмалы инфекциялар 

және т.б дамиды. Сондықтан, гомеостаз жағдайын және ағзаның арнайы емес 

резистенттілігін бағалау және болжау үшін ішек микробиоценозына 

радиациялық факторлардың әсерін зерттеу ӛзекті мәселелелердің бірі болып 

табылады. 

Кейінгі жылдары сәулелі терапия кезіндегі иондаушы сәуленің ағзаға 

әсерінің биологиялық реакциялары қарқынды түрде зерттелуде [7]. Себебі 

кеуде қуысы мүшелерінің сәулелі терапиясы науқастарда «радиациялық 

пневмониттің» және ӛкпе фиброзының дамуына әкеледі [8]. «Шағын» дозалы 

радиацияның ингаляциялық әсері де ӛкпе тіндерінде елеулі патологиялық 

ӛзгерістерді шақырады, соның ішінде ошақтық қан құйылулар және эмфизема 

[9]. Бұл үрдістердің пайда болуына және дамуына кӛптеген жасушалар, 

медиаторлар және сигналдық жолдар қатысады [8, р. 399]. Ерте жауаптармен 

(әсер етуден кейін 2-4-ші аптада) байланысты радиациялық пневмонитті 

анықтау теориялық түрде ӛткір пневмониттің немесе қайтымсыз фиброздың 

басталуына дейін емдеу әдістерін дұрыс таңдауға мүмкіндік береді. Сондықтан, 

радиацияның әсерінен туындаған қабыну реакцияларының биологиялық 

механизмдерін анықтау, сезімтал маркерлерді іздеу және айқындау - әсіресе 

кеуде қуысы мүшелерінің қатерлі ісігімен ауыратын науқастарда, сондай-ақ 

ұзақ уақыт бойы радиобелсенді заттармен ластанған аймақтарда тұратын 
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адамдарда радиацияның әсерінен туындаған ӛкпе зақымдануының алдын алу 

және емдеу мәселесін шешетін ӛзекті мәселе болып табылады.  

Сонымен, «шағын» дозадағы радиацияның денсаулыққа әсерін зерттеу 

заманауи денсаулық сақтау саласының және ғылым әлемінің маңызды мәселесі 

болып қала береді. 

Жҧмыстың 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 

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, Smad7, 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.  
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2. TGFβR1, Smad7 және AQР5 мРНК гендерінің 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 модельретінде 

қолдануға ұсынылады.  

4. Эксперименттік зерттеу материалдары ғылыми-зерттеу 

зертханаларында, микробиология, молекулярлық биология, жалпы гигиена 

және экология, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік 

университетінің биология кафедрасында оқу үрдісінде пайдаланылуда [10-13]; 

сондай-ақ жұмысшылардың кәсіби топтары арасында иондаушы сәулеленудің 

әсер етуінің әртүрлі параметрлерінің алдын-алудың радиоқорғаныштық 

шараларын әзірлеуде ескеру қажет. 

Қорғауға шығарылған негізгі қағидалар: 
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. 

Автордың жеке ҥлесі: берілген диссертациялық жұмыстың барлық 

тарауларының орындалуы, яғни зерттеу материалдарын жинау және сараптау, 

нәтижелерін интерпретациялау автордың ӛзімен жасалынған. 

Жҧмыстың апробациясы 

Диссертациялық жұмыстың негізгі қағидалары келесідей 

конференцияларда талқыланып, баяндалған: Академик Б.Атчабаров атындағы 

«Экология. Радиация. Денсаулық» атты ХІ-ші халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференциясы (Семей, 2015); 20-шы Хиросималық Халықаралық 

Симпозиум «Challenges to Estimation of Health Risks Due to Exposure to 

Radioactive Fallout» (Хиросима, 2016); Жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференциясы «Ғылым және денсаулық» (Семей, 2016); IV-ші 
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халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Ғылым және медицина: жастардың 

заманауи кӛзқарасы» (Алматы, 2017); III Халықаралық жастар медициналық 

форумы «Медицина будущего – Арктике» (Архангельск, 2017); Академик 

Б.Атчабаров атындағы «Экология. Радиация. Денсаулық» атты ХІІІ-ші 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы (Семей, 2017); «Symposium 

of the Asian Congress of Radiation Research 2017» атты халықаралық конгресі 

(Астана, 2017); 21-ші Хиросималық Халықаралық Симпозиум: «Studies on 

health effects of exposure to radioactive micro-particles» (Хиросима, 2018) 

Диссертациясылық жҧмыстың 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 нӛмірі 0115РК03153. 

Зерттеу нәтижелерін жҥзеге асыру: Бір патент алынды: «Иондаушы 

сәулеленің ұнтақ кӛздерін тозаңдандыруға арналған қондырғы» (№99698 

28.03.2016ж.), (Қосымша Ғ). 

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, 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.  

Диссертацияның кӛлемі мен қҧрылымы 

Жұмыс 108 беттік компьютерлік мәтінде жазылған. Диссертация келесі 

бӛлімдерден: кіріспеден, әдебиеттерге шолудан, зерттеу материалдары мен 

әдістерінің сипаттамасынан, зерттеу нәтижелері мен оларды талқылаудан, 

қорытынды мен тәжірибелік ұсыныстардан, қолданылған әдебиеттер тізімінен 

және қосымшалардан тұрады. 

Жұмыс мәтіні – 10 суретпен, сондай-ақ 21 кестемен кӛркемделген. 

Пайдаланылған библиографиялық тізімдер саны – 198, олардың 66-ы отандық 

және орыс тілдерінде, ал 132-сы ағылшын тілдерінде жазылған. Ғылыми-

зерттеу жұмыстары нәтижелерін енгізу актілерінің саны – 5, ҚР патенті – 1. 
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1 «ШАҒЫН» ДОЗАДАҒЫ ИОНДАУШЫ СӘУЛЕНІҢ ӚКПЕ 

ТІНІНДЕГІ ГЕНДЕР ЭКСПРЕССИЯСЫНА ЖӘНЕ АСҚАЗАН –ІШЕК 

ЖОЛДАРЫНЫҢ МИКРОФЛОРАСЫНА ӘСЕРІ (ӘДЕБИЕТТЕРГЕ 

ШОЛУ) 

 

1.1«Шағын» дозадағы иондаушы сәуленің тҧрғындар денсаулығына 

және қоршаған ортаға әсері 

ХІХ ғасырдың аяғында радиобелсенділік құбылысы ашылған сәттен бастап 

биологиялық объектілерге иондаушы сәуленің әсерін бақылаудың адамзатта 

мол тәжірибесі жинақталды. Иондаушы сәуленің биологиялық әсеріне 

қызығушылық оны халық қажеттілігіне тәжірибелік қолданумен байланысты 

күрт ӛсті. Бұл тек ядролық энергетиканың дамуымен ғана емес, ядролық 

қаруды сынау және тәжірибелік қолданумен де байланысты [14].  

Қазіргі таңда иондаушы сәуле кӛздері адамдардың барлық қызмет ету 

саласында қолданылады, бұл радиациялық сипаттағы тӛтенше жағдайлардың 

туу мүмкіншілігін және адамдардың радиациямен зақымдалуының 

жоғарлауына әкеледі. Сонымен қатар күн тәртібінде радиациялық қауіпті 

кәсіпорындарда техногенді апаттық жағдайлардың болу қауіптілігі тұр. Атом 

Қуаты Халықаралық Агенттігі (АҚХА) (2003) мәліметтері бойынша дүние 

жүзінде 430 астам радиациялық зақымдалу жағдайлары болған, бұл кезде 3000 

жуық адамдар сәулеленуге ұшыраған, оның 133 ӛлімге әкелген. Ең маңызды 

радиациялық аппаттарға: Три-Майл-Айленд (Three Mile Island, АҚШ, 1979ж), 

Чернобыль апаты (Украина, 1986 ж.), Гойянидағы апат (Бразилия, 1987 ж.), 

Сан-Сальвадор (Сальвадор, 1989 ж.), Таммику (Эстония, 1994 ж.), Токай-

Мурадағы (Жапония, 1999 ж.) апаттары жатады.  Ӛкінішке орай мұндай 

қайғылы үрдіс ХХІ ғасырда да сақталып отыр: Самар облысындағы апаттар 

(Ресей, 2000 ж.), Лиа (Грузия, 2001 ж.), Билыстокта (Польша, 2001 ж.) және т.б. 

2011 жылы наурыз айында жер сілкінісі және цунами әсерінің нәтижесінде 

зардап шеккен жапондық «Фукусима-1» Атом электр станциясында (АЭС) 

болған апаттың да қайғылы және аса қауіпті салдарлары бар [15,16]. 

Адам денсаулығына зиян келтіретін зиянды факторларды зерттеудің үлкен 

әлеуметтік маңызы бар [17]. Иондаушы сәуле әсерінің ең айқын және қайғылы 

мысалына Хиросима мен Нагасакиді атомдық бомбалау нәтижесінде 

сәулеленуден зардап шеккен он мың жапондықтарда қалыптасқан ӛткір сәуле 

ауруының (ӚСА) әртүрлі клиникалық формалары мен аралас радиациялық 

зақымдануларын жатқызуға болады [17,с. 5]. 1986 және 2002 жылғы 

Дозиметриялық жүйеге сәйкес доза кӛлемі 80 мГр-дан тӛмен болған, 

Хиросимадағы атомдық бомбалау эпицентрынан үлкен арақашықтықта 

салыстырмалы жоғары радиациялық қауіп-қатерлер анықталған [18]. 

«Шағын» дозадағы иондаушы сәуленің қауіптілігін бағалау мәселесін 

қазіргі заманда түсіну сан қилы. Бұл атомдық энергетиканың қарқынды дамуы 

нәтижесінде медициналық тәжірибеге сәулелік әдістерді қолданумен 

диагностиканың және емдеудің жаңа технологияларын кеңінен енгізумен 
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байланысты және кәсіби қызметіне немесе емделуші ретінде иондаушы 

радиация кӛздерімен қатынасқа түсетіндер саны да артты [19]. Сонымен қатар, 

бірқатар атомдық нысандарда болған апаттан кейін, атом бомбасын сынау 

кезінде халықтың ірі топтары радиоактивті ластану нәтижесінде радиациялық 

фон ұлғайған аймақтарда ӛмір сүруге мәжбүр болды [20]. 

«Шағын» дозадағы радиациялық зардаптарды популяциялық деңгейде 

бағалау қиыншылық туғызады. «Шағын» дозаның биологиялық әсерлері 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік маңызы бар, ӛзекті мәселелерінің бірі болып 

қала береді [21]. Кӛптеген әдеби деректерге қарамастан, медико-экологиялық 

мониторинг және радиацияның қаупін бағалау үшін «шағын» дозаның 

биологиялық әсері туралы жалпы қабылданған тұжырымдамасы жоқ [22-26]. 

Сыртқы ортада ұзақ уақыт сақталатын радинуклидтердің ұзақ мерзімді 

әсерінен уақытқа байланысты биологиялық ӛзгерістердің дамуы «шағын» 

дозалы радиацияның басты мәселесі болып саналады.Эпидемиологиялық 

зерттеулердің нәтижелері бойынша 200 мГр және одан тӛмен дозадағы 

иондаушы радиацияның жедел әсерінен қандай да бір патологияның 

детерминирленген даму жағдайлары анықталмаған. Сондықтан 

атомдықрадиация әсері бойынша БҰҰ Ғылыми комитеті 200 мГр және одан 

тӛмен дозаны, «шағын» дозаға жатқызуды ұсынды [27,28]. 

Авторлардың пікірінше, негізінен екі полярлық кӛзқарасты - радиациялық 

гормезис және шекті радиациялық әсерлерді ажыратуға болады [29] 

Радиациялық гормезис. Бұл кӛзқарасты жақтаушылар эволюция 

нәтижесінде адам ағзасы бейімделген, бізді қоршаған табиғи радиобелсенді фон 

қалыпты ӛмір сүру үшін қажет және пайдалы деп айтады. «Шағын» дозаның 

ағзаның реттеуші жүйесіне үнемі әсер етуі бұл жүйелерді қалыпты тонуста 

ұстайтын әлсіз тітіркендіргіш қызметін атқарады.  

Радиациялық әсердің шекті концепциясы.Бұл тұжырым бойынша 

қаншалықты «шағын» дозада сәулеленсе де, ондай адамда аурудың пайда болу 

қауіптілігін болады [30]. Авторлардың пікірінше «шағын» дозадағы 

сәулеленуді жоғары геномды ағзалар үшін де қауіпсіз деп санауға болмайды 

[31]. Олардың әсер ету қаупі гендік зақымдануды тудыруымен, ДНҚ-ның 

тұрақсыздығын жоғарылатумен байланысты, әсіресе адаптивті реакцияны 

ынталандыратын «шағын» дозалардың «үлкен» дозалармен салыстырғанда 

қайталанып әсер етуі генетикалық зақымдану ықтималдығын жоғарылатады. 

Авторлар геном радиациялық кванттар мен бос радикалдар үшін ірі нысана 

болып табылатынын мәлімдейді [32].  

Иондаушы сәулелердің биологиялық нысаналарға тікелей әсері олардың 

атомдар мен молекулалар ионизациясының қозуын арттырып, химиялық 

байланыстың үзілуіне, кей ін  еркін радикалдардың пайда болуын жүзеге 

асырады. Бұл механизм жасушаішілік мембрана құрылымдарының сәуле 

энергиясын тікелей жұтуымен байланысты  болады [33]. Тотықтар мен еркін 

қосылыстар түзілуінің күшеюі, оларды залалсыздандыру тетіктерінің    

декомпенсациясына, жасуша мембранасы бұзылыстарын тудыруы нәтижесінде 
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ағзалардың жеке қызметтерінің  нашарлауына алып келуі мүмкін [34]. Оттегінің 

белсенді түрлері (ОБТ) радиосезімтал жасушаларды зақымдау арқылы 

метаболизмді бұзып,  мутагенез үдерісін ынталандырады.  

Сонымен, иондаушы сәуленің «шағын» дозасының әсері бойынша 

жүргізілген зерттеу нәтижелері кӛп жағдайда қарама-қайшы. Адам ағзасына 

«шағын» дозаның әсерін бағалаудағы қарама-қайшылық, әсердің анықталуы 

қиындығымен, ағзаға келген зиянды бағалаудағы артықшылықтар мен 

кемшіліктерге байланысты. «Шағын» дозадағы иондаушы сәуле әсерінің 

ерекшелігі  – ерте кезеңде клиникалық белгілерінің болмауында, сондықтан 

осы әсердің кеш дамитын салдарларын зерттеу ӛзекті мәселе.  

 

1.2 Ішкі сәулеленудің тыныс алу мҥшелеріне және асқазан-ішек 

жолдарына әсері 

Ағзаға ингаляциялық жолмен немесе кездейсоқ жұту кезінде түскен 

радиобелсенді шаңмен ішкі сәулелену маңыздылығын бағалау мәселелелері 

үлкен қызығушылық тудырып, қызу талқылануда. Ядролық жарылыстардан 

кейінгі қалдық радиобелсенділік екі компоненттен тұрады: құрамында ядролық 

бӛлінді ӛнімдері бар радиобелсенді шӛгінділер және қоршаған ортадағы 

нейтронды-белсендендірілген радионуклидтер [1,р. 584]. 

Бірдей дозадағы сыртқы сәулеленуге қарағанда ішкі сәулелену біршама 

жоғары деңгейде қауіптілік тудырады [2,с. 84]. Кейбір радионуклидтер ағзадан 

шығарылмайды, бұл элементтің жартылай ыдырау уақытына байланысты және 

сәулелену ұзақ уақытқа созылуы мүмкін. Сонымен, плутоний-238-дің қаңқадан 

жартылай шығарылу уақыты 100 жылға тең, ал плутоний-239-дың бауырдан 

жартылай шығарылуына – 40 жыл қажет.  

Ohtaki M. және Otani K. ғалымдарының мәліметтері бойынша «шағын» 

дозада сәулеленуден кейін жоғары радиациялық ӛлім қауіпі болатыны 

анықталған. Хиросимадағы атомдық бомбалаудан кейін эпицентрдан 2 км 

қашықтықтағы доза (DS02) мӛлшері 76 мГр құраған. Бірақ адамдардың жоғары 

ӛлімділік қауіпін мұндай «шағын» дозамен түсіндіру мүмкін емес болған [18, 

р.45].  

Ядролық апаттар мен ядролық сынақтардан кейін қоршаған ортаның 

радиобелсенді заттармен ластануы нәтижесінде радионуклидтердің негізгі 

бӛлігі топырақтың беткі 2-3 сантиметрінде сақталатындығы және олардың 

дисперстілігінің біршама жоғарлайтыны әдебиеттерден мәлім. Басқаша 

айтқанда уақыт ӛткен сайын ең ұсақ топырақ бӛлшектеріндегі 

радионуклидтердің салыстырмалы құрамы жоғарлайды [35]. Бұл радиобелсенді 

заттар ағзаға түсіп, ӛз кезегінде β-сәулеленудің тууына себеп болады  [36]. 

Сондықтан β-сәулеленуді бағалау ерекше кӛңіл аударатын мәселе болып 

табылады [37], себебі одан адамдардың ӛткір сәуле ауруына ұқсас әртүрлі 

синдромдардан зардап шегетіні туралы айтылады.  

Радионуклидтер қонған шаң бӛлшектері тыныс алған кезде жоғарғы тыныс 

жолдары арқылы ӛтіп, ішінара ауыз қуысы және мұрын жұтқыншақ 
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қабырғасына жабысады. Бұл жерден олар асқазан-ішек жолдарына түседі. 

Қалған бӛлшектер ауамен бірге ӛкпеге түсіп, ӛкпе тіндерімен ұсталып қалады. 

Ірі бӛлшектер (>1 мкм) жоғарғы тыныс жолдарында қалып қояды. Бұл 

жағдайда ӛкпеде жұтылған аэрозольдердің 20% қалады, бірақ бӛлшектер 

мӛлшері 1 мкм-ден тӛмен болса, ӛкпеде жұтылған аэрозольдердің мӛлшері 90% 

жетеді [38]. Ядролық ыдырау ӛнімдерімен (ЯЫӚ) жедел зақымдану кезінде 

ӛлім себебі болып жиі қан түзу қызметінің терең бұзылыстарына және 

сусыздануға, электролиттерді жоғалтуға, интоксикацияға, генерализацияланған 

инфекцияның дамуына әкелетін асқазан-ішек жолдарының және тыныс алу 

мүшелерінің зақымдалуы табылады. РБЗ-дың ингаляциялық жолмен түсуінің 

қаупін бағалау кезінде сәулелену жүктемесінің ӛкпеге, бронх эпителиіне, 

аймақтық лимфа түйіндеріне, асқазан-ішек жолдарының қабырғасына әсерін 

есепке алады [39]. 

Плутонидің ағзада таралуы және адамның ішкі сәулелену дозасы 

радионуклидтардың түсу жолына және түскен қосылыстардың ерігіш класына 

байланысты екені анықталды. 239Pu ингаляциялық жолмен түсуі кезінде α- 

сәулелену әсеріне бірінші кезекте нуклидтің негізгі жиналу мүшелері 

шалдығады: ӛкпе, бауыр және қаңқа [40,41]. 239-плутоний аэрозольдерімен 

кәсіптік қатынаста болған жұмысшыларда [42], Чернобыль АЭС апатының 

зардаптарын жоюшылардың спирографиялық кӛрсеткіштеріне қатысты ӛкпенің 

диффузиялық қуатын зерттеудің ӛте жоғары ақпараттылығы анықталды [43,44]. 

А.М Никифоров ӛзінің зерттеулерінде Чернобыль апатының зардаптарын 

жоюшылар аурушаңдығының ішінде тыныс алу жүйесінің аурулары маңызды 

орын алған деп кӛрсеткен. Арнайы медициналық статистика бойынша олар 

аурушаңдық бойынша алғашқы орындардың біріне шықты [45]. Чернобыль 

АЭС апаттың айрықша ерекшелігі болып аэрозольдер түрінде де, шаң 

бӛлшектері түрінде ингаляциялық жолмен ӛкпеге түскен сыртқы ену 

радиациясы мен радионуклидтердің бірлескен әсері табылады [46].   Апаттан 

кейін бірнеше жылдардан соң апат зардаптарын жоюшылардың 

(бронхоальвеолярлы шайындыда) және ластанған аймақ тұрғындарының 

(аутопсия материалдарының мәліметтері бойынша) ӛкпесінде құрамында 

«чернобыль шаңы», бӛгде қосындылары бар, альвеолярлы макрофагтардың 

біршама мӛлшері анықталған [35,с.30]. Чернобыль  АЭС-ғы апат зардаптарын 

зерттеуге арналған ғылыми жұмыстардың саны кӛп, бірақ радиация әсерінен 

болатын тыныс алу мүшелерінің патологиясы мәселесі аз зерттелген [47]. 

Бронх-ӛкпе жүйесінің патологиясына радиация әсерінен болған (радиациялық 

бронхит және пневмонит, қатерлі ісік даму мүмкіндігімен радионуклидтердің 

бірігуі) ӛкпедегі біріншілік және екіншілік органопатологиялық ӛзгерістер 

жатады. «Чернобыль шаңының» созылмалы обструктивті бронхит дамуыда 

қауіп-қатер факторына жататыны анықталды және ол темекі шегумен біріккен 

жағдайда ӛкпенің қатерлі ісігі дамуының маңызды факторы болады [48]. 

«Маяк» ӛндірістік кәсіпорынындағы қызметкерлер когортасында ӛкпенің 

қатерлі ісігінен ӛлімділіктің жоғары болуымен байланысты канцерогенді 
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факторлар қауіптілік дәрежесі бойынша тӛмендегідей тәртіпте орналасады: 

темекі шегу, плутонимен ішкі сәулелену, сыртқы γ- сәулелену. Ӛкпенің тыныс 

алу жолдары арқылы шекті рұқсат етілген дозада α- сәулеленуі кезінде ӛкпенің 

қатерлі ісігінен ӛлімділік деңгейі жоғарлады, ал екіншілік сақталу мүшелерінде 

(бауыр және қаңқа) плутонидің шекті рұқсат етілген дозадан біршама жоғары 

деңгейде қатерлі ісіктен ӛлімділік деңгейі жоғарлаған [49]. Шетелдік 

ғалымдардың зерттеулерінің нәтижесінде сыртқы  рентген сәулесімен 

салыстырғанда (239) Pu-мен ішкі сәулелену әсерінен радиация әсерінен пайда  

болатын ӛкпенің қатерлі ісігінің даму қауіптілігі жоғары [50]. 

Радиациядан қорғау саласындағы ғалымдар мен мамандардың 

зерттеулерінде трансурандық элементтермен қатынаста жұмыс істейтін атом 

ӛнеркәсібі кәсіпорындарынының  қызметкерлері үшін аса қауіпті болып 

плутонидің әртүрлі қосылыстарының ингаляциялық жолмен түсуі деп кӛрсетті.  

Бұл тұжырымдар ұзақ мерзімді клиникалық бақылаулар мен ингаляциялық 

жолмен түсу кезіндегі плутоний-239 қосылыстарының жоғары бластомогендік 

тиімділігін дәлелдейтін «Маяк» Ӛндірістік Бірлестігі қызметкерлерінің 

когортасын эпидемиологиялық зерттеулер нәтижелерімен расталады. Оңтүстік 

Орал биофизика институтының ғалымдары плутоний пневмосклерозының 

тәуелсіз нозологиялық формасы ретінде пайда болу мүмкіндігін, сондай-ақ 

плутоний қосылыстарымен жұмыс істейтін қызметкерлерде ӛкпенің қатерлі 

ісігінің жоғары болатындығын кӛрсетті [51,52].  

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 [53]. 

Сонымен қатар, РБЗ-дың ағзаға ингаляциялық жолмен түсуі кезінде тыныс 

алу мүшелерімен қатар, ішек те зақымдалады [2,с. 82]. Құрамында 

радионуклидтер қоспасы бар газдар мен аэрозольдердің, шаң бӛлшектерінің 

ингаляциялық жолмен түсуі кезінде радибелсенді заттардың кӛп мӛлшері 

ішінара жойылады және сілекеймен жұтылып, асқорту жолдарына түседі. 

Осылайша, асқазан-ішек жолдарының элементтері қосымша және үздіксіз 

сәулеленуге ұшырайды, бұл оның зақымдалуын арттырады [2,с. 81]. С.С. 

Алексанин және оның авторластарының мәліметтері бойынша ингаляциялық 

жолмен түскен радионуклидтардың 80–90%  бірнеше  сағаттан кейін асқазанда 

болады. 

γ-сәулелер ішекті және іш қуысы мүшелерін сәулелендіретіні, ал β-

сәулелер тек ішектің шырышты қабығын, олар сыртқа шыққанға дейін 30 сағат 

бойы сәулелендіретіні әдебиет кӛздерінен мәлім. Бірақ РБЗ ішек криптарында 

ұзақ уақыт бойы ұсталып, жоғары жергілікті дозалар түзуі мүмкін [54]. 

Біріктірілген 90Sr изотопының β-бӛлшектерімен асқазан-ішек жолдарының 

эксперименттік сәулеленуі жалпы γ-әсермен салыстырғанда каудальды бағытта 

зақымдаушы әсердің жоғарлағанын және қалпына келу жылдамдығының 
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баяулағанын кӛрсетті. Ірі қара малдарда және адамдарда сіңірілмейтін 

нуклидтарға қатысты ішектің әртүрлі бӛліктерінің радиосезімталдығы олардан 

ішек құрамының ӛту уақытына байланысты. Асқазан-ішек жолдарының әртүрлі 

бӛлімдерінде дозаның арту дәрежесіне қарай келесідей орналастыруға болады: 

ауыз және тамақ, ӛңеш, асқазан, ішек және тоқ ішек [55]. 

Ішкі немесе сыртқы сәулеленудің ағзаға әсер ету дәрежесі доза мӛлшеріне 

ғана байланысты емес. Белсенді пролиферациямен ерекшеленетін тіндердің 

иондаушы радиацияның әсеріне біршама сезімтал екені белгілі және 

сезімталдық  тіннің дифференциация дәрежесіне кері пропорционал. АІЖ 

белсенді пролиферациямен ерекшеленетін тіндерге жатады, сондықтан 

иондаушы сәуле әсеріне сезімтал болып келеді [56]. Сонымен қатар АІЖ 

радинуклидтарды шығаруға қатысады, сондықтан олардың қосымша ішкі 

сәулеленуіне себеп болуы мүмкін.  Ингаляциялық жолмен зақымдану жиі 

ағзаның сусыздануымен, тіннің ыдырау ӛнімдерімен және ішектің микробтық 

флорасымен интоксикациясы, бауырдың антитоксикалық қызметінің 

тӛмендеуімен кӛрінеді [57]. 

Сонымен қатар, атом саласының кейбір кәсіпорындарында, атап айтқанда, 

радиохимиялық зауыттарда, тау-кен ӛндіру және қайта ӛңдеу 

кәсіпорындарында денсаулыққа келтіретін негізгі зиян ішкі радиациямен 

байланысты болуы мүмкін екенін айта кеткен жӛн [58,59]. Ішкі сәулелену 

ластанған ауадағы радионуклидтермен дем алумен, сонымен қатар пайдаланған 

тағам және су арқылы радионуклидтердің ағзаға енуімен байланысты. 

Сондықтан әртүрлі ядролық сынақтар мен апаттардан кейін радиацияның ұзақ 

мерзімді әсерлерін зерттеу ӛзекті мәселелердің бірі болып табылады.Ағзаның 

ішкі сәулеленуі радиобелсенді заттар (РБЗ) ыдырағанға дейін немесе 

физиологиялық алмасу процесстерінің нәтижесінде ағзадан шыққанға дейін 

жалғасады. Ішкі сәулелену әртүрлі мүшелердің ұзақ уақыт жазылмайтын 

жараларын және қатерлі ісіктер шақырумен қауіпті. 

Жоғарыда айтылғандай қазіргі уақытта ингаляциялық жолмен «шағын» 

дозада ішкі сәулелену әсерінен пайда болатын радионуклидтардың ағзаға түсу 

орны тыныс алу мүшелері мен АІЖ мәселесі ӛте ӛзекті болып табылады. 

Алайда, әлі күнге дейін жоғары радиобелсенді фоны бар Семей аймағында 

ӛкпенің жеке ауруларының аурушаңдық деңгейінің ӛсуіне және ӛлімділікке 

қатысты кӛптеген сұрақтаржеткілікті зерттелген жоқ және де қарама-

қайшылықтар кӛп.  

 

1.3 Радиация әсерінен ӛкпе зақымдалуы кезіндегі ӛкпедегі мРНҚ 

гендер экспрессиясының ӛзгеруі 

Қазіргі таңдарадиобиологтардың осы мәселеге қызығушылығы түрлі 

радиациялық апаттар кезіндегі «шағын»  дозалы ішкі мен сыртқы иондаушы 

сәулеленудің әсерінен пайда болатын ӛкпе  зақымданулары нәтижесіндегі ӛлім 

статистикасының жоғарылағанынан кейін  арта түсті [60,61]. Ядролық апаттар 

мен сынақтар жағдайында, сонымен қатар кеуде қуысы мүшелерінің (ӛкпенің, 
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сүт безінің, ӛңештің, лимфа түйіндерінің зақымдалуымен Ходжкин лимфомасы) 

қатерлі ісігінің сәулелелі терапиясы кезінде ӛкпенің зақымдалу қауіпі жоғары 

болатыны әдебиеттерден мәлім [62,63]. 

Ӛкпенің радиация әсерінен зақымдалуына (РӘӚЗ) алғаш рет 1898  жылы 

рентгенограмма ашылғаннан кейін  сипаттама берілген болатын [64]. 1925 

жылы РӘӚЗ екі түрге бӛлінді: радиациялық пневмонит және радиациялық 

фиброз [65]. Сәулелі терапиядан кейінгі пневмонит сәулелі терапияның ең жиі 

кездесетін асқынуына жатады және бұл асқынулар науқастардың  3,7%-да 

ӛлімге әкелуі мүмкін [66], ал сәулелелі терапиядан кейінгі ӛкпе фиброзының 

кездесу жиілігі 5-тен 24% құрайды [67,68]. Цитостатиктердің және сәулелі 

терапияның ісікке қарсы әсер ету механизмі әртүрлі, бірақ олардың біріккен 

әсерітоксикалық жанама әсерлерді айтарлықтай арттырады. Бұл бос 

радикалдардың қалыптасуына және антиоксидант жүйесінің белсенділігінің 

тӛмендеуіне, липидті пероксидация ӛнімдерінің жинақталуына, қабынуға қарсы 

және профибротикалық факторлардың белсенділігіне байланысты [69].  

Сонымен қатар, ӛкпенің сәулелік зақымдалуы пайда болуының себебі ӛкпе 

тінінің сәуле әсеріне тӛзімділігі 35-40 Гр аралығында болады, ал қатерлі ісік 

ауруларын емдеу барысында 60-80 Гр жиынтық ошақтық дозаны қолданады 

[70]. Қазіргі кездегі мәліметтердің барлығы негізінен жануарларға эксперимент 

жүргізу барысында алынған. Зертханалық жануарларды «жоғары» дозада 

сәулелендіру, кейін ӛкпе фиброзы дамуымен кӛрінетін  «радиациялық 

пневмонит» шақыратыны белгілі, бұл жағдай адамдарда да байқалады [71,72]. 

Егеуқұйрықтарға зерттеу жүргізу кезінде жануарларды 20 Гр дозада 

сәулелендіргеннен кейін бастапқы күндері ӛкпеде гистологиялық ӛзгерістер 

анықталмаған, бірақ екі айдан кейін ошақтық экссудативтік зақымданулар 

анықталған, ал алтыншы айда ӛкпе фиброзы пайда болғанын кӛрген [73,74].  

Радиация әсерінен кейін алғашқы тәуліктерде маңызды жасушаішілік 

реттеуші жолдардың жұмысына қатысатын жүздеген гендер экспрессиясы 

кӛрінісінің біршама ӛзгеретіні белгілі [75-77]. Иондаушы сәуле ықпалы 

нәтижесінде адам ағзасындағы тіндер мен жасушалардың биологиялық 

реакциясы дозаға және дозаның қуаттылығына байланысты [78], ал γ- сәуленің 

леталды емес дозадағы әсері жасуша реакциясының кешенді үрдістер тізбегін 

тудырады [79], яғни жасушалар мен тіндерді сәулелендіру нәтижесінде гендер 

экспрессиясы және нәруыздардың бұзылуымен жүретін, сонымен қатар 

нәруыздар, гендер және хроматиндер түрленуі байқалады, осының барлығы 

жасуша қызметіне әсер етеді [80]. 

Әдебиетте кӛрсетілген мәліметтер бойынша иондаушы сәуле жасушаның 

барлық құрылымына зақымдаушы әсер кӛрсетеді. Бұл жағдайда ДНҚ синтезін 

тежеу және соның салдары ретінде, жасуша циклінің кешігуі; бір және екі 

жіпшелі ДНҚ үзілістерінің пайда болуы; ген экспрессиясының және нәруыз 

қызметінің бұзылуы; мембрананың зақымдалуы; еркін радикалдардың пайда 

болуы және пероксидация процесінің басталуы; апоптоз процесі дамиды [81]. 

Эукариотты жасушаларға «шағын» дозалы иондаушы сәуле әсері кезінде 
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биомолекулаларға берілетін сәуле қуаты тотықтырушы радикалдардың 

түзілуіне жұмсалады [82], сонымен қатар «шағын» дозалы радиацияның 

митохондрия қызметіне ықпалы тіндік ерекшелік механизмі ретінде ұсынылған 

[83]. «Шағын» дозалы сәуленің әсер ету аймағында жергілікті кӛріністер 

тіркеледі: бұл ӛзгерістер цитоплазманың сәулеленуі нәтижесінде түзілетін 

оттегінің белсенді формасының (ОБФ) ықпалымен байланысты ДНҚ 

зақымдалуы жүреді. Жасушалар ӛзара тығыз орналасуына  байланысты 

тотықтырушы стресс маңайындағы жасушалардың генетикалық материалын 

зақымдайды. Бұл жағдайда жасуша популяциясының әртүрлілігі жоғарлайды. 

10-30 аралығындағы ұрпақтарда сақталатын нүктелі мутацияның тұрақты 

деңгейі апоптоз және репаративті үдерістердің ынталандыруына әкеледі, ал бұл 

радиобейімделу жауабы ретінде тіркеледі [84]. 

Иондаушы сәуле әсер еткеннен кейінгі алғашқы тәуліктерде маңызды 

жасушаішілік жолдардың жұмысына қатысатын жүздеген гендердің 

экспрессиясының біршама ӛзгеруі байқалатыны белгілі. Бірақ гендердің 

экспрессиясы түрінде кӛрінетін сәулеленуден кейінгі кӛріністердің уақыттық 

динамикасы және сүтқоректілерді сәулелендірден кейінгі алшақ кезеңдерде 

жеткіліксіз зерттелген [85]. 

Жедел пневмонит пен радиациялық фиброздың түзілу процессі ӛзара 

тығыз байланысты. Радиация әсерінен болатын тотықтырушы стресс және бос 

радикалдардың генерациясы қабынуды шақырады, сонымен қатар эпителиалды 

және дәнекер тіндер мен тамырлардың регенерациясына қатысатын, мРНҚ 

гендерінің транскрипциясын ынталандырып, ӛкпенің барлық жасушалық 

құрылымдарында ДНҚ-ның зақымдалуына әкеледі [86]. Радиациялық 

пневмонит жасушалық деңгейде лимфоцитарлы альвеолитпен сипатталады. 

Иондаушы сәуле әсер еткеннен кейін радиациялық пневмопатияның 

дамуындағы алғашқы болып ӛсу факторы нәруыздарының, адгезия 

молекулаларының тікелей ынталандырылу фазасы және цитокиндердің артық 

экспрессиялануы табылады. Бұл процесстерде ерекше рӛл бірінші типті бета 

трансформирлеуші ӛсу факторына (TGFβR1)  және онымен байланысты 

гендерге беріледі.  

Жасушалық арақатынастың нәтижесінде қабыну цитокиндерінің, 

хемокиндердің, адгезия молекулалары мен олардың рецепторларының 

экспрессиясы TGF-β, фибробластардың негізгі ӛсу факторы (bFGF) және тамыр 

эндотелиінің ӛсу факторы сияқты (VEGF) фиброзды цитокиндердің 

экспрессиясын ынталандырады. Бұл цитокиндер жасушадан тыс матрицалық 

шӛгуді реттеуге қатысады, бұл кейін ӛкпе фиброзына әкеледі [87,88].  

Ӛкпенің сәулелі зақымдалуы кеуде қуысы аймағының сәулелі терапиясы 

кезіндегі негізгі доза шектеуші факторға жатады. Сондықтан бұл мәселе 

кӛптеген ғалымдардың қызығушылығын туғызған. «Жоғары» дозада пайда 

болатын ӛкпе фиброзы мен пневмонит сұрақтары кең зерттелген, бірақ осы 

әсерлердің себепшісі болатын молекулярлы механизмдерді зерттеуге қатысты 

сұрақтар әлі де ӛзекті [89]. Әдебитеттік шолу нәтижесінде «жоғары» дозада 
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сыртқы сәулелену жағдайында радиациялық пневмонит және ӛкпе фиброзының 

дамуымен байланысты болуы мүмкін ӛкпедегі бірнеше гендер анықталды: 

TGFβ1, TGFβR1, Smad2, Smad7, AQР1 және AQР5. 

Dagle G.E. және  Marks L.B. авторластарымен [90,91] ғылыми 

жұмыстарында да сәулелі терапия кезіндегі иондаушы сәуле әсерінің 

биологиялық реакцияларын зерттеуге ерекше кӛңіл аударылған. Кӛптеген 

ғалымдардың айтуы бойынша иондаушы сәуле әсерінен ӛкпе тінінде бірінші 

типті бета трансформирлеуші ӛсу факторы генінің (TGFβR1)  және онымен 

байланысты гендердің экспрессиясы ӛзгеретіні анықталған [92-94].  

Жануарларға жүргізген тәжірибелік жұмыстарда қабынудың ӛткір 

фазасында альвеолярлы макрофагтарда және ӛкпе фиброзының кеш кезеңінде 

бронхтардың эпителиалды жасушаларында TGF-β генінің жоғары экспрессиясы 

анықталған [95,96]. TGF-ß – адамның 19 хромосомасында орналасқан. TGF-ß1 – 

кӛп функционалды нәруыз, негізгі үш биологиялық қасиетке ие: жасуша 

пролиферациясын ӛзерту, кӛп жағдайда – басу (соның ішінде Т-

лимфоциттердің және НК-жасушаларының пролиферативті және 

функционалды белсенділігін басу); жасушадан тыс матрикстің қалыптасуын 

күшейту;  иммуносупрессорлық әсер. Сонымен қатар, фибробластар 

пролиферациясының инициация процессіне, экстрацеллюлярлы матрикс 

компоненттерінің синтезделуіне, қабыну жасушаларының кооперациясына 

(бірінші кезекте макрофагтардың) әсер кӛрсететін әмбебап маркерға жатады. 

Иммундық жүйеге әсері кезінде ингибирлеуші әсері басым болады. Фактор 

гемопоэзді, қабыну цитокиндерінің синтезін, ИЛ-2, -4, -7 –ге лимфоциттердің 

жауабын, цитотоксикалық NK-жасушаларының және Т-жасушалардың 

қалыптасуын басады [97]. TGF-β жасушааралық матрикс нәруыздарының, 

коллагеннің синтезін күшейтеді, нейтрофилдерді белсендендіреді, дәнекер 

тіндер мен тамырлардың қатерлі ісіктеріне әкеледі [98]. TGF-β, фиброгендік 

цитокин болып, бронх қабырғасының құрылымынң ӛзгеруін ынталандырады, 

оны ӛзгертеді. Бұл морфологиялық бронх қабырғасындағы қайта құрылу тыныс 

жолдарының жартылай қайтымды немесе қайтымсыз обструкциясының пайда 

болуына әкеледі.   

Зерттеушілер [99-101] сәулелі терапия кезінде TGF-β деңгейінің 

жоғарлауы ӛкпенің зақымдалу қаупімен байланысты екенін дәлелдеді. 

Сәйкесінше, TGF-β пневмония мен фиброздың маркері ретінде ғана емес, 

сонымен қатар, жеке науқастың радиация әсерінен пайда болған қалыпты 

тіндердің кеш зақымдануларының пайда болуының қаупін болжауға  мүмкіндік 

беруі мүмкін [99,р. 675].  

TGF- β туыстастығы 40-тан астам әртүрлі мүшелерден құралған, олар 

туыс астыға топтастырылған, соның ішінде активиндер, ингибиндер және басқа 

цитокиндер.  

Бұл туыстастықтың прототипі TGF-ß1 факторы болып табылады. TGF-ß1 - 

кӛп функциялы ақуыз, жоғары биологиялық қасиеттерге ие: ол жасуша 

пролиферациясын ӛзгертеді, кӛбінесе Т-лимфоциттердің және НК 
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жасушаларының пролиферациясы мен функционалдық белсенділігін басады 

және жасушадан тыс матрицаның пайда болуын күшейтеді. Сонымен қатар, 

TGF-β1 радиациямен байланысты фиброздың дамуында негізгі цитокиндердің 

біріне жатады [102]. Сүтқоректілер жасушасында TGF-β-ның үш түрі бар - 

TGF-β1, TGF-β2 және TGF-β3 [95,р. 747]. TGF-β1 ӛкпе тінінің радиация 

әсерінен зақымдалуында маңызды рӛл ойнайтыны белгілі [103,104], себебі бұл 

цитокин жасушалардың ӛсуі мен дифференциалдануын реттейді. 9 Гр дозада 

бір реттік сәулеленуден кейін радиация әсерінен TGF-β1 бӛлінуі 12 сағаттан 

кейін қан сарысуында ең жоғарғы деңгейге жетіп, кейін қайта азайғандығы 

анықталған [98,р. 865]. Қандағы TGF-β1 деңгейін ӛлшеу түрлі ауруларды 

диагностикалау кезінде ұсынылады. Осылайша, TGF-β1 нейродегенеративті 

үдерістердегі жауаптарды ұйымдастыруға қатысады. Трансформирлеуші ӛсу 

факторы β1-дің  қарама-қайшы қасиеттері ғалымдар мен тәжірибе 

жүргізушілердің  кӛзқарасы бойынша, бұл фактордың әсер ету тетігін біле 

отырып, онкологиялық және басқа да аурулардың емдеу жолдарын табуға 

болады деп тұжырымдайды.  

TGF-β рецепторларының негізгі үш түрін ажыратады - І, ІІ және ІІІ түрі. 

TGF-βR1- адамның 9q22 хромомсомасында орналасқан [105]. I типті 

рецепторларда гетеротетрамериялық серин треонин киназының белсенділігі бар 

және нысана гендердің транскрипциясын модуляциялайтын Smad (Sma and Mad 

related proteins) ақуыздарын фосфорилирлейді [106].  

Қазіргі таңда үш түрге бӛлінетін әртүрлі Smad нәруыздары белгілі: R-Smad 

рецепторымен белсендендірілетін  (Smad1, Smad2, Smad3, Smad5 и Smad8), 

жалпы Smad нәруызымен кешен құратын (Smad4) және ядро ішіне енетін, 

сонымен қатар тежеуші І- Smad (Smad6 и Smad7). Классикалық сигналдық 

каскад I типті рецептормен фосфорлануды және Smad2 және Smad3 

белсендіруді қосу, Smad4-ді қатысуымен гетеромеризацияны және 

транскрипция факторлары ретінде жұмыс істейтін ядроға гетеромерлі кешенді 

ендіруді қамтиды. Мүмкін, әрбір рецептор (яғни, рецепторлардың түпкілікті 

рецепторлық кешенін құрайтын I және II типті субтуыстастық мүшелерімен 

ерекшеленетін рецептор) ӛзінің жеке Smad молекуласын белсендіреді және TGF 

бета ӛсу факторлары туыстастығының ӛз мүшелерімен ӛзара әрекеттеседі. 

Сонымен, жасуша ішінде осы ӛсу факторы үшін нақты жауап пайда болады. 

Әртүрлі Smad белсендендірілгеннен кейін Smad4 деп аталатын медиатор 

молекуласымен байланысады және гетеродимерлі кешен түзеді. Бұл нәруыз 

авторлардың пікірінше ісік пайда болуының супрессорына жатады. Сонымен 

қатар Smad7 – патологиялық процесстерде маңызды рӛл атқарады және 

саңырауқұлақтарға қарсы, қабынуға қарсы белсенділікке ие [107]. Алынған 

кешен ядроға ауысады, онда ол тікелей немесе басқа транскрипция 

аппараттарымен үйлесімде кейбір гендердің экспрессиясын реттейді 

(белсендіреді немесе басады). Smad2 және Smad7 гендері 18-ші хромосоманың 

18q21 локусында орналасқан [108]. 

http://medbiol.ru/medbiol/01122001/canc_sv/x002f3d8.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Кейбір зерттеулерде TGF-β1/Smad сигналды жолдарының радиация 

әсерінен болатын ӛкпе зақымдалуында маңызды рӛл ойнайтындығы 

кӛрсетілген [109-111]. 

Кейбір зерттеулерде радиация әсерінен ӛкпе зақымдалуларының дамуында 

аквапорина-1 (AQP1) и аквапорина-5 (AQP5) гендерінің экспрессиясының 

ӛзгеруі негізгі рӛл ойнайтыны болжанған [112].  

AQP – сулы-таңдамалы каналдар жиынтығы, яғни су және басқа да 

сұйықтықтардың бүкіл ағзада қозғалуы үшін мембраналық ӛткізгіштік қызметін 

атқарады [113]. AQP1- 7-ші хромосомада 7р14.3 локусында орналасқан. AQP5- 

12-ші хромосомада 12q13 локусында орналасқан. Ӛкпеде AQP1 капиллярлар 

эндотелиінде, ал AQP5 альвеолярлы эпителиде экспрессияланады, және 

олардың екеуі де ӛкпе физиологиясы мен патологиясында маңызды рӛл 

атқарады [114]. Тышқандарға аденовирусты жұқтырғаннан кейін бір аптадан 

соң, AQP1 және AQP5 мРНҚ гендерінің экспрессиясы тӛмендегені туралы 

мәліметтер бар [115]. Сонымен қатар, егеуқұйрықтардың кеуде қуысын рентген 

сәулесімен 17 Гр дозада сәулелендіргеннен кейін бір аптадан соң, AQP1 мРНҚ 

деңгейінің тӛмендегені, ал AQP5 мРНҚ деңгейінің жоғарлағаны анықталған 

[112,р. 687]. Бұл зерттеулер AQP1 және AQP5 экспрессиясы қабыну және 

эмфизема сияқты ӛкпе патогенезіне қатысатынын болжайды.  

Гиалуронан-синтаза 2 (Has2) және гиалуронидаза 2 (Hyal2) – олар ӛкпе 

тінінің маңызды құрам бӛлігі гиалуронан (НА) деңгейін реттейді. Hyal2- 

адамның 3-ші хромосомасында 3р21.31 локусында орналасқан. Has2- адамның 

8-ші хромосомасында 8q24.13 локусында орналасқан.  Ӛкпедегі бұл екі геннің 

Has2 және Hyal2 ӛнімдері НА деңгейін оны тінде синтездеу немесе бұзу 

арқылы реттейді [116]. HA адамның және егеуқұйрықтардың ӛкпе тінінде 

жасушадан тыс матрикста барлық жерде экспрессияланатын 

гликозаминогликаннан тұрады. НА-ның ӛкпе тінінде жиналуы ӛкпенің 

фиброзды зақымдалуы дамуымен байланысты [117]. Керісінше, ӛкпедегі НА 

деңгейінің тӛмендеуі егеуқұйрықтарда ӛкпе ісінуін шақырады [118]. 

Зерттеулердің бірінде, жоғары дозада 
60

Co γ- сәулеленуге ұшыраған ӛкпеде 

Has2 генінің экспрессиясы күшейгенін кӛрсетті, бұл ӛкпеде радиация әсерінен 

фиброздың пайда болуымен байланысты болуы мүмкін [119]. НА жасушалық 

тасымалдаушылықты қамтамасыз етеді және ӛкпе құрылымын 

тұрақтандырады, сондықтан оның ӛкпеде синтезделуінің тӛмендеуі жоғарыда 

айтылғандай морфологиялық ӛзгерістерге әкелуі мүмкін. 

Сонымен, қорыта келе, радиация әсерінен болған пневмонит пен ӛкпе 

фиброзын ерте болжау иондаушы сәуле әсеріне ұшыраған адамдарда аурудың 

алдын алуда және емдеуде кӛмектеседі. Ал оларды ерте анықтау үшін ӛкпе 

тініндегі кейбір гендердің экспрессиясын зерттеудің маңызы зор. Осы уақытқа 

дейін жүргізілген эксперименттік зерттеулерде бұл гендердің экспрессиясы 

сыртқы сәулелену жағдайында, ӚСА туатын дозада зерттелген, ал «шағын» 

дозада, ингаляциялық жолмен ішкі сәулелену жағдайында ӛкпедегі гендердің 

экспрессиясы туралы мәліметтер жоқ. Сондықтан жоғарыда аталған гендердің 
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радиациядан кейінгі экспрессиясы деңгейін зерттеу ішкі сәулелену жағдайында 

радиация әсерінен болатын ӛкпе зақымдануларын ерте болжауға мүмкіндік 

беруі мүмкін. Сонымен қатар, сәулелі терапияны үнемі жаңғыртуға байланысты 

бұл емдеу тәсілінің асқынуларын бақылау және науқастардың ӛмір сүру 

сапасын жақсартуға мүмкіндік беретін сәулелеуден кейінгі зақымдануларды 

ерте болжаудада маңызды болады.  

 

1.4Тоқ ішек микрофлорасына иондаушы сәуле әсері және оның адам 

ағзасындағы маңызы 

Радионуклидтердің ағзаға түсуінің және ағзадан шығуының негізгі 

жолдарының бірі асқазан-ішек жолдары, сондықтан радиация әсеріне асқорту 

жолдарының реакциясын зерттеу үлкен қызығушылық туғызады [120,121]. 

Кӛптеген авторлармен тоқ ішек микрофлорасының құрамы және маңызы 

зерттелген [122-125].  Тоқ ішекте әр түрлі микроорганизмдердің 300-ден 500-ге 

дейін түрлері мекендейтіні анықталған, және олардың 90% мутуалистар 

(бифидо-, лактобактериялар, бактериоитар, пептострептококктар), ал қалған 

бӛлігін шартты-патогенді микроорганизмдер құрайды. Ересек адам ішегінің 

қалыпты микрофлорасының салмағы 2,5 кг, ал оның саны 10
14

 жетеді [126].   

Мүшелер мен жүйелердегі микроорганизмдердің сапалық және сандық 

арақатынасы адам ағзасы жағдайының аса сезімтал индикаторына жатады. 

Қалыпты микрофлора бактериялары макроорганизмнің биосферада ӛмір 

сүруіне мүмкіндік беретін, эволюциялық құрылған «биологиялық тосқауылын» 

құрайды [127-129]. Ішектің симбионтты микрофлорасы бірінші кезекте бифидо- 

және лактобактериялар антигенді ынталандыру арқылы комплимент, лизоцим, 

иммуноглобулиндердің түзілуін күшейтеді, интерферон синтезін жоғарлатады, 

пейер дақтарындағы Т- және В- лимфоциттерінің саралануына тікелей әсер ете 

отырып, фагоциттердің функционалды белсенділігін жоғарлататын ішектің 

лимфоидты аппаратын ынталандырады [130]. Бірақ зиянды экзо- және 

эндогенді факторлардың әсерінен құрамы және саны бойынша мықты 

микробиоценоз бұзылып, дисбактериоздың пайда болуына әкеледі [131-135]. 

Оның нәтижесінде микробтар қауымдастығы қалыпты жағдайда жүзеге 

асыратын қорғаныштық және физиологиялық қызметтерді атқара алмайды. 

Орналасуы әр түрлі қатерлі ісік ауруларын кешенді емдеу әдістерінің бірі  

жиі үлкен ошақтық және интегралды дозалармен  қарқынды сәулелі терапия. 

Қарқынды емдеу әдістерін пайдалану онкологиялық науқастардың ӛмірін 

ұзартуға мүмкіндік береді, бірақ радиациялық аурулардың пайда болу қаупі де 

жоғарлай береді. Жамбас мүшелерінің қатерлі ісігінің сәулелі терапиясы ісік 

маңындағы қалыпты тіндерде асқыну пайда болу қаупін тудырады.  

Науқастардың 80%-да АІЖ әсер ететін асқынулар кездеседі [136-138]. Жамбас 

мүшелерінің сәулелі терапиясының кең тараған жедел асқынуларының бірі – 

бұл жіңішке және тоқ ішектегі жедел қабыну ӛзгерістері, себебі ішектің сау 

тіндері сәулелену аймағына кіреді.  Сәулелі терапияның екінші және  үшінші 

аптасынан бастап диарея, ішінің ауырсынуы, тенезмдер және  жүрек айну 
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сияқты жедел симптомдар байқалады [139]. Сәулелі терапия кезінде АІЖ-да 

жедел инфекциялар пайда болған  науқастардың 5-10%-да асқынулар болып,  

олар АІЖ ауыр кеш асқынуларынан зардап шегеді [140-141]. Бұған ішектің 

ӛтімсіздігі,  жыланкӛздер және қан кетулер кіреді. Ішектің жедел зақымдалу 

ауырлығы кейінгі созылмалы ішек ӛзгерістерінің дәрежесін болжауға мүмкіндік 

береді. Сондықтан ішектің жедел зақымдауларын ерте анықтау және азайтудың  

пайдасы ұзақ болуы мүмкін. Ішектің шырышты қабығының жағдайы ішек 

микрофлорасына байланысты. Иондаушы сәуле бактериалды флораның 

ӛзгеруіне, ішек қабырғасы ӛткізгіштігінің жоғарлауына және ішек 

моторикасына әсер етеді [142]. 

Ішектің радиация әсерінен зақымдалуына алғаш рет Дэвид Уолш 

Британдық медициналық журналда шыққан мақаласында,  радий ашылғаннан 

кейін бірнеше жылдан соң ғана 1897 жылы сипаттама берді [143]. Бұрын 

радиотерапиядан кейінгі науқастар жағдайына ішектің зақымдалуына 

байланысты пайда болған симптомдардың біршама әсеріне  гастроэнтерологтар 

да, онкологтар да кӛп кӛңіл аудармаған. Бірақ қазір емнің тиімділігін арттыру 

үшін радиация әсерінен болатын қауіпті азайту қажеттілігін онкологтар жиі 

мойындайды. Бұл шараларды уақытында қолдану жамбас қуысы мүшелерінің 

сәулелі терапиясынан кейінгі тірі қалған науқастар санының жоғарлауын 

кӛрсетті [144-148]. Ішектің радиациялық аурулары дәрігер үшін де, науқас үшін 

де күрделі жағдай болып табылады, себебі бұл асқынулармен күресу қиын және 

науқастардың ӛмір сүру сапасына қатты әсер етеді.  

Адамдадың бактериологиялық талдауы және жануарларды (тышқан, 

егеуқұйрықтар және т.б.) пайдаланумен жүргізілген тәжірибелік  зерттеулерде 

иесін жергілікті және жалпы сәулелендіру ішектің арнайы микрофлорасының 

кӛптеген ӛзгерістерімен сипатталып, бактериялардың иондаушы сәулеге 

сезімталдығын кӛрсетті [149]. 

1950 және 1960 жылдары жүргізілген зерттеулердің нәтижесі бойынша 

иондаушы сәулеге сезімтал, нәжісте табылатын нақты бактериялар анықталған.  

Егеуқұйрықтардың жіңішке ішегін 6,3 Гр дозада сәулелендіру 

лактобактериялардың 4 есе азаюына және псевдоманадалардың 6-7 күндері 

максималды деңгейге жетіп, 1000 есе кӛбеюіне әкелді [150]. Егеуқұйрықтар 

ішегін 19,4 Гр немесе бүкіл денесін 13,6 Гр дозада сәулелендіру шартты-

патогенді микроорганизмдердің шектен тыс ӛсуіне әкеледі [151]. 

Негізінен сәулелік зақымданулар кезінде нәжісте шарты-патогенді 

энтеробактериялар саны артып, олардың түрлік спектрі әр қилы болады 

[152,153]. Иондаушы сәуленің жоғары дозаларында әртүрлі шартты-патогенді 

микроорганизмдердің ішектен қан мен мүшелерге транслокациясы болады, бұл 

эндогенді аутоинфекциялардың пайда болуына, кейін сәулеленген ағзаның 

инфекциялық асқынулардан ӛліміне әкеледі [154-157]. 

  ЧАЭС-ның апаттық бӛлмелерінде және ол әсер еткен аймақтарда 

жүргізілген эксперименттік зерттеулердің нәтижесі бойынша егеуқұйрықтарда 

«шағын» дозада біріктірілген (сыртқы және ішкі сәулелену) радиация әсерінен 
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кейін қалыпты микрофлораның бұзылуы байқалған: шартты-патогенді 

энтеробактерияларын, зең саңырауқұлақтарын бӛліп алу  пайызы, Candida 

туыстастығы саңырауқұлақтарының титрі сенімді жоғарлаған  [158]. 

Егеуқұйрықтар мен фуроларда тұрақты аралас сәулеленуден кейін тоқ 

ішек микробиоценозы жағдайы кең кӛлемді тәжірибелерде, ЧАЭС жедел кӛмек 

кӛрсету бӛлімдерінде және оның әсері болған жақын аймақтарда 

зерттелді. Микрофлораның жоғары әртүрлілігі, Candida туыстастығы 

саңырауқұлақтары санының күрт жоғарлауы, бифидобактериялар санының 

азаюы және шартты-патогенді флора санының жоғарлауы егеуқұйрықтарды 

1,43 Гр дозада сыртқы сәулелену кезінде 14 күн бойы байқалды [158,с. 56].  

Иондаушы сәулеге ең алдымен лактобациллалар, содан кейін полиморфты 

бактериялар, протей және энтерококктар сезімтал. Сәуле ауруының ағымы 

ауыр болған сайын бұл процесстің айқындылығы қарқындырақ болады. 

Биологиялық тосқауыл ӛткізгіштігінің жоғарлауы микробтардың ішектен 

тіндерге ӛтуіне мүмкіндік береді. Мұндай жағдайларда сәулеленуге ұшыраған  

жануарлардың қанынан және ішкі мүшелерінен қалыпты микрофлора 

бактерияларын бӛліп алуға болады: ішек таяқшасын, протей, стрептококктар, 

стафилококктар, пневмококктар, энтерококктар, клостридиялар. Сәулеленуден 

кейін пайда болатын дисбактериоз патогенді рӛл ойнайды, яғни әртүрлі 

инфекциялық аурулардың дамуына әкеледі [159]. 

Ішектегі микробтар саны иондаушы сәуле сублеталды дозада әсер 

еткеннен бастап ӛсе бастайды [135,р. 3]. Ішектегі микробтар санының 

жоғарлауы олардың шырышты қабаттарда санының жоғарлауымен кӛрінді. 

Сәулеленуден кейін олардың саны ғана ӛзгеріп қоймай, биологиялық қасиеттері 

де ӛзгереді. Ішекте бактериялардың энтеропатогенді және гемолитикалық 

формаларының жоғарлауы болып, антогонистік белсенді колиционгенді ішек 

таяқшалар құрамының азаюы байқалады. Сәулеленуге ұшыраған ағзадағы ішек 

микрофлорасының ӛзгеруінде микроб-антогоистер (лактобациллалар, 

бифидумбактериялар) санының азаюының маңызы зор  [160]. 

Сонымен жүргізілген әдебиеттік талдау микроорганизмдердің әртүрлі 

иондаушы сәулеге жоғары сезімтал екендігін кӛрсетті.Ішек микрофлорасының 

жағдайы негізінен адам және жануарларда сәуле ауруының туғызатын дозада, 

сыртқы сәулелену кезінде ғана зерттелген. Ал «шағын» дозада ингаляциялық 

жолмен сәулелендіру кезіндегі ішек микрофлорасының жағдайына әлі күнге 

дейін баға  берілген жоқ.  Қазіргі кезде радиациялық апаттардан және 

сынақтардан кейін радиациялық ластанған территорияларда тұратын 

тұрғындардың кӛп бӛлігі айқын емес біріктірілген (ішкі және сыртқы) 

сәулеленуге ұшырауда. Сондықтан ішек микрофлорасына радиациялық 

факторлардың әсерін зерттеу ағзаның бейспецификалық резистенттілігінің 

гоместаз жағдайын бағалау және болжау үшін ӛзекті болып табылады. 

 

 

 



26 
 

2 ЗЕРТТЕУДІҢ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ 

 

2.1 Тәжірибелік жануарларға жалпы сипаттама және оларды топтарға 

бӛлу 

Тәжірибе салмақтары 220г (95% СА:203-238) құрайтын, Алматы 

қаласындағы карантинді және зоонозды аурулар Қазақ Ғылыми орталығынан 

алған, «Wistar»  тұқымдасына жататын, аталық жынысты, он апталық ақ 

егеуқұйрықтарға орындалды. Егеуқұйрықтар Семей қаласының мемлекеттік 

медицина университетінің ғылыми-зерттеу зертханасының виваринде негізгі 

ем-дәм тәртібіне және су құбыры суына қол жетімді жағдайда ұсталды. 

Егеуқұйрықтар орналастырылған бокстарды тазалау жұмыстары және 

егеуқұйрықтардың салмағын ӛлшеу  аптасына 3 рет (дүйсенбі, сәрсенбі, жұма 

күндері) жүргізілді. Күнделікті бӛлме температурасы мен 

ауаныңсалыстырмалы ылғалдылығы ӛлшеніп, алынған мәліметтер апта сайын 

ӛңдеуден ӛтіп отырды. Тәжірибелік зерттеудің барлық кезеңінде бӛлмедегі ауа 

температурасы 20-22
о
С және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы  40-60% 

шамасында болды. Жануарлар зертханалық жануарларға арналған (ssniff), 

құрамында: протеин, май, крахмал, қант, минералдар, аминқышқылдар, әртүрлі 

витаминдер, фоли қышқылы бар арнайы балансталған тағамдармен 

қоректендірілді. Тәжірибе ғылыми мақсатта қолданылатын жануарларды 

қорғау бойынша Европалық парламенттің Директивасына [161] сәйкес, Семей 

қаласының Мемлекеттік медицина университетінің Этикалық комитетінде 

қарастырылып, бекітілді (№ 5 хаттама 16.04.2014ж.). Тәжірибелік жануарларға 

белгіленген тәжірибелік сынақ жүргізулер және белгіленген сынақтан шығару 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің 2007 жылдың 25 

шілдедегі №442 «Қазақстан Респуликасындағы клиникаға дейінгі, 

медициналық-биологиялық эксперименттерді және клиникалық сынақтарды 

жүргізу туралы Ережесіне» [162] сай жүргізілді. Тәжірибелік зерттеулер 

барлығы 180 егеуқұйрықтарға жүргізілді. Тәжірибенің жоспарына сай 

жануарлар 5 топқа бӛлінген. Тәжірибелік топтарға сипаттама 1 кестеде 

кӛрсетілген. Әрбір тәжірибеде 3 егеуқұйрық ішкі сәулелену дозасын бүкіл 

денеде және мүшелерде анықтау үшін қолданылды.   

 

Кесте 1 – Тәжірибелік топтарға сипаттама 

 
Зерттеу топтары Доза, 95% СИ, Гр Егеуқұйрық- 

тардың жалпы 

саны (n) 

Зерттеу кезеңдері 

3-ші 

күн (n) 

14-ші 

күні(n) 

60-шы 

күні(n) 

І-
56

Mnх2 0.091 (0,065-0,117) n=36 12 12 12 

IІ-
56

Mnх4 0.14 (0,11-0.17) n=36 12 12 12 

IIІ -
60

Co 2 n=36 12 12 12 

IV -MnO2 - n=36 12 12 12 

V –бақылау - n=36 12 12 12 

 180 
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Бірінші топ (n=36) егеуқұйрықтары нейтронды-белсендендірілген 

марганец (
56

Mn) ұнтағының ингаляциясына ұшыратылды. Бұл топ үшін 

жылулық нейтрондардың флюенсі 8×10
14

 н/см
2
 болды. Марганец диоксиді 

ұнтағын нейтронды белсендендіру мақсатында «Байкал-1» реакторы 

пайдаланылды. Зерттеудің бұл кезеңі «Қазақстан Республикасының Ұлттық 

ядролық орталығында жүргізілді», Курчатов қаласы. Нейтронды-

белсендендірілген марганец (
56

Mn) ұнтағын қолданумен сәулелендіру әдісі 

және ішкі сәулелену дозасын бағалау нәтижелері осы жұмыстарда толық 

кӛрсетілген [3,с.112;163]. 

«Байкал-1» реакторы – бұл бериллді шағылыстырғышпен жылу 

нейтрондарындағы су-сулы гетерогенді зерттеу реакторы, әртүрлі материалдар 

үлгілеріне радиациялық зерттеулер жүргізуге арналған реакторлық техника 

және атомдық энергетикада, сонымен қатар әртүрлі объектілерді сәулелендіру 

бойынша тәжірибелер жасауда қолданылады. Марганец диоксиді ұнтағын 

реакторда сәулелендіру үшін арнайы тәжірибелік құрылғы (ТҚ) жасалды және 

пайдаланылды. Цирконилы қортпадан тұратын ТҚ – «Байкал-1» реакторының 

орталық ұяшығының физикалық тәжірибелік каналының корпусында 

орналастырылды. ТҚ-да жұмыс ортасы болып ауа табылады. Марганец 

диоксиді (MnО2) ТҚ-ның түбіне орналастырылатын салмағы 100 мг және 

ӛлшемі 3 мкм болатын ұсақ дисперсті ұнтақ болып табылады. «Байкал-1» 

реакторында сәулелендіру кезінде марганец диоксиді үлгісінде (MnO2) және ТҚ 

конструкциясының негізгі элементтерінде энергия бӛлінуінің үлестік қуатын 

анықтау үшін нейтронды-физикалық есептеулер жүргізілді. Нейтронды-

физикалық есептеулер жүргізу нәтижесінде сәулеленген марганец  диоксиді 

ұнтағында және ТҚ корпусында энергия бӛлудің үлестік қуаты сәйкесінше 

0,063 Вт·см
-3

 және 0,017 Вт·см
-3

 тең болды. Салмағы 100 мг болатын 

тозаңдандырылатын ұнтақ бӛлігін сәулелендіру 40 минут бойы, қуаты 10 кВт 

деңгейінде болған «Байкал-1» реакторында орындалды. Сәулелендіру аяқталған 

кезде 
56

MnО2 ұнтағының белсенділігі 2,75×10
8
 Бк (7,43 мКи) құрады. Жоғарыда 

кӛрсетілген физикалық интеграл Хиросиманың атом бомбалауына ұшырау 

кезіндегі нейтрондардың кӛрсеткіштерімен шамалас екені әдеби шолу 

барысында анықталған [164]. Сәулелендіру аяқталғаннан кейін 
56

MnО2 ұнтағы 

(айналмалы-жүктемелі құрылғы кӛмегімен) физикалық тәжірибелік каналынан 

алынып, қорғаныш контейнеріне орналастырылды. Бұл контейнер тәжірибенің 

екінші кезеңін орындау үшін зерттелетін биологиялық объектілері бар бӛлмеге 

апарылды. 

Тәжірибенің екінші кезеңінде сәулеленген марганец диоксиді ұнтағымен 

контейнердегі егеуқұйрықтарға ингаляциялық жолмен тозаңдандыру 

жүргізілді. Нейтронды белсендендіру аяқталғаннан кейін 6 минуттан соң 

дисперсті 
56

Mn  ұнтағымен тәжірибелік жануарларға ингаляциялық жолмен 

әсер ету басталды. Нейтронды-белсендерілген марганец ұнтағымен әрбіреуінде 

6 егеуқұйрықтан отырғызылған арнайы бокстарда тыныс жолдарына 

тозаңдандыру жүргізілді. Содан кейін, тозаңдандырылған, сәулеленген ұнтақ 
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және биологиялық объектілер контейнерде екі сағат бойы ұсталды. Бұл уақытта 

биологиялық объектілері бар контейнерден ағымды түрде доза қуаты ӛлшенді. 

2 сағаттан кейін барлық егеуқұйрықтар «таза» бокстарға отырғызылды.   

Екінші топ (n=36) егеуқұйрықтары нейтронды-белсендендірілген 

марганец (
56

Mn) ұнтағының ингаляциясына ұшыратылды. Бұл топ үшін 

жылулық нейтрондардың флюенсі 1,6×10
15

 н/см
2 
болды. Ингаляциялық жолмен 

тозаңдандыру үшін эксперимент барысында үлгіленген құрылғы пайдаланылды 

[165].  

Ҥшінші топ (n=36) егеуқұйрықтары 2 Гр дозада сыртқы гамма-

сәулелендіруге ұшыратылды. γ-сәулелендіру жұмыстары Шығыс Қазақстан 

облысының №2 онкологиялық диспансерінің онкология бӛлімшесінде барлық 

талаптарды орындай отырып, инженер-физиктердің бақылауында орындалды.  
60

Co кӛзімен 2 Гр дозада бүкіл денені γ-сәулелендіру (доза қуаты 2,6 

Гр/мин) чехтың радиотерапевтикалық құрылғысын «Teragam K–2 unit» (UJP 

Praha, Praha-Zbraslav, Чехия) қолданумен жүргізілді. Жануарларды 

сәулелендіру кезінде әрбір егеуқұйрық үшін жеке ұяшықтары бар, органикалық 

шыныдан жасалған арнайы құрылған бокстарға орналастырылды [166]. 

Сәулелендіру бокстың жоғарғы (1 Гр дозада) және тӛменгі (1 Гр дозада) 

беткейлерінен жүрізілді. SSD – 97.2см, SAD – 100,0 см, алаңы 40х40 см, t=354с. 
60

Co-пен сәулелену дозасын ӛлшеу үшін радиофотолюминесцентті шыны 

дозиметр GD-302M (Chiyoda Technol Co., Токио, Япония) қолданылды. 

Тӛртінші топ (n=36) егеуқұйрықтары белсендендірілмеген марганец 

диоксиді (MnO2) ұнтағымен ингаляциялық жолмен тозаңдандыруға 

ұшыратылды. Марганец диоксиді (MnO2) ұнтағымен тозаңдандыру процессі 

химиялық бокста жүргізілді.  Марганец диоксидінің әрбір үлесі биологиялық 

объектілері бар жеке бокстарда тозаңдандырылды. Содан кейін, 

тозаңдандырылған  ұнтақ және биологиялық объектілер контейнерде екі сағат 

бойы ұсталды. Тәжірибе аяқталғаннан кейін марганец диоксиді ұнтағының 

ингаляциялық әсеріне ұшыраған барлық биологиялық объектілер Семей 

қаласының мемлекеттік медицина университетінің қызметкерлерімен медико-

биологиялық зерттеулер жүргізу үшін ядролық орталық аумағынан тыс 

тасымалданды.  

Бесінші топты (n=36), яғни  бақылау тобын интактты егеуқұйрықтар 

құрады.  

 

2.2 Иондаушы сәуленің ҧнтақ тәрізді кӛздерін ингаляциялық жолмен 

тозаңдандыруға арналған тәжірибелік қҧрылғыға сипаттама 

DS86 және DS02 дозиметриялық жүйелердің кӛмегімен Хиросима және 

Нагасаки қалаларын атомдық бомбалау кезіндегі тұрғындардың біріншілік 

нейтронды және γ- сәулелермен сәулелену дозасы бағаланғаны белгілі 

[167,168], бірақ қалдық радиобелсенділік әсерлерімен байланысты дозаны 

бағалауға шамалы ғана кӛңіл аударылды. Нейтронды-белсендендірілген, 

диспергирленген материалдардан және радиобелсенді топырақ шаңынан 
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радиобелсенді заттардың ағзаға түсуі кезіндегі сәулеленудің маңыздылығын 

анықтау мәселелері қазіргі уақытқа дейін қызу талқылануда [169]. Себебі 

Хиросиманы атомдық бомбалаудан кейін, келесі күні осы жарылыс 

эпицентрына келген адамдарда шағын дозада (80 мГр) [18,р.45] жедел 

радиациялық әсерлерге ұқсас әртүрлі синдромдар анықталған [37,р.43]. 

Сонымен қатар, Семей және басқа да облыстардың ядролық полигондарында 

радиацияның әсеріне ұшыраған адамдарға ішкі сәулеленудің әсерін талдау үшін 

де бұл зерттеулердің маңызы зор. Сондықтан нейтронды-белсендендірілген 

радионуклидтердің ағзаға ингаляциялық жолмен түсуін эксперименттік 

жағдайда жүзеге асыру үшін халықаралық жоба аясында қызметкерлерді 

максималды қорғаумен эксперимент жүзінде ингаляциялық жолмен ішкі 

сәулеленуді жүзеге асыруға арналған  эксперименталды құрылғы жасау 

қажеттілігі туды. Бұл тәжірибенің негізінде егеуқұйрықтарды «шағын» 

дозадағы нейтронды-белсендендірілген радионуклидпен ингаляциялық жолмен 

ішкі сәулелендіру нәтижесінде  біріншіден бүкіл денеде және мүшелерде ішкі 

сәулелену дозаларын анықтауға, сонымен қатар, ағзадағы әртүрлі 

патоморфологиялық, молекулярлы-генетикалық және микробиологиялық 

зерттеулер жүргізуге мүміндік туды.   

Тәжірибе жүзінде зертханалық жануарларды ингаляциялық жолмен ішкі 

сәулелендіруге арналған қондырғы - биология, гигиена, медицина, 

радиациялық медицина, медико-биологиялық зерттеу техникасына жатады, 

және иондаушы сәулеленің ұнтақ кӛздерін тозаңдандыруға және шашыраған 

иондаушы сәулелену кӛзі бар ортада биологиялық объектілерге ингаляциялық 

жолмен әсер етуге мүмкіндік береді [165,с. 2]. 

Бұл құрылғының мақсаты – Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық 

орталығының Атомдық энергия институтының филиалы пайдаланатын 

«Байкал-1» реакторын қолданумен, қондырғыдан тыс радиобелсенді заттардың 

таралуын туғызбай, тыныс алу ауасының қолжетімділігін қамтамасыз ете 

отырып, тозаңдандырылған нейтронды-белсендендірілген марганец диоксиді 

ұнтағымен тәжірибелік жануарларға жасанды ингаляция жолымен әсер етуге 

арналған қондырғы жасау.   

Техникалық нәтиже: контейнердегі иондаушы сәулеленің ұнтақ кӛздерінің 

біркелкі таралуына қол жеткізіледі және тиісінше, тәжірибенің тазалығы, 

тәжірибелік жануарлардың зақымдалуы тікелей тыныс алу жолдары арқылы 

(ингаляциялық) жүзеге асырылады. 

Тәжірибелік құрылғы ауаны және радиобелсенді ұнтақты жіберуге 

арналған түтіктер жалғанған құрама контейнер болып табылады. Контейнер екі 

бӛліктен тұрады: биологиялық объектілерге арналған контейнер (1) және 

биологиялық объектілер үшін контейнерде тозаңдандырылған ұнтақты 

шӛктірмей ұстап тұрушы контейнер-тіреуіш (5). Биологиялық объектілерге 

арналған контейнердің түбінде қажетті ауа және ауалы-ұнтақ бӛлшектерінің 

айналымын қамтамасыз етуге арналған тесіктері (2) бар. Контейнер-тіреуішке 

(5) ауа ағымына арналған түтіктер (6) жалғанған. Биологиялық объектілерге 
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арналған контейнерге дайындалған ұнтақ тәрізді ИСҰК тозаңдандыруға 

арналған түтік жүргізілген.  

Қондырғы келесідей жұмыс істейді. Ұнтақ тәрізді иондаушы сәуле 

кӛздерін тозаңдандыруға арналған тәжірибелік қондырғы химиялық боксқа 

орналастырылады. Ауа жіберу түтіктері (6) арқылы контейнер тіреуішке (5) 

қажетті ауа ағымы жіберіледі. Содан кейін контейнерге (1) тәжірибе 

объектілері орналастырылады және оны тозаңдандыру кезінде ұнтақ 

бӛлшектерін ұстап қалатын, Петрянов сүзгісімен (3) жабдықталған қақпақпен 

жабады. Ауалы-ұнтақты қоспаны жіберу түтігіне (4) сәулеленген марганец 

диоксидін тозаңдандыруға арналған қондырғы қосылады (жалғанады). Сосын 

биологиялық объектілерді ауалы-ұнтақты қоспа ортасында бір сағат ұстайды. 

Биологиялық объектілерді ауалы-ұнтақты қоспа ортасында ұстау кезінде 

мерзімді түрде биологиялық объектілер орналасқан контейнерден сәулеленудің 

эквивалентті дозасын ӛлшеу жүргізіледі. Ауалы-ұнтақты қоспа ортасында ұстау 

мерзімі аяқталғаннан кейін биологиялық объектілер радиациялық қауіпсіздік 

ережелерін сақтап, ары қарай оталар жасау үшін тәжірибелік қондырғыдан 

шығарады.  

Қондырғының артықшылықтары: 

1. Иондаушы сәуленің ұнтақ тәрізді кӛздерін тозаңдандыруға арналған 

қондырғы құрамына контейнер, шаңды ауаны кіргізуге арналған каналдан 

тұрады. Ерекшелігі контейнер екі бӛліктен тұрады: биологиялық объектілерге 

арналған контейнер және биологиялық объектілерге арналған контейнерде 

тозаңдандырылған ұнтақтың ауада ұсталып тұруы үшін және ауа жіберуге 

арналған контейнер-тіреуіш.  

2. Қондырғы биологиялық объектілерге арналған контейнердің түбінде 

қажетті ауа айналымын және ауалы-ұнтақты қоспаның айналымын қамтамасыз 

етуге арналған тесік болуымен ерекшеленеді.  

3.Қондырғы биологиялық объектілерді ұстауға арналған контейнер 

қақпағында Петрянов сүзгісінің болуымен ерекшеленеді.  
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1 – биологиялық объектілерге арналған контейнер; 

2 – ауа ӛткізгіш тесіктер; 

3 – Петрянов сүзгісі; 

4 – ауа- ұнтағын шығаруға арналған түтік; 

5 – контейнер-тіреуіш; 

6 – ауа жіберу түтіктері 

 

Сурет 1 – Иондаушы сәулеленің ұнтақ кӛздерін тозаңдандыруға арналған 

қондырғының сызбасы 

 

Ескерту -  Ӛлшемдер миллиметрде берілген  

 

Құрылғы келесідей жағдайларды қамтамасыз етеді: 

а) қысымды ауалы пневматикалық жүйені қолданумен 
56

Mn ұнтағымен 

эксперименттік жануарларды тозаңдандыру; б) сыртқы оқшауланған бокста 

орналасқан эксперименттік жануарлар бар ішкі боксты қолдану арқылы 
56

Mn 

ұнтағының эксперименттікк бӛлмеде таралуының алдын алу; в) жоғары 

белсенді 
56

Mn бар контейнерді тасымалдау және орналастыру кезінде жоғары 

деңгейлі сәулеленуден қызметкерлерді қорғау (қалыңдығы 45 мм болатын 

қорғасыннан жасалған қорғаныш контейнері); г) ауаның түсуіне және ұнтақ 

бӛлшектерінің сыртқа шығуынан сақтау үшін ауалық сүзгіні қолданумен 

сәулелену кезінде жануарлардың тыныс алу мүмкіндігін қамтамасыз ету.  

Қондырғы жұмысының тиімділігі және тәжірибенің тазалығы әр түрлі 

дозада жүргізілген эксперименттердің 4 сериясы негізінде дәлелденді. 

Егеуқұйрықтардың мүшелеріндегі және бүкіл денесіндегі ішкі сәулеленудің 

жұтылу дозасы эксперименттік зерттеудің 4 сериясында да бірдей деңгейде 

болғаны анықталды [3,с. 118;5,р. 52;170]. ТҚ-да биологиялық объектілерге 

арналған контейнер, сонымен қатар биологиялық объектілерге арналған 

контейнерде тозаңдандырылған ұнтақтың ауада ұсталып тұруы үшін арналған 
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және ауа жіберуге арналған контейнер-тіреуіш - 
56

Mn ұнтағының (иондаушы 

сәуле кӛзінің) контейнерде біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. Бұл таза 

эксперимент жүргізуге мүмкіндік берді. Зерттеу жұмысының нәтижесінде 

патент алынды: «Иондаушы сәулеленің ұнтақ кӛздерін тозаңдандыруға 

арналған қондырғы» (№32409  28.03.2016ж.). 

 

2.3 Зерттеу әдістері 

Гендер экспрессиясы ӛзгерісінің динамикасын зерттеу үшін 

зерттеутоптарындағы жануарлар (0,09 и 0,14 Грдозада нейтронды-

белсендендірілген (
56

Mn) ұнтағымен ингаляциялық жолмен әсер ету, 

белсендендірілмеген марганец диоксиді (Mn02) ұнтағымен ингаляциялық 

жолмен әсер ету тобы және сыртқы  γ-сәулелену (
60

Co) және бақылау тобы) 

әсер еткеннен кейін әртүрлі мерзімде – 3, 14 және 60 тәулікте эвтаназияға  (10% 

кетамин ертіндісін 100г салмаққа 0,25мг мӛлшерінде іш қуысына енгізу 

арқылы) ұшыратылды. Зерттеудің әрбір кезіңінде барлық тәжірибелік топтарда 

электронды таразыда егеуқұйрықтардың жалпы дене салмағы және кейбір дене 

мүшелерінің (ӛкпе, жүрек, бауыр, бүйрек, аталық безі) салмағы анықталды.  

 

2.3.1 Ӛкпе тіні гомогенатын алу және сақтау 

Ӛкпе тінінің бӛлшектерін мРНҚ бӛліп алу үшін «RNA Save solution» 

(Biological Industries, Cromwell, CT, USA) сақтадық. RNA Save solution сулы, 

токсикалығы жоқ, одан РНҚ-ны бӛліп алғанға дейін тінді сақтауға арналған 

тіндік және жасушалық ертінді. Үлгілерді RNA Save solution ертіндісінде -20 ° 

C немесе -80 ° C температурада РНҚ-ның бұзылуынсыз, шексіз сақтай беруге 

болады. Ӛкпе тінінің үлгілері қайшымен 0,5 см бӛлшектерге бӛлініп RNA Save 

solution ертіндісіне салынды. Үлгілерді RNA Save ертіндісіне салып, 4°C 

температурада түнге қалдырылды, келесі күні -20° C температурадағы 

тоңазтқышқа салынды. -20° C температурада үлгілер үспейді, бірақ кристалдар 

түзілуі мүмкін –бұл РНҚ-ны бӛліп алуға әсер етпейді. 

 

2.3.2 Эксперименттік егеуқҧйрықтардың ӛкпе тіндеріндегі мРНҚ 

фракциясын қамтитын жалпы РНҚ оқшаулау 

Тазартылған РНҚ тазалығы гендік экспрессия талдауларының барлық 

әдістері үшін ӛте маңызды. Жасушаның зақымдалмаған жалпы РНҚ-сын немесе 

таза мРНҚ алу генді сандық бағалауда алғашқы қадам болып табылады. Нақты 

уақыт режиміндегі КТ-ТПР әдісін табысты және сенімді диагностикалық 

мақсатта қолдану үшін жоғары сапалы, ДНҚсыз және деградацияланбаған РНҚ 

қажет. 

РНҚ тазарту нәруыздарды денатурациялайтын және жасушалық 

рибонуклеаздарды инактивтейтін ертінділермен экстракциялаудан басталады. 

Тіндердің гомогенаты фенолмен қаныққан буфермен ӛңделеді. Су және 

фенолдық фазалар центрифугалаумен бӛлінеді. Су фазасы бар РНҚ-ны 

қайтадан фенол буферімен экстагирлейді, ал РНҚ-ның әртүрлі түрлері су 
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фазасынан алкогольмен және тұзбен тұндырылады (Bustin, S.A.Z. Сандық ПТР-

ның А-З (IUL Press, La Jolla, Калифорния, 2004)). 

IsogenII көмегімен жалпы РНҚ бөліп алу 

Жалпы РНҚ «RNA Save solution» ертіндісінде сақталған ӛкпе тіндері 

үлгісінен Isogen II (Nippon Gene Co., Токио, Япония) пайдаланумен бӛліп 

алынды. РНҚазамен ластанудың алдын алу үшін үнемі бір рет пайдаланатын 

қолғаптар кидік.  

Жалпы РНҚ-ны бӛліп алу хаттамасы 

1. 0,7 мл Isogen II ерітіндісін микроцентрифугалық түтікке салыңыз. 

2. 25-50 мг тіндердің үлгілерін салыңыз. Оны бӛлшектерге бӛліңіз. 

3. Тіндерді вал типіндегі гемогейнизатор кӛмегімен гомогендеуі. 

4. 0,28 мл РНҚазадан бос дистильденген су қосыңыз. 15 сек шайқаңыз 

(вортекс). 10-15 минутқа қалдырыңыз. 

5. Бӛлме температурасында 15 минут ішінде 12000 хг-да центрифугада 

айналдырыңыз. 

6. Супернатантты жаңа түтікке тасымалдаңыз. 

7.Изопропанолды қосыңыз. 15 секундқа дейін вортекс. Бӛлме 

температурасында 10 мин қалдырыңыз. 

8. Бӛлме температурасында 10 минут бойы 12000 хг-да центрифугалаңыз. 

9. Сүзу арқылы супернатантты алып тастаңыз. 

10. 0,75 мл 75% этанол қосыңыз. 15 секундқа дейін вортекс. 

8. 8000 хг-да 2 минутта центрифугалау. 

12. 9-11 қадамдарын қайталаңыз. 

13. Супернатантты сүзгілеу арқылы алып тастаңыз. Этанолды буландыру 

үшін 2-3 минутқа қалдырыңыз. (Грануланы дымқыл болу үшін толығымен 

кептірмеңіз.) 

14. 50 мкл РНКазадан бос суды қосыңыз. 15 секундқа дейін вортекс. 

Грануланы толығымен ерітіңіз. 

15. РНҚ концентрациясын ӛлшеу. 

 

2.3.3 мРНҚ концентрациясын анықтау 

РНҚ-ны сандық бағалау сәйкес әдісті қолданумен жүзеге асырылады. 

Спектрофотометр Nanodrop (A нұсқасы) бір уақытта он үлгіге дейін сандық 

талдауу кезінде қолайлы әдіс болып табылады.  

(A) Nanodrop TIMING прибор автоматты түрде РНҚ концентрациясын 

есептейді. Спектрофотометр NanoDrop ND-1000 (260/280 нм) 1 мл үлгінің 

концентрациясы араластырусыз 2 нг / мл -ден 3000 нг / мл дейін болғанда 

ӛлшей алады.  

КТ-ТПР кешенді талдаудан тұрады, реакцияның барлық физикалық және 

химиялық компоненттері ӛзара байланысты. RT-qPCR үш кезеңнен тұратын 

кешенді құрайды: 

- кері транскриптаза (КТ) -тәуелді конверсия РНҚ-ның кДНҚ-ға, 

- ТПР қолданумен кДНК амплификациясы 
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- Нақты уақыттағы амплификация ӛнімдерін табу және сандық анықтау. 

РНҚ ТПР үшін матрица бола алмағандықтан КТ-ТПР-дің бірінші сатысы 

болып РНҚ матрицасының кДНҚ-ға кері транскрипциясы болып табылады, 

кейін оның ТПР реакциясында экспонненциалды амплификациясы жүргізіледі. 

Кері транскрипция кезеңімен тізбекті полимеразды реакция (КТ-ТПР) тӛмен 

деңгейі бар мРНҚ-ны табуға арналған сезімтал әдістердің біріне жатады.  

 

2.3.4 Егеуқҧйрықтардың TGF-beta, TGFβR1, Hyal2, Has2, Smad 2, 

Smad 7, AQP1, AQP5 мРНҚ гендері ҥшін кері транскрипция 

кДНҚ-ның бірінші тізбегін 2 µг жалпы РНҚ-ны  200 U M-MLV кері 

транскриптазамен (Invitrogen/Life Technologies Co., Карлсбад, Калифорния, 

США) және 100 пмоль олиго-дТ(24) праймермен инкубациялау жолымен 

синтездеп алынды.  

1. Микроконтактты түтіктерде үлгінің РНҚ концентрациясын стерильді 

сумен 0,1-0,5 мкг / мкл-ға дейін реттеңіз, әрқайсысы 10 мкл РНКазадан 

босатылған. 

2. 2 мкл oligo-dT (0,125 мкг / мкл) қосыңыз. 

3. 70 ° C температурада 10 минут, содан кейін 4 ° С инкубациялау. 

4. КТ реакциясы үшін маска қоспасын дайындаңыз, тӛменде 

кӛрсетілгендей және 13 мкл қосыңыз. 

Мастер-микс 

5x ОТ буфер 5 мкл 

0,1 М DTT 2,5 мкл 

2,5 мМ dNTP 4 мкл 

RNasin 0,5 мкл 

200 U / мкл MMLV ОТ 1 мкл 

5. 37 °С 60 мин, сосын 90 °С  10 мин инкубациялаңыз. Оны 4C дейін 

суытыңыз. 

6. 50 мкл TE8 қосыңыз және араластырыңыз. 

Реактивтер 

i) Oligo-dT: Oligo (dT) 12-18 праймерлері. Invitrogen 18418-012 (0,5 мкг / 

мкл, 25 мкг). 0,1 мкг / мкл шығару үшін 200 мкг DEPC-DW қосыңыз 

ii) Кері транскриптаза: M-MLV RT, Invitrogen 28025-013 (200 U / мкл, 

40.000U) 0,1 М DTT бар және буфер 5xRT 

iii) 2,5 мМ dNTP: тең кӛлемде араластыру 10 мМ dNTP, каждый. dNTP 

(жиынтық dNTP, әрбіреуі10 мкмоль / 100 мМ, Promega U1330) 

iv) РНКаза ингибиторы: RNasinPlus (40u / ul), PromegaN2611 2500ux5 

Сандық ПТР аппараты кӛмегімен (StepOnePlus (Applied Biosystems/Life 

Technologies Co.), KAPA SYBR Fast qPCR Kit (Kapa Biosystems, Inc., Woburn, 

MA, USA) қолданумен кДНҚ-ны ӛлшеу жүргізілді. Әрбір мРНҚ (2 таблица) 

үшін нақты праймерлер жиынтығы тағайындалған. 
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2.3.5Sybr green-мен нақты уақыттағы ТПР 

1. Стандарт ертінді 

1) полноразмерды кДНК, егер бар болса, немесе 

2) экстрагирленген ТПР ӛнімі 

Стандартты кДНК 0,01 мкг / мкл ~ 100 мкг / мкл жағдайында 

араластырыңыз 

2. Sybr KAPA Taq-пен ТПР 

1) Бір ұңғыма үшін мастер-қоспа жасаңыз 

2xPCR-буфер 6,5 мкл 

Дистилденген су 7,4 мкл 

ТПР праймерлары (20 мкМ) 0,2 мкл, әрбіреуі үшін Rox-бояу I 0,15 мкл 

2x Sybr KAPA Taq. 3,5 мкл 

2) 2-μл стандартты немесе үлгіні 96 ұңғымалы ТПР пластинадағы әрбір 

ұңғымаға орналастырыңыз 

3) 18 мкл қосыңыз немесе алдын-ала араластырыңыз 

* Буфер 2xPCR 20 мМ TrisHCl (pH 8,3) / 100 мМ KCl / 3 мМ MgCl2 

Сандық талдау жүргізілгенге дейін алынған ПТР ӛнімдері гель-

электрофорез кӛмегімен ажыратылды және тазаланды. Капиллярлы ДНҚ 

секвенсорды пайдаланумен ДНҚ бір ізділігі (тізбегі) нақтыланды (310 Genetic 

Analyzer; Applied Biosystems/Life Technologies Co.). ПТР шарттары: 

денатурацияның бастапқы кезеңі 30 с,  5 с  95°С және 35 с 60 °С температурада 

барлығы 40 циклдан тұрды. мРНҚ деңгейін ӛлшеу бета-актин мРНҚ деңгейіне 

сүйену арқылы нормаландырылған [171]. 

 

Кесте 2 – Сандық КТ-ПТР (кері транскрипция кезеңімен полимеразды тізбекті 

реакция) әдісімен талдау кезінде қолданылған праймерлер 

 
 

Гендер 

GenBank-тағы  

тізбектер 

жазбасының 

бірегей 

идентификар

ы 

 

Таңдап алынған праймерлардың тізбегі (5 '-> 3') 

Тура Кері 

1 2 3 4 

TGFβ1 AY550025 GCTGAACCAAGGAGACGG

AAT 

GAAGGGTCGGTTCATGTCAT

G 

TGFβR

1 

NM_012775 TCTGCCACCTCTGTACAAA

GGA 

GCACAAACAAATGGCCTGTC

T 

Smad2 AB010147 GCTCTCCGGCTGAACTGTC

T 

TGTGACGCATGGAAGGTCTC

T 

Smad7 NM_030858 TTGCTGTGAATCTTACGGG

AAG 

GGTTTGAGAAAATCCATCGG

GT 

AQР1 
NM_012778 

 

CCACTGGAGAGAAACCAG

ACG 

CTGAGCAGAAGCCCCAGTGT 

AQР5 
NM_012779 

AGGCATCCTGTACTGGCTG

G 

GAGGAGAAGATGCAGAGGG

CT 
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2 – кестенің жалғасы 

1 2 3 4 

Has2 
NM_013153 

GGCACCTTACCAACAGGGT

A 

AGCCACTCTCGGAAGTAGG

A 

Hyal2 
NM_172040 

TGTGTACCGGCAGTCTTCA

C 

CTGCCTTGACGTAACGGAGT 

 

2.4 Егеуқҧйрықтардың тоқ ішек микрофлорасының 

бактериологиялық талдауы 

Бактериологиялық зерттеулер үшін (сәулеленуден кейін 3, 14 және 60 

тәулікте) тоқ ішектен зерттеу материалы алынды. Тоқ ішектен алынған 

материалды стерильді ыдысқа салып, Мемлекеттік коммуналдық қазыналық 

кәсіпорны базасындағы «Семей қ. жұқпалы аурулар ауруханасының» 

бактериологиялық лабораториясына 2 сағат ішінде микробиологиялық талдауға 

жіберілді.  Микробиологиялық зерттеулер Л.И. Кафарский мен Н.А. Коршунов 

ұсынған әдіске сәйкес жүргізілді [172]. Стерильді жағдайда тоқ ішектің 

шырышты қабатының биоптаттары химустан босатылып, салмағы ӛлшенді. 

Материал рН 7,0 фосфат буферінің стерильді ертіндісіне 1:10 қатынасында 

салынды және муцинды сұйылту мақсатында 2 сағат ұсталды. Содан кейін 

зерттеу материалынан жағынды жасалып, Грам әдісімен боялды және 10
-2

-10
-4

 

концентрациясында сұйылтылулар дайындалды. Суспензияның әрбір сұйылтуы 

бірдей кӛлемде (0,1 мл) сәйкес сұйық қорек ортасына немесе сәйкес қорек 

ортасының бетіне орналастырылып, стерильді шпательмен қорек ортасының 

бетіне жайылды. Себулер 37
0
С температурада және атмосферадағы оттегінің  

сәйкес концентрациясында инкубацияланды. Микроорганизмдердің 

идентификациясы микробиологиялық анализатор «Multiskan-Ascent» және 

коммерциялық тест жүйелердің (ЭНТЕРОтест-24, СТАФИтест-16, Стрептотест-

16, Кандида тест-21, Эн-КОККУСтест-16; API 50 CHL – лактобациллалар мен 

бифидобактериялардың идентификациясы үшін («Биомерье»)) кӛмегімен 

жүргізілді. 1 грамм материалдағы бактериялардың саны себу кезінде кем 

дегенде 10 колонияның ӛсуі анықталған максималды сұйылтудағы  

микроорганизмдердің ӛскен колониялар санына сәйкес есептелді. Бұл кезде 

себілген материалдың кӛлемі есепке алынды. 1 грамм нәжістегі 

микроорганизмдердің әрбір тобын есептеу мына формула бойынша жүргізілді: 

К=Е/к*v*n, мұндағы К – колония түзуші бірлік, Е – бактериялардың жалпы 

саны, к – себілген материалдың саны, v – Петри тостағаншаларының саны, n –

материалды сұйылту дәрежесі. 1 грамм нәжістегі бактериялардың сандық 

құрамының соңғы нәтижесін lg KТБ/г түрінде сипаттадық. Жануарлардан 

алынған материалдардан шығарылған орташа мәнді топтағы статистикалық 

кӛрсеткішті есептеу үшін қолдандық [173,174]. 

 

2.5 Статистикалық талдау 

Зерттеу жұмысының сандық нәтижелерін статистикалық талдау SPSS 

Statistics, 20 версия компьютерлік бағдарламасының  кӛмегімен жүргізілді. 
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Графикалық суреттер үшін SPSS, 20 версия және Microsoft Excel 2010 пакеттері 

қолданылды. 

Сандық деректерді талдау барысындавизуальды бағалаумен және Шапиро-

Уилко критериін қолданумен іріктеудегібелгінің 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, Банферони 

түзетулерімен қол жеткізілген маңыздылық деңгейін кӛрсетумен ANOVA 

дисперсиялық талдамасы, Уэлчтың және Браун – Форсайттыңробасты тесттері, 

жұп емес таңдаулар үшін параметрлік критерийлер, апостериорлық 

салыстырулар үшін t Даннеттың критерийі қолданылды (2- жақты) ) [175]. 
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3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОНЫ ТАЛҚЫЛАУ 

 

3.1Тәжірибелік жануарларда ішкі сәулелену дозасын тоқ ішекте және 

ӛкпеде анықтау нәтижелері 

Эксперименттің І және ІІ топтарында 
56

Mn ұнтағының белсенділігін бүкіл 

денеде және мүшелерде анықтау үшін 
56

Mn тобындағы 3 егеуқұйрық 

дозиметрия үшін алынды. Егеуқұйрықтарды тәжірибеден шығару мақсатында 

100 гр салмаққа 0,25мг есебінде кеуде қуысына кетамин ертіндісі енгізілді. 

Жануарлар ӛлгеннен кейін 
56

Mn белсенділігін ӛлшеу үшін олардың мүшелері 

мен тіндері хирургиялық жолмен алынып, арнайы стандартты пробиркаларға 

орналастырылды. Әрбір мүше үшін жеке нӛмері жазылған пробирка 

қолданылды. Егеуқұйрықтардың мүшелері салынған пробиркалар электронды 

таразыларда ӛлшенді және 
56

Mn  белсенділігін ӛлшеу жүргізілді. 
56

Mn 

жартылай ыдырау уақытының қысқалығын есеріп, тәжірибелік жануарлардың 

мүшелері мен тіндеріндегі белсенділікті ӛлшеу егеуқұйрықтарға радиобелсенді 

ұнтақпен әсер еткеннен бастап 3,75-4 сағат ішінде орындалды.   

Ішкі сәулеленудің жинақталған дозалары сәулелену басталғаннан бастап  

шексіздікке дейінгі (
56

Mn толық ыдырағанға дейін) мерзім аралығы үшін 

бағаланды.  

 

Кесте 3 -Тәжірибелік егеуқұйрықтардың ӛкпесі мен тоқ ішегіндегі ішкі 

сәулеленудің жинақталған сіңірілген дозалары 

 

Мүше Бірінші топ - І-
56

Mnх2 Екінші топ - IІ-
56

Mnх4 

Доза, Грей Доза, Грей 

Ӛкпе 0.051±0.011 0.11±0.023 

Тоқ ішек 0.69±0.17 1.90±0.47 

Ішкі сәулелену дозасы 

(бүкіл денеге) 

0.091±0.026 0.14±0.030 

 

Бүкіл денедегі ішкі сәулелену дозасы 
56

Mn-тің бірінші тобында 0,09±0,026 

Гр  және екінші тобында 0,14±0,03 Гр тең болды. 

Тоқ ішектегі ішкі сәулеленудің орташа дозасы (мүшедегі) 
56

Mn-тің бірінші 

және екінші топтарында, сәйкесінше 0.69±0.17 Гр және 1.90±0.47 Гр құрады. 

Ӛкпедегі ішкі сәулеленудің орташа дозасы (мүшедегі) 
56

Mn-тің бірінші және 

екінші топтарында, сәйкесінше 0,051±0,011 Гр және 0,11±0,023 Гр  құрады 

[170, р.35]. 

 

3.2 Ішкі (
56

Mn) және сыртқы (
60

Co) иондаушы сәуле және 

белсендендірілмеген марганец диоксиді (MnО2) ҧнтағымен әсер етуден 

кейін 3, 14 және 60 тәулік  кезеңдерде тәжірибелік жануарлардың тоқ ішек 

микрофлорасының жағдайы 
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Қойылған мақсатқа сәйкес нейтронды-белсендендірілген марганец (
56

Mn) 

ұнтағымен 0,69 Гр (І-
56

Mnх2) және 1,90 Гр (IІ-
56

Mnх4) дозаларда ішкі сәуленің, 

2 Гр дозада сыртқы гамма-сәуленің (IІІ-
60

Co) және белсендендірілмеген 

марганец диоксиді (MnО2) ұнтағымен әсер етуден (IV -MnO2) кейін 3, 14 және 

60 тәулік  кезеңдерде тәжірибелік жануарлардың тоқ ішек микрофлорасының 

сандық және сапалық құрамын зерттеу жүргізілді.  

Микрофлораның сандық құрамы тұрақсыз кӛрсеткіш болып табылады. 

Негізінен белгілердің таралуында қалыптыдан айырмашылық болды, соның 

салдарынан орташа мәндерді есептеу кезінде медиана және квартиль аралық 

интервал пайдаланылды. Краскел-Уолисстің критерийі ӛлшемі 3,14 және 60 күн 

аралығында топтардың арасындағы микрофлораның сандық құрамында 

айырмашылықтардың болуы туралы гипотезаны қабылдауға немесе 

қабылдамауға шешім шығару үшін қолданылды. Бұл критерий барлық 

анықталған бактериялар бойынша бес топ арасында статистикалық мәнді 

айырмашылықтарды кӛрсетті (нейтронды-белсендендірілген марганец 

ұнтағымен (
56

Mn) 0,69 және 1,90 Гр дозада ішкі сәулелену, белсендірілмеген 

марганец диоксиді (MnO2) және сыртқы γ-сәулелену (
60

Со) және бақылау) (4-

кесте). Бұл міндетті және ӛтпелі флора ӛкілдерінің санын және жиілігін 

ӛзгертеді (4-кесте).  

Зерттеу барысында облигатты, сонымен қатар транзиторлы микрофлора 

ӛкілдерінің сандық құрамы мен анықталу жиілігі ӛзгерді. Анаэробтар – 

бифидобактериялар мен лактобактериялар санының азаюы мен шартты-

патогенді бактериялар (протей, цитробактер және т.б.) санының артуы 

байқалды.  
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Кесте 4 – 0,69 және 1,90 Гр дозаларда ішкі (
56

Mn) және 2 Гр дозада сыртқы гамма-сәуленің (IV-
60

Co) және 

белсендендірілмеген марганец диоксиді (MnО2) ұнтағының ингаляциялық әсеріне ұшырағаннан кейін 3-ші, 14-ші және 

60-шы тәуліктегі егеуқұйрықтардың тоқ ішек микрофлорасының сандық құрамының ондық логарифімі  
 

Микро

органи

змдер 

Топтар N 3-ші тәулікте 14-ші тәулікте 60-шы тәулікте 

Ме SD  

Стд. 

ауыт

қу 

Квартиль. 

аралық 

интервал 

Краскел-

Уоллистің 

критерийі 

Ме SD  

Стд. 

ауыт

қу 

Квартил. 

аралық 

интерва

л 

Краскел-

Уоллистің 

критерийі 

Ме SD  

Стд. 

ауыт

қу 

Квартил. 

аралық 

интерва

л 

Краскел-

Уоллисті

ң 

критерийі 

Q1 Q3 χ2 р Q1 Q3 χ2 Р Q1 Q3 χ2 Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

E.coli І-
56

Mnх2 12 5,47 0,08 5,30 5,47  

 

38,09 

 

 

0,001 

7,3 0,14 7,0 7,3  

 

49,

22 

 

 

0,001 

7,3 0,14 7,0 7,3  

 

49,

2 

 

 

0,00

1 

IІ-
56

Mnх4 12 5,0 2,58 0,00 5,47 0,0 0,00 0,0 0,0 4,15 0,12 4,0 4,3 

IIІ -
60

Co 12 7,0 0,14 7,00 7,30 2,0 0,49 2,0 2,0 2,0 0,49 2,0 2,0 

IV -MnO2 12 5,47 0,23 7,00 7,47 7,0 0,83 5,4 7,0 7,0 0,83 5,4 7,0 

V –бақыл. 12 7,0 0,94 5,30 7,30 7,0 0,14 7,0 7,0 7,0 0,14 7,0 7,0 

E.coli+

гем 

І-
56

Mnх2 12 0 0 0 0  

 

58.13 

 

 

0,001 

0 0 0 0  

 

- 

 

 

- 

0 0 0 0  

 

- 

 

 

- 
IІ-

56
Mnх4 12 7.0 0,26 6.69 7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 

IIІ -
60

Co 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV -MnO2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V –бақыл. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Citroba

cter spp  

І-
56

Mnх2 12 6.3 3.14 0.0 6.47  

 

36.12 

 

 

0,001 

0 0 0 0  

 

36.

12

2 

 

 

0,001 

0 0 0 0  

 

- 

 

 

- 
IІ-

56
Mnх4 12 0 0 0 0 5.3 2.76 0.0 5.9 0 0 0 0 

IIІ -
60

Co 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV -MnO2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V –бақыл. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enteroc

occus 

spp 

І-
56

Mnх2 12 3,83 0,02 3,52 3,75  

 

40,08 

 

 

0,068 

3,7 0,02 3,5 3,7  

 

50,

25 

 

 

0,097 

3,82 0,05 3,5 3,7  

 

43,

05 

 

 

0,07 

 

IІ-
56

Mnх4 12 3,86 0,01 3,56 3,83 3,6 0,03 3,6 3,7 3,87 0,02 3,5 3,7 

IIІ -
60

Co 12 3,56 0,05 3,60 3,72 3,5 0,05 3,6 3,7 3,68 0,04 3,5 3,7 

IV -MnO2 12 3,55 0,05 3,50 3,55 3,6 0,04 3,5 3,5 3,89 0,05 3,5 3,5 

V –бақыл. 12 3,64 0,03 3,70 3,65 3,7 0,02 3,7 3,6 3,64 0,03 3,7 3,6 
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4 – кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Bifidob

acteriu

m spp. 

І-
56

Mnх2 12 5.47 0,08 5.30 5.47  

 

54.96 

 

 

0.001 

7,0 0,45 7,0 7,1  

 

52.

17 

 

 

0.000

1 

7.38 0,08 7.3 7.4  

 

52.

82

4 

 

 

0,00

1 

 

IІ-
56

Mnх4 12 2,0 0,25 2,0 2,15 2.0 1,13 2.0 4.3 3.15 1,20 2.0 4.3 

IIІ -
60

Co 12 4.3 0,20 4.0 4.47 5.3 1,14 5.0 7.4 7.23 0,24 7.0 7.4 

IV -MnO2 12 8.47 0,10 8.47 8.69 8.3 0,49 8.3 9.3 8.47 0,30 8.0 8.6 

V – 

Бақылау 

12 8.47 
0,31 8.3 9.0 

9.0 
0,58 8.0 9.3 

8.73 
0,27 8.4 9.0 

Lactob

acillus 

spp. 

І-
56

Mnх2 12 6.47 0,23 6.0 6.47 55.92

5 

0.001 2.4 0,29 2.4 3.0 36.

29 

0.000

1 

2.15 0.15 2.0 2.3 50.

82

2 

0.00

01 IІ-
56

Mnх4 12 0 0 0 0 2,0 0,22 2,0 2,1 2.15 0.15 2.0 2.3 

IIІ -
60

Co 12 2,0 0,25 2,0 2,15 4.0 1,06 2.0 4.3 4.15 0.15 4.0 4.3 

IV -MnO2 12 2.47 0,94 2.3 4.3 4.0 0,83 2.4 4.3 2.47 0.15 2.3 4.0 

V – 

Бақылау 

12 4.0 
0,23 4.0 4.47 

4.0 
0,23 4.0 4.4 

4.15 
0.15 4.0 4.3 

Candid

aspp. 

І-
56

Mnх2 12 4.3 0.15 4.1 4.47 56.17

1 

0.001 0 0 0 0 58.

35 

0.000

1 

0 0 0 0  

 

- 

 

 

- 
IІ-

56
Mnх4 12 4.0 0.14 4.0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 

IIІ -
60

Co 12 0 0 0 0 3.3 0.14 3.0 3.3 0 0 0 0 

IV -MnO2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V – 

Бақылау 

12 0 
0 0 0 

0 
0 0 0 

0 0 0 0 

Staphyl

ococcu

s spp. 

І-
56

Mnх2 12 3.47 1.76 0 3.69 36.12

2 

0.001 0 0 0 0  

 

- 

 

 

- 

0 0 0 0  

 

- 

 

 

- 
IІ-

56
Mnх4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IIІ -
60

Co 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV -MnO2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V – 

Бақылау 

12 0 
0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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3-ші тәулікте қалыпты микрофлораның тұрақты ӛкілдері (E.coli, 

Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp.) микроорганизмдері бойынша «І-
56

Mnх2, 

бақылау», «IІ-
56

Mnх4, бақылау», «IIІ -
60

Co, бақылау» және «IV -MnO2, бақылау» 

топтары арасында жүргізілген апостериорлы салыстыру кезінде қалыпты 

ферменттік белсенділігі бар E.сoli бойынша бірінші (І-
56

Mnх2) (р=0,001) және 

екінші (IІ-
56

Mnх4) (р=0,001) зерттеу топтарында; гемолитикалық белсенділігі 

бар E.coli бойынша– екінші (IІ-
56

Mnх4) (р=0,001) зерттеу тобында; Citrobacter 

spp бойынша - бірінші (І-
56

Mnх2) (р=0,001) топта бақылау тобымен 

салыстырғанда статистикалық мәнді айырмашылықтар анықталды.  

Bifidobacterium spp. бойынша – бірінші (І-
56

Mnх2) (р=0,001), екінші (IІ-
56

Mnх4) (р=0,001) және үшінші (IІІ-
60

Co) (р=0,001) зерттеу топтарында; 

Lactobacillus spp. бойынша – бірінші (І-
56

Mnх2) (р=0,001), екінші (IІ-
56

Mnх4) 

(р=0,001) және үшінші (IІІ-
60

Co) (р=0,001) зерттеу топтарында; Candida spp. 

бойынша- бірінші (І-
56

Mnх2) (р=0,001) және екінші (IІ-
56

Mnх4) (р=0,001) 

зерттеу топтарында; Staphylococcus spp. бойынша- бірінші (І-
56

Mnх2) (р=0,001) 

зертттеу тобында бақылау тобымен салыстырғанда статистикалық мәнді 

айырмашылықтар анықталды (кесте 5). Citrobacter spp., Candida spp., 

Staphylococcus spp., гемолитикалық белсенділігі бар E.coli сияқты шартты-

патогенді микроорганизмдер тек бірінші (І-
56

Mnх2) және екінші (IІ-
56

Mnх4) 

(р=0,001) зерттеу топтарында анықталды.  

Зерттеуден кейін 14-ші тәулікте қалыпты микрофлораның тұрақты ӛкілдері 

(E.coli, Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp.) бойынша «І-
56

Mnх2, 

бақылау»,«IІ-
56

Mnх4, бақылау», «IIІ -
60

Co, бақылау» және «IV -MnO2, бақылау» 

топтары арасында жүргізілген апостериорлы салыстыру кезінде қалыпты 

ферменттік белсенділігі бар E.сoli бойынша екінші (IІ-
56

Mnх4) (р=0,001) топта; 

Pr.vulgaris бойынша– бірінші (I-
56

Mnх2) (р=0,001) зерттеу тобында; Citrobacter 

бойынша -  екінші (ІІ-
56

Mnх4) (р=0,001) топта; Bifidobacter бойынша – бірінші 

(І-
56

Mnх2) (р=0,001), екінші (IІ-
56

Mnх4) (р=0,001) және үшінші (IІІ-
60

Co) 

(р=0,001) зерттеу топтарында; Lactobater бойынша - бірінші (І-
56

Mnх2) 

(р=0,001), екінші (IІ-
56

Mnх4) (р=0,001) және үшінші (IІІ-
60

Co) (р=0,001) зерттеу 

топтарында; Candida spp. бойынша – үшінші (IІІ-
60

Co) (р=0,001) зерттеу 

тобында бақылау тобымен салыстырғанда статистикалық мәнді 

айырмашылықтар анықталды (кесте 5). Pr.vulgaris, Citrobacter spp., Candida spp. 

сияқты шартты-патогенді микроорганизмдер тек бірінші (І-
56

Mnх2) және екінші 

(IІ-
56

Mnх4) зерттеу топтарында ғана анықталды.  

Зерттеуден кейін 60-шы тәулікте қалыпты микрофлораның тұрақты 

ӛкілдері микроорганизмдері бойынша «І-
56

Mnх2, бақылау»,«IІ-
56

Mnх4, 

бақылау», «IIІ -
60

Co, бақылау» және «IV -MnO2, бақылау» топтары арасында 

жүргізілген апостериорлы салыстыру кезінде E.сoli бойынша бірінші (р=0,001), 

екінші (р=0,001) және үшінші (р=0,001) зерттеу топтарында; Bifidobacterium 

spp. бойынша – екінші (р=0,001) топта; Lactobacillus spp. бойынша - бірінші 

(р=0,001) және екінші (р=0,001) зерттеу топтарында бақылау тобымен 

салыстырғанда статистикалық мәнді айырмашылықтар анықталды (кесте 5).  
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Кесте 5 – Әсер етуден кейін 3-ші, 14-ші және 60-шы тәулікте зерттеу топтарында қалыпты микрофлора ӛкілдерінің 

орташа мәнін апостериорлы салыстыру  

 
Микро

органи

змдер 

 

Топтар 

3-ші тәулікте 14-ші тәулікте 60-шы тәулікте 

Орта

ша 

ранг 

Рангт

ар 

жиын

тығы 

Манна – Уитни 

критерийі 

Орт

аша 

ранг 

Рангт

ар 

жиын

тығы 

Манна – Уитни 

критерийі 

Орта

ша 

ранг 

Рангт

ар 

жиын

тығы 

Манна – Уитни 

критерийі 

U Z P U Z P U Z P 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

E.coli 

56
Mnх2 6,50 78,0  

0,00 

 

-4,338 

 

0,001 

14,5 174,0  

48,0 

 

-1,5 

 

0,11 

6,5 78,0  

0,00 

 

-4,29 

 

0,001 Бақылау 18,50 222,0 10,5 126,0 18,5 222,0 
56

Mnх4 6,50 78,0 0,00 -4,274 0,001 6,50 78,0 0,00 -4,5 0,001 6,5 78,0 0,00 -4,29 0,001 

Бақылау
 

18,50 222,0 18,5 222,0 18,5 222,0 
60

Co 11,83 142,0 64 -0,554 0,580 6,50 78,0 0,00 -4,3 0,001 6,50 78,0 0,00 -4,29 0,001 

Бақылау
 

13,17 158,0 18,5 222,0 18,5 222,0 

MnO2 15,83 190,0 32,0 -2,374 0,018 11,1 134,0 56,0 -1,0 0,31 8,50 102,0 24,0 -2,87 0,065 

Бақылау 9,17 110,0 13,8 166,0 16,5 198,0 

E.coli+

гем 

56
Mnх4 18,50 222,0 0.00 -4.476 0.001 - - - - - - - - - - 

Бақылау
 

6,50 78,0 - - - - - - - - - - 

Citroba

cter 

spp. 

56
Mnх2 16,50 198,0 24.0 -3.323 0.001 - - - - - - - - - - 

Бақылау
 

8,50 102,0 
- - - - - - - - - - 

Bifidob

acter 

spp. 

56
Mnх2 6,50 78,00 0.00 -4,274 0.001 6,50 78,00 0.00 -4.47 0.0001 6,5 78,0 0.00 -4.290 0.062 

Бақылау 18,50 222,0 18,5 222,0 18,5 222,0 
56

Mnх4 6,50 78,0 0.00 -4.476 0.001 6,50 78,00 0.00 -4,27 0.0001 6,5 78,0 0.00 -4.290 0.000

1 Бақылау
 

18,50 222,0 18,5 222,0 18,5 222,0 
60

Co 6,50 78,0 0.00 -4,212 0.001 6,50 78,00 0.00

0 

-4.21 0.0001 6,5 78,0 0.00 -4.290 0.058 

Бақылау
 

18,50 222,0 18,5 222,0 18,5 222,0 

MnO2 13,17 158,0 64 -,497 0,619 12.5 150.0 72.0 0.000 0.06 9,5 114,0 36.0 -2,186 0.029 

Бақылау 11,83 142,0 12.5 150.0 15,5 186,0 
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5 – кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Lactoba

ter spp. 

56
Mnх2 18,50 222,0 0.00

0 

-4.338 0.001 18,5 222,0 0.00 -4.33 0.0001 6,50 78,00 0.00 -4.290 0.001 

Бақылау 6,50 78,0 6,50 78,00 18,50 222,0 
56

Mnх4 6,50 78,0 0.00

0 

-4.550 0.001 6,50 78,00 0.00 -4.55 0.0001 6,50 78,00 0.00

0 

-4.522 0.001 

Бақылау
 

18,50 222,0 18,5 222,0 18,50 222,0 
60

Co 6,50 78,0 0.00

0 

-4.550 0.001 10,5 126,0 48.0 -1.49 0.13 12,50 150,0 72.0 0.000 1.0 

Бақылау
 

18,50 222,0 14,5 174,0 12,50 150,0 

MnO2 9,17 110,0 32.0

0 

-2,374 0.018 

 

10,5 126,0 48.0 -1,49 0.13 7,50 90,00 12.0 -3.643 0.058 

Бақылау 15,83 190,0 14,5 174,0 17,50 210,0 

Candid

a spp. 

56
Mnх2 18,50 222,0 0.00

0 

-4.476 0.001 - - - - - - - - - - 

Бақылау 6,50 78,0 - - - - - - - - - - 
56

Mnх4 18,50 222,0 0.00

0 

-4.550 0.001 - - - - - - - - - - 

Бақылау
 

6,50 78,0 - - - - - - - - - - 
60

Co - - - - - 18,5 222,0 0.00

0 

-4.55 0.0001 - - - - - 

Бақылау
 

- - - - - 6,50 78,00 - - - - - 

Staphyl

ococcus

spp. 

56
Mnх2 16,50 198,0 24.0 -3.323 0.001 - - - - - - - - - - 

Бақылау 
8,50 102,0 

- - - - - - - - - - 

Pr.vulg

aris 

56
Mn*2 - - - - - 16,5 198,0 24,0 -3,32 0,001 - - - - - 

Бақылау - - - - - 8,50 102,0 - - - - - 
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Тоқ ішектің қалыпты микрофлорасының негізі ӛкілі – бифидо- және 

лактобактериялар барлық егеуқұйрықтардың ішек микрофлорасында 

анықталды (тек екінші топта IІ-
56

Mnх4 зерттеудің 3-ші күні анықталған жоқ). 

Бірақ олардың саны– бақылау тобымен салыстырғанда бифидобактериялар 

екінші (IІ-
56

Mnх4) топта lg 2,0 (2,0;2,15) дейін және бірінші (І-
56

Mnх2) топта 

lg5,47 (5,38;5,47) дейін азайды, лактобактериялар–екінші (IІ-
56

Mnх4) топта 

мүлдем анықталған жоқ және бірінші (І-
56

Mnх2) топта lg 2,0 (2,0;2,15) дейін 

азайды (2 сурет).  

Зерттеудің 3-ші күні тоқ ішек микрофлорасындағы бифидобактериялардың 

саны екінші (IІ-
56

Mnх4) lg2,0 (2,0; 2,15) топта бақылау тобымен lg8,47 (8,38; 

8,73)  (р=0,037) және 
60

Со сыртқы сәулелену lg4,3 (4,15;4,38) тобымен (р=0,034) 

салыстырғанда біршама тӛмендеді. Бұл кӛрсеткіш зерттеудің барлық кезеңінде 

тұрақты тӛмендеді, яғни 60 тәулік бойы(2 сурет). 

Ал зерттеудің бірінші тобында (І-
56

Mnх2) 3-ші тәулікте 

бифидобактериялар саны lg5,47 (5,38; 5,47) дейін статистикалық мәнді 

(p=0,034) тӛмендеді. Бірақ 2 аптаның ішінде саны lg 7,0 (7,0;7,15) дейін жетті, 

ал бақылау тобында бұл кӛрсеткіш lg 9,0 (8,5;9,15) құрады. Зерттеудің бірінші 

тобында 60-шы күні бифидобактериялар санында бақылау тобымен 

салыстырғанда статистикалық мәнді айырмашылықтар анықталған жоқ. Бұл 

мүмкін бірінші топтың дозасының «шағын» болуымен байланысты болуы 

мүмкін (2 сурет). 
60

Со гамма сәулелену тобында бифидобактериялар саны бақылау тобымен 

салыстырғанда зерттеудің  3-ші lg 4,3(4,15;4,38) және 14-ші тәулігінде lg 5,3 

(5,15; 6,38) (р=0,001) статистикалық мәнді азайып, 60-шы тәулікте қалпына 

келді. 

 

 
 

Сурет 2 – Тоқ ішек микрофлорасындағы Bifidobacterium spp. санының әсер 

етуден кейін 3, 14 және 60 тәулікте ӛзгеруі 
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Бірінші зерттеу тобында (І-
56

Mnх2) 3-ші тәулікте лактобактериялар саны 

lg2,0 (2,0; 2,15) дейін азайды, және эксперимент соңына дейін ӛзгерген жоқ 

(р=0,037). Екінші топта (IІ-
56

Mnх4) 3-ші тәулікте лактобактериялар мүлдем 

анықталған жоқ. Ал 14-ші тәулікте lg2,0 (2,0;2,15) мӛлшерінде 

идентификацияланды, бақылау тобында олардың саны lg4,0 (4,0;4,28) (р=0,037) 

құрады. Ал үшінші топта (сыртқы γ-сәулелену 
60

Со) лактобактериялар саны , 

тек 3-ші тәулікте статистикалық мәнді тӛмендеді lg2,0 (2,0; 2,15), ал 14-ші 

тәулікте олардың санында бақылау тобымен салыстырғанда айырмашылық 

анықталған жоқ. Лактобактериялар саны бойынша 
56

Мn (тоқ ішектегі ішкі 

сәулелену дозасы-0,69) және 
60

Со γ-сәулелену топтары арасында статистикалық 

мәнді айырмашылықтар анықталған жоқ. 

 

 
 

Сурет 3 – Тоқ ішек микрофлорасындағы Lactobacillus spp. санының әсер етуден 

кейін 3, 14 және 60 тәулікте ӛзгеруі 
 

Ішкі сәулеленудің екінші тобында (IІ-
56

Mnх4) ферменттік белсенділігі 

қалыпты E.coli саны әсер етуден кейін 3-ші тәулікте lg5,0 (2,5; 5,23) деңгейінде 

тіркелді. Бұл бақылау 7,0 (7,0; 7,23) және 
60

Со сыртқы сәулелену 7,0 (7,0; 7,15) 

(р=0,001), тобымен салыстырғанда айырмашылықтары статистикалық мәнді 

тӛмендеген. Ал зерттеудің 14-ші күні қалыпты микрофлора ӛкілі – E.coli 

тәжірибелік жануарлардың тоқ ішегінде мүлдем анықталған жоқ. Зеттеудің 60-

шы күні бұл бактериялар саны lg4,15 (4,0; 4,3) дейін жоғарлады. Бірақ бұл 

кӛрсеткіш бақылау тобымен lg7,23 (7,0; 7,47) (р=0,034) салыстырғанда 

статисталық мәнді тӛмен болып табылады (сурет4).  

Ішкі сәулеленудің бірінші тобында (І-
56

Mnх2) (тоқ ішектегі ішкі сәулелену 

дозасы-0,69) E.coli саны lg5,47 (5,38; 5,47) тең болды, бұл бақылау тобымен 

lg7,0 (7,0; 7,23) салыстырғанда статистикалық мәнді тӛмен. Ал зерттеудің 14-ші 

тәулігінде қалыпқа келді,бұл бірінші зерттеу тобындағы дозаның «шағын» 
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болуымен байланысты. Бірақ 60-шы тәулікте бақылау тобымен lg7,23 (7,0; 7,47) 

салыстырғанда қайтадан статистикалық мәнді тӛмендеді 4,15 (4,0; 4,3) 

(р=0,001). 

Сыртқы сәулелендіруге ұшыраған 
60

Со тобында қалыпты ферменттік 

белсенділігі бар E.coli саны 3-ші тәулікте бақылау тобымен салыстырғанда 

қалыпты деңгейде болды. Бірақ зерттеудің 14-ші күні ішек таяқшаларының 

саны lg2,0 (2,0; 2,5) дейін тӛмендеп, 60-шы тәулікте қайтадан қалыпты деңгейге 

келді. Бұл сыртқы 
60

Со гамма-сәулесінің 2 Гр дозада «шағын» дозадағы ішкі 

сәулеленумен салыстырғанда қауіптілігі тӛмен екендігін кӛрсетеді (сурет 4). 

 

 
 

Сурет 4 – Тоқ ішек микрофлорасындағы ферменттік белсенділігі қалыпты E.coli 

санының әсер етуден кейін 3, 14 және 60 тәулікте ӛзгеруі 

 

Гемолиздеуші ішек таяқшалары қалыпты жағдайда ішек микрофлорасында 

анықталмайтынын айта кету керек, бірақ тәжірибелік егеуқұйрықтардың екінші 

тобында (IІ-
56

Mnх4) (тоқ ішектегі ішкі сәулелену дозасы – 1,90 Гр) зерттеудің 3-

ші күні факультативті флорадан гемолиздеуші ішек таяқшалары lg7,0 (6,84; 

7,15) мӛлшерде бӛлініп алынды, бірақ иондаушы сәулемен әсер етуден кейін 

зерттеудің басқа кезеңдерінде бұл бактериялардың колониялары анықталмады. 

Тоқ ішектегі ішкі сәулелену дозасы 0,69 Гр болған 
56

Мn тобында (I-
56

Mnх2) зерттеудің 14-ші күні Proteus vulgaris шартты-патогенді бактериялары 

жоғарғы сұйылтуларда lg5,3 (2,65; 5,57) анықталды, ал басқа топтарда (I-
56

Mnх2), ІІІ (
60

Со) және ІV (бақылау) бұл микроорганизмдер анықталмады.  

Citrobacter туыстастығының бактериялары үшінші ІІІ (
60

Со) және тӛртінші 

ІV (MnО2) және бақылау топтарында зерттеудің барлық кезеңінде анықталған 

жоқ. Тоқ ішектегі ішкі сәулелену дозасы 1,90 Гр болған 
56

Мn тобында (ІI-
56

Mnх4) 14-ші тәулікте lg5,3 (2,65; 5,6) кӛлемінде, ал бірінші топта (I-
56

Mnх2), 

зерттеудің 3-ші күні lg6,3 (3,15; 6,38) (0,69 Гр) тоқ ішек микрофлорасынан 
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бӛлініп алынды. Бірақ зерттеудің 60-шы күні тоқ ішек микрофлорасында бұл 

микроорганизмдер анықталмады.  

Ішектің дисбиотикалық жағдайының маңызды кӛрсеткіші болып Candida 

туыстастығының саңырауқұлақтары табылады. Оларды бақылау тобынан басқа 

топтардың барлығынан анықтадық. Сонымен, екінші (IІ-
56

Mnх4) және бірінші 

(І-
56

Mnх2) зерттеу топтарында 3-ші тәулікте Candida туыстастығының 

саңырауқұлақтары сәйкесінше, lg4,0 (4,0; 4,15) және lg4,3 (4,2; 4,38) 

мӛлшерінде анықталды. Олар тек 3-ші тәулікте ғана тіркелді, ал басқа зерттеу 

күндері анықталған жоқ. 
60

Со гамма-сәулелену тобында  зеттеудің 14-ші күні 

Candida туыстастығына жататын саңырауқұлақтар lg3,3 (3,15; 3,30) мӛлшерде 

анықталды. 

Сонымен, зертханалық егеуқұйрықтарға «шағын» дозада нейтронды-

белсендендірілген 
56

Mn ұнтағымен ингаляциялық жолмен әсер еткен топтарда 

тоқ ішек микрофлорасының айқын бұзылыстары байқалды. Бұл 

микрофлораның тұрақты ӛкілдері анаэробтардың (бифидо- және 

лактобактериялар) мӛлшерінің азаюымен және шартты-патогенді бактериялар 

санының кӛбеюімен кӛрінді [176,177]. 

 Бірақ тоқ ішектегі ішкі сәулелену дозасы 1,90 Гр құраған 
56

Mn тобымен 

салыстырғанда тоқ ішектегі ішкі сәулелену дозасы 0,69 Гр құраған 
56

Mn 

тобында бұзылыстар айқын болған жоқ. Бұл тоқ ішектегі ішкі сәулелену 

дозасының салыстырмалы тӛмен жәнетоқ ішекте биоүлбірдің болуымен 

байланысты болуы мүмкін [178]. Сыртқы 
60

Со гамма-сәулелену тобында тоқ 

ішек микрофлорасындағы бұзылыстар айқын емес, біршама қысқа мерзімді 

және олар зерттеу барысында қалыпқа келді. Ал зерттеудің белсендірілмеген 

МnО2 тобында микрофлораның сандық және сапалық құрамы бақылау тобына 

сәйкес келді [179,180].  

 

3.3 Зерттеудің әртҥрлі мерзімінде зертханалық жануарлардың 

ӛкпесінің салыстырмалы салмағына салыстырмалы сипаттама 

Әдеби шолулардың мәліметтері бойынша түрлі радиациялық апаттар 

кезіндегі «шағын» дозалы ішкі және сыртқы иондаушы сәуленің әсерінен 

дамитын ӛкпе зақымданулары себебінен ӛлім кӛрсеткіші жоғарлағаны туралы 

айтылады. Сондықтан бұл мәселеге қызығушылық артты [60,р. 575;61,р. 718].  

Әр түрлі топтағы егеуқұйрықтарға әсер еткеннен кейін 3, 14 және 60 

тәулікте жануарларды эксперименттен шығарғаннан соң, хирургиялық жолмен 

ӛкпе тіндері алынып, электронды таразыда (Capacity: 300gx0.01g) салмағы 

анықталды. Бұл зерттеудің нәтижелері 6 кестеде кӛрсетілген.  

Ӛкпе салмағы кӛрсеткіші тұрақсыз шама болып табылады. Негізінен 

белгілердің таралуында қалыптыдан айырмашық болды, соның салдарынан 

орташа мәндерді есептеу кезінде медиа және квартиль аралық интервал 

пайдаланылды. Краскел-Уолисстің критерийі 3, 14 және 60 күн аралығында 

топтардың арасындағы ӛкпенің салыстырмалы салмағында 

айырмашылықтардың болуы туралы гипотезаны қабылдауға немесе 
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қабылдамауға шешім қабылдау үшін қолданылды. Бұл критерий бес топ 

арасында (нейтронды белсендендірілген марганец ұнтағымен (
56

Mn) 0,09 және 

0,11 Гр дозада белсендірілмеген марганец диоксиді (MnO2) және сыртқы γ-

сәулелену (
60

Со) және бақылау) статистикалық мәнді айырмашылықтар тек 14-

ші тәулікте анықталды (кесте 6).  

 

Кесте 6 - 0,05 және 0,11 Гр дозада ішкі (
56

Mn) және 2 Гр дозада сыртқы (
60

Co) 

сәулеленуден кейін және белсендендірілмеген Mn02 ұнтағымен ингаляциялық 

жолмен әсер еткеннен кейін бақылау тобымен салыстырғанда 

егеуқұйрықтардың ӛкпелерінің салыстырмалы салмағына сипаттама 

 
Зерттеу 

кезеңі 

Топтар n Ме SD  

Стд. 

ауытқу 

Квартиль 

аралық 

интервал 

Краскела-Уоллис ӛлшемі 

Q1 Q3 Рангт

ар 

χ2 Ст.

св. 

Р 

3 

тәуліктен 

кейін 

І-
56

Mnх2 12 0,43 0,0968598 0,40 0,61 21,83  

 

7,26

9 

 

 

4 

 

 

0,122 
IІ-

56
Mnх4 12 0,55 0,0731126 0,48 0,62 39,50 

IIІ -
60

Co 12 0,50 0,0451261 0,42 0,52 26,50 

IV -MnO2 12 0,52 0,0484924 0,44 0,55 33,83 

V–бақыл. 12 0,48 0,1397942 0,42 0,70 30,83 

14 

тәуліктен 

кейін 

І-
56

Mnх2 12 0,66 0,07580 0,62 0,79 47,50  

 

48,2

34 

 

 

4 

 

 

0,001 
IІ-

56
Mnх4 12 0,67 0,01044 0,66 0,68 49,50 

IIІ -
60

Co 12 0,40 0,01603 0,38 0,41 9,25 

IV -MnO2 12 0,52 0,05908 0,40 0,52 23,67 

V–бақыл. 12 0,46 0,04338 0,44 0,50 22,58 

60 

тәуліктен 

кейін 

І-
56

Mnх2 12 0,50 0,0514045 0,45 0,57 41,17  

 

5,75

1 

 

 

4 

 

 

0,219 
IІ-

56
Mnх4 12 0,45 0,0470010 0,41 0,50 28,00 

IIІ -
60

Co 12 0,44 0,1708446 0,26 0,66 28,83 

IV -MnO2 12 0,42 0,0871084 0,39 0,58 27,83 

V–бақыл. 12 0,44 0,0631736 0,41 0,47 26,67 
 

Топтар арасында орташа мәнді апостериорлы салыстыру үшін Манна – 

Уитни параметрлік емес критерийі қолданылды, онда ортаншы мән ретінде 

медиана (Ме) пайдаланылды. 

14-ші тәулікте топтар арасында жүргізілген апостериорлы салыстыру «І-
56

Mnх2, бақылау»,«IІ-
56

Mnх4, бақылау», «IIІ -
60

Co, бақылау» және «IV -MnO2, 

бақылау» ӛкпенің салыстырмалы салмағының орташа мәні бойынша бақылау 

тобымен салыстырғанда статистикалық мәнді айырмашылықтарды – бірінші (І-
56

Mnх2) (р=0,001), екінші (IІ-
56

Mnх4) (р=0,001) және үшінші (IІІ-
60

Co) (р=0,001) 

топтар арасында анықтады. Ал басқа зерттеу кезеңдерінде ӛкпенің 

салыстырмалы салмағында топтар арасында айырмашылықтар анықталған жоқ.  
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Кесте 7 – 0,05 және 0,11 Гр дозада ішкі (
56

Mn) және 2 Гр дозада сыртқы (
60

Co) сыртқы сәулеленуден кейін және 

белсендендірілмеген Mn02 ұнтағымен ингаляциялық жолмен әсер еткеннен кейін 3-ші, 14-ші және 60-шы тәулікте 

бақылау тобымен салыстырғанда егеуқұйрықтардың ӛкпелерінің салыстырмалы салмағының орташа мәнін 

апостериорлы салыстыру 

 
Зерттеу 

топтары 

N Зерттеу кезеңі 

3-ші тәулік 14-ші тәулік 60 – шы тәулік 

Ме Квартиль 

аралық 

интервал 

Манна-Уитни 

ӛлшемі 

Ме Квартиль 

аралық 

интервал 

Манна-Уитни 

ӛлшемі 

Ме Квартиль 

аралық 

интервал 

Манна-Уитни 

ӛлшемі 

Q1 Q3 U Z P Q1 Q3 U Z P Q1 Q3 U Z P 

І-
56

Mnх2 12 0.48  0.40 0,56 64 -0.46 0.642 0.69  0.63 0,75 0.000 -4.19 0.001 0.46 0.45 0,57 28 -

2.57 
0.01 

Бақылау 12 0.48 0.42 0,70 0.46 0.44 0,50 0.44 0.41 0,47 

IІ-
56

Mnх4 12 0.55 0.48 0,62 48 -1.40 0.159 0.67 0.66 0,68 0.000 -4.23 0.001 0.45 0.41 0,50 66 -

0.35 

0.72 

Бақылау 12 0.48 0.42 0,70 0.46 0.44 0,50 0.44 0.41 0,47 

IІІ-
60

Co  0.51 0.42 0,52 60 -0.70 0.483 0.48 0.38 0,41 11 -3,55 0,001 0.47 0.26 0,66 68 -

0,23 

0,81 

Бақылау  0.48 0.42 0,70 0.46 0.44 0,50 0.44 0.41 0,47 

IV-MnО2  0,52 0,44 0,55 56 -0,93 0,35 0,52 0,44 0,50 60 -0,71 0,47 0,42 0,39 0,58 72 0,00 1,00 

Бақылау  0.48 0.42 0,70 0.46 0.44 0,50 0.44 0.41 0,47 
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60
Co γ- сәулесімен 2 Гр дозада сыртқы сәулеленуден кейін, 

белсендендірілмеген Mn02 ұнтағымен ингаляциялық жолмен әсер еткеннен 

кейін және бақылау топтарында әртүрлі зерттеу кезеңдерінде 

егеуқұйрықтардың ӛкпесінің салыстырмалы салмағында айтарлықтай 

ӛзгерістер болған жоқ, бірақ егеуқұйрықтардың ӛсуімен байланысты 

ӛкпелердің салыстырмалы салмағы тӛмендеді. Ал ӛкпедегі ішкі сәулелену 

дозасы 0,05 Гр болған 
56

Mn тобында зерттеудің 14-ші күні ӛкпелердің 

салыстырмалы салмағы бақылау тобымен салыстырғанда біршама жоғары 

болды (p<0,05), алайда зерттеудің 60-шы күні бұл мәліметтер бақылау мәніне 

сәйкес келді. Ӛкпедегі ішкі сәулелену дозасы 0,11 Гр болған 
56

Mn тобында 

зерттеудің 14-ші күні ӛкпелердің салыстырмалы салмағы айқын жоғарлады (p 

<0.01). Бұл кӛрсеткіштер зерттеудің 60-шы күні қалыпты деңгейге келді (кесте 

7) [181,182]. 

 

3.4Ішкі (
56

Mn)және сыртқы (
60

Co) иондаушы сәуле әсерінен кейін, 

сонымен қатар белсендендірілмеген марганец диоксиді ҧнтағымен (MnО2) 

ингаляциялық жолмен әсер етуден кейін 3, 14 және 60 тәулік кезеңдерінде 

тәжірибелік жануарлардың ӛкпе тініндегі TGF-beta, TGFβR1, Hyal2, Has2, 

Smad 2, Smad 7, AQP1, AQP5 мРНҚ гендері экспрессиясын талдау 

Тәжірибелік жануарлардың ӛкпесі ағзаға радионуклидтердің түсу жолына 

байланысты сәулеленудің негізгі «нысана-мүшесі болып табылады.  

Бұл кезеңнің міндеті болыпбақылау тобымен салыстырғанда 

тозаңдандырылған 
56

Mn ұнтағымен және белсендендірілмеген MnО2 ұнтағымен 

және 2 Гр дозада сыртқы γ-сәулеленуден (
60

Co) кейін ӛкпедегі TGFβR1, TGFβ, 

Smad2, Smad7, AQP1, AQP5, Hyal2, Has2 мРНҚ гендері экспрессиясын әсер 

етуден кейін 3, 14 және 60 тәулікте сандық кері транскрипция кезеңімен 

тізбекті полимеразды реакция (КТ-ТПР) әдісі арқылы анықтау. 

 

3.4.1 Барлық зерттеу топтарыда ӛкпедегі TGFβ және TGFbR мРНҚ 

генінің экспрессиясына салыстырмалы талдау жҥргізу 

мРНҚ гендерінің экспрессиясының сандық мәліметтерінің қалыпты 

таралуын ескере отырып, салыстырмалы талдау ANOVA дисперсиялық 

талдауын қолданумен жүргізілді. Бұл талдау барлық зертттеу топтары арасында 

3-ші, 14-ші және 60-шы тәулікте ӛкпедегі TGFβ және TGFbR гендерінің 

экспрессия деңгейінің ӛзгеруінде статистикалық мәнді айырмашылық бар 

екендігін кӛрсетті  (кесте 8). Мұнда 14-ші тәулікте TGFβжәне TGFbR мРНҚ 

гендерініңэкспрессиясында дисперсияның біртектілігі байқалған жоқ. 

Сондықтан Уэлчтың және Браун- Форсайттың критериін қолданумен орташа 

мәндердің теңдестігі үшін робастты тесттер жүргізілді. ANOVA мәліметтері 8 

кестеде кӛрсетілген. 
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Кесте 8 – ANOVA зерттеу топтарында 3-ші, 14-ші және 60-шы  тәулікте TGFβ және TGFbR мРНҚ генінің деңгейінің 

ӛзгеруі 

 

TGFβ 

Топтар 3-ші тәулікте 14-ші тәулікте 60-шы тәулікте 

М SD 95% СА Дисперсиян

ың 

біртектілік 

критериясы 

М SD 95% СА Орташа мәннің 

теңдестігі үшін 

робастты тесттер 

М SD 95% СА Дисперсиян

ың 

біртектілік 

критериясы 

F Р 

Уэлча 

Брауна-

Форсайт

а 

F Р 

І-
56

Mnх2 2,54 0,45 2,24-2,82 

20,5 0,001 

4,01 0,57 3,65-4,38 

0,001 

 

0,001 

 

4,34 0,63 3,93-4,74 

4,59 

 

0,003 

 

IІ-
56

Mnх4 3,63 0,32 3,42-3,84 5,70 0,64 5,30-6,11 3,81 1,13 3,09-4,53 

IIІ -
60

Co 3,94 1,19 3,30-4,81 4,47 0,81 3,95-4,99 5,45 1,66 4,38-6,51 

IV -MnO2 3,11 0,40 2,84-3,36 3,86 0,58 3,49-4,23 4,16 0,64 3,75-4,57 

V –бақыл. 4,70 0,38 4,46-4,94 4,45 0,25 4,28-4,61 4,61 0,28 4,43-4,78 

TGFbR 

І-
56

Mnх2 0,47 0,13 0,38-0,56 

32,4 

 

0,001 

 

0,42 0,10 0,35-0,48 

0,001 0,001 

0,67 0,08 0,61-0,72 

9,05 

 

0,001 

 

IІ-
56

Mnх4 0,31 0,07 0,26-0,36 0,51 0,12 0,43-0,59 0,41 0,11 0,34-0,49 

IIІ -
60

Co 0,84 0,17 0,73-0,95 0,54 0,10 0,47-0,60 0,99 0,60 0,60-1,37 

IV -MnO2 0,81 0,04 0,78-0,84 0,66 0,14 0,62-0,80 1,00 0,03 0,98-1,03 

V –бақыл. 0,76 0,20 0,62-0,89 0,83 0,13 0,74-0,92 0,82 0,89 0,76-0,76 
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Топтар арасында апостериорлы салыстыру жүргізу үшін t Даннеттің (2-

жақты) критерийі қолданылды. Зерттеудің 3-ші тәулігінде апостериорлы 

салыстыру: «І-
56

Mnх2, бақылау»,«IІ-
56

Mnх4, бақылау», «IIІ -
60

Co, бақылау» и 

«IV -MnO2, бақылау» нәтижесінде бақылау тобымен салыстырғанда ӛкпедегі 

TGFβ  мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің орташа мәнінде айырмашылықтар 

бірінші (І-
56

Mnх2) (р=0,001) зерттеу тобында анықталды. Ал басқа зерттеу 

топтарында ӛкпедегі TGFβ  мРНҚ генінің экспрессия деңгейінде зерттеудің 3-

ші тәулігінде статистикалық мәнді айырмашылықтар анықталған жоқ (кесте 9).  

14-ші тәулікте ӛкпедегі TGFβ мРНҚ генінің экспрессия деңгейінде бірінші 

топта (І-
56

Mnх2) (р=0,001) бақылау тобымен салыстырған мәнді 

айырмашылықтар болды (кесте 9).  

60-шы тәулікте ӛкпедегі TGFβ мРНҚ генінің экспрессия деңгейінде барлық 

зерттеу топтары арасында бақылау тобымен салыстырғанда мәнді 

айырмашылықтар анықталған жоқ (кесте 9). 

Топтар арасында апостериорлы салыстыру жүргізу үшін t Даннеттің (2-

жақты) критерийі қолданылды. Топтар арасында «І-
56

Mnх2, бақылау»,«IІ-
56

Mnх4, бақылау», «IIІ -
60

Co, бақылау» және «IV -MnO2, бақылау» жүргізілеген 

апостериорлы салыстыру 3-ші тәулікте ӛкпедегі TGFβR мРНҚ генінің 

экспрессия деңгейінің орташа мәнінде бақылау тобымен салыстырғанда бірінші 

(І-
56

Mnх2) (р=0,001) және екінші (IІ-
56

Mnх4) (р=0,001) топтарда статистикалық 

мәнді айырмашылықтар анықтады.  Ал басқа топтарда бақылау тобымен 

салыстырғанда 3-ші тәуліктеӛкпедегі TGFβR мРНҚ генінің экспрессия 

деңгейінің орташа мәнінде статистикалық мәнді айырмашылықтар анықталған 

жоқ (кесте 9).  

Зерттеудің 14-ші тәулігінде ӛкпедегі TGFβR мРНҚ генінің экспрессия 

деңгейінің орташа мәнінде бақылау тобымен салыстырғанда бірінші (І-
56

Mnх2) 

(р=0,001) және екінші (IІ-
56

Mnх4) (р=0,001) топтарда статистикалық мәнді 

айырмашылықтар анықтады (кесте 9). 

Зерттеудің 60-шы тәулігінде ӛкпедегі TGFβR мРНҚ генінің экспрессия 

деңгейінің орташа мәнінде бақылау тобымен салыстырғанда тек екінші (IІ-
56

Mnх4) (р=0,001) топта статистикалық мәнді айырмашылықтар анықтады 

(кесте 9). 

Салыстыратын топтардың саны бесеу болғандықтан, статистикалық 

мәнділіктің шекті деңгейі Бонферони түзетуімен 0,01 деңгейінде белгіленді. 
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Кесте 9 -  Тәжірибелік топтарда зерттеудің 3-ші, 14-ші және 60-шы күні TGFβ және TGFβR мРНҚ гендері 

экспрессиясының орташа мәнін апостериорлы салыстыру 

 
мРНК гені TGFβ 

Критерий Топтар(I) Салыстыру 

жүргізілетін 

топтар(J) 

3-ші тәулікте 14-ші тәулікте 60-шы тәулікте 

Р 95% ДИ р 95% ДИ р 95% ДИ 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

t Даннетта 

(2-жақты)
b
 

Бақылау 

І-
56

Mnх2 0,001 -2,98 -1,34 0,244 -1,20 0,33 0,908 -1,54 1,00 

IІ-
56

Mnх4 0,041 -1,88 -0,25 0,001 0,48 2,02 0,169 -2,06 0,47 

IIІ -
60

Co 0,057 -1,46 0,17 1,000 -0,74 0,79 0,136 -0,43 2,11 

IV -MnO2 0,068 -2,41 -0,78 0,067 -1,35 0,18 0,646 -1,71 0,82 

мРНК гені TGFbR 

t Даннетта 

(2-жақты)
b
 

Бақылау 

І-
56

Mnх2 0,001 -0,4697 -0,10 0,001 -0,57 -0,25 0,507 -0,51 0,21 

IІ-
56

Mnх4 0,001 -0,6314 -0,26 0,001 -0,48 -0,16 0,004 -0,76 -0,04 

IIІ -
60

Co 0,454 -0,1022 0,26 0,062 -0,45 -0,13 0,392 -0,19 0,53 

IV -MnO2 0,813 -0,1330 0,23 0,074 -0,27 0,04 0,304 -0,17 0,54 

*. Орташа мәннің айырмашылығы 0,01 деңгейінде мәнді. 

a. Даннеттың t-критериі бақылау тобын басқа топтармен салысытырады 
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3.4.2 Барлық зерттеу топтарыда ӛкпедегі Smad 2 және Smad 7  мРНҚ 

генінің экспрессиясына салыстырмалы талдау жҥргізу  

мРНҚ гендерінің экспрессиясының сандық мәліметтерінің қалыпты 

таралуын ескере отырып, салыстырмалы талдау ANOVA дисперсиялық 

талдауын қолданумен жүргізілді. Бұл талдау барлық зертттеу топтары арасында 

3-ші, 14-ші және 60-шы тәулікте ӛкпедегі Smad2 генінің экспрессия деңгейінің 

ӛзгеруінде статистикалық мәнді айырмашылық бар екендігін кӛрсетті. ANOVA 

мәліметтері 10 кестеде кӛрсетілген 

Сонымен қатар, бұл зерттеулер барлық зертттеу топтары арасында 3-ші, 

14-ші және 60-шы тәулікте ӛкпедегі Smad7 генінің экспрессия деңгейінің 

ӛзгеруінде де статистикалық мәнді айырмашылық бар екендігін кӛрсетті  (кесте 

10). 
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Кесте 10 – ANOVA зерттеу топтарында 3-ші, 14-ші және 60-шы тәулікте Smad 2 және Smad 7 мРНҚ генінің деңгейі 

 

Smad 2 

Топтар 3-ші тәулікте 14-ші тәулікте 60-шы тәулікте 

М SD 95% ДИ Дисперсияны

ң біртектілік 

критериясы 

М SD 95% ДИ Дисперсияның 

біртектілік 

критериясы 

М SD 95% ДИ Дисперсияны

ң біртектілік 

критериясы 

F Р F Р F Р 

І-
56

Mnх2 2,10 0,24 1,94-2,25 

49,8 

 

0,001 

 

1,79 0,03 1,76-1,81 

7,49 

 

0,001 

 

2,33 0,06 2,29-2,36 

22,7 

 

0,001 

 

IІ-
56

Mnх4 1,81 0,13 1,72-1,89 2,58 0,49 2,26-2,89 1,67 0,28 1,48-1,85 

IIІ -
60

Co 2,85 0,04 2,82-2,87 2,03 0,05 1,99-2,06 2,63 0,49 2,31-2,94 

IV -MnO2 1,30 0,10 1,23-1,36 2,49 0,16 2,38-2,59 2,17 0,09 2,11-2,22 

V –бақыл. 2,30 0,55 1,94-2,65 2,70 0,96 2,08-3,31 4,62 1,79 3,47-5,76 

Smad7 

І-
56

Mnх2 0,25 0,17 0,14-0,35 

7,79 

 

0,001 

 

0,30 0,08 0,24-0,35 

9,43 

 

0,001 

 

0,24 0,12 0,16-0,31 

20,60 

 

0,001 

 

IІ-
56

Mnх4 0,31 0,03 0,28-0,33 0,25 0,05 0,21-0,28 0,09 0,02 0,07-0,10 

IIІ -
60

Co 0,13 0,11 0,05-0,20 0,19 0,09 0,12-0,25 0,11 0,01 0,10-0,11 

IV -MnO2 0,17 0,01 0,16-0,17 0,17 0,01 0,15-0,18 0,04 0,01 0,03-0,04 

V –бақыл. 0,13 0,06 0,09-0,16 0,14 0,07 0,09-0,18 0,07 0,03 0,04-0,09 
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Топтар арасында апостериорлы салыстыру жүргізу үшін t Даннеттің (2-

жақты) критерийі қолданылды. Топтар арасында «І-
56

Mnх2, бақылау»,«IІ-
56

Mnх4, бақылау», «IIІ -
60

Co, бақылау» және «IV -MnO2, бақылау» жүргізілеген 

апостериорлы салыстыру 3-ші тәулікте ӛкпедегі Smad2 мРНҚ генінің 

экспрессия деңгейінің орташа мәнінде бақылау тобымен салыстырғанда 

статистикалық мәнді айырмашылықтар анықталған жоқ (кесте 11).  

14-ші тәулікте ӛкпедегі Smad2 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің орташа 

мәнінде бақылау тобымен салыстырғанда статистикалық мәнді 

айырмашылықтар анықталған жоқ (кесте 11).  

60-шы тәулікте ӛкпедегі Smad2 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің 

орташа мәнінде бақылау тобымен салыстырғанда екінші топта (ІІ-56Mn*4) 

(р=0,001)  статистикалық мәнді айырмашылықтар анықталды (кесте 11).  

Топтар арасында «І-
56

Mnх2, бақылау»,«IІ-
56

Mnх4, бақылау», «IIІ -
60

Co, 

бақылау» және «IV -MnO2, бақылау» жүргізілеген апостериорлы салыстыру 3-

ші тәулікте ӛкпедегі Smad7 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің орташа 

мәнінде бақылау тобымен салыстырғанда екінші топта (ІІ -56Mn*4) 

(р=0,001)статистикалық мәнді айырмашылықтар анықталды (кесте 11).  

14-ші тәулікте ӛкпедегі Smad7 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің орташа 

мәнінде бақылау тобымен салыстырғанда бірінші топта (І -56Mn*2) 

(р=0,001)статистикалық мәнді айырмашылықтар анықталды (кесте 11).  

60-шы тәулікте ӛкпедегі Smad7 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің 

орташа мәнінде бақылау тобымен салыстырғанда бірінші топта (І -56Mn*2) 

(р=0,001)статистикалық мәнді айырмашылықтар анықталды (кесте 11).  

Салыстыратын топтардың саны бесеу болғандықтан, статистикалық 

мәнділіктің шекті деңгейі Бонферони түзетуімен 0,01 деңгейінде белгіленді. 
 

3.4.3 Барлық зерттеу топтарыда ӛкпедегі AQP1 және AQP5 мРНҚ 

генінің экспрессиясына салыстырмалы талдау жҥргізу  

мРНҚ гендерінің экспрессиясының сандық мәліметтерінің қалыпты 

таралуын ескере отырып, салыстырмалы талдау ANOVA дисперсиялық 

талдауын қолданумен жүргізілді. Бұл талдау барлық зертттеу топтары арасында 

3-ші, 14-ші және 60-шы тәулікте ӛкпедегі AQP1және AQP5 генінің экспрессия 

деңгейінің ӛзгеруінде статистикалық мәнді айырмашылық бар екендігін 

кӛрсетті  (кесте 12). ANOVA мәліметтері 12 кестеде кӛрсетілген. 
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Кесте 11 -  Тәжірибелік топтарда зерттеудің 3-ші, 14-ші және 60-шы тәулікте Smad 2және Smad 7 мРНҚ гендерінің 

экспрессиясының орташа мәнін апостериорлы салыстыру 

 

Smad 2 

Критерий Топтар(I) Салыстыру 

жүргізілетін 

топтар(J) 

3-ші тәулікте 14-ші тәулікте 60-шы тәулікте 

Р 95% СА р 95% СА р 95% СА 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

t Даннетта 

(2-жақты)
b
 

Бақылау 

І-
56

Mnх2 0,255 -0,56 0,16 0,021 -1,54 -0,27 0,816 -0,42 0,24 

IІ-
56

Mnх4 0,011 -0,85 -0,12 0,939 -0,74 0,51 0,001 -1,08 -0,41 

IIІ -
60

Co 0,031 0,18 0,91 0,036 -1,30 -0,03 0,168 -0,12 0,54 

IV -MnO2 0,023 -1,36 -0,63 0,682 -0,84 0,42 0,076 -0,58 0,08 

Smad7 

t Даннетта 

(2-жақты)
b
 

Бақылау 

І-
56

Mnх2 0,015 -0,006 0,24 0,001 0,06 0,25 0,001 0,09 0,24 

IІ-
56

Mnх4 0,001 0,05 0,30 0,021 0,01 0,20 0,821 -0,05 0,09 

IIІ -
60

Co 1,000 -0,12 0,12 0,278 -0,04 0,14 0,289 -0,03 0,11 

IV -MnO2 0,717 -0,08 0,16 0,704 -0,06 0,12 0,539 -0,10 0,04 

*. Орташа мәннің айырмашылығы 0,01 деңгейінде мәнді. 

a. Даннеттың t-критериі бақылау тобын басқа топтармен салысытырады 
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Кесте 12 – ANOVA зерттеу топтарында 3-ші, 14-ші және 60-шы тәулікте AQP1 және AQP5 мРНҚ гендерінің 

экспрессиясының деңгейі 

 

AQP1 

Зерттеле-

тін топтар 

3-ші тәулікте 14-ші тәулікте 60-шы тәулікте 

М SD 95% СА Дисперсиян

ың 

біртектілік 

критериясы 

М SD 95% СА Дисперсияны

ң біртектілік 

критериясы 

М SD 95% СА Дисперсияның 

біртектілік 

критериясы 

F Р F Р F Р 

І-
56

Mnх2 0,40 0,19 0,27-0,52 

8,56 

 

0,001 

 

0,46 0,13 0,37-0,54 

7,49 

 

0,003 

 

0,47 0,17 0,36-0,57 

9,65 

 

0,001 

 

IІ-
56

Mnх4 0,42 0,12 0,34-0,49 0,31 0,09 0,25-0,36 0,23 0,04 0,20-0,25 

IIІ -
60

Co 0,37 0,16 0,26-0,47 0,34 0,04 0,30-0,37 0,32 0,10 0,25-0,38 

IV -MnO2 0,19 0,01 0,17-0,20 0,38 0,04 0,35-0,40 0,27 0,04 0,24-0,29 

V –бақыл. 0,21 0,03 0,18-0,23 0,36 0,07 0,31-0,40 0,30 0,09 0,23-0,36 

AQP5 

І-
56

Mnх2 5,41 0,94 4,80-6,01 

61,0 

 

0,001 

 

5,82 1,64 4,77-6,86 

 

21,81 

 

 

0,001 

 

5,03 1,42 4,12-5,93 

 

17,54 

 

 

0,001 

 

IІ-
56

Mnх4 5,24 0,85 4,69-5,78 4,44 0,25 4,27-4,60 4,32 1,07 3,63-5,0 

IIІ -
60

Co 3,85 0,28 3,67-4,03 4,12 0,55 3,76-4,47 3,41 0,19 3,28-3,53 

V -MnO2 1,85 0,04 1,82-1,87 3,02 0,13 2,93-3,10 2,51 0,19 2,38-2,63 

V –бақыл. 2,61 0,84 2,07-3,14 3,49 0,19 3,36-3,61 3,08 0,42 2,81-3,34 
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Топтар арасында апостериорлы салыстыру жүргізу үшін t Даннеттің (2-

жақты) критерийі қолданылды. Топтар арасында «І-
56

Mnх2, бақылау»,«IІ-
56

Mnх4, бақылау», «IIІ -
60

Co, бақылау» және «IV -MnO2, бақылау» жүргізілеген 

апостериорлы салыстыру 3-ші тәулікте ӛкпедегі AQP1 мРНҚ генінің 

экспрессия деңгейінің орташа мәнінде бақылау тобымен салыстырғанда бірінші 

(І-
56

Mnх2) (р=0,003) және екінші (IІ-
56

Mnх4) (р=0,001) топта статистикалық 

мәнді айырмашылықтар анықталды (кесте 13).  

14-ші тәулікте ӛкпедегі AQP1 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің орташа 

мәнінде бақылау тобымен салыстырғанда статистикалық мәнді 

айырмашылықтар анықталған жоқ.  

60-шы тәулікте ӛкпедегі AQP1 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің орташа 

мәнінде бақылау тобымен салыстырғанда бірінші (І-
56

Mnх2) (р=0,001) тобында 

статистикалық мәнді айырмашылықтар анықталды (кесте 13).  

Топтар арасында «І-
56

Mnх2, бақылау»,«IІ-
56

Mnх4, бақылау», «IIІ -
60

Co, 

бақылау» және «IV -MnO2, бақылау» жүргізілеген апостериорлы салыстыру 3-

ші тәулікте ӛкпедегі AQP5 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің орташа мәнінде 

бақылау тобымен салыстырғанда бірінші (І-
56

Mnх2) (р=0,001), екінші (IІ-
56

Mnх4) (р=0,001) және үшінші (сыртқы γ –сәулелену (
60

Со)) (р=0,001) зерттеу 

топтарында статистикалық мәнді айырмашылықтар анықталды (кесте 13).  

14-ші тәулікте ӛкпедегі AQP5 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің орташа 

мәнінде бақылау тобымен салыстырғанда бірінші (І-
56

Mnх2) (р=0,001), және 

екінші (IІ-
56

Mnх4) (р=0,01) зерттеу топтарында статистикалық мәнді 

айырмашылықтар анықталды (кесте 13).  

60-шы тәулікте ӛкпедегі AQP5 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің орташа 

мәнінде бақылау тобымен салыстырғанда бірінші (І-
56

Mnх2) (р=0,001), және 

екінші (IІ-
56

Mnх4) (р=0,002) зерттеу топтарында статистикалық мәнді 

айырмашылықтар анықталды (кесте 13).  

Салыстыратын топтардың саны бесеу болғандықтан, статистикалық 

мәнділіктің шекті деңгейі Бонферони түзетуімен 0,01 деңгейінде белгіленді. 
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Кесте 13 -  Тәжірибелік топтарда зерттеудің 3-ші, 14-ші және 60-шы тәулікте AQP1және AQP5 мРНҚ гендері 

экспрессиясының орташа мәнін апостериорлы салыстыру 

 

AQP1 

Критерий Топтар 

(I) 

Салыстыру 

жүргізілетін 

топтар(J) 

3-ші тәулікте 14-ші тәулікте 60-шы тәулікте 

Р 95% СА Р 95% СА р 95% СА 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғ

ы 

шекара 

Тӛменг

і 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

t Даннетта 

(2-жақты)
b
 

Бақылау 

І-
56

Mnх2 0,003 0,02 0,35 0,024 -0,01 0,21 0,001 0,03 0,30 

IІ-
56

Mnх4 0,001 0,04 0,37 0,435 -0,16 0,06 0,281 -0,20 0,06 

IIІ -
60

Co 0,013 -0,005 0,32 0,947 -0,13 0,09 0,969 -0,11 0,15 

IV -MnO2 0,987 -0,18 0,14 0,947 -0,09 0,13 0,882 -0,16 0,10 

AQP5 

t Даннетта 

(2-жақты)
b
 

Бақылау 

І-
56

Mnх2 0,001 1,90 3,69 0,001 1,31 3,34 0,001 0,88 3,01 

IІ-
56

Mnх4 0,001 1,73 3,52 0,010 -0,06 1,96 0,002 0,17 2,30 

IIІ -
60

Co 0,001 0,34 2,13 0,173 -0,38 1,64 0,731 -0,73 1,39 

IV -MnO2 0,034 -1,65 0,13 0,407 -1,48 0,54 0,281 -1,63 0,49 

*. Орташа мәннің айырмашылығы 0,01 деңгейінде мәнді. 

a. Даннеттың t-критериі бақылау тобын басқа топтармен салысытырады 
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3.4.4 Барлық зерттеу топтарыда ӛкпедегі Hyal2 және Has2 мРНҚ 

гендерінің экспрессиясына салыстырмалы талдау жҥргізу  

мРНҚ гендерінің экспрессиясының сандық мәліметтерінің қалыпты 

таралуын ескере отырып, салыстырмалы талдау ANOVA дисперсиялық 

талдауын қолданумен жүргізілді. Бұл талдау барлық зертттеу топтары арасында 

3-ші, 14-ші және 60-шы тәулікте ӛкпедегі Hyal2 генінің экспрессия деңгейінің 

ӛзгеруінде статистикалық мәнді айырмашылық бар екендігін кӛрсетті  (кесте 

14). Бұл талдау барлық зертттеу топтары арасында 3-ші, 14-ші және 60-шы 

тәулікте ӛкпедегі Has2 генінің экспрессия деңгейінің ӛзгеруінде статистикалық 

мәнді айырмашылық бар екендігін кӛрсетті.  

Топтар арасында апостериорлы салыстыру жүргізу үшін t Даннеттің (2-

жақты) критерийі қолданылды. Топтар арасында «І-
56

Mnх2, бақылау»,«IІ-
56

Mnх4, бақылау», «IIІ -
60

Co, бақылау» және «IV -MnO2, бақылау» жүргізілген 

апостериорлы салыстыру 3-ші, 14-ші және 60-шы тәулікте ӛкпедегі Hyal2 

мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің орташа мәнінде бақылау тобымен 

салыстырғанда барлық зерттеу топтарында статистикалық мәнді 

айырмашылықтар анықталған жоқ (кесте 15). Салыстыратын топтардың саны 

бесеу болғандықтан, статистикалық мәнділіктің шекті деңгейі Бонферони 

түзетуімен 0,01 деңгейінде белгіленді. 

Топтар арасында «І-
56

Mnх2, бақылау», «IІ-
56

Mnх4, бақылау», «IIІ -
60

Co, 

бақылау» және «IV -MnO2, бақылау» жүргізілген апостериорлы салыстыру 3-ші 

тәулікте ӛкпедегі Has2 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің орташа мәнінде 

бақылау тобымен салыстырғанда бірінші (І-
56

Mnх2) (р=0,001) және екінші (IІ-
56

Mnх4) (р=0,001)  зерттеу топтарында статистикалық мәнді айырмашылықтар 

анықталды (кесте 14). Топтар арасында жүргізілеген апостериорлы салыстыру 

14-ші тәулікте ӛкпедегі Has2 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің орташа 

мәнінде бақылау тобымен салыстырғанда бірінші (І-
56

Mnх2) (р=0,001) және 

екінші (IІ-
56

Mnх4) (р=0,001) зерттеу топтарында статистикалық мәнді 

айырмашылықтар анықталды. 60-шы тәулікте ӛкпедегі Has2 мРНҚ генінің 

экспрессия деңгейінің орташа мәнінде бақылау тобымен салыстырғанда бірінші 

(І-
56

Mnх2) (р=0,001) және екінші (IІ-
56

Mnх4) (р=0,001)  зерттеу топтарында 

статистикалық мәнді айырмашылықтар анықталды (кесте 15).  
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Кесте 14 – ANOVA зерттеу топтарында 3-ші, 14-ші және 60-шы тәулікте Hyal2 және Has2 мРНҚ гендерінің 

экспрессиясы деңгейі 

 

Hyal2 

Топтар 3-ші тәулікте 14-ші тәулікте 60-шы тәулікте 

М SD 95% СА Дисперсиян

ың 

біртектілік 

ӛлшемі 

М SD 95% СА Дисперсияны

ң біртектілік 

ӛлшемі 

М SD 95% СА Дисперсияның 

біртектілік 

ӛлшемі 

F Р F Р F Р 

І-
56

Mnх2 12,1 2,75 10,3-13,8 

59,2

6 

 

0,001 

 

29,0 0,46 28,7-29,2 

34,26 

 
0,001 

23,1 5,83 19,3-26,8 

10,12 

 

0,001 

 

IІ-
56

Mnх4 17,0 2,52 15,3-18,6 19,8 3,21 17,7-21,8 16,5 2,11 15,1-17,8 

IIІ -
60

Co 12,0 2,24 10,5-13,4 30,3 1,07 29,6-0,9 26,7 4,02 24,1-29,2 

IV -MnO2 27,3 2,53 25,6-28,9 22,0 2,07 20,7-23,3 19,2 6,10 15,3-23,1 

V –бақыл. 23,5 4,72 20,5-26,5 24,5 4,34 21,7-27,2 19,4 0,99 18,7-20,1 

Has2 

І-
56

Mnх2 0,34 0,05 0,30-0,37 

141,

9 

 

0,001 

 

0,61 0,10 0,54-0,67 

199,0 

 

0,001 

 

1,93 0,40 1,67-2,18 

70,0 

 

0,001 

 

IІ-
56

Mnх4 0,18 0,16 0,07-0,28 0,96 0,38 0,71-1,20 0,61 0,05 0,57-0,64 

IIІ -
60

Co 3,69 0,70 3,23-4,14 1,76 0,44 1,47-2,04 4,67 1,76 3,54-5,79 

IV -MnO2 3,26 0,68 2,82-3,69 5,11 0,27 4,93-5,28 7,77 0,30 7,57-7,96 

V –бақыл. 3,50 0,57 3,13-3,86 3,30 0,77 2,81-3,80 4,62 1,79 3,47-5,76 
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Кесте 15 -  Тәжірибелік топтарда зерттеудің 3-ші, 14-ші және 60-шы тәулікте Hyal2 және Has2 мРНҚ гені 

экспрессиясының орташа мәнін апостериорлы салыстыру 

 

Hyal2 

Критерий Топтар(I) Салыстыру 

жүргізілетін 

топтар(J) 

3-ші тәулікте 14-ші тәулікте 60-шы тәулікте 

Р 95% СА Р 95% СА р 95% СА 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

t Даннетта 

(2-жақты)
b
 

Бақылау 

І-
56

Mnх2 0,021 -15,43 -7,52 0,021 1,12 7,87 0,129 -1,83 9,19 

IІ-
56

Mnх4 0,041 -10,53 -2,62 0,020 -8,04 -1,29 0,293 -8,43 2,59 

IIІ -
60

Co 0,021 -15,53 -7,62 0,018 2,43 9,18 0,016 1,76 12,79 

IV -MnO2 0,016 -0,22 7,67 0,092 -5,80 0,95 1,000 -5,69 5,33 

Has2 

t Даннетта 

(2-жақты)
b
 

Бақылау 

І-
56

Mnх2 0,001 -3,81 -2,50 0,021 -3,28 -2,11 0,021 -4,15 -1,22 

IІ-
56

Mnх4 0,001 -3,97 -2,66 0,021 -2,93 -1,76 0,021 -5,47 -2,54 

IIІ -
60

Co 0,777 -0,46 0,84 0,011 -2,12 -0,96 1,000 -1,41 1,51 

IV -MnO2 0,614 -0,89 0,41 0,022 1,219 2,38 0,021 1,68 4,61 

*. Орташа мәннің айырмашылығы 0,01 деңгейінде мәнді. 

a. Даннеттың t-критериі бақылау тобын басқа топтармен салысытырады 
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Сонымен, TGFβ мРНҚ генінің экспрессия деңгейінде бақылау тобымен 

салыстырғанда статистикалық мәнді айырмашылықтар ішкі сәулеленуге 

ұшыраған егеуқұйрықтардың бірінші тобында (
56

Mn) 3-ші тәулікте, ал ішкі 

сәулеленуге (
56

Mn) ұшыраған егеуқұйррықтардың екінші тобында  14-ші 

тәулікте ғана анықталды. Бірақ бұл айырмашылықтар қысқа мерзімді  сипатқа 

ие болды және зерттеудің 60-шы тәулігінде TGFβ мРНҚ генінің экспрессия 

деңгейінде бақылау тобымен салыстырғанда статистикалық мәнді 

айырмашылықтар анықталған жоқ .  

Ӛкпедегі TGFβR1мРНҚ генінің экспрессия деңгейі ішкі сәулеленуге (
56

Mn) 

ұшыраған егеуқұйрықтардың бірінші және екінші тобында бақылау тобымен 

салыстырғанда статистикалық мәнді айырмашылықтар анықталды. Зерттеудің 

бірінші тобында бұл айырмашылықтар қысқа мерзімді болды және 60-шы 

тәулікте бақылау тобымен салыстырғанда статистикалық мәнді 

айырмашылықтар анықталған жоқ. Ішкі сәулеленуге ұшыраған 

егеуқұйрықтардың екінші тобында (
56

Mn) бұл айырмашылықтар тұрақты 

болды. Бұл ӛкпедегі ішкі сәулелену дозасының (0,11 Гр) бірінші топпен 

салыстырғанда (0,05 Гр) салыстырмалы түрде жоғары болуымен байланысты 

болуы мүмкін.  

Тәжірибелік топтардың ӛкпе тініндегі Smad2 мРНҚ генінің экспрессия 

деңгейінде барлық зерттеу кезеңінде бақылау тобымен салыстырғанда сенімді 

айырмашылықтар анықталған жоқ, тек екінші ішкі сәулелену тобында 60-шы 

тәулікте  Smad2 генінің экспрессия деңгейі бақылау тобымен салыстырғанда 

біршама тӛмен болды.Бірақ бұл айырмашылықтар қысқа мерзімді  болды.  

Радиобелсенді емес диспергирленген марганец (MnО2) тобында және 

сыртқы (
60

Со) сәулеленуге ұшыраған тәжірибелік егеуқұйрықтардың ӛкпе 

тініндегі Smad2 генінің экспрессия деңгейінде барлық зерттеу кезеңінде 

бақылау тобынан сенімді айырмашылық болған жоқ.   

Smad7 генінің экспрессиясы ішкі сәулеленудің бірінші тобында (
56

Mn) 

бақылау тобымен салыстырғанда 14-ші және 60-шы тәулікте статистикалық 

мәнді (р=0,001)жоғарлады. Ішкі сәулеленудің екінші тобында (
56

Mn) мРНҚ 

генінің экспрессиясы 3-ші тәуліктен бастап-ақ жоғарлады. Бірақ зерттеудің 14-

ші және 60-шы тәулігінде бұл геннің экспрессия деңгейінде бақылау тобымен 

салыстырғанда статистикалық мәнді айырмашылықтар анықталған жоқ.  

AQP1 мРНҚ генінің экспрессия деңгейі зерттеудің бірінші тобында 3-ші 

және 60-шы тәулігінде және екінші тобында тек 3-ші тәулікте бақылау тобымен 

салыстырғанда статистикалық мәнді айырмашылықтар анықталды. 

Радиобелсенді емес дисперсияланған MnО2 ұнтағымен және 2 Гр дозада 
60

Co 

гамма-сәулелендіру жүргізілген топтарда әсер етуден кейін зерттеудің барлық 

кезеңдерінде AQР1 генінің экспрессиясында бақылау тобымен салыстырғанда 

мәнді айырмашылықтар болған жоқ. 

AQР5  генінің экспрессиясы ішкі сәулеленудің бірінші және екінші 

тобында барлық зерттеу кезеңінде бақылау тобымен салыстырғанда тұрақты 

айырмашылықтар анықталды. Ал радиобелсенді емес дисперсияланған MnО2 
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ұнтағымен әсер етуден кейін және сыртқы-сәулеленуден (
60

Co) кейінзерттеудің 

барлық кезеңдерінде AQР5 генінің экспрессиясында бақылау тобымен 

салыстырғанда мәнді айырмашылықтар болған жоқ. 

Барлық тәжірибелік топтарда Hyal2 мРНҚ генінің экспрессия деңгейі 

зерттеудің барлық кезеңінде бақылау тобымен салыстырған статистикалық 

мәнді айырмашылықтар анықталған жоқ.  

Has2 мРНҚ генінің экспрессия деңгейі ішкі сәулеленудің бірінші және 

екінші тобында зерттеудің тек 3-ші тәулігінде бақылау тобымен салыстырғанда 

мәнді айырмашылықтар анықталды.  

Радиобелсенді емес дисперсияланған MnО2 ұнтағымен және 2 Гр дозада 
60

Co гамма-сәулелендіру жүргізілген топтарда әсер етуден кейін зерттеудің 

барлық кезеңдерінде Has2 генінің экспрессиясында бақылау тобымен 

салыстырғанда мәнді айырмашылықтар болған жоқ. 

 

3.5 «Шағын» дозадағы нейтронды-белсендендірілген марганец 

диоксидімен (
56

Mn) ингаляциялық жолмен әсер еткеннен кейін 

зертханалық егеуқҧйрықтар ӛкпесінің радиация әсерінен зақымдануын 

анықтау ҥшін ӛкпе тініндегі мРНҚ гендерінің экспрессиясын зерттеудің 

болжамдық маңызын бағалау 

Бұл зерттеу кезеңінде екі түрлі «шағын» дозада радиобелсенді дисперсті 
56

Mn ұнтағымен, белсендендірілмеген MnО2 ұнтағымен жануарларға 

ингаляциялық жолмен әсер етуден кейін әртүрлі және 2 Гр дозада 
60

Co γ- 

сәулелендіруден кейін ӛкпедегі бірқатар мРНҚ гендерінің экспрессиясының 

деңгейіне салыстырмалы сипаттама беру. Сонымен қатар, радиобелсенді 

тозаңдандырылған 
56

Mn ұнтағымен тәжірибелік жануарларға ингаляциялық 

жолмен әсер етуден кейін, молекулярлық деңгейде радиация әсерінен пайда 

болатын биологиялық әсерлердің пайда болуының бастапқы кезеңдерімен 

байланысты болуы мүмкін ӛкпедегі бірқатар мРНҚ (TGF-beta, TGFβR1, Hyal2, 

Has2, Smad 2, Smad 7, AQP1, AQP5 )  гендерін анықтау. 

Бірінші (І-
56

Mnх2) және екінші (ІІ-
56

Mnх4) зерттеу топтарында 3-ші, 14-ші 

және 60-шы тәулікте TGFβR мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің орташа 

мәніне салыстырмалы сипаттама бердік. Себебі, бұл геннің экспрессия деңгейі 

барлық зерттеу кезеңінде бірінші және екінші зерттеу топтарында бақылау 

тобымен салыстырғанда статистикалық мәнді айырмашылықтар анықталды. 

Орташа мәнді апостериорлы салыстыру Бонферони критериінің кӛмегімен 

жүргізілді. TGFβR мРНҚ генінің экспрессия деңгейінде бірінші топта 60-шы 

тәулікте 3-ші және 14-ші тәулікпен салыстырғанда статистикалық мәнді 

айырмашылық анықталды (кесте 16). Салыстыратын топтардың саны бесеу 

болғандықтан, статистикалық мәнділіктің шекті деңгейі Бонферони түзетуімен 

0,017 деңгейінде белгіленді. 

Сонымен қатар, 3, 14 және 60-шы тәулікте екінші зерттеу тобында (ІІ-
56

Mnх4) ӛкпедегі TGFbR мРНҚ генінің экспрессиясының орташа мәніне 

салыстырмалы  зерттеу жүргіздік. Орташа мәнді апостериорлы салыстыру 
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Бонферони критериінің кӛмегімен жүргізілді. TGFβR мРНҚ генінің экспрессия 

деңгейінде екінші топта 3-ші тәулікте 14-ші тәулікпен салыстырғанда 

статистикалық мәнді айырмашылық анықталы (кесте 16). 
 

Кесте 16 -  3, 14 және 60-шы тәулікте бірінші І-
56

Mnх2 және екінші 
56

Mnх4 

зерттеу тобында ӛкпедегі TGFbR мРНҚ генінің экспрессиясының орташа 

мәніне апостериорлы салыстырма  
 

Зерттеу 

кезеңі (I) 

 

Салыстырыла

тын  

топтар  

(J) 

56
Mnх2 

56
Mnх4 

Р 95% СА Р 95% СА 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

3 тәуліктен 

кейін 

14 тәуліктен 

кейін 
0,775 -0,08 0,19 0,001 -0,33 -0,06 

60 тәуліктен 

кейін 
0,001 -0,33 -0,06 0,064 -0,23 0,02 

14 

тәуліктен 

кейін 

3 тәуліктен 

кейін 
0,775 -0,19 0,08 0,001 0,06 0,33 

60 тәуліктен 

кейін 
0,001 -0,38 -0,11 0,126 -0,03 0,22 

60 

тәуліктен 

кейін 

3 тәуліктен 

кейін 
0,001 0,06 0,33 0,064 -0,02 0,23 

14 тәуліктен 

кейін 
0,001 0,11 0,38 0,126 -0,22 0,03 

*. Орташаның айырмашылығы  0.017 деңгейінде мәнді 
 

 

Ӛкпедегі TGFβR1 мРНҚ генінің экспрессиясы ӛкпедегі ішкі сәулелену 

дозасы 0,11 Гр құраған топта 14-ші тәуліктен бастап 60-шы тәулікке дейін 

статистикалық мәнді (р=0,001) тӛмендеу байқалды. Ал ӛкпедегі ішкі сәулелену 

дозасы 0,05 Гр болған тәжірибелік жануарлар тобында 14-ші тәулікте TGFβR1 

мРНҚ генінің экспрессиясы статистикалық мәнді (p<0,001) тӛмендегенімен, ол 

қызқа мерзімді болды. Бұл ішкі сәулелену дозасының ӛкпедегі ішкі сәулелену 

дозасы 0,11 Гр құраған топпен салыстырғанда салыстырмалы түрде 

тӛмендігімен байланысты болуы мүмкін.  

Ал радиобелсенді емес дисперсияланған MnО2 ұнтағымен және 2 Гр дозада 
60

Co γ- сәулелендіру жүргізілген топтарда әсер етуден кейін зерттеудің барлық 

кезеңдерінде TGFβR1 генінің экспрессиясында бақылау тобымен 

салыстырғанда мәнді айырмашылықтар болған жоқ (сурет 5). 
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Сурет 5 – TGFβR1 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің ӛзгеруі. 

 

Сонымен қатар, 3, 14 және 60-шы тәулікте бірінші зерттеу тобында (І-
56

Mnх2) ӛкпедегі TGFβ мРНҚ генінің экспрессиясының орташа мәніне 

салыстырмалы  зерттеу жүргіздік. Орташа мәнді апостериорлы салыстыру 

Бонферони критериінің кӛмегімен жүргізілді.TGFβ мРНҚ генінің экспрессия 

деңгейінде бірінші топта 3-ші тәулікте 14-ші және 60-шы тәулікпен 

салыстырғанда статистикалық мәнді айырмашылық анықталды (кесте 17).  

Сонымен қатар, 3, 14 және 60-шы тәулікте екінші зерттеу тобында (ІІ-
56

Mnх4) ӛкпедегі TGFβ мРНҚ генінің экспрессиясының орташа мәніне 

салыстырмалы  зерттеу жүргіздік. Орташа мәнді апостериорлы салыстыру 

Бонферони критериінің кӛмегімен жүргізілді. TGFβ мРНҚ генінің экспрессия 

деңгейінде екінші топта 14-ші тәулікте 3-ші және 60-шы тәулікпен 

салыстырғанда статистикалық мәнді айырмашылық анықталы (кесте 17).  
 

Кесте 17 -  3, 14 және 60-шы тәулікте бірінші І-
56

Mnх2 және екінші 
56

Mnх4 

зерттеу тобында ӛкпедегі TGFβ мРНҚ генінің экспрессиясының орташа мәніне 

апостериорлы салыстырма 

 
Зерттеу 

кезеңдері 

(I) 

 

Салыстырыл

атын  

Топтар  

(J) 

56
Mnх2 

56
Mnх4 

Р 95% СА Р 95% СА 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 тәуліктен 

кейін 

14 тәуліктен 

кейін 
0,001 -2,15 -0,80 0,000 -3,00 -1,14 

60 тәуліктен 

кейін 
0,001 -2,47 -1,12 1,000 -1,11 0,75 
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17  кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 

тәуліктен 

кейін 

3 тәуліктен 

кейін 
0,001 0,80 2,15 0,000 1,14 3,00 

60 тәуліктен 

кейін 
0,504 -0,99 0,35 0,000 0,95 2,82 

60 

тәуліктен 

кейін 

3 тәуліктен 

кейін 
0,001 1,12 2,47 1,000 -0,75 1,11 

14 тәуліктен 

кейін 
0,504 -0,35 0,99 0,000 -2,82 -0,95 

*. Орташаның айырмашылығы  значима на уровне 0.017. 
 

 

TGFβ мРНҚ генінің экспрессия деңгейінде әсер етуден кейін 3 тәуліктен 60 

тәулікке дейінгі аралықта ӛкпедегі ішкі сәулелену дозасы 0,05 Гр болған 

бірінші І-
56

Mn*2,  MnО2 ұнтағымен ингаляциялық жолмен әсер етілген топта 

және 2 Гр дозада 
60

Co γ- сәулелендіру топтарында бақылау тобымен 

салыстырғанда айырмашылықтар болған жоқ. Ішкі сәулелену дозасы 0,11 Гр 

болғанда, яғни екінші  ІІ-
56

Mn*4 зерттеу тобында әсер етуден кейін 14-ші 

тәулікте TGFβ экспрессиясының айқын (p<0,001) жоғарлауы байқалды. Бірақ 

бұл геннің экспрессиясының бақылау тобымен салыстырғанда ӛзгеруі қысқа 

мерзімді болды (сурет 6). 

 

 
 

Сурет 6–TGFβ мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің ӛзгеруі.  

Smad2 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінде әсер етуден кейін 3 тәуліктен 

60 тәулікке дейінгі аралықта ӛкпедегі ішкі сәулелену дозасы 0,05 Гр болған,  

MnО2 ұнтағымен ингаляциялық жолмен әсер етілген топта және 2 Гр дозада 
60

Co γ- сәулелендіру топтарында бақылау тобымен салыстырғанда 

айырмашылықтар болған жоқ. Ішкі сәулелену дозасы 0,11 Гр болғанда әсер 

0

2

4

6

8

0 10 20 30 40 50 60

56Mn-0.05

56Mn-0.11

60Co-гамма 

Бақылау 

MnO2

 MnО2 56Mn-0,05  

56Mn-0,11  

Сәулеленуден кейінгі кезең 

Бақылау 

60Co-g 

м
Р

Н
Қ

 д
ең

ге
й

і  
(f

g/
 1

00
pg

 b
ac

t)
 

TGFβ 



70 
 

етуден кейін 60-шы тәулікте Smad2 генінің экспрессиясының статистикалық 

мәнді тӛмендеуі байқалды. Бірақ бұл геннің экспрессиясының бақылау тобымен 

салыстырғанда ӛзгеруі қысқа мерзімді болды (сурет 7). 

 

 
 

Сурет 7 - Smad2 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің ӛзгеруі.  
 

3, 14 және 60-шы тәулікте бірінші зерттеу тобында (І-
56

Mnх2) ӛкпедегі 

Smad 7мРНҚ генінің экспрессиясының орташа мәніне салыстырмалы  зерттеу 

жүргіздік. Орташа мәнді апостериорлы салыстыру Бонферони критериінің 

кӛмегімен жүргізілді.Smad 7 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінде бірінші топта 

3-ші тәулікте 14-ші және 60-шы тәулікпен салыстырғанда статистикалық мәнді 

айырмашылық анықталы (кесте 18).  

3, 14 және 60-шы тәулікте екінші зерттеу тобында (ІІ-
56

Mnх4) ӛкпедегі 

Smad 7мРНҚ генінің экспрессиясының орташа мәніне салыстырмалы  зерттеу 

жүргіздік. Орташа мәнді апостериорлы салыстыру Бонферони критериінің 

кӛмегімен жүргізілді.Smad 7 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінде екінші топта 

3-ші тәулікте 14-ші және 60-шы тәулікпен салыстырғанда статистикалық мәнді 

айырмашылық анықталы (кесте 18).  
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Кесте 18 -  3, 14 және 60-шы тәулікте бірінші І-
56

Mnх2 және екінші 
56

Mnх4 

зерттеу тобында ӛкпедегі Smad 7 мРНҚ генінің экспрессиясының орташа 

мәніне апостериорлы салыстырма  
 

Зерттеу 

кезеңі 

 (I) 

 

Салыстырыла

тын  

Топтар  

(J) 

56
Mnх2 

56
Mnх4 

Р 95% СА Р 95% СА 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

3 тәуліктен 

кейін 

14 тәуліктен 

кейін 
1,000 -0,22 0,12 0,002 0,01 0,11 

60 тәуліктен 

кейін 
1,000 -0,16 0,18 0,000 0,16 0,27 

14 

тәуліктен 

кейін 

3 тәуліктен 

кейін 
1,000 -0,12 0,22 0,002 -0,11 -0,01 

60 тәуліктен 

кейін 
0,818 -0,11 0,23 0,001 0,10 0,21 

60 

тәуліктен 

кейін 

3 тәуліктен 

кейін 
1,000 -0,18 0,16 0,001 -0,27 -0,16 

14 тәуліктен 

кейін 
0,818 -0,23 0,11 0,001 -0,21 -0,10 

*. Орташаның айырмашылығы 0.017 деңгейінде мәнді. 
 

 

Ӛкпедегі ішкі сәулелену дозасы 0,05 Гр болғанда Smad7 генінің экспрессия 

деңгейі әсер етуден кейін 14-ші  (p<0,05)  және 60-шы тәулікте (p<0,01) 

бақылау тобымен салыстырғанда сенімді (статистикалық мәнді) жоғарлады. 

Ӛкпедегі ішкі сәулелену дозасы 0,11 Гр болған жағдайда бұл геннің 

экспрессиясының сенімді (p<0,01) жоғарлауы әсер етуден кейін 3 тәуліктен 

басталды. Бірақ зерттеудің 14-ші және 60-шы тәулігінде бұл геннің 

экспрессиясында бақылау тобымен салыстырғанда айырмашылықтар 

анықталған жоқ. Ал радиобелсенді емес дисперсияланған MnО2 ұнтағымен 

және 2 Гр дозада 
60

Co γ- сәулелендіру жүргізілген топтарда әсер етуден кейін 

зерттеудің барлық кезеңдерінде Smad7 генінің экспрессиясында бақылау 

тобымен салыстырғанда мәнді айырмашылықтар болған жоқ (сурет 8). 
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Сурет 8 – Smad7 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің ӛзгеруі 

3, 14 және 60-шы тәулікте бірінші зерттеу тобында (І-
56

Mnх2) ӛкпедегі 

AQP1 мРНҚ генінің экспрессиясының орташа мәніне салыстырмалы  зерттеу 

жүргіздік. Орташа мәнді апостериорлы салыстыру Бонферони критериінің 

кӛмегімен жүргізілді. AQP1 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінде бірінші топта 

3-ші тәулікте 14-ші және 60-шы тәулікпен салыстырғанда статистикалық мәнді 

айырмашылық анықталы (кесте 19).  

3, 14 және 60-шы тәулікте екінші зерттеу тобында (ІІ-
56

Mnх4) ӛкпедегі 

AQP1 мРНҚ генінің экспрессиясының орташа мәніне салыстырмалы  зерттеу 

жүргіздік. Орташа мәнді апостериорлы салыстыру Бонферони критериінің 

кӛмегімен жүргізілді.AQP1 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінде екінші топта 3-

ші тәулікте 14-ші және 60-шы тәулікпен салыстырғанда статистикалық мәнді 

айырмашылық анықталды (кесте 19).  

 

Кесте 19 -  3, 14 және 60-шы тәулікте бірінші І-
56

Mnх2 және екінші 
56

Mnх4 

зерттеу тобында ӛкпедегі AQP1 мРНҚ генінің экспрессиясының орташа мәніне 

апостериорлы салыстырма  

 
Зерттеу 

кезеңі (I) 

 

Салыстырыл

атын  

Топтар  

(J) 

56
Mnх2 

56
Mnх4 

Р 95% СА Р 95% СА 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 тәуліктен 

кейін 

14 тәуліктен 

кейін 
1,000 -0,27 0,15 0,029 -0,01 0,22 

60 тәуліктен 

кейін 
0,964 -0,28 0,14 0,001 0,07 0,30 

19  кестенің жалғасы  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

14 тәуліктен 

кейін 

3 тәуліктен 

кейін 
1,000 -0,15 0,27 0,029 -0,22 0,01 

60 тәуліктен 

кейін 
1,000 -0,22 0,20 0,126 -0,03 0,19 

60 тәуліктен 

кейін 

3 тәуліктен 

кейін 
0,964 -0,14 0,28 0,001 -0,30 -0,07 

14 тәуліктен 

кейін 
1,000 -0,20 0,22 0,126 -0,19 0,03 

*. Орташаның айырмашылығы  0.017 деңгейінде мәнді. 
 

 

Ӛкпенің ішкі сәулелену дозасы 0,05 Гр және 0,11 Гр болған топтағы 

тәжірибелік жануарлардың ӛкпесіндегі AQР1 генінің экспрессиясы тек 

зерттеудің 3-ші күні ғана бақылау тобымен салыстырғанда статитикалық мәнді 

жоғарлады (p=0,001). Зерттеудің 14-ші және 60-шы тәулігінде AQР1 генінің 

экспрессиясында бақылау тобымен салыстырғанда айырмашылықтар 

анықталған жоқ. Ал радиобелсенді емес дисперсияланған MnО2 ұнтағымен 

және 2 Гр дозада 
60

Co гамма-сәулелендіру жүргізілген топтарда әсер етуден 

кейін зерттеудің барлық кезеңдерінде AQР1 генінің экспрессиясында бақылау 

тобымен салыстырғанда мәнді айырмашылықтар болған жоқ (сурет 9). 

 

 
 

Сурет 9–AQР1 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің ӛзгеруі. 

 

3, 14 және 60-шы тәулікте бірінші зерттеу тобында (І-
56

Mnх2) ӛкпедегі 

AQP5 мРНҚ генінің экспрессиясының орташа мәніне салыстырмалы  зерттеу 

жүргіздік. Орташа мәнді апостериорлы салыстыру Бонферони критериінің 

кӛмегімен жүргізілді. AQP5 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінде бірінші топта 

3-ші тәулікте 14-ші және 60-шы тәулікпен салыстырғанда статистикалық мәнді 

айырмашылық анықталы (кесте 20).  
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3, 14 және 60-шы тәулікте екінші зерттеу тобында (ІІ-
56

Mnх4) ӛкпедегі 

AQP5 мРНҚ генінің экспрессиясының орташа мәніне салыстырмалы  зерттеу 

жүргіздік. Орташа мәнді апостериорлы салыстыру Бонферони критериінің 

кӛмегімен жүргізілді. AQP5 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінде екінші топта 

3-ші тәулікте 14-ші және 60-шы тәулікпен салыстырғанда статистикалық мәнді 

айырмашылық анықталы (кесте 20).  

 

Кесте 20 -  3, 14 және 60-шы тәулікте бірінші І-
56

Mnх2 және екінші 
56

Mnх4 

зерттеу тобында ӛкпедегі AQP5 мРНҚ генінің экспрессиясының орташа мәніне 

апостериорлы салыстырма  

 
Зерттеу 

кезеңі (I) 

 

Салыстырылат

ын  

Топтар  

(J) 

56
Mnх2 

56
Mnх4 

Р 95% СА Р 95% СА 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

Тӛменгі 

шекара 

Жоғарғы 

шекара 

3 

тәуліктен 

кейін 

14 тәуліктен 

кейін 
1,000 -2,18 1,36 0,063 -0,24 1,84 

60 тәуліктен 

кейін 
1,000 -1,39 2,15 0,026 -0,12 1,96 

14 

тәуліктен 

кейін 

3 тәуліктен 

кейін 
1,000 -1,36 2,18 0,063 -1,84 0,24 

60 тәуліктен 

кейін 
0,503 -0,98 2,56 1,000 -0,92 1,16 

60 

тәуліктен 

кейін 

3 тәуліктен 

кейін 
1,000 -2,15 1,39 0,026 -1,96 0,12 

14 тәуліктен 

кейін 
0,503 -2,56 0,98 1,000 -1,16 0,92 

*. Орташаның айырмашылығы 0.017 деңгейінде мәнді. 
 

 

Ӛкпедегі ішкі сәулелену дозасы 0,05 Гр және 0,11 Гр болғанда әсер етуден 

кейін үшінші тәуліктен бастап 60-шы тәулікке дейін бақылау тобымен 

салыстырғанда AQР5  генінің экспрессиясының тұрақты жоғарлауы (p=0,001). 

анықталды. Бүкіл денені 2 Гр дозада 
60

Co гамма-сәулелендіру бақылау тобымен 

салыстырғанда зерттелетін гендер экспрессиясын ӛзгерткен жоқ. Тек AQP5 

(p=0,001) генінің экспрессиясының қысқа мерзімді (үшінші тәулікте) 

жоғарлауы байқалды.Ал радиобелсенді емес дисперсияланған MnО2 ұнтағымен 

әсер етуден кейін зерттеудің барлық кезеңдерінде AQР5 генінің 

экспрессиясында бақылау тобымен салыстырғанда мәнді айырмашылықтар 

болған жоқ (сурет 10). 
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Сурет 10 – AQР5 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінің ӛзгеруі. 

 

3, 14 және 60-шы тәулікте бірінші зерттеу тобында (І-
56

Mnх2) ӛкпедегі 

Has2 мРНҚ генінің экспрессиясының орташа мәніне салыстырмалы  зерттеу 

жүргіздік. Орташа мәнді апостериорлы салыстыру Бонферони критериінің 

кӛмегімен жүргізілді. Has2 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінде бірінші топта 

60-шы тәулікте 3-ші және 14-ші тәулікпен салыстырғанда статистикалық мәнді 

айырмашылық анықталды (кесте 21).  

3, 14 және 60-шы тәулікте екінші зерттеу тобында (ІІ-
56

Mnх4) ӛкпедегі 

Has2мРНҚ генінің экспрессиясының орташа мәніне салыстырмалы  зерттеу 

жүргіздік. Орташа мәнді апостериорлы салыстыру Бонферони критериінің 

кӛмегімен жүргізілді. Has2 мРНҚ генінің экспрессия деңгейінде екінші топта 3-

ші тәулікте 14-ші және 60-шы тәулікпен салыстырғанда статистикалық мәнді 

айырмашылық анықталды (кесте 21).  
 

Кесте 21 -  3, 14 және 60-шы тәулікте бірінші І-
56

Mnх2 және екінші 
56

Mnх4 

зерттеу тобында ӛкпедегі Has2 мРНҚ генінің экспрессиясының орташа мәніне 

апостериорлы салыстырма  
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21 – кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 

тәуліктен 

кейін 

3 тәуліктен 

кейін 
0,030 -0,02 0,56 0,001 0,48 1,07 

60 тәуліктен 

кейін 
0,001 -1,61 -1,02 0,004 0,05 0,64 

60 

тәуліктен 

кейін 

3 тәуліктен 

кейін 
0,001 1,29 1,88 0,001 0,13 0,72 

14 тәуліктен 

кейін 
0,001 1,02 1,61 0,004 -0,64 -0,05 

*. Орташаның айырмашылығы  0.017 деңгейінде мәнді. 
 

 

Қорыта келе, ӛкпедегі доза мӛлшері 0,05 Гр болған ішкі сәулеленуге (
56

Mn) 

ұшыраған егеуқұйрықтардың бірінші тобында ӛкпедегі TGFβR1 мРНҚ генінің 

экспрессия деңгейі бақылау тобымен салыстырғанда 3-ші 0,47 (СА: 0,38-0,56) 

және 14-ші тәулікте 0,42 (СА: 0,35-0,48) біршама тӛмендеді (р=0,001), ал 60-шы 

тәулікте бақылау тобымен салыстырғанда статистикалық мәнді 

айырмашылықтар анықталған жоқ. Ӛкпедегі ішкі сәулелену дозасы 0,11 Гр 

құраған (
56

Mn) екінші зерттеу тобында әсер етуден кейін TGFβR1 генінің 

экспрессия деңгейінің тӛмендеуі 3-ші 0,31 (СА:0,26-0,36) және 14-ші 0,51 

(СА:0,43-0,59) тәулікте статистикалық мәнді (р=0,001) болды және 60-шы 

тәулікке 0,41 (СА: 0,34-0,49) дейін жалғасты (р=0,001), яғни ұзақ болды. Бұл 

ӛкпедегі ішкі сәулелену дозасының (0,11 Гр) бірінші топпен салыстырғанда 

(0,05 Гр) салыстырмалы түрде жоғары болуымен байланысты болуы мүмкін. 

TGF-β1 гені жасушалардың ӛсуін және дифференциациясын реттеуге және 

иондаушы сәулемен байланысты ӛкпе фиброзының дамуына қатысатын негізгі 

цитокиндердің біріне жататыны мәлім. Бұл геннің экспрессиясының тӛмендеуі 

ӛкпе тінінің зақымдануының белгісі болып табылады [97, с.378]. Радиобелсенді 

емес диспергирленген марганец (MnО2) тобында және сыртқы (
60

Со) 

сәулеленуге ұшыраған тәжірибелік егеуқұйрықтара барлық зерттеу кезеңінде 

TGFβR1 генінің экспрессия деңгейінде бақылау тобынан сенімді айырмашылық 

болған жоқ.  

TGFβ мРНҚ генінің экспрессия деңгейі әсер етуден кейін 3-ші тәуліктен 

60-шы тәулікке дейін белсендендірілмеген марганец (MnО2) және сыртқы (
60

Со) 

сәулелену тобында бақылау тобымен салыстырғанда статистикалық мәнді 

айырмашылықтар анықталған жоқ. Ішкі сәулеленуге (
56

Mn) ұшыраған 

егеуқұйррықтардың екінші тобында  14-ші тәулікте TGFβ мРНҚ генінің 

экспрессия деңгейінің 5,70 (СА: 5,30-6,11) жоғарлауы, ал ішкі сәулеленудің 

бірінші тобында (
56

Mn) TGFβ гені экспрессиясының 2,54 (СА: 2,24-2,82)  3-ші 

тәулікте біршама жоғарлауы байқалды (p<0,001). Бірақ бұл айырмашылықтар 

қысқа мерзімді  болды.  

Smad2 мРНҚ генінің экспрессия деңгейі әсер етуден кейін 3-ші тәуліктен 

60-шы тәулікке дейінішкі сәулеленудің бірінші тобында (
56

Mn), сондай –ақ 

белсендендірілмеген марганец (MnО2) және сыртқы (
60

Со) сәулелену тобында 

бақылау тобымен салыстырғанда статистикалық мәнді айырмашылықтар 
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анықталған жоқ. Ӛкпедегі ішкі сәулелену дозасы 0,11 Гр құраған екінші зерттеу 

тобында (
56

Mn) әсер етуден кейін 60-шы тәулікте Smad2 генінің экспрессия 

деңгейі 1,67 (СА: 1,48-1,85) бақылау тобымен салыстырғанда біршама тӛмен 

болды (р=0,001). Бірақ бұл айырмашылықтар қысқа мерзімді  болды.  

Smad7 генінің экспрессиясы ішкі сәулеленудің бірінші тобында (
56

Mn) 

бақылау тобымен салыстырғанда 14-ші 0,30 (СА: 0,24-0,35) және 60-шы 

тәулікте 0,24 (СА: 0,16-0,31) статистикалық мәнді (р=0,001) жоғарлады. Ішкі 

сәулеленудің екінші тобында (
56

Mn) мРНҚ генінің экспрессиясы 3-ші тәуліктен 

0,31 (СА: 0,28-0,33) (р=0,001) бастап-ақ жоғарлады. Бірақ зерттеудің 14-ші және 

60-шы тәулігінде бұл геннің экспрессия деңгейінде бақылау тобымен 

салыстырғанда статистикалық мәнді айырмашылықтар анықталған жоқ. 

Радиобелсенді емес диспергирленген марганец (MnО2) тобында және сыртқы 

(
60

Со) сәулеленуге ұшыраған тәжірибелік егеуқұйрықтардың ӛкпе тініндегі  

Smad7 генінің экспрессия деңгейінде барлық зерттеу кезеңінде бақылау 

тобынан сенімді айырмашылық болған жоқ.  

Ӛкпенің ішкі сәулелену дозасы 0,05 Гр болған топтағы тәжірибелік 

жануарлардың ӛкпесіндегі AQР1 генінің экспрессиясы зерттеудің 3-ші 0,40 

(СА: 0,27-0,52) (р=0,003) және 60-шы 0,47 (СА: 0,36-0,57) тәулігінде, ал ішкі 

сәулеленудің екінші тобында тек зерттеудің 3-ші тәулігінде 0,42 (СА: 0,34-0,49) 

(р=0,001) бақылау тобымен салыстырғанда статитикалық мәнді жоғарлады. 

Радиобелсенді емес дисперсияланған MnО2 ұнтағымен және 2 Гр дозада 
60

Co 

гамма-сәулелендіру жүргізілген топтарда әсер етуден кейін зерттеудің барлық 

кезеңдерінде AQР1 генінің экспрессиясында бақылау тобымен салыстырғанда 

мәнді айырмашылықтар болған жоқ. 

Ӛкпедегі ішкі сәулелену дозасы 0,05 Гр болған бірінші топта зерттеудің 3-

ші күнініен бастап 5,41 (СА: 4,80-6,01) (р=0,001)60-шы тәулікке 5,03 (СА: 4,12-

5,93) (р=0,001) дейін және 0,11 Гр болған екінші зерттеу тобында зерттеудің 3-

ші күнінінен бастап 5,24 (СА: 4,69-5,78) (р=0,001), 14-ші 4,44(СА:4,27-4,60) 

(р=0,01) және 60-шы тәулікке 4,32(СА: 3,63-5,0) (р=0,002) дейін бақылау 

тобымен салыстырғанда AQР5  генінің экспрессиясының тұрақты жоғарлауы 

анықталды. Бүкіл денені 2 Гр дозада 
60

Co гамма-сәулелендіру бақылау тобымен 

салыстырғанда зерттелетін гендер экспрессиясын ӛзгерткен жоқ. Тек AQP5 

генінің экспрессиясының қысқа мерзімді (3-ші тәулікте 3,85 (СА: 3,67-4,03) 

(р=0,001)) жоғарлауы байқалды. Ал радиобелсенді емес дисперсияланған MnО2 

ұнтағымен әсер етуден кейін зерттеудің барлық кезеңдерінде AQР5 генінің 

экспрессиясында бақылау тобымен салыстырғанда мәнді айырмашылықтар 

болған жоқ [181,182,183]. 
 

 

 

 

 

 

4   ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ЖАЛПЫЛАУ 
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Иондаушы сәуленің биологиялық ағзаға әсері медицинадағы ӛзекті 

мәселелердің бірі болып қала бермек. Атом электр станцияларындағы 

апаттардан кейін, ядролық сынақтарда, атом бомбалауынан кейін радиациялық 

жағдайды зерделеу нәтижелері ішкі және сыртқы радиация дозасының негізгі 

үлесін радиобелсенді элементтердің нейтронды белсендендіру ӛнімдері 

құрайтынын анықтады. Сонымен қатар, 
56

Mn - дозаны қалыптастыруға негізгі 

үлес қосатын нейтронды белсендендірілген радионуклидтердің бірі болып 

табылады [184-186]. 

Иондық сәулеленудің тірі ағзаға әсер етуі туралы ақпарат кӛздерінің бірі 

зертханалық жануарларға жүргізілген эксперименттер болып табылады. 

Егеуқұйрықтардың мүшелері мен тіндерінің химиялық құрамы, тығыздығы 

адам ағзасына ұқсас болып келеді, бұл егеуқұйрықтарды эксперименталды үлгі 

ретінде пайдалануды түсіндіреді [187]. WilleminM.E. және авторласлар (2016) 

ақ егеуқұйрықтар биологиялық үрдістердің кішігірім маусымдық 

ӛзгерістерімен сипатталады деп санайды. Сонымен қатар, егеуқұйрықтардан 

алынған нәтижелер адамға оңай экстраполяцияланатынын атап ӛту керек [188]. 

Қоршаған ортаның радиобелсенді заттармен ластануы кезінде 

биологиялық объектілер сыртқы және ішкі сәулелену әсеріне ұшырайтыны 

мәлім. Авторлар радионуклидтердің ағзаға ингаляциялық жолмен түсуін ӛте 

қауіпті деп санайды [15,с.82]. РБЗ-дың ағзаға ингаляциялық жолмен түсуі 

кезінде бірінші кезекте тыныс алу мүшелері және тоқ ішек зақымдалады 

[2,с.82].  

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, тозаңдандырылған 
56

Мn 

ұнтағымен ингаляциялық жолмен әсер ету арқылы ішкі сәулеленудің 

биологиялық әсерлерін зерттеу мақсатында зертханалық жануарларға тәжірибе 

жүргіздік. Жұмыс Семей қ. Мемлекттік Медицина университетінің 

халықаралық жобасы аясында атқарылды. 
56

MnO2 ұнтағын тозаңдандыруға 

арналған құрылғы жасалды [165, с. 1]. 

Марганец диоксиді (MnO2) ұнтағының нейтронды белсендендірілуі 

Курчатов қаласында «Байкал-1» ядролық реакторында жүргізілді. 

Нейтрондардың жылулық флюенсі 8×10
14

 н/см
2
және 1,6×10

15
 н/см

2
 

(сәулеленудің екі нұсқасы үшін- зерттеудің бірінші және екінші топтары) 

құрады. Сәулелеу аяқталу кезеңінде нейтронды-белсендендірілген марганец 

ұнтағының белсенділігі 2,74х10
8 

Бк (7,43 мКи) кӛрсеткішін құраған. Бұл 

физикалық интеграл Хиросиманың атом бомбалауына ұшырау кезіндегі 

нейтрондардың кӛрсеткіштерімен шамалас екені әдеби шолу барысында 

анықталған [164,р. 589].  

Тәжірибенің жоспарына сай зертханалық жануарлар 5 топқа бӛлінді: І топ 

– 
56

Mn ұнтағымен ішкі сәулелену (0,09±0,026), ІІ топ - 
56

Mn ұнтағымен ішкі 

сәулелену (0,14±0,030); ІІІ топ – сыртқы γ-сәулелену 
60

Co (2 Гр); ІV топ – 

белсендендірілмеген марганец диоксиді (MnO2) және V топ - бақылау. Гендер 

экспрессиясын және тоқ ішек микрофлорасын зерттеу мақсатында барлық 
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топтағы жануарлар әсер еткеннен кейін, әртүрлі мерзімде – 3, 14 және 60 

тәулікте эвтаназияға  (10% кетамин ертіндісін 100г салмаққа 0,25мг мӛлшерінде 

іш қуысына енгізу арқылы) ұшыратылды.  

Егеуқұйрықтарды тозаңдандырылған 
56

Mn ұнтағымен ингаляциялық 

жолмен ішкі сәулелеуден кейін дозиметрия үшін 3 егеуқұйрық тәжірибеден 

шығарылды. Алынған мәліметтерге сәйкес тәжірибелік егеуқұйрықтардың 

біршама сәулеленген мүшелері мен тіндеріне: тоқ ішек, жіңішке ішек, асқазан, 

тері, ӛкпе жатады. Эксперименттің бірінші тобындағы мүшелердегі сіңірілген 

ішкі сәулелену дозасы тең болды: 0,69 Гр, 0,58 Гр, 0,22 Гр, 0,05 Гр және 0,08 Гр 

– сәйкесінше тоқ ішекте, жіңішке ішекте, асқазан, тері және ӛкпеде. 

Эксперименттің екінші тобындағы мүшелердегі сіңірілген ішкі сәулелену 

дозасы тең болды 1,90 Гр, 1,48 Гр, 0,33 Гр, 0,11 Гр және 0,09 Гр – сәйкесінше 

тоқ ішек, жіңішке ішек, асқазан, ӛкпе және тері. Бұл мәліметтер бұрын 

жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін тағы бір рет растады [3,с.118;5,р.52]. 

Диссертациялық зерттеуді жүргізу барысында дозиметриялық зерттеулер 

асқазан-ішек жолдарының, соның ішінде тоқ ішектің ең жоғары дәрежеде ішкі 

сәулеленуге ұшырағаны анықталды [170,р.35]. Тоқ ішектегі қалыпты 

микрофлора бактериялары макроорганизмнің биосферада ӛмір сүруіне 

мүмкіндік беретін, эволюциялық құрылған «биологиялық тосқауылды» 

құрайтынын әдебиеттік зерттеулерден білеміз. Ішек микрофлорасы, ең алдымен 

бифидо- және лакто- бактериялар антигенді ынталандыру арқылы комплимент, 

лизоцим, иммуноглобулиндердің түзілуін күшейтеді, интерферон синтезін 

жоғарлатады, пейер дақтарындағы Т- және В- лимфоциттерінің саралануына 

тікелей әсер ете отырып, фагоциттердің функционалды белсенділігін 

жоғарлатып, ішектің лимфоидты аппаратын ынталандыратыны мәлім [189]. 

Сондықтан, ішкі сәуле әсерінен кейін, «шағын» дозаларда тоқ ішек 

микрофлорасының жағдайына сипаттама берудің маңызы зор. Қазіргі уақытта 

ішек микрофлорасы негізінен жануарларда және адамдарда сыртқы сәулелену 

жағдайында, сәулелі аурулар туғызатын дозада ғана зерттелген. Ал ішкі 

сәулелену жағдайында, «шағын»  дозада, әсердің жедел және кеш кезеңдерінде 

тоқ ішек микрофлорасын зерттеу жұмыстары жүргізілмеген.  

Тоқ ішек микрофлорасын зерттеу нәтижелеріне сәйкес, зертханалық 

егеуқұйрықтарға «шағын» дозаларда нейтронды-белсендендірілген марганец 

(
56

Mn) ұнтағымен ингаляциялық жолмен әсер еткен топтарда микрофлораның 

айқын бұзылыстары байқалды. Біздің ойымызша бұл ақуыздардың тӛртіншілік 

құрылымдарының ӛзгеруіне негіздеген, сәйкесінше нәтижесінде 

микроорганизмдердің цитоплазмалық мембранасының ферменттерінің және 

ақуыздарының қызметтерінің ӛзгеруіне әкеледі. Сонымен қатар, иондаушы 

сәуле әсерінің кӛрінуіне тек микробтардың ӛзіндік алмасу жүйесінен басқа 

жануарлардың ішегінің шырышты қабатының иммундық құрамы да әсер етуі 

мүмкін. Себебі дисбиотикалық бұзылыстар метаболикалық иммуносупрессияға 

және иммунды жетіспеушіліктің дамуына әкеледі [190]. 
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Дисбиотикалық бұзылыстар ішек микрофлораның тұрақты ӛкілдері 

анаэробтардың санының азаюымен және шартты-патогенді бактериялар 

санының кӛбеюімен кӛрінді. Бірақ, тоқ ішектегі ішкі сәулелену дозасы 1,90 Гр 

құраған 
56

Mn тобымен салыстырғанда тоқ ішектегі ішкі сәулелену дозасы 0,69 

Гр құраған 
56

Mn тобында бұзылыстар айқын болған жоқ. Бұл тоқ ішектегі ішкі 

сәулелену дозасының салыстырмалы тӛмен болуымен байланысты болуы 

мүмкін. Сыртқы 
60

Со γ-сәулелену тобында тоқ ішек микрофлорасындағы 

бұзылыстар айқын емес, біршама қысқа мерзімді және олар зерттеу барысында 

қалпына келді. Ал зерттеудің белсендендірілмеген МnО2 тобында 

микрофлораның сандық және сапалық құрамы бақылау тобына сәйкес келді.  

Бірінші зерттеу тобында (
56

Mn (0,69 Гр)) 14-ші және 60-шы (р=0,001), 

тәулікте лактобактериялар саны біршама тӛмендеді. Ал екінші зерттеу тобында 

(
56

Mn (1,90 Гр)) 3-ші тәулікте лактобактериялар мүлдем анықталған жоқ, бірақ  

14-ші, 60-шы тәулікте бақылау тобымен салыстырғанда аз (р=0,001) мӛлшерде 

анықталды. Белсендендірілмеген марганец және сыртқы сәулелену тобында 

лактобактериялар саны қалыпты деңгейде болды.  

Зерттеудің бірінші тобында (
56

Mn (0,69 Гр)) бифидобактериялар саны 3-

ші және 14-ші тәулікте статистикалық мәнді (р=0,001) тӛмендеп, ал 60-шы 

тәулікте қалыпты деңгейде болды,  (р=0,062). Ішкі сәулеленуге ұшыратылған 

екінші зерттеу тобында (
56

Mn (1,90 Гр)) бифидобактериялар барлық зерттеу 

кезеңінде статистикалық мәнді тӛмен (р=0,001)  деңгейде анықталды. Бұл тоқ 

ішектегі ішкі сәулелену дозасының бірінші топпен салыстырғанда жоғары 

болуымен байланысты.  

Сонымен қатар тоқ ішек микрофлорасының негізгі ӛкілі E. Coli-дің 

сандық мӛлшері ішкі сәулеленуге ұшыраған топтарда зерттеудің барлық 

кезеңінде сыртқы сәулеленумен және белсендендірілмеген марганец тобымен 

салыстырғанда статистикалық мәнді тӛмен деңгейде болды.  

Ішкі сәулеленуге ұшыраған егеуқұйрықтардың тоқ ішегінде қалыпты 

микрофлораның пайдалы бактериялар санының азаюы патогенді 

гемолитикалық белсенділігі бар E. сoli, шартты-патогенді Proteus vulgaris, 

стафилококктар, Citrobacter,  Candida сияқты микроорганизмдердің санының 

артуына әкелді. Шартты-патогенді  бактериялардың АІЖ жоғары деңгейде 

анықталуы қабыну процесстеріне, тағамдық токсикоинфекцияларға және басқа 

патологиялық жағдайларға әкелуі мүмкін. Ал гемолитикалық E. coli  қалыпты 

жағдайда кездеспейді. Олар тоқ ішекте анықталған жағдайда токсин бӛліп, 

ішектік және аллергиялық процесстердің дамуына әкеледі.  

Сонымен қатар, тоқ ішек микрофлорасының бұзылуы биоүлбірдің 

бұзылуына, кейін биологиялық тосқауыл ӛткізгіштігінің жоғарлауы 

микробтардың ішектен тіндерге ӛтуіне мүмкіндік беруі мүмкін.  

Бұрын радиотерапиядан кейінгі науқастар жағдайына ішектің 

зақымдалуына байланысты пайда болған симптомдардың біршама әсеріне  

гастроэнтерологтар да, онкологтар да кӛп кӛңіл аудармаған болатын, бірақ 

қазіргі таңда емнің тиімділігін жоғарлату мақсатында және асқынулардың 
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алдын алу үшін радиация әсерінен болатын қауіпті азайту қажеттілігін 

онкологтар жиі мойындайды. Ішектің радиациялық аурулары дәрігер үшін де, 

науқас үшін де күрделі жағдай болып табылады, себебі бұл асқынулармен 

күресу қиын және науқастардың ӛмір сүру сапасына шамалы әсер етеді. 

Сондықтан, ішек микрофлорасын ішкі және сыртқы сәулелену жағдайларында 

зерттеу мәселесінінң маңыздылығы жоғары болып қала береді. 

Сонымен қатар, 
56

MnO2 ұнтағымен тозаңдандырғаннан кейін 

егеуқұйрықтардың жіңішке ішегінде және ӛкпесінде елеулі 

патоморфологиялық ӛзгерістер анықталғанын атап ӛту керек. Бұл деректер 

ингаляциядан кейінгі ішкі сәулелену әсері сыртқы сәулелену әсерлеріне 

қарағанда ӛкпе тіндерінде анағұрлым маңызды биологиялық зақымдануларға 

әкеп соқтыратынын кӛрсетеді.  Жануарлардың екінші тобында (
56

Mn -0,14 Гр) 

зерттеуден кейін 3-ші және 14-ші тәулікте ӛкпе тіндерінде - ошақтық қан 

құйылулар, эмфизема анықталды және, тек 60-шы тәулікте ішінара қалпына 

келуі байқалды  [9, р. 60] 

Сәулеленуден кейін пайда болатын ӛкпе зақымдануларын ерте 

диагностикалау, бұл зақымданулардың алдын алуда және емінде шешуші рӛл 

атқарады. Ерте жауаппен байланысты (сәулеленуден кейін 2-4 апта) 

радиациялық пневмонитті анықтау жедел пневмонит немесе қайтымсыз ӛкпе 

фиброзы пайда болғанға дейін емдеу тәсілін дұрыс таңдауға және түзетуге 

мүмкіндік береді. Қазіргі таңда, клиникалық және зерттеу жағдайларында 

сәулеленуден кейін пайда болатын ӛкпе зақымдануларын болжауға және 

анықтауға арналған бірнеше әдістер бар. Оған сарысулық факторларды ӛлшеу, 

генетикалық фонның скринингі және медициналық визуализация жатады. Бірақ 

кӛптеген әдістемелер, соның ішінде сарысулық факторлар және молекулярлы-

генетикалық әдістер әлі де зерттелу сатысында. Клиникалық медицинада 

сәулеленуден кейін пайда болатын ӛкпе зақымдануларын диагностикалауға 

арналған, тез дамып келе жатқан медициналық визуализация әдістерін 

(компьютерлік томография, МРТ және т.б.) пайдаланған қолайлы. Бірақ, ӛкпе 

зақымданулары бар науқастарға зерттеудің сәулеленусіз жүйесін пайдаланған 

дұрыс. Соңғы уақытта ӛкпенің МРТ кӛрінісі диагностика әдісі КТ-ға қарағанда 

жақсы болды, бірақ науқастар қосымша сәулелену дозасына ұшырайды [17, 

с.5]. Сондықтан, сәулеленуден кейін пайда болған ӛкпе зақымдануларын 

болжауда және анықтауда молекулярлы-генетикалық зерттеулердің маңызы 

зор.  

Сондай-ақ, 
144

Ce, 
147

Pm, 
144

Ce и 
90

Sr сияқты радионуклидтермен 

зертханалық жануарлардың ӛкпесін ішкі корпускулярлық сәулелендіргеннен 

кейін зерттеу бойынша жүргізілген жұмыстар бар [191]. Алайда бұл зерттеулер, 

тек «жоғары» дозада, радиациялық пневмонит пен фиброздан немесе ӛкпе 

канценогенезінен болатын ӛлімді зерттеуге ғана қатысты болды [192,193]. 

Біздің зерттеу жұмысымыздың нәтижесіне сәйкес, бірінші 
56

Mn (0,05 Гр) 

тобында TGFβR1 генінің экспрессиясы бақылау тобымен салыстырғанда 14-ші 

тәулікте статистикалық мәнді тӛмендеді. Ал екінші 
56

Mn (0,11 Гр) тобында 
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TGFβR1 генінің экспрессиясы 14-ші тәуліктен бастап (p=0,001) 60-шы тәулікке 

дейін статистикалық мәнді тӛмендеді [182, с.122;183, р.43].   

Сонымен, пролиферация белсенділігін анықтаушы гендердің (TGF), 

экспрессиясының динамикасының сәулеленуден кейін жеделдеу кезеңде 

тӛмендегені байқалды. Бұл әсіресе ингаляциялық жолмен ішкі сәулелену 

әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтар тобында айқын болды. TGF-β1 – 

жасушалардың ӛсуін және саралануын реттейді және радиациямен байланысты 

фиброздың дамуында негізгі цитокиндердің біріне жататы. TGF-тің 

жасушалардың қызметіне  полипотентті әсері геномның зақымдануының ерте 

кезеңдерінде ісікке қарсы әсердің үлкен ықтималдығын кӛрсетеді, себебі бұл 

апоптоздың ынталандырылуына ықпал етеді. 

Радиация әсерінен пайда болатын ӛкпе зақымдануларында TGF-β1/Smad 

сигналдық жолдың маңызы зор. Эксперименттік зерттеуде ӛкпедегі ішкі 

сәулелену дозасы 0,05 Гр болған, 
56

Mn ұнтағымен ингаляциялық жолмен әсер 

етуден кейін Smad7 генінің экспрессия деңгейі әсер етуден кейін 14-ші (p=0,01)  

және 60-шы тәулікте (p=0,01) бақылау тобымен салыстырғанда сенімді 

жоғарлағаны анықталды. Smad тобындағы гендер жасушалық 

пролиферацияның блокаторлары болып табылатындықтан, ішкі сәуленің 

тікелей әсерінен кейін гендер экспрессиясының жоғарлауы ӛкпе тініндегі ісікке 

қарсы белсенділіктің тӛмендеуі туралы болжауымызға болады. Сондықтан, ішкі 

сәулеленуден кейін, егеуқұйрықтардың ӛкпе тіндеріндегі TGF-β1 және Smad7  

мРНҚ гендерінің экспрессиясының ӛзгеруі кездейсоқ емес. 

Ӛкпеде AQP1 капиллярлар эндотелиінде, ал AQP5 альвеолярлы эпителиде 

экспрессияланады, және олардың екеуі де ӛкпе физиологиясы мен 

патологиясында маңызды рӛл атқарады. Тәжірибелік зерттеуде ӛкпедегі ішкі 

сәулелену дозасы 0,05 Гр және 0,11 Гр болғанда әсер етуден кейін үшінші 

тәуліктен бастап 60-шы тәулікке дейін бақылау тобымен салыстырғанда AQР5 

генінің экспрессиясының тұрақты жоғарлауы анықталды. Сонымен қатар, бүкіл 

денені 2 Гр дозада сыртқы 
60

Co гамма-сәулелендіру бақылау тобымен 

салыстырғанда барлық зерттелетін гендер экспрессиясын ӛзгерткен жоқ. Тек 

AQP5 (p=0,05) генінің экспрессиясының қысқа мерзімді (үшінші тәулікте) 

жоғарлауы байқалды. Талдаулардың нәтижесінде ішкі сәулелену әсерінен кейін 

сыртқы сәулеленумен және бақылау тобымен салыстырғанда барлық зерттеу 

кезеңінде кӛрсеткіштердің жоғарлағаны байқалды. Бұл жасушалық 

мембрананың ӛткізгіштігінің бұзылуының механизмдерінің бірі және тіндік 

ісінудің дамуы себебінен болуы мүмкін.  

Біздің зерттеулерімізде 
56

Mn  ұнтағымен әсер еткеннен кейін Has2 генінің 

экспрессиясы зерттеудің үшінші күні тӛмендеген, ал Hyal2 экспрессиясында 

ӛзгерістер болған жоқ. Зерттеудің 14-ші күні салыстырмалы ӛкпе салмағының 

айтарлықтай ұлғаюы Has2 экспрессиясы деңгейдің тӛмендеуінің салдары болуы 

мүмкін. ГА жасушаның құрылымы және ӛкпенің құрылымын тұрақтандыруды 

қамтамасыз ететіндіктен, оның синтезделуінің азаюы морфологиялық 

ӛзгерістерге әкелуі мүмкін.  Себебі, ГА  ӛкпе тінінде жиналуы ӛкпенің 
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фиброзды зақымдалуымен байланысты. Ал азаюы ӛкпе ісінуін шақыруы 

мүмкін.  
60

Co γ- сәулелену ӛкпе тінінің мРНҚ гендерінің экспрессиясын ӛзгерткен 

жоқ. Бұл рентген сәулесімен біршама тӛмен дозада (2 Гр) сәулелендірумен 

байланысты болуы мүмкін. Дегенмен, біздің деректеріміз 
56

Мn ішкі 

сәулеленудің ӛкпеге әсері сыртқы 
60

Co γ-сәулелену әсерінен қатты 

ерекшеленетінін кӛрсетті [194-198]. 

Қазіргі кезде, радиациялық апаттардан және сынақтардан кейін 

радиациялық ластанған территорияларда тұратын тұрғындардың кӛп бӛлігі 

айқын емес біріктірілген (ішкі және сыртқы) сәулеленуге ұшырауда. 

Сондықтан,ішкі сәулелену әсерінен кейін пайда болатын ӛкпе зақымдануларын 

ерте анықтаудың болжамдық маңызы және ішек микрофлорасына радиациялық 

факторлардың әсерін зерттеу ағзаның бейспецификалық резистенттілігінің 

гоместаз жағдайын бағалау және болжауға мүмкіндік береді. 
56

Mn, тек γ-кванттарды ғана емес, сондай-ақ β-бӛлшектерді және кӛп 

мӛлшерде қысқа ауқымды Ожэ-электрондарын да шығарады. Сондықтан β-

бӛлшектердің және Ожэ-электрондарының болуы 
56

Mn ұнтағымен ішкі 

сәулелендіруден болатын биологиялық әсерлерді түсіндіру кезде ескерілетін 

маңызды фактор болуы мүмкін. 

Сонымен, біздің зерттеу жұмыстарымыздың нәтижелері атом бомбалары 

жарылған, ядролық сынақтар жүргізілген және АЭС апаттар болған 

аймақтардағы адамдар үшін топырақ құрамында болатын радионуклидтардың 

ингаляциялық жолмен түсуі жағдайында айтарлықтай қауіп тууы мүмкін 

екендігін білдіреді.  
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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 -5,47 (5,38; 5,47) (р = 0,001) және лактобактериялар lg 2,0 

(2,0; 2,15) (р = 0,001) саны барлық зерттеу кезеңінде тұрақты азайды. Ішкі 

сәулеленуге ұшыраған егеуқұйрықтардың тоқ ішек микрофлорасында 

бифидобактериялар 2,0 (2,0; 2,15) (р = 0,001) дейін және лактобактериялар саны 

2,0 г (2,0; 2,15) (р = 0,001) дейін тӛмендеді. Ішкі сәулелену әсеріне ұшыраған 

тәжірибелік топтарда тоқ ішектің қалыпты микрофлорасының тұрақты ӛкілі E. 

сoli саны  lg4,15 (4,0; 4,3) (p=0,001) дейін азайды. Сыртқы сәулелену (60Co) 

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 Ig 7,0 (6,84, 7,15) (р = 0,001), Proteus 

vulgaris Ig 5,3 (2,65, 5,57) (р = 0,001), Staphylococcus sppIg 3,47 (1,73; 3,58). (р = 

0,001), Citrobacter Ig 5,3 (2,65; 5,6) (р = 0,001) сияқты шартты-патогенді 

микроорганизмдер бӛлініп алынды. Ал зерттеудің белсендірілмеген МnО2 

тобында микрофлораның сандық және сапалық құрамында зерттеудің 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 - 0,31(СА:0,26-

0,36), 14-ші 0,51(СА:0,43-0,59) және 60-шы 0,41(СА: 0,34-0,49) (р=0,001) 

тәулікте тӛмендеді; 0,05 Гр дозада ішкі сәулеленуге ұшыраған (
56

Mn) тобында 

14-ші 0,30(СА: 0,24-0,35) (р=0,001) және 60-шы 0,24(СА: 0,16-0,31) (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 5,41(СА: 4,80-6,01) (р=0,001) 60-шы 5,03(СА: 4,12-5,93) 

(р=0,001) тәулікке дейін, ал 0,11 Гр дозада ішкі сәулеленуге ұшыраған (
56

Mn) 

тобында (3-ші тәулікте 5,24 (СА: 4,69-5,78) (р=0,001), 14-ші тәулікте 4,44 

(СА:4,27-4,60) (р=0,01) және 60-шы тәулікте 4,32 (СА: 3,63-5,0) (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=0,05) генінің экспрессиясының қысқа мерзімді (үшінші 

тәулікте) жоғарлауы байқалды.  

Радиобелсенді емес диспергирленген марганец (MnО2) тобында 

тәжірибелік егеуқұйрықтарда барлық зерттеу кезеңінде зерттелген гендердің 

экспрессия деңгейінде бақылау тобынан сенімді айырмашылық болған жоқ. 
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3. Ӛкпе тініндегі TGFβR1, Smad 7 и AQP5 гендерінің экспрессиясын 

зерттеу радиация әсерінен болатын зақымдануларды ерте болжаудың 

молекулярлы-генетикалық критериі ретінде қолдану мүмкіндігі бар.  
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ТӘЖІРИБЕЛІК ҦСЫНЫСТАР 

 

- Молекулярлы-генетикалық зерттеулер нәтижелері радиация әсерінен 

болатын ӛкпе зақымдануларын патологиялық ӛзгерістер пайда болғанға дейін, 

молекулярлы деңгейде ерте болжау үшін тәжірибелік медицинада қолдануға 

ұсынылады. «Шағын» дозада ішкі сәулеленуге (ингаляциялық жолмен) 

ұшыраған жағдайда ӛкпенің радиация әсерінен зақымдануын ерте анықтау үшін 

TGFβR1, Smad7 және AQ5 мРНҚ гендерінің экспрессиясын анықтау 

ұсынылады.  

- Зерттеу жұмыстарының негізінде алынған нәтижелер микробиология, 

молекулярлы биология және медициналық радиобиология курстарында 

тәжірибелік сабақтарды жүргізу барысында кӛрнекі материал ретінде қолдануға 

ұсынылады.  

- Нейтронды-белсендендірілген ұнтақпен зертханалық жануарларда 

ингаляциялық жолмен ішкі сәулеленуді туғызуға арналған жақсартылған 

эксперименттік құрылғы радиобиологиялық және токсикологиялық зерттеулер 

кезінде эксперименттік үлгі ретінде қолдануға ұсынылады. 
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