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  Тақырыптың өзектілігі  

Адамзат тарихында Хиросима мен Нагасаки қалаларының алғашқы атом 

бомбаларының нысанасы болғаны баршамызға мәлім [Ozasa K., 2016]. Жапон 

қалаларындағы атом бомбалауын басынан кешірген тұрғындар ішкі және 

сыртқы иондаушы сәулелену әсеріне ұшыраған болатын [Cullings H.M. et al., 

2017]. Ғалымдардың пікірінше, негізгі нейтронды-белсендірілген 

радионуклидтердің бірі – 56Mn пен 60Co (γ-сәуле) химиялық элементтері болып 

саналады [Weitz R., 2014]. 56Mn, негізінен атом бомбалауынан кейін алғашқы 

бірнеше сағат ішіндегі β-сәулелеумен тудырылған нейтрондардың доминантты 

рөлін құрағаны туралы дәлелдемелерді бірқатар ғалымдардың еңбектерінде 

байқауға болады [Tanaka K. et al., 2008; Endo S. et al., 2013]. Иондағыш сәуленің 

ингаляциялық әсерінен дамитын ішкі ағзалардағы морфофункционалды 

өзгерістердің жалпы заңдылықтары мен мүмкін механизмдерін зерттеуге 

арналған ғылыми жұмыстар қол жетімді әдебиет арасында табылған жоқ.  

Радиосезімтал ағзалардағы құрылымдық пен функциялық жағдайлардың 

бір-бірімен өзара байланысын анықтайтын эксперименттік морфологиялық 

зерттеулерді өткізудің клиника жүзінде диагностикалық мәні мен болжамын 

іске асырудағы рөлі зор [Belvedere C. et al. 2017].  

                                                                                                                                                                                                                                                                           

        Жұмыстың мақсаты: эксперимент жүзінде әр түрлі иондаушы 

сәулелеудің әсерінен кейін жануарлардың ішкі ағзаларындағы 

морфофункционалды өзгерістерін сипаттау.  

Зерттеу міндеттері:       

1. Ішкі (56Mn) мен сыртқы (60Co) иондаушы сәулелеу әсерінен, сондай-ақ 

белсендірілмеген марганец диоксиді (MnО2) ықпалынан кейін жануарлардың 

өкпесінде, жіңішке ішегі мен аталық без тіндерінде әр түрлі мерзімі аясында 

дамитын гистоқұрылымдық үдерістердің сипатын микроскопия жүзінде 

айқындау.  

2. Әсер етуші факторға байланысты егеуқұйрықтардың зерттеуге алынған 

ішкі ағзалар тіндеріндегі құрылымдық компоненттердің морфометриялық 

көрсеткіштерін талдау.  

3. Эксперименттік жануарлар ағзаларының тіндерінде жүзеге асатын 

жасушалардың пролиферациялық белсенділігін Ki-67 антигенінің деңгейін 

анықтау арқылы болжамдық маңыздылығын бағалау. 
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        4. 56Mn, MnО2 және 60Co әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтардың сәйкес 

ағзаларында апоптозды реттеуші p53 нәруызының сандық көрсеткіштері 

жүзінде морфофункционалды өзгерістердің диагностикалық мәнін анықтау  

       

Ғылыми жаңалығы 

    Алғаш рет эксперименттік зерттеу жобасы аясында «шағын» дозалы ішкі 

мен сыртқы иондаушы сәулелеу әсеріне ұшыраған жануарлардың өкпесі, 

жіңішке ішегі мен аталық без тіндерінде туындаған микроскопиялық 

өзгерістердің салыстырмалы бағасы берілген және ағзалардың 

гистоқұрылымдық компоненттерінің дәстүрлі морфометриялық талдауы 

жүргізілген.   

    Алғаш рет эксперимент жүзінде иондаушы сәулелеудің түріне байланысты 

зерттеуге алынған ағзалардың морфофунционалды жағдайын бағалау 

барысында, заманауи жоғары сезімтал және арнайы иммунды гистохимиялық 

әдістердің көмегімен Кі-67 антигені мен р53 нәруызының деңгейі анықталған.   

   

        Теориялық пен тәжірибелік маңыздылығы 

        1. «Шағын» дозалы иондаушы сәулелеудің әсерінен кейін ішкі ағзаларда 

дамитын гистоморфологиялық үдерістердің сипаттамасы биологиялық 

нысананың морфофункционалды жағдайын бағалаудың әдістері жайындағы 

білімін кеңейтеді.  

        2. Эксперименттік зерттеудің материалдары ғылыми зертханаларда; 

гистология мен цитология, патологиялық физиология және патологиялық 

анатомия, жалпы гигиена мен экология, сондай-ақ онкология кафедраларында 

қолданылуы тиіс; сонымен қатар, алынған нәтижелер жұмысшылардың 

профессионалды топтары арасында иондаушы сәулелеудің теріс әсерінен 

қорғану мақсатындағы түрлі шараларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

        3. Зерттеу нәтижелерін иондаушы сәулелеу әсеріне ұшырағандардың ішкі 

ағзаларындағы микроскопиялық өзгерістерді сипаттау барысында 

патологиялық анатомия мамандары мен соттық медицина саласындағы 

гистологтар қолдана алады. Зерттеуге алынған ағзалардың тіндерінде 

аңғарылған гистоқұрылымдық өзгерістер, сондай-ақ морфометриялық пен 

иммунды гистохимиялық көрсеткіштер сәулеленген организмнің ішкі 

ағзаларындағы микроскопиялық өзгерістердің диагностикалық критерийлерін 

құрастыру мақсатында есепке алынуымен қатар, этиопатогенез бен морфогенез 

жүзіндегі және емдеу деңгейіндегі мәселелерді шешуге көмектесуі тиіс. 

        4. Диссертациялық жұмыстың нәтижелері Семей қаласының мемлекеттік 

медицина университетінің біріккен оқу-ғылыми зертханасындағы морфология 

бөлімінің практикасына, физиологиялық пәндер, патологиялық анатомия мен 

соттық медицина кафедраларының оқу барысына, сондай-ақ Семей қаласының 

Регионалдық онкология орталығындағы патогистология бөліміне және 

патологиялық анатомия бюросының практикасына, Семей қаласының ҚР ЮМ 

сот медицина орталығының республикалық мемлекеттік қазыналық 
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мекемесінің жалпы экспертиза бөлімінің танатология құрамындағы гистология 

бөлімі жұмысына енгізілген.   

 

        Қорғауға шығарылған негізгі қағидалар:         

        1. Ішкі (56Mn) мен сыртқы (60Co) иондаушы сәулелеу әсерінен, сондай-ақ 

марганецтің белсендірілмеген диоксидінің (MnО2) ингаляциялық бұрғылауынан 

кейін зерттеудің гистологиялық әдістері көмегімен эксперименттік 

жануарлардың өкпесінде, жіңішке ішегі мен атабездерінде әр түрлі мерзімдерде 

туындайтын сан алуан патологиялық үдерістер анықталған.  

        2. 56Mn пен 60Со экспозициясына және MnО2 әсеріне ұшыраған 

егеуқұйрықтардың зерттеуге алынған ағзалары тіндерінде айқындалған 

гистоқұрылымдық өзгерістер морфометриялық көрсеткіштер жүзінде 

құпталған.  

    3. Сәулеленген жануарлардың өкпесінде, жіңішке ішегі мен атабездері 

тіндерінде іске қосылатын жасушалардың пролиферациясын көрсетуші – Кі-67 

антигенінің мөлшерін санды түрде анықтаудың арнайылылық пен болжамдық 

құндылығының бағасы берілген.  

    4. Ішкі мен сыртқы иондаушы сәулеленуден кейін кешеуілдеу мерзімі 

аясында егеуқұйрықтардың зерттеуге алынған ағзалар тіндерінде апоптозды 

реттеуші р53 нәруызының сандық көрсеткіштері арасындағы 

айырмашылықтары тіркелген.  

         

        Зерттеу материалдары мен әдістері     

        Тәжірибе жүзінде жасы 5 ай толған, 190-237 грамм салмағы бар 180 аталық 

жынысты ақ түсті «Wistar» тұқымдас егеуқұйрықтар қолданылған. 

Егеуқұйрықтардың эвтаназиясы экспозициядан кейін 3-ші, 14-ші және 60-шы 

тәуліктерде ашқарын жағдайында 10% кетамин ерітіндісін іш қуысына енгізу 

арқылы жүзеге асырылған. Тәжірибенің жоспарына сай, жануарлар 4 топқа 

бөлінген.  

        Жануарлардың бірінші тобы (n=45) Курчатов қаласында орналасқан 

«Байкал–1» ядролық реакторды қолдану жүзінде марганецтің нейтронды-

белсендірілген диоксиді (56Mn) әсеріне ұшыратылған. Тозаңдатылған ұнтақ 

реактор жүзінде 10 кВт қуаты деңгейінде 40 минут бойы сәулелендірілген. 

Экспозициядан кейінгі 56Mn белсенділігі – 2.75×108 Бк (7,43 мКи) көрсеткішін 

құраған. 56Mn (T1/2=2,58 сағ.) үлгісі, негізінен көлемі 4×1014 н/cм² 

нейтрондардың физикалық интегралы жүзінде 100 мг MnО2 ұнтағын ядролық 

реактордың көмегімен нейтрондық күйде белсендіру арқылы алынған.  

        Жануарлардың екінші тобы (n=45) белсендірілмеген марганец диоксиді 

(MnО2) ингаляциясына ұшыратылған. Бұл топтың биологиялық нысаналары 

контейнердің шетінде перфорацияланған тесік арқылы жасанды түрде 

тозаңдандырылған.  

Жануарлардың үшінші тобын (n=45) сәулелендіру «Teragam K-2 unit» атты 

радиотерапиялық қондырғысында бір мәрте 2 Гр дозалы радиобелсенді 
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элементі 60Со γ-сәулелерімен жүзеге асырылған: SSD – 97,2 см, SAD – 100,0 см, 

алаңы 40×40 см, t=354 с. 

Төртінші топты бақылау егеуқұйрықтар құраған (n=45). 
 

        Гистологиялық әдіс 
        Гистологиялық әдісті жүзеге асыру мақсатында жануарлардың өкпесі, 

жіңішке ішегі мен аталық бездері алынып, олардың тін фрагменттері 10%-дық 

нейтральді формалинде бөлме температурасы кезінде 24 сағат бойы 

фиксаждалған. Тін фрагменттері парафинге құйылып, микротом көмегімен 

қалыңдығы 5-6 мкм көлденең сериялық кесінділер дайындалып, әрі қарай 

гематоксилин мен эозинмен (H&E) боялған соң, полистиролы бар жамылғы 

шыны астына бекітілген. Дайын заттық шыныдағы эксперименттік 

материалдардың гистологиялық құрылымдары «Leica DM 1000» микроскобы 

арқылы талданып, микрофотографиялар жасалынған.  

 

        Морфометриялық әдіс 

        Стереоскопиялық өзгерістер жүзінде Автандиловтың окулярлық өлшегіш 

тор сызығы бар микрофотометриялық жүйесі қолданылған. Әрбір 

микропрепаратта 181 нүктелі жиынтық көлемі жүзінде 20 алаңы есептелген.   

 

        Иммунды гистохимиялық әдіс 

Парафиндік кесілімдер стандартты әдіс арқылы депарафинизацияланып, 

регидратацияланған. Иммунды гистохимиялық серпілістерді визуализациялау 

мақсатында DAB+(DAKO) жүйесі қолданылған. Зерттеуді жүзеге асыру 

барысында моноклондық антиденелер қолданылған. Олар функциялық мәні 

бойынша пролиферациялық белсенділік маркері – Ki-67 және апоптозды 

реттеуші p53 нәруызы деп екі топқа бөлінген. Пролиферациялық белсенділік 

пен жасушалардың бағдарламаланған өлімін анықтауға арналған, сәйкесінше, 

Ki-67 мен р53-позитивті жасушалар саны анықталып, алынған нәтижелер пайыз 

мөлшері түрінде ұсынылған.                                             

 

        Материалдың статистикалық өңдеуі 

    Зерттеу нәтижелерінің статистикалық өңдеуі «SPSS 2.0» қолданбалы 

бағдарламаның лицензияланған пакеттері көмегімен жүзеге асырылған. Бүкіл 

зерттелген сандық көрсеткіштердің статистикалық өңдеуі кезінде олар орташа 

көрсеткіш (М) және медиана (Ме), сондай-ақ квартиль аралық интервал (IQR) 

жүзінде сипатталған. Зерттеуге алынған факторлардың әсерін салыстырмалы 

түрде бағалау барысында Краскел-Уоллистің Н-өлшемі қолданылған. Нөлдік 

статистикалық гипотеза нақтылығының критикалық деңгейі 0,05-ке тең деп 

саналған. 

 
Қорытынды 

1. Эксперименттік жануарлар өкпесінің, жіңішке ішегі мен аталық 

бездерінің құрылымдық жағдайын анықтайтын гистологиялық зерттеу әдістері 

кешеуілдеу мерзімі аясында туындаған айқын патологиялық өзгерістердің 
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реактивті және деструкциялық сипатын көрсеткен. 56Mn әсеріне ұшыраған 

егеуқұйрықтардың зерттеуге алынған ағзаларында қалыптасқан ерте және 

кешеуілдеу мерзімі аясындағы тіндік құрамының өзгеруі, негізінен MnО2 

ұнтағы мен 60Со әсеріне қарағанда, ішкі иондаушы сәулелеудің анағұрлым улы, 

фиброгенді және сенсибилизациялаушы ықпалын білдіреді.  

        2. Нейтронды-белсендірілген марганец диоксиді мен сыртқы иондаушы 

сәулелеудің (60Со), сондай-ақ белсендірілмеген марганец диоксидінің (MnО2) 

егеуқұйрықтардың ішкі ағзаларына әсерін салыстырмалы түрде бағалау 

барысында, морфометриялық әдісті қолдану арқылы сәйкес сандық 

көрсеткіштер көмегімен кешеуілдеу мерзімі аясында басқа тәжірибелік 

топтардағы жануарлар ағзаларында аңғарылған патологиялық өзгерістермен 

салыстырғанда, айқын дистрофиялық, қабынулық пен некроздық үдерістердің 
56Mn әсерінен кейін жүзеге асатыны дәлелденген.  

    3. Ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеуден кейінгі егеуқұйрықтардың 

өкпесінде, жіңішке ішегі мен атабез тіндеріндегі морфофункционалды 

бұзылымдар кешеуілдеу мерзімі аясындағы қалыптасқан жасушалық 

пролиферацияны айқындайтын Ki-67 иммунды гистохимиялық көрсеткішінің 

өзгеруімен жүзеге асады. Тәжірибелік топтар арасындағы зерттеуге алынған 

ағзалар тіндерінде салыстырылған бұл көрсеткіштің нәтижелеріне сай, Ki-67 

антигенінің сандық мөлшері нейтронды-белсендірілген марганец диоксиді 

әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтарда нақты түрде жоғарылауымен сипатталады. 

    4. Сәулеленген егеуқұйрықтардың өкпесінде, жіңішке ішегінде және 

жыныс бездерінде р53 иммунды гистохимиялық маркерін анықтау барысында, 

мүмкін дамитын неоплазиялық трансформацияның қалыптасуы жүзіндегі 

диагностикалық құндылығы көрсетілген. Тәжірибелік топтар арасында 

кешеуілдеу мерзімі аясында анықталған ішкі ағзалар тіндеріндегі 

жасушалардың бағдарламаланған өлімі үдерістерінің жүзеге асуын сипаттаушы 

р53 нәруызының анағұрлым жоғары көрсеткіштері 56Mn әсерін алған 

жануарларға тән болған. 

 

        Тәжірибелік ұсыныстар  

        1. Иондаушы сәулелеу әсерінен эксперименттік жануарлардың өкпесінде, 

жіңішке ішегі мен атабез тіндерінде жиналған дозаларды ескере отырып, 

алынған морфологиялық зерттеу нәтижелерін, негізінен ішкі ағзалар 

ауруларының этиопатогенезі, морфогенезі, емі, алдын алуы мен болжамы 

деңгейіндегі сұрақтарды нақтылау мақсатында қолданумен қатар, биологиялық 

пен медициналық жоғары оқу орындарында оқытылатын радиобиология мен 

радиоэкология, патологиялық физиология, иммунология, терапия, 

патологиялық анатомия мен соттық медицина ғылымдары жүзіндегі 

фундаменттік білімді жетілдіруге жағдай туғызады.  

2. Ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеу әсерінен кейінгі өкпенің, жіңішке 

ішек пен аталық бездің морфологиялық ерекшеліктерін, яғни олардағы дерттік 

үдерістердің сапалық белгілері мен сандық көрсеткіштері көмегімен, негізінен 

радиация ықпалынан зардап шеккен науқастардың ішкі ағзаларындағы 
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аурулардың тиімді диагностикалық критерийлерін құрастыру мүмкіндігі жүзеге 

асырылады.  

3. Зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, иондаушы сәулелеу әсеріне 

ұшырағандардың ішкі ағзаларындағы құрылымдық-функциялық өзгерістерін 

және олардың морфометриялық параметрлерін жасушалық пен тіндік деңгейде 

нақты анықтайтын иммунды морфологиялық әдістердің үйлесімді 

алгоритмдерін құрастырудың заманауи қадамдары мен кешенді бағдарламасы 

ұсынылады. Сонымен қатар, иммунды гистохимиялық зерттеу нәтижелері 

көмегімен сәулеленгендердің ағзаларындағы жасушалардың пролиферациялық 

белсенділігі мен апоптозды реттеуші нәруыздарының деңгейін анықтау арқылы 

дерттік үдерістердің клиникалық-морфологиялық ағымын болжау мүмкіндігі 

туындайды.  

4. «Шағын» дозалы иондаушы сәулелеудің салдарынан ішкі ағзаларда 

туындаған гистоқұрылымдық өзгерістердің сипаты мен қарқындылығын 

бағалау нәтижелерінің арқасында ядролық энергетика нысаны маңайында 

мекендейтін тұрғындарды радиацияның зақымдаушы ықпалынан қорғау 

бойынша санитарлық-эпидемиологиялық ережелерді бекітумен қатар, 

нейтронды-белсендірілген марганец диоксидінің (56Mn) уландырғыш, 

фиброгенді және сенсибилизациялаушы қасиеттерін тереңірек анықтау 

мақсатында, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде қолданылуы тиіс.  

5. Эксперименттік зерттеу нәтижелері сәулеленуден кейін дамитын 

репродукция жүйесіндегі патологиялық өзгерістердің даму қаупін бағалаудың 

оңтайлы критерийлері жүзінде қолданылады. Аталық жыныс жүйесінің 

параметрлері кешенінің мониторингі демографиялық болжамды құрастырудың 

негізі бола алады, сондай-ақ радиацияның жоғары қаупі бар жұмыс 

орындарында қызмет ететін мамандардың ұрпақ жаңғырту денсаулығын сақтау 

жүйесін жетілдіруге және қаржыландыруға бағытталады.   

 

        Диссертация тақырыбы бойынша жарияланымдар 

Диссертациялық зерттеудің тақырыбы бойынша 20 ғылыми еңбектер 

жарияланған, солардың ішінен: цитаталау бойынша «Thomson Reuters» 

базасына кіретін нөлдік емес импакт-факторы бар халықаралық журналында – 2 

мақала; ҚР БҒМ білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған 

журналдарда – 7 мақала; ғылыми цитаталау бойынша Ресейлік индекстің 

импакт-факторы бар журналдарында – 2 мақала; ғылыми-публицистикалық 

журналында – 1 мақала; халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

материалдарында – 1 мақала мен 6 тезис жарияланған; сондай-ақ 1 патент 

ұсынылған: «Иондаушы сәулелеудің ұнтақ тәрізді заттарын тозаңдандыруға 

арналған эксперименттік қондырғы». 
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                                                          АННОТАЦИЯ  

на диссертационную работу  

«Морфофункциональные изменения внутренних органов лабораторных 
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Узбекова Дархана Есенгалиевича 
 

Актуальность темы  

        В истории человечества мишенью первых атомных бомб, как известно, 

явились города Хиросима и Нагасаки [Ozasa K., 2016]. В результате население 

японских городов подверглось как внутреннему, так  и внешнему воздействию 

ионизирующего излучения [Cullings H.M. et al., 2017]. Согласно мнению ряда 

авторов, одним из основных нейтронно-активированных радионуклидов 

выступают химические элементы 56Mn и 60Co (γ-излучение) [Weitz R., 2014]. 

Причем, 56Mn определил доминирующую роль нейтронов, вызванных β-

излучением в течение первых нескольких часов после атомной бомбардировки 

[Tanaka K. et al., 2008; Endo S. et al., 2013]. Среди доступной литературы не 

обнаружено работ, посвященных изучению общих закономерностей и 

возможных механизмов морфофункциональных изменений во внутренних 

органах при ингаляционном воздействии нейтронных лучей.  

  Системный подход в оценке экспериментальных морфологических 

элементов, определяющих функциональное состояние и взаимосвязанность 

структурных образований между собой служит по совокупности одной из 

диагностических характеристик направленности и прогноза [Belvedere C. et al. 

2017]. 

 

  Цель исследования: охарактеризовать морфофункциональные изменения 

во внутренних органах животных при воздействии различных видов 

ионизирующего излучения в эксперименте.    

Задачи исследования:       

        1. Дать микроскопическую характеристику гистоструктурных изменений в 

тканях легких, тонкой кишки и семенников в разные сроки при воздействии 

внутреннего (56Mn) и внешнего (60Co) ионизирующего излучения, а также 

неактивированного диоксида марганца (MnО2) в условиях эксперимента.       

        2. Осуществить анализ морфометрических показателей структурных 

компонентов внутренних органов у крыс в зависимости от воздействующего 

фактора.    

        3. Оценить прогностическую значимость антигена Ki-67 для выявления 

пролиферативной активности клеток в исследуемых тканях органов 

экспериментальных животных.           

        4. Определить количественное содержание белка-регулятора апоптоза p53 

в соответствующих органах крыс, подвергавшихся воздействию 56Mn, MnО2 и 
60Co с последующей оценкой диагностической значимости 

морфофункциональных изменений.      
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Научная новизна 

        Впервые в рамках экспериментального исследования дана сравнительная 

оценка микроскопических изменений, развивающихся в тканях легких, тонкой 

кишки и семенников животных, подвергавшихся воздействию «малых» доз 

внутреннего и внешнего ионизирующего излучения с последующим 

традиционным морфометрическим анализом гистоструктурных компонентов 

соответствующих органов.                   

        С помощью современных высокочувствительных и специфичных 

иммуногистохимических методик впервые проведено комплексное 

исследование степени морфофункционального состояния путем определения 

количественного содержания антигена К-67 и белка-регулятора апоптоза р53 в 

исследуемых органах облученных животных. 

        

        Теоретическая и практическая значимость 

        1. Гистоморфологические процессы внутренних органов при лучевом 

воздействии в «малых» дозах позволяет расширить знания оценки 

морфофункционального состояния биологического объекта.  

        2. Материалы экспериментального исследования могут использоваться в 

научно-исследовательских лабораториях; в учебном процессе на кафедрах 

гистологии с цитологией, патологической физиологии и патологической 

анатомии, общей гигиены с экологией, а также онкологии; и быть приняты во 

внимание для разработки профилактических радиозащитных мероприятий от 

различных параметров воздействия ионизирующего излучения среди 

профессиональных групп работников. 

        3. Результаты исследований могут использоваться врачами-

патологоанатомами и судебно-медицинскими экспертами-гистологами для 

описания микроскопических изменений внутренних органов. Выявленные 

структурные изменения исследованных органов и морфометрические 

показатели рекомендованы для дальнейших разработок диагностических 

критериев морфологических изменений внутренних органов облученного 

организма.  

        4. Результаты диссертационной работы внедрены в практику 

морфологического отдела объединенной научно-исследовательской 

лаборатории, в учебный процесс на кафедрах физиологических дисциплин, 

патологической анатомии и судебной медицины Государственного 

медицинского университета г.Семей; внедрены в практику 

патогистологического отделения Регионарного онкологического диспансера 

г.Семей; в практику патологоанатомического бюро; а также в работу 

танатологического отдела с гистологическим отделением общеэкспертного 

отдела РГКП СФ ЦСМ МЮ РК г.Семей. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

        1. По совокупности гистологических методов исследования, выявлены 

различные патологические процессы, формирующиеся в разные сроки в тканях 
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легких, тонкой кишки и семенников экспериментальных животных при 

воздействии внутреннего (56Mn) и внешнего (60Со) ионизирующего излучения, а 

также ингаляционной затравки неактивированным диоксидом марганца (MnО2). 

        2. Возникающие в тканях исследуемых органов крыс, подвергавшихся 

воздействию 56Mn и 60Со, а также MnО2, гистоструктурные изменения 

подтверждаются по совокупности морфометрических показателей.               

        3. Дана оценка специфичности и прогностической ценности 

количественного определения уровня антигена Ki-67 в отношении клеточной 

пролиферации в тканях легких, тонкой кишки и семенников облученных 

животных.  

        4. Установлены различия между показателями количественного 

содержания белка-регулятора апоптоза р53 в тканях исследуемых органов крыс 

в поздние сроки после воздействия как внутреннего, так и внешнего облучения.   

 

    Материалы и методы исследования 

        Экспериментальная модель представлена белыми половозрелыми 

крысами-самцами породы «Wistar» с начальным возрастом 5 месяцев в 

количестве 180, массой 190–237 г. Эвтаназию животных осуществляли путём 

введения 10% раствора кетамина во всех сериях эксперимента на 3-е, 14-е и  

60-е сутки после экспозиции. В соответствии с планом эксперимента было 

сформировано 4 группы животных, по 45 в каждой.  

        Первую группу животных (n=45), облучали диоксидом марганца потоком 

нейтронов на исследовательском реакторе «Байкал–1» в г.Курчатов. Облучение 

порции распыляемого порошка выполнялось в реакторе при уровне мощности 

10 кВт в течение 40 минут. На момент завершения облучения активность 

образца 56Mn составила 2.75×108 Бк (7,43 мКи). 56Mn (T1/2=2,58 ч) был получен 

путём нейтронной активации 100 мг порошка MnО2 на ядерном реакторе при 

флюенсе нейтронов 4×1014 н/cм².  

        Вторую группу составили животные (n=45), подвергавшиеся ингаляции 

неактивированным диоксидом марганца (MnО2). С этой целью к контейнеру с 

биологическими объектами была присоединена трубка для подачи 

распыляемого порошка через специальные отверстия-перфорации контейнера.  

        Третью группу крыс (п=45), подвергали общему γ-облучению 

радиоактивным изотопом 60Со в дозе 2 Гр однократно: SSD – 97,2 см, SAD – 

100,0 см, поле 40×40 см, t=354 с. на дистанционном радиотерапевтическом 

устройстве «Teragam K-2 unit».  

        Четвертую группу составили контрольные крысы (п=45). 
 

        Гистологический метод  
        С целью проведения гистологического метода фрагменты легкого, тонкой 

кишки и семенников фиксировали в 10% нейтральном формалине в течение 24 

часов при комнатной температуре и после соответствующей проводки заливали 

в парафин, на микротоме изготавливали поперечные серийные срезы толщиной 

5–6 мкм и окрашивали гематоксилином и эозином (H&E), заключая в 

полистирол под покровное стекло. Окрашенные препараты для изучения 
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микроструктуры исследуемого материала анализировали и фотографировали с 

помощью микроскопа Leica DM 1000.  

 

        Морфометрический метод 

        Для стереоскопических изменений использовали микрофотометрическую 

систему с окулярной измерительной сеткой Автандилова. В каждом 

микропрепарате просчитывали 20 полей суммарной площадью 181 точек. 

 

        Иммуногистохимический метод       

        Парафиновые срезы депарафинировали и регидратировали по стандартной 

методике. Визуализацию иммуногистохимической реакции проводили 

используя систему DAB+(DAKO). Были использованы моноклональные 

антитела, разделенных на группы по функциональной значимости: маркер 

пролиферативной активности – Ki-67 и p53 белок-регулятор апоптоза. 

Количество Ki-67 и р53-позитивных клеток подсчитывали учитывая 

окрашенные ядра любой степени интенсивности, выражая полученные 

результаты в процентах. 

 

        Статистическая обработка 

        Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

лицензированных пакетов прикладных программ «SPSS 2.0». Все изучаемые 

количественные переменные показатели описаны при помощи средней (М), 

медианы (Ме) и межквартильного интервала (IQR). При их сравнении в 

зависимости от изучаемых факторов был использован критерий Краскела-

Уоллиса. Критический уровень значимости p при проверке статистических 

гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05. 

 

Выводы 

        1. По совокупности гистологических методов исследования, 

характеризующих структурное состояние тканей легких, тонкой кишки и 

семенников экспериментальных животных, выраженные патологические 

изменения в поздние сроки носят как реактивный, так и деструктивный 

характер. Структурная перестройка тканевого состава исследованных органов 

крыс, развивающаяся в ранние и поздние сроки после прекращения действия 
56Mn, указывает на токсическое, фиброгенное и сенсибилизирующее действие 

внутреннего облучения по сравнению с ингаляционной затравкой MnО2 и 

эффектами 60Со.  

        2. При изучении гистоструктурных процессов, возникающих в тканях 

внутренних органов крыс после воздействия нейтронно-активированного 

диоксида марганца, внешнего облучения (60Со) и неактивированного диоксида 

марганца (MnО2), наиболее выраженные дистрофические, воспалительные и 

некротические изменения отмечаются в поздние сроки после облучения 56Mn, 

выявляемые по совокупности морфометрических показателей.               
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        3. Морфофункциональные нарушения в тканях легких, тонкой кишки и 

семенников, возникающие в результате внутреннего и внешнего облучения, 

характеризуются изменением иммуногистохимического показателя Ki-67, 

свидетельствующего о клеточной пролиферации в поздние сроки. 

В сравнительном аспекте высокий уровень антигена Кі-67 в тканях 

исследуемых органов в поздние сроки у экспериментальных животных отмечен 

после воздействия нейтронно-активированного диоксида марганца.  

        4. Иммуногистохимическое определение маркера р53 в тканях легких, 

тонкой кишки и семенников облученных крыс, показало степень 

диагностической ценности в отношении возможного развития неопластической 

трансформации. Сравнительный анализ в поздних сроках исследуемых групп 

показал, что высокое количественное содержание белка-регулятора р53 в 

тканях внутренних органов животных отмечен у крыс, подвергавшихся 

воздействию 56Mn, свидетельствуя о процессе запрограммированной клеточной 

гибели.  

        

        Практические рекомендации  

        1. Использованная нами экспериментальная модель облучения с учетом 

уровня накопленных доз в тканях легких, тонкой кишки и семенников являются 

базисом для получения фундаментальных знаний о действии и степени 

реальной опасности внутреннего излучения на исследованные органы и 

рекомендуются для внедрения в учебный процесс биологических и 

медицинских вузов при изучении радиобиологии, экологии, патологической 

физиологии, иммунологии, терапии, патологической анатомии и судебно-

медицинской экспертизы с целью уточнения вопросов патогенеза, морфогенеза, 

лечения, профилактики и прогноза профессионально обусловленных 

заболеваний соответствующих органов. 

2. Изучение морфологических особенностей поражения легких, тонкой 

кишки и семенников после воздействия внутреннего и внешнего 

ионизирующего излучения позволило установить последовательность, а также 

проследить качественные и количественные характеристики возникающих 

изменений, учет которых послужит обоснованием для разработки 

диагностических критериев вышеперечисленных органов у пациентов, 

подвергавшихся радиационному облучению.   

        3. На основании результатов исследования, предлагается комплексная 

программа по разработке оптимального алгоритма иммуноморфологических 

методов, позволяющих определить на клеточном и тканевом уровнях 

структурно-функциональные изменения и морфометрические параметры во 

внутренних органах лиц, подвергавшихся внутреннему облучению. Кроме того, 

результаты иммуногистохимического исследования показателей активности 

клеточной пролиферации и белка-регулятора апоптоза необходимы для 

формирования прогноза клинико-морфологического течения патологических 

процессов в органах облученных лиц.  
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4. Оценка характера и выраженности гистоструктурных изменений 

внутренних органов при нарушениях, вызванных воздействием «малых» доз 

ионизирующего излучения, позволит использовать результаты исследования 

при разработке санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по защите 

населения, проживающего вблизи объектов ядерной энергетики от 

радиационного поражения, а также при проведении научно-исследовательских 

работ для дальнейшего изучения токсического, фиброгенного и 

сенсибилизирующего свойств нейтронно-активированного диоксида марганца 

(56Mn).     

     5. Результаты исследования могут служить в качестве объективного 

критерия оценки риска развития патологических изменений в репродуктивной 

системе, возникающие после облучения. Мониторинг комплекса параметров 

состояния мужской половой системы может стать базой для составления 

демографических прогнозов, совершенствования планирования и 

финансирования системы охраны репродуктивного здоровья у 

профессиональных групп, контактирующих с повышенным радиационным 

фоном. 

 

  Публикации по теме диссертации 

        По материалам диссертации опубликовано 20 научных работ, в том числе: 

2 статьи в журнале, индексируемого в базе данных «Thomson Reuters» с 

ненулевым импакт-фактором; 7 статей в журналах, рекомендованных 

Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК; 2 статьи в 

журналах с импакт-фактором Российского индекса научного цитирования; 1 

статья в научно-публицистическом журнале; 1 статья и 6 тезисов в материалах 

международных научно-практических конференций; а также разработан 1 

патент: «Экспериментальная установка порошкообразных источников 

ионизирующего излучения для распыления». 
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ABSTRACT 

for a dissertation «Morphofunctional changes in the internal organs of 

laboratory rats exposed to various types of ionizing radiation» 

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

  Darkhan E. Uzbekov  
 

The relevance of the topic 

It is known that Hiroshima and Nagasaki were target of the first atomic bombs 

in the history of mankind [Ozasa K., 2016]. As a result, the population of Japanese 

cities was exposed to both internal and external effects of ionizing radiation [Cullings 

H.M. et al., 2017]. According to the opinion of several authors, one of the main 

neutron-activated radionuclides are chemical elements 56Mn and 60Co (γ-radiation) 

[Weitz R., 2014]. Herewith, 56Mn was determined the dominant role of neutrons 

induced by β-radiation during the first few hours after the atomic bombardment 

[Tanaka K. et al., 2008; Endo S. et al., 2013]. Among the available literature there 

were no studies devoted to the study of general patterns and possible mechanisms of 

morphofunctional changes in the internal organs during inhalation exposure to 

neutron rays. 

The system approach in the evaluation of experimental morphological elements 

that determine the functional state and the interconnectedness of structural formations 

serves each other as a combination of one of the diagnostic characteristic of direction 

and prognosis [Belvedere C. et al. 2017]. 
 

The aim of the study: to characterize the morphofunctional changes in the 

internal organs of animals under the influence of various types of ionizing radiation 

in the experiment. 
 

        Objectives of the study: 

1. To make a microscopic characterization of the histological structure changes 

in the tissues of the lungs, small intestine and testes at different times when exposed 

to internal (56Mn) and external (60Co) ionizing radiation, and also unactivated 

manganese dioxide (MnО2) at experimental conditions. 

2. To carry out the analysis of morphometric parameters of the structural 

components of the internal organs under investigation in rats, depending on the effect 

factor. 

3. To assess the prognostic significance of Ki-67 antigen for detection of cell 

proliferative activity in the studied tissues of experimental animal organs. 

4. Determine the content level of the p53 apoptosis regulatory protein in the 

corresponding organs of rats exposed to 56Mn, MnО2 and 60Co, followed by an 

evaluation of the diagnostic significance of morphofunctional changes. 

         

Scientific novelty 

For the first time in the framework of the experimental study was given a 

comparative evaluation of the microscopic changes developing in the tissues of the 

lung, small intestine and testes of animals exposed to «low» doses of internal and 
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external ionizing radiation with followed by traditional morphometric analysis of 

histostructural components in the appropriate organs. 

By means of modern highly sensitive and specific immunohistochemical 

techniques, a complex study of the degree of the morphofunctional state was carried 

out for the first time by determining the level of K-67 antigen and p53 apoptosis 

regulatory protein in the investigated organs of irradiated animals under the 

experimental conditions. 
 

        Theoretical and practical significance 

1. Histomorphological processes of internal organs with radiation exposure in 

«low» doses allow to expand the knowledge of the evaluation of the 

morphofunctional state of a biological object. 

2. Materials of experimental research can be used in research laboratories; in the 

educational process at the departments of histology with cytology, pathological 

physiology and pathological anatomy, general hygiene with ecology, as well as 

oncology; and be taken into account for the development of preventive 

radioprotective measures from the different parameters of ionizing radiation exposure 

among occupational groups of workers. 

        3. The results of the research can be used by pathologists and forensic experts-

histologists to describe microscopic changes in the internal organs. The revealed 

structural changes in the organs studied and the morphometric indices are 

recommended for further development of the diagnostic criteria for the 

morphological changes in the internal organs of the irradiated organism. 

        4. The results of the dissertation work were introduced into the practice of the 

morphological department of the joint research laboratory, into the educational 

process at the departments of physiological disciplines, pathological anatomy and 

forensic medicine of Semey State Medical University; introduced into the practice of 

the pathohistological department of Semey Regional Oncological Center; in the 

practice of the pathological bureau; as well as in the work of the thanatology 

department with the histology of the general expert department of republican state 

official enterprise of Semey Fillial of the CFM of MJ of the Republic of Kazakhstan. 
 

        Basic provisions: 

        1. For a combination of histological methods of investigation, various 

pathological processes were established, formed at different times in the tissues of the 

lung, small intestine and testes of experimental animals under the influence of 

internal (56Mn) and external (60Co) radiation, and also inhalation primer by non-

activated manganese dioxide (MnО2). 

        2. The histostructural changes appearing in the tissues of the studied rat organs 

subjected to 56Mn and 60Co, as well as to the MnО2 effect are confirmed by the 

combination of morphometric parameters. 

        3. The specificity and prognostic value of the quantitative determination of the 

level of Ki-67 antigen with respect to the possible development of cell proliferation in 

the tissues of the lungs, small intestine and testes of irradiated animals are estimated. 
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        4. Differences between the indices of the quantitative content of the protein-

regulator of apoptosis of p53 in the tissues of the rat organs under the study at a later 

time after exposure to both internal and external irradiation are shown. 

      

        Materials and methods of research 

The experimental model is represented by white, «Wistar» mature male rats 

breed with an initial age of 5 months in an amount of 180, weighing 190-237 g. 

Euthanizing the animals was carried out by introducing a 10% ketamine solution in 

all the series of experiments for the 3rd, 14th and 60th day after exposure. In 

accordance with the plan of the experiment, four groups of animals were formed, 45 

each. 

The first group of animals (n=45) was irradiated with manganese dioxide by a 

neutron flux at a research reactor «Baikal–1» in Kurchatov. Irradiation of a portion of 

the sprayed powder was carried out in the reactor at a power level of 10 kW for 40 

minutes. At the end of irradiation, the activity of the 56Mn sample was 2.75×108 Bq 

(7.43 mCi). 56Mn (T1/2 = 2.58 h) was obtained by neutron activation of 100 mg of 

MnО2 powder on a nuclear reactor at a fluence of neutrons of 4×1014 n/cm². 

        The second group consisted of animals (n=45), exposed to inhalation with non-

activated manganese dioxide (MnО2). To this end, a tube was connected to the 

container with biological objects to feed the powder to be sprayed through special 

holes-perforations of the container. 

        The third group of rats (n=45) was exposed to total gamma irradiation with a 
60Co radioactive isotope at a dose of 2 Gy single: SSD – 97.2 cm, SAD – 100.0 cm, 

field 40×40 cm, t=354 s. on the remote radiotherapeutic device «Teragam K-2 unit». 

        The fourth group included control rats (n=45). 
 

        Histological method  

        For the histological method, fragments of the lung, small intestine and testes 

were fixed in 10% neutral formalin for 24 hours at room temperature and after the 

appropriate wiring, were filled into paraffin, cross-sectional sections 5-6 μm thick 

were made on the microtome and stained with hematoxylin and eosin (H&E), 

enclosing in polystyrene under the cover glass. The colored preparations for studying 

the microstructure of the test material were analyzed and photographed using a Leica 

DM 1000 microscope. 
 

        Morphometric method 

        For stereoscopic changes, a microphotometric system with Avtandilov's ocular 

measuring grid was used. In each micropreparation, 20 fields with a total area of 181 

points were counted. 

 

        Immunohistochemical method  

        Paraffin sections were dewaxed and rehydrated using a standard procedure. To 

visualize the immunohistochemical reaction, the DAB+(DAKO) system was used. 

For this studies, monoclonal antibodies were used, divided into groups of functional 

significance: a marker of proliferative activity - Ki-67 and apoptosis regulator of p53 
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protein. For the purpose of calculating, respectively, the number of Ki-67 and p53-

positive cells, taking into account the colored nuclei of any intensity, expressing the 

results in percent. 
 

        Statistical processing 

        Statistical processing of the results was processed using licensed packages of 

application programs «SPSS 2.0». All quantitative variables are described using the 

mean (M), median (Me) and interquartile interval (IQR). In their comparison, 

depending on the factors studied, the Kruskel-Wallis criterion was used. The critical 

level of significance p in testing the statistical hypotheses in this study was taken to 

be 0.05. 
 

        Сonclusions 

        1. On the basis of the histological research methods characterizing the structural 

state of the lungs, small intestine and testes of irradiated rats, pronounced 

pathological changes are both reactive and destructive in later terms. Structural 

rearrangement of the tissue composition of the examined organs which persists 

several weeks after the termination of the influence of 56Mn, indicates a toxic, 

fibrogenic and sensitizing effect of internal irradiation as compared to the inhalation 

seed of MnО2 and 60Co effects. 

        2. The most pronounced dystrophic, inflammatory and necrotic changes are 

observed in the late periods after irradiation of 56Mn when studying histostructural 

processes occurring in the tissues of the studied animal organs after exposure to 

neutron-activated manganese dioxide, external irradiation (60Co) and non-activated 

manganese dioxide (MnО2) identified by the totality of morphometrical indicators. 

        3. Morphofunctional disorders in the tissues of the lungs, small intestine and 

testes that result from internal and external irradiation are characterized by a change 

in the immunohistochemical indicator of Ki-67, indicative of cell proliferation in late 

terms. Comparing the level of Ki-67 antigen in the organs of various animal groups 

studied, a high level was observed in the late periods after exposure to neutron-

activated manganese dioxide. 

        4. Immunohistochemical determination of the p53 marker in the tissues of the 

lungs, small intestine and testes of irradiated rats showed a moderate level of 

diagnostic value regarding the possible development of neoplastic transformation. 

When comparing the quantitative indices of the protein content of the p53 regulator, 

indicating the process of programmed death in the tissues of the internal organs of the 

animals, the highest values were noted in the late periods after exposure to 56Mn. 

    

        Practical recommendations 

        1. The experimental model of irradiation used by us, taking into account the 

level of accumulated doses in the tissues of the lungs, small intestine and testes, is the 

basis for obtaining fundamental knowledge about the effect and degree of real danger 

of internal radiation on the organs studied and are recommended for introduction into 

the educational process of biological and medical universities in the study of 

radiobiology, ecology, pathological physiology, immunology, therapy, pathological 
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anatomy and forensic medical examination in order to clarify the questions 

ontogenesis, morphogenesis, treatment, prophylaxis and prognosis of professionally 

conditioned diseases of the relevant organs. 

        2. The study of the morphological features of internal organ damage as a 

function of the time of life after exposure to internal radiation has made it possible to 

establish consistency, and also to trace the qualitative and quantitative characteristics 

of the changes that arise, which should serve as a basis for developing effective 

algorithms for the early diagnosis of multifactorial diseases; be the basis for 

developing diagnostic criteria. 

        3. Based on the results of the study, proposed a comprehensive program for the 

development of an optimal algorithm of immunomorphological methods to determine 

the cellular and tissue levels of structural-functional changes and morphometric 

parameters in the internal organs of persons exposed to internal radiation. Moreover, 

the results of immunohistochemical study of the indices of the cell proliferation 

activity and apoptosis regulator protein are necessary for the formation of a prognosis 

of the clinical and morphological course of pathological processes in irradiated 

persons' organs. 

4. Assessment of the nature and severity of histostructural changes of internal 

organs in disorders caused by exposure to «low» doses of ionizing radiation, allow 

the use of the results of research in the development of sanitary-epidemiological rules 

and norms to protect the population living near nuclear facilities against radiation 

damage, as well as carrying out research works for the further study of the toxic, 

fibrogenic and sensitizing properties of neutron-activated manganese dioxide (56Mn).     

5. The results of the study can serve as an objective criterion for assessing the 

risk of development of pathological changes in the reproductive system that arise 

after irradiation. Monitoring of complex parameters of state of the male reproductive 

system could become a base for the preparation of population projections, 

improvement of planning and financing of reproductive health care in the 

professional groups that come into contact with high radiation background. 
 

Publications in the dissertation topic 

According to the dissertation materials, 20 scientific treatises were published, 

including: 2 papers in the journal indexed in the database «Thomson Reuters» with 

not zero impact-factor; 7 papers in the journals recommended by the Committee for 

Control in Education and Science of the Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan; 2 papers in the journals with impact-factor of Russian index 

of scientific citation; 1 paper in the scientific publicistic journal; 1 paper and 6 theses 

in the materials of international foreign conferences; also 1 рatent was developed: 

«Experimental installation of powdered sources of ionizing radiation for spraying». 

 


