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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 
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Құрастырудың жалпы талабы және ережесі.  
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ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) – Ақпараттық, кітапханалық және 

баспаханалық істер бойынша стандарттар жүйесі. Реферат және аннотация. 

Жалпы талаптары. 

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

 

IFN-γ – Интерферон гамма 

TNF-Α –α – Ісікті некроздау фактор 

HLA – Адам лейкоциті антигені 

IL-2 – Интерлейкин – 2 

IL-6 – Интерлейкин – 6  

IL-4 – Интерлейкин – 4  

SAD – Сәуле көзінен нысанаға дейінгі арақашықтық 

SSD – Сәуле көзінен нысана орталығына дейінгі арақашықтық 

TCR – Т-лимфоциттердің антигенді анықтайтын рецепторы 

Гр – Грей (доза өлшемі) 

АИК – Айналыстағы иммундық комплекс 

ЛМТР – Лейкоциттер миграциясының тежелу реакциясы 

МФЖ – Мононуклеарлы- фагоцитарлық жүйе 

ЖБС – Жалпы бейімделу синдромы 

ЖСА – Жедел сәуле ауруы 

НКТ – Нитрокөк тетрозолий тесті  

CD3+ – Т-лимфоциттердің маркерін таситын жасуша 

CD19+ – В-лимфоциттердің маркерін таситын жасуша  

CD4+ – Т-хелпердің маркерін таситын жасуша 

CD8+ – Т-супрессордың маркерін таситын жасуша 

Ф/с – Фагоцитарлық сан 

ТДД – Топометрия-дозиметриялық дайындау 

ССА – Созылмалы сәуле ауруы 

ЭС – Эмоциялық стресс  

ЭР – Эминиум Регель 

ТҚҚҮҚ – Төгілген қайың қабығының үштерпеноидтарының қоспасы 

ЧАЭС – Чернобыль атом электр стансасы 
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КІРІСПЕ 

 

Мәселенің өзектілігі 

Адам ағзасына теріс әсер ететін факторлардың ішінде иондаушы сәуле 

әсерінің алатын орны ерекше, себебі тек қана бір рет әсер еткеннің өзінде қайта 

қалпына келмейтін өзгерістер тудыруы мүмкін. Қоршаған ортадағы алуан түрлі 

факторлардың адам ағзасына бірлескен түрде әсерлердің заңдылықтарын 

зерттеу өзекті мәселелердің біріне жатады. 

Иондаушы сәулелену әсерінің алшақ салдарын зерттеу барысында, 

қолайсыз өзгерістер төтенше жіті немесе ағзаның теңгеруші қорының 

төмендеуі мен қартаю процесінің жылдамдауымен байланысты факторлардың 

созылмалы әсерінің нәтижесінде, бірнеше ондаған жылдардан кейін байқалуы 

мүмкін (Пучков В.А., и др., 2011). Ядролық жарылыс өнімдерінің адам 

популяциясына әсерін әрі қарай зерттеу, қалпына келтіру  және реабилитация 

әдістерін жетілдіру бүгінгі күннің негізгі мәселелері болып қала бермекші 

(Бигалиев А.Б.,Бигалиев А.А. 2014). Әсіресе, қазіргі уақытта иондайтын 

сәулелердің ұзақ мерзімдегі әсерлері ғалымдарды қызықтыратын мәселелердің 

бірі (Жетписбаев Б.А., и др.,2014-2016). 

Үлкен аумақтардың радиоактивті заттарды  тастау және жойылып кету, 

атом қаруын пайдалану, жетілмеген технологияларды қолдану түріндегі 

радиациялық ластануымен байланысты сәулеленудің алшақ зардаптарының 

даму мәселесі иондық сәулеленудің ұзақ әсері жағдайында өте маңызды болып 

келеді. Осының барлығы осы аумақтарда тұратын миллиондаған адамдар 

денсаулығына нақты қауіп төндіреді  және адам организміне иондық сәуленің 

алшақ зардаптар әсерін бағалау өзекті және жеткілікті әдістелмеген болып 

қалуда (Ghazy A.A., et al., 2015) . 

Иондық сәулелену әсеріне шалдыққан тұлғалардағы иммунологиялық 

жетіспеушілік синдромын қалыптастыру механизмі зерттеушілердің  терең 

назарының нысаны болып табылады (Bogdandi EN, et al., 2010; Melekhin S.V, et 

al.,2014) . 

Иондық әсер сияқты эмоциялық стресс те әсердің ауырлығы және 

ұзақтығына қарай иммундық жетіспеушілікті тудырады, онда иммундық 

жүйенің барлық тізбектері іске қосылған (Жетписбаева Х.С., және авт., 2015). 

Стрессті факторлардың бірлескен әсері шырышты  қабаттардың  жергілікті 

иммунитеті механизмдерін қоса алғанда, иммундық  жүйенің барлық 

тізбектерін тартуымен  иммундық жүйенің тежелуін шақырады (Volker K., 

Heijnen C., 2006 ; Авакян А.Р., Лазарев А.И.,2002). Қоршаған ортадағы зиянды 

факторлардың организмге қосарлы әсерлері туралы мәселелердің жеткілікті 

екендігі белгілі және зерттеу қажеттігі бары анық (Даленов Е.Д., и др.,2013, 

Касенов Б.Ж.2010). 

Соңғы кездері антропогендік факторлардан туындаған бұзылыстарды адам 

ағзасына зияны тимейтін заттармен коррекциялау ғылымның негізгі кезек 

күттірмейтін мәселелерінің бірі. Адам ағзасына кешенді түрде  емдік әсері бар 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Melekhin%20SV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25552084
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және токсикалық емес, сонымен қатар ұзақ уақыт қабылдағанда кері әсер 

тудырмайтын ресми және халықтық медицинада 150- ден аса өсімдік тектес 

препарат түрлері дертке шипа ретінде қолданылады. 

Әдебиеттер шолуына сүйене отырып қазіргі таңда Эминиум Регель 

экстракты мен төгілген қайың қабығының үштерпеноидтар экстрактының 

сәулеленген ағза иммундық жүйесіне әсері зерттелмегеніне көз жеткіздік. 

Сондықтан сәулелі зақымдану кезіндегі иммундық реактивтіліктің бұзылысын 

фитопрепараттармен мүмкін болатын коррекциялау жолын құрастыру  

Отандық фитотерапияға үлкен ат салысады деген оймен жұмысымызды осы 

бағытқа арнадық.  

Зерттеу мақсаты: алшақ кезеңде стрессті  факторлардың  бірлескен 

әсерінен  иммунологиялық реактивтіліктің  өзгерісін экспериментте зерттеу 

және ағзаның резистенттілігін арттыратын тиімді заттарды пайдалану 

мүмкіндігін негіздеу.   

Зерттеу міндеттері 

1. Алшақ кезеңде түрлі дозамен гамма-сәулеленген ағзаның 

иммунологиялық реактивтілігіне және цитокинді бейініне эмоциялық стресстің 

әсерін зерттеу.   

2. Эминиум Регель экстрактының жедел токсикалығын анықтау. 

3. Интактілі және сәулеленген ағзаның иммунологиялық реактивтілігіне 

Эминиум Регель және  үштерпеноидтар қоспасының экстракттарының әсерін 

салыстыра зерттеу.  

4. Алшақ кезеңде әртүрлі стресстік факторлардың бірлескен әсері кезінде 

Эминиум Регель экстрактының әсерін зерттеу. 

Ғылыми жаңалығы 

Жалпы  бейімделу синдромының ерте және кеш кезеңінде гамма-

сәулелендірудің  түрлі дозаларының (0,2Гр, 2+2+2Гр, 6Гр) алшақ кезеңде 

эмоциялық стресстің ағзаның иммундық жүйесінің қызметтік бұзылыс 

заңдылықтары алғашқы рет анықталды. Алшақ кезеңде эмоциялы стресс  және 

гамма-сәулелендірудің әртүрлі дозаларына ұшыраған жануарлардағы 

иммундық жүйенің және цитокинді бейіні ИЛ-2, ИЛ-6, TNF –α және  IFN-γ 

реакциясының ерекшеліктері зерделенген. 

Алғаш рет Эминиум Регель экстракты токсикалығы төмен 4 топқа жататан 

препарат екені дәлелденді. 

Интактілі және гамма-сәулеленген ағзаның иммунологиялық 

реактивтілігіне төгілген қайың қабықтарының үштерпеноидтары 

қосындысынан экстарктының әсері алғашқы рет зерттелді. Эминиум Регель 

экстракты интактілі және сәулеленген ағзада 2,5 мл/кг дозада иммунитеттің 

клеткалық тізбегін белсендіріп, ағзаның арнайы емес фагоцитарлық  

резистенттілігін арттыратыны алғашқы рет дәлелденді. Цитокинды бейінде ИЛ-

2 деңгейінің төмендеуі және ИЛ-6 және IFN-γ құрамының артуы анықталды. 

Эминиум  Регель экстрактын  қолдану арқылы стресстен кейінгі 

бұзылыстарды  (алшақ кезеңде сублеталды, фракциялы және аз дозалы гамма-

сәулеленген ағза + эмоциялы стресс) түзету әдісі әдістелді және ғылыми 
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негізделді. Алшақ кезеңде аз дозалы гамма-сәулеленген ағзадағы жалпы 

бейімделу синдромының ерте және кеш мерзімдерінде иммундық статусқа және 

цитокинды бейінге 2,5 мл/кг салмағына есептелген мөлшердегі Эминиум  

Регель экстрактының әсері зерттелді. 
Қорғауға шығарылған зерттеудің негізгі қағидалары 

1. Алшақ кезеңде сублеталды гамма-сәулеленген ағзаға эмоциялық стресс  

клеткалық және гуморалды иммунитет тізбектерін басып, қан сарысуында ИЛ-

2, IFN-γ деңгейінің төмендеуі және ИЛ-6, TNF -α мөлшерінің  артуымен арнайы 

емес фагоцитарлық резистенттіліктің иммундық жетіспеушілік жағдайының 

туындауымен  сипатталады. Қосарлы фракциялы әсерде иммунитеттің барлық  

тізбектерінде бір бағытты тежеледі, ЖБС ерте мерзімінде TNF-α қан 

сарысуындағы мөлшері артады. Эмоциялы стресс  пен аз дозалы сәулеленген 

ағзада ЖБС ерте кезеңінде клеткалық және гуморалды тізбектерде сандық- 

сапалық тежелуі болса, кеш кезеңінде IFN-γ мен арнайы емес фагоцитарлық 

резистенттілік төмендейді. 

2. Эминиум Регель экстракты  токсикалығы төмен заттар санатына жатады.  

3. Төгілген қайың үштерпеноидтары қоспасының экстракты интактты және 

сублеталды гамма-сәулеленген ағза иммунды жүйесінің барлық тізбектерін 

жоғарылатып,  ИЛ-2 мен ИЛ-6 және IFN-γ мөлшерін арттырады. Эминиум 

Регель фитопрепараты 2,5 мл/кг дозада интактты және сәулеленген ағзаның 

гуморалды тізбегін белсендіріп, нейтрофильдердің қызметтік-метаболикалық 

қасиетін, қан сарысуындағы TNF-α, ИЛ-6 және IFN-γ мөлшерлерін 

жоғарылатады. 

4. Эминиум Регель экстракты және төгілген қайың кабықтары 

үштерпеноидтары қосындысынан экстракты иммундық модельдеуші заттар 

ретінде тиімді, өйткені олар стрессті факторлардың бірлескен әсері кезіндегі  

иммунитеттің клеткалық және гуморалды тізбектерін, арнайы емес 

фагоцитарлық резистенттілігі  көрсеткіштерін қалпына келтіреді. 

Жұмыстың теориялық және практикалық маңыздылығы 

1. Иммунитеттің әртүрлі тізбектері және цитокинді бейіні жағдайының 

ерекшеліктері иондық сәулелендірудің дозалық жүктемелерімен анықталады 

және адам ағзасының радиациялық қауіпсіздігі мәселелерін шешу кезінде 

практикалық денсаулық сақтау үшін маңызды роль атқарады. 

2. Өткізілген зерттеулер нәтижелері Эминиум Регель экстрактын және 

төгілген қайың кабықтарының үштерпеноидтары қосындысы экстрактын 

стрессті әсерден кейінгі иммундық жетіспеушілік жағдайын және цитокинді 

бейін бұзулыстарын түзету кезіндегі иммундық модельдеу заттары ретінде 

қолдануға мүмкіндік береді.  

3.Стрессті факторлардың біріккен әсері кезіндегі Т- және В-клеткалық 

иммунитетпен цитокинді бейінің өзара байланысын зерделеу төтенше 

жағдайлар кезіндегі ағзаның иммундық жүйе жағдайына толығырақ баға бере 

алады. 

4. Алшақ кезеңде эмоциялық стресс пен әртүрлі дозалы гамма – 

сәулеленген ағзаның иммунологиялық реактивтілігінің анықталған заңнамалық 
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өзгерістері және оларды Эминиум Регель және қайың кабықтары 

үштерпеноидтары қосындысының экстракттарымен түзету жолдары олардың 

терапевтік ықпалы механизмдері туралы біздің ой-өрісімізді толықтырады және 

әрі қарайғы әдістемелер барысында қолдануға септігін тигізеді.  

5. Патологиялық стрессті әсерден кейінгі терапия құрамына Эминиум 

Регель экстрактын және қайың кабықтары үштерпеноидтары қосындысының 

экстрактын енгізу жөн, олар ағзалық және гуморальды иммунитеттің сапалық 

және сандық көрсеткіштерін, цитокинді бейінді тұрақтандыруға көмек 

көрсетеді. 

6. Стресстен кейінгі жағдайлар терапиясы және патогенезді зерделеумен 

айналысатын ғылыми – зерттеу зертханаларында, ҒЗИ эксперименталды 

зерттеу материалдары қолданылуы мүмкін.   

Автордың жеке үлесі. Орындалған жұмыстың барлық тарауларын 

(материалды жинау, зерттеу материалдарын сараптау, нәтижелерге 

интерпретация жүргізу) автор өз үлесімен жүргізді. 

Жұмыстың басқа ҒЗИ және басқа мемлекеттік бағдарламалар мен 

байланысы 

Жұмыс Қарағанды қаласы АҚ ҒЗО «Фитохимия» бірге фундаментальды 

зерттеу бағдарламасына кіретін (Ф.0286) «Жаңа биологиялық белсенді 

өсімдіктекті заттарды тауып, олардың негізінде тәжірибелік маңызды 

препараттарды әзірлеу» 2014-2015 ж.ж.; ҚазИГЗУ Семей қ. 2015-2016ж.ж. 

«Ісікке қарсы әсерге ие өсімдіктекті препараттарды сүт өнімдерін ферменттеу 

кезінде биотехнологиялық әдістермен енгізу» атты ғылыми бағдарламалармен 

байланыста жүргізілді.   

Жұмыстың апробациясы. Диссертациялық жұмыстың негізгі 

қағидалары: Семей қ. ММУ 60-жылдығына орай ұйымдастырылған 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік  жас ғалымдар конференциясы «Ғылым мен 

денсаулық» (Семей, 2013); Халықаралық ғылыми-тәжірибелік «Экология. 

Радиация. Денсаулық.» (Семей, 2013, 2014, 2015), м.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі 

Р.К.Тулебаевтың 75-жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік  

жас ғалымдар конференциясы «Ғылым мен денсаулық» (Семей, 2016); 

диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері бірнеше рет (Германия, 2015) 

Берлин қаласының Шарите университетінің анатомия және физиология 

кафедрасының клубтық отырысында; Семей қаласы ММУ-нің физиологиялық 

пәндер кафедрасының отырыстарында (2013,2014,2015,2016) баяндалып және 

жан-жақты талқыланды.  

Диссертация тақырыбы бойынша жарияланымдар 

Диссертациялық зерттеудің тақырыбы бойынша 16 ғылыми мақала 

жарияланды, оның ішінде: цитирленуі бойынша халықаралық Thomson Reuters 

базасына кіретін импакт-факторы нөлдік емес халықаралық журналда – 1 тезис 

(«FASEB Journal» - 2014 жылдағы импакт-факторы – 5,043);  халықаралық 

Scopus базасына кіретін «Georgian Medical News» халықаралық ғылыми 

журналда 1 мақала; 1 шетелдік мақала «Life Science Journal»; 1 ғылыми 

монография; ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы 
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бақылау комитеті ұсынған журналдарда – 6 мақала;  Халықаралық ғылыми 

конференция материалдарында 4 тезис жарияланды. 1 автор құқығы мен 1 

рационализаторлық ұсыныс алынды. 

Диссертациялық жұмыстың көлемі мен құрылымы 

Жұмыс компьютерде терілген 145 бетте баяндалған. Диссертация 

кіріспеден, аналитикалық әдебиет шолуынан, зерттеу материалдары мен 

әдістерінен, өзіндік зерттеулерден, тұжырым, қорытынды, тәжірибелік 

ұсыныстардан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады. 

Жұмыс мәтіні 26 кестемен және 26 суретпен көркемделген. Пайдаланылған 

әдебиеттер тізімі 306 оның ішінде 151 ағылшын тіліндегі әдебиет, 155 отандық 

және орыс тілінде әдебиеттер.Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін 

енгізу актісі 1. 
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1 АҒЗАНЫҢ ИММУНДЫ ЖҮЙЕСІНЕ CТРЕССТІ 

ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ФИТОПРЕПАРАТТАРМЕН 

КОРРЕКЦИЯЛАУ (ӘДЕБИЕТТЕРГЕ  ШОЛУ) 
 

1.1 Радиация сәулелерінің  адам ағзасының иммундық жүйесіне  әсері 

Радиоактивті сәулелендіру дозалары  ағзадағы  иммундық  жүйенің  

жасушалық бөліктерінің функционалдық белсенділігін өзгертіп, екіншілік  

иммунды жетіспеушілік жағдайының дамуын тудырады [1-7]. Ядролық 

энергетиканың  кең таралуымен , сонымен қатар  өндірістік және медициналық 

гамма- сәулелердің  ошақтарымен тікелей байланысты иондық сәулелердің аз 

ғана дозасының  тұрғындар денсаулықтары жағдайына тигізетін әсері  қазіргі 

заманғы  радиобиология саласының  өзекті мәселелерінің бірі болып саналады. 

Әлемнің бірқатар  елдерінде ядролық қаруды сынақтан өткізу  тоқталмай 

жатқандықтан, сонымен қатар дүние жүзінде  атом электростанцияларымен 

байланысты  техногенді  алапаттар жиі орын алып тұруына  байланысты,   адам 

ағзасының  жасушалы иммунитетіне  радиация сәулелерінің  әсер ету 

көрсеткішін зерттеу өзектілігін жоймай келе жатқан мәселердің бірі [2, с.567,8]. 

Қазақстан территориясындағы  Семей  Ядролық  полигонының ұзақ уақыт  

тоқтаусыз  іске асырылуы  нәтижесінде таяу маңдағы   тұрғындар  радиактивті  

заттардың  шоғырлануы және  сәуле алған  тағамдарды тамаққа қолданулары 

әсерінен   сәуле алуына әкеп соқтырды. Қазіргі кезде  сәуле алған адамдарға   

сәуле дозасының ағзаға тигізген әсерімен  күресе отырып,  радиация  

салдарларын түйсінуіне байланысты эмоциялық стрессті тежей білуіне тура 

келеді. Радиация сәулелері  аз дозасының  адам ағзасы иммундық жүйесі 

қызметіне  созылмалы түрдегі әсері мөлшерін зерттеп,  анықтау мақсатында  

Семей қаласының дені сау деген  тұрғындарына зерттеу жұмыстары жүргізілді 

[9].  Бақылау мақсатында  радиациялық ластанудан алшақ орналасқан  

Қарағанды облысы Теңіз ауданындағы Баршино ауылында тұратын  дені сау 

деп саналатын  ауыл тұрғындарының көрсеткіштері алынды [10].  

Сәулеленудің әсерлері қалай қалыптасады ,  жоғарғы тәуекел тобында 

тұрғандар санын болжап, оларды азайтуға бола ма – осының бәрі көбінесе  

иммундық жүйенің жағдайына байланысты, өйткені ол  патологиялық 

әсерлердің ең алғашқы нысанасы болып табылады [11]. Оны 

полифункционалды, көп кезеңде іске асырылатын  генетикалық бағдарламалар  

және гомеостаздың іске асуын бақылауды қамтамасыз ететін жүйе ретінде 

қарастыруға болады. Иммундық механизмдер адамның неше түрлі  

патологиялық  жағдайларының дамуына белсене қатынасатыны белгілі. Бұл 

жағдайда иммундық жүйе  патологиялардың не себебі, не салдары ретінде 

қатынасады. Түрлі әсерлердің себебінен қимылдаған иммунитеттің бұзылуы 

ағзаның  басқа да  реттелетін жүйелерінің  жұмыс координацияларының  

бұзылуына әкеп соқтырады, ал бұл дегеніміз  өз кезегінде  иммунитеттің 

дәрменсіздігін одан арман арттыра түседі  [12,13]. 
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Иммундық жүйе  сәулелену әсерін зерттеу үшін  біршама  қолжетімді 

болғандықтан, ол ағзаның иондық сәулелермен зақымдану ауырлығы  

индикаторы  болып табылады, әсіресе  үлкен доза алған кезде [14]. 

Иммуннологиялық  көрсеткіштердің  орта есептік  мәнін сараптау 

барысында  Семей қаласында тұратын дені сау  тұрғындардың лимфоциттері 

Қарағанды  облысы, Баршино ауылының  тұрғындарымен салыстырғанда  

бірнеше  есе көп екені және   Т-лимфоциттерінің  аз мөлшерде төмендегені 

байқалды.Хелперлі-супрессорлы  индекс  екіге төмен екені анықталды, бұл 

дегеніміз  иммундық жүйенің  иммуннопатологиялық реакция кешеніне 

араласып кетуінің куәсі болып табылады.Т-хелперлердің төмендеуі және  Т-

супрессорлардың жоғарылауы  лимфоциттердің ынтымақтастығын, лимфоидтік 

және макрофагальдік  жүйелердің  реттелуін , өзара реттелуін бұзады, бұл  

иммундық жауаптың  бұзылуына әкеп соқтырады. Т-хелперлер санының 

төмендеуі Т-лимфоциттер  дамуы үдерісінің бұзылуына  әкеп соқтыруы мүмкін.  

В- лимфоциттер  санын  бағалау барысында  олардың радиациямен ластанған 

елді мекендердегі  дені сау саналатын адамдардың бойында көп мөлшерде азая 

түскені байқалды. 

 Ағзалар мен тіндер өздерінің  иондық радиацияға деген сезімталдығы 

жағынан  айырықша  ерекшеленеді,  сонымен қатар аурудың ең соңғы  нәтижесі 

бойынша сәулелік патология  ролі бойынша да ерекшеленіп тұрады.Осылайша ,  

сәулеге ең сезімтал  жасуша пролиферативті қан жасушалары болып табылады,  

айта кету керек  радиациялық –физиологиялық  өзгерістер гемопоэтикалық 

органдар жұмыстарын  бұзып, ағзадағы иммундық жүйедегі   өзгерістерге әкеп 

соқтырады [15- 17]. 

 Адам ағзасы араласқан радиациялық- термо жарақат әсеріне  әртүрлі 

жауап қатуы мүмкін. (КРТП). Бір жағынан ,  бір бағытқа бағытталған бірдей 

реакция болуы мүмкін , олар арқылы адам ағзасы  жарақаттың екі түріне  де 

жауап қатады. 

Лимфоциттер қандағы басқа жасушаларға қарағанда иондық сәулелерге 

сезімтал келеді [18- 20]. 

Бірлескен термо-радиациялық зақымдаушы әсерге ағза әр түрлі жауап 

беруі мүмкін. Бір жағынан ағза зақымдаушының екі түріне де бірдей 

бірбағыттас жауап қайтарады (оттегінің бос радикалдарының пайда болуы; 

интерлейкин-6, интерлейкин-8 және т.б. қабынуалды цитокиндердің бөлінуі; 

тромбоцит белсендіруші фактор, гистамин, эйкозаноидтардың бөлінуі; бос 

эндотоксиннің түзілуі; бактериямия; капиллярлардың өткізгіштігінің 

жоғарылауы және т.б.).  Жауап қайтару реакциясының айқындалу ерекшелігі 

бірлескен термо-радиациялық зақымдаушы әсер ету дәрежесіне тікелей 

байланысты.  

Екінші жағынан зақымдаушының әсерінен ағза синергетикалық жауап 

қайтарады, себебі бірлескен термо-радиациялық зақымдаушына этиологиялық 

құрамына қосымша басқа да қауіп-қатер факторлары әсер етуі мүмкін. 

Бірлескен термо-радиациялық зақымдаушының бірлескен әсерінің 
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нәтижелерінің ауырлауы патологиялық механизмдер арқылы төмендегідей 

сипатталады. 

 

1 кесте - Күйік пен сәулелік зақымдану нәтижесінде иммундық жүйеде пайда 

болатын патологиялық механизмдер (М.Энгельгардт, 2001) 

 

Иммундық жүйе 

Күйік Сәулелік зақымдану 

Моноциттерден G-CSE бөлініп 

шығыуның төмендеуінен 

гранулоциттер саны азайған 

КМ-депрессиясының ықпалынан 

панцитопения 

Қиындатылған хемотаксис Ішек шырышты қабығының 

зақымдалуынан IgG және IgA 

иммуноглобулиндерін жоғалтуы 

Төмендетілген бактерициттік CD4- CD8 айырмашылығының 

төмендеуі Т-клеткалар мен моноциттердің 

байланысының бұзылысы 

Макрофагтар/моноциттер 

функциясының  бұзылысы 

В-клетканың жетіліунің бұзылысы 

Т-клеткалармен байланысты 

антиденелердің генерациясының 

бұзылысы 

CD4- CD8 айырмашылығының 

төмендеуі 

Иммуноглобулиндердің жоғалуы 

 

Өткір радиациялық ауру - бұл ағзаға 1 Гр және одан да жоғары мөлшердегі 

дозамен иондық сәулелердің  қысқа мерзімдегі   біркелкі немесе салыстырмалы 

түрде біркелкі әсерінен туындайтын  ауру . ӨРА ағзаның көптеген органдары 

мен тіндерінің  жарақаттануы жиынтығынан   және  физиологиялық репарация 

үдерістердің бұзылуынан байқалады. Соның салдарынан белгілі бір 

синдромдар байқала бастайды. Радиацияланудың негізгі  белгілеріне сүйек-ми, 

ішек, токсемикалық және  церебральдық белгілер жатады. Жалпы алғанда ӨРА 

–ның  көп синдромдары  пісіп- жетілген жасушалардың  жетіспеушілігінен, 

соның салдарынан бағаналы жасушалардың жойыла бастауынан  көрінеді. 

Атом бомбасы жарылу салдарынан зардап шеккен  Хиросима мен 

Нагасаки қалалары тұрғындарын бақылау тәжірибесі  көрсеткендей , ең бірінші 

кезекте  қатерлі ісік аулары, қан аурулары және эндокринді  жүйе аурулары 

күтілді. Бірақ  1954 жылдың өзінде- ақ  жапондық профессор Yamakasi J.N.  

атом бомбасын жару салдарынан  сәулеленген адамдардың  денсаулыққа 

әсерлерін   суреттей отырып ,  патогенездің  негізгі  бөлшегі ретінде  қан 

капиллярларының  бұзылуын  атап көрсетті және оны  созылмалы радиация 

ауруы белгісі ретінде қарастыру керек деп есептеді. Радиация әсерін зерттеу 
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туралы мақалаларда атом бомбасының жарылуынан зардап шеккен  93000 

адамның  өмір сүру ұзақтығын сараптау барысында олардың басым бөлігінің  

қатерлі ісік ауруларымен емес, көбінесе  қан айналым жүйесі ауруларынан 

зардап шеккендері  атап көрсетілді  [21, 22].  Чернобыль апатынан  бері өткен 

мезгілде  оның салдары  басында болжалғаннан қарағанда әлдеқайда  ауырырақ 

екенібәрімізге  мәлім болды.  Апат болғаннан кейін бірнеше  жыл өте 

салысымен  ауруға шалдығу құрылымында бірінші орынды жүрек- 

қантамырлары патологиясы  алып тұрды [23]. 

Лимфа жүйесінің әртүрлі  бөлімдеріндегі  радиациядан кейінгі өзгерістерді 

ұзақ уақыт сақтап  қалу мүмкіндігін орнықтыру бойынша  тәжірибе жұмыстары 

арқылы   адамның иондық сәуле  алғаннан кейінгі  мезгілдегі  иммундық жүйесі 

жұмысын бағалауға  талпыныс жасалған  теориялық  алғышарттары  жасалды 

[24, 25]. Клиникалық  зерттеулер арқылы  иондық  сәулелер алғаннан  кейін  әр 

мезгілде  иммундық статустың  өзгеруінің кең спектрі жасалды.  Бұл өзгерістер  

әр бағытқа бағытталған  және дозаға тікелей  бағынышты  емес. Сонымен қатар, 

мәлім  имуннологиялық  көрсеткіштердің  өзгеруіне  көптеген факторлар  әсер 

ететіні белгілі. Жақын және қашық мезгілде радиациялық әсерден кейін  

иммундық жүйе патологиясы  дамуы үшін сәуле әсерін  бағалауға көпфакторлы  

тәсілдер  өте маңызды және керекті  екенін естен шығармаған жөн [26]. 

Лифоциттер  популяциясы  және  субпопуляциясы  арасында біршама 

айырмашылық бар. Иммуннологиялық реакциялар негізінде В-лимфоциттер 

жауабы жатқаны белгілі (антидене түзілуі), олар радиациядан Т-лимфоциттер 

жауабына қарағанда көбірек зардап шегеді.  Антидене  өнімдерімен 

байланысты бактерияға қарсы  қорғаныстар ең осал болып табылады,  сонымен 

қатар  вирусқа қарсы Т-лимфоциттерге бағыныңқы  ең төзімді болып табылады 

[27, 28]. Т-жасушаларын  популляциялау барысында  да ерекшеліктер 

байқалады; олардың ішіндегі ең радиацияға шыдамдысы   Т-хелперлер,  ал ең 

радиацияға шыдамсыз, сезімталдары Т-супрессорлар. Радиацияға  

шыдамдыларына сонымен қатар табиғи  киллерлер мен  макрофагтар 

жатады.Иондық сәулелердің фагоцитирлеуші  жасушалары сандық мазмұнына 

әсер етуімен қатар , олардың  сапалық жағдайына да әсері мол. Осылайша, 

иондық сәулелер алған  тәжірибе жасалған жан- жануарлардың фагоцитоз 

жасушалары мембраналарының өткізгіштігі  күшейіп ,олардың ферменттік  

жүйелері біршама өзгергені , өзге бөліктерді  жаулап алу мен шығару  

қызметінің төмендеуі  байқалған [29]. 

АИК  қабынуды  шақыратын  және индукция жасайтын  тізбекті реакция 

шақырады деп саналады. Оларды  тінде фиксациялау  биологиялық белсенді 

заттардың түзілуіне әкеп соқтырады: атап айтқанда гистамин, серотонин және   

кининдық  жүйені белсендіру, олар лизосомалдық  ферменттерді босатумен 

қатар жергілікті қабыну ошағыны пайда болуында  маңызды роль атқарады 

[30]. Антиденелер деңгейі, АИК, иммуноглобулиндер  және  В- жасушалары  

иммунитеттің В- жүйесін  гипербелсенділігінің бар болуын , оның   деңгейін 

тек қана жанамалап көрсетеді  [31, 32]. 
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В-жүйесіндегі  жасушалардың функционалды  белсенділігіндегі өзгерістер 

аутоантидене гиперөнімдерге тікелей алып келеді В- жасушаларының 

гиперреакциялы болуы  иммун реттеуші лимфоциттер популяциясына қарсы 

өндіргіш қабілетін шақыруы мүмкін. Т-жүйесіндегі өзгерістер Т-клеткаларға  

антиденелер синтезі,Т-жасушалары супрессорлық белсенділігінің төмендеуіне 

әкеп соқтыруы мүмкін [33]. В- жасушаларының гипербелсенділігі  Т- 

жасушаларының  бірінші реткі жетіспеушілігімен байланысты болуы да әбден 

мүмкін.Соның нәтижесінде Т-супрессорлар функциясының төмендеуі немесе 

Т- хелперлердің  гиперреактивті болуы байқалады. Нәтижесінде  осы аталған 

екі кемшілік те В- жасушаларының  гиперстимуляциясына әкеп соқтырады  

[34]. 

Иондық сәулелер  әсеріне ұшыраған адамдардың  иммундық жүйесі  

жетіспеушілік синдромы қалыптасу механизмі бұл мәселені  зерттеушілірдің  

назарларын өзіне аударып отырған өзекті мәселелердің бірі болып табылады  

[35, 36]. Олардың пайымдауынша [37], иондық сәулелер  әсеріне ұшыраған 

адамдардың  иммундық жүйесі  жетіспеушілік синдромы қалыптасу негізінде  

лимфопоэздің алғашқы бұзылуы және  лимфоциттер көшуінің  өзгеруі  

байқалады.Лимфоциттердің  көшуінің  бұзылуы олардың рециркуляцияға деген 

қабылеттерін жоғалтуы  арқылы  жүзеге асады, ал бұл дегеніміз  жасушалардың 

хомингін анықтайтын  арнайы өзіне тән  рецепторларды жоғалту болып 

саналады. Осының салдарынан  лимфоциттердің өз лимфо түйіншектеріне  

мезгіл–мезгіл  оралуы  немесе басқа да  лимфоидтік  түйіндердің пайда болуына 

әкеп соқтырады [38]. Лимфоциттердің радиацияға  сезімталдығының өте  

жоғары екендігіне қарамастан , ағзадағы басқа  органдарға  қарағанда  адамның 

иммундық жүйесі радиацияға аса шыдамсыз деп тұжырымдауға  да болмайды. 

Алайда, адам ағзасының тұтастығына жауап беретін  осы  иммундық жүйенің 

функционалды қызметі жағдайына ағзаның жұмысы, денсаулығы, жалпы 

жағдайы , өмірі мен қауіпсіздігі   байланысты болып келетінін естен 

шығармаған жөн. 

Иондық сәулелену салдарынан болатын иммун жетіспеушілік  жағдайы 

иммундық жүйеде түрлі өзгерістерге ұшыратады: Т-лимфопенияға әкеп 

соқтырады, ал ол дегеніміз CD3+, CD4+ и CD8+ лимфоциттер деген сөз [39]; 

иммунрегуляторлар  индексі  перифириялық  қандағы лимфоциттер  жалпы 

санының  өсуі лейкоциттердің лимфокин өндіруші қызметі  төмендегенін  

көрсетеді, иммунитеттің гуморальді супрессия  звеносында  арнайы емес  

фагоцитарлы  факторлар ағзаның  резистенттігі;  қан құрамындағы цитоксин 

деңгейі төмендеуі , иммундық жүйедегі орталық және шеткі  лимфо 

жасушалары  көшіп- қонуы үдерісінің  өзгеруіне әкеп соқтыратынын басқа да 

авторлар  растап отыр [39, 40]. Сонымен қатар иммундық статуста нормадан 

ауытқушылық  жасушалардың  метаболикалық  әлеуетінің бұзылуына әсер 

етеді. ЛАТ-дың бірінші және екінші өнімдерінің  концентрациясының 

жоғарылауы байқалған кезде,  тіндер мембранасы  биолипидтерінің  құрылымы 

өзгергеніні туралы  білуге болады [41-45].Радиациялық жарақаттанғаннан кейін  

ең маңыздысы  әсердің  ұзақтығы мен күштілігінен қарағанда , иммундік –
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эндокринндік  гомеостазда болған  бейімделудің төмендеуі  және 

компенсаторлы қайта қалыпқа келтіретін механизмдердің болуы маңыздырақ 

[46].  Адам ағзасының сәуле алуы  аса күшті  Стресс -агенті болып табылады, 

ол  медиаторлар арқылы немесе  тікелей гипоталамикалық  жүйке 

орталықтарына  әсер ететін және гипофиздің  алдыңғы жақтарының кейбір 

функцияларын  белсендіруші  екені белгілі.  Соның нәтижесінде  пролактин, 

гонадотропты  және  соматотропты  гормондары түзіледі. АКТГ секрециясы 

болса көтеріледі  де  бүйрек үстіндегі  қабықтағы  гармон түзілуі  тез   күшейе 

түседі, соның нәтижесінде  қанға  стероидті гармондардың көп мөлшерде  түсуі 

көбейеді [47].  Ары қарай  тимус  жасушалары  арқылы  гуморальды 

факторлардың  жасалуы өзгереді , тіпті  ішкі тимустық гоместаздың  

жарамсыздығына да әкеп соқтыруы мүмкін, ал оның салдарлары бәрімізге 

белгілі: Т-лимфоциттердің алдыңғылары жұлыннан көшуі  төмендейді,  

олардың тұқымдарының пролиферативті экспенсиясының әлсіз болуы, 

дифференциялданудың   кемшіліктері  және соның нәтижесінде  иммунитеттің 

т- жасушалы бөлімі  гипофункциясының  бұзылуы анықталады. Ал ол дегеніміз   

иммунологиялық  реакцияның    бұзылуына , аутоиммундық  үдерістердің 

күшеюіне ,  бактериалдық және  вирустық инфекциялардың белсенді бола 

бастауына әкеп соқтыратыны белгілі [39, с.38 ]. 

Гомеостазды  реттеу  бойынша иммундық  факторларды зерттеу 

жоспарында  назар аударуға тұрарлық  нәрсе - цитокиндер. Цитокиндер  ИЛ-4 

және  TNF-α амплитуданы , сонымен бірге  иммундық және қабын 

жауаптарының  ұзақтығын реттейді,  өзіне ғана тән  иммундық жауаптың  

реттелуіне қатысады [46, с.21; 47, с.182;], ағзаның  қорғаныс  реакциясының  

түзілуіне және реттелуіне белсенді түрде қатысады, ағзаның  бейімделу 

үдерісінде маңызды роль атқарады. Цитокиндер өнімі   иммун құзыретті  

жасушалардың әртүрлі патогенді  компоненттер құрылымын танып- білуімен 

байланысты  жасушалар жауабының бір бөлігі болып табылады .  Жарақаттану  

қанның  цитокиндік  бейнесіндегі түрлі бағыттағы өзгерістермен   байланысты. 

Цитокиндер  концентрациясы  төмендеуі  иммундық статус  немесе   

биологиялық  орталардағы  қабынуға қарсы және қабыну  цитокиндерімен  

арадағы  тепе- теңдіктің бұзылуына әкеп соқтырады [47,с.204;]. 

Экспериментальды  зерттеулер сәуле алған  тышқандар  цитокинді бейнесі 

өзгеріске ұшырағандығының  куәсі болып табылады [48]. 

Осылайша,   сәулелену әсері  түрлі деңгейі кезіндегі  иммунитеттің 

бұзылуы  туралы зерттеулер пролонгті  сәулелену  салдары  болжау үшін  

зерттеу нәтижелерін  қолдануға  ықпал жасайды [49].  Иондық сәулелердің  

биологиялық объектілерге аз мөлшердегі  әсері  көп уақытқа дейін сақталатын  

алыс эффектілер туғыза алатыны бәрімізге белгілі [50]. Сәулеленудің ең алыс  

эффектісі  ағзаның иммундық жүйесінің  өз мезгілінен ерте  қартаюы 

феноменінің дамуы  болып табылады , ол пубертантты  жасқа келген  

адамдарда айырықша  көрінеді [51]. Тәжірибе жүргізілген  кезде айқындалғаны-   

сәуле алған ақ тышқандардың балаларының  иондық сәулеленуі алыс 

эффектілері  олардың иммундық жүйелерінің  жетіспеушілікке ұшырағанынан  
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көруге болады [52]. Қазіргі кезде    иондық сәулеленудің аз дозасының әсері 

тиген адамдардың    ұрпақтарының  иммунндық компоненттік  органдарының  

зат алмасу ідерістерінің  жағдайлары туралы   бірнеше авторлар біріккен  

зерттеу жұмыстары  жүргізіліп отыр [53, 54].   Семей полигоны  салдарынан  

зардап шеккен  адамдардың  үш  ұрпақтарынан  алынған  типтік  

иммуннопатологиялық синдромдары  таралу сараптамасы нәтижесі  Сибирь 

аймағында тұратын  адамдардың  сараптамасымен салыстырғанда   

инфекциялық  синдромдардың  жоғарылауын көрсетіп отыр[55]. 

Имунитеттің Т- жүйесі  функциясын және  иммуннопатология кезіндегі  

олардың бұзылуын анықтайтын   параметрлер мінездемесі  клиникалық  

тәжірибеге енгізілген және де  физикалық табиғаттың   жағымсыз факторлары  

әсер еткен адамның иммундық  статусындағы  ауытқушылықтарды  

диагностикалау үшін, сонымен қатар оларды  клиникалық – иммуннологиялық  

мінездемесін жасау үшін  тиімді пайдаланылып жүр [56].  Иммундық жүйені 

саналы түрде  иммунды құзыретті  жасушаларға цитостатикалық әсер ету 

арқылы   мәселесін талқылау кезінде  иммуносупрессиялар  деңгейі және оның 

барабарлығын бақылауда ұстау туралы сұрақ ашық қалып отыр [57, 58]. 

Жоғарыда айтылғандарды түйіндей отырып, айта кететін жайт, радиация 

арқылы жарақат алу және оның дамуы барысында ,   маңызды роль ағзадағы 

сыни  жүйесіне артылады, ал оның  ең  бастыларының бірі –адамның иммунды 

жүйесі.  Ағзадағы иондық сәулелерден  кейінгі патологиялық  өзгерістер  

аутоаллергиялық  реакциялар туғызатын, оппортунистік  инфекциялар 

тудыратын, онкологиялық патологиялар тудыратын, жалпы ағзаның   қартаюын  

тездететін панцитопениттік  типтегі екінші иммунжетіспеушіліктің түзілуіне 

әкеп соқтырады. Жоғарыда аталғанның барлығы  морфологтар мен 

физиологтардың   иондық сәулелену   әсерін  зерттеуге неліктен соншалықты   

қызығушылықпен қарайтындықтарын түсіндіреді [59].  Иондық радиацияға 

ұшыраған адам санының артуына байланысты ағзаның  радиация арқылы 

жарақат алған  жерлеріне иммунды түзетулер жүргізіу  үшін  тиімді жолдар мен  

амал- тәсілдер іздестіру - қазіргі заман медицинасының өзекті мәселелерінің  

бірі болып табылады [60]. 

 

1.2 Эмоциялық cтресс  және  иммунитет  

Г.Селье күштілігі жағынан әр түрлі агенттер әсеріне тышқандардың  жауап 

реакцияларын зерттеу барысында анықталған тәжірибе нәтижелеріне сүйене 

отырып, маңызды деректер тапты. Ағза өзіне қойылған кез- келген талапқа бір 

типті өзгерістер арқылы жауап қататындығы белгілі болды. Сельенің пікірі 

бойынша төл емес бейімделу синдромы cтресстің негізін қалайды. Ал ол  өз 

даму барысында үш стадиядан өтеді, олар үрей, резистенттілік және азып- тозу. 

Осылайша Г.Сельенің пікірі бойынша (1960) [61], жалпы бейімделу 

синдромының бірінші кезеңінде (ЖБС) 6-48 сағат ішінде тимустың көлемінің 

азаюы, асқазан-ішек жолдары сілекейлі қабатына  қан кету және жараның пайда 

болуы, қанда лейкоцитопения, анэозинофилияның пайда болуы байқалады. 

Сонымен қатар, бұл стадияда гипофиздің адренокортикотроптық гормон 
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секрециясы  (АКТГ) жоғарылайды , ал ол өз кезегінде , бүйрек үсті  қабығы 

глюкокортикоидных гормондарының  жоғарылауына, минералкортикоидты 

гормондарының және қалқанша бездің, жыныстық бездердің жұмысы  

бұзылуына әкеп соқтырады [62,63]. Стресстің  үрей стадиясында АКТГ және 

глюкокортикоидтер секрецияларының жоғарылауы туралы деректер көп 

жағдайда  отандық ғалымдардың зерттеулері нәтижелері арқылы дәлелденген 

[64, 65].  

Стресс туғызатын әсерлерге бейімделу реакциясы ағзаның өмірлік маңызы 

зор жүйелеріне түсетін жүктеменің көбеюіне жағдай жасайды [66, 67], ол  

кешеннің күрделі  реттеуішінің  қосылуымен  және бірінші кезекте гипоталамо-

гипофизардық–адреналдық, симпатоадреналдық жүйелердің белсенділігімен  

байланысты [68-70]. Гипоталамо-гипофизарлық – адреналдық жүйенің 

белсенділігі гипоталамустың  паравентрикулярлық  ядроның нейросекреторлық  

жасушаларының кортикотропин-рилизинг-гормоны (КРГ) түзілуі мен 

секрециясы арқылы жүзеге асады. Паравентрикулярлық ядроның 

нейросекреторлық  жасушалары гипофизде адренокортикотроптық  гормонның  

(АКТГ) секрециясын ынталандырады. Жүйке рецепторлары құралдары 

ретикулярлық  формациялары  қабылдап алатын  әртүрлі әсерлердің күшімен 

секрециясы күшейетін гипофиздің адренокортикотроптық гормоны (АКТГ)  

әрекетімен  бүйрек үсті қабығының қабынуға қарсы глюкокортикостероид 

өнімдері байланысты. Гипофиздің алдыңғы бөлігі АКТГ- ден басқаАКТГ-нің  

әсерін төмендететін соматотропты гормон (СТГ) бөліп шығарады. Гипоталамус 

көк дағының және катехоламинді синтездейтін басқа да ми бағаны бөлімдерінің 

НА-нейрондары симпатоадреналдық жүйе арқылы  шетке шығу мүмкіндігін 

алады. Стрессті қоздырушылар  әсерінен  симпатоадреналдық жүйенің белсенді 

болуы  бүйрек үсті ми қабаты катехоламиндер секрециясы жоғарылауы 

байланысты [71-73]. 

Осылайша,  Г.Селье пікірі бойынша, стресс - жүйе медиаторлар мен 

гармондардың біркелкі жиынтығы өнімдері арқылы кез- келген қоздырғыштар 

әсеріне белсендіріледі. Антигенді және антигенді емес стресс әсерлерінің  

бірінші минуттарында және одан кейінгі бірнеше сағат аралығында  

(қозғалыстың шектелуі, жүзу, суық шалу немесе ыстық тию) стресстің  

иммундық – супрессивтік әсеріне макрофагтар белсенділігін, тимустағы, өттегі, 

лимфа түйіршіктеріндегі лимфоциттерін саралау және пролиферациялау 

үдерістерін  тудыратын глюкокортикоидтар деңгейінің жоғарылауы болады 

[74,75], антиденелер жасалады [76], биосинтез бен цитокиндер мен  

нейромедиаторлар түзіледі. Тышқандардағы  гипофизэктомия стресс әсерінен  

болатын Т- және В-лимфоциттер, Т-хелперлер және  Т-супрессорлар саны 

азаюын, ФГА және  Кон-А лимфоциттерінің пролиферлеу тепкісі стресс  

кезіндегі иммуносупрессияның  гипофиздің маңызды ролін дәлелдейді [77]. 

Глюкокортикостероидтар  лимфа жасушалары  көшіп-  қонуы үдерісіне 

қатысатын қан тамырлары қабырғалары өткізгіштігіне, жергілікті иммундық 

гомеостаз  реттеушісі мес жасушалары  функционалдық белсенділігіне оларда  

гистамин, серотонин, гепарин сияқты биологиялық  белсенді заттардың түзілуін 
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күшейту және пролиферлеу бағытында  да әсер ете алады,  стресс жағдайында  

деподан  қан айдау арнасына пісіп- жетілген гранулоциттерді рекруттау 

заңдылық болып табылады [78-80] пікір бойынша ол глюкокортикоидтық  

гормондар (ГКГ) әсерінен , стресс агенттерінің ұзақ та күшті әсері кесірінен 

макрофагтардың  цитотоксикалық функциясы бұзылады. Лимфоидтік органдар 

жағдайы ГК гармондарына сезімталдықтың ақпараттық маркері, қан жүйесінде 

лимфа жасушаларын қайта бөлу болып табылады[81, 82]. Осылайша, стресс  

кезіндегі ағзаның жауабы тимус пен өт лимфа жасушалары стресске қарсы  

жұмыла түсуімен,иммундық жүйедегі орталық және шеткі органдардағы Т- 

және В- лимфоциттері қатынасының өзгеруімен танылады: саны жағынан өте 

көп лимфоциттер  лимфоидтік органдардан  жілік майына көшеді («лимфоид 

шыңы») және қосығыш тінге көшеді [83]; өт пен тимустың жасушалануы 

төмендегені байқалады,  лимфопения, эозинопения,  бүйрек үсті гипертрофия, 

асқазанның геморрагиярлы  деструкциясы танылады [84-86]. Стресс үшін сүйек 

–ми резерві гранулоциттері және лейкоциттердің маргиналды пулы 

жұмылдырылуымен байланысты лейкоцитозбен байланысты екені белгілі. 

Бірақ кейбір жағдайларда  өткір стресс шеткі қанда нейтрофилдер санының  

көбеюіне ғана емес, сонымен қатар оның  тез азайып кетуі  әкеп соқтырады. Ал 

ол дегеніміз гомеостаздың осы бөлігінің реактивтігінің төмендеуінің куәсі 

[84,с.215]. Кейінірек, резистенттік стадиясында жілік майының 

гранулоцитарлық гиперплазия өсімі болады, гранулоцитопоэздың  

компенсаторлы ынталануы көрінеді.   

Иммундық жүйеге  стресс  жүйесінің  ынталандыру әсерін гипоталамус, 

гипофиз гармондары, медиаторлар және стресс - лимиттік жүйелер аналогтары 

ғана емес , сонымен қатар холинорецепторлар арқылы иммундық құзыреттілігі 

бар  жасушаларға  әсер ете отырып жасушалар бетінде болатын  ацетилхолин де 

бере алады [87-90]. Лимфоидтік органдардың бай  иннервациясы  ЖЖЖ-тың 

симпатикалық және парасимпатикалық бөлімдерінен алынады [91]. Сонда да  

иммундық жауапқа  парасимпатикалық жүйке жүйесінің  әсері туралы зерттеу 

жұмыстары жеткіліксіз. Холинопозитивді құралдар  мәдениетте антиденелер 

түзілуін  ынталандырады деген де дәлелдер бар [92]. Ацетилхолин және 

холиномиметик арқылы холинореактивті жүйені ынталандыру иммундық 

реакцияның қозғалысын жоғарылатады. Керісінше лимфоциттердің 

пролиферациясына ацетилхолиннің, иммуноглобулиндер синтезі, эритроцитті 

розеткалар арнайы холинолитик атропинмен жабылады [93]. Бұл дегеніміз 

ЖЖЖ симпатикалық және парасимпатикалық бөлімдері иммунды жауаптың  

сәйкес рецепторлары арқылы жасалуына өз әсерін тигізеді. Сөйтіп,  симпатико-

адреналдық жүйенің стресске активациясы гипергликемияның дамуымен, 

сонымен қатар артериялды қан қысымының  жоғарылауымен, жүрек  соғысы 

жіиілеуімен қоса жүреді [94]. Стресс индуцирлік және стресс ассоцирлік  

аурулар арасындағы ең ауыры посттравматикалық стресс синдромы болып 

саналады [95], ал ең көп тарағаны – стресс индуцирлік иммунды жетіспеушілік 

[96]. Бұл жүрек ауруларының , артериялды қан қысымының жоғарылауы , қант 

диабеті және басқа аурулардың дамуы факторы болып табылады [97]. Стресс 
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агенті ұзақ әсерінен кейін жұмылдыру кезеңі  және одан кейінгі  қалыпқа келуі 

шеткі қандағы  Т-лимфоциттер мен IgA  санының  азаюымен қатар стресс 

индустриялы иммунологиялық жетіспеушілік туғызатын жағдаймен алмасады 

[98]. 

Иммундық және стресс жүйелерінің негізгі бөлігі бола отырып 

гипоталамус иммундық гомеостаз өзгерістеріне тез арада назар аударады да, 

нейромедиаторлар, гормондар әсерінен лимфоидты органдарға эфферентті  

реттеуші белгілер құрайды [70,с.144;99-101]. Эксперименталдық және  

клиникалық зерттеулерде стресстің иммундық жүйеге әсері туралы нақты 

айтылған. стресс жүйесі мен иммундық жүйенің арасындағы байланыс туралы  

гипаталамус зақымданғанда иммундық жауапты зерттеу тәжірибелерінде 

дәлелденген (Крыжановский Г.Н.  және басқалары,1997). Сүйек-ми ізашарлары  

иммуноциттер, макрофагтардың антигенпрезенттеуші функциясы, Т-

лимфоциттер пролиферативті белсенділігі, табиғи киллерлердің  белсенділігі 

төмендеп, Т-хелперлер мен Т-супрессорлардың қатынасы бұзылады, 

жануарларды иммундау  кезіндегі антидене синтезіне қабылетін жояды. in vitro 

гипоталамикалық жасушаларында кортикотропин-рилизинг-фактор (CRF) 

индуцирет биосинтез интерлейкинді-1 макрофагтардағы, ал ИЛ-1  

индуциялайды  В-лимфоциттер биосинтез нейропептид гормональды 

қасиеттерімен [102]. Өз кезегінде, ИЛ1, ИЛ6 цитокиндері және  ісік  некрозы  

факторы ЖБС бастапқы стадиясында  иммунокомпетентті жасушалардағы  

антигенге жауабы (TNF-α), иммундық жүйенің гипаламо-гипофизарды –

адреналды жүйеге әсері. Олар бұл жүйедегі гармондар секрециясы 

белсенділігін  арттырады, оның соңғы нәтижесі глюкокортикоиодтер (ГК), 

иммундық жүйенің  өзін-өзі реттеу механизмі жүзеге асады. Суыққа шалдыру 

әсерінен кейін жануарлардың қанындағы  ИЛ-1белсенділігі [103], блокада 

синтеза ИЛ-1 синтезін глюкокортикостероидтермен қамауда қалады [104],ИЛ-1 

опиоидті пептидтермен [105] ИЛ-1 стресс кезінде иммундық және 

нейроэндокриндік  әрекеттесу механизмінде  болады [106]. 

Иммундық жүйе гомеостаздың  реттеушісі және қолдаушы орталығы бола 

отырып нейрорегуляторлық жүйемен бірдей маңызды роль атқаратынын 

көптеген зерттеулер көрсетті [107]. Жануарларға созылмалы инфекция үдерісі 

кезінде ұзақ уақыт бойы  бактериалды липополисахарид енгізу тәжірибесінде, 

монокиндердің гипофиз жасушалары белсендігіне тікелей әсері байқалды (КРГ-

ге ұқсас). Монокиндердің рилизинг-гормоналды әсері созылмалы стресс  

кезінде орталық жүйке жүйесінің ролінің шектелуіне бағытталған. Гармоналды 

және цитокинді реттеу механизмдері тығыз байланыста болуы клиникалық 

және эксперименталды тәжірибелерде көрініс тапқан. Атап айтсақ, стресс  

жағдайында  цитокиндер  қабылдаудың протективті әсері  анықталған [108]. 

Бейімделу механизмінің өзара катынасы және бip-біріне алмасу 

ерекшеліктері толық зерттелмеген. Бұл бірінші кезекте Г.Селье ұсынған жалпы 

адаптациялык синдром мен бейімделу реакцияларының алуан түрлері 

байланысына катысты. 
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Эксперименталды егеуқүйрықтарға тәжірибе жасаған кезде эмоционалды 

стресс кезінде қан жүйесінде адаптациялы реакцияның бұзылғаны анықталып, 

иондаушы сәулемен алдын ала сәулелегенде бейімдеушілік жағдайының 

төмендегені белгілі болды (2, 4, және 8 күндері) Бүл төмендегенінің деңгейі 

эмоциялық стрестің үзақтығына байланысты болғаны анықталды [109]. 

Иондаушы радиацияның аз дозасын эмоциялық стрестің төменгі деңгейіне 

үшыраған жануарларда қан жүйесіндегі адаптациялық және бейімдеушілік 

мүмкіншілігінің өзгеріссіз болғаны айтылған [110]. 

Иондайтын сәуле мен басқа радиациялық емес агенттермен үйлескен 

әсерін бағалау бойынша мардымсыз басылымдар талдау нәтижесінде үйлескен 

эсер кезінде синергистік жэне антагонистік эсер кездеседі. Биологиялық 

жүйелердің радиациялық жэне радиациялық емес агенттердің үйлескен эсеріне 

синергистік жауаптық реакциялар қоршаған орта жағдайлары үшін тән заңды 

оқиғалар болып табылады. Экологиялық қалыптандыру кезінде факторлардың 

өзара әрекеттесуінде синергистік эсердің көріністердің мүмкіншілігін есепке 

алу қажеттілігі туралы мәселені қояды. 

Әдебиетке шолу барысында қоршаган ортаның қолайсыз факторларының 

синергиялық әсерлерінің мәселелеріне зерттеушілерде түрлі көзқарастар бар 

екендігін көрсетті. Сондықтан, елімізде кездесетін экологиялық қолайсыз 

жағдайлардың адам организміне синергиялық эсерін зерттеу, адам организмінің 

адаптациясы механизмін зерттеу заман талаптарының біріне жатқызуға болады 

және ол зерттеулер экозардаптарының алдын алуда организмдегі өзгерістер 

жайлы өте қүнды критерийлі деректер болатыны анық. Сонымен қатар, қазіргі 

замандағы қалыптасып келе жатқан синергиялық өзара әсерлер туралы, атап 

айтқанда, эмоциялық стресс мен қоршаған ортадағы иондайтын сәулелердің 

синергиялық әсері туралы мәліметтерді толықтыра түседі. 

Сонау 70-жылдардың өзінде- ақ иммундық жүйені зерттеу  жүйке жүйесіне 

әсер ететін құрылымдық элементтерді анықтап қойған еді. Иммунды 

жасушаларда әртүрлі гармондарға және нейротрансмиттерге рецепторлар 

табылған – олар жүйке тіні түзіп шығаратын белгі беруге арналған   

молекулалар [111,112]. Адамның иммундік жүйесі өнімдерінің жүйке жүйесінің 

түрлі құрылымына әсері анықталды: интерферондар, цитокиндер,  комплемент 

жүйесі элементтері [113]. 90-ншы жылдардың басында олардың ұқсастығы  

белгілі болған. Ол қоршаған орта туралы  ақпаратты  жинау, сақтау  және өңдеу  

жұмыстарынан тұратын. жүйке жүйесінің иммундық жүйеге әсері  

лимфотүйіндер, тимус, өт иннервациясынан басталады. Ол иммунды 

жасушалардың әртүрлі сатыдағы дамуы кезінде олардың өсу және  

рекцияларын төмендетіп немесе белсендіре отырып әсер етеді. Сонымен қатар 

жанама әсердің де маңызы зор. Орталық жүйке жүйесі эндокриндік жүйенің  

әртүрлі деңгейлерін белсендіре түсіп, түзілген гармондар иммундық 

жасушаларда орналасқан рецепторлар арқылы тікелей әсер етеді [114-116].     

Стресс иммундық жүйені бұза отырып адам ағзасын кез келген ішкі және 

сырттан келетін әсерлер алдында әлсіз етеді. Қатты стресс кезінде орталық 

жүйке жүйесі стресс реакциясын шығара отырып белсенді жұмыс атқарады.    
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Шеткі жүйке жүйесі белсендіріліп, ішкі секреция бездерінен түрлі 

гармондар бөліне бастайды. Ағзада биохимиялық  үдерістер бұзылып, тіндер 

мен  органдарда жағымсыз өзгерістер бола бастайды. Иммунитетке жауапты 

органдар жарақат алады. Қанның құрамында гармондар деңгейі  - 

глюкокортикоидтер тез арада көбейіп, олардың жоғары концентрациясы 

ағзаның иммундық жүйесі жұмысын баса түседі. Жануар қатты стресске түскен 

кезде гендерлік айырмашылықтар көрініс бере бастайды. Ұрғашы 

тышқандардың иммундық жүйесі қатты күйзелгеннен кейін айтарлықтай 

жоғарылай түседі де, соның нәтижесінде сауығуы да тез болады. Ал еркек 

тышқандардағы реакция қарама- қайшы болып келеді, сондықтан  жазылып 

кетулері де баяу жүргізіледі. Бұл зерттеулер оқшауланған әйел адамдарға 

қарағанда оқшауланғанған ер адамдар стресске, түрлі ауру- сырқауларға 

шыдамсыз болып келеді  деген адам әлеуметін де растайды. Әйел адамдардың 

стресстен неліктен тез арада шыға алып, өз иммунитетін қалыпқа келтіре 

алатыны осы күнге дейін ғалымдарға белгісіз болып келе жатыр. Бәлкім , олар   

түйсік түбінде өздерінің болашақтағы ұрпақтары үшін өз денсаулықтарын 

сақтап қалуға деген құлшыныс болар. Осылайша, әлеуметтен оқшау қалған ер 

адамдар осындай жағдайда қалған әйел адамдарға қарағанда ауру- сырқауға, 

стресске бейім келеді және аз өмір сүреді.  Зертханалық тышқандарға жасалған  

ғылыми зерттеулер  көрсеткендей, аз уақыттық стресс иммундық жауаптың  

күшін және ұзақтығын күшейте түседі. Тышқандарды бір тордың ішінде екі 

сағатқа агрессивті бауырларымен  қалдыру арқылы жүргізілген басқа 

зерттеулер барысында бұндай стресстің грипп вирусына реакциясын 

күшейтетіндігі анықталды. Өткір позитивті стресс жыныстық айырмашылыққа 

қарамастан иммунитетті күшейтіп, болмашы жарақаттардың тез арада жазылып 

кетуіне жағдай туғызады. Созылмалы стресс әсеріне қарағанда ұзаққа 

созылмайтын стресс әсерлері салдарынан иммунды жүйенің жұмысының 

бұзылуымен байланысты психологиялық және физиологиялық клиникалық  

дисфункция көріністері байқалмайды. Бұл жерде ең қауіптісі адамның өз 

денсаулығына немқұрайлы қарап, дұрыс ем қабылдамай, соның нәтижесінде  

ауруды асқындырып алу болып табылады  [112,с. 247;117-119]. 

Жағдай диагностикасы антиденелер титрын анықтау арқылы негізделеді. 

Бұзушылық иммунды жүйенің  жасушалы бөлігіндегі тепе- теңдіктің жойылуы  

арқылы көрінеді, интерферондық статустан интерферон өнімдері стимуляцияға 

жауап ретінде төмендеуі арқылы. Стресс кезінде иммундық жүйенің  кернеулігі 

және ағзаның  табиғи қорғаныс күштерінің төмендеуі  қорқыныш сезімі  бойын 

билеп алған, уайымшыл, торыққан, мазасыз, жамандықты алдын- ала сезіп 

отыратын адамдарда жиі кездесетіні анықталды. Сонымен қатар, керісінше   

болашақтан жақсы үміт күтетін оптимист адамдардың иммунды жүйесі    

тұрақты  болып келеді [120-125]. 

Сарқылу кезінде жасуша деполарының босап қалуы және иммундық 

жасушалар жетілмеген формалары қан тамырларына шығуы маңызды роль 

атқарады, олар үнемі стресс прессингіне толық жауап бере алмайды. Бұл 

жағдайда иммунды жүйені қатерлі ісік жасушаларынан қорғау бойынша да 
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жағымсыз ахуал туындайды. Осылайша, созылмалы стресс жағдайында  

соматикалық ауыр дерттер  пайда болады  [126]. 

Иммундық жүйенің жұмысын, функциясын  қалыпқа келтіру оңай емес те 

тез арада жүзеге аса қоймайды. Алдымен жасушалы депо тола бастайды, 

өйткені стресс әсері төмендеуінен шеткі имундық жасушалардың толық болуы 

қажет емес. Жасулар элементтері пісіп- жетілуі мерзімі туындайды. Жақын 

арада шеткі қан тамырлары адам ағзасының толыққанды жұмыс атқаруына 

жағдай туғызатын пісіп-жетілген иммунды жасушалармен толықтырылады.  

Иммундық жүйе органдарында және депода болашақтағы терең стресске пісіп 

келе жатқан және пісіп- жетілген элементтер резерві қалады. 

Психофизиологиялық  функцияларды қалпына келтіру  барысында, егер жүйке 

жүйесі мүлдем жұқарып кетпесе және симпатикалық бөлімі басымдылық 

танытқан жағдайда, релаксациялық  немесе белсенді түрде түзетулер жүргізген 

жағдайда иммунитеттің дұрыс жұмыс атқарып кетуінен үміт күтуге болады 

[127, 128] . 

Осылайша, стресс иммунитет жүйесінде өзгерістер енгізе отырып, оның  

антигендерге реакциясын өзгертеді, Т-жасушаларының пролиферативті 

белсенділігін басып тастайды [129-131]. Нәтижесінде стресс әсерінен Т- 

лимфоциттердің функционалды белсенділігі және субпопуляциясы белсенділігі  

өзгеріп, екінші иммунжетіспеушілік дамуы жағдайы туындайды [132-134]. 

Қазақстандық зерттеушілердің дәлелдеуінше, иондық сәулеленудің аз 

мөлшердегі дозалары ағзаның резистенттігін төмендетіп, адам ағзасына үлкен 

қауіп төндіреді [135,136]. Медициналық әдебиетте радиация дозаларының  

және эмоциялы стресстің ағзадағы зат алмасу үдерісіне тигізетін кері әсері 

туралы көптеген дәлелдер келтірілген [137]. Алайда иммунитеттің  жасушалы 

бөліміне гамма-сәулелерінің аз мөлшердегі дозасын алғаннан кейінгі мезеттегі   

эмоциялы стресстің әсерін зерттейтін бірен – саран тәжірибе жұмыстары бар  

[138]. Жасушалы иммунитет жүйесі барлық ағза үшін маңызды болғандықтан   

араласқан әсер жағдайындағы зертханалық жануарлардағы патологиялық 

үдерістің дамуы оның ролі мен маңызын анықтау өзекті мәселе болып 

табылады  және  бұл жұмыстың ары қарай  орындалуын анықтайды. 

 

1.3 Фитопрепараттардың фармакологиялық әсері  

Соңғы кезде адам өмірінің әртүрлі салаларында иондық сәулелердің  

қолдану көздері кеңейе түсуіне байланысты радиацияға қарсы қорғаныс 

мәселесі өзінің  өзектілігін жоймай келеді. Радиацияға қарсы бағытталған іс- 

шаралардың атом энергетикасы объектілерінде авариялық жағдайлар  

туындаған  кезде, соғыс уақытында  және  ұрыс –керіс жағдайларында  ядролық 

қару- жарақты қолдану кезінде, террорлық және диверсиондық  мақсаттарда  

радиактивті заттарды қолданған кезде маңыздылығы жоғарылай түседі. 

Радиациядан қорғау мақсатында техникалық және инженерлік шешімдер 

қабылданады (уақыт арқылы, қашықтық арқылы, сонымен қатар экрандау 

арқылы қорғануға болады), сондай–ақ фармакологиялық құралдар  

(медициналық  радиацияға қарсы  қорғаныс). 
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Радиация  жарақаттары бастапқы фармакотерапия құралдарына сәуле 

алғаннан кейін бірінші тәулік ішінде қабылданған радиациядан кейінгі 

репарация жылдамдығына жағымды әсерін тигізе алатын дәрілік препараттар 

жатады [139]. Олардың  әсерінің патогенетикалық негізі алдын- алушы болып 

табылады, олар радиацияға сезімтал тіндерге сәулелермен жарақаттанудан 

бұрын цитопения түрінде әсерін тигізеді, гуморальды реттеуші  жүйесін  жіберу  

және жасушалар деңгейінде репаративті үдерістер жүргізу [140]. Бұл 

фармокологиялық препараттардың әсер ету механизмі радиацияланған  

ошақтар патогенезі  негізгі бөліктеріне араласуымен байланысты болғандықтан  

оларды көбінесе бастапқы кездегі  патогенетикалық терапия  құралдары деп те 

атайды [141, 142]. 

Қазіргі кездегі медицинадағы  радиацияға қарсы  қорғаныс ионды сәулелер 

алған адамдардың өмірі мен денсаулықтарын сақтап қалуға бағытталған   

кешенді түрде емдеу, аурудың алдын- алу іс- шараларын өткізуге  негізделеді 

[141,с 34.].  Адам ағзасына  қауіп туғызатын  дозамен сәулеленудің жағымсыз 

салдарының алдын – алу сәулеленуге қарсы  құралдарды қолдану арқылы 

жүзеге асырылады: радиопротекторлар, ағзаның  жоғары радиорезистенттігін 

сақтау  құралдары, сәулелену кезіндегі алғашқы реакция  алдын- алу 

құралдары, ішкі сәулеленудің алдын- алу құралдары, сыртқы радиактивті  

уланудың алдын- алу құралдары ( санитарлық  өңдеу құралдары) [143]. Өте 

үлкен дозадағы өткір сәуле алу жағдайында радиацияға қарсы қорғаныс  

мақсатында қолданылатын кең таралған құрал - радиопротекторлар. 

Радиопротекторлар санына сәуле алған ағзаның өмірін сақтап қалу үшін  

немесе сәуле жарақаты ошақтарының ауырлық деңгейін күшін төмендетету 

үшін қолданылатын  препараттар мен  рецептуралар [144 ]. 

Зерттеулердің басым бөлігі  өсімдік және жануарлар тектес  препараттарды  

радиация  әсерінен кейін қолдану мүмкіндігін дәлелдеуге арналған. 

Тышқандарға жасалған тәжірибе  Moringa oleiferaжапырағы экстракты   

жұлындағы хромосомаларды сәулелерден тиімді қорғай алатындығы 

анықталды. Moringa oleifera жапырағы экстракты  арқасында тышқандар   

жалпы сәулеленудің уытты дозасын алғаннан кейінгі өмірлері отыз күнге 

ұзартылған [145]. 

Mortierella isabellina мицелия ұнтағы тышқандардың радиорезистенттігіне   

қатты жағымды әсер етеді: лейкоциттер саны  жоғарылады,  хромосомдық және 

жасушалық мутациялар сиреді, + липопероксидация деңгейі төмендеді,  

супероксиддисмутаздар белсенділігі тәжірибе тобындағы жануарларға 

қарағанда  жоғары [146]. Авторлардың пайымдауынша, дәл осы үдерістер  

тәжірибе тобындағы жануарлардың сәуле алғаннан кейінгі өмір сүру 

қабылеттері біршама арта түсуіне  негіз болып отыр [146,с.90]. 

Өсімдік тектес  кладосент құралын  зерттеу барысында , Cladina stellfris 

(Opiz.) Brodo лишайник түйіршіктерінің радиациядан қорғау тәсілі  

липидтердің тотыға қышқылдануы  үдерісін ингибридтау қабылетімен  

байланысты, жасушалардың биологиялық мембраналарын  тұрақтандыру  және 

иммундық жүйені ынталандыру арқылы жүзеге асырылады. Кладосентті курс 
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бойынша енгізу сәулелену жарақатын симптокешенін жұмсартатыны, сонымен 

қатар гемодепрессияны, асқазан- ішек  тракты зақымдануын, иммунды 

жетіспеушіліктің екінші мәрте дамуын тоқтататындығы көрсетілген. 

Авторлардың айтуы бойынша, жасалған препарат табиғи және техногенді 

радиациялық фоны жоғары экологиясы нашар аймақтарда тиімді қолданыла 

алады [147]. 

G.C. Jagetia өзінің қасындағы авторларымен  бірігіп  (2004) тышқандарды  

γ- сәулелермен 60Со  6–11 Гр  дозамен  1,66 Гр/М сәулелендірді Сәуле алардың 

алдындағы  5 тәулік ішінде  күніне бір реттен Эгле жапырақтары  мармеладты 

дозасын 5, 10, 15, 20  немесе  40 мг/кг – ішіне егіп отырды. Эгле жапырақтары  

мармеладты дозасының 1750 мг/кг да тышқандарға ешқандай да токсикалық 

әсер етпегені анықталды. Радациядан қорғаныс үшін тиімді доза 15 мг/кг болып  

шықты. Осы мөлшерде Эгле жапырақтары мармеладты дозасын қолданған 

кезде  10 Гр дозада сәуле алған тышқандардың  тірі қалу мүмкіндігі арта түсті. 

Сонымен қатар Эгле жапырақтары мармеладты дозасы глутатион деңгейінің 

төмендеуін болдырмай, липидтердің тотыға қышқылдануы үдерісінің 

жоғарылауын  біршама тоқтатты [148]. 

М.Я. Ахалая  авторлармен бірігіп зерттеген жұмыстарында  (2004) Ginsan 

препаратының радиацияға қарсы тиімділігін еркек тышқандарға жасаған 

тәжірибесі арқылы  көрсеткен.  Олар 60Со 10 Гр дозада γ- сәулесін алған еркек 

тышқандарға бір тәулік ішінде C57BL/6 ішке егу арқылы (100 мг/кг) және 

ауыздан жіберу арқылы (500-2000 мг/кг) осы препаратты қолданып тәжірибе 

жүргізген. Алынған нәтижелер Ginsan препаратының радиопроекторлы 

тиімділігінің ішке егу арқылы жібергенде жоғары дәрежеде болатындығын 

дәләлдеп берді: осы препаратпен тәжірибе жасалған сәуле алған жануарлардың 

100%- ы өмір сүру қабылетін сақтап қалса, сәуле алып бақылауда тұрған  басқа 

жануарлардың 10% ы ғана тірі қалған еді [149]. Алайда препараттың 

тәжірибеден өткізілген барлық дозалары пероральды түрде енгізу кезінеде 

радиациядан тиімді  қорғау нәтижесін көрсете алмады. 4,5 Гр дозалы сәуле 

алған кезде полисахаридтің 100 мг/кг дозада 1 тәулік ішінде  ішке егу арқылы  

енгізу барысында  өттің салмағы радиациялы –индуцирлі  төмендеп, сонымен 

қатар  Стресс  қышқылдандыру маркері индукциясы гемоксигеназы (с 157% до 

122%)  төмендеп, (с 150% до 120%) ақуыз емес  тиолдар деңгейі  жоғарылағаны  

сәуле алған аңдардың  өтінде байқалды. Авторлардың пайымдауынша, 

полисахарид Ginsan  иммунномодулятор  ретінде   әсер ету механизмінің бірі  

оның  тікелей емес прооксидантты қасиеттерімен байланысты болуында 

[149,с.218]. 

Радиацияға ұшыраған кезде эновитон препараты залалсыздандыру, 

радиопротекторлық және терапевтік әсер беретіні анықталған [150]. Бұл 

препарат жарақаттану деңгейін төмендетіп, гемопоэздің тез және сапалы  

қалпына келуіне септігін тигізген байқалған. Эновитонның тағы бір қасиеті 

оның  ұзақ уақыт  ішінде көп мәрте қолдана беруге болатындығында. Алынған 

деректер бойынша, эновитон сәуле алмаған дені сау ағзаның  иммунды жүйесін 
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ынталандырып, иондық радиация салдарынан болатын иммунды стресстің 

жеңіл өтуіне септігін тигізеді [150,р75.]. 

Басқа зерттеушілер экдистерон, туркестерон және аскендозид  сияқты 

препараттарды зерттеп білді. Зерттеу барысында бұл заттардың  тышқандардың  

түгелдей 5 Гр дозалы  күштілігі  0,53 Гр/мин  сәулелермен  уланғанннан кейінгі  

өмір сүру қабылеттілігін жоғарылатты және гемопоэз бен иммуногенезді 

жоғары дәрежеде сақтап қалуға, тимус жасушаларын, жұлынды, лимфа 

түйіршіктерді репопуляциялауға жағдай жасағаны анықталды. Авторлардың 

пайымдауынша, зерттеу жүргізілген препараттардың радиациядан қорғау 

қасиеттері тек қана ағзаның жалпы арнайы емес қорғаныс күштерінің  

жоғарылауымен  ғана емес, сонымен қатар, лимфо және қан тіндерінің сәуле 

алғаннан кейінгі қалыпқа келу үдерісінің тездетілуімен де байланысты. 

Сонымен қатар авторлар фитоэкдистероидті және АИКлоартанды  гликозидтер  

радациядан қорғаныс құралдары ретінде үлкен қызығушылық тудыруы мүмкін 

деген тұжырымды алға тартып отыр [151]. 

Тәжірибе жүргізу  зерттеулерінде сәуле алған әртүрлі жануарлар тәжірибе 

жасау арқылы 1,4 дигидроперидиннің бір рет  жалпы, орындық  және  

араласқан сәулелену арқылы жарақат алу  кезіндегі радиациядан қорғау қасиеті 

зерттелді [152]. Қосылымдар тамыр ішіне, бұлшық етке, және ішке егу арқылы, 

пероральды түрде  енгізілді, ал сәулелену дозалары  2 ден  20 Гр дейін болды. 

Радиацияға қарсы қорғаныс тиімділігі глутапиронда басым болып шықты,  

олардың барлық дозасы тиімді болып табылғанымен, ең жоғарғы  нәтиже  

препаратты 50 ден 200 мг/кг дейінгі дозада енгізген кезде алынған. 

Препараттың барлық тиімді дозалары токсикалық емес болып шықты 

(препараттың LD50  3000 мг/кг асады), терапевттік әсері  кең тарағандығының 

белгісі  және  осыған ұқсас препараттардың  ішіндегі ең  маңызды ерекшелігі – 

оның радиациядан қорғаныс әсері токсикалық дозаға жақын дозалар алған 

кезде ғана әсер ететіндігінде. Глутапиронның  ең маңызды қасиеттерінің бірі  

оның гемопротекторлы әсерінде, ал  қан тамырларының барлық бөлшектерінде  

көрінген, сонымен қатар жұлынның клоногенді жасушаларында , олардың саны 

30 тәулік ішінде шамамен екі есеге артты, қалпына келуі тез және сапалы өтті 

[152,с.240]. 

Трифал су экстракты (үш шөптің аюрведикалық жазбалары) 20 мкг/мл  65–

85% дозада тышқандардың бауыры микросома липидтардың тотығуын   

болдырды. Сәулелену дозасы–360 Гр [153]. 240 Гр дозалы сәулелену кезінде  

трифалдың  25–200 мкг/мл дозасы ДНК плазмидтары pBR322 на 35–75% 

жыртылуын төмендетті. Трифал экстракты тиімділігі жоғары  

антиоксидантжәне оны өте күшті радиопротектор  ретінде қолдануға болады 

деген қорытынды шығаруға негіз бар [153,р.77]. 

Қытай ғалымдары  өсімдік тектес Guiqi препаратының  0,4 мл дозасын  

гамма-сәуле 60Со  6 Гр дозада күштілігі 0,8 Гр/мин радиациямен  уланған кезде 

алғашқы 14 тәулікте  күніне екі реттен алған сәулеленген тышқандардың өмір 

сүру қабылеті  артып, гемопоэдың қалпына келуі тез және сапалы өткенін    

дәлелдеді [154]. Guiqi алған тышқандардың жұлындарындағы бір ядролы 
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жасушалар- мегакариоциттер саны, экспрессия CD44+ и CD54+, өттегі  колония 

жасаушы бірліктер саны сәуле алғаннан кейінгі сегізінші тәулікте бақылауда 

тұрғандардан біршама жоғарырақ болғаны анықталды. Осылайша авторлар 

GuiqiCD44 и CD54 адгезия молекулаларын экспрессиясына әсер етіп,  

тышқандардағы гемопоэзді ерте қалпына келтіру фазасын тездету 

механиздерінің бірі болып табылатындығы туралы   қорытынды жасады. 

Jagetia G.C.  басқа  авторлармен бірігіп (2006)  тәжірибе жасау арқылы   

Aphanamixis polystachya  қабығы экстракты әр түрлі дозадағы γ- сәулелерімен  

уланған тышқандарға сәуле алардан бұрын осы экстрактты қолданса, олардың  

жұлынын  хромосомдық  абберрация пайда болуынан қорғайды [90]. Бұл 

экстракттың қорғаныс әсері механизмі оның бос радикалдарды ұстап алып, 

липидтердің асқын тотығу деңгейін төмендету болып табылады. Aphanamixis 

polystachya  қабығы экстракты  радиопроектор ретінде, айталық, жүзім  

флавононы- нарингинге қарағанда  күштірек әсер етеді [155]. 

Зерттеулерде Mentha piperita (Linn) радиациядан қорғаныс  қасиеті бар 

екені расталған [156]. Swiss ақ тышқандарына сәуле алғанға дейінгі 3 күн 

ішінде Mentha piperita экстрактын тәулігіне  1 г/кг  берілді.Экстрактты соңғы 

рет қабылдағаннан 30 мин өткенде  аңдарды 8 гр дозамен  жалпы γ- 

сәулелендірілді. Жалбыз экстрактын қолдану глутатион деңгейін жоғарылатып, 

сәуле алған жануарлардың глутатионпероксидаздарын және каталаздарын  

белсендіріп, олардың бауырындағы малонды диальдегидтің деңгейін 

төмендетті. Сонымен бірге, жалбыз жапырақтары  экстракты 1,1 дифенил-2- 

пикрилгидразилді және 2,2-азинобис радикалдарды, катион-радикалды ұстап 

қалу қабылеттілігімен ерекшеленді. (3-этил6ензотиазолин-6-сульфонат) [156 

р.336]. 

Қытай ғалымдары тәжірибе жасап, гамма – сәулелерінің күштілігі 1,6 

Гр/мин 3,5 Гр дозасымен уланған тышқандарға сәуле алғаннан кейінгі  алғашқы  

тәулік ішінде күнделікті  қытай халық медицинасында қолданылатын Си-Ву-

Танг, фруктоза, пеонфлорин, ферул  қышқылы және  тетраметилпиразиндердің 

бөліктерін бір- бірден немесе бір тышқанға 0,2 мл дозасымен  асқазан ішіне    

кіргізіп, оның тиімділігін дәләлдеп берді [157]. Анықталғаны фруктоза, 

пеонфлорин, ферул  қышқылы  және тетраметилпиразинді жеке – жеке немесе 

әртүрлі қоспа жасау арқылы қолдану шеткі қан тамырларынадағы лейкоциттер 

санын көбейтіп, уланған тышқандардың  жілік майларында  КОЕ типінің  

жоғарылауын қамтамасыз етті. Өсімдік тектес  Си-Ву-Танг  пен  фруктозаны  

жеке- жеке немесе бір- біріне  қосу арқылы енгізу  тимус индексін де ұзартады, 

ал пеонфлорин оны біршама төмендетеді. Си-Ву-Танг  пен  

тетраметилпиразинді жеке- жеке енгізу көк бауыр индексін ұлғайтса , керісінше  

қоспа жасау арқылы енгізу кезінде  ұлғаюды байқай алмаймыз. Авторлар  

фруктоза  өсімдік тектес болса да Си-Ву-Танг  препаратының гемопоэзге әсер 

етуіне, сәуле алған тышқандардың иммунитетінің  көтерілуіне  зор үлес қосады  

деген қорытындыға келді [157,р.1381]. 

О.А. Бочарова мен и Р.В. Карпованың  (2006) үлкен жануарларға жасалған 

тәжірибелерінің  нәтижесі бойынша (мысалы иттерге ), Фитомикс-40 (ФМ-40) 
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өткір және пролонгирлік сәулелену кезінде радиопроекторлық  әсер  бере алады  

деген   қорытынды жасалды. Алайда бұл препаратты сәулеленудің алдында, 

яғни сәулеленудің алдын- алу үшін қолданса оның тамаша әсері бар екені  

дәлелденді. ФМ-40- нің кері әсері жоқ, денсаулықтың жалпы жағдайын  

жақсартып, жануарлардың өмір сүру ұзақтығын біршама созуға мүмкіндік 

туғызды. ФМ-40- ты ұзақ уақыт қолданғанда титтердің қан айналымын 

ынталандырып, біршама жақсы әсер берді. Бұл факт  ағзаның  спецификалық 

емес резистенттігін  жоғарылату деп бағаланады, ал бұл ФМ-40 басқа 

көрсеткіштер жағынан тән қасиет болып табылады. (иммуномодулятор, 

адаптоген) [158]. 

Суркова О.В. Stellaris media өсімдігінен жасалатын препарат бір рет тері 

астына немесе 4 күн ағза ішіне енгізу арқылы 0,1 мл ғана қабылдаса 7 Гр 

дозасында сәулеленген тышқандардың жілік майы жасушаларын және  

көкбауыр жасушаларының артуына  әсер ететін қабылеті бар екенін анықтады. 

Бұл препаратты γ- сәулелерімен 8 Гр дозасында  уланудан  5 тәулік бұрын  тері 

астына  қабылдаса осыған ұқсас   әсер алуға болатыны  және анықталған [159].  

Davis T.A. бірнеше авторлармен біріге отырып соядан алынатын  

генистеин – токсикалық емес изофлавон иммунномодулятор ғана емес, 

сонымен қатар оның радиациядан қорғайтын әсері де бар екенін анықтады [95] . 

Авторлардың пайымдауынша, аталған препаратты сәулеленудің алдын-алу 

мақсатында қолдану барысында оның нейтрофилдер мен тромбоциттерді тез 

арада қалыпқа келтіре алатын қасиеті оның жілік майының жамбас бөлігіндегі  

алдындағы гемопоэтикалық жасушаларды ерте қалпына келтіру қабылетімен 

байланысты. Жасалған тәжірибелер сәуле алғаннан кейінгі 15 тәулік ішінде  

генистеин алған жануарлардың миелоидтық және эритроидтық жол салушы  

жасушалары саны бақылауда тұрған жануарларға қарағанда 6-20 есеге  

көбейгенін  көрсетті [160]. 

N. Oršolić авторлармен бірлескен зерттеулерінде (2007)  прополистің  сулы 

және спиртті экстракты 100 мг/кг дозада фенольды компоненттер сияқты  

(кверцетин, нарингин, кофе қышқылы, хризин) радиациялы жілік майы 

синдромынан қорғайтын әсерін   өлім тесті арқылы  анықтады . 

Кверцетин ең жоғары тиімділік әсері бар болып танылды – сәуле алған 

жануарлардың  30 тәуліктен кейін  63% аман  қалды [161]. 

Тышқандарға жасалған тәжірибе кезінде γ- сәулесімен аз дозада 28-30  

тәулік бұрын бір рет алдын- ала сәулелену жілік майы жасушаларының келесі 

жолғы иондық сәулелермен 7 Гр дозасымен қайта уланған кезде ағзаның 

бейімделу жауабының дамуына әсер ететіндігі анықталды [162]. Радиацияға  

ұшыраған тышқандарға радиацияның әсері білінерден бір апта бұрын  

күнделікті фитопрепараттармен қосып емдеу тиімділігін арта түсті. Алдын- ала 

сәулеленген тышқандардың бір тобы күнделікті сумен және тамақпен қосып 7-

10 мл/кг 10 % эраконд ерітіндісін қабылдап отырса,ал қалған бір тобы  –5-7 

мл/кг дене массасына Сібір пихтасы концентратты экстрактын  бір апта бұрын 

қабылдап отырды. Соның нәтижесінде анықталғаны, аз мөлшердегі радиация 

әсері табиғи препараттар арқылы алдын- ала әсер ету қосындысы гемопоэздің  
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компенсаторлы және репаративті мүмкіндіктерін дамытып, радиацияға 

ұшырап, өлім қаупі төніп тұрған жануарлардың қан айналымын жақсартуға 

септігін тигізеді  [162,с.193]. 

Сафонова В.А басқа да авторлармен бірлесе отырып (2008) сібір жасыл 

пихтасы экстрактының әсерін зерттеген. Анықталғаны - сібір жасыл пихтасы 

экстрактының концентрациясын тышқандарға 7Гр дозасындағы  радиация 

әсеріне дейін және одан кейін 5-7 мл/кг мөлшерде сумен және тамақпен  бір 

апта бойы қосып бергенде бұл препарат бауырдағы тотығу үдерісін тоқтатып, 

ретке келтіріп, сәуле алған жануарлардың қанындағы аутоиммундық  

реакциялардың дамуын тежейді [162,с.195]. Авторлардың айтуынша, алынған 

нәтижелер негізінде сібір жасыл пихтасы экстрактысын радиациялық фоны 

жоғары болуына байланысты экологиялық апатты аймақтарда мекендейтін  

жануарлардың радиорезистенттігін арттыру мақсатында қолдануға болады. 

Қазақстандық зерттеуші – ғалым Ильдерабаев О.З. (2008) еңбектерінде Bе 

Betula Pendula Roth фитопрепаратының ағзаның иммунологиялық  

реактивтігіне асбест шаңындағы және қашық мерзімде 6 Гр дозасымен гамма – 

сәулелену араласқан әсерінен кейінгі кездегі препараттың әсері зерттелген. 

Шаң-радиациялық факторлар тәжірибесіне түскен жануарларда қашық 

мерзімде біршама өзгерістер байқалды. Ол өзгерістерді атап айтсақ - 

лейкоциттер санының азаюы , CD3+, CD4+, CD8+абсолюттік  және  пайыздық  

санының азаюы, АИК және IgA, IgМ, IgG деңгейінің төмендеуі, 

нейтрофилдердің функционалдық белсенділігінің төмендеуі. Ве Betula Pendula 

Roth фитопрепаратын енгізу барысында лейкоцитоз болады, CD3+, CD4+, 

CD8+ төмендейді және лейкоциттердің  лимфокинпродуктивті қабылеті артады, 

АИК деңгейі  жоғарылайды  және нейтрофилдердің функционалды  белседілігі 

арта түседі , олардың фагоцитарлы белсенділігі де арта түседі. Осылайша, Ве 

Betula Pendula Roth фитопрепараты иммундық жүйесінің Т- және гуморальды 

бөлімдерінің сандық және сапалық құрамына жағымды әсер етеді, сонымен 

қатар нитрофилдердің функционалды белсенділіктерін арттырады. Алынған 

деректер аталған препараттың иммунно модуляторлық қасиеті бар екеніне көз 

жеткізеді [163]. 

Осылайша, қазіргі медицина әдебиеті көздерінің сараптамасы отандық 

және шетелдің  ғалымдар өсімдік тектес көптеген препараттардың радиацияға 

қарсы қорғаныс қабылетін зерттеп білді, алайда дәл қазіргі уақытта 

радиациядан қорғаныс препараттарын іздеу тоқталған емес, тіпті белсенді түрде 

жалғасын тауып келетінін көрсетті. Осыған орай, радиациямен уланған 

жағдайдағы өсімдік тектес препараттар әсері және ағзаның әртүрлі жүйелерін  

фитопрепараттармен түзеу туралы зерттеулер өзектілігін жоймай келе жатқан 

мәселелердің бірі болып қала бермек. 

 

1.3.1 Қайың препараттарының функционалды ерекшеліктері 

Қазіргі кезде отандық фармаиндустрияның болашағынан зор үміт күттірер 

дамып келе жатқан бағыттарының бірі - фитохимия саласының дамуы. 

Фитопрепараттар өндіретін отандық фарминдустрия жасау барысында дәрілік 
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шикізат құрамын анықтау үшін, оның химиялық құрамын зерттеу, 

идентификациялау және оның биологиялық белсенділігін анықтап алу үшін 

жоспарлы және мақсатты түрде жұмыс жүргізілуі қажет. Қазақстанда бұл 

жұмысты жүзеге асыру үшін  өсімдіктерді зерттеу облысында , олардан дәрілік 

препараттар жасау жұмыстарында біршама ғылыми әлеует  жинақталған, 

Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде де танымал болған ірі- ірі ғылыми 

мектептер жасақталған. Өсімдік қосындылары химиясын фундаментальды және 

қолданбалы зерттеу Қазақ мемлекеттік университетінде 1930-ыншы 

жылдардың өзінде-ақ бастау алған (профессорлар  Т.К. Чумбалов, 

Н.Н.Ворожцов зерттеген ). Негізінен Қазақстанда өсетін өсімдіктерден  шыққан 

полифенольды қосындылар зерттелген, олардың ішінде  Қазақстан өсімдіктері 

құрамынан табылған заттар  анықталған , жаңа қосындының  құрылымы  

айқындалып  , олардың құрылымының  биологиялық белсенділікпен байланысы  

туралы айтылған. Келесі жылдары  табиғи қосылыстардың химиясына Т.К. 

Чумбаловтың шәкірттері (профессорлар Р.А.Музычкина, доцент 

Л.Т.Пашинина) өз үлестерін қосты,  сонымен қатар  профессор М.С.Ержанова 

және басқа да зерттеушілер  бұл салада еңбек сіңірді .Табиғи  полифенолдар 

негізінде  Республикамызда  Лейкоэфдин», «Рамон», «Альнусидин» и 

«Алхидин» сияқты препараттар шығарыла бастады.  

Фитопрепараттар Қазақстан табиғаты флорасы 6000- нан астам өсімдік 

түрлерін қамтиды, олардың құрамында биологиялық белсенді заттар көптеп 

табылады. Қазақстанда ресми және халықтық медицинада 150- ден аса өсімдік 

түрлері дертке шипа ретінде қолданылады, алайда олардан басқа да түрлі 

өсімдіктерді дәрілік деп танылған шөптердің орнына қолдануға болатыны 

белгілі. Соңғы кездері оларды қолдану кең таралып отыр. Оның себебі  

олардың арзан әрі адам ағзасына кешенді түрде  емдік әсері болғандықтан және 

токсикалық емес, сонымен қатар ұзақ уақыт кері әсерсіз қолдануға 

болатындығында [164]. Жаңа дәрілік заттарды іздестіру бойынша жасалып 

жатқан бағыттар ішінде қайың ағашының  тритерпенді  қосындысы маңызды 

орын алады. Өсімдік тектес тритерпенді препараттармен қамтамасыз ету 

мәселесін шешу барысында қайың қабығының  қайталама қалдықтарын 

қолдану ұсынылып отыр. Біздің елде қайың ағашы қабығынан  үштерпеноидтер 

алу үшін  шикізат базасы  шектелмеген деп айтуға болады. Қазіргі кезде тек 

қана Батыс Қазақстанның өзінде –ақ  мыңдаған кубометрге жететін  жерлерді 

алып жатқан қайың ормандарын шабу жоспарланып отыр. 

Қайың суммарлық препараты бірінші фармакопеиге кірген. Қайың  

биологиялық белсенді заттарды алу үшін таптырмас қайнар көзі болып 

табылады, олардың көбі бұрыннан медицинада қолданыс тауып келеді. Емдік 

мақсаттарда қайыңның бүршіктері, жас жапырақтары, қайың шырыны, чагасы, 

қайыңның қара майы қолданылады. Тритерпенды препараттар  және олардың 

фитокомплекстері  биологиялық әсері кең тараған, олар  ферментативті жүйенің 

көптеген түрлеріне әсер етумен тығыз байланысты (каталаз, пероксидаз, 

карбоксипептидаз, ацетилхолинэстераз және басқалары). Олардың 

фармокологиялық әсерінің кең болуын осымен түсіндіруге болады Қайыңнан  
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дәрілік препараттар жасау мәселесі бойынша Уфа  ғылыми орталығы  

органикалық химия Институты, СО РАН Н.Н. Ворожцов атындағы 

Новосибирск органикалық химия институты, Санкт- Петербург мемлекеттік 

орман- техникалық  академиясы, Пятигорск  мемлекеттік фармокологиялық 

академиясы сияқты ірі мектептер жұмыс атқарады [165-167]. Алыс шетелдер 

мектептері арасында америка, қытай, үнді, чех, жапон, ғалымдары мектептері 

біршама танымал (Simonsen J.L., Roos, Kim D.S.H.L., Wang Jian-Xin, Sheth K., 

Pasich J., Pradhan B.P, Ruzicka L, Valterova E., Kashiwada Y, Hiroyki Fuchino, 

Osamu Nozawa).  

Үштерпеноидтердің физика - химиялық қасиеттерінің әртүрлілігі, олардың 

құрылымдарының ерекшеліктері  олардың биологиялық белсенділіктерінің  

маңызды спектрін анықтайды [168]. Генетикалық жағынан және құрылымы 

бойынша бұл қосындылар стероидті гармондар физиологиялық маңызды  

тобына жақын [169], сондықтан да  олардың көпшілігі минералокортикоидті 

әсер береді [170]. Үштерпеноидтік қосындылардың микробқа қарсы, 

антиоксиданттық, жараға қарсы, кардиотоникалық, қабынуларға қарсы, өт 

айдау,  гипохолестериндік, гепатопротекторлық әсері бар екені белгілі [171].  

Сонда да үштерпендік қосындылардың ішінен жаңа антибиотикалық және 

басқа емдік құралдарды іздеп табу ісінің болашағы бар екенін айта кетуге 

болады. Биологиялық белсенділіктің бұл түрлері, бір жағынан , үшитерпендік 

қосындылардың өсімдік өміріндегі үдерістерге қатысы арқылы  түсіндіріледі, 

өйткені  бұл қосындылар өсімдіктерден алынады [172]. Қазіргі кезде 

үштерпендік гликозидтер ағзадағы биологиялық жүйеде антогонистік қарым- 

қатынастар кезінде өмір сүру үшін күрес үшін қолданылатыны туралы  

тәжірибеден өткен  фактілер саны жеткілікті. Осылайша кейбір өсімдіктер  

тамыр жүйесі арқылы  (люцерн)  топыраққа  тритерпендік гликозидтерді  бөліп 

шығарады, ал олар өз кезегінде,  басқа өсімдік тұқымдарының өсіп- өнуіне 

кедергі жасайды. ( мысалы хлопчатник) [173].  

Үштерпендік  гликозидтер су ерітіндісінің  үстіңгі тартылуын төмендетеді, 

оларда эритроциттердің деструкциясын туғызатын қабылет бар екендігі  

табылған [174]. Биологиялық белсенділіктері бойынша  үштерпеноидтарды  

шартты түрде  бірнеше топқа бөлуге болады . 

Үштерпендің қосындылардың липидтік алмасуға әсері. Үштерпендік 

сапониндер әсерінен ағзада ерімейтін холестеринмен қосылған кешендер пайда 

болады, олар қайта резорбцияға келмейді. Бұндай кешендер жасушалы 

мембраналар арқылы өтпей, барлық органдарда жинақталады [174,р.52]. 

Плазмадағы ақуыздармен қосыла отырып, үштерпеноидтар атерогендік 

қасиеттері бар липопротеидтік кешендерді  бұзады [175].  

Үштерпеноидтердің қабынуға қарсы белсенділіктері. Бірталай 

зерттеушілер үштерпендік қосындылардың бәкіге ұқсас әсерін және онымен 

байланысты қабынуға қарсы  қызметін, сулы- тұзды айналымға  тигізетін әсерін   

зерттеу үшін  өз еңбектерін сіңірген. Дәрілік мелисса және басқа  дәрілік 

өсімдіктердің үштерпеноидтарының қабынуға қарсы әсері олардың  

псевдогормональды белсенділігімен байланысты, онда үштерпеноидтар натрий 
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ионы және капиллярлар өткізгіштігіне ықпал жасай  отырып бәкіге ұқсас 

стероидтардың имитаторы ретінде көрінеді [176]. Соя сапогениндерін  

нефриттерді емдеу үшін қолданады. Олар  бәкіге ұқсас стероидтардың кері 

әсерін болдырмайды. Азиатикозид пен урсол қышқылының  қабынуға қарсы 

белсенділігі бізге белгілі  [177,178]. Эсциннің , натрий тұзының , ß-эсциннің 

және ß-эсцин қышқылының  аморфлы  модификациясықабынуға қарсы  әсер  

ете алатынын олардың мембранаға және диурезге өте алу қабылетімен 

байланыстыруға болады [179].  

Маньжур аралия үштерпеноидтарыны кардиотоникалық әрекеті жасай 

алады.  Олар миокард реполяризациясының жақсаруымен және  метаболикалық 

үдерістердің қайта құрылылуымен  байланысты жүрек бұлшықеттері  қысқару 

функциясын  күшейтеді. Терапевтік қызығушылықтар туындатып отырғаны  

жүрек  үзілісінің ұзаруы,  соның нәтижесінде  жүрек  компенсация үдерістеріне  

уақытты көбірек алады, функционалды  жүктеме мен демалыс стадиялары 

арасындағы қатынас жақсарады [180]. Аралозидтар ретикулярлық  формация 

функциясын  белсендіреді, ал ол  есірткіге қарсы әсердің күшеюіне  және 

аналептиктер  потенциялды әрекетіне әкеп соқтырады [181]. 

Үштерпеноидтардың орталық жүйке жүйесіне беретін  тыныштандыратын 

әсері орталық жүйке жүйесінің  жекелеген  бөлімдеріне , соның ішінде  

жұлынның  қабатасты бөлімдеріне әсер ете отырып есіру үдерісін тоқтату 

немесе басу қабылетіне  байланысты . Үштерпеноидтардың  ісікке қарсы  әсері  

чимган улугбегия  сапониндерінде  байқалады [182],  дәнді дақылдар, 

бұршақтектестер сапониндерінде де байқалады,  (астрагал, мелия, люцерн) 

[171,с.46]. Кукурбитациндердің  ісіктің штаммдарын дамуын  тоқтататын  ісікке 

қарсы белсенділігі  байқалған [183].  

Үштерпеноидардың  микробқа қарсы белсенділігі әсердің  кең спектрін  

қамтиды [184]. Гледичия сапониндері  алтын түстес стафилакокке, ішек және 

дизентерия мен  бруцеллезді туындататын  дифтерия таяқшасын ,холерлі  

вибрион, сүт қышқылдары  бактериясын , изобактерияны , сонымен қатар  

сенна таяқшасына белсенді түрде әсер етеді [185]. Үштерпенді  сапониндер  

спирт ашытқыларына да әсер етеді. 

Антифунгальды  қасиеттер. Үштерпенды  гликозидтер  бірталай 

өсімдіктердің  фитопатогенді саңырауқұлақтарға   сезімтал емес табиғи 

факторлар болып табылады. Гликозидтердің жоғары концентрациясы 

өсімдіктердің  фитопатогенді микроағзалар әсеріне  көбірек ұшырайтын 

органдары мен бөліктерінде  (тамырында, жапырақтарында және 

тұқымдарында) табылады. Үштерпендік гликозидтердің антифунгальды 

қасиеттері , полиенді антибиотиктардікіндей  көбінесе микроағзалардағы 

мембраналардың стеридердің болуына  байланысты. Үштерпендік 

гликозидтердің әсеріне  мембраналарында стериндері бар  саңырауқұлақтар 

ғана  сезімтал келеді, гликозидтер стериндер табылмаған  саңырауқұлақтарға 

мүлдем әсер ете алмайды   [186]. 

Үштерпеноидтардың седативті әсері  тышқандардың аяқасты  қозғалысын  

басып тастайды [187].  Тамаққа  үштерпеноидтарды қосу  балапандардың баяу 
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өсуінен көрінеді [188]. Үштерпеноидтармен   тазаланған өсімдік  тұқымдарында  

жасуша  қабығы арқылы  ауа диффузиясы тоқтатылуына байланысты  

демалысы  тоқтайды [172,с.151]. 

Үштерпендық  гликозидтар  өсімдік тамырларының сызықтық өсімін  

гибридтауға қабылетті , белсенді  бөлінген жасушалар митотикалық 

белсенділігін  [186,р.417], ликолакоксидазтар ферменттері белсенділіігін 

азайтады [189]. 

Үштерпеноидтердің  токсикалығы. Үштерпеноидтардың  көпшілігі  аз 

мөлшердегі токсикалық қасиеттері бар. Осылайша , батпақты калуга сапонины  

ағзаға 1000 мг/ кг  доза мөлшерінде  токсикалық әсер етпейді [190]. Алуан түрлі 

жан- жануарлар  буштенианды қышқылдар тұздарын   500 мг/кг доза түрінде  

пероральды енгізуін   жақсы көтереді [191]. Тынық мұхиттық качима 

сапониндері 1-50 мг/кг доза түрінде  ішке енгізу барысында  [192]. Грузин 

ЛД50АИКламенсапониндері үшін тамыр ішіне жіберген кезде а  22,5 мг/кг 

құраса , пероральды түрде енгізген кезде 360 мг/кг көрсетті [174,с.54]. 

Околоплодник сабынды ағашы сапониндері пероральды  және тері астына  

жіберген кезде токсика деңгейі біршама төмендейді: ЛД50 м  650 мг/кг  құрайды  

және  1625 мг/кг ішке егу кезінде – 276 мг/кг құрайды. Кристаллды азиатикозид 

тері астына  жіберген кезде  жақсы қабылданады [191,с.93]. Үштерпендік  

қосындылардың токсикалық деңгейінің төмендігін дәләлдейтін  көптеген басқа 

да баспа материалдары бар [193-195].  

Ары қарай  Бетулин және  қайың  қабығы экстрактынде болатын  минорлы 

қосындылар болып табылатын басқа  үштерпеноидтардың биологиялық 

белсенділіктерінің көптеген  түрлері зерттеп танылды. 

Туберкулезге қарсы әрекеті. Бетулиннен алынған 19- (2,2-дихлор- 1-метил-

АИКлопропил) лупан – 3,28-диолдың   туберкулезге қарсы әрекеті бар екені 

анық [196]. 

Косметикалық композициялар. Бетулин қышқылы негізіндегі 

композициялар әжімге, целлюлитке, терінің салбырауына қарсы әсер бере 

алады [197], сонымен қатар бетулин қышқылы терідегі коллаген  синтезін 

аскорбин қышқылына қарағанда  көбірек  мөлшерде ынталандырады [198]. 

Үштерпендік қосындылардың анықталған биологиялық белсенділігі  

туралы жоғарыда  келтірілген  деректерді түйіндей, бұл қосындылар классының 

кең көлемде терапевттік әсері бар болғандықтан және де  олардың негізінде  

түрлі  өсімдік тектес  препараттарды  жасалатын болғандықтан табиғи 

қосындылардың бұл  тобына  теориялық және тәжірибелік жағынан  

қызығушылық  артып келетінін анық көруге болады [199]. 

 

1.3.2 Флавоноидтардың ағзаның бұзылыстарындағы ролі 

Өсімдік тектес  биологиялық белсенді  заттардың ішінде  фенольды 

қосындылар тобына  ерекше көңіл бөлінеді , олардың ішінде саны жағынан ең 

көбі  флавоноидтар болып табылады. Флавоноидтарға тән физиологиялық 

белсенділікті негізінен олардың бос радикалдарымен байланыса әрекеттесу, 

түрлі металдардың иондарымен мықты хелатты кешен жасау, сутегі байланысы 
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арқылы ақуыздармен реакцияға түсу, әртүрлі ферменттермен олардың 

белсенділігін өзгерте отырып әрекеттесе алатын қабілетімен байланыстырады  

[200- 216]. 

Флавонидтарға деген қызығушылық  оларды медициналық тәжірибеде 

қолдану мүмкіндігімен анықталады, сонымен қатар олардың көбісі түрлі 

өсімдік ағзасында  түрлі физиологиялық – биохимикалықфункцияларды 

орындайды. 

Өсімдік жасушасы метаболизмінде маңызды роль атқаруы  олардың  

электрондар транспортына қатысуымен және бос радикалдармен байланыса 

әрекеттесу, түрлі металдардың иондарымен мықты кешендер құруын 

қарастырады [217]. Көптеген еңбектерде  флавонидтердің  жан - жақты әсер 

етудегі оның  химиялық құрамында қозғалмалы   сутегі атомы болғандықтан 

көрінетін  антиоксиданттық белсенділігі  маңызды роль  алады деген пікір  

дәлелденген [218-219]. Рогинскийдің пікірі бойынша флавонидтердің 

антоксиданттық белсенділігі   молекулада  гидрокси тобы  фенолдық 

қосындылардың  болуымен байланысты [220]. Бос радикалдар  флавонидтермен   

байланысып әрекеттенгенде  аз энергиялы  семихинондық  радикал  пайда 

болып, соның салдарынан липидтардың асқын тотығы  қышқылдану тізбегі 

үзіледі [164,с.7]. 

Ең маңыздысы флавонидтер  көптеген  қышқылдандыру – қалпына келтіру  

ферменттері белсенді орталықтары құрамына  кіретін ионды металдармен де  

кешендер  құра алады  немесе  кофакторлар ,  активаторлар  ролін атқарады 

[220,с.489;221].  Флавонидтер осы қасиеттеріне байланысты  көптеген әртүрлі 

қышқылдандыру  ферменттерінің  , соның ішінде  гидролиз, киназ, изомераз, 

оксидоредуктаз, трансфераз  және басқалардың ингибриті ретінде қолданыла 

алады  [201,с.165; 202,р.20; 204,р.209; 205,р.2069;]. 

Флавоноидтердің  қантамырлары - тіндік кедергілерден өтуге әсері 

анықталған болатын. 

Флавонидтердің қабынуға қарсы әсері  жиынтық сипатты және бірнеше 

жолмен жүзеге асырылады [221-223]. Бұл әсердің  ең маңыздысы  

флавонидтердің жасушалы және тіндік мембраналарға  тікелей әсер етуі 

Биологиялық  мембраналардың флавоноидтермен нығаюы қабыну 

медиаторларының  шығуын төмендетеді – гистаминдер, простагландиндер, 

протеаз, нуклеаздар да  гиалуронидазингибирлау да  өте маңызды. Сонымен 

қатар  флавоноидтар патологиялық кеңейген қан тамырларының тарылуына 

әсер етеді, олардың  қабырғаларын нығайтады ,  тіндердің өткізгіштігін  және 

сұйықтықтың  олардан тер арқылы шығып кетуін төмендетеді, соның 

салдарынан  қабынудың экссудативті фазасы әлсірейді [221,с.244; 222,с.;]. 

Флавонидтердің  қабынуға қарсы әрекетінің бірі – оның әртүрлі зиянды 

әсерлерге қарсы тұратын   ағзаның тепе- теңдігін сақтайтын өз  механизмін 

жұмылдыратындығында. Осындай механизмдерге бүйрек үсті қабы стероидтық 

гармонын өндіруші гипофизарды-адреналды жүйе      жатады. Ал ол  ең күшті 

қабыну ингибиторы. Сглюкокортикоидтер  секрециясын ұлғайта отырып  , 

флавоноидтер осылайша қабыну үдерісін тікелей болмаса да  басып тастайды.  
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Қабынуға қарсы әрекетімен  рутин, кверцетин, флавоноидтер ,мия, меруертгүл, 

кемпферол  және гликозидтер  ерекшеленеді. 

Флавоноидтер бауырдың детоксикациясына және өт шығаратын  

функциясына да әсер етеді. Өт айдауды жеңілдете отырып өт қабының өт 

шығару жолдарының демалуы есебінен флавоноидтер өттің ішекке қарай 

айдалуын күшейтеді. Бұрыш жалбызы, мия, мәңгілік, пижма, норичник , 

артишок және басқаларының флавонидтерінің өт айдау қабылеттері бар. 

Флавонидтердің бауырды әртүрлі уытты жарақаттанудан қорғай алатын 

қабылеті оның ең маңызды қабылеттерінің бірі болып табылады. Флавоноидтер  

бензолдың, төртхлорлы  көміртегінің , новарсенолдың, маахит жасылының , 

этанолдың және басқалардың бауырға уытты әсерін азайтады [220,с.487; 

221,с.212;]. 

Флавонидтердің психотропты әсері қазіргі кезде биологиялық 

белсенділіктің  басқа түрлеріне қарағанда  аз қарастырылған саласы.Олардың 

ноотроптық және  седативті белсенділігі туралы деректер бар  [224, 225]. 

Флавоноидтардың спазмолитикалық әсері өсімдік фенолдары  

биологиялық белсенділігіне тән көрініс болып табыдады. Флавоноидтар ішкі 

органдардың жұмысын басқарып отырған жүйке орталықтарына емес, ішкі 

органдардағы  тегіс бұлшықеттер жасушаларына тікелей әсер етеді Осылайша , 

фенолдардың спазмолитикалық әсері  басқа органдардың тегіс бұлшықеттеріне  

таралады:атап айтсақ, өт қабының, бронхиалды ағаштың  өт айдау жолдарына, 

жатырға, бұлшықет типтес қан тамырларына таралады [221,с.205; 226].             

Флавонидтердің бұрыннан белгілі және көптеген зерттеулер арқылы 

дәлелденген қасиеті- олардың радиопроекторлық белсенділілігі. 

Флавонидтердің радиопроекторлық қасиетінің негізгісі- жоғарыда айтылған  

семихиндер мен хинондар түзілу есебінен болатын тотығуға қарсы қабылеті 

болып табылады [221,с.207; 227]. 

Флавоноидтер токсикологиясы де қазіргі кезде жақсы зерттелген [228]. 

Өсімдік флавоноидтерін  пероральды түрде  курс бойынша немесе бір реттік 

енгізу  жағдайында зерттеу  олардың уыттылығының төмен екендігін   көрсетті. 

Көп жағдайда созылмалы  және өткір  уыттылықтың көлемі флавонидтер  үшін 

мүлдем маңызды емес. 

Соңғы мәліметтерге сүйене отырып қазіргі таңда Эминиум Регель 

экстракты мен төгілген қайың қабығының үштерпеноидтар экстрактының 

алшақ кезеңде сәулеленген ағза иммундық жүйесіне әсері зерттелмегеніне көз 

жеткіздік. Сол себептен сәулелі зақымдану кезіндегі иммундық реактивтіліктің 

бұзылысын фитопрепараттармен мүмкін болатын коррекциялау жолын 

құрастыру  Отандық фитотерапияға үлкен ат салысады деген оймен, 

жұмысымызда флавоноидты қосылыстардың иммунды модульдеуші 

қасиеттерін зерттеу мақсаты қойылды. 
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2 ЗЕРТТЕУДІҢ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ 

 

2.1 Эксперименттік жануарларға жалпы сипаттама және оларды 

топтарға бөлу 

Эксперимент 180,0±20 грамм салмақта, тұқымы белгісіз, жыныс мүшелері 

жетілген, қос жынысты ақ егеуқұйрықтарда орындалды. Егеуқұйрықтар 

эксперименталды – биологиялық клиникалар құрылғылары, жабдықтары және 

ұстау бойынша тиісті санитарлық ережелерге сәйкес эксперименталды 

жануарлардың талаптарына сай қарапайым тамақ рационында болды. 

Эксперимент Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің оқу-

ғылыми лабораториясында жүргізілді. Эксперименталды зерттеулер 252 

жануарларда жүргізілді, олар 4 тәжірибелік серияларға бөлінді. Эксперимент 

кезінде  Семей қ. ММУ локалды этикалық комитеттің этикалық нормаларына 

сәйкес барлық жарақаттық манипуляциялар эфирлі наркозбен өткізілді 

(хаттамадан көшірме  №2, 13.11.2013 ж.) (қосымша Г).   

 

2 кесте   - Тәжірибелерді серияларға бөлу 

 

Тәжірибелер сериялары Жануарлар саны 

Интактты Сәулел

енге 

Сәуле 

+ЭС+

ЭР 

Сәуле+үш

терпеноид

тар 

эктракты 

Эминиум Регель экстрактының 

жедел токсикалығын анықтау 

70 Эминиум 

Регель 

экстракты 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Алшақ кезеңде 6Гр сублетальды 

сәулеленген ағзаның иммунды 

жүйесіне эмоциялық стресс  

және Эминиум Регель 

экстрактының әсерін 

үштерпеноидтар қоспасының 

экстрактымен салыстыра зерттеу 

 

12 

 

 

 

 

 

 

15 

 

30 
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Эксперименттік жануарлар Семей қаласының мемлекеттік медицина 

университетінің ғылыми-зерттеу зертханасының вивариінде біркелкі рационда 

қоректендіріліп, бірыңғай жағдайда ұсталды. Эксперименттік жануарларға 

белгіленген тәжірибелік сынақ жүргізулер және белгіленген сынақтан шығару 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрінің 2007 жылдың 25 

шілдедегі №442 «Қазақстан Республикасындағы клиникаға дейінгі, 

медициналық-биологиялық эксперименттерді және клиникалық сынақтарды 

жүргізу туралы Ережесіне» [229], КСРО Денсаулық сақтау Министрлігінің 

12.08.1977 жылғы №755 «Эксперименттік жануарлармен жұмыс істеудегі 

жұмыстарының түрлерін ары қарай жетілдіру шаралары туралы» 

бұйрығындағы [230] талаптарға сай жүргізілді. 

 

2.2 Тәжірибелік жануарларды әр түрлі дозамен сәулелендіру әдісі 

Гамма-сәулелендіру жұмыстары ШҚО №2 онкологиялық диспансерінің  

радиология бөлімшесінде орындалды. 

        Сәулелендіру алдындағы топометриялық-дозиметриялық дайындықтан 

өткен жануарлар Чехиялық «Теragam» (бір жолғы ошақтық доза сублеталды  

6,0 Гр: SSD - 97,2 см, SAD – 100,0 см, алаң 40х40 см, t= 354 сек., бір жолғы 

ошақтық доза фракциялы 2+2+2Гр болғанда 2Гр: SSD - 97,2 см, SAD – 100,0 см, 

алаң 40х40 см, t = 118 сек., ал 0,2 Гр: SSD - 97,2 см, SAD – 100,0 см, алаң 

40х40см, t = 12 сек.) радиотерапиялық қондырғысымен тәжірибе серияларына 

бойынша межелі  уақытта эксперименттік жануарлар әртүрлі дозадағы гамма 

сәулелерімен сәулеленді. Аз доза мен сублеталды дозалар алған  жануарлар бір  

мәрте сәулеленсе, фракциялы серия жануарлары 2Гр ден 3 рет (аптасына 1 рет, 

3 апта ішінде) гамма-сәулеленді. Сәуле көзі ретінде Co60 радиобелсенді 

элементі қолданылды. Эксперименттік егеуқұйрықтарды сәулелеу барысында 

топометриялық дайындық, дозиметриялық есептеулер әрбір сәулелеу жүргізу 

алдында серияға байланысты жеке-жеке жүргізілді. 

Қазіргі заманғы аппараттар топометриялық дайындықты дұрыс жүргізген 

уақытта радиациялық қауіпсіздікті сақтай алады. Cәулелеу мақсатты, әрі 

нәтижелі болуы үшін топометриялық дайындық жүргізілуі қажет. 

Эксперименттік жануарларды сәулелеу алдындағы топометриялық 

дозиметриялық дайындық жүргізілді [231]. Осы мақсаттаЧехиялық «Теrasix» 

рентгенсимуляторы сәулелеу алаңына нысаналарды орналастыру және гамма-

сәулелерін дұрыс бағыттау үшін қолданылды.Эксперименттік жануарларды 

сәулелеу үшін арнайы жасалынған тордың ұяшықтарына бір мезетте 6 

тәжірибелік егеуқұйрық жеке-жеке орналастырылды [232].  

Сәулелеу алаңы және тордың размері «Теragam» радиотерапевтік 

қондырғысының  сәулелеу алаңымен бірдей болды, яғни 40×40см. Сәулелеуге 

дайындық барысында жануарлардың топографиялық-анатомиялық көлденең 

кесіндісі сызылып, дигитайзер арқылы компьютердің жоспарлау жүйесіне 

енгізілді. Физикалық-дозиметриялық есептеулер «Теrasix» симуляторының 

«PlanW» жоспарлау жүйесінің көмегімен жасалып, сәулелеу дозасы, ырғағы, 
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тереңдігі, біркелкілігі айқындалған топометриялық-дозиметриялық картасы 

жасалынды. 

Тәжірибелік жануарларды сол бөлінген серияларына сай виварииде жалпы 

тамақтану рационы мен күн тәртібін өзгертпей 3 ай бақылап, содан кейін 

эмоциялық стресс ке ұшыраттық. Адамның алшақ кезеңдегі иондаушы 

сәулелердің әсерін анықтау[233-237]. Гамма-сәулелердің алшақ кезеңіндегі 

тудыратын бұзылыстарын экспериментте анықтау үшін, егеуқұйрықтардың 

өмір сүру орташа шамасымен адамның өмір сүру ұзақтығының орташа 

шамасын сәйкестендіріп алып 24 ай (2жыл) егеуқұйрықтарда болса, адамдыкін 

70 жас деп алшақ мерзімді анықтап алдық. 

 

2.3 Эксперименттік эмоциялық стресс  моделі 

        Эмоциялық стресс тің моделі Б.А. Жетпісбаев және авторлардың әдісі 

бойынша жасалынды [238]. Экспериментальды жануарларды басын төмен 

қаратып құйрығының негізінен ілеміз, орташа шамамен қосымша 100г жүкті 

(100г салмағына 35 г жүк) тұмсық негізіне іліп қоямыз. Сол күйінде 60 минут 

жалпы жағдайын бақылап отырамыз, уақыт өте ілгіштен шешіп жалпы 

бейімделу синдромының ерте және кеш кезеңдерін сипаттау үшін жануарларды 

зерттеуге 1-ші, 2-ші, 3ші күндерге бөліп, шала ұйқыда тәжірибеден шығарамыз. 

 

2.4 Иммунологиялық зерттеу әдістері 

CD3+, CD4+, CD8+, CD19+ жасушаларын FITС конъюгацияланған 

моноклоналды антиденелерді қолдану арқылы иммунофлуоросцентті 

талдау әдісімен анықтау 

Анықтау жолы: егеуқұйрықтардың моноклоналды антиденелерімен 

флакондарда конъюгацияланбаған BSA (ірі қара бұқаның қан сарысуының 

альбумині) 4 мг/мл концентрацияда, 0,02 М фосфат натрий, 0,3 М хлорид 

натрий және 0,1% азид натрий бар. CALTAG Laboratories (USA) фирмасында 

жасалынған CD3+, CD4+, CD8+, CD20+, FITS конъюгерленген 

егеуқұйрықтардың моноклоналды антиденелері қолданылды [239]. 

Гепаринделген қаннан лимфоциттерді центрифугалау арқылы 1,077 г/мл 

тығыздықты фикол-верографин қосу арқылы ажыратылды.  

Алдымен лимфоциттер саны анықталды, қажетіне қарай PBS лимфоциттер 

фракциясы 1 мл-де 2х106 жиынтығына дейін жеткізілді. Центрифугалдық 12х75 

мм пробиркаларға, 0,5 мл жақсы араласқан лимфоциттер қоспасы құйылды. 

Жасушалар 5 минөт бойы 200 g центрифугалану арқылы тұнбаға түсірілді. 

Жасушалардың тұнбасы мейілінше құрғақ болуы үшін Пастердің пипеткасы 

арқылы супернатантты абайлап алады. 50 мкл PBS және 5 мкл CALTAG 

Laboratories фирмасында жасалынған конъюгирленбеген егеуқұйрықтардың 

моноклоналды антиденелері араластырылып, 20 минут бойы 4°С қараңғыда 

инкубацияланады.  

0,2% BSA және 0,1% азид натрий бар PBS екі рет жуылды (5 минут бойы 

200 g-да айналыста центрифугаланды). Соңғы рет жуғаннан соң жасушалар 

тұнбасы мейілінше құрғақ болуы үшін Пастер пипеткасы арқылы 
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супернатанттан айырды. CALTAG Laboratories (USA, каталогтық нөмірі 

М35001) шығарған FITS конъюгирленген 50 мкл сұйытылған PBS ЛАТиклонды 

антиденесі F иммуноглобулиніне Ig (H+L) қосылды, араластырып болғаннан 

соң 20 минут бойы мұзда инкубацияланып ұсталды.  

Поликлонды антиденелер бар флакондардың 1 мл буферінің құрамында 

700 мкг реагенті бар. FITS конъюгирленген 1 мкг ЛАТиклонды антиденелер 

1х106 жасушаларды бояуға қолданылды. 0,2% BSA және 0,1% азид натрий бар 

PBS екі рет жуылды. Жасушалар 100 мкл PBS қоспасында ресуспензияланды: 

глицерин (1:1), 25 мкл жасушалар суспензиясы суытылған затты әйнекке 

құйылып, жабынды шынымен жабылды. Боялған жасушалар иммерсиялық 

(объектив х 90) флуоросцентті микроскоп арқылы қаралып, иммерсиялық май 

қолданылды. Бақылау қараңғыланған бөлмеде зерттелінді.  

Антидене-позитивті жасушалар санын флуоросцентті (жарықбергіш) 

жасушалар пайызына байланысты анықталды. Бақылау ретінде аналогты 

дайындалған препараттар қолданылып, моноклоналды антиденелердің орнына 

жасушалар Хенкстің ерітіндісімен өңделді. Біздің зерттеулерімізде қалыпты 

топтағы егеуқұйрықтарының (n=15) перифериялық қанындағы лимфоцит 

жасушаларының абсолюттік санына тең болды.  

Антидене түзуші жасушалар санын анықтау әдісі 

Антидене түзуші жасушаларды (АТЖ) анықтау үшін локальді гемолиз 

N.К.Jеrnе., А.А. Nоrdіаn (1963) тәсілі қолданылды [240]. 

Антиген ретінде қой эритроциттері пайдаланды, қолдану алдында 

эритроциттерді физиологиялық ерітіндімен (рН=7,2) 3-4 ретшайылып, 

эксперимент талаптарына сай, олардан әр түрлі концентрациялары 

дайындалды. Жануарлар тәжірибеден 5 тәулік бүрын ҚЭ-мен (тамыр ішіне 0,4 

мл 2,5x106 көлемде) иммундалу жүргізілді. Алдымен иммунды лимфоидты 

клеткалармен антиген ерітілген «Дифко» агарында араластырылды. Гель 

суыған кезде эрбір антидене түзетін лимфоидты жасушаның айналасында 

гемолиз аймағы түзілген. Ядро түзетін жасушалар саны анықталғаннан соң, 

пробиркаға су буында жылытылған 0,7% агарды, 0,1-0,2 мл жасушалы 

суспензия жэне 0,1 мл 50% қой эритроциттер суспензиясы қосылды. Петри 

ыдысы 37°С термостатқа 2 сағатқа қойылды. Теңіз шошқасының 1:5 

қатынасында 199 ортада дайындалған комплементін әрбір гемолиз аймағын 

түзген лимфоидты клеткаға 3 мл құйып термостатқа 1 сағатқа, кейін бөлме 

температурасында бірнеше сағатқа қойылды. Петри ыдысы физиологиялық 

ерітіндімен шайылып гемолиз аймагын түзген жасушалар саны саналады. 

Иммуноглобулиндерді гельдегі радиалды иммунды диффузияда 

анықтау әдісі 

Иммуноглобулиндерді гельдегі радиалды иммунды диффузияда анықтау 

О. Мапсіnі еt аl. (1964) тэсілімен жүргізілді [241]. «Дифко» агарымен 

стандартты сарысу 56°С буферде араластырылды. Дайын болған ерітінді 

жекеспецификалы қарсы сарысу-агар біркелкі қабатпен шынылы пластинаға 

жағылды. Ерітінді кепкен соң агар қабатындағы қарсы сарысу арнайы 

кескішпен планшет ойықтарына салынды. Алғашқы 4 ойықтарға стандартты 
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сарысудың араласпаған түрі жэне араласқан түрі 1:2, 1:4, 1:8 қатынастарда жэне 

2 мл мөлшерде тамызылды. Қалған ойықтарға 2 мкл зерттелетіи сарысу 

тамызылып, қарсы Ig пластиналарымен 48 сағат инкубацияланды. Осыдан соң 

штагенциркульмен преципитация сақинасының көлемі қараңғы фонда 

қиғашынан өлшенді. 

Қан сарысуындағы IL-2, IL-6, TNF-Α -Α-а, IFN-γ 

цитокиндеріниммуноферментті әдісі арқылы анықтау 

Зерттеу Bender-MedSystem (Австрия, Вена) фирмасының егеуқұйрықтарға 

арнайы арналған стандартты гаt ІL-2, гаt ІҒN-γ, гаt ІL-6, гаt ТNҒ-α тест-

жүйелерімен анықталды. Планшет ойықтарына 100 мкл стандартты жэне 

қалыпты, ал қалған ойықтарға сынамалық үлгілер қүйылды. Инкубациядан 

кейін стриптердің әрбір ойығына конъюгат ерітіндісі тамызылды. Сосын 

стриптер 3 рет стандартты сұйықтармен жуылды. Бір жуғанда ойықтарға 300 

мкл ерітінді құйылды. Осыдан соң зерттеуге дайын болған стриптер 

ойықтардың ішкі беті бүлінбес үшін, ақырындап фильтрлі қағаз арқылы 

алынды. Сриптер  шейкерге салынып 37°С-та 60' инкубацияға қойылды. 

Инкубацияның  аяқталуына 10' қалғанда ТМБ ерітіндісі дайындалды. 

Инкубация  аяқталғаннан соң 3 рет жуылып, әрбір ойыққа 100 мкл ТМБ 

ерітіндісі тамызылып, қараңғы бөлмеде 20°С 30' қойылды. Әрбір  ойыққа 100 

мкл стоп-реагенті қосып реакцияны тоқтатып, оптикалық тығыздықты өлшеу 

жүргізілді. Цитокиндердің концентрациясы 1 пг/мл санамасы бойынша 

өлшеніп, оптикалық тығыздығы ұзындығы 450 нм толқында тексерілді. 

Лейкоциттер миграциясының тежелу реакциясын анықтау(ЛМТР) 

Лепкоциттер миграциясының тежелу реакциясын анықтау А.Г Артемова 

(1973) тәсілі бойынша жүргізілді [242]. Анықтау жолы: гепаринделген қан 

планшеттегі 2 лункага 0,2 мл-ден қүйылды (қалыпты және тәжірибе). 

Қалыптыға 0,5 мл физиологиялық ерітінді, ал тәжірибеге 0,5 мл митоген 

қосылды. Ұзындығы 4-5 см, диаметрі 1мм Перфильев-Габе капиллярына 

жоғарыда аталған ерітінділер .-- сәйкесінше толтырылды. Капиллярдың қарама-

қарсы шеті отқа күйдіріліп, жабылғаннан соң, ерітілген жағымен төмен қаратып 

центрифугаға салынып, 1000 айн/мин 10 минутқа қойылды. Микроскопарқылы 

(8x7) окулярмен микрометр арқылы лейкоциттердің  мөлшері анықталды. 

Капилляр термостатқа 24 сағатқа қойылды.  Инкубациядан ұзақ капиллярдағы 

лейкоциттер деңгейі  жоғарыда аталған тәсілмен микроскоп арқылы 

анықталды. Қорытынды миграция индексінде (МИ) анықталды, МИ=Т/Б, мұнда 

Т-тәжірибе, Б- қалыптыны білдіреді. 

Полинуклеарлардың фагоцитарлық белсенділігін анықтау әдісі 

Полинуклеар фагоциттерінің құрамын (нейтрофилдер мен псевдо-

эозинофильдер) А.Е.Кост және М.И.Стенко (1968) [243] тәсілі бойынша 

анықталды. Фагоцитоздық материал ретінде латексті қолдандық. Фагоцитарлық 

көрсеткіш ретінде жалпы нейтрофилдердің фагоцитоздық белсенділік танытқан 

пайыздық шамасы саналды. Анықтау жолы: гепаринделінген (20-25 ЕД) қан 

центрифугалау пробиркаларына 0,2 мл мөлшерінде құйылды.  
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Тәжірибелік пробиркаға 0,1 мл латекс, ал бақылау пробикасына 0,1 мл 

физиологиялық ерітінді құйылып, толық араласқаннан соң пробиркалардың 

аузы тығындалып, термостатқа (37°С) 30 минөтке қойылды. Осыдан соң, тағы 

да 10-15 минөт бойы центрифугалау жүргізіліп, пробиркалар сыртынан ағынды 

су астына 7 минөтқа қойылды. Супернатант пипеткамен алынып, тұнбадан 

препараттық әйнектерге жұғында жасалды. Әйнек ауада кептірілгеннен соң, 

Никифоров ерітіндісінде 5 минөтке салынып, Романовский-Гимзе тәсілі 

арқылы боялды. Жұғынды жағылған препараттық әйнек 30 минөттен соң 

бояудан жуылып, микроскоппен 10х90 ұлғайтуда қаралды. Әрбір 100 

нейтрофилге шаққандағы латексті фагоцитозға ұшыратқан нейтрофилдер 

сандары анықталды.  

Нитрокөк тетразолий тестісімен (НКТ) иммунитеттің бейарнаулы 

фагоцитарлық буынының қызметтік белсенділігін анықтау әдісі 

Нитрокөк тетразолий тестісімен иммунитеттің бейарнаулы буынының 

қызметтік белсенділігін анықтау Б.С. Нагоев және М.Г.Шубич (1981) тәсілі 

бойынша жүргізілді [244].  

Анықтау жолы: 0,2 мл гепаринделінген қанды пробиркаға құйып, оған 0,1 

мл нитрокөк тетразоль қосылады. Термостатқа (37°С) 90 минутқа қойылады. 

Центрифугада 5 минөт 1500 айн/мин. өткізілгеннен соң, сұйықтықтан жұғынды 

жасалды. Сафронинмен боялған және эфир мен спирт түзіндісінде ұстап толық 

кептірілгеннен соң 20 минөттен соң ағынды суда жуылады. Нитрокөк 

тетразолий тестісі жасушалардың боялған гранулалар санының барлық 

фагоциттерге пайыздық қатынасымен сипатталып, бақылау тобында пайызды 

құрады. 

АИК-ті анықтау 

 M. Digeon (1977) тәсілі бойынша [245] Ю.Я. Гринкевич және А.Н.Алферов 

(1981) модификациясы бойынша жүргізілді [246].  

Анықтау жолы: пробиркаларға 0,3 мл қан сарысуы құйылғаннан соң, 0,6 мл 

0,1М боратты буфер қосылып, араласқаннан соң 0,3 мл ерітінді 2 мл 

пробиркаларға құйылды. Олардың біреуіне 2,7 мл 0,1М боратты буфер 

құйылып, ал екіншісіне 2,7 мл 3,75%-ды  полиэтиленгликоль ерітіндісі 

қосылды. Пробиркалардағы ерітінділер араласқаннан соң 1 сағатқа бөлме 

температурасында қалдырылып, ерітіндінің оптикалық тығыздығы толқын 

ұзындығы 450 нм спектрофотометрде анықталды. 

 

2.5 Эминиум Регель экстрактының жедел токсикалығын анықтау 

тәсілі 

Эминиум Регель экстрактының жедел токсикалығын анықтау Семей қ. 

ММУ біріктірілген оқу-ғылыми лабораториясында денсаулық сақтау және 

әлеуметтік даму министерствосына қарасты фармакологиялық комитет 

талаптарына сай жүргізілді. Экспериментте шығу тегі белгісіз, жыныстық 

жетілген 70 егеуқұйрықтар қолданылды.  Эминиум Регель экстрактының берілу 

жолы зондтың көмегімен, асқазанішіне , күнде таңертең аш қарынға 14 күн.  

Экспериментальды жануарлар келесідей серияларға бөлінді: 
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1) Интактты топ – дені сау жануарлар; 

2) Зерттеу тобы № 10 – 0,5 мл/кг салмағынан 5,0 мл/кг салмағына өлшеніп 

берілген  Эминиум Регель этанолды экстрактының мөлшері. 

 

3 кесте  - Экспериметальды жануарларды топтарға бөлу 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мл/кг 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 

Күнделікті бақылағанда жануарлардың интегралды жағдай көрсеткіштері 

(жалпы түрі, қимыл-қозғалысы, тамақтануы мен су ішуі,зәр шығару жүйесімен 

асқазан-ішек жолдарының қызметтері) бағаланды. 14 күннің ішінде 

егеуқұйрықтарды 4, 8 және 14 күндері салмақ өзгерістерін анықтадық. Бақылау 

уақыты аяқталысымен егеуқұйрықтардың ұйқы артериясынан иммунологиялық 

зерттеулерге қан алынып, жануарды декапитациялап (жүрек, ми, өкпе, бауыр, 

көкбауыр, бүйрек, бүйрекүстібезі, асқазан, жынысбездерін) алып, оларға 

сипаттама беріп, өлшеп 10 % формалин ерітіндісінде қатырып ары қарай 

морфологиялық зерттеуге бағыттадық. 

 

2.6 Фитопрепараттармен коррекциялау әдісі 
Диссертациялық жұмыста зерттеу нысаны ретінде Оңтүстік Қазақстан 

облысының Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорық аумағындағы өсетін 

Эминиум Регель жабайы өсімдігі алынды. 

Бұрын апробацияланбаған Отандық фитопрепараттың химиялық құрамын 

спектрофотометрия арқылы зерттегенде онда химиялық флавоноидтар, С 

витамині, өсімдік түйнектерінде индолды заттардан тұрады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сурет  - Eminium Regelii 
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Жеке флавоноидтарды анықтау лютеолин мен кварцетин сұйықтық 

хроматографта Shimadsu LabSolutions(Япония) фотометриялық 

детектированиемен анықталды.  

Өсімдік сабағында 0,069 % лютеолин және 0,066 % кварцетин, ал 

жапырағында– 0,035 % лютеолин және 0,044 % кварцетиннен тұрады. 

Салыстыру препараты ретінде төгілген қайың қабықтарының үштерпеноидтары 

қосындысынан экстракт қолданылған, ол бетулиннен және әртүрлі 80% 

флавоноидтар қосындысынан тұрады. Этанолда, ацетонда және     

хлороформда еритін, ал суда  ерімейтін ақ түсті кристалды ұнтақ [247]. 

 

 
 

3 α – гидроксиметил – 1 – изопропенил - 5 α, 5 β, 8, 8,11 α – пентометил – 

козагидро – циклопенто [α] хризен 

 

2 сурет  - Үштерпеноид қосындысының формуласы 

 

Эминиум Регель фитопрепаратының иммунды жүйеге әсерін зерттеу үшін 

экстрактты 1,5; 2,5 мл/кг салмағына дозада енгіздік. 

Алынып отырған доза фитосубстанцияның жедел токсикалыған зерттеген 

кездегі 0,5 тен 5,0 мл/кг салмағына дейінгі нәтижелерді сараптай келе, 

терапиялық дозасына сәйкес келген соң, осы екі дозаны алдық.  

Фитопрепаратты 70% этилспиртінде толық еріп кеткенше еріттік,содан соң 

спирт ұшып кетуі үшін желдеткіш шкафка 1 сағатқа қойып анда санда 

араластырып тұрамыз. Алынған қоспаны шемішкенің майына араластырып 14 

күн бойы асқазанға зонд арқылы енгізіп отырамыз. Зерттеліп отырған 

препаратты үштерпеноидтар қоспасының экстрактымен салыстыра зерттеуде 

м.ғ.д. Аргынбекова А.С. бірге жүргізілді. Үштерпеноидтар экстракты 50 мг/кг 

салмағына өлшеніп 14 күн бойы асқазан ішіне зонд арқылы аш қарынға беріліп 

отырды [248]. 

Препараттардың интактты ағзаның иммунды жүйесіне әсерін зерттеу үшін 

келесідей топтарға бөлінді: 

1)  Топ № 1 – интактты топ-дені сау жануарлар; 
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2)  Топ № 2 – интактты топ +Эминиум Регель 1,5мл/кг;  

3)  Топ № 3 – интактты+Эминиум Регель 2,5 мл/кг; 

    4)  Топ №4 – интактты+ үштерпеноидтар қоспасының экстракты 50мг/кг; 

 

2.7 Статистикалық өңдеу 

Зерттеу жұмысының нәтижелері статистикалық өңдеу  SPSS программасы 

(Statistical Package for the Social Sciences) 20.0 нұсқасының көмегімен 

жүргізілген. Қалыпты бөлінген сандық көрсеткіштерді сипаттау үшін 

арифметикалық орташа шама және стандартты ауытқу қолданылған. Топтар 

арасындағы айырмашылықты Стьюденттің t-критериі арқылы есептеліп, 

кестелермен және суреттермен дәйектелген. Қос фактордың әсерінен туындаған 

патологиялық процестің патогенезінің алгоритмі ұсынылған. Статистикалық 

өңдеу жұмысы толық жүргізілген.  
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3 АЛШАҚ КЕЗЕҢДЕГІ СТРЕССТІ ФАКТОРЛАРДЫҢ  БІРЛЕСКЕН 

ӘСЕРІ КЕЗІНДЕГІ АҒЗАНЫҢ ИММУНДЫ  РЕАКТИВТІЛІГІНІҢ  

ӨЗГЕРІСІ 

 

3.1. Сублеталды  гамма – сәуленің және эмоциялы стресстің әсерінен 

кейінгі алшақ  кезеңде иммундық жүйенің жағдайы   

Қойылған мақсатты шешу үшін бізбен 55 ақ шығу тегі белгісіз жыныстық 

жетілген ақ егеуқұйрықтарға 3 тәжірибе сериялары  орындалды. 1 - серия -   

интактілі (n=15), 2-ші –  алыс мерзімдегі сәулеленген (n=10), 3-ші - интактылы 

+ эмоциялық стресс  (n=30). Сәулелендіру 60Co гамма- сәулелермен «Teragam» 

Чехиялық радиотерапевтік құрылғыда өткізілді. Алшақ кезеңде иммундық 

статусты бағалауды 6Гр  дозада радиациялық әсер алған соң 3 айдан кейін 

анықтадық. 

 3 суретте көрсетілгендей, 1 және 3 тәуліктен кейін перифериялық қандағы 

интактылы ағзаға эмоциялық стресстің әсері кезінде лейкоциттердің жалпы 

саны нақты төмендеген  (р<0,05).  Стресстің  әсер еткен соң 1 тәуліктен кейін 

лимфоциттердің жалпы саны 1,25 ретке артады, CD3+лимфоциттер саны 3,39 

ретке төмендейді, CD4+лимфоциттер саны 2,33 ретке және CD8+лимфоциттер 

саны 2,33 ретке дейін кемиді. Осы өзгерістер иммундық реттеуші индексінің 

1,22 ретке нақты артуына әкеледі. Лимфоциттер көшуі индексі нақты артады. 

 2 тәулікте  перифериялық қандағы стресс - әсерден кейін лейкопения 

белгілі болады, лимфоциеттердің жалпы саны қорытынды деңгейге дейін 

төмендейді.  

 

 
1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01;  2-ші: + - р<0,05,   ++ - р<0,01. 

 

3 сурет  - 6 Гр сәулеленген ағза клеткалық иммунитет тізбегіне эмоциялық 

стресс әсері 
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CD3+,CD4+ және CD8+ лимфоциттердің абсолютті және салыстырмалы 

мәнінің шынайы төмендеуі анықталды. Иммундық реттеуші индекс (ИРИ) 

бастапқы деңгейге сәйкес келеді,  ал лимфоциттердің көшу индексі     

қорытынды мәнінен нақты дәлелді жоғары болып қалады [251]. 

Стрессті әсерден кейін 3 тәуліктен соң перифериялық қандағы 

лейкоциттер 1,45 есе азайғаны  (р<0,05) белгілі болды, ал  лимфоциттердің 

жалпы саны   абсолютті және салыстырмалы қорытынды деңгейлері 

шектерінде. CD3+, CD4+  және CD8+ саны шынайы төмендетілген болып 

қалуда. 

          ИРИ және ЛМТР индекстері маңызды өзгерістерге ұшырамады, олар 

жалпы бейімделу синдромындағы көрсеткіштермен сәйкес келді.    

Сонымен, интактілі ағзада эмоциялы стресс  қанда лейкопения, жалпы 

бейімделу синдромының барлық кезеңдерінде иммунитеттің ағзалық 

тізбектерінің сандық және сапалық көрсеткіштерінің төмендеуімен 

сипатталады. 

 

 4 кесте  – Алшақ кезеңде интактілі және сублеталды гамма-сәулеленген 

ағзаның клеткалық иммунитет тізбегіне эмоциялы стресстің ықпалы 

 
 

Көрсеткі

штері 

А-интактілі 

(n-15) 

Б –алш/мерзім 

(n-10) 

Стресстен  кейінгі уақыт 

1 тәулік 2 тәулік 3 тәулік 

(n-10) (n-10) (n-10) 

Лейкоци

т,х 109 /л 

А.6,48±0,51 

Б.4,96±0,42 * 

1) 4,93±0,37 * 

2) 4,91±0,35 

4,32±0,38 ** 

4,32±0,38 

4,47±0,38 ** 

4,34±0,31 

Лимфоц

ит,х109 л 

А.2,76±0,12 

Б. 3,41±0,29* 

1) 3,47±0,31* 

2)3,51±0,32 

2,24±0,22 ++ 

2,55±0,19 * 

2,17±0,23 *++ 

2,22±0,22 * ++ 

CD3+ А.1,46±0,10 

Б. 0,62±0,04*** 

1)0,43±0,04 ***++ 

2) 0,54±0,04 

0,73±0,07 *** 

0,71±0,07 *** 

0,81±0,07 ***+ 

0,79±0,07 ***+ 

CD4+ А.0,70±0,04 

Б. 0,38±0,04 *** 

1)0,37±0,02 *** 

2) 0,35±0,02 *** 

0,48±0,03 *** 

0,41±0,03***  

0,29±0,03 *** 

0,33±0,03 *** 

CD8+ А.0,49±0,02 

Б. 0,29±0,02 *** 

1)0,21±0,02 ***+ 

2) 0,25±0,02 *** 

0,33±0,03 * 

0,37±0,03 *+ 

0,22±0,02***+ 

0,28±0,02 *** 

ИРИ   А.1,44±0,11 

Б. 1,29±0,11 

1)1,76±0,16+ 

2) 1,40±0,11 

1,45±0,12 

1,10±0,09 * 

1,31±0,10 

 1,17±0,08 

ЛМТР А.0,79±0,04 

Б. 1,48±0,13 *** 

1)1,30±0,15 *  

2) 1,34±0,15 *  

1,36±0,09 *** 

1,37±0,09 *** 

1,32±0,10 ** 

1,35±0,10 ** 

         Ескерту: А- интактілі, Б- алшақ мерзім, 1 –стресс  + интактілі, 2 – стресс + алшақ 

мерзім, n – жануарлар саны- 55 

         1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01, ***- р<0,001. 

         2-ші топпен айырмашылық нақты: + - р<0,05,   ++ - р<0,01, +++- р<0,001.         

 

4 кестеден перифериялық  қандағы 6 Гр гамма – сәулелендіру сублеталды 

дозасының әсерінен кейінгі алшақ кезеңде лейкоциттер саны нақты 1,3 ретке 

төмендейді. Лимфоциттердің жалпы саны 1,23 ретке жоғарылайды, CD3+, 
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CD4+ және  CD8+лимфоциттердің абсолютті және салыстырмалы саны нақты 

төмендеген. Иммундық реттеуші индекстің төмендеуі тенденциясы белгілі 

болды. ЛМТР лейкоциттерінің көшуі индексі 1,87 ретке артты.[249] 

        Сонымен, алшақ кезеңде иммунитеттің ағзалық тізбегінде 6 Гр дозада 

гамма – сәулелендіру әсерінен кейінгі мерзімде иммунитеттің ағзалық 

тізбегінде сандық және сапалық көрсеткіштерінің төмендеуі  анықталады. 

Перифериялық қандағы стресс -әсерден кейінгі 2 тәулікте лейкопения 

анықталды, CD19+-лимфоциттер абсолютті және салыстырмалы саны және  қан 

сарысуындағы АИК концентрациясы бастапқы деңгейге дейін төмендейді, 

бірақ көкбауырдағы АТЖ саны шығыс санынан нақты төмен болып қалуда, 

супрессия индексі алдыңғы көрсеткішке қарағанда болмашыға төмендеген.  

Стрессорлық әсерден кейін 3 тәуліктен кейін перифериялық қандағы 

лейкоциттер санының 1,45 ретке (р<0,05) және CD19+-лимфоциттердің 

салыстырмалы саны 1,36 ретке төмендеуі белгілі болды. Осы мерзімде қан 

сарысуындағы АИК концентрациясының 1,3 ретке төмендеуі, ал көкбауырдағы 

АТЖ саны 1,81 ретке және супрессияның индексінің 44,65+2,11%  артқаны 

белгілі болды. 

        Сонымен, интактілі ағзадағы эмоциялы стресс  қанда лейкопенияны, 

иммунитеттің гуморалды тізбегіндегі абсолютті және салыстырмалы 

көрсеткіштерінің төмендеуін шақырады. 

 

 
1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01;  2-ші: + - р<0,05,   ++ - р<0,01. 

 

4 сурет  - 6 Гр сәулеленген ағза гуморалды иммунитет тізбегіне эмоциялық 

стресс әсері 

 

 Перифериялық  қандағы 6 Гр гамма – сәулелендіру сублеталды дозасының 

әсерінен кейінгі алшақ мерзімде лейкоциттер саны нақты 1,3 ретке төмендейді.  

1,44 ретке CD19+-лимфоциттердің абсолютті және салыстырмалы саны артады, 

қан сарысуындағы АИК концентрациясы  нақты 1,28 артады,  көкбауырдағы 

АТЖ саны 49,18+3,49% төмендейді. Супрессия индексі нақты төмендеген. 

Сонымен, иммунитеттің гуморалды тізбегінде  депрессия 6 Гр гамма – 

сәулелендіру сублеталды дозасының әсерінен кейінгі алшақ кезеңде белгілі 

болды, ол CD19+лимфоциттер санының артуы анықталады, қан сарысуындағы 
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АИК концентрациясы,   супрессия индексінің және көкбауырдағы АТЖ саныны 

төмендеуі анықталды [253] 

Эмоциялы стресс  әрекеті кезінде  сублеталды гамма- сәулеленген ағзаның 

перифериялық қандағы лейкоциттер саны жағынан алшақ кезеңде маңызды 

өзгерістер байқалмайтынын 4 кестеде берілген мәліметтер көрсетеді. 3 –ші 

тәулікте лимфоциттер саны стресс - әсерден кейін бақылау көрсеткіші 

деңгейіне дейін нақыт төмендеді. 1 және 2 тәулікте  стресс - әсерден соң CD3+ 

лимфоциттер абсолютті саны жағынан маңызды өзгерістер байқалмады, 

өйткені CD3+ лимфоциттердің салыстырмалы саны бастапқы деңгейден дәлелді 

түрде нақты артты. 3 тәулікте CD3+ лимфоциттердің абсолютті және 

салыстырмалы саны нақты артқаны анықталды [254]. 

 1 тәуліктен кейін  стресс - әсерден кейін CD4+ и CD8+ лимфоциттердің 

абсолютті және салыстырмалы саны  бастапқы өлшемдер шегінде қалды. 2 

тәулікте олардың мәне бастапқы деңгейлерінен нақты артты. 3 тәулікте 

зерттелетін параметрлерді қалыптандыру белгілі болды. ИРИ стрессорлық 

әсерден кейін  нақты 2 тәулікте ғана төмендеді. Лейкоциттердің  көшуі индексі 

бақылаудың барлық мерзімі бойы төмендеу тенденциясымен сипатталды.  

Сонымен, жалпы бейімделу  синдромы (ЖБС) жақын және алшақ 

кезеңдерінде гамма - сәулелендірудің сублеталды дозасында сәулеленген ағзаға 

эмоциялы стресстің әсері кезінде CD3+, CD4+ и CD8+ лимфоциттер 

субпопуляциялары санының төмендеуі және ФГА ЛМТР реакциясында 

лейкоциттерінің көшуі индексінің артуы белгілі болды [250]. 

Стресстік әсерден кейін 1 тәуліктен кейін иммунитеттің гуморалды 

тізбегінде интактілі ағзаға эмоциялы стресстің әсері кезінде CD19+-

лимфоциттер санының артуы тенеденциясының болғаны, қан сарысуындағы 

АИК концентрациясының 1,53 ретке төмендеуі, көкбауырдағы АТЖ саны 1,68 

ретке және супрессияның индексінің артқаны 49,2+4,7% (P<0,05) 6 кестеден 

көрінеді. 

Алшақ кезеңде ағзаның сәулеленген сублеталды дозасында эмоционалды 

стресстің әсері кезінде, 1 тәуліктен кейін перифериялық қандағы лейкоциттер 

мен CD19+ лимфоциттер саны бастапқы көрсеткіштермен салыстырғанда 

өзгермейді, қан сарысуындағы АИК концентрациясының 1,74 ретке төмендеуі 

анықталды. Осы мерзімде көкбауырдағы АТЖ санының 1,81 ретке төмендеуі 

және супрессия индексі көлемінің   37% артуы белгілі болды.  

Стресс – әсерден кейінгі 2 тәулікте CD19+-лимфоциттердің абсолютті 

және салыстырмалы саны  төмендейді, көкбауырдағы АТЖ, қан сарысуындағы 

АИК концентрациясының саны  бастапқы деңгейлерден төмен болып қалуда. 

Супрессия  индексінің мәні  36,72+3,20% жетеді.  CD19+-лимфоциттердің 

абсолютті және салыстырмалы санының стрессорлық әсерінен кейін 3 тәулікте 

бақылау деңгейінен тиісінше 1,81 және 1,51 ретке нақты төмен,  көкбауырдағы 

АТЖ саны 1,88 ретке төмендейді, супрессия  индексінің мәні 45,21+4,32% 

жетеді. Қан  сарысуындағы АИК концентрациясы бақылау көрсеткіштерінен 

нақты төмен.   
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 5 кесте - Алшақ мерзімде 6Гр гамма-сәулеленген ағзаның эмоциялы стресс  

әсерінен кейінгі гуморалды тізбегінің  реакциясы 

 
 

Көрсеткі

штер  

А-интактілі 

(n=15) 

Б-алш/мерзім 

(n=15) 

 

стресстен кейінгі уақыт 

 

 1 – тәулік 2 - тәулік 3- тәулік 

(n=15) (n=15) (n=15) 

Лейкоцит, 

х 109 /л 

А.6,48±0,51 

Б.4,96±0,42 * 

1) 4,93±0,37 * 

2) 4,91±0,35 * 

4,32±0,38 ** 

4,32±0,38 ** 

4,47±0,38 ** 

4,34±0,31 ** 

CD19+ А.0,34±0,02 

Б.0,49±0,03 *** 

1)0,39±0,03 * 

2) 0,42±0,03 * 

0,30±0,02 

0,33±0,02+++ 

0,25±0,02 * 

 0,27±0,02 *+++ 

АИК А.1,26±0,11 

Б. 1,62±0,12 * 

1)0,82±0,07 * 

2) 0,93±0,08 *+++ 

1,12±0,07 

 1,14±0,07++ 

0,97±0,06 * 

 0,85±0,06 *+++ 

АТЖ % 49,18±3,49 1)29,65±2,12 ** 

2) 27,97±2,02 * 

31,98±2,57 * 

 29,88±2,61 * 

27,38±2,11 ** 

 26,88±2,10 ** 

Супресси

я индексі 

 1)37,33±3,12 * 

2) 39,48±3,14 * 

35,32±3,19  * 

6,72±3,20 *+ 

44,65±4,31 * 

 45,21±4,32 * 

Ig A г/л  А.  6,11±0,48 

Б.  4,14±0,54 * 

1)5,01±0,26 * 

2) 4,95±0,26 

5,76±0,48 

5,14±0,47  

4,67±0,35 * 

4,07±0,35 

Ig M г/л А.7,22±0,32 

Б.8,44±0,51 * 

1)6,01±0,48 * 

2) 0,62±0,48**+ 

8,13±0,62 

7,68±0,61 

7,62±0,64 

7,38±0,64 

Ig G г/л А.8,33±0,72 

Б.4,65±0,52 ** 

1)4,65±0,48 ** 

2) 4,23±0,46 

5,08±0,41 * 

4,54±0,40 

4,09±0,32 *** 

 4,04±0,32 

         Ескерту 

         1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01, ***- р<0,001. 

         2-ші топпен айырмашылық нақты: + - р<0,05,   ++ - р<0,01, +++- р<0,001.          

 

Келтірілген материалда ЖБС ерте және кеш кезеңдердегі  ағзаның 

сәулеленген сублеталды дозасында эмоциялы стресстің әсері кезінде CD19+-

лимфоциттер, көкбауырдағы АТЖ, қан сарысуындағы АИК 

концентрациясының санының төмендеуі анықталады және  супрессия  

индексінің мәні 45,21+4,32% жетеді. 

 Бізбен интактілі топтағы иммуноглобулиндер құрамындағы эмоциялы 

стресстің әсері зерттелді. 1 тәуліктен кейін IgA құрамының 1,22 ретке, IgM 1,2 

ретке және IgG 1,82 ретке (P<0,05) төмендеуі болады. 2 тәулікте стрессорлық 

әсерден кейін IgA және  IgM құрамы деңгейлері бастапқы деңгейге дейін 

артады, онда  IgG құрамы нақты төмен болып қалады.  

3- тәуліктен кейін  стрессорлық әсерден кейін IgA және IgG    құрамы 

нақты төмен болып қалады, онда IgM деңгейі тиісінше бастапқы деңгейіне 

сәйкес келеді.  

 Келтірілген материал бойынша ЖБС ерте және кеш кезеңдерінде 

интактілі ағзада эмоциялы стресс  кезінде IgA, IgG азаюы жүреді және  кеш 

кезеңде IgM қалыптандыру жүреді. 
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Гамма- сәулеленген сублеталды доза әсерінен кейінгі алшақ кезеңде А 

және G иммуноглобулиндер концентрациясы тиісінше 1,47 және 1,82 ретке   

нақты төмендеген.  IgM концентрациясы 1,16 ретке (P<0,05) артқан. 

 Қан сарысуында гамма- сәулеленген сублеталды доза әсерінен кейінгі 

алшақ кезеңде А және G иммуноглобулиндер концентрациясының төмендеуі 

және М иммуноглобулин құрамының артуы алынған мәліметтерде көрсетілген.     

 1 тәуліктен кейін алшақ мерзімде сәулеленген сублеталды дозаға 

эмоционалды стресс әсері кезінде IgM деңгейінің нақты төмендеуі белгілі 

болды. IgA және IgG концентрациялары тарапынан  маңызды өзгерістер 

байқалмады.  2- 3 тәулікте стрессорлық әсерден кейін  зерттелетін көрсеткіштер 

бақылау көрстекіштеріне сәйкес болды.  

 Келтірілген материал бойынша ЖБС ерте кезеңінде гамма- сәулеленген 

сублеталды доза әсерінен кейінгі алшақ кезеңде эмоциялы стресс  қан 

сарысуындағы IgМ құрамының азаюын шақыратынын қорытындылауға 

болады.   

 Организмнің арнайы емес фагоцитарлық резистенттілігіне стрессті 

факторлар әсері кезінде маңызды өзгерістер болады.  

 Перифериялық қанда интактілі ағзаға стресстің әсері кезінде барлық 

бақылау бойында лейкопения байқалады. Интактілі  ағзаға эмоциялы стресстің 

әсері кезінде 1 тәуліктен кейін фагоциттер саны  1,74 ретке артады, НКТ тесттің 

мәні 1,56 ретке ұлғаяды және 1,24 ретке фагоцитоз төмендейді.   2 тәулікте Ф/с, 

фагоцитоз нақты төмендейді және     НКТ тесттің мәні (1,32 ретке) нақты артуы 

қалады. 

 

 
1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01;  2-ші: + - р<0,05,   ++ - р<0,01. 

 

5 сурет  - 6 Гр сәулеленген ағза арнайы емес фагоцитарлық резистенттілігі 

мен цитокинді бейініне  эмоциялық стресс әсері 

 

Стресс -әсерден кейін 3 тәулікте Ф/с, фагоцитоздың және НКТ-тесттің 

төмендеуі анықталды. 

Сонымен,  ЖБС ерте кезеңінде интактілі ағзада эмоциялы стресс  кезінде 

активация жүреді, кеш кезеңінде -  ағзаның арнайы емес фагоцитарлық 

резистенттілігінің төмендеуі байқалады.   
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Перифериялық қанда сублеталды гамма- сәулеленген алшақ кезеңде 

лейкопения байқалады. Ф/с, фагоцитоз  және НКТ-тест маңызды төмендейді. 

Сонымен, сублеталды гамма- сәулеленген доза әсерінің алшақ кезеңінде 

ағзаның арнайы емес фагоцитарлық резистенттілігінің төмендеуі байқалады.   

 

6 кесте  - Эмоциялы стресстің әсері кезінде сублеталды гамма- сәулеленген доза 

алшақ кезеңінде ағзаның арнайы емес фагоцитарлық резистенттілігінің 

жағдайы 

 
 

Көрсеткіштер  

Стресстен  кейінгі уақыт 

А шығ, 

Б алш/мерз 

1 тәулік 2 тәулік 3 тәулік 

Лейкоцит,х 

109 /л 

А.6,48±0,51 

Б.4,96±0,42 * 

1)4,93±0,37 * 

2)4,91±0,35 

4,32±0,38 ** 

4,32±0,38 

4,47±0,38 ** 

4,34±0,31 

Фагоцитоз % А.36,20±2,61 

Б.22,34±2,02 *** 

1)29,66±2,01 * 

2) 25,41±2,32 

 

28,33±1,67 * 

 27,34±1,54 * 

 

18,64±1,17 *** 

 15,78±1,08** 

Ф/саны А.1,59±0,14 

Б.1,09±0,09 ** 

1)2,78±0,18 *** 

2)2,72±0,18 * 

1,04±0,07 * 

 1,06±0,07 

1,12±0,11 * 

1,08±0,11 

НКТ % 4,87±0,41 1)7,66±0,52 ** 

2) 6,87±0,48* 

6,39±0,50  * 

6,28±0,50  * 

3,01±0,18 ** 

2,91±0,16 ** 

ИЛ-2  А.66,3±6,52 

Б.53,2±4,75 

1)37,66±2,86 * 

2) 36,77±2,85* 

40,58±3,88 * 

 40,07±3,88 * 

42,66±3,37 * 

40,24±3,38 * 

ИЛ-6 А.36,4±3,05 

Б.21,3±2,45 ** 

1)48,66±4,52 * 

2) 43,74±3,25* 

44,63±3,57 

 43,77±3,58* 

38,81±3,12 

37,96±3,13* 

TNF-Α –α А.67,5±4,55 

Б.56,3±5,22 * 

1)78,22±6,57 * 

2) 77,56±6,58* 

77,89±5,79 

75,21±6,31* 

63,27±5,67 

63,04±5,67 

Интерферон-γ  А.21,0±1,88 

Б.34,5±3,12 * 

1)15,57±1,87 * 

2) 14,78±1,87 * 

14,88±1,24 * 

14,32±1,24* 

16,33±1,34 * 

15,64±1,33 * 

       Ескерту  

      1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01, ***- р<0,001. 

      2-ші топпен айырмашылық нақты: + - р<0,05,   ++ - р<0,01, +++- р<0,001.       

 

Перифериялық қанда сублеталды гамма- сәулеленген доза әсерінен алшақ 

мерзімде сәулеленген ағзаға эмоциялы стресстің әсері кезінде барлық бақылау 

мерзімінде перифериялық қандағы лейкоциттер санында маңызды өзгерістер 

болмады. Стресс - әсерден кейін 1 тәуліктен соң Ф/с және  НКТ-тест бақылау 

деңгейінен нақты жоғары болды. Фагоцитоз мәні маңызды өзгерістерге 

ұшырамады.  

 Сублеталды гамма - сәулеленген дозаның стрессорлық әсерінен кейін 2 

тәулікте   фагоцитоз 1,22 ретке және НКТ-тест (P<0,05) 1,28 ретке артты. 

 Алшақ  кезеңде сәулеленген ағзаға стресстің әсерінен кейін 2 тәулікте   

фагоцитоздың және НКТ-тесттің нақты төмендеуі белгілі болды. 

Алшақ мерзімде сублеталды дозадағы сәулеленген ағзаға  эмоциялы стресс 

тің әсері кезінде ағзаның  арнайы емес фагоцитарлық резистенттілігінің ЖБС 
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ерте кезеңінің және ЖБС кеш кезеңінің артуы болатынын келтірілген 

материалмен қорытындылауға мүмкіндік береді [252] 

1 тәуліктен кейін  интактілі  топтағы эмоциялы стресстің  цитокинді 

бейінін зерделеу кезінде ИЛ-2 құрамының   1,78 ретке және қан сарысуындағы 

интерферонның-γ 1,4 ретке төмендеуін шақырады (кесте 6). Сол сияқты осы 

мерзімде ИЛ-6 құрамының   1,33 ретке және TNF -α 1,16 ретке артуы жүреді. 

 Бақылаудың соңғы кезеңдерінде ИЛ-2 және интерферонның-γ құрамының 

төмендігі,  ИЛ-6 және  TNF -α бастапқы деңгейге дейін төмендеуі байқалады. 

 ЖБС ерте кезеңінде интактілі ағзада эмоциялы стресс  кезінде ИЛ-2 және 

интерферонның-γ құрамының төмендеуі және ИЛ-6 және  TNF-α  артуын 

келтірілген материалдан көруге болады. ЖБС кеш  кезеңінде   ИЛ-2 және 

интерферонның-γ құрамының төмендеуі және ИЛ-6 және  TNF-α  құрамының 

қалыптандыруы анықталады.   

6 Гр дозада сублеталды гамма-сәулелендірудің алшақ кезеңінде қан 

сарысуындағы  ИЛ-2 концентрациясының  төмендеуі тенденциясы анықталады 

ИЛ-6 құрамының 1,71 ретке нақты төмендегені, TNF-α 1,2 ретке және 

интерферон –у концентарциясының 1,61 ретке артуы белгілі болды. 

  Сонымен, 6 Гр дозада сублеталды гамма-сәулелендіруден кейінгі алшақ 

кезеңде ИЛ-6 құрамының төмендегені, TNF-α және интерферон-γ 

концентарциясының   артуы белгілі болды. 

 Алшақ  кезеңде сәулеленген ағзаға эмоциялы стресс  1 тәуліктен кейін 

ИЛ-6 құрамының 1,47 ретке және  2,42 ретке  интерферон–γ 

концентрациясының нақты төмендегені  белгілі болды. Осы мерзімде ИЛ-6 

концентрациясының 2,0  ретке  және TNF -α 1,37   ретке нақты артады.     

Сублеталды сәулеленгендіруден кейінгі кезеңде стрессті әсерден кейінгі 2 

тәуліктен соң динамика алдыңғы бақылаудағы сияқты болып қалады. 

 Сәулеленген ағзадағы стресс -әсерден кейін 3 тәуліктен соң ИЛ-2 құрамы  

және интерферон –γ қорытынды көлемдерден нақты төмен болып қалды, ал 

TNF -α концентрациясы бақылау көлеміне сәйкес болды. 

 Берілген мәліметтерді түйіндей келе ЖБС ерте кезеңінде сәулеленген 

дозада сублеталды гамма-сәулелендіруден кейінгі кезеңде эмоциялы стресс  

ИЛ-2  және интерферон-γ құрамының азаюын шақырады;  ЖБС кеш кезеңінде 

ИЛ-2  және интерферонның-γ құрамының азаюын, қан сарысуындағы ИЛ-6 

концентрациясының артуын және  TNF-α құрамының қалыпты болуына 

қорытынды жасауға болады. 

Қорытынды: ЖБС ерте және   кеш кезеңдерінде интактілі және 

сәулеленген ағзадағы алшақ  сублеталды гамма-сәулелендіруден эмоциялы 

стресстен кейін  цитокиндік бейін тарапынан бірүлгілік өзгерістерді әкелетінін 

алынған нәтижелер негізінде атауға болады.    

 

         3.2 Гамма-сәулелендірудің  фракциялы дозасы мен эмоционалды 

стресс тен кейінгі алшақ кезеңдегі иммундық жүйе реакциясы   

Алдыға қойылған мақсаттарды шешу үшін біз 55 ақ текті емес жыныс 
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мүшелері жетілген егейқұйрықтарға 3 тәжірибелік сериялар өткізілді. 1- серия 

интактілі (n=15), 2-ші –  сәулеленген алшақ кезең   (n=15), 3-ші - интактілі + 

эмоционалдық стресс  (n=45). Сәулелендіру Чехиялық   радиотерапевтік 

құрылғыда «Teragam» гамма-сәулелермен 60Co өткізілді. Алшақ кезеңдегі 

иммундық статусты бағалауды аптасына 1 рет  3 апта бойы 2+2+2Гр  дозасында 

радиациялық әсерден кейін 3 айдан соң анықталды.   

7 кестеден көрінгені, перифериялық қандағы гамма-сәулелендіру 

фракциялық дозасының әсерінен кейін алшақ кезеңде лейкоциттер, 

лимфоциттер және CD3+ -лимфоциттер саны жағынан өзгерістер байқалмады.  

CD4+- и CD8+ лимфоциттер нақты төмендеген болып шықты. ИРИ және 

лейкоциттер көшінің индексі тарапынан маңызды өзгерістер анықталмады. 

 

7 кесте - Алшақ кезеңдегі организмнің гамма-сәулелендіру  сәулеленген 

фракциялық дозасына эмоционалды стресстің әсері кезіндегі клеткалық 

иммунитет  тізбегі 

 
Көрсеткі

штер  

а. интактілі 

б. алш/м 

Стресстен кейінгі уақыт 

1 тәулік 2 тәулік 3 тәулік 

Абс. саны Абс. саны Абс. саны Абс. саны 

Лейкоцит,

х109 /л 

а.6,48±0,51 

б. 6,12±0,46 

1)5,65±0,45 

2) 5,23±0,46 

4,14±0,41 * 

4,07±0,41**+  

5,11±0,34 * 

 5,13±0,34* 

Лимфоци

т,х109/л 

а.2,76±0,12 

б. 3,19±0,25 

1)3,10±0,24 

2) 3,09±0,24 

2,17±0,15* 

 2,05±0,11**+++ 

2,55±0,17 

2,41±0,17*+ 

CD3+  а.1,46±0,10 

б. 1,61±0,17 

1)1,47±0,11 

2) 1,22±0,14* 

1,39±0,09 

 1,17±0,11* 

1,28±0,08 

1,19±0,07+* 

CD4+ а.0,70±0,04 

б. 0,49±0,04 * 

1)0,58±0,04 * 

2) 0,50±0,04 

0,57±0,04 * 

0,51±0,04  

0,47±0,03 ** 

0,46±0,03 

CD8+  а.0,49±0,02.  

б. 0,38±0,04 * 

1)0,41±0,03 * 

2) 0,38±0,04 

0,41±0,03 * 

 0,40±0,03 

0,37±0,02 ** 

0,38±0,02 

ИРИ   а.1,44±0,11 

б. 1,21±0,11 

1)1,41±0,12 

2) 1,32±0,09 

1,39±0,08 

1,27±0,08 

1,27±0,11 

1,21±0,11 

ЛМТР а.0,79±0,04 

б. 0,84±0,06 

1)1,54±0,12 *** 

2) 1,47±0,11** 

1,27±0,11 ** 

1,39±0,11*** 

1,46±0,12 *** 

1,27±0,11**+ 

     Ескерту  

      1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01, ***- р<0,001. 

    2-ші топпен айырмашылық нақты: + - р<0,05,   ++ - р<0,01, +++- р<0,001 

  

CD3+,CD4+- и CD8+ лимфоциттер абсолютті саны нақты төмендеген 

болды. ИРИ  төмендеуі және лейкоциттер көшінің индексінің артуы 

тенденциясы бар.  

Алынған мәліметтер гамма-сәулелендіру фракциялық дозасының әсерінен 

кейін алшақ кезеңде хелперлік және супрессорлық белсенділікпен лимфоциттер 

субпопуляциясының төмендеуі туралы куәлендіреді [255]. 

Кеш кезеңде гамма – сәулеленген фракцияланған сәулеленген дозаға 

эмоциялы стресстің әсері кезінде лейкоциттердің саны жағынан, сол сияқты 

лимфоциттердің жалпы саны жағынан маңызды өзгерістер байқалмады. 
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1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01;  2-ші: + - р<0,05,   ++ - р<0,01. 

 

6 сурет  - 2+2+2 Гр сәулеленген ағза клеткалық иммунитет тізбегіне  

эмоциялық стресс әсері 

 

Организмнің алшақ мерзімінде фракцияланған дозада сәулеленгенге 

стрессорлық әсерден кейін 1 тәуліктен соң лейкоциттер, лимфоциттер және 

перифериялық  қандағы лимфоциттердің субпопуляциясының жалпы саны 

тарапынан маңызды өзгерістер байқалмады.Лейкоциттер көшу индексі нақты 

артты   (1,75 ретке, P<0,05). 

Организмде сәулеленген фракцияланған  дозасында стресс - әсерден кейін, 

сол сияқты бақылау тобында  лейко- лимфопения, CD3+лимфоциттер 

салыстырмалы санының төмендеуі  байқалады. ИРИ тарапынан CD4+ и CD8+ 

лимфоциттер саны маңызды өзгерістері байқалмады. Лейкоциттердің көшу 

индексі бақылау көрсеткішінен нақты артты. 

 Алшақ кезеңде сәулеленген организмде стрессорлық әсерден кейінгі 3 

тәулікте лейкоциттер және  лимфоциттер жалпы саны, CD3+лимфоциттер 

салыстырмалы санының төмендеуі  байқалады. 

CD4+ және CD8+ лимфоциттер саны қорытынды және бақылау 

көрсеткіштеріне сәйкес келді. ИРИ тарапынан маңызды өзгерістер байқалмады, 

лейкоциттер көшу индексі қорытынды көрсеткіші нақты артты.   

Сонымен, сәулеленген фракцияланған дозасында стресс - әсерден кейінгі  

алшақ кезеңде ЖБС ерте және кеш кезеңдерде лейко- лимфопения, 

CD3+лимфоциттер санының және иммунитеттің ағзалық тізбегінің сапалық 

көрсеткіші төмендеуі болады. 

Біз алдыңғы тарауда сипаттағандай, интактілі жануарлардағы 

эмоционалдық стресс қанда лейкопенияның, иммунитеттің гуморалды 

тізбегінің   сандық және сапалық көрсеткіштерінің төмендеуін тудырады.   

Перифериялық қандағы гамма – сәулеленген фракциялы дозаның әсерінен 

кейінгі алшақ кезеңде лейкоциттер саны маңызды өзгерістерге ұшырамайды (6 

сурет). 

Иммунитеттің гуморалды тізбегінде CD19+ лимфоциттердің   

салыстырмалы және абсолютті саны нақты артқан, 1,51 ретке  қан 
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сарысуындағы АИК концентрациясы төмендейді, көкбауырдағы АТЖ саны 

1,58 ретке төмендейді.  Супрессия индексі  34,65±3,56% жетеді. 

Сонымен, гамма – сәулеленген фракционирленген дозаның әсерінен 

кейінгі алшақ кезеңде иммунитеттің гуморалды тізбегіндегі сандық және 

сапалық көрсеткіштерінің артуы байқалды.   

 

 
1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01;  2-ші: + - р<0,05,   ++ - р<0,01. 

 

7 сурет  - 2+2+2 Гр сәулеленген ағза гуморалды иммунитет тізбегіне 

эмоциялық стресс әсері 

 

        Алшақ кезеңде организмнің сәулеленген фракциялы дозасына эмоциялы 

стресстің әсері кезінде 1 тәуліктен кейін  CD19+ лимфоциттердің абсолютті 

саны нақты артады, қанның сарысуында АИК концентрациясы 1,33 ретке 

(P<0,05) артады. 

 

8 кесте - Алшақ кезеңде организмнің фракциялы сәулеленген дозасында 

эмоциялы стресстің әсері кезінде иммунитеттің гуморалды тізбегінің 

көрсеткіштері   

 
 

Көрсет

кіштері  

1 топ 

а. Интактілі топ 

б. алш/мерз 

Стресстен кейінгі уақыт 

1 тәулік 2 тәулік 3 тәулік 

Абс. сан Абс. сан Абс. сан Абс. сан 

1 2 3 4 5 

Лейкоц

ит 

а.6,48±0,51 

б. 6,12±0,46 

 

1)5,65±0,45 

2) 5,23±0,46 

4,14±0,41 * 

4,07±0,41** 

 

5,11±0,34 * 

 5,13±0,34* 

 

CD19+ а.   0,34±0,02 

б. 0,26±0,02 * 

1)0,41±0,02* 

2) 0,40±0,02* 

0,39±0,03 

 0,38±0,02* 

0,29±0,02  

 0,27±0,02 

АИК а.1,26±0,11 

б. 0,83±0,08 * 

1)1,12±0,09 

2) 1,11±0,09*+ 

1,38±0,03 

1,25±0,07*++ 

0,94±0,07 * 

 0,85±0,08 

АТЖ 

% 

а.49,18±3,49 

б. 31,21±2,87 ** 

1)32,33±2,12 ** 

2) 31,18±2,87** 

34,65±2,66 * 

32,31±2,81 

31,58±2,38 ** 

 31,26±2,38 
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8 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 

Индекс 

супресс

ияның  

 

а.  

б.34,65±3,56 * 

1)32,33±2,64 * 

2) 22,77±1,95*+ 

30,44±2,58 * 

 20,36±1,47*++ 

36,35±2,65 * 

 15,73±2,24++ 

Ig A 

г/л  

а. 6,11±0,48 

б. 4,77±0,41* 

1)4,66±0,43 * 

2) 4,63±0,43 

7,65±0,52* 

5,23±0,47 

6,37±0,56 

 5,44±0,48 

Ig M 

г/л 

а. 7,22±0,32 

б. 7,65±0,77 

1)5,35±0,49 * 

2) 5,28±0,49*+ 

9,33±0,73 * 

7,31±0,54 

8,32±0,57 

7,69±0,55 

Ig G 

г/л 

а. 8,33±0,72 

б. 5,37±0,49* 

1)5,65±0,57 * 

2)5,08±0,42 

6,66±0,48 5,27±0,47 10,37±0,91* 

7,31±0,56+ 

   Ескерту 

  1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01, ***- р<0,001.  

  2-ші топпен айырмашылық нақты: + - р<0,05,   ++ - р<0,01, +++- р<0,001.  

  

 Осы  мерзімде  супрессия индексі 22,7±1,95% жетеді. Көкбауырдағы анти 

денелерқұрылымы маңызды өзгеріссіз. 

 Сәулеленген организмдегі стресс -әсерден кейін 2 тәулікте перифериялық 

қандағы лейкоциттер саны 1,5 ретке төмендейді, CD19+лимфоциттердің 

абсолютті саны, қанның сарысуында АИК концентрациясы артады.  Супрессия  

индексі мәні қорытынды деңгейден 1,7 ретке (P<0,05) төмен.  Көкбауырдағы 

АТЖ саны қорытынды деңгейде қалды.  

Сәулеленген организмдегі стрессорлық әсерден кейін 3 тәулікте 

перифериялық қандағы лейкопения, CD19+лимфоциттердің салыстырмалы  

саны бақылау деңгейінен нақты 1,34 ретке төмен, қанның сарысуында АИК 

концентрациясы қорытынды деңгейге дейін төмендейді, супрессия индексінің 

мәні 15,73±2,24% жетеді. Көкбауырдағы АТЖ саны бастыпқы деңгейде және 

интактілі көрсетіштен нақты төмен. 

Интактілі организм иммунитетінің гуморалды тізбегіне эмоционалды 

стресстің әсерін біз бұрын сипататғанбыз.  ЖБС ерте кезеңдерінде интактілі 

олрганизмде эмоциялы стресс  IgA, IgM және IgG азаюын шақыртады. 

Гамма- сәулелендіру сублеталды дозасының әсерінен кейін алшақ кезеңде    

А және G иммуноглобулиндер концентрациясы  1,28 және 1,55 ретке нақты 

тиісінше төмендеген. IgM концентрациясы жағынан маңызды өзгерістер 

байқалмады. 

Сонымен, гамма – сәулеленген фракциялы дозаның әсерінен кейінгі алшақ 

кезеңде перифериялық қанда А және G иммуноглобулиндер концентрациясы 

төмендеген. 

Алшақ кезеңде организмнің сәулеленген фракциялы дозасына эмоциялы 

стресстің әсері кезінде 1 тәуліктен кейін IgМ деңгейінің 1,43 ретке нақты 

төмендегені анықталды.  IgA және IgG концентрациясы жағынан маңызды 

өзгерістер байқалмады.  
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Стрессорлық  әсерден кейін 2  тәулікте барлық зерделенетін көрсеткіштер 

бақылау көрсеткіштеріне сәйкес болды.  

Алшақ кезеңде организмнің сәулеленген фракцияланған дозасына 

эмоциялы стресстің әсері кезінде 3 тәуліктен кейін IgG құрамының 1,93 ретке 

(P<0,05) артуы байқалды.     

 Алшақ мерзімде организмнің сәулеленген фракцияланған дозасына 

эмоциялы стресстің әсері кезінде  ЖБС ерте және кеш кезеңінде иммунитеттің 

гуморалды тізбегінде сандық және сапалық көрсеткіштердің төмендегені, ерте 

кезеңде IgМ  құрамының төмендеуі жүреді, кеш кезеңде ЖБС  IgG  деңгейінің 

артуы болатынын келтірілген материал куәлендіреді.  

 Алдыңғы тарауда біз интактілі организмге эмоциялы стресстің әсерін 

сипаттадық. ЖБС ерте және кеш кезеңдерінде интактілі организмдегі эмоциялы 

стресс кезінде организмнің арнайы емес фагоцитарлы резистенттілігі 

болатынын анықтадық. 

 Перифериялық қандағы  гамма сәулелендірудің  фракцияланған 

дозасының әсерінен кейінгі  алшақ кезеңде лейкоциттер саны, фагоцитарлық 

саны, фагоцитоз және НКТ-тест маңызды өзгерістерге ұшырамаған  (кесте 8). 

Сонымен, алшақ мерзімде фракцияланаған сәулелендіру  кезіндегі әсері   

организмнің арнайы емес фагоцитарлы резистенттілігі жағынан өзгерістер 

байқалмады. 

Алшақ кезеңде организмнің фракциялы сәулеленген эмоциялы стресстің 

әсері кезінде 1 тәуліктен кейін лейкоциттер санының нақты төмендегені 

анықталды. Алшақ кезеңде организмнің сәулеленген фракциялы дозасымен 

гамма -сәулелендіруге эмоциялы стресстің әсері кезінде 1 тәуліктен кейін 

фагоцитоз нақты азайған.  Ф/с және НКТ-тест мәнінде төмендеуге тенденциясы 

бар. Алшақ кезеңде организмнің сәулеленген фракцияланған дозасына   

стрессорлық  әсерден кейін 2 тәулікте фагоцитоз 1,42 ретке,    фагоцитарлық 

саны 1,22 ретке, НКТ-тест (P<0,05)   1,28 ретке төмендеді. 

 

9 кесте - Алшақ кезеңде фракциялы дозасымен гамма –сәулелендіру әсері 

кезіндегі организмнің арнайы емес фагоцитарлы резистенттілігі жағдайы 

 
 

Көрсеткіш

тері  

1 топ 

а. Интактілі 

б.алш/мерз 

Стресс тен  кейінгі уақыт 

1 тәулік 2 тәулік 3 тәулік 

Абс. саны Абс. саны Абс. саны Абс. саны 

1 2 3 4 5 

Лейкоцит,

х 109 /л 

а.6,48±0,51 

б. 6,12±0,46 

1)5,65±0,45 

2) 5,23±0,46 

4,14±0,41 * 

4,07±0,41**+ 

5,11±0,34 * 

5,13±0,34* 

Фагоцитоз 

% 

а.36,20±2,61 

б. 40,62±4,12 

1)26,01±2,11* 

2) 25,94±2,11*+ 

27,65±2,01 * 

28,02±1,97*+ 

21,52±2,11 ** 

24,45±2,10**+ 
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9 кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 

Ф/сан 

 

а.1,59±0,14 

б. 1,36±0,12 

1)1,37±0,09 

2) 1,28±0,10 

1,12±0,08 * 

1,11±0,08* 

1,11±0,10 * 

1,10±0,10* 

НКТ % а.4,87±0,41 

б. 4,13±0,38 

1)3,92±0,21* 

2) 4,02±0,21 

3,04±0,21 * 

3,21±0,22*+ 

3,31±0,18 * 

3,08±0,17**+ 

ИЛ-2 а.66,38±6,52 

б. 59,28±5,66 

1)50,22±4,33 * 

2) 48,97±4,57 

48,63±3,46 * 

48,22±3,46 

49,37±3,55 * 

47,48±3,42 

 

ИЛ-6 

а. 36,42±3,05 

б. 43,28±4,02 

1)41,28±3,58 

2) 43,11±2,98 

42,31±3,43 

44,09±4,07 

40,65±3,01 

37,57±2,76 

 

TNF -α  

 

а.67,55±4,55 

б. 59,03±4,55 * 

1)85,37±7,25 * 

2) 9,46±8,74*+ 

72,63±6,38 

67,49±5,93 

58,63±4,39 

60,41±4,84 

IFN-γ а. 21,05±1,88 

б. 17,31±1,82 * 

1)19,65±1,85 

2) 17,43±1,04 

17,68±1,09 

 17,24±1,10 

15,39±1,11 * 

16,47±1,17 

Ескерту 

  1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01, ***- р<0,001.  

2-ші топпен айырмашылық нақты: + - р<0,05,   ++ - р<0,01, +++- р<0,001. 

 

Алшақ кезеңде сәулеленген   организмге  стрессорлық  әсерден кейін 3 

тәулікте фагоцитарлық санның, фагоцитоз және    НКТ-тест мәнінің нақты 

төмендеуі анықталды [256]. 

 

 
1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01;  2-ші: + - р<0,05,   ++ - р<0,01. 

 

8 сурет  - 2+2+2 Гр сәулеленген ағза арнайы емес фагоцитарлық 

резистенттілігі мен цитокинді бейініне  эмоциялық стресс әсері 

 

Алшақ кезеңде организмнің сәулеленген фракциялы дозасына эмоциялы 

стресстің әсері кезінде  ЖБС ерте және кеш мерзімінде арнайы емес 

фагоцитарлы резистенттілігінің төмендеуінің болатынын келтірілген 

материалда қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 
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ЖБС ерте кезеңінде интактілі организмде  эмоциялы стресс  кезінде ИЛ-2 

құрамының төмендеуі және TNF -α  деңгейінің артуы болады. ЖБС кеш кезеңі  

ИЛ-2 мен интерферон-γ құрамының төмендеуімен анықталады.    

Фракцияланған гамма-сәулеленуден кейін алшақ кезеңде TNF -α 

деңгейінің 1,11 ретке нақты төмендеуі белгілі болды және интерферон-γ 

концентрациясының 1,23 ретке нақты төмендеуі болды.  

Алшақ кезеңде организмнің гамма сәулеленген фракциялы дозасына 

эмоциялы стресс  1 тәуліктен кейін TNF -α  деңгейінің 1,2 ретке нақты артуын 

шақырады. Басқа көрсеткіштер жағынан  маңызды өзгерістер байқалмады. 2 

және 3 тәуліктерде зерттелетін көрсеткіштер бастапқы мәліметтерге сәйкес 

болды.  

ЖБС ерте кезеңінде гамма сәулеленген фракциялы дозасында сәулеленген 

және интактілі организмінде қан сарысуында TNF -α деңгейінің артуын 

шақыратынын алынған нәтижелер негізінде атап өтуге болады. 

Қорытынды: Алшақ  кезеңдегі  гамма-сәулелендірудің фракциялы дозасы 

сәулеленген организмде Эминиум Регель экстракты CD19+-лимфоциттердің, 

қан сарысуындағы АИК концентрациясының және IgA,  IgG және IgM 

құрамының, арнайы емес фагоцитарлы резистенттілігі санының артуын 

болдырады. ЖБС ерте кезеңінде арту жүреді, ЖБС кеш кезеңінде ИЛ-6 

деңгейінің артуы анықталған.  ЖБС ерте кезеңінде лимфоциттердің жалпы 

саны төмендейді, CD4+лимфоциттер саны және лейкоциттердің 

лимфокинпродуцирлеу қабілеті артады. ЖБС кеш кезеңінде 

CD3+,CD4+лимфоциттер саны және иммундықреттеуші индексі артады [255]. 

 

3.2.1 Алшақ кезеңде аз дозалы гамма – сәулелендіруден кейінгі ағзаның 

иммунологиялық реактивтілігіне эмоциялы стресстің әсері 

Қойылған мақсатты шешу үшін біз  55 ақ тұқымсыз жыныстық дамыған 

егеуқұйрықтарға тәжірибелердің 3 серияларын  орындадық. 1 - серия -   

интактылы (n=10), 2-ші –  алыс мерзімдегі сәулеленген (n=15), 3-ші - 

интактылы + эмоционалды стресс  (n=45). Сәулелендіру 60Co гамма- 

сәулелермен «Teragam» Чех радиотерапевтік құрылғыда өткізілді. Алшақ 

кезеңде 0,2 Гр дозада радиациялық әсерден кейін иммундық статусты 

бағалауды 3 айдан кейін анықтадық айдан кейін гамма- сәулелердің аз 

дозасының әсерінен кейін лейкоциттердің жалпы санының 

қалыптандырылғаны және лимфоциттердің санының нақты артуы анықталды 

(кесте 10). Бақылау тобына қарағанда CD3+лимфоциттердің салыстырмалы,сол 

сияқты абсолютті саны статистикалық төмендеген болып қалуда.   

Т-лимфоциттер субпопуляциясы өздерін әртүрлі бағытта ұстайды;  

хелперлік белсенділікпен Т-лимфоциттердің абсолютті саны 32% төмендейді, 

ал Т-лимфоциттердің супрессорлық белсенділігімен абсолютті саны, керісінше 

артады 19% (P<0.05). осы өзгеріс ИРИ-дің бақылау деңгейін дейінгі  төмендеуін 

болдырады.   Лейкоциттердің лимфокинпродуцирленген қабілетібақылау 

деңгейіне сәйкес келеді.   
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9 сурет  -  0,2 Гр дозалы гамма-сәуленің кейінгі мерзімнің клеткалық 

иммутет тізбегінің көрсеткіштері 

 

Сонымен, берілген талдау лимфоцитоз фонында алшақ кезеңде гамма –

сәулелендірудің аз дозасының әсерінен CD3+лимфоциттер, хелперлікпен Т-

лимфоциттер санының төмендеуі және  супрессорлық белсенділікпен Т-

лимфоциттердің артуы тіркелгенін (9-сурет ) көрсетеді. 

Т-жүйе стресс - әсерге  гамма –сәулелендірудің аз дозасының әсерінен 

кейінгі алшақ кезеңде мынадай түрде сезінетіні 10 кестеден көрсетіледі: 1 

тәуліктен кейін перифериялық қанда лейкоциттер саны нақты 1,44 ретке, 

лимфоциттер саны 2,26 ретке, CD3+ абсолютті саны -1,87 ретке, CD4+ -   1,6 

ретке, CD8+-3,0 ретке төмендейді. Иммундық реттеуші  индекс азаю 

тенеденциясы бар, ал ФГА –ға ЛМТР  маңызды артады 1,4 ретке.   

2 тәуліктен кейін лимфоциттер саны нақты артады 1,53 ретке,  CD3+- және 

CD4+   1,43 ретке  және тиісінше 2,0 ретке.   CD8+ - саны маңызды өзгерістерге 

ұшырамайды, сол сияқты  иммундықреттеуші индекс,  ФГА ЛМТР қорытынды 

деңгейге қатысты бойынша арту тенденциясы бар.    

Стрессорлық әсерден кейін 3 тәуліктен кейін перифериялық қандағы 

лейкоциттер,   лимфоциттер жалпы саны мен CD3+ - ағзалар жоғары деңгейде 

қалуда, олар қорытынды және бақылау деңгейлерінен асуда. CD4+- ағза 

абсолютті саны бақылау деңгейінен 1,49 ретке артық және интактілі деңгейге 

сәйкес келеді, CD8+- ағзалар саны қалыпты, ол иммундықреттеуші индексінің 

1,63 ретке төмендеуін болдырады. ФГА ЛМТР көрсеткіші инткатілі деңгейден 

нақты жоғары болып қалуда.  

 Сонымен, алынған мәліметтер мынадай қорытынды жасауға мүмкіндік 

береді, алшақ кезеңде гамма-сәулелендірудің аз дозасы әсерінен кейін 

бейімделу синдромының ерте кезеңінде лимфопения және CD3+-, CD4+ - и 

CD8+-лимфоциттері субпопуляциясының  төмендеуі  және лейкоциттердің 
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лимфокинпродуцирленген қабілеттерінің артуы айқындалады. Стресс–

реакцияның кеш кезеңінде лимфоцитоз, CD3+- и CD4+- лимфоциттер 

абсолютті санының артуы, CD8+-  ағзаның  және лейкоцитетрдің 

лимфокинпродуцирленген қабілеттерінің қалыптандырылуы және 

иммундықреттеуші индексінің төмендеуі айқындалады. 

 Хелперлік және супрессорлық белсенділікпен лимфоциттер 

субпопуляциясы.  

 

 10 кесте  - Алшақ кезеңде аз дозалы гамма  –сәулелендірудің әсерінен кейінгі 

эмоциялы стресстің әсері кезіндегі жасушалық иммунитет  тізбегі 

 
Көрсеткі

штері  

а. интактілі 

б. алш/к 

Стресстен  кейінгі уақыт 

1 тәулік 2 тәулік 3 тәулік 

Абс. саны Абс. саны Абс. саны Абс. саны 

Лейкоцит,

х 109 /л 

А .6,48±0,51 

Б. 6,12±0,25 

 9,26±0,82 * 

6,02+0,46+ 

8,32±0,75 * 

6,24+0,51+ 

5,11±0,35  

6,13+0,52 

Лимфоци

т, х 109 /л 
А. 2,76±0,12 

Б..4,1±0,33* 

1)  4,55±0,41 * 

2)  4,43+0,42* 

 

3,54±0,28 * 

3,77+0,27* 
2,28±0,20  

3,15+0,20+ 

CD3+  А.1,46±0,10 

Б.0,96±0,07** 

 

1) 1,86±0,17* 

2) 1,43+0,11 

 

1,12±0,09 * 

1,34+0,12 

 

0,87±0,09 ** 

1,10+0,11* 

CD4+ А. 0,70±0,04 

Б. 0,42±0,03* 

1) 1,02±0,11 * 

2) 0,57+0,06++ 

 

0,98±0,08 * 

0,61+0,05+ 

 

0,60±0,07   

0,56+0,05 

CD8+  А.0,49±0,022 

Б.0,31±0,04*.  

1) 0,95±0,08 *** 

2) 0,39+0,04*+ 

 

0,81±0,07 ** 

0,44+0,04+ 

 

0,47±0,03 

0,45+003 

 

ИРИ   А.1,44±0,11 

Б.1,39±0,14 

1)1,07±0,12* 

2) 1,43+0,12+ 

1,19±0,11  

1,38+0,11 

 

1,20±0,11 

1,25+0,10 

ЛМТР А. 0,79±0,04 

Б. 0,37±0,03* 
1) 0,67±0,07 

2) 0,89+0,04**+ 

 

0,70±0,06 

0,85+0,06+ 

0,85±0,08 

0,90+0,08 

      Ескерту 

  1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01, ***- р<0,001.  

    2-ші топпен айырмашылық нақты: + - р<0,05,   ++ - р<0,01, +++- р<0,001. 

 

Осы уақытта иондық радиацияның аз дозасын алған иммундық жүйеге 

сәуле әсері қорытындылары ең аз зерттелген болып табылады. иондық әсер 

сияқты эмоционалды стресс әсердің ауырлығы мен ұзақтығына байланысты 

иммундық жетіспеушілік жағдайын шақырады, онда иммундық жүйенің 

барлық тізбектері әрекет етеді [257].  Және екі стрессорлық факторлардың әсері 

кезінде, әсіресе кеш кезеңде, гамма  –сәулелендірудің аз дозасының әсерінен 
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кейін иммунитеттің гуморалды тізбегінде синергизм  немесе   антогонизм  орын  

алды. 

Осыған байланысты  бізге гамма  – сәулелендірудің аз дозасының алшақ 

әсерлері мен эмоционалды стресске иммундық жүйенің гуморалды тізбегінің 

бейімделуі қызығушылық турдырады. 

Перифериялық қанда  гамма  – сәулелендірудің аз дозасының алшақ 

кезеңінде лимфоцитоз, CD19+лимфоциттердің абсолютті және салыстырмалы 

саны артатыны  11 кестеден көрінеді, лейкоциттер жалпы саны маңызды 

өзгеріске ұшырамады (11 кесте).  

 Қан сарысуында АИК концентрациясы, көкбауырда АТК  саны нақты 

төмендейді. А және G иммуноглобулинден концентрациясы тиісінше 1,33 және 

1,41 ретке төмендеген. Қан сарысуындағы IgM деңгейі өзгессіз қалуда.  

 Сонымен, иммунитеттің гуморалды тізбегінде гамма  –сәулелендірудің аз 

дозасының алшақ кезеңінде иммунитеттің гуморалды тізбегіндегі сандық және 

сапалық көрсеткіштердің төмендегені белгілі.  

 

 
1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01;  2-ші: + - р<0,05,   ++ - р<0,01. 

 

10 сурет  - 0,2 Гр сәулеленген ағза гуморалды иммунитет тізбегіне 

эмоциялық стресс әсері 

    

Организмге сәулелендірудің аз дозасымен эмоционалды стресс әсері кезінде 

1 тәуліктен кейін  CD19+ лимфоциттердің абсолютті және салыстырмалы 

санының төмендеуі байқалады. Еске сала кететіні CD19+ лимфоциттердің   

салыстырмалы саны және қан сарысуында АИК концентрациясы қорытынды 

көрсеткіштерден нақты төмен. Осы  кезеңде көкбауырдағы АТК саны 2,22 

ретке төмендегені және супрессия индексінің 21%  артуы байқалады. IGA және 

IGg деңгейлері нақты төмендеген. IgM концентрациясы тарапынан маңызды 

өзгерістер байқалмады. CD19+лимфоциттер саны, көкбауырдағы АИК 

концентрациясы маңызды өзгерісіз қалды, АИК бақылау деңгейлері төмен. IgA 

және IGg концентрациясы қорытынды деңгейден нақты жоғары, бірақ   

қорытынды деңгейден төмен. IgM құрамы арттыруға тенденциясы бар. 

*
*

** * * *

**

** * * * *++

CD19+ АИК АТЖ % СИ Ig A Ig M Ig G

интактты 6Гр алшақ 1 күн
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Стрессорлық әсерден  кейінгі 3 тәулікте CD19+ абсолютті саны бақылау 

деңгейінін 1,62 ретке нақты төмен, супрессия индексінің 2,12 ретке  төмендеуі 

байқалады, көкбауырдағы АТК саны 1,32 ретке   артуы байқалады. IgA және 

IgG жоғары деңгейде қалуда. Қан плазмасындағы IgM құрамы мен АИК 

концентрациясының төмендеу тенденциясы бар. 

 

11 кесте – Организмнің гамма  – сәулелендірудің аз дозасының әсерінен кейінгі 

алшақ кезеңдегі эмоциялы стресс әсері кезіндегі иммунитеттің гуморалды 

тізбегінің көрсеткіштері  

     
 

Көрсеткі

штер  

1 топ 

а. Интактілі топ 

б.алш/кезең 

Стресстен кейінгі уақыт 

1 тәулік 2 тәулік 3 тәулік 

Абс. саны Абс. саны Абс. саны Абс. саны 

Лейкоцит а.6,48±0,51 

б. 6,12±0,46 

19,26±0,82 * 

6,02+0,46+ 

8,32±0,75 * 

6,24+0,51+ 

 

5,11±0,35 * 

 6,13+0,52 

CD19+ а.   0,34±0,02 

б. 0,49±0,04 * 

0,71±0,08 ** 

0,39+0,03+ 

 

0,60±0,07 * 

0,33+0,03+ 

 

0,57±0,06 * 

0,35+0,02+ 

 

АИК а.1,26±0,11 

б. 0,94±0,08* 

0,73±0,05 ** 

1,31+0,08+ 

 

1,52±0,12 

1,34+0,11 

1,39±0,11 

1,28+0,10 

 

АТК % а.49,18±3,49 

б. 37,8±3,22 ** 

32,67±2,96* 

22+3,66*+ 

 

35,54±3,12 * 

38,83+3,22* 

 

31,54±3,02 * 

41,63+4,56+ 

 

Супресс

ияның  

индексі 

а.  

б.20,2±2,1 * 

30,11±2,75 * 

21,32+1,93+ 

 

26,32±2,43 * 

18,65+1,71+ 

 

34,23±2,88 * 

16,78+1,42+ 

Ig A г/л  а. 6,11±0,48 

б. 4,65±0,38* 

9,54±0,81 * 

5,22±0,34+ 

 

11,63±0,92 *** 

9,37±0,64 **+ 

 

7,38±0,62 

8,91±0,67 * 

Ig M г/л а. 7,22±0,32 

б. 6,53±0,56 

6,66±0,54 

27,35±0,62 

 

8,67±0,63 * 

8,27±0,6 

 

8,86±0,61 * 

6,77±0,53 

Ig G г/л а. 8,33±0,72 

б. 5,88±0,47* 

15,35±1,42 ** 

6,55±0,52 *++ 

 

14,37±1,13** 

12,63±1,04 * 

 

11,37±0,86 * 

10,87±0,94  

    Ескерту  

    1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01, ***- р<0,001.  

    2-ші топпен айырмашылық нақты: + - р<0,05,   ++ - р<0,01, +++- р<0,001.  

 

Сонымен, АТК ерте кезеңіндегі эмоционалды стресстің гамма  –

сәулелендірудің аз дозасының әсерінен кейінгі алшақ кезеңде CD9+ санының, 

қан сарысуындағы АИК концентрациясының, көкбауырдағы АТК санының,  А 

және  G иммуноглобулиндер концентрациясының төмендеуі және супрессия 

индексінің артуы байқалады, ЖБС кеш кезеңінде көкбауырдағы АТК саны,  А 
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және  G иммуноглобулиндер концентрациясы  артуы, супрессия индексінің  

төмендеуі байқалады [258]. 

Перифериялық қанда  гамма–сәулелендірудің аз дозасының алшақ кезеңінде 

лейкоциттер санында маңызды өзгертулер болмайды. Лимфоциттердің 

көтеріңкі салыстырмалы саны анықталады. Оның нақты мәні қорытынды 

деңгейді 1,48 ретке асырады. Ф/с және  НКТ-тесттің мәні маңызды арттырады; 

Ф/с 1,39 ретке және НКТ-тест –  1,7 ретке артқан. 

Сонымен,  гамма–сәулелендірудің аз дозасының алшақ кезеңінде      

организмнің арнайы емес фагоцитарлы резистенттілігінің артуын болдырады. 
Алшақ  кезеңде сәулелендірген организмге гамма  –сәулелендірудің аз 

дозасымен эмоционалды әсері кезінде Ф/с және НКТ-тесті бақылау кезінде 

бақылау деңгейлерінен нақты төмен болды. Фагоцитоздың мәні 1 тәулік 

бақылаудан кейін сол сияқты бақылау деңгейінен нақты төмен болды, бірақ 

бақылаудың 3 тәулігінде оның деңгейі қорытынды көрсеткіштен нақты төмен.  

  Организмнің алшақ  кезеңде сәулелендірген организмге гамма–

сәулелендірудің аз дозасымен эмоциялы стресс әсері кезінде ЖБС кеш 

кезеңінде арнайы емес фагоцитарлы резистенттілігінің төмендеуі байқалатыны 

келтірілген материалды көрсетілген. 

 

 
1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01;  2-ші: + - р<0,05,   ++ - р<0,01. 

 

11 сурет  - 0,2 Гр сәулеленген ағза арнайы емес фагоцитарлық резистенттілігі 

мен цитокинді бейініне  эмоциялық стресс әсері 

 

Қабынудан кейінгі цитокиндер бейіні гамма-сәулелендірудің аз дозасы 

әсерінен кейін алшақ кезеңде нақты қызығушылық тудырады.  Алшақ кезеңде 

қабыну әрекеттері цитокиндеріне гамма-сәулелендірудің аз дозасы әсері 13 

кестеде берілген. 

  Зерттеу нәтижелері қан сарысуында алшақ кезеңде гамма-сәулелендірудің 

аз дозасы әсерінен  ИЛ-2 деңгейінің төмендеуі және  TNF-α құрамының артуы 

тенденциясы барын көрсетті. Қан  сарысуында ИЛ-6 құрамы нақты 1,94 ретке 

артады, IFN-γ концентрациясы  1,43 ретке төмендейді. 

 

* *
* *

*
**

* **
*+ *

*

*+

Фаг-з Ф/сан НКТ% ИЛ-2 ИЛ-6 TNF-a IFN-g

интактты 6Гр алшақ 1 күн
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12 кесте - организмнің арнайы емес фагоцитарлы резистенттілігі жағдайы және 

гамма  –сәулелендірудің аз дозасының  әсері кезіндегі цитокинді бейін. 

 
 

Көрсет

кіштер  

А. Интактілі 

топ 

Б.алш/кезең 

Стресстен кейінгі уақыт 

1 тәулік 2 тәулік 3тәулік 

Абс. саны Абс. саны 
 

Абс. саны 

Лейкоци

т,х 109 /л 

а.6,48±0,51 

б. 6,12±0,46 

 

9,26±0,82 * 

6,02+0,46+  

8,32±0,75 * 

6,24+0,51+ 

 

5,11±0,35 * 

6,13+0,52 

Фагоцит

оз % 

а.36,20±2,61 

б. 39,54±3,34 

1) 59,58±4,87 ** 

2)33,22+3,21++ 

 

34,12±3,02 

35,14+3,12 

 

35,24±3,21 

29,17+2,32* 

 

Фагоцит

арлық 

саны 

а.1,59±0,14 

б. 2,19±0,18* 

1) 2,57±0,23 * 

2)1,19+0,17++ 

 

2,01±0,12 * 

1,23+0,10+ 

 

1,21±0,11 * 

1,44+0,11 

 

НКТ % а.4,87±0,41 

б. 8,73±0,81* 

1)9,36±0,82** 

2)6,67+0,54+ 

 

9,44±0,85 ** 

5,04+0,43+ 

 

5,36±0,51 

3,79+0,24+ 

 

ИЛ-2  а.66,38±6,52 

б. 49,55±4,66* 

1)69,11±5,21 

2)49,55±4,66 *+ 

 

68,35±4,86 

52,35±4,33+ 

 

57,54±4,32 

58,38±4,05 

 

ИЛ-6 а. 36,42±3,05 

б. 50,33±4,77* 

1)49,66±4,22 * 

2)50,33±4,77 * 

 

45,37±3,65 

48,92±3,67 * 

 

40,33±4,22 

39,28±3,23 

 

TNF-α  а.67,55±4,55 

б. 69,66±5.38 

1)82,44±5,18 * 

2).  69,66±5,38 

 

78,65±5,39 

76,28±5,24 

79,35±7,33 

65,34±4,27 

 

IFN-γ а. 21,05±1,88 

б. 15,16±1,23 * 

1)39,12±3,65 ** 

2) 15,66±1,23 *+ 

35,29±2,74 ** 

16,07±1,15 *+ 

30,32±2,42 * 

11,87±1,02**+ 

    Ескерту 

    1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01, ***- р<0,001.  

      2-ші топпен айырмашылық нақты: + - р<0,05,   ++ - р<0,01, +++- р<0,001.  

    

 Барлық цитокиндар полифункционалды, олар үшін қызметтерді маңызды 

қайта жабу тән, ол  алынған нәтижелердің бір мағыналы еместігін куәлендіреді.  

Цитокиндер бір бірлерінің қызметін, сол сияқты синтезді күшейтеді немесе 

қысады. Иммундық жүйеде ИЛ-6 В-лимфоциттер пролиферациясының 

ынталандыру факторы болып табылады–олардың иммуноглобулин-

секретирленген плазматикалық жасушаларындағы терминалды 

дифференцировкасының ынталаныдыруы болып табылады. Ол  барлық 

класстардың  біркелкі иммуноглобулиндерді шығаруды ынталандырды. 

Кемелденген Т- жасушаларға әсер ете отырып, ИЛ-6, ИЛ-2 олардың 

реакциясын дайындайды,  Т-жасушалардың шақырылатын ИЛ-2 

пролиферациясын және Т-лимфоциттер цитотоксикалық дифференцировкасын 

күшейтеді, IFN-γ   NK-жасушаларға әсерін арттырады. Алшақ кезеңдегі  TNF- 

деңгейі бақылау көрсеткішіне сәйкес келді.    
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Сонымен,  гамма-сәулелендірудің аз дозасы әсерінен кейін алшақ кезеңде 

ИЛ-6 құрамы артады және  IFN-γ концентрациясы төмендейді, ол иммунитеттің 

жасушалық тізбегіндегі кернеу туралы пайымдауға мүмкіндік береді.   гамма-

сәулелендірудің аз дозасы әсерінен кейін алшақ кезеңде   ИЛ-2  және TNF -α 

тарапынан маңызды өзгерістер жүрмейді. ИЛ-6 концентрациясы 1,12 ретке 

артқан және интерферон–γ деңгейі 5,52 ретке артқан. 

Сәулеленген организмде  гамма-сәулелендірудің аз дозасы әсерінен кейін 

алшақ кезеңде эмоционалды стресс  1 тәуліктен кейін ИЛ-2 және интерферон –γ 

қорытынды және бақылау көрсеткіштерінің нақты төмендеуіне әкеледі,  

сонымен бақылау тобындағы сияқты ИЛ-6 жоғары құрамы байқалады. TNF-α  

деңгейі маңызды өзгерістерге ұшыраған жоқ.  

Сәулеленген организмде   стресс әсерден кейінгі 2 тәулікте ИЛ-2  деңгейі 

және интерферон –γ одан әрі төмендеуі жалғасты.  ИЛ-6 деңгейі қорытынды 

көрсеткішпен салыстырғанда жоғары болып қалды, бұрынғыдай TNF -α деңгейі 

тұрақты болып қалды.  

Стрессорлық әсерден кейін 3 тәуліктен кейін ИЛ-2, ИЛ-6 және TNF-α  

деңгейлері  қорытынды көрсеткіштерге сәйкес болды.  Интерферон -γ  деңгейі 

әрі қарай төмендеуі жалғасты. Оның деңгейі қорытынды және бақылаудан 

нақты төмен болды.   

Алынған нәтижелерді тұжырымдай келе сәулеленген организмде  гамма-

сәулелендірудің аз дозасы әсерінен кейін   эмоционалды стресстің тіркескен 

әсері кезіндеЖБС ерте кезеңінде  ИЛ-2  деңгейінің төмендеуі және интерферон 

-γ және   ИЛ-6 деңгейінің артуы  болады. ЖБС  кеш кезеңінде  интерферон –γ 

деңгейі төмендеді [259,50-54б.]. 

Қорытынды: Алшақ кезеңде аз дозалы гамма-сәулеленуден кейін 

бейімделу синдромының алғашқы кезеңінде лимфопения, CD3+-, CD4+- және 

CD8+-лимфоциттерінің субпопуляциясының төмендеуі мен лейкоциттердің 

лимфокинөндіру қабілеттерінің жоғарылуы байқалады. Кейінгі кезеңде стресс-

реакцияның CD3+-, CD4+-лимфоциттердің абсолюттік санының өсуі, CD8+-

жасушалары мен  лейкоциттердің лимфокинөндіру қабілеттерінің қалыпқа 

түсуі, лимфоцитоз және иммунды реттегіш индексінің төмендеуі анықталады. 

ЖБС-тің ерте кезеңінде иммунитеттің гуморальды тізбегінде CD19+ санының, 

қан сарысуындағы АИК мөлшері, көкбауырдағы АТЖ саны, A және G 

иммуноглобулиндер концентрациясының төмендеуі және супрессия индексінің 

жоғарылауы сипатталады. ЖБС-тің кеш кезеңінде иммунитеттің гуморалды 

тізбегінде, көкбауырдағы АТЖ саны мен A және G иммуноглобулиндерінің 

концентрациясының жоғарылауы және супрессия индексінің төмендуі 

байқалады. Сонымен қатар, бейарнайы фагоцитарлық резистенттіліктің 

төмендеуі де ЖБС-тің кеш кезеңінде байқалады. ЖБС-тің ерте кезеңінде қан 

сарысуындағы ИЛ-2 мен интерферон –γ деңгейі төмендеп, ИЛ-6 деңгейі 

артады, ал кеш кезеңінде интерферон –γ деңгейі төмендейді. 
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3.3 Эминиум Регель фитопрепаратының жедел  токсикалығын 

анықтау  

1,5 мл/кг және 5,0 мл/кг дозада Эминиум Регель бергеннен кейін 10-15 

минут шамасында зерттеудегі барлық жануарларда қимыл-қозғалыс 

белсенділігі төмендеп, координация қозғалысы бұзылды. Бұл симптомдар 

фитосубстанция 1,5-2,5 мл/кг салмағына енгізген топта экстрактты 

қабылдағаннан кейін 3-4 сағат ішінде біртіндеп азаятын. Діріл байқалмады. 

Тері мен түк қабатында айтарлықтай өзгеріссіз болды. Сондай-ақ зерттеу 

кезінде тамақтануда да өзгерістер анықталмады. Жануарлардың тамақтануы 

мен қозғалыстары қалыпты, нәжістері қалыпты құрамда болды. 

3 мл/кг салмағындағы топта 6,6% летальдық көрсеткіштер болып, 

жануарлардың ағзасында гистологиялық өзгерістер анықталды.4 пен 5 мл/кг 

салмағына есептеліп экстракт берілген топтың летальдық көрсеткіші 33-53% 

тең болды. Жоғарыдағы мәліметтерге сүйеніп экстрактты әрі қарай тек 0,5- 2,5 

мл/кг есебіне беріп, зерттеу жүргіздік. 

 

13 кесте - Көрсетілгендей  0,5-2,5 мл/кг дозада Эминиум Регель асқазанішіне 

енгізгенде эксперименттегі жануарларда летальдылық тіркелмеген 

 

 

 
 

12 сурет – 3,0-5,0 мл/кг есеппен Эминиум Регель экстрактын қабылдаған 

егеуқұйрықтардың өлім көрсеткіші, пайыздық мөлшермен % 

41%

3%5%

16%

13%

22%

Эминиум Регель экстрактын қабылдағандағы  летальдық
жалпы

3,0 мг/кг

3,5 мг/кг

4,0 мг/кг

4,5 мг/кг

5 мг/кг

Доза (мг/кг) 
Жануарлар саны Летальдылық  Летальдылықты

ң пайыздық 

мөлшері ♂ ♀ ♂ ♀ 

0,5 
7 8 0 0 

0 
15 0 

1,0 
8 7 0 0 

0 
15 0 

1,5 
9 6 0 0 

0 
15 0 

2,0 7 8 0 0 0 
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Экспериментальды жануарлардың дене салмақтарына 4 күннен соң, 8 және 

14 күннен кейінгі мөлшерлеріне салыстырмалы анализ жүргізе отырып, 0,5 пен 

1,5 мл/кг салмақтағы топта салмақ қосуларды тіркедік. 

 

 
*- бастапқы көрсеткішке сәйкес айырмашылық нақтылығы (р<0,05) 

 

13 сурет - 0,5 мл/кг Эминиум Регель экстрактын беру барысында жануарлардың 

салмақ көрсеткіштері 
 

Салмақтың артуы Эминиум Регель экстарктының токсикалық әсер етпейтінінін 

көрсетеді. Жоғарыдағы кестеден байқағанымыздай, салмақтың қосуы әйел 

жынысты жануарларға тән болып отырса, еркек жынысты егеуқұйрықтарда 

айтарлықтай өзгеріс жоқ. 

 

 

 
*- бастапқы көрсеткішке сәйкес айырмашылық нақтылығы (р<0,05) 

 

14 сурет - 1,5 мл/кг Эминиум Регель экстрактын беру барысында жануарлардың 

салмақ көрсеткіштері  

 

167 170

275*
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287*

255*

0
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250
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350

♂ ♀

Бастапқы 4- күн 8-күн 14-күн 
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Бастапқы 4- күн 8-күн 14-күн 
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*- бастапқы көрсеткішке сәйкес айырмашылық нақтылығы (р<0,05) 

 

15 сурет - 2,5 мл/кг Эминиум Регель экстрактын беру барысында жануарлардың 

салмақ көрсеткіштері 

 

Эминиум Регель экстрактының токсикалығын қан сарысуындағы 

биохимиялық көрсеткіштерге қарай анықтау 

 

14 кесте – Эминиум Регель экстрактының 0,5-2,5 мл/кг бергендегі қанның 

биохимиялық талдауы 

 

Көрсеткіштер 

Қандағы көрсеткіштер 

Интактты 

Интактты ағзаға экстракт мл/кг салмағына 

есептеп беру 

0,5 1,5 2,5 

Мочевина, 

ммоль/л 

4,6+0,32 3.3+0,07* 3,7+0,03* 4,0+0,02 

Креатинин, 

ммоль/л 

29,4+1,3 82+1,1** 87,7+0.44** 89,5+0.29* 

АСТ, ед/л 4,6+0,14   1,70+0,02* 1,9+0.008** 2,16+0,036* 

АЛТ, ед/л 4,9+0,2   1,91+0,01* 2,06+0,012* 2,25+0,032* 

HDL, ммоль/л 1,1+0,1   1,03+0,01 0,71+0,004* 1,03+0.002 

LDL, ммоль/л 0,6+0,06   0,25+0,002* 0,31+0,005* 0,16+0,001** 

Глюкоза, 

ммоль/л 

6,2+0,22    6,14+0,08 6,9+0,12* 6,1+0.13 

Билирубин, 

мкмоль/л 

9,0+0,32 9,5+0,04 7,7+0,14* 9,0+0,08 

       Ескерту 

       * - бастапқы көрсеткішке сәйкес айырмашылық нақтылығы(р<0,05),  

       ** - бастапқы көрсеткішке сәйкес айырмашылық нақтылығы (p<0,01) 

 

Мочевинаның қан сарысуындағы мөлшеріне қарай бүйрек пен жүрек-қан 

тамыр жүйесінің қызметіне баға беруге болады, себебі мочевина ақуыздың 

ыдырауының негізгі өнімі болып табылады. Эминиум Регель 0,5-2,5 мл/кг 

263
225

245 250
287 274 272

0
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Бастапқы 4- күн 8-күн 14-күн 



70 
 

самалыға жүрек-қан тамыр жүйесі мен бүйрек қызметіне токсикалық әсер 

етпейді(14 кесте). 

Креатинин – энергия алмасуына қатысатын креатинфосфаттың соңғы 

өнімі.  Бүйрек арқылы шығарылатындықтан, бүйрек функциясының бірден-бір 

көрсеткіші болып табылады. 15 кестеден креатинин концентрациясының 

жоғарылауын көріп, бүйрек қызметінің бұзылмағанына көз жеткіземіз.  

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) – бұл фермент бауырда, бүйректе, 

жүректе, ұйқы безінде, қаңқа бұлшықеттерінде болады. Бірақ көбінесе бауыр 

қызметін бағалауға септігін тигізеді. 7 кестеден көріп отырғандай жануарларға 

экстракт берген соң ол төмендеген, ол бауырдың қызметінің 

бұзылмағандығының көрсеткіші. 

Аспартатамминотрансфераза (АСТ) –клеткалық фермент, АЛТ сияқты 

бауыр, жүрек және бүйрек клеткаларында кездеседі. Аминқышқылдарының 

алмасуына қатысады. Оның жоғарылауы бауыр, бүйрек және миокардтағы 

патологиялық үрдісті көрсетеді. АСТ әсіресе жоғарылауы миокард 

инфарктысында бірден-бір көрсеткіш. Эминиум Регель экстрактының 0,5-2,5 

мл/кг салмақта берген соң АСТ жануарлар қанында төмендеуі, бауыр, бүйрек 

және жүрек қызметінің қалыпты екенін, тіпті біршама жақсарғанын аңғартты.  

Холестерин немесе холестерол – табиғи липофильді спиртті органикалық 

қосылыс. Ол жануарлардың клетка мембранасында орналасады.Қандағы  

холестеринді анықтағанда, оны ТТЛП-холестерин (тығыздығы төмен 

липопротеид, LDL), ЖТЛП-холестерин (жоғары тығыздықты липопротеид, 

HDL), жалпы холестерин және триглицеридтер деп бірнеше топқа бөліп 

анықтаймыз. Эминиум Регель экстрактының 0,5 мл/кг салмағына курсын 

бергенде LDL мөлшері айтарлықтай төмендеген, ал HDL қатты өзгерістер 

анықталмады.  

Билирубин – гемоглобиннің ыдырау өнімі, қанның сары-қызғылт 

пигменті. Интактты егеуқұйрықтарда 9,0+0,32 ммоль/л мөлшерінде болды. 

Жалпы билирубин екі түрге бөлінеді – тура және тура емес. Эминиум Регель 

экстрактының 0,5-2,5 мл/кг курсы жалпы билирубин шамасына айтарлықтай 

әсер етпегендіктен, бауыр мен ұйқы безіне токсикалық әсер етпейтіні 

дәлелденді.  

Глюкоза –көмірсу алмасуының негізгі қатысушысы. Эминиум Регель 

экстрактының курсы 0,5 мл/кг салмағына болғанда, перифериялық қанда 

глюкоза мөлшерінің өзгерісі болмады, сондықтан бауыр мен ұйқы безіне 

токсикалық әсер етпейтініне көз жеткіздік. 

Эминиум Регель экстрактының 1,5 мл/кг курсы перифериялық қанда 

мочевина мөлшерін 1,24 есе, АСТ – 2,42 рет, АЛТ- 2,33 рет, LDL – 1,93 рет, 

HDL 1,54 рет төмендетті.Креатинин мөлшерінің 2,98 есе жоғарылауы мен 

глюкоза 1,11, ал билирубин 1,2 рет жоғары көрсеткіш көрсетті. Бұл өзгерістер 

негізгі, көмірсу және энергиялық алмасудың жоғарылауын сипаттап, баур, 

бүйрек, жүрек қызметтерінің белсендеуімен түсіндіріледі. 

Эминиум Регель экстрактының 2,5 мл/кг курсынан соң мочевина, HDL, 

глюкоза және билирубин мөлшері айтарлықтай өзгермейді. АСТ, АЛТ және 
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LDL концентрациясының төмендеуі бар.  

Сонымен қатар, 15 кестеден анықталған, креатининнің мөлшерінің 

жоғарылауы , әдебиеттер шолуындағы егеуқұйрықтардың қан сары суындағы 

креатинин мөлшері 60-90 ммоль/л аралығында болатынымен түсіндіріледі.   

 

 
*- бастапқы көрсеткішке сәйкес айырмашылық нақтылығы (р<0,05) 

 

16 сурет - Эминиум Регель экстрактының  05 - 4,5мл/кг доза курсын алған 

жануарлар қан сарысуының биохимиялық көрсеткіштері  

 

14 күн бойы 4,0 мл/кг салмағына Эминиум Регель экстрактының курсын 

өткізген соң қан сарысуында мочевина, АСТ, АЛТ,  HDL және LDL 

көрсеткіштері айтарлықтай (р<0,05) төмендеді. Глюкоза, билирубин және 

креатинин бастапқы көрсеткіштерден 1,1; 1,56 және 4 рет жоғары болды. 

(кесте16). Алынған нәтижелер бүйрек, бауыр және қалқанша безіне токсикалық 

әсерін сипаттайды. 4,5мл/кг Эминиум Регель экстрактынның курсын 

аяқтағаннан кейінгі перифериялық қандағы мочевина, АСТ, АЛТ және LDL 

мөлшерін нақты төмендетті. 

 

15 кесте – Эминиум Регель экстрактының  4,0 - 4,5мл/кг доза курсын алған 

жануарлар қан сарысуының биохимиялық көрсеткіштері 

Көрсеткіштер 

Қан сарысуындағы көрсеткіштер 

Интактты ағза 
Интактты ағзаға мг/кг салмағына беру 

4,0 4,5 

1 2 3 4 

Мочевина, 

ммоль/л 

4,6+0,32 2,42+0,007* 3,24+0,23* 

Креатинин, 

ммоль/л 

29,4+1,3 116+0,15* 72+0,46** 

АСТ, ед/л 4,6+0,14 1,66+0.025* 2,19+0,018* 

АЛТ, ед/л 4,9+0,2 1,71+0,026* 2,2+0.02* 
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15 кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 

HDL, ммоль/л 1,1+0,1 0,56+0,006** 0,96+0,01 

LDL, ммоль/л 0,6+0,06 0,14+0,003** 0,18+0,005* 

Глюкоза, 

ммоль/л 

6,2+0,22 6,7+0,05* 6,3+0,04 

Билирубин, 

мкмоль/л 

9,0+0,32 14+0,1* 9.3+0,22  

      Ескерту 

      * - бастапқы көрсеткішке сәйкес айырмашылық нақтылығы (р<0,05),  

     ** - бастапқы көрсеткішке сәйкес айырмашылық нақтылығы (p<0,01) 

 

Кретинин мөлшері қалыптыдан статистикалық нақты (p<0,01) жоғары 

көрсеткіш көрсетті. Мочевина мөлшерінің төмендеуі мен креатининнің 

жоғарылауы негізгі және энергиялық алмасудың салдарынан болады, сонымен 

қатар жүрек-қан тамыр жүйесімен бүйрек қызметтерінің бұзылысымен 

сипатталады. (16 сурет).  

Сонымен, экспериментальды зерттеу нәтижелері 4,0-4,5 мл/кг салмағына 

берілген Эминиум Регель экстрактыны токсикалық әсерге ие, ал 0,5-2,5 мл/кг 

дозасы токсикалық емес, тіпті кей ағзаларға оң ықпал етеді.  

Қорытынды: Эминиум Регель экстракты токсикалығы төмен заттар 

қатарына жатады. 

 

3.4 Интактты және сублеталды гамма-сәулеленген ағзаның иммунды 

жүйесіне төгілген қайың қабығынаның үштерпеноидтар қоспасы және 

Эминиум Регель экстракттарының әсерін салыстыру 

 

3.4.1 Интактты ағза иммунды жүйесіне төгілген қайың қабығынан     

үштерпеноидтар қоспасы және Эминиум Регель экстракттарының әсерін 

салыстыру 

Эминиум Регель фитопрепаратын апробациялау және үштерпеноидтер 

экстрактін  жануарлар организміне иммунологиялық көрсеткіштеріне 

салыстыру үшін 70 шығу тегі белгісіз жымыстық жетілген ақ егеуқұйрықтарға 

тәжірибелер жасалған. Жұмыс барысында мынадай жануарлар пайдаланылды: І 

топ  - интактілілер ( п =15),2 топ – интактілер + Эминиум Регель препараты  1,5 

мл/кг дозада (п =20), 3 –ші топ интактілілер + Эминиум  Регель фитопрепараты   

2,5 мл/кг (n=15) дозада, 4 -топ -  үштерпеноидтер экстракты   50 мг/кг (n=20) 

дозада. Тәжірибеге алынған жануарлар 2-шi және 3-шілері Эминиум Регель 

фитопрепараттың курсын асқазан ішіне 14 күн қабылдады. 4-ші топтың 

тәжірибедегі жануарларына сол қалпында 50 мг/кг дозада 14 күн бойы 

үштерпеноидтер салыстырмалы экстракт препараты енгізілді.  

Иммунологиялық көрсеткіштері барлық аталған топтарда анықталды. 
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  * - р<0,05,   ** - р<0,01;  + - р<0,05,   ++ - р<0,01;   # - р<0,05,   ## - р<0,01 

 

 17-сурет - Интактты ағзаға Эминиум Регель мен үштерпеноид 

экстракттарының клеткалық иммунитетке әсерлері 

 

17-суретте Т-жасушалық тіркестіктін Эминиум Регель фитопрепараттың 

және үштерпеноидтер қоспасынан алынған салыстырмалы экстракттің әсерімен 

сәулеленген жануарларының көрсеткіштерінің өзгерістері белгіленген. 

16- кестеден  үштерпеноидтер қоспасынан алынған экстрактін енгізу 

кезінде лейкоциттердің нақты жоғарлауы және лимфоциттердің абсолюттік 

және салыстырмалы санының белгіленетінін көруге болады. Нақты түрде 

CD3+лимфоциттерінің 1,2 ретке төмендеуі нақты орын алады, ал 

салыстырмалы саны азаюға бағытталады. Т- лимфоциттерінің субпопуляция 

жағынан айтарлық өзгеріс байқалмады, CD4+және CD8+ лимфоциттерінің саны 

бақылау сандарының шектерінде болып қалды. Иммунды қалыптастыратын 

индексі маңызды өзгерістерге ұшыраған жоқ. ЛМТР –ФГА –ға ауысқан индексі 

нақты түрде  0,82 ±0,05 – ден  0,57±0, 04 (P<0,05)  - ке өзгерді.   

Сонымен, үштерпеноидтер қоспасынан алынған экстрактінің әсерінен  

интактті организмде лейкоцитоз, лимфацитоз, CDЗ+ лимфоциттерінің  

абсолюттік қалпының төмендеуі және лейкоциттердің 

лимфокинпродуцирлейтін қабілетінің жоғарылауы белгілі болды. 

Үштерпеноидтер қоспасының экстракті сонымен қатар перифериялық 

қандағы CD19+ лимфоциттерінің салыстырмалы және абсолюттік  санына әсер 

етпейді. Нақты түрде АИК –тің қанның сарысуында бақылаудағы 

көрсеткіштермен салыстырғанда концентрациясы төмендейді. 
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16 кесте - Төгілген қайың қабығынан үштерпеноидтер қоспасынан және 

Эминиум Регель экстракттарынан алынған әсері кезіндегі интактті организмнің  

иммунитетінің көрсеткіштері 

 
 

көрсеткіштер 

Зерттелетін топтар 

 

I  (n=15) II (n=20) III (n=15) IY (n=20) 

 

1. Лейкоциттер 

1 мкл 

6525±147 7400±75о 12000±400*о 7400±100ох 

2.Лимфоциттер  

1 мкл 

1.  2821±111 

2.    41±2,3 

1.   3300±60о 

2.   45±4,1 

1. 3700±30 о* 

2.  31±2,5*о 

1. 4313±391ох 

2.  60±7,0 ох 

3. CD3+  1.   1462±85 

2.    33±1,8 

1.    1160±20 о 

2.    36±0,5 

1. 1420±15* 

2.  45±3,1*о 

3. 1154±111хо 

4.  28±5,4 хо 

4. CD4+ 1. 703±86,0 

2.  21,3±1,8 

1.  650±60,0 

2.   21±6,0 

1. 880±22* о 

2. 27±0,6 о 

1. 682±11,5х 

2. 17,±5,4 х 

5. CD8+ 1.  492±26 

2. 11,2±0,4 

1. 520±23 

2.   15,0±0,5о 

1. 550±20 

2.  17±0,8 о* 

1. 471,5±12х 

2.  10,7±0,6х 

6. CD4/CD8+ 1.1,90±0,13 2,2±0,1 1,7±0.6 1,58±0.12 

7. ЛМТР   

(индекс) 

2.0,82±0,05 0,81±0,06 0,68±0,04о*  0,50±0,04ох 

CD19+ 1. 322±17,5 

2 .7,3±2,0 

1.680±27о 

2. 20±0,6 о 

1. 670±18о 

2. 21±0,6 о 

1.356±55,2 х 

2. 9,0±2,3 х 

АИК (г/л) 1,25±0,022 0,92±0,06о 0,66+0,09*о 0,38±0,01 х о 

Фагоцитоз %) 35,8±2,1 46±9,0 53±1,2*о 26,3+5,1 хо 

Ф/С 1,6±0,23 3,3±0,09о 5,2±0,06*о 5,1±0,56 о 

НКТ-тест 4,7±0,5 7,6±0,28о 7,0±0,33*о 13,3±4,4 хо 

    Ескерту:    I – интактілі II – интактілі+Эминиум Регель-1,5мл/кг;  

    III – интактілі  Эминиум Регель -2,5мл/кг; 

    IY - интактілі + үштерпеноидтар қоспасынан экстракт -50 мг/кг; 

    о – нақты Iтопқа (р<0,05); 

    * - нақтыIIтопқа, х – нақты III топқа  (р<0,05); n – жануарлар саны; 

 

Үштерпеноидтер қоспасынан алынған экстрактін енгізгенде организмнің  

фагоцитарлық бейспецификалық резистенттігі жағынан анықталған өзгерістер 

бақыланады; фагоцитоз нақты түрде  1,36 ретке төмендейді, Ф\с және НКТ– 

тест 3,2 және  2, 8 ретке жоғарлайды, сонымен (Р < 0,05)-ке. 

Интактті организмдегі цитокиндердің үштерпеноидтер қоспасынан алынған 

экстрактінің әсерінен болуы 18 –шы кестеде көрсетілген. Үштерпеноидтердің 

қоспасынан алынған экстрактінің әсерінен организмде ИЛ-2 нің 24 % (Р <0,05) 

және интерферонның 62,4 % (P< 0,01)-ға төмендеуі байқалады. ИЛ - 6 және 

TNF-α құрамынан айтылатындай өзгерістер байқалған жоқ. 
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Сонымен, төгілген қайың үштерпеноидтерінің қосындысының экстрактін 

енгізуінен интактті организмде лейколимфоз, Т- лимфоциттер санының 

төмендеуі, АИК – қан сарысуында концентратталануы, ИЛ -2- ның  1, 32 есеге 

және интерферонның 2. 66 ретке төмендеуі, лейкоциттердің 

лимфокинөндірушілік қабілетінің жоғарылауы және нейтрофилдердің 

қызметтік қабілетінің белсендірілуі сипатталады. 

2,5 мг/кг дене салмағындағы дозадағы Эминиум Регель экстракті 

перифериялық қанда ИЛ -2- нің  22, 7 % ( P<0,05) және ИЛ -6 және 

интерферонның 1,29-ға және 1,57-ке салыстырмалы концентрациясының тиісті 

жоғарылауына әкеледі.  

 

 
* -  интактіліге нақты (P<0,05) 

 

18 сурет - Ақ егеуқұйрықтар интактілі организміне цитокиндердің  құрамына   

фитопрепараттардың әсері 

 

       Эминиум Регель 1,5 және 2,5 мл/кг салмағына есептеп 14 күн бойы 

енгізгеннен кейін перифериялық қанда лейкоциттер саны айтарлықтай 

жоғарылайды. Регель Эминиумның 2,5мл/кг дозасынан лейкоциттер 

бақыланыуымен салыстырғанда 2 есеге жоғарлауы байқалады. Регель 

Эминиумінің екі дозасының әсерінен де перифериялық қанда лимфоциттер 

саны жоғарылады. Регель Эминиумнің 1,5 мг/кг дозасынан CDЗ+ 

салыстырмалы саны абсолюттік саны нақты түрде төмендеді, сондай –ақ  2,5 

мг/ кг дозасынан  жасушалардың салыстармалы саны бақылау тобындағыдай 

болды. Бірақ, Регель Эминиум екі дозаның әсерінен салыстырмалы саны  

жоғарылады; бірақ айтарлықтай жоғарылау Регель Эминиумның 2,5 мл/кг 

дозасының әсері  байқалады. 

CD4+ лимфоциттердің абсолюттік және салыстырмалы  саны Регель 

Эминиумның1,5мл/кг  дозасының әсерінен өзгерген жоқ, сондай-ақ 2,5 мл/кг 

Регель Эминиумның әсер етуінен 1,25 ретке абсолюттік санның және 

салыстырмалы лимфоциттер санның 1,29 ретке жоғарылайды CD 4+(Р <0,05). 
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Регель Эминиумның әсер етуінен1,5 мл/кг және 2,5 мл/кг CD 8+ абсолюттік 

саны бақылау санның шегінде болып қалады, бірақ CD8+ салыстырмалы 

лимфоциттер саны нақты түрде тиісінше Регель Эминиумның  1,5мл/кг және 

2,5 мл/кг дозасының әсерінен 1,34 және 1, 52 ретке жоғарылайды. 

Регель Эминиум препаратының иммунды қалыптастыратын индексі 

фитопрепараттың екі дозасының әсерінен ешбір өзгеріске ұшырамай 

байқаудағы көрсеткіштер қалпында қалды.  

Регель Эминиумның 1,5 мл/кг дозасы лейкоциттердің лимфокин 

өндіретін қызметіне ешқандай әсер етпеген, сондай- ақ Регель Эминиумның 2,5 

мл/кг дозасының  әсер етуінен ЛМТР –дың ФГА –ға көшу индексі бақылау 

санымен салыстырғанда 1,2 ретке төмендегені лейкоциттердің жоғары 

белсенділігін көрсетеді. 

Сонымен, Регель Эминиумның 1,5 мл/кг және 2,5 мл/кг дозалары қанда 

лейко-лимфацитоз болуына әкеледі.1,5 мл/кг дозалы Регель Эминиум 

фитопрепараты жалпы Т-лимфоциттердің төмендеуін және Т–лимфоциттердің 

супрессорлық белсенділігінің жоғарылауына әкеледі, бірақ лейкоциттердің 

қызметтік белсенділігіне әсері болымсыз. 

2,5 мл/кг дозалы Регель Эминиум фитопрепарат Т- лимфоциттердің 

барлық түрлерінің субпопуляциялар санының жоғарылауына әкеледі және 

лейкоциттердің қызметтік қабілеттері  белсенділігін арттырады. 

Регель Эминиумның 1,5 мл/кг және 2,5 мл/кг дозадағы фитопрепараты  

перифериялық қандағы CД 19+ лимфоциттердің нақты санын 111% 

жоғарылатады. Қан сарысуындағы Регель Эминиум фитопрепаратының 

әсерінен қан сарысуында айналымдағы иммундық кешендер төмендейді. 

Анықталған өзгерістер иммундық фагоцитарлық  тізбегінде де орын 

алады; фагоцитоздың жоғарлануы болса, Регель Эминиумның 1,5 мл/кг 

дозасында – жоғарлауға тенденцияланады, және 2,5 мл/кгдозасында – нақты 

жоғарлануы байқалады (48 %), Ф/с Регель Эминиум фитопрепаратының екі 

дозасының әсерінен нақты түрде жоғарылайды. НКТ – тестінің жоғарылауы 

Регель Эминиум фитопрепаратының екі дозасының әсерінен байқалады. 

Сонымен, Регель Эминиумның 1,5 мл/кг және 2,5 мл/кгдозалары 

интакттік организмде иммунитеттің гуморалдық тізбегін және организмнің 

арнайы емес фагоцитарлық резистенттілігін белсенді етеді. 

Регель Эминиумның 2,5 мл/кг дозадағы фитопрепараты анықталған 

иммунитеттің жасушалық тізбегіне әсер етеді, оны CD4+ CD 8+ лимфоцидтер 

субпопуляцияларының салыстырмалы санының жоғарлауында және 

лейкоциттердің лимфокинөндіруші қабілетінде байқалады. Цинокинді бейінде 

ИЛ-2 санының төмендеуі 1,29 ретке және ИЛ-6 концентратталуының  1,27 

ретке  және интерферонның 1,57  жоғарылауы белгілі болды. 
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3.3.2 Сублеталды гамма-сәулеленген ағзаның имунды жүйесіне 

төгілген қайың қабығынаның үштерпеноидтар қоспасы және Эминиум  

Регель экстракттарының әсерін сипаттау 

 Алдыңғы тарауда Эминиум Регель препаратының және төгілген қайың 

қабығынан жасалған экстракт қоспасының интактті түрде жануарлар 

организмдердің иммундық жүйесіне өткізілген зерттеулердің қорытындылары 

белгіленген. Осымен байланысты аталған зерттеу сәулелендірген 

жануарлардың 15 дана егеуқұйрықтардың бір тобында  және Эминиум Регель  

экстрактың препаратының 2,5 мг/кг дозасын және төгілген қайың  қабығынан 

жасалған 50 мг/кг дене салмағына дозалы үштерпеноидтер экстракт қоспасын 

қабылдайтын екі тобында өткізілген. Иммунологиялық көрсеткіштерді 

интакттік, сәулелендірген және аталған фитопрепараттарды қабылдаған 

жануарлар топтарымен салыстырылған, сандық материал статистикалық 

өндеуден өткізілген (19 кесте). 

 

  17  кесте - Эминиум Регель  экстрактының және төгілген қайың қабығынан 

жасалған үштерпеноидтар қоспасының экстракттарының сублеталды гамма –

сәулеленген ағзаның иммундық жүйесінің  функционалдық жағдайы 

 
Иммунологи-

ялық 

көрсеткіштері 

                                      Зерттелетін топтар 

 

I  (n=15) II (n=20) III (n=15) IY (n=20) 

 

Лейкоциттер 

1 мкл 

6525±147 5012±301о 10300±610*о 5750±125о*х 

Лимфоциттер 

1 мкл 

1.  2821±111 

2.    41±2,3 

1.   1400±150о 

2.   14±1,4 о
 

1. 6625±121* о 

2.  66±3,0*о 

1. 3050±320*х 

2.  45,5±4,4*х 

3. CD3+  1.   1462±85 

2.    33±1,8 

1.    415±15 о 

2.    13±1,4 о 

1.1847±210*о 

2. 27,5±2,7* 

1220±400* 

    14,2±0,13ох 

4. CD4+ 1. 703±86,0 

2.  21,3±1,8 

1.  227±18,0 о 

2.   7,9±0,6 о 

1. 884±78* 

2. 13±2,5 о* 

1.420±30 о*х 

2. 14±0,13*о 

5. CD8+ 1.  492±26 

2. 11,2±0,4 

1. 188±55,3 о 

2.   5,0±0,46о 

1. 962±29,6*о 

2.  14,5±1,1 о* 

1. 370±20*х о 

2. 8,1±0,7*х о 

6. CD4/CD8+ 1,90±0,13 1,58±0,11о 0,9±0.09*о 1,13±0.11о*х 

7. ЛМТР   

(индекс) 

0,82±0,05 1,4±0,03о 0,67±0,05о* 1,31±0,11ох 

 

CD19+ 1. 322±17,5 

2 .7,3±2,0 

1.586±16,3о 

2. 21,0±1,2 о 

1. 488.5±50,8о 

2. 7,5±0,9о 

1.440±70 о* 

2. 12.0±0,90*х 

АИК (г/л) 1,25±0,022 0,6±0,02о 0,35+0,09*о 1.57±0,2*х 

Фагоцитоз %) 35,8±2,1 22,4±2,0о 23,5±1,8о 27.8+2,4о 

Ф/с 1,6±0,23 0,8±0,11о 5,2±0,72*о     1,1±0,09о*х  

НКТ-тест 4,7±0,5 3,0±0,4о 7,0±0,33*о 4,6±0,31*х 

      Ескерту:   I – интактілі;    II – 6 Гр сәулеленген; 

      III – 6 Гр сәулеленген + үштерпеноидтар қоспасынан экстракт -50мг/кг;  

      IY - интактілі + Эминиум Регель экстракты -2,5 мл/кг;  

      о – нақты Iтопқа (р<0,05); 

      * - нақты IIтопқа, х –нақты III топқа  (р<0,05); n – жануарлар саны; 
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Аталғандай, 6 Гр дозалы гамма–сәулелену Т–жасушалардың 

пролиферативті белсенділігін, олардың сандық және қызметтік жағдайын 

төмендетеді, сонымен қатар иммунитеттің гуморальдық тізбесіне және 

организмге арнайы емес супрессивтік әсер етеді; оны В-лимфоциттердің 

жоғарылауында, АИК концентрациясының қан сарысуындағы, фагоцитоз, 

фагоцитарлық санның төмендеуінде және НКТ –тесттен көруге болады. 

 

 
1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01;  2-ші: + - р<0,05,   ++ - р<0,01 

 

19 сурет – 6 Гр сәулелену мен эмоциялық стресстің біріккен әсеріне 

Эминиум Регель экстрактының ықпалы 

 

17 кестеден төгілген қайың  қабығынан жасалған үштерпериоид 

экстрактін енгізгенде сәулеленген организмде лейкоциттер саны нақты түрде 

бақыланатын топпен салыстырғанда 2,05 есеге жоғарылайды (Р<0,01), сондай- 

ақ перифериялық қандағы лимфоциттер санының нақты және салыстырмалы 

сандары жоғарылайды. Лимфоциттер санының нақты және салыстырмалы 

CD3+ сандары сонымен 4,5 және 2,1 ретке жоғарлайды. CD 4+  нақты түрде 

3,89 ретке жоғарлайды және интакттік даналар деңгейіне жетеді. CD8+ 

лимфоциттердің нақты санының 5,1 есеге жоғарлауы олардың бақылаудағы 

санмен салыстырғанда нақты жоғарылауына және сонымен қатар интакттік 

көрсеткіштерге әкеледі. 

CD4+субпопуляциялардың санының, ерекше алғанда CD8+ 

лимфоцидтердің төмендеуі иммундық реттеу индексінің төмендеуіне әкеледі. 

Лейкоциттердің ЛМТР –дің ФГА –ға ауытқуы индексі нақты түрде 

бақыланатын топпен салыстырғанда 2,1 есеге және интакттік топпен 

салыстырғанда 1,2 есеге төмендейді. 

Сәулеленген жануарлардың иммунитетінің гуморалдық және арнайы емес 

фагоцитарлық тізбелерінде төгілген қайың  қабығынан жасалған үштерпериоид 
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экстрактін енгізгенде, сонымен қатар 18 кестеде көрсетілген көрсеткіштерінің 

өзгергені белгілі болды. 

Лейкоциттердің ЛМТР –дің ФГА –ға аутқу индексі нақты түрде 

төмендеуімен CD19+ лимфоциттер нақты санының жоғарлауы  белгіленеді, 

сондай- ақ CD19+ лимфоциттердің салыстырмалы саны интакттік жануарлар 

тобының даналарына сәйкес келеді. Сол уақытта қан сарысуындағы АИК 

концентрациясының 0,6±0,024–тен 0,35 ±0,09 ( Р<0,01) төмендеуі байқалады. 

Фагоцитоз, бақылау тобындағыдай, төмен болып қалады, ол жерде ф/с 

бақыланатын топпен салыстырғанда 6,5 есеге жоғарылады және 3,25 есеге 

интактік жануарларға қарағанда жоғары болып табылады. 

НКТ – тесттің 2,3 ретке жоғарылауы (Р<0,05) 2,33 есеге жоғарылауы 

белгіленді, бұл интакттік  жануарлардың деңгейінен 1,48 есеге Эминиум Регель 

экстрактінің әсерінен кейін асты. 

Алынған көрсеткіштерді қорытындылай отырып,  гамма сәулелерімен 

сәулеленген организмнің төгілген қайың  қабығынан жасалған үштерпениоид 

экстракті CD3+,CD4+, және CD9+ лимфоциттер санын қалпына келтіреді, 

лейкоциттер және лимфоциттердің, CD8+жасушаларының 

субпопуляцияларының, Ф/с және НКТ – тест жалпы санын жоғарылатады, қан 

сарысуындағы  АИК концентрациясын және ЛМТР дың ФГА – ға 

лимфоциттердің ауытқуы индексін төмендетіп, сонымен гамма- сәулелену 

сублетальді дозасымен сәулеленген иммундық жүйенің барлық тізбектеріне 

оңтайлы әсер етеді. 

Регель Эминиум экстрактінің әсерінен нақты түрде перифериялық қанда 

лейкоциттердің саны бақылаудағы топпен салыстырғанда жоғарылайды, бірақ 

интакттік жануарлардың деңгейіне жетпейді. Лимфоциттердің нақты және 

салыстырмалы саны 2,17 есеге жоғарылайды және интакттік көрсеткіштерге 

жетеді. 

Сондай- ақ өзгерістер лимфоциттердің CD3+ деңгейінде орын алады; 

олардың көрсеткіштері интакттік көрсеткіштерге тең келеді.CD4+және CD8+ 

лимфоциттердің нақты сандарының бақыланудағы топпен салыстырғанда  

жоғарлауына қарамастан, олардың сандары интакттік көрсеткіштерден төмен 

болып табылады.ИРИ - иммунды регуляторлы индексі нақты алғанда 

салыстырылатын топтардан төмен, ал лимфоциттердің ЛМТР –ден ФГА –ға 

лимфокинөндіруші қызметі бақыланатын топтағыдай болып қалады. 

Сонымен, Регель Эминиумы сәулеленген организмнің жасушалық тізбегінде 

лимфоциттердің жалпы санын және жалпы (CDЗ+) Т-лимфоцидтерді  

қалыптастырады. 

Иммунитеттің гуморальды тізбегінде CD19+ лимфоциттерінің нақты 

және салыстырмалы санының бақылаудағы топпен салыстырғанда 1,33 және 

1,75 есеге төмендеуі бақыланады, бірақ бұл жерде берілген көрсеткіштер 

интакттік деңгейлерден нақты алғанда жоғары болады. Қан сарысуындағы АИК 

концентрациясы интакттік деңгейіне дейін жоғарылайды. 
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Фагоцитоз және фагоцитарлық саны Эминиум Регель әсерінен 

жоғарлануына бағытталады. НКТ- тест 1,53 есеге жоғарылады және интакттік 

деңгейге жетті. 

Алынған мәліметтерді қорытындылай келіп, Эминиум Регель 

иммунитеттің жасушалық тізбегіне нақты әсер келтірмейтінін болжауға 

болады, бірақ иммунитеттің гуморалдық тізбегіне оңтайлы әсер етпейді және 

нейтрофилдердің қызметтік қабілетін жоғарылатады. 

Алдыңғы тарауда интакттік жануарлардың төгілген қайың  қабығынан 

жасалған үштерпеноид экстрактін және Эминиум Регель әсерінен цитокиндік 

жағдайы зерттелген.Осы тарауда цитокиндік бейін жағдайын зерттеу 

сәулелендірген жануарлар және оларды  фитопрепараттармен түзетілуі 

қолданған. 

Төгілген  қайың  қабығынан жасалған үштерпеноид экстрактін және 

Эминиум Регель әсерінен сәулеленген жануарлардың қан сарысуындағы 

цитокин деңгейінің өзгерісі 21 кестеде көрсетілген. 

 

 
1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01; 2-ші: + - р<0,05,   ++ - 

р<0,01, о - р<0,05,   оо - р<0,01 
 

20 сурет - Үштерпеноид қосындысынан жасалған экстрактінің әсерінен 

сәулеленген жануарлардың қан сарсуындағы цитокин деңгейінің өзгерісі 
 

 17 кестеден және 12 суреттен 6 Гр гамма – сәулелерімен сәулелендірілген 

организмде ИЛ -2 құрамының нақты болуы 1,25 есе, ИЛ-6 1,2 есе, TNF -α  1,35 

есе және интерферонның 1,62 есе төмен болуы белгіленген. Аталған мәліметтер 

гамма-сәулеленудің сублеталды дозасының әсерінен барлық зерттелетін 

цитокиндердің  құрамының төмендеуі орын алады, ал үштерпеноид 

қосындысынан жасалған экстрактінің әсерінен сәулеленген организмде ИЛ-2 

құрамының  1,2 есеге,  ИЛ-6 құрамының 1,26 есеге жоғарлауы орын алады, бұл 

жағдай интакттік көрсеткіштерге сәйкес келеді. TNF -α құрамының нақты 

жоғарануына қарамастан, оның маңызы интакттік деңгейге жетпейді. 

Интерферон-γ деңгейі 4,1 есеге төмендейді (Р<0,05).  
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Алынған көрсеткіштер төгілген қайыңқабығынан жасалған үштерпеноид 

экстрактін және әсерінен гамма - сәулелермен сәулеленген организмінде ИЛ-2 

және Ил-6 құрамдарының қалыптануы қалыптасады және интерферонның 

деңгейінің 4,1 есеге төмендеуі орын алады. 

 

 
о -   интактіліге нақты (P<0,05), х – 1 –ші топқа нақты, + - ІІ–ші топқа нақты, I – 

сәулеленген, II – сәулеленген+үштерпеноид, ІІІ  – сәулеленген+Эминиум Регель 

 

21 сурет -  6 Гр гамма-сәулеленеген ағзада үштерпеноидтар қосындысы 

мен Эминиум Регель экстрактінің цитокиндер құрамына әсері 
 

Эминиум Регель экстрактінің әсерінен сәулеленген организмде, 

бақыланатын топтағыдай, ИЛ -2 1,28 есеге нақты түрде төмендетіледі, ИЛ -6 

концентрациясы төмендетілген болып қалады. Сол жерде бақыланатын топпен 

салыстырғанда, нақты түрде TNF -α және интерферон-γ концентрациясы 

жоғарлайды, ал интерферон-γ құрамы нақты түрде интакттік организмнің 

көрсеткіштерінен жоғары болады. 

Сонымен, Эминиум Регель экстрактінің әсерінен сәулеленген организмде 

ИЛ-2 құрамының төмендеуі  және TNF-α  мен интерферон-γ құрамының 

жоғарылауы орын алады. Ал үштерпеноидтер қосындысы экстрактының 

әсерінен ИЛ-2 және ИЛ -6 құрамының қалыптасуы жүреді. 

 

         3.4 Алшақ кезеңде түрлі стрессті факторлардың бірлескен әсерінен 

туындаған иммунитет жүйесінің өзгерістеріне Эминиум Регель 

экстрактының ықпалы 

 

3.4.1 Алшақ кезеңде сублетальды гамма-сәулеленген және эмоциялық стресс 

әсер еткен ағзаның иммунды реактивтілігінің бұзылысына Эминиум Регель 

экстрактының ықпалы 

Қойылған мақсаттарды шешу үшін біз 5 сериялы тәжірибені 170 ақ шығу 

тегі белгісіз жыныстық жетілген егеуқұйрықтарға өткіздік. Өткен тарауда 
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өткізген 4 тәжірибенің қорытындылары жазылған: 1 серия –интактты (n -15), 2 

серия-интактты+алшақ кезде 6Гр сәулеленген (n-20), 3-ші- интакттілер + 

эмоциялық стресс  (n-30), 4-ші серия –6Гр+ЭС(n -30), 5-ші серия –

6Гр+ЭС+Эминиум Регель  2,4 және 5 сериялары «Агат–РМ» ресейлік 

радиотерапевтік құрылғымен 60 Со сәулелерімен өткізілді. 6Гр радиациялық 

әсердің бағалануы ұзартылған мерзімде 3 айдан кейін анықталды. 5 серияның 

жануарлары Регель Эминиум курсын 2,5 мг/ кг 14 күнаралығында реr оs 

қабылдады.  

        1 тәуліктен кейін стресстік әсерден кейін 1,51 есе және 2,6 есе CDЗ+ 

лимфоцидтердің салыстырмалы  және нақты саны жоғарланды, CD4+- және 

CD8+лимфоцидтердің бастапқы бақыланған көрсеткіштермен салыстырғанда 

жоғарылады және төмендеді. 

2 және 3 тәулікте стресстік әсерден кейін CDЗ+, CD4+- және 

CD8+лимфоцидтері бастапқы және бақыланған көрсеткіштерден жоғары 

болды. ИРИ жоғарлануға бағыт алды, ал лейкоциттердің көшу  индексі 

бастапқы және бақыланған көрсеткіштермен салыстырғанда төмендеді. 

 

18 кесте - Эминиум Регель экстракті организмнің алшақ кезеңдегі гамма -

сәулеленуінің сублеталды дозасымен эмоциялық стресстің иммундық жүйесінің 

клеткалық тізбегіне әсері 

 
 

Көрсеткіште

р  

 

Интактілітоп 

Стресстен  кейінгі уақыт 

1 тәулік 2 тәулік 3 тәулік 

Абс. саны Абс. саны Абс. саны Абс. саны 

1 2 3 4 5 

Лейкоцит,х 

109 /л 

А.6,48±0,51 

Б.4,96±0,42 * 

1) 4,93±0,37 * 

2) 4,91±0,35 

3)6,18±0,47 #+ 

4,32±0,38 ** 

4,32±0,38 

5,79±0,38 # 

4,47±0,38 ** 

4,34±0,31 

5,67±0,35 # 

Лимфоцит, х 

109 /л 

А.2,76±0,12 

Б. 3,41±0,29* 

1) 3,47±0,31* 

2)3,51±0,32 

3)3,62±0,27** 

2,24±0,22 ++ 

2,55±0,19 * 

3,21±0,17* ## 

2,17±0,23 *++ 

2,22±0,22 * ++ 

2,97±0,21 #+ 

CD3+ А.1,46±0,10 

Б. 0,62±0,04 

*** 

1)0,43±0,04 ***++ 

2) 0,54±0,04 

3)0,94±0,05 

+++### 

0,73±0,07 *** 

0,71±0,07 *** 

1,01±0,13+# 

0,81±0,07 ***+ 

0,79±0,07 ***+ 

1,32±0,09 +++## 

CD4+ А.0,70±0,04 

Б. 0,38±0,04 

*** 

1)0,37±0,02 *** 

2) 0,35±0,02 *** 

3) 0,49±0,02 +## 

0,48±0,03 *** 

0,41±0,03*** 

0,54±0,04 +# 

0,29±0,03 *** 

 0,33±0,03 *** 

 0,58±0,05++ ## 

 

CD8+ А.0,49±0,02 

Б. 0,29±0,02 

*** 

1)0,21±0,02 ***+ 

2) 0,25±0,02 *** 

3) 0,30±0,03# 

0,33±0,03 * 

 0,37±0,03 *+ 

 0,40±0,03+ 

0,22±0,02***+ 

0,28±0,02 *** 

 0,39±0,03+ # 

ИРИ   А.1,44±0,11 

Б. 1,29±0,11 

 

1)1,76±0,16+ 

2) 1,40±0,11 

3)  1,63±0,15 

1,45±0,12 

1,10±0,09 * 

 1,35±0,11 

1,31±0,10 

 1,17±0,08 

 1,48±0,12 # 
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18 кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 

ЛМТР А.0,79±0,04 

Б. 1,48±0,13 

*** 

1)1,30±0,15 *  

2) 1,34±0,15 * 

3) 0,89±0,65  

1,36±0,09 *** 

 1,37±0,09 *** 

1,06±0,08 # 

1,32±0,10 ** 

1,35±0,10 ** 

0,95±0,08 # 

       Ескерту: А- интактілі, Б- алшақ мерзім, 1 –стресс  + интактілі, 2 – стресс + алшақ 

мерзім, 3 – стресс  + Эминиум Регель, 

      1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01, ***- р<0,001.  

      2 -ші топпен айырмашылық нақты: + - р<0,05,   ++ - р<0,01, +++- р<0,001. 

      3-ші топпен айырмашылық нақты: # - р<0,05,   ## - р<0,01, ###- р<0,001. 

 

Алынған мәліметтер негізінде Эминиум Регель экстрактінің және 

эмоциялық стресстің 6 Гр сублеталді дозасымен сәулеленген организмге ЖБС 

ерте және соңындағы деңгейлерінде әсерінен лейко- лимфоцитоз, CDЗ+, CD4+- 

және CD8+субпопуляцияларының, лимфоциттердің иммунитеттің 

көрсеткішіндегі жасушалық тізбедегі 1,55 есеге  жоғарлануы [261]. 

Иммунитеттің гуморальдік тізбегінде Эминиум Регель экстрактінің және 

эмоциялық стресстің сублеталді гамма сәулелену дозасымен сәулеленген 

организмге барлық бақылану ұзақтықта лейкоциттер деңгейі бақыланатын 

көрсеткіштерден нақты түрде жоғары болып келеді (19 кесте). 

 

19 кесте- Эминиум Регель экстракті организмнің алшақ кезеңдегі  гамма -

сәулеленуінің сублеталды дозасымен эмоциялық стресстің иммунитеттің 

гуморалдық  тізбегіне әсері 

 
 

Көрсеткіште

р  

 

Интактілітоп 

Стресстен  кейінгі уақыт 

1 тәулік 
2 тәулік 3 тәулік 

Абс. саны Абс. саны Абс.саны Абс. саны 

1 2 3 4 5 

Лейкоцит, х 

109 /л 

А.6,48±0,51 

Б.4,96±0,42 * 

1) 4,93±0,37 * 

2) 4,91±0,35 * 

3) 6,18±0,47 #+ 

4,32±0,38 ** 

4,32±0,38 ** 

5,79±0,38# 

4,47±0,38 ** 

4,34±0,31 ** 

5,67±0,35 # 

CD19+ А.0,34±0,02 

Б. 0,49±0,03 *** 

1)0,39±0,03 * 

2) 0,42±0,03 * 

3) 0,40±0,03+* 

0,30±0,02 

0,33±0,02+++ 

0,38±0,02++# 

0,25±0,02 * 

 0,27±0,02 *+++ 

 0,32±0,02+++# 

АТК А.1,26±0,11 

Б. 1,62±0,12 * 

1)0,82±0,07 * 

2) 0,93±0,08 *+++ 

3) 1,13±0,09++ # 

1,12±0,07 

 1,14±0,07++ 

 1,23±0,08+ 

0,97±0,06 * 

 0,85±0,06 *+++ 

 1,12±0,09 ++# 

АТК % 49,18±3,49 1)29,65±2,12 ** 

2) 27,97±2,02 * 

3) 34,63±3,17+ 

31,98±2,57 * 

 29,88±2,61 * 

 33,88±2,39+ 

27,38±2,11 ** 

 26,88±2,10 ** 

35,56±2,54++ # 

Супрессия 

индексі ) 

 1)37,33±3,12 * 

2) 39,48±3,14 * 

3) 30,56±2,87++ 

35,32±3,19  * 

6,72±3,20 *+ 

31,15±2,53++ 

44,65±4,31 * 

 45,21±4,32 * 

 7,87±2,17+++##   
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19кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 

Ig A г/л  А.  6,11±0,48 

Б.  4,14±0,54 * 

1)5,01±0,26 * 

2) 4,95±0,26 

3) 5,56±0,45+ 

5,76±0,48 

5,14±0,47  

7,38±0,57* +# 

4,67±0,35 * 

4,07±0,35 

6,78±0,30 ++## 

Ig M г/л А.7,22±0,32 

Б.8,44±0,51 * 

1)6,01±0,48 * 

2) 6,62±0,48**+ 

3)7,36±0,42 # 

8,13±0,62 

7,68±0,61 

11,68±0,84**+# 

7,62±0,64 

7,38±0,64 

10,36±0,87** # 

Ig G г/л А.8,33±0,72 

Б.4,65±0,52 ** 

1)4,65±0,48 ** 

2) 4,23±0,46 

3)8,27±0,76* +## 

5,08±0,41 * 

4,54±0,40 

9,22±0,75++ ## 

4,09±0,32 *** 

 4,04±0,32 

6,58±0,41 ++## 

        Ескерту - 18 кестедегідей  

 

Стресстік әсерден 1 тәуліктен кейін CD19+- лимфоциттердің нақты және 

салыстырмалы саны соншама аз көлемдегі ерекшеліктері болады, АИК 

концентрациясы қан сарысуында және АТЖ саны көк бауырда бақыланатын 

деңгейлерден нақты түрде 163 есеге бақылаудағы көрсеткіштерден төмен            

(Р<0,05). 

Стресстік әсерден кейінгі 2 тәуліктен кейін CD 19+- лимфоциттік саны 

бақылаулық көрсеткіштен нақты түрде жоғары болды, қан сарысуындағы АИК 

концентрациясы 1,32 есеге бастапқы деңгейден жоғары болып табылды. АТЖ – 

тың көк бауырдағы саны бастапқы көрсеткіштермен салыстырғанда 1,48 есеге 

төмен болды. Суперпрессия индексі 31,15 + 2, 53 % құрады. 

Стресстік әсерден кейінгі 3 тәуліктен кейін CD19+-лимфоциттер саны 

және димфоциттердің АТЖ саны көк бауырдағы саны нақты түрде 

бақылаудағы көрсеткіштерден жоғары болды, бақылаудағы көрсеткіштермен 

салыстырғанда супрессия индексі 1,6 есеге төмендеді. 

 

20 кесте - Эминиум Регель экстракті және эмоциялық стресстің әсеріне  алшақ 

кезеңдегі гамма -сәулеленуінің сублеталды дозасымен сәулеленген организмнің 

цитокинді бейінінің өзгерісі 

 
Көрсеткі

штер 

А. интактылы 

топ 

6. алш/кезең 

Стресс тен  кейінгі уақыт 

1 тәулік 2 тәулік 3 тәулік 

 

1 2 3 4 5 

ИЛ-2  А.66,3±6,52 

Б.53,2±4,75 

1)37,66±2,86 * 

2) 36,77±2,85* 

3) 49,58±4,27 #+ 

1)40,58±3,88 * 

2) 40,07±3,88 * 

3) 47,63±3,52+ 

1)42,66±3,37 * 

2) 40,24±3,38 * 

3) 48,37±3,28# 

ИЛ-6 А.36,4±3,05 

Б.21,3±2,45 ** 

1)48,66±4,52 * 

2) 43,74±3,25* 

3) 45,88±3,49*  

1)44,63±3,57 

2) 43,77±3,58* 

3) 8,87±3,46**+++ 

1)38,81±3,12 

2) 37,96±3,13* 

3) 45,98±3,04* 

TNF-Α α  А.67,5±4,55 

Б.56,3±5,22 * 

1)78,22±6,57 * 

2) 77,56±6,58* 

3) 82,34±6,46*++ 

1)77,89±5,79 

2) 75,21±6,31* 

3) 76,34±6,32*+ 

1)63,27±5,67 

2) 63,04±5,67 

3) 75,89±5,18* 
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20 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 

Интерфе-

рон-γ  

А.21,0±1,88 

Б..34,5±3,12 * 

1)15,57±1,87 * 

2) 14,78±1,87 * 

3) 20,63±1,35*++# 

1)14,88±1,24 * 

2) 14,32±1,24* 

3) 21,75±1,86++* 

# 

1)16,33±1,34 * 

2) 15,64±1,33 * 

3) 21,17±1,56*+# 

Фагоцито

з % 

А.36,20±2,61 

Б.22,34±2,02 

*** 

1)29,66±2,01 * 

2) 25,41±2,32 

3) 32,54±2,59++# 

1)28,33±1,67 * 

2) 27,34±1,54 * 

3) 33,66±2,68++# 

1)18,64±1,17 *** 

2) 15,78±1,08** 

3) 25,89±2,43 # 

Ф/ сан А.1,59±0,14 

Б. 1,09±0,09 

** 

1)2,78±0,18 *** 

2)2,72±0,18 * 

3) 2,02±0,23 *+# 

1)1,04±0,07 * 

2) 1,06±0,07  

3) 1,48±0,11*+ # 

1)1,12±0,11 * 

2) 1,08±0,11  

3) 1,23±0,10 

НКТ % 4,87±0,41 1)7,66±0,52 ** 

2) 6,87±0,48* 

3) 5,66±0,45 ++# 

1)6,39±0,50  * 

2) 6,28±0,50  * 

3) 8,97±0,53*++ 

## 

1)3,01±0,18 ** 

2) 2,91±0,16 ** 

3) 5,33±0,37 ### 

18 кестедегідей 

 

Эминиум Регель экстракті организмнің алшақ кезеңдегі гамма -

сәулеленуінің сублеталды дозасымен эмоциялық стресстің М және G 

иммунноглобулиндердің әсері бақылаудағы көрсеткіштерден жоғары болды (20 

кесте). 

Стресстік әсерден кейінгі 2 тәуліктен соң Ig A,  IgG және IgM 

концентрациялары нақты түрде бақылау  және бастапқы көрсеткіштермен 

салыстырғанда жоғарылады. 

 

 
1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01; 2-ші: + - р<0,05,   ++ - р<0,01,  

 

22 сурет – Эминиум Регель экстрактінің әсерінен 6 Гр сәулеленген 

жануарлардың қан сарсуындағы цитокин деңгейінің өзгерісі 

 

Эминиум Регель экстракті организмнің алшақ кезеңдегі гамма -

сәулеленуінің аз дозасымен эмоциялық стресстің ЖБС ерте және алшақ 

кезеңдегі Ig A,  IgG және IgM, CD 19+-лимфоциттердің,  көк бауырдың АТК 

жоғарылауы және супрессия индексінің төмендеуіне әкеледі [262]. 
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Эминиум Регель экстрактының аясында организмнің алшақ кезеңдегі  

гамма -сәулеленуінің сублеталды дозасымен эмоциялық стрессті зерттеуінде 1 

тәуліктен кейін ИЛ-2 1,36 есеге және 1,42 есеге бақылаудығы топпен 

салыстырғанда жоғарлауы байқалады. TNF-α және ИЛ-6 деңгейлері 

бақыланатын топтағыдай жоғары. 

Стресс - әрекеттен кейінгі 2 тәулікте интерферон-γ деңгейі көрсеткіштен 

жоғары болып қалады. Басқа зерттелудегі көрсеткіштер жақтан болымсыз 

өзгерістер байқалады. 

Стресс - әрекеттен кейінгі 3 тәуліктен кейін ИЛ-6, TNF -α деңгейлері 

бастапқы көрсеткіштермен салыстырғанда 1,21 және 1,19 есеге жоғары, 

интерферон-γ құрамы бағалау деңгейден 1,4 есеге және ИЛ -2 1,2 есеге 

көрсеткіштен жоғары болды. 

Алынған мәліметтер Эминиум Регель экстрактының аясында сәулеленген 

организмде гамма- сәулеленудің сублеталды дозасының әрекетінен кейін АТК 

деңгейінде ерте және соңғы  алшақ кезеңде - интерферон және ИЛ -2 құрамы 

жоғарылауы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Стресс әрекеттен кейінгі 3 тәуліктен кейін фагоцитарлық санның 

қалыптануы өтті, фагоцитоз 1,66 есеге жоғарланды және НКТ –тест бағалау 

көрсеткіштермен салыстырғанда 1,83 ретке жоғары болды. 

Алынған даналардың негізінде Эминиум Регель экстракттің және  

сәулеленген организмде гамма- сәулеленудің сублеталды дозасының әрекетінен 

ұзақ мерзімнен кейін және эмоциялық стресстің әрекетінен нақты емес 

фагоцитарлық резистенттілік ЖБС ерте және кейінгі деңгейлерінде 

жоғарланады [263] 

Қорытынды: Алынған даналардың негізінде Эминиум Регель 

экстрактының және  сәулеленген организмде 6 Гр сублеталды дозасының 

әрекетінен ұзақ мерзімнен кейін жалпы бейімделу синдром кезінде келесі 

көрсеткіштер байқалады: лейко—лимфацитоз, CD3+, CD4+ 

субполярлизациялануының, CD4+ CD8+ лимфациттердің жоғарлануы және 

иммунитеттің жасушалық тізбегіндегі сапалы көрсеткіштің 1,55 есеге 

жоғарлануы байқалады; организмнің нақты емес фагоцитарлық 

резистенттігінің, IgA,  IgG және  IgM құрамддардың, CD19+- лимфациттердің, 

көк бауырда АТЖ  жоғарлануы, супрессия индексінің, интерферон-γ және ИЛ -

2 төмендеуі байқалды. 

 

3.4.2 Алшақ кезеңде фракциялы гамма-сәулеленген және эмоциялық 

стресс әсер еткен ағзаның иммунды реактивтілігінің бұзылысына   

Эминиум Регель экстрактының ықпалы 

Қойылған мақсаттың шешілуі үшін біз тәжірибенің 5 сериясын  түсі ақ 

шығу тегі белгісіз жыныстық жетілген 170 егеуқұйрыққа өткіздік. 1- интактты 

(n=15), 2-ші – алыс мерзімдегі сәулеленгендер (n=20), 3-ші - интакттік + 

эмоциялық стресс  (n=45), 4-ші серия - алыс мерзімдегі сәулеленгендер + стресс  

(n=45), 5-ші – Эминиум Регель экстракті + эмоциялық стресс + сәулеленгеннен 

кейін алыс мерзімдегі (n=45). Фракцияланған дозамен сәулелену (2Гр+2Гр+2Гр 
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аптасына 1 рет, 3 апта бойы) 2, 4 және 5 сериялар «Агат-РМ» ресейлік 

радиотерапевтік құрылғыда 60Co гамма –сәулелермен өткізілген. Иммундық 

жағдайдың бағалануын алыс мерзімде 3 айдан кейін 2Гр+2Гр+2Гр дозамен 

сәулеленген кейінанықталған. 5 серияның жануарлары Регель Эминиум  

экстракті курсын алды 2,5мг/кг дозамен 14 күн per/os. 

Эминиум Регель экстрактімен гамма - фракцияланған дозамен организмнің 

алыс кезеңде сәулеленген және эмоциялық стресстің ЖБС ерте деңгейінде 

CD3+- лимфоциттер санының 1,28 есеге жоғарылауы және  CD4+-

лимфоциттердің санының 1,36 есеге бағалау көрсеткіштерімен салыстырғанда  

(P<0,05, 21 кесте). Лейкоциттер көшуінің индексі бақылаудағы 

көрсеткештерден 1,45 есеге төмен болды (P<0,05). 

Стресс әсерінен кейінгі 2 тәуліктен кейін лейко және лимфоцитоз 

белгіленді, CD3+және CD4+-лимфоциттер бақылаудағы көрсеткештердің нақты 

және салыстырмалы сандарынан нақты түрде жоғары болып табылды. ИРИ 

көрсеткіші нақты түрде бақылаудағы және бастапқы көрсеткіштерден жоғары 

болды. Лейкоциттер көшуі индексі бақылаудағы көрсеткіштерден 1,56 есеге 

төмен болды. 

 

 
      1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01; 2-ші: + - р<0,05,   ++ - р<0,01 
 

23 сурет - Фракциялы дозалы сәуле алған ағзаның иммундық 

көрсеткіштері және оның коррекциясы  

 

Стресстік әрекеттен кейін 3 тәулікте радиацияланған организмде 

лейкоциттер және лимфоциттер саны қалпына келеді. CD3+және CD4+-

лимфоциттер бақылаудағы көрсеткештердің нақты және салыстырмалы 

сандарынан нақты түрде және лейкоциттер көшуі индексі жоғары болып 

табылды. ИРИ көрсеткіші жоғары көтеріледі.  

Сонымен, Эминиум Регель экстрактінің алыс кезеңдегі гамма- 

радиацияланудың фракцияланған дозамен сәулеленген және эмоциялық 

* +*# *+# * *+

#Қалыпты топ

2+2+2+ЭС

Стрессогенді 
факторлар+ЭР
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стресстің әсерінен ЖБС ерте және кейінгі деңгейінде иммунитеттің жасушалық 

тізбектің сандық және сапалық құрамы жоғарылайды. 

 

21 кесте - Алыс кезеңдегі  гамма- сәулелендірудің фракциялы дозамен 

сәулеленген және эмоциялық стресстің әсерінен организмнің жасушалық 

иммунитеті 

Көрсет

кіштер  

а. интактілі 

б. алш/к 

Стресстен  кейінгі уақыт 

1 тәулік 2 тәулік 3 тәулік 

Абс. саны Абс. саны Абс. саны Абс.саны 

1 2 3 4 5 

Лейко-

цит 

а.6,48±0,51 

б. 6,12±0,46 

 

1)5,65±0,45 

2) 5,23±0,46 

3) 6,17±0,37 

14,14±0,41 * 

24,07±0,41**+ 

3) 6,07±0,52  # 

5,11±0,34 * 

 5,13±0,34* 

 6,23±0,34 # 

Лим-

фоцит 

а.2,76±0,12 

б. 3,19±0,25 

 

1)3,10±0,24 

2) 3,09±0,24 

3) 3,11±0,26 

2,17±0,15* 

 ,05±0,11**+++ 

 3,03±0,24 # 

2,55±0,17 

2,41±0,17*+ 

2,98±0,18# 

CD3+  а.1,46±0,10 

б. 1,61±0,17 

1)1,47±0,11 

2) 1,22±0,14 

3) 1,57±0,10# 

1,39±0,09 

 1,17±0,11* 

 1,49±0,08# 

1,28±0,08 

1,19±0,07+* 

1,42±0,11 

CD4+ а.0,70±0,04 

б. 0,49±0,04 * 

1)0,58±0,04 * 

2) 0,50±0,04 

3) 0,68±0,05+*# 

0,57±0,04 * 

0,51±0,04 

 0,69±0,03*# 

0,47±0,03 ** 

0,46±0,03 

0,59±0,03 *# 

CD8+  а.0,49±0,02.  

б. 0,38±0,04 * 

1)0,41±0,03 * 

2) 0,38±0,04 

3) 0,48±0,04 

0,41±0,03 * 

 0,40±0,03 

0,43±0,03 

0,37±0,02 ** 

0,38±0,02 

0,40±0,03 

ИРИ   а.1,44±0,11 

б. 1,21±0,11 

1)1,41±0,12 

2) 1,32±0,09 

3) 1,42±0,11 

1,39±0,08 

1,27±0,08 

1,60±0,11+*# 

1,27±0,11 

1,21±0,11 

1,48±0,10 

ЛМТР а.0,79±0,04 

б. 0,84±0,06 

1)1,54±0,12 *** 

2) 1,47±0,11** 

3) 1,01±0,08* +# 

1,27±0,11 ** 

1,39±0,11*** 

 0,89±0,07+ ## 

1,46±0,12 *** 

1,27±0,11**+ 

1,07±0,06 *+# 

       Ескерту 

      1-ші топқа нақты айырмашылық: * - р<0,05,   ** - р<0,01, ***- р<0,001.  

      2-ші топқа нақты айырмашылық: + - р<0,05,   ++ - р<0,01, +++- р<0,001.  

      3-ші топқа нақты айырмашылық:  # - р<0,05,   ## - р<0,01,  ###- р<0,001. 

 

Эминиум Регель экстрактінің алшақ кезеңде гамма- сәулеленудің 

фракцияланған дозамен сәулеленген және эмоциялық стресстің әсерінен  

барлық мерзімде лейкоциттер деңгейі бақылаудағы көрсеткіштерден нақты 

түрде жоғары  болады. 

Стресстің әсерінен 1 тәуліктен кейін  CD19+-лимфоциттердің нақты саны  

1,69 есеге, АИК концентрациясы қан сарысуында 1,38 есеге жоғарылады, АТЖ 

-тің көк бауырдағы санының жоғарлауына әкеледі. Супрессия индексі бастапқы 

деңгейден 1,78 есеге төмен келеді (P<0,05).   
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 22 кесте – Алшақ кезеңде  гамма- радиацияланудың фракцияланған дозамен 

сәулеленген және эмоциялық стресстің әсерінен иммунитеттің гуморалды 

тізбегінің көрсеткіштері 

 
 

Көрсеткі

штері  

1 топ 

а. Интактты 

б. алш/кезең 

Стресстен кейінгі уақыт 

1 тәулік 2 тәулік 3 тәулік 

Абс. саны Абс. саны Абс. саны Абс. саны 

1 2 3 4 5 

Лейкоцит а.6,48±0,51 

б. 6,12±0,46 

 

1)5,65±0,45 

2) 5,23±0,46 

3) 6,17±0,37 

4,14±0,41 * 

4,07±0,41** 

 6,07±0,52  # 

5,11±0,34 * 

 5,13±0,34* 

 6,23±0,34 # 

CD19+ а.   0,34±0,02 

б. 0,26±0,02 * 

1)0,41±0,02* 

2) 0,40±0,02* 

3) 0,44±0,03* 

0,39±0,03 

 0,38±0,02* 

0,43±0,02** 

0,29±0,02  

 0,27±0,02 

 0,37±0,02 # 

АИК а.1,26±0,11 

б. 0,83±0,08 * 

1)1,12±0,09 

2) 1,11±0,09*+ 

3) 1,15±0,08*+ 

1,38±0,03 

1,25±0,07*++ 

 ,15±0,17**+## 

0,94±0,07 * 

 0,85±0,08 

1,19±0,06*+# 

АТК % а.49,18±3,49 

б. 31,21±2,87 ** 

1)32,33±2,12 ** 

2) 31,18±2,87** 

3) 39,66±3,26 

34,65±2,66 * 

32,31±2,81 

 40,33±3,52+*# 

31,58±2,38 ** 

 31,26±2,38 

35,33±2,44 

Супресси

яның 

индексі  

а.  

б.34,65±3,56 * 

1)32,33±2,64 * 

2) 22,77±1,95*+ 

3) 9,63±1,43++# 

30,44±2,58 * 

 20,36±1,47*++ 

18,22±1,43 ++## 

36,35±2,65 * 

 15,73±2,24++ 

29,64±2,12##  

 

Ig A г/л  а. 6,11±0,48 

б. 4,77±0,41* 

1)4,66±0,43 * 

2) 4,63±0,43  

3) 6,34±0,38 *+# 

7,65±0,52* 

5,23±0,47 

9,38±0,61**++ ## 

6,37±0,56 

 5,44±0,48 

 7,33±0,58++# 

Ig M г/л а. 7,22±0,32 

б. 7,65±0,77 

1)5,35±0,49 * 

2) 5,28±0,49*+ 

3) 6,66±0,41 # 

9,33±0,73 * 

7,31±0,54 

 12,68±0,85**+## 

8,32±0,57 

7,69±0,55 

12,18±0,86**++#

# 

Ig G г/л а. 8,33±0,72 

б. 5,37±0,49* 

1)5,65±0,57 * 

2)5,08±0,42 

3) 9,89±0,61*+## 

6,66±0,48 5,27±0,47 

 9,88±0,51++## 

10,37±0,91* 

7,31±0,56+ 

9,96±0,73+++# 

      Ескерту 

      1-ші топқа нақты айырмашылық: * - р<0,05,   ** - р<0,01, ***- р<0,001.  

      2-ші топқа нақты айырмашылық: + - р<0,05,   ++ - р<0,01, +++- р<0,001.  

      3-ші топқа нақты айырмашылық:  # - р<0,05,   ## - р<0,01,  ###- р<0,001. 

 

Стресстік әсерден 2 тәуліктен кейін перифериялық қанның лейкоциттер 

саны бақылаудағы көрсеткіштерден нақты түрде жоғары болады. CD19+- 

лимфоциттердің нақты саны 1,65 есеге бастапқы деңгейден асады, АИК қан 

сарысуындағы концентрациясы нақты түрде жоғары. АТЖ -ң көк бауырдағы 

санының бастапқы және бақыланудағы деңгейлерден жоғары. Супрессия 

индексі 18,22±1,43 % (P<0,05) құрады. 

Стресстік әсерден 3 тәуліктен кейін CD19+- лимфоциттердің нақты саны, 

АИК қан сарысуындағы концентрациясы нақты түрде бастапқы және 
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бақылаудағы деңгейлерден жоғары болды. АТЖ -тің көк бауырдағы санының 

және супрессия индексі бастапқы және бақылаудағы деңгейлерден 

жоғарылады. 

Сонымен, Эминиум Регель экстрактінің алшақ кезеңде гамма- сәулеленудің 

фракцияланған дозамен сәулеленген және эмоциялық стресстің аясында ЖБС 

ерте және кейінгі деңгейінде CD19+-лимфоциттер санының  және 

концентрациясы АИК қан сарысуындағы концентрациясының жоғарлауына 

әкеледі.  

 

23 кесте - Алшақ кезеңдегі фракциялы сәулеленген ағзаның арнайы емес 

фагоцитарлық резистенттігінің жағдайы 

 
 

Көрсеткі

штері  

1 топ 

а. Интактылы 

топ 

б. алш/кезең 

Стресстен кейінгі уақыт 

 

1 тәулік 2тәулік 3тәулік 

Абс. саны Абс. саны 
 

Абс. саны 

Лейкоци

т,х 109 /л 

а.6,48±0,51 

б. 6,12±0,46 

 

 

1)5,65±0,45 

2) 5,23±0,46 

3) 6,17±0,37 

 

4,14±0,41 * 

4,07±0,41**+ 

6,07±0,52  # 

5,11±0,34 * 

5,13±0,34* 

 6,23±0,34 # 

Фагоцит

оз % 

а.36,20±2,61 

б. 40,62±4,12 

1)26,01±2,11* 

2) 25,94±2,11*+ 

3) 32,88±2,24 # 

27,65±2,01 * 

28,02±1,97*+ 

 30,65±1,58+ 

21,52±2,11 ** 

24,45±2,10**+ 

 28,34±2,07*+# 

Фагоцит

арлық 

саны 

а.1,59±0,14 

б. 1,36±0,12 

1)1,37±0,09 

2) 1,28±0,10 

3) 1,43±0,08 

1,12±0,08 * 

1,11±0,08* 

1,31±0,09 

1,11±0,10 * 

1,10±0,10* 

2,21±0,21 *+## 

НКТ % а.4,87±0,41 

б. 4,13±0,38 

1)3,92±0,21* 

2) 4,02±0,21 

3) 4,55±0,30 

3,04±0,21 * 

3,21±0,22*+ 

4,32±0,35 # 

3,31±0,18 * 

3,08±0,17**+ 

4,18±0,32 # 

ИЛ-2  а.66,38±6,52 

б. 59,28±5,66 

1)50,22±4,33 * 

2) 48,97±4,57 

3) 59,67±4,16 

48,63±3,46 * 

48,22±3,46  

 57,91±3,03 # 

49,37±3,55 * 

47,48±3,42 

 53,21±4,33 

ИЛ-6 а. 36,42±3,05 

б. 43,28±4,02 

1)41,28±3,58 

2) 43,11±2,98 

3) 42,66±2,67 

42,31±3,43 

44,09±4,07 

 40,66±3,04 

40,65±3,01 

37,57±2,76 

 50,37±4,38# 

TNF-α  а.67,55±4,55 

б. 59,03±4,55 * 

1)85,37±7,25 * 

2) 9,46±8,74*+ 

3) ,87±5,37*++ 

72,63±6,38 

67,49±5,93 

 63,23±5,37 

58,63±4,39 

60,41±4,84 

 62,98±5,06 

IFN-γ а. 21,05±1,88 

б. 17,31±1,82 * 

1)19,65±1,85 

2) 17,43±1,04 

3) 19,98±1,17 

17,68±1,09 

 17,24±1,10 

18,38±0,93 

15,39±1,11 * 

16,47±1,17 

18,33±1,23 

      Ескерту 

     1-ші топқа нақты айырмашылық: * - р<0,05,   ** - р<0,01, ***- р<0,001.  

     2-ші топқа нақты айырмашылық: + - р<0,05,   ++ - р<0,01, +++- р<0,001.  

     3-ші топқа нақты айырмашылық:  # - р<0,05,   ## - р<0,01,  ###- р<0,001. 

 

Эминиум Регель экстрактінің алшақ кезеңде гамма-сәулеленудің 

фракцияланған дозамен сәулеленген және эмоциялық стресстің әсерінен 
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организм алшақ кезеңде 1 тәуліктен кейін, А,М және G иммуноглобулиндердің 

бастапқы және бақыланудағы көрсеткіштермен салыстырғанда нақты түрде 

жоғары деңгейлері бақыланды. 

Эмоциялық стресстің әсерінен 2 тәуліктен кейін нақты түрде IgA, IgG және 

IgM бастапқы және бақыланудағы көрсеткіштермен салыстырғанда нақты 

түрде жоғары концентрациялары бақыланды. Осындай жағдай стресстік 

әсерден 3 кейінгі тәулікте белгіленді. 

Сонымен, эминиум Регель экстрактінің алшақ кезеңде гамма- 

радиацияланудың фракцияланған дозамен сәулеленген және эмоциялық 

стресстің әсерінен организм ерте және алыс кезеңдерде ЖБС IgA, IgG және IgM 

құрамының жоғарлануына әкеледі 

Жалпы бейімделу синдромның Эминиум Регель экстрактінің алшақ 

кезеңдегі  гамма- радиацияланудың фракцияланған дозамен сәулеленген және 

эмоциялық стресстің әсерінен организм ерте кезеңдерінде фагоцитоздың нақты 

түрде жоғарлануы белгіленеді, Ф/с, НКТ-тесттің көрсеткіші маңызды 

өзгерістерсіз қалған. 

Эмоциялық стресстің әсерінен 3 тәуліктен кейін НКТ –тесттен басқалары, 

фагоцитоз, фагоцитарлық сан және НКТ-тесттің  көрсеткіштері бақылаудағы 

көрсеткіштерден жоғары, бірақ бастапқы деңгейден төмен болды. 

Алынған көрсеткіштер негізінде Эминиум Регель экстрактінің алшақ 

кезеңдегі    гамма- радиацияланудың фракцияланған дозамен сәулеленген және 

эмоциялық стресстің әсерінен алыс кезеңдерінде организмнің арнайы емес 

фагоцитарлық резистенттігі жоғарылайды. 

 

 
1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01; 2-ші: + - р<0,05,   ++ - р<0,01,  

 

24 сурет – Эминиум Регель экстрактінің әсерінен 2+2+2 Гр сәулеленген 

жануарлардың қан сарсуындағы цитокин деңгейінің өзгерісі 

 

Алшақ кезеңде гамма-радиацияланудың фракцияланған дозамен 

сәулеленген және эмоциялық стресстің әсерінен 1 тәуліктен кейін нақты түрде 

TNF-α-ның 1,47 есеге жоғарлануы орын алады. ИЛ-2, ИЛ-6 және интерферона-γ 

деңгейлері бастапқы және бақылану көрсеткіштеріне сәйкес келді. 
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Стресс әсерінен 2 тәуліктен кейін ИЛ-2 деңгейі  1,22 есеге бақылау 

деңгейінен жоғары  (P<0,05). Басқа зерттелетін көрсеткіштер жағынан нақты 

өзгерістер бақыланбады.  

Стресс әсерінен 3 тәуліктен кейін ИЛ-6 деңгейі нақты түрде бақыланатын 

деңгейден жоғары болды.  

Алынған көрсеткіштер Эминиум Регель экстрактінің аясында 

радиацияланған организмде гамма- радиациялаудың фракцияланған дозасының 

әсер етуінің алыс мерзімде ЖБС ерте кезеңінде TNF -α ның жоғарлауы орын 

алатыны, ЖБС алыс кезеңінде ИЛ-6 деңгейі жоғарылауы белгіленетіні туралы 

қорытынды жасауға мүмкіндік береді.  

 

3.4.3 Алшақ кезеңде аз дозалы гамма-сәулеленген және эмоциялық 

стресс әсер еткен ағзаның иммунды реактивтілігінің бұзылысына 

Эминиум Регель экстрактының ықпалы 

 

Бұл қойылған мақсаттың шешілуі үшін біз тәжірибенің 5 сериясын 170  ақ 

тексіз жыныстық жасқа жеткен егеуқұйрықтарға жасадық. 1- серия интакттілер 

(n=15), 2-ші –  алшақ кезеңде радиацияланғандар (n=20), 3-ші- интакттілер + 

эмоционалды стресс  (n=45), 4-ші серия - алыс мерзімде радиацияланғандар + 

стресс  (n=45), 5-ші – Эминиум Регель экстракті + эмоциялық стресс  + 

радиацияланғаннан кейін алшақ кезеңде (n=45). 0,2 Гр радиацияланғандар 2, 4 

және 5 сериялардың жануарларына ресейлік «Агат-РМ» радиотерапевтік 

құрылғымен гамма-сәулелермен 60Co жасалды. Алыс мерзімдегі иммундық 

мәртебеге 0,2 Гр дозалық радиациялық әсерден  3 айдан кейін бағаланды. 5 

сериялар эминиум Регель экстрактінің курсын 2,5мг/кг 14 күн бойы per/os 

қабылдады. 

Алшақ  кезеңде Эминиум Регель экстракті және эмоционалды стресстің 

радиацияланған организмге гамма-сәулеленудің аз мөлшерді дозада әсерінде 

жалпы бейімделу синдром ерте деңгейінде лейкоциттер саны интакттік топтың 

көрсеткіштерінен нақты түрде төмен (23 кесте). ЖБС алшақ кезеңде 

лейкоциттер саны  бағалану тобынан 1,28 есеге көбірек болды. 

Бағалану тобындағыдай, лимфоциттер саны ЖБС  ерте деңгейінде нақты 

түрде бастапқы деңгейден жоғары және жоғары деңгейде оның  алшақ кезеңде 

де солай болып қалады.  Бұл жерде ЖБС алшақ кезеңде лимфоциттер саны 

бағалану деңгейінен нақты түрде жоғары болатынын атап кету қажет. 

Эмоционалды стресс 1 тәуліктен кейін CD3+-, CD4+ және 

CD8+лимфоциттер жағынан бастапқы көрсеткіштермен салыстырғанда 

көрінетін өзгерістер орын алмайды. Бағалау топпен салыстырғанда, CD4+-және 

CD8+лимфоциттердің нақты және салыстырмалы саны төмендеген. 

Стрес әсерінен 2 тәуліктен кейін CD3+ нақты саны бастапқы және  бақылау 

деңгейлерінен төмен. CD4+- және CD8+-сандары нақты түрде бағалану 

көрсеткіштерден төмен. 
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24 кесте –Эминиум  Регель экстракті иммундық жүйенің жасушалық тізбегіне  

гамма-радиацияландырудың аз мөлшердегі дозасының алшақ кезеңіндегі және 

эмоционалдық стресстің қосалқы әрекеттеріне әсері 

 
Көрсеткі

штер  

а. интактылы 

б.алш/к 

Стресстен кейінгі уақыт 

1 тәулік 2 тәулік 3 тәулік 

Абс. саны Абс. саны Абс. саны Абс. саны 

Лейко-

цит 

А .6,48±0,51 

Б. 6,12±0,25. 

.  

 9,26±0,82 * 

6,02+0,46+ 

 6,98+0,57+ 

8,32±0,75 * 

6,24+0,51+ 

6,55+0,43+ 

.5,11±0,35  

6,13+0,52 

 6,57+0,45+ 

Лим-

фоцит 

А. 2,76±0,12 

Б..4,1±0,33* 

1)  4,55±0,41 * 

2)  4,43+0,42* 

3) 87+0,41* 

3,54±0,28 * 

3,77+0,27* 

3,23+0,22 

2,28±0,20  

3,15+0,20+ 

3,28+0,22+ 

CD3+  А.1,46±0,10 

Б.0,96±0,07** 

. 

1,86±0,17* 

1,43+0,11 

1,53+0,12 

1,12±0,09 * 

1,34+0,12 

1,64+0,08*+ 

0,87±0,09 ** 

1,10+0,11* 

1,53+0,14++# 

CD4+ А. 0,70±0,04 

Б. 0,42±0,03*. 

1) 1,02±0,11 * 

2) 0,57+0,06++ 

3) 0,73+0,05+# 

0,98±0,08 * 

0,61+0,05+ 

0,74+0,04#+ 

0,60±0,07   

0,56+0,05* 

0,73+0,06# 

CD8+  А.0,49±0,022.0,

Б.31±0,04*.  

1) 0,95±0,08 *** 

2) 0,39+0,04*+ 

3) 0,44+0,03+ 

0,81±0,07 ** 

0,44+0,04+ 

0,45+0,03+ 

0,47±0,03 

0,45+003 

0,46+0,03 

ИРИ   А.1,44±0,11 

Б.1,39±0,14 

 

. 

1,07±0,12* 

1,43+0,12+ 

1,63+0,11+ 

1,19±0,11  

1,38+0,11 

1,64+0,08+ 

1,20±0,11 

1,25+0,10 

1,55+0,12+# 

ЛМТР А. 0,79±0,04 

Б. 0,37±0,03* 

0,67±0,07 

0,89+0,04**+ 

3)0,75+0,05# 

0,70±0,06 

0,85+0,06+ 

0,70+0,04# 

0,85±0,08 

0,90+0,08 

0,81+0,06 

 

18 кестедегідей 

 

Стрес әсерінен 3 тәуліктен кейін CD3+ лимфоциттердің нақты және 

салыстырмалы сандары бақылау көрсеткіштерінен нақты түрде жоғары болды. 

CD4+лимфоциттердің нақты саны бақылау көрсеткіштерден нақты түрде 

жоғары, CD8+ саны бастапқы және бақылау көрсеткіштерге сәйкес келді. 

Эминиум Регель экстракті және эмоциялық стресстің әсерінде 0,2 Гр 

дозасымен радиацияланған организмге иммунорегуляторлық индексі 

бақыланудың барлық мерзімдерінде нақты түрде бақыланатын 

көрсеткіштерінен жоғары болды. 

Эминиум Регель экстрактінің аясында ЖБС ерте деңгейлерінде  

лейкоциттер миграциялану индексі бақылау көрсеткіштерінен нақты түрде 

төмен. Стресс әсерінен кейінгі 3 тәулікте осы көрсеткіш жоғарлануға 

бағытталды.   

Сонымен, Эминиум Регель экстракті дене  салмағының 2,5 мл/кг жалпы 

бейімделу синдромының  ерте кезеңінде лимфоциттердің жалпы санының 

төменденуіне, CD4+лимфоциттер санының және лейкоциттердің 
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лимфокинөндіретін қабілетінің жоғарлауына әкеледі. Жалпы бейімделу 

синдромының алыс кезеңінде CD3+, CD4+лимфоциттер және 

иммундықреттеуші индекстің жоғарылауымен анықталады.    

 

25 кесте – Ағзаның эмоциялы стресстің әсеріндегі алшақ кезеңде аз дозалы 

гамма- радиацияланулардың иммунитеттің гуморалды тізбегінің көрсеткіштері   

 
 

Көрсеткі

штері  

1 топ 

а. Интакты топ 

б. алш/кезең 

Стресстен кейінгі уақыт 

1 тәулік 2 тәулік 3 тәулік 

Абс. саны Абс. саны 
 

Абс. саны 

Лейкоцит а.6,48±0,51 

б. 6,12±0,46 

 

19,26±0,82 * 

6,02+0,46+ 

 6,98+0,57+ 

8,32±0,75 * 

6,24+0,51+ 

0 ,55+0,43+ 

5,11±0,35 * 

 6,13+0,52 

 6,57+0,45+ 

CD19+ а.   0,34±0,02 

б. 0,49±0,04 * 

0,71±0,08 ** 

0,39+0,03+ 

0,37+0,41+ 

0,60±0,07 * 

0,33+0,03+ 

0,36+0,02+ 

0,57±0,06 * 

0,35+0,02+ 

0,38+0,03+ 

АИК а.1,26±0,11 

б. 0,94±0,08* 

0,73±0,05 ** 

1,31+0,08+ 

1,3+0,10+ 

1,52±0,12 

1,34+0,11 

1,35+0,10 

1,39±0,11 

1,28+0,10 

1,31+0,11 

АТК % а.49,18±3,49 

б. 37,8±3,22 ** 

32,67±2,96* 

22+3,66*+ 

39,35+2,5*# 

35,54±3,12 * 

38,83+3,22* 

39,28+3,14* 

31,54±3,02 * 

41,63+4,56+ 

45,34+3,27+ 

Супресси

я  индексі 

а.  

б.20,2±2,1 * 

30,11±2,75 * 

21,32+1,93+ 

20,54+2,12# 

26,32±2,43 * 

18,65+1,71+ 

21,33+1,82 

34,23±2,88 * 

16,78+1,42+ 

8,5+0,64*+# 

Ig A г/л  а. 6,11±0,48 

б. 4,65±0,38* 

9,54±0,81 * 

5,22±0,34+ 

7,96±0,37 ### 

11,63±0,92 *** 

9,37±0,64 **+ 

3. 7,02±0,51 # 

7,38±0,62 

8,91±0,67 * 

7,38±0,5 

Ig M г/л а. 7,22±0,32 

б. 6,53±0,56 

6,66±0,54 

27,35±0,62 

8,98±0,52 #+ 

8,67±0,63 * 

8,27±0,6 

10,32±0,81 # 

8,86±0,61 * 

6,77±0,53  

9,87±0,63 * 

Ig G г/л а. 8,33±0,72 

б. 5,88±0,47* 

15,35±1,42 ** 

6,55±0,52 *++ 

8,78±0,94 # + 

14,37±1,13** 

12,63±1,04 * 

9,09±0,71 #+ 

11,37±0,86 * 

10,87±0,94 * 

11,34±0,87* 

 

      18 кестедегідей 

 

Осымен аз дозалы гамма- радиацияланулардың алыс мерзімді салдарлары 

және  иммундық жүйенің гуморалды тізбегінің бейімделуі  эмоционалды 

стресске біздің ынталануымызды қажет етеді. 

Алыс мерзімді аз дозалы гамма-радиацияланулар кезіндегі Эминиум  Регель 

экстракті  және эмоционалды стресстің организмге әсерінде барлық мерзімде 

CD19+лимфоциттер деңгейінің төмендеуіне әкеледі, қан сарсуындағы АИК 

концентрациясы бастапқы көрсеткіштермен салыстырғанда ерекше өзгерістерге 

ұшырамайды, бірақ CD19+лимфоциттер саны бақылау көрсеткіштерден нақты 

түрде төмен болды.   
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Барлық бақылау кезінде қан сарысуында АИК концентрациясы өзгермеді. 

Стресс  әсерінен 1 тәуліктен кейін  көк бауырдағы АТЖ нақты саны бастапқы 

деңгейден төмен, бірақ  бақылау деңгейінен жоғары.  

   

26 кесте  - Организмнің алшақ кезеңдегі аз дозалы сәулеленген дозасының 

арнайы емес фагоцитарлық резистенттігінің және цитокиндік бейіні жағдайы 

 
 

Көрсеткі

штері  

а. Интакты топ 

б. алш/кезең 

Стресстен кейінгі уақыт 

1 тәулік 2 тәулік 3 тәулік 

Абс. саны Абс. саны 
 

Абс. саны 

Лейкоци

ттер х 

109 /л 

а.6,48±0,51 

б. 6,12±0,46 

 

 

9,26±0,82 * 

6,02+0,46+ 

6,98+0,57+ 

8,32±0,75 * 

6,24+0,51+ 

6,55+0,43+ 

5,11±0,35 * 

6,13+0,52 

6,57+0,45+ 

Фагоцит

оз % 

а.36,20±2,61 

б. 39,54±3,34 

1) 59,58±4,87 ** 

2)33,22+3,21++ 

3)40,9+2,17+ 

34,12±3,02 

35,14+3,12 

40,45+3,11 

35,24±3,21 

29,17+2,32* 

39,81+2,76# 

Фагоцит

арлық 

саны 

а.1,59±0,14 

б. 2,19±0,18* 

1) 2,57±0,23 * 

2)1,19+0,17++ 

3)1,37+0,09++ 

2,01±0,12 * 

1,23+0,10+ 

1,38+0,11 

1,21±0,11 * 

!1,44+0,11 

1,52+0,10+ 

НКТ % а.4,87±0,41 

б. 8,73±0,81* 

1)9,36±0,82** 

2)6,67+0,54+ 

3)5,87+0,42+ 

9,44±0,85 ** 

5,04+0,43+ 

5,94+0,31+ 

5,36±0,51 

3,79+0,24+ 

5,37+0,43# 

ИЛ-2  а.66,38±6,52 

б. 49,55±4,66* 

1)69,11±5,21 

2)49,55±4,66 *+ 

3)62,44±4,11 # 

68,35±4,86 

52,35±4,33+ 

64,21±4,04 # 

57,54±4,32 

58,38±4,05 

61,98±5,18 

ИЛ-6 а. 36,42±3,05 

б. 50,33±4,77* 

1)49,66±4,22 * 

2)50,33±4,77 * 

3)9,59±2,23 # 

45,37±3,65 

48,92±3,67 * 

45,03±3,07* 

40,33±4,22 

39,28±3,23 

47,68±2,66 *# 

TNF-Α α  а.67,55±4,55 

б. 69,66±5.38 

1)82,44±5,18 * 

2).  69,66±5,38 

3).  68,47±5,42 

78,65±5,39 

76,28±5,24 

70,37±4,69 

79,35±7,33 

65,34±4,27 

70,17±5,16 

IFN-γ а. 21,05±1,88 

б. 15,16±1,23 * 

1)39,12±3,65 ** 

2) 15,66±1,23 *+ 

3)  19,88±1,31 #+ 

35,29±2,74 ** 

16,07±1,15 *+ 

21,32±1,39 #+ 

30,32±2,42 * 

11,87±1,02**+ 

21,22±2,18 #+ 

       Ескерту 

       Бақылау  топпен нақты айырмашылық: * - р<0,05,   ** - р<0,01, ***- р<0,001.  

Емделмеген топпен  нақты айырмашылық: + - р<0,05,   ++ - р<0,01, +++- р<0,001.  

 

Эминиум Регель экстрактінің  және эмоциялы стресстің  аз мөлшердегі 

дозамен радиациаланған организмге әсер етуінің жалпы бейімделу синдромның 

ерте деңгейлерінде бақылаудағы көрсеткіштермен салыстырғанда Ф/с, НКТ-

тест және  фагоцитоз төмендеуі белгіленді. Стресстік әсерден 3 тәуліктен кейін 

Ф/с, НКТ-тест және фагоцитоз бақылаудағы көрсеткіштерден нақты түрде 

жоғары болды. 

Жасалған даналардың негізінде Эминиум Регель экстрактінің  аясында 

радиациаланған организмде эмоциялық стресстің әсерінен әдетті емес 
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фагоцитарлық резистенттік  ЖБС алыс мерзімінде деңгейінде жоғарланатынын 

белгілеуге болады. 

Супрессия  индексінің көрсеткіштері бақылаудағы көрсеткішке тең. А, М 

және G иммуноглобулиндердің жоғары деңгейлері бақылануда. 

Стресстік әсерден 2 тәуліктен кейін қан сарсуында АИК деңгейлері және 

көк бауырдағы АТЖ саны өзгерген жоқ. Бақылаудағы деңгеймен 

салыстырғанда IgA және IgG деңгейлері төмен болды. IgM құрамының  

бақылаудағы деңгейден нақты түрде жоғары болды. 

Стресстік әсерден 3 тәуліктен кейін көк бауырда АТЖ саны жоғарылады 

және бастапқы деңгейге жетті, 1,86 есеге супрессия индексі төмендеді. М және 

G иммуноглобулиндер концентрациялары жоғары болып қалды.  Қан 

сарысуында АИК және А иммунглобулиндер деңгейлерінде барлық бақылау 

кезінде айтарлықтай өзгерістер орын алмаған. 

Сонымен, Алшақ кезеңде аз дозалы гамма-сәулеленулер кезіндегі Эминиум 

Регель экстракты  және эмоционалды стресстің организмге әсерінің ерте 

кезеңінде ЖБС көк бауырда АТЖ деңгейі және барлық иммуноглобулиндер 

сандарының жоғарлауына әкелді. ЖБС алшақ кезеңде көк бауырда АТЖ 

санының, IgA деңгейінің жоғарылауы, супрессия  индексінің төмендеуі және М  

және G иммунглобулиндер концентрациялануының жоғарауы байқалды. 

 

 
1-ші топпен айырмашылық нақты: * - р<0,05,   ** - р<0,01; 2-ші: + - р<0,05,   ++ - р<0,01,  

 

25 сурет – Эминиум Регель экстрактінің әсерінен 0,2 Гр сәулеленген 

жануарлардың қан сарсуындағы цитокин деңгейінің өзгерісі 

 

  Эминиум Регель экстрактінің  әсерінен, аз мөлшердегі дозамен 

радиациаланған организмге әсер етуінен кейінгі алшақ кезеңдегі   жалпы 

бейімделу синдромының барлық деңгейлерінде эмоциялық стрессте 

организмнің арнайы емес фагоцитарлық резистенттіктің жоғары белсенділігі 

пайда болады. 
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26 сурет - Регель эминиумы экстрактының стрессогенді факторлар әсерінен 

кейінгі мерзімде  цитокинді профильге ықпалы 

 

Эминиум Регель экстрактының  аз мөлшердегі гамма –радиацияланған 

цитокинді профиліне және эмоциялық стресстің алыс мерзімдегі әсері  ЖБС 

ерте деңгейінде аз мөлшердегі гамма –радиацияланған организмде  Эминиум 

Регель экстрактының аясындағы эмоциялық стресс  ИЛ-2 жоғары құрамының 

болуын, ИЛ-6 құрамының төмендеуіне және интерферон-γ бастапқы 

деңгейлеріне дейін жоғарлануына әкеледі. TNF-α деңгейі ғана айтуға 

тұрмайтын өзгерістерсіз қалады.  

Стресс әсерінен 2 тәуліктен кейін ИЛ-2 деңгейі бақылану деңгейінен нақты 

түрде жоғары болып қалады, ИЛ-2 деңгейінің бастапқы көрсеткішпен 

салыстырғанда әрі қарай жоғарлануы, TNF-α деңгейінің жоғарлануына 

бағытталуы белгіленеді, ал интерферона-γ деңгейі нақты түрде бақылану 

көрсеткіштерден жоғары болды. 

Стресс  әсерінен 3 тәуліктен кейін ИЛ-2, TNF -α  және ИЛ-6 деңгейлері 

бастапқы көрсеткіштерге сәйкес келеді, бірақ сол арада ИЛ-6 деңгейі сияқты 

интерферона-γ нақты түрде бақылау деңгейінен жоғары. 

Алынған мәліметтер Эминиум Регель экстрактының аз мөлшердегі гамма –

сәулеленген цитокинді профиліне және эмоциялық стресстің алыс мерзімдегі 

әсері  ЖБС ерте деңгейінде аз мөлшердегі гамма –радиацияланған организмде 

ИЛ-2, ИЛ-6, TNF -α және интерферон-γ деңгейі қалпына келеді. ЖБС алыс 

кезеңінде ИЛ-6 және интерферон-γ деңгейлері жоғарлайды.  

Сонымен, аз мөлшердегі гамма- радиациялау дозасының әсерінен кейінгі 

алыс мерзімде перифериялық қанда ИЛ-6 саны жоғарлайды және IFN-γ 

құрамының төмендеуі орын алады.  Перифериялық қандағы ИЛ-6 және IFN-γ 

саны артады [264]. 
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4 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ЖАЛПЫЛАУ 

 

Иондаушы сәулелену әсерінің алшақ салдарын зерттеу барысында, 

қолайсыз өзгерістер төтенше жіті немесе ағзаның теңгеруші қорының 

төмендеуі мен қартаю процесінің жылдамдауымен байланысты факторлардың 

созылмалы әсерінің нәтижесінде, бірнеше ондаған жылдардан кейін байқалуы 

мүмкін [265, 266].  

Сәулеленуден кейінгі жақын кезеңде радиациялық зақымдану кезіндегі 

иммунологиялық процесстерді тексеруге арналған көптеген сан зерттеулер бар 

[267]. Радиация әсерінен кейін алшақ кезеңде болатын иммунды жүйенің 

функционалдық жағдайындағы өзгерістер туралы көрсеткіштер өте аз. 

Сәулелену әсерінен кейін алшақ кезеңде болатын иммунокомпонентті ағзалар 

мен тіндердің бұзылуының көптеген аспектілері де шешілмеген күйде қалуда. 

Иммундық жүйе қоршаған орта факторының әсеріне аса сезімтал болып 

табылады және  ағзаның бейімделуінде ықпалды орын алады. Стресстің 

индукциялы жағдайлары арасында кең таралғаны Стресстің индукциялы 

иммунодефициті болып табылады [268-270]. 

Иммунологиялық реактивтікке ионданған сәулеленудің мөлшерлемелік 

күштемелері арасындағы байланыстарды зерттеуге арналған көрсетілген 

әдебиеттер осы бағыттағы зерттеулердің аз екенін және алынған 

көрсеткіштердің бір ізді еместігін көрсетеді. Осы мәселенің өзектілігінің 

жоғары болуы, осы салада ары қарай мақсатты бағытталған зерттеулердің 

қажеттілігіне себепші болады. Сондықтан биология мен медицинаның алдында 

тұрған негізгі міндеттердің бірі алшақ кезеңде ағзаның радиациялық 

зақымдануының әртүрлі мөлшерлемелік күштеме кезіндегі бейімделу 

процесінің дамуы барысында табылған бұзылулардың патогенетикалық мәнін 

анықтау және сәулелену кезінде бейімделу механизмінің бұзылуындағы 

иммунологиялық реактивтікке түзетуші әсер етуге қабілетті жаңа құралдар 

іздеу болып табылады. 

Ядролық полигон өңірінде қоныстанған тұрғындар иондаушы сәулеленуден 

басқа да Стресс әсерлеріне ұшырайды, оның ішінде эмоционалдық та бар, 

осыдан барып: олар сәулеленуге деген реакцияны түрлендіруге қабілетті ма 

деген сұрақ туындайды. Иммундық жүйенің радиациядан кейінгі зақымдану 

механизмдері туралы көптеген көрсеткіштер жанама ықпалдардың 

ерекшеліктеріне аздаған мөлшердегі жұмыстар арналғанмен, негізінен 

радиацияның интактты ағзаға әсерінің салдарына қатысты. Ағзаға зақымдаушы 

факторлар бірмезетте әсер ету барысында теориялық тұрғыда бір бағыттағы 

зақымданулардың жалпы мөлшерін шығару немесе потенциалдау мүмкіндігі 

болады. Бұл ретте ауырлату факторы осы компоненттердің әрқайсысын 

оқшаулау әрекетінде қол жетпеген, көптеген жүйелердің зақымдану шегін 

жоғарылатады [270, 271].   

Бұл алшақ кезеңдегі әртүрлі сәулелену мөлшерлемесіндегі радиациялық 

әсер проблемасының өзектілігін анықтайды, сонымен қатар алшақ кезеңдегі 

сәулеленуге тап болған ағзаның иммундық жүйесі және жалпы эмоциялық 
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стресс  әсерінен жалпы бейімделу синдромының дамуы үлкен қызығушылық 

тудырады. Бұл жұмыста жануарларға жүргізілген ғылыми тәжірибе арқылы 

ионды сәулеленудің алыстатылған кезеңдегі әртүрлі мөлшерлемелік 

күштемелерінен кейінгі иммунды жүйенің реакциясын зерттеу және 

эмоционалды Стресс  әсеріне жалпы бейімделу синдромының дамуы, сонымен 

қатар Эминиум Регель экстрактсы мен төгілген қайың үштерпеноиды 

қосындысының экстрактсын қолдану арқылы иммунды түзету тәсілдерін 

дайындау қарастырылады.   

Қойылған мақсатқа жету үшін біз ғылыми тәжірибеде 4 бағытқа бөлінген, 

орташа салмағы 180±20г болатын, екі жыныстағы шығу тегі белгісіз тұқымды 

жыныс мүшелері жетілген 252 ақ  егеуқұйрықтарды пайдаландық: 

1. Эмоциялық стресстің иммундық жүйенің жасушалық, гуморальдық 

тобына әсерін, ағзаның сипатты емес фагоцитарлық төзімділігін және 

жекелеген кезеңде гамма-сәуленің әртүрлі мөлшерімен сәулеленген цитокинді 

бейінін зерттеу.  

2. Эминиум Регель экстрактсының жедел токсикалығын тексеру.   

3. Төгілген қайың үштерпеноидтарының қосындысының экстракты мен 

Эминиум Регель экстрактының интактты және сәулеленген ағзаның иммундық 

жүйесінің функционалдық жағдайына әсеріне баға беру.  

4. Эминиум Регель экстрактының стрессті факторлардың бірлескен әсері 

кезіндегі алшақ кезеңінде иммундық жүйенің жасушалық, гуморальдық тобына  

әсерін, цитокинді бейіні мен  ағзаның арнайы емес фагоцитарлық төзімділігіне 

әсерін зерттеу.  

Біздің зерттеуіміздің міндеттерінің бірі эмоциялық стресстің сублетальды, 

фракцияланған және аз мөлшердегі гамма-сәуленің әсерінен кейінгі алшақ 

кезеңінде ағзаның иммунологиялық реактивтілігіне ықпалын зерттеу болып 

табылды.   

Тұқымы нашар жыныс мүшелері жетілген ақ егеуқұйрықтарға жүргізген 

екі тәжірибе топтамасында гамма-сәуленің сублеталды мөлшерімен 

сәулеленген ағзаның иммунитетінің Т-жүйесінің  алшақ кезеңдегі жалпы 

гамма- сәулеленуге реакциясын зерттедік. Нашар тұқымды жыныс мүшелері 

жетілген ақ егеуқұйрықтарға жүргізілген ғылыми тәжірибе зерттеулері бізге 

жалпы бейімделу синдромының (ЖБС) жақын және алшақ кезеңдегі гамма – 

сәуленің сублеталды мөлшерімен сәулеленген ағзаға эмоциялық стресс  

әсерінен лимфоциттер субпопуляция санының CD3+, CD4+ және CD8+ 

төмендеуі мен ЛМТР ФГА реакциясында лейкоциттер көшу индексінің 

көтерілуін анықтауға мүмкіндік берді.  

Алынған көрсеткіштер, шамасы, радиацияның патогенетикалық әсерінің 

ерекшеліктерімен байланысты болар: беткейлік рецепторлардың 

дифференцировкасы мен экспрессиясының бұзылуымен олардың өлуіне 

әкелетін, Т-лимфоцитке иондаушы сәулемен зақымдау әсерімен 

(Immunotherapy of….1980). Лимфоидты жасушалардың бір бөлігінің 

иммунокомпетенттікті жоғалтуы иммунды комплекстер құрайтын 

физиологиялық белсенді заттардың, патологиялық метаболиттердің 
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рецепторларды бөгеу нәтижесінде де жүруі мүмкін.  Т-лимфопенияның 

дамуының ықтимал басқа механизмі қан мен органдар арасында лимфоидты 

жасушаларды қайта бөлу болуы мүмкін, яғни лимфоидты жүйенің 

функциоаналдық белсенділігінің өзгеруі және оның жасушаларының тимус пен 

көкбауырдан жұлынға және кері қарай көшуі [272-274] шамасы, бұл 

радиациялық фактордың радиациялық сезімтал лимфоидты тіндерге зақым 

келтіру әсерінен болар.  

Бір жағынан лейкоциттердің төмендеуінен лимфоциттер мөлшерінің 

көбеюі, ең бірінші лимфоидты жасушалардың көшуі мен ағза мен тіндердегі 

микроциркуляцияның бұзылуы шеңберінде қанды Стресс тік қайта бөлуінен, 

және радиацияның қан өткізуші тіндерге белгілі бір әсерінен екенін көрсетеді. 

Екінші жағынан шеткі қанда лимфоциттер мөлшерінің өсуі осы жасушалардың 

сәулелену кезінде иммундық процеске барынша көп қатысуына байланысты 

және розеткатүзуге және шеткі қанда физиологиялық белсенді заттардың 

рецепторларының, немесе патологиялық метаболиттердің бөгеуіне байланысты 

толыққанды қызмет атқаруға қабілетсіз жетілмеген лимфоидты жасушалардың 

көптеген бөлшектерінің пайда болуына байланысты болуы мүмкін [275]. 

Сонымен қатар, Т-лимфоциттердің өзі тіндерге тікелей зақымдаушы әсерін 

тигізуі мүмкін (ЖБС ерте сатыларындағы табиғи киллерлер) және даму шамасы 

бойынша ПЧЗТ ағзаның зақымдануының патогенетикалық факторларының 

және сәулеленудегі аутоаллергиялық процесінің компоненттерінің бірі   болуы 

мүмкін. Сонымен қатар, Т-лимфоциттердің патогендік әсері белгілі бір шамада 

тіннің зақымданған элементтерінің элиминациясына мүмкіндік тудыра отырып, 

қорғаныс мәнде де болатынын жоққа шығармау керек. Лейкоциттердің ЛМТР 

ФГА-ға көшу индексінің төмендеуімен анықталатын, лимфокин өндіруші 

қабілетінің жоғары деңгейі иммунитеттің Т-жүйесінің жоғары функционалдық 

белсенділігін көрсететіні анықталды. Біздің зерттеулерімізде сандық 

көрсеткіштің төмендеуімен қатар иммунитеттің Т-жүйесінің функционалдық 

белсенділігі де өзгереді. Лейкоциттердің лимфокин өндіруші қабілетінің 

төмендеуі ЛМТР ФГА-ға көшу индексінің жалпы бейімделуші синдромның 

ерте сатысында 0,79±0,04-тен 1,34±0,15-ке дейін және соңғы сатысында 

1,45±0,1, (Р<0,05) дейін ұлғаюмен сипатталады, бұл біздің ғылыми 

тәжірибелерімізде алыстатылған кезеңде гамма-сәуленің сублеталды 

мөлшерімен 6 Гр мөлшерлемеде сәулеленген ағзаға эмоциялық стресстің әсері 

кезінде байқалды.   

Демек, алшақ кезеңде стрессті факторлардың бірлескен әсерінде 

иммунитеттің Т-жүйесінде Т-жасушалардың пролиферативті белсенділігі 

басылады, олардың жалпы бейімделу синдромының ерте және соңғы 

сатыларында сақталатын мөлшерлік және функционалдық жағдайы төмендейді. 

Осыдан, стрессті факторлардың біріккен әсерінен көптеген өзара байланыстағы 

спецификалық және спецификалық емес құбылыстар болады деген қорытынды 

шығады.    

Біздің ғылыми тәжірибелерімізде гамма-сәуленің 6 Гр мөлшерлемесімен 

алшақ кезеңде сәулеленуден кейін иммунитеттің гуморалдық буынында стресс  
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байқалады, ол CD19+лимфоциттердің, қан сарысуында АИК 

концентрациясының мөлшерінің көбеюінен, супрессия мен көкбауырдағы АТЖ 

мөлшерінің төмендеуінен байқалады. Бұл көрініс гамма-сәуленің сублеталды 

мөлшерімен алшақ кезеңде сәулеленген ағзаға эмоциялық стресс  әсері кезінде 

үдей түседі. ЖБС ерте және соңғы сатысында CD19-лимфоциттердің, 

бауырдағы АТЖ мөлшерінің, қан сарысуындағы АИК концентрациясының 

төмендеуі байқалады және супрессияның индексі 45,0±4,32% дейін көтеріледі. 

Гамма-сәуленің сублеталды мөлшерімен алыс кезеңдегі әсерінен кейін қан 

сарысуында А және G иммуноглобулиндерінің концентрациясы төмендейді, 

және М иммуноглобулинінің құрамы көтеріледі.  

Алыстатылған кезеңде сублеталды мөлшермен сәулеленген ағзаға 

эмоциялық стресс  әсері кезінде 1 тәуліктен кейін IgМ деңгейінің айқын 

төмендеуі байқалады. IgA және IgG концентрациясы жағынан маңызды 

өзерістер байқалмады. Стресс  әсерінен кейінгі 2-3 тәулікте зерттеліп отырған 

көрсеткіштер бақылау көрсеткіштеріне сәйкес болды.  

Келтірілген материал бойынша сублеталды гамма-сәулеленуден  кейін 

алшақ кезеңде ЖБС ерте сатысындағы эмоциялық стресс  қан сарысуындағы 

IgМ құрамының төмендеуін тудырады деген қорытынды шығаруға болады.  

Иммунитеттің гуморалдық буынын ағзаға иондаушы сәулелердің әсер ету 

жағдайында зерттеу туралы көрсеткіштер пікірталас тақырыбы болып 

табылады. Ағзаның сәуледен зақымдану кезіндегі иммунитеттің гуморалдық 

буынындағы өзгерістердің сипатын ескере отырып, біз ғылыми тәжірибеде 

гуморалдық иммунитеттің иммунитеттің спецификалық емес фагоцитарлық 

буынымен, иммунитеттің гуморалдық буынын түзету мен үйлестіруді 

қабылдайтын немесе тікелей қатынаста болатын цитокинді пішінмен өзара 

байланыстағы реакциясын зерттеу міндетін қойдық. Иммундық жүйенің 6 Гр  

мөлшердегі жалпы гамма-сәуледен кейінгі тексерілген гуморалдық буын 

көрсеткіштерінің  талдауы лимфоциттердің, В-жасушалардың мөлшерінің 

көбеюі, көкбауырдағы АТЖ құрамының және қан сарысуындағы АИК 

концентрациясының төмендеуі түріндегі ауытқушылықтардың әртүрлі 

дәрежеде байқалуымен болатын өзгерістердің бірізділігін көрсетті. Бұл 

көрсеткіштер иммунитеттің гуморалдық буынының қысымына сәйкес; 

сәулелену нәтижесінде – В-лимфоциттердің жетілу қабілеті басылады, мұның 

соңғы сатысы антиденеқұрушы жасуша (плазмалық) болып табылады. В-

лимфоциттердің белсенуі антиденелердің өндірілуімен тығыз байланысты. 

Біздің зерттеуімізде жануарлардың көкбауырының АТЖ қысылуы анықталды, 

супрессияның индексі бұл ретте 45%-дан асты. Осыған сәйкесінше қан 

сарысуының концентрациясының төмендеуі байқалды.  Алынған көрсеткіштер 

қан сарысуының АИК концентрациясы мен көкбауырдың АТЖ түзілуі 

арасында белгілі бір байланыс бар деп ойлауға негіз береді, және осы 

иммунитеттің гуморалдық буынының төмендеу жағына қарай функционалдық 

қабілетін сипаттайды. Көкбауырдағы АТЖ мөлшерінің төмендеуі, әлбетте, 

көкбауырдың лимфоидтық жалғастырушылар мен фолликулаларының тимусқа 

тәуелді аймақтарында тұрақтайтын В-лимфоциттерінің функционалдық 
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жағдайының бейнесі болып табылады, олар жұлыннан тыс анықталып, Т-

лимфоциттермен өзара әрекетсіз иммуноглобулиндерді өндіре алу 

мүмкіндігімен сипатталады  [275, 276]. 6 Гр-де сәулеленгеннен кейін 

жануарлардың қанында В-лимфоциттердің мөлшерінің көбеюі лимфоцитоз 

жағдайындағы Т-лимфопениясымен және олардың қанда жетілмеген пішінде 

пайда болуымен байланысты болуы мүмкін. 

Стрессті факторлардың бірлескен әсері кезіндегі иммунитеттің 

гуморальдық буынында туындаған өзгерістер (көкбауырда АТЖ мөлшерінің 

азаюы) біз тапқан иммундық жасушалардың кооперация процесіндегі 

бұзылумен болған иммунорегуляторлық жасушалардың дисбалансының, 

ықтимал ИЛ-2 өндірілуін басу арқылы Т-лимфоциттерінің функционалдық 

белсенділігінің төмендеуінің салдары болып табылатынын болжауға болады.  

Айта кететіні, антигендік емес тітіргендіргіштер тек рецепторлық аппаратқа 

ғана емес, жасушаның мембранасының құрылымына да әсер етуі мүмкін [277, 

278]. Сонымен бірге, көкбауырдағы АТЖ мөлшерінің төмендеуі өткізген 

сәулелену әсерінен кейін жануарлардың қанының сарысуындағы АИК 

деңгейіне ықпал етеді деп болжауға болады.  
Қан сарысуындағы АИК деңгейінің өзгеруі олардың түзілу жылдамдығына 

байланысты болуы мүмкін, сонымен қатар өз кезегінде көптеген себептерге 

байланысты, оның ішінде комплемент- жанама механизмдер мен фагоцитарлық 

жүйенің функционалдық ақауларына тәуелді иммундық комплекстің 

элиминация процестеріне де байланысты болуы мүмкін. 

Біздің ғылыми тәжірибемізде иммунитеттің спецификалық емес 

фагоцитарлық буыны жағынан да күрделі өзгерістер байқалды, алшақ кезеңде 

сублетальды мөлшерде сәулеленген ағзаға эмоциялық стресс  әсер ету кезінде 

ЖБС бастапқы сатысында көтерілуі мен ағзаның спецификалық емес 

фагоцитарлық төзімділігінде ЖБС соңғы сатысында төмендеу болады. Алынған 

көрсеткіштер иммунитеттің спецификалық емес фагоцитарлық буынының 

белсенділігінің бұзылуын растайды.  

Әлбетте, АИК зақымдаушы әсері фагоцитарлық жасушалардың 

белсенділігі төмендеген кезде болады, дегенмен, тікелей бұл әсер негізінде 

комплементті белсендіру арқылы жүзеге асады. Антиденелер антигендік 

детерминаттармен жасушалық мембранада байланысатын болғандықтан, 

комплементтің компоненттерін белсендірудің барлық тізбесі жасушалық 

мембраналардың бұзылуымен бірге жүреді, бұл әртүрлі медиаторларды, 

лизосомалық ферменттерді босату, калликреин-кининді жүйені белсендіру 

және қантамырлар мембраналарын зақымдау арқылы жүретін цитолизге әкеліп 

соғады[276].  Нәтижесінде, қандай да бір аурудың патогенетикалық 

ерекшеліктерін сәуленің әсерінен кейін ағзаның төзімділігін төмендету салдары 

ретінде себерші қылып, спецификалық емес қорғаныс механизмі және де тіндер 

мен ағзалардың зақымдану факторы болып табылатын экссудация, 

пролиферация және альтерация белгілері бар қабыну дамуы мүмкін.  

Осылайша, ағзаның спецификалық емес төзімділік жүйесі иммундық 

реакцияның дамуында біршама роль атқарады және көп ретте соларға тәуелді 
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болады. Біздің ғылыми тәжірибелерімізде қашық кезеңдегі сәуледен кейінгі 

реакцияның дамуы иммунитеттің жасушалық және гуморалдық буынының 

жеткілікті терең сандық және функционалдық өзгерістерімен, сондай-ақ 

нейтрофилдер фагоцитарлық белсенділігінің қысылуымен сипатталады.   

6 Гр мөлшердегі жалпы гамма-сәуллелену кезіндегі бақылауда болудың 

барлық кезеңінде ағзаның бейімделу қабілетінің қарқынды мобилизациясының 

болмауы, бәлкім, ағзаның бейімделушілік мүмкіндігінің төмендеуін, 

бейімделудің физиологиялық реакциясының патологиялық процеске көшуін 

және осы механизмдердегі сәуле әсерінің зақымдаушы ролін көрсетеді. 

Әдебиеттерде көрсетілген талдаулардың негізінде және өз ғылыми 

тәжірибеміздің талдауларымыздың негізінде эмоциялық стресс  әсеріндегі  6 Гр 

мөлшердегі гамма-сәулемен сәулеленген ағзаға алшақ кезеңде иммунитеттің 

барлық буындарына супрессивті әсер етеді, бұл, міндетті түрде, радиациялық 

және Стресстен кейінгі геноздардың қайталанба иммунды тапшылық жағдайын 

тудырады деп түюге болады.  

Осы мәселенің жоғары маңыздылығы, осы бағытта ары қарай мақсатты 

бағытталған зерттеулер жүргізу керек екенін дәлелдейді. Осы бағытта гамма-

сәуленің сублеталды мөлшерінің әсерінен кейінгі алшақ кезеңде эмоциялық 

стресс  әсері кезіндегі цитокиндік бейіннің жағдайы үлкен қызығушылық 

тудырады.   

Талдау қорытындыларының көрсетуі бойынша, 6 Гр мөлшердегі 

сублеталды гамма-сәуледен кейінгі алшақ кезеңде ИЛ-6 және TNF -α 

құрамының төмендеуі және интерферон-γ концентрациясының көтерілуі 

байқалады.  

Эмоциялық стресс  алшақ кезеңде сәулеленген ағзаға әсер ете отырып, 

ЖБС ерте және соңғы сатысында ИЛ-2 және интерферон-γ құрамының 

төмендеуі мен ИЛ-6 және TNF -α концентрациясының көтерілуін тудырады. 

Алынған қорытындылардың негізінде, сублеталды гамма-сәуледен кейінгі 

алшақ кезеңде эмоциялық стресс интактты және сәулеленген ағзада ЖБС-ның 

бастапқы және соңғы кезеңдерінде цитокинді бейіні жағынан біртипті 

өзгерістер тудыратынын айта кету керек.   

Біздің жұмысымыздың міндеттерінің бірі эмоциялық стресс  әсері кезіндегі 

алшақ кезеңде иммундық жүйенің функционалдық жағдайына гамма-сәуленің 

жедел ғана емес, сонымен бірге фракцияланған және аз мөлшерінің әсерін 

зерттеу болды.  

Қойылған міндетті шешу үшін біз ғылыми тәжірибеде алшақ кезеңдегі 

жалпы фракцияланған гамма –сәуледен кейінгі  (барлық мөлшерлемесі 6Гр)  

иммундық жүйенің функционалдық жағдайына эмоциялық стресстің тигізетін 

әсерін зерттедік. Бұл міндетті орындау үшін біз тәжірибенің екі топтамасын 

жүргіздік. Тәжірибе тобына гамма-сәуленің фракцияланған мөлшерімен алшақ 

кезеңде сәулеленген, эмоциялық стресске ұшыраған жануарлар (n=25) кірді. 

Фракцияланған сәулелену апта сайын 2 Гр мөлшерде үш реттен жүргізілді. 

Барлық сәулеленген және сәулеленбеген жануарлардың иммундық жүйесінің 

әртүрлі буындарының функционалдық жағдайын сипаттайтын 
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иммунологиялық көрсеткіштері, цитокинді бейіні мен ағзаның аранайы емес 

фагоцитарлық төзімділігі тексерілді. Ғылыми тәжірибенің талдау материалдары 

жалпы фракцияланған гамма-сәуледен кейінгі соңғы кезеңде иммунитеттің 

жасушалық буынында лимфоциттердің хелперлермен және супрессорлық 

белсенділікпен субпопуляция мөлшері төмендейтінін көрсетті.  

Алынған нәтижелер жалпы мөлшері 6 Гр жалпы фракцияланған гамма-

сәулеленудің алшақ кезеңінде ағзаның бейімделуші механизмдерді күшейтуіне 

және мобилизацияға мүмкіндігі болады, бұл Т-супрессорлар мен Т-

хелперлердің мөлшерінің төмендеуінен байқалады деген қорытынды жасауға 

мүмкіндік береді. ЖБС-ның бастапқы және соңғы сатыларында лейко-

лимфопения, CD3+лимфоциттер санының және иммунитеттің жасушалық 

буынының сапалық көрсеткішінің төмендеуі байқалады.  

Негіз ретінде В-лимфоциттердің жауабы (антиденелер түзілу) жатқан 

иммунологиялық реакциялар Т-лимфоциттердің жауабына қарағанда, 

радиациядан қатты зардап шегетіні мәлім. Антиденелер өнімдерімен 

байланысты антибактериялық қорғаныстың осалдығы басымырақ және одан 

әлсіздігі аздау – Т-лимфоциттерге тәуелді вирусқа қарсы қорғаныс  [279]. 

Лимфоциттердің жоғары радиациялық осалдығына қарамастан, иммундық жүйе 

ағзаның басқа жүйелеріне қарағанда біршама осал деп сенімділікпен айтуға 

болмайды. Дегенмен, орташа летальды деңгейден жоғары емес мөлшер 

шеңберінде, атап айтқанда нақты бір ағзаның жеке бүтіндігіне жауапты 

иммундық жүйенің функционалдық жағдайына ағзаның жалпы жағдайы, оның 

денсаулығы мен өмірі тәуелді екені айдан анық.  

Жоғарыда айтылғандар жалпы мөлшері 6 Гр (2+2+2) фракцияланған 

гамма-сәулеленудің алшақ кезеңіндегі иммунитеттің гуморальдық буынының 

жағдайын  және эмоциялық стресстің әсерін ғылыми тәжірибеде зерттеу қажет 

екендігіне негіз болды.  

Өз зерттеулеріміздің қорытындылары мынадай көріністі көрсетеді: 

перифериялық қанда лейкоциттердің мөлшері атап айтарлықтай өзгеріске 

ұшырамайды. Иммунитеттің гуморалдық буынында CD19+ лимфоциттердің 

орташа және абсолютті мөлшері нақты көтерілген, 1,51 рет қан сарысуындағы 

АИК концентрациясы төмендеген, 1,58 рет көкбауырдағы АТЖ мөлшері 

төмендеген. Супрессия индексі 34,65±3,56% жетеді. Иммунитеттің 

гуморальдық буынындағы сандық көрсеткіштің көтерілуі және сапалық 

көрсеткіштің төмендеуі ЖБС-ның бастапқы кезеңінде IgМ құрамының 

азаюымен, ЖБС-ның соңғы сатысында  IgG деңгейінің көтерілуімен 

сипатталады. 

Фракцияланған сәулеленуің алшақ кезеңінде ағзаның спецификалық емес 

фагоцитарлық төзімділігі жағынан өзгерістер байқалған жоқ. Фракцияланған 

мөлшермен алшақ кезеңде сәулеленген ағзаға эмоциялық стресс  әсер еткенде 

ЖБС-ның бастапқа және соңғы сатысында ағзаның арнайы емес фагоцитарлық 

төзімділігінің төмендеуі жүреді.   

Лейкоциттердің фагоцитарлық белсенділігінің төмендеуі қорғаныс 

әсерімен қатар, кері байланыс механизмінің мәніне де ие болуы мүмкін. 
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Белсендірілген фагоциттер иммунитеттің Т- және В-лимфоцитарлық 

механизмдерінде маңызды супрессияны тудырады деп есептейді (Земсков В.М., 

1983). Осылайша, макрофагтариммунды жауаптарды лимфоциттермен жанама 

in vitro басатын, простагландиндер түзілуінің негізгі көзі болып табылады. 

Сөйтіп, фракцияланған гамма-сәулелену кезінде жануарлардың 

иммунитетінің гуморалдық және спецификалық емес фагоцитарлық буынында 

біршама өзгерістер болады. Алынған ғылыми тәжірибе көрсеткіштері жалпы 

фракцияланған гамма-сәулеленуде спецификалық емес фагоцитарлық буынның  

және иммунитеттің Т-жүйесінің қызметінің төмендейтінін көрсетеді. 

Көрсетілген өзгерістермен қатар иммунитеттің гуморалдық буынында 

супрессия байқалады. Гуморалды иммунитеттің супрессиясы жалпы 

фракцияланған гамма-сәулеленуде CD8+, CD19+-лимфоциттердің, қан 

сарысуының АИК концентрациясының және бауырдағы антиденегенезінің 

төмендеуімен байқалады.  

Алынған көрсеткіштердің талдаулары иммундық жүйенің барлық 

буындарымен тығыз байланыста болғандықтан, стрессогенді факторлардың 

жанама әсері кезіндегі цитокинді бейіннің жағдайын зерттегенде біршама 

объективті және толық болады.  

Фракцияланған гамма-сәулеленуден кейінгі алшақ кезеңде TNF -α 

деңгейінің нақты 1,11 рет төмендеуі және интерферон-γ концентрациясының 

1,23 рет төмендеуі байқалады.  

Гамма сәуленіі фракцияланған мөлшерімен алшақ кезеңде сәулеленген 

ағзадағы эмоциялық стресс  1 тәуліктен кейін TNF -α құрамының 1,2 есеге 

нақты көтерілуін тудырады. Басқа көрсеткіштер жағынан айрықша өзгерістер 

байқалған жоқ. 2 және 3 тәулікте зерттеліп отырған көрсеткіштер бақылау 

көрсеткіштеріне сәйкес болды.   

Айтылған көрсеткіштер бойынша интактты және гамма-сәуленің 

фракцияланған мөлшерімен сәулеленген ағзадағы эмоциялық стресс  ЖБС-ның 

бастапқы сатысында қан сарысуындағы TNF -α деңгейінің көтерілуін 

тудыратыны туралы айтуға болады.  

Біз алған ғылыми тәжірибе көрсеткіштері гамма-сәуленің жалпы 

фракцияланған әсерінің алшақ кезеңі мен эмоциялық стресс  кезінде 

спецификалық емес фагоцитарлық буынның, Т-жүйенің және гуморалдық 

иммунитеттің қызметі төмендейтінін растады. Фракцияланған гамма-сәулелену 

кезіндегі гуморальдық иммунитеттің супрессиясы В-лимфоциттердің Т-

лимфоциттерге қарағанда радиациялық әсерге біршама осал екендігі туралы 

ережені растайды [280]. Иммунокомпонентті жасушалардың мөлшерінің 

төмендеуі олардың жоғары радиосезімталдығына байланысты болуы мүмкін 

[281, 282]. Т-лимфоциттердің төмендеуінің басқа себебі олардың иммунды 

патологиялық реакцияға қатысуынан болуы мүмкін, ол гамма-сәулеленудің 

фракцияланған әсерінен кейінгі алшақ кезеңінде осы жасушалардың МИФ-

өндіруші қызметінің артуымен, нейтрофилдердің фагоцитарлық белсенділігінің 

төмендеуімен жанама расталады.   
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Жануарлардың жалпы фракцияланған гамма-сәулеленуі кезіндегі Т-

жүйесінің сандық көрсеткіштерінің төмендеуі шеңберінде фагоцитарлық 

реакциясы мен Т-лимфоциттердің МИФ-өндіруші белсенділігінің төмендеуі, 

соған қоса, цитокиндер синтезінің мононуклеарлармен артық күш салудың 

резервтік ықтималдығын, ағзаның бейімделуші механизм жүйесіндегі 

туындаған ақауға жауап түрінде компенсаторлық реакциясының бір белгісі 

ретінде иммунологиялық гомеостазды сақтауға бағытталған иммунитеттің 

арнайы емес факторы екенін растайды. Гуморалдық иммунитет тізбегінің 

қысылуы жұқпаға қарсы қорғаныстың төмендеуіне әкеледі.  

Алынған ғылыми тәжірибе зерттеулері жалпы фракцияланған гамма-

сәулелену кезінде иммунитеттің арнайы емес фагоцитарлық буынының қызметі 

және иммунитеттің Т-жүйесінің көтерілетінін дәлелдейді. Супрессорлық 

белсенділігі бар Т-лифоциттердің, В-лимфоциттердің, қан сарысуындағы АИК 

концентрациясының және көкбауырдағы антиденегенезінің төмендеуі 

байқалады. 

Біз эмоциялық стресс  кезінде иондаушы сәуленің аз мөлшерінің ағзаның 

иммунологиялық реактивтігіне қашық кезеңдегі әсеріне баға беруге тырыстық.  

Аз мөлшердің әсері радиобиологияның маңызды мәселелерінің бірі болып 

nабылады, бұл әртүрлі және қарама қарсы көзқарастардың болуымен 

дәйектеледі [282, 283]. 

Сәулеленудің төмен деңгейінің негізгі және жалғыз белгісі адамның 

денсаулығына зиянды әсерінің жоқ болуында болып табылады. Денсаулыққа 

белгілі бір өзгеріс тудыратын үлкендері деп 13в және одан жоғары эквивалентті 

мөлшерді, ал аралық деп – 0,1 зВ жоғары және 1 Зв төмен мөлшерді  есептейді 

[284]. Бірақ, иондаушы радиацияның аз мөлшері онкогендік және мутациялық 

әсер тудырып, ағзаның төзімділігін төмендетіп, адамзатқа ерекше қауіп 

төндіретін, иммунологиялық және метаболиялық процесстердің бұзылуын 

тудырады деп болжайтын басқа көзқарас та бар [285, 286]. Осы мәселенің 

маңыздылығын ескере отырып, біз егеуқұйрықтарға жүргізілген ғылыми 

тәжірибеде 0,2 Гр мөлшердегі жалпы гамма-сәуленің ағзаның иммунологиялық 

реактивтігіне алшақ кезеңдегі және эмоциялық стресс  кезіндегі әсерін зерттеу 

тапсырмасы тұрған тәжірибе топтамаларын жүргіздік. Осы мәселені жүзеге 

асыру үшін біз жыныс мүшелері жетілген нашар тұқымды 35 ақ 

егеуқұйрықтарға ғылыми тәжірибе зерттеулерін жүргіздік.    

Үлкен мөлшердегі сәуленің иммундысупрессивті әсері жалпыға мәлім, 

сонымен бірге, иммундық жүйе, атап айтқанда лимфоциттер біршама 

радиосезімтал объектерге жатады. Жетілген лимфоциттер 0,25-0,5Гр 

мөлшерден кейін-ақ апоптоз есебінен құри бастайды [287]. Жалпы Т-

лимфоциттердің санының азаюы (CD3+) және олардың CD4+ және CD8+ 

лимфоциттерінің субпопуляциясы бір жағынан апоптоз есебінен, екінші 

жағынан синтез, дифференциялану және тимустәуелді лимфоциттердің 

пролиферациясы жүретін айыр бездің аса радиосезімталдығына байланысты 

болар. Біз ұсынған талдау гамма-сәуленің аз мөлшерінің алшақ кезеңдегі 

әсерінен лимфоцитоздың аясында CD3+лимфоциттердің, хелперлік Т-
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лимфоциттердің мөлшерінің азаюы және супрессивтік белсенділігі бар Т-

лимфоциттердің көбеюі тіркеледі. Гамма-сәуленің аз мөлшерінің әсерінен 

кейінгі алшақ кезеңде иммунитеттің гуморалдық буынында иммунитеттің 

гуморальдық буынының сандық және сапалық көрсеткіштерінің төмендеуі 

байқалады.  

Гамма-сәуленің аз мөлшерінің әсерінен кейінгі алшақ кезеңде эмоциялық 

стресс  әсері кезінде бейімделуші синдромның бастапқы сатысында 

лимфопения мен CD3+-, CD4+- және CD8+- лимфоциттерінің 

субпопуляциясының төмендеуі мен лейкоциттердің лимфокинөндіруші 

қабілетінің көтерілуі байқалады. Стресс -реакцияның соңғы сатыларында 

лимфоцитоз, CD3+- және CD4+- лимфоциттері санының көбеюі, CD8+- 

жасушаларының және лейкоциттердің лимфокинөндіруші қабілетінің қалыпты 

болуы және иммундырегулятор индексінің төмендеуі байқалады.  

Т-лимфоциттер мен  лимфоцитоздың функционалдық қабілетінің өсуі 

сәулеленуге деген иммундық жауапты немесе белсенді жауапты ынталандыру 

жағын растайды. Әдебиетте лимфоциттердің пролиферативті белсенділігіне 

ынталандырушы ықпал спленоциттер мен тимоциттердің популяцияларынан 

табылады  [288]. Аз мөлшердің әсерінің нәтижесінде иммунитеттің Т-жүйесінде 

сандық және сапалық өзгерістер болады, бұл біздің ғылыми тәжірибемізде 

орын алды.  

Гамма-сәуленің алшақ кезеңдегі аз мөлшерінің әсері кезіндегі және 

эмоциялық стресс  әсері кезіндегі иммунитеттің арнайы  емес фагоцитарлық 

буынының жағдайы ерекше қызығушылық тудырады. Эмоциялық стресс  

әсерімен бірге радиацияның аз мөлшерінің әсерінен кейінгі қашық кезеңдегі 

фагоцитоз, фагоцитарлық мөлшер мен НКТ-тест зерттедік. 0,2 Гр мөлшердегі 

гамма-сәулеленуден кейінгі қашық кезеңде ағзаның арнайы емес фагоцитарлық 

төзімділігінің көтерілуі байқалды.  

Аз мөлшердегі гамма-сәулеленуден кейінгі алшақ кезеңде ИЛ-2 және TNF 

-α жағынан ерекше өзгерістер болмайды. ИЛ-6 концентрациясы 1,12 есе жоғары 

және интерферон-γ деңгейі 5,52 есе көтерілген. 

Сәулеленуге белсенді жауапты радиациялық зақымданудың өзінен немесе 

сол зақымданулардың салдарынан туындаған реакцияның индукциялануы 

білдіреді. Әйтсе де, сәулеленуге белсенді жауап сәулеленудің үлкен мөлшерінің 

әсерінен кейін орын алады, біздің тәжірибелерімізде белсенді жауапқа ЛMТР 

ФГА-ға реакциясындағы лейкоциттердің лимфокинсинтездеуші қабілетінің 

қарқындылығын арттыруды жатқызуға болады.    

Әдебиетте кездесетін көптеген, тіпті кейде қарама қайшы басылымдарға 

қарамастан, иммундық жүйеге радиация әсерінің салдарының проблемасы әлі 

күнге дейін аз зерттелген, әсіресе эмоциялық стресс пен аралас әсер ету мен аз 

мөлшердегі иондаушы сәуленің қашық кезеңдегі әсері. Гамма-сәуленің аз 

мөлшерінде әсер ету жағдайында иммунитеттің арнайы емес гуморальдық және 

фагоцитарлық буындарына жүргізілген зерттеулердің көрсеткіштері даулы 

тақырып болып табылады. Сондықтан,  гамма-сәуленің аз мөлшерімен әсер ету 

кезіндегі иммунитеттің арнайы емес және гуморалдық буындарындағы бұзылу 
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мен бейімделу механизмдері үлкен қызығушылық тудырады.  

Біз алған көрсеткіштер гамма-сәуленің аз мөлшерінің алшақ кезеңдегі 

әсерінен кейінгі  эмоциялық стресс  ЖБС-ның бастапқы сатысында CD19+ 

мөлшерінің, қан сарысуындағы АИК концентрациясының, көкбауырдағы АТЖ 

мөлшерінің, А және G иммундыглобулиндерінің концентрациясының 

төмендеуін және супрессия индексінің көтерілуін тудырады, ЖБС-ның соңғы 

сатысында бауырдағы АТЖ мөлшері, А және G иммундыглобулиндерінің 

концентрациясы көтеріліп, супрессия индексі төмендейді.  

 Иммундық жүйенің аса радиосезімтал жасушалары лимфоциттер болып 

табылатыны мәлім, әсіресе, иондаушы сәуленің аз ғана мөлшерінің әсерінен 

кейін қайтарымсыз зақымдану туындауы мүмкін – В-лимфоциттер  (1-10 зв) 

[289-292]. Десе де, аз мөлшердің әсері кезіндегі радиациялық 

иммунодепрессияның себебі лимфоциттердің жойылуы және лимфоидты 

органдардың бүлінуі ғана емес, сонымен бірге аман қалған жасушалардың 

функционалдық белсенділігінің төмендеуі болып табылады, оған қоса біздің 

тәжірибелерімізде CD19+лимфоциттерінің ұлғаюы көрінеді [293, 294]. 

Айтылған құбылыс біздің бақылауларымыздан байқағандай,  бауырдағы АТЖ 

мөлшерінің , қан сарысуындағы АИК концентрациясының төмендеуінен және 

супрессия индексінің көтерілуінен байқалады. Біз болжағандай, бауырдағы 

АТЖ мөлшерінің төмендеуі гамма-сәуленің жоғары мөлшерлерінде ғана орын 

алмайды, сонымен бірге 0,2 Гр гамма-сәуленің әсерінен де болады, ол қан 

сарысуындағы АИК концентрациясына тікелей ықпал етеді. Біздің ғылыми 

тәжірибемізде қан сарысуындағы АИК концентрациясы, нейтрофилдердің 

фагоцитарлық белсенділігінің дәрежесіне және бауырдағы АТЖ мөлшерінің 

түзілуіне байланысты болуы мүмкін. Осыдан гамма-сәуленің аз мөлшерінің 

иммунитеттің спецификалық емес фагоцитарлық буынына әсер етуін зерттеу 

қажеттілігі туады. Бұған дейін біз гамма-сәуленің ағзаның 

иммундыбиологиялық реактивтігіне жіті және фракцияланған әсері кезіндегі 

иммунитеттің фагоцитарлық буынының динамикасын зерттедік. 

Біздің ғылыми тәжірибемізде  алшақ кезеңдегі аз мөлшерде сәуле алған 

ағзаға эмоциялық стресс  әсер еткен кезде арнайы емес фагоцитарлық 

төзімділіктің төмендеуі байқалады, ол ЖБС-ның соңғы сатысында көрінеді.      

Аталған материал алшақ кезеңдегі 0,2 Гр мөлшердегі гамма-сәулеленуден 

және ЖБС-ның алыстатылған кезеңдегі эмоциялық стресс тен кейін 

иимунитеттің арнайы емес фагоцитарлық буынының қызметінің төмендейтінін 

көрсетеді. Осыдан барып иммунитеттің гуморальдық буынының супрессиясы 

алдымен иммунитеттің фагоцитарлық бунының белсенділігіне, артынан 

төмендеуіне әкелетінін түсінуге болады. Ұсынылған көрсеткіштер иммундық 

жүйедегі бірбағытты өзгерсітердің болмайтынын растайды, себебі 

имммунитеттің бір буынындағы белсенділік ағзаның радиациялық және 

эмоциялық стресс  түріндегі аралас әсерге және ағзаның реактивтігіне жауабы 

ретінде бейімделу мүмкіндіктеріне қарай, басқа қорғаныс механизмдерінінң 

супрессиясымен орнын толтыратынын көрсетеді.  
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Сонымен, 0,2 Гр мөлшердегі гамма-сәуленің соңғы кезеңі мен эмоциялық 

стресс кезінде қан сарысуындағы АИК концентрациясы, көкбауырдағы 

антиденегенезі төмендейді және CD19+ лимфоциттердің саны көбейеді. 

Алынған қорытындылардан гамма-сәуленің аз мөлшерінің алыстатылған 

кезеңдегі әсерінен кейін эмоциялық стресс  фагоцитарлық жасушалардағы 

метаболиялық процестердің төмендеуімен қатар иммунитеттің гуморальдық 

буынында депрессия тудыратынын көруге болады.  

Гамма-сәуленің аз мөлшерінің сәулеленген ағзаға ЖБС-ның соңғы 

кезеңіндегі эмоциялық стресстің әсері туралы алынған көрсеткіштерді түйіндей 

отырып мынадай қорытындыға келуге болады: стрессті факторлардың аралас 

әсері имунитеттің Т-жүйесінде сандық және сапалық өзгерістер; иммунитеттің 

гуморальдық бунының супрессиясын; және ЖБС-ның соңғы кезеңінде ағзаның 

арнайы емес фагоцитарлық төзімділігінің төмендеуін тудырады. 

Осылайша, гамма-сәуленің әртүрлі мөлшерлік күштемелерінің соңғы 

кезеңінде және эмоциялық стресс  әсерімен араласқан кездегі иммундық жүйе 

жағдайындағы болған бұзылулар оларды түзету үшін нәтижелі құралдар іздеу 

туралы мәселе қояды.   

Радиациядан кейінгі иммундытапшылық жағдайына иммундық коррекция 

ретінде Эминиум Регель экстракты мен төгілген қайың үштерпеноиды 

қосындысының экстракты пайдаланылды.  Тәжірибе жүргізілетін жануарларға 

Эминиум Регель экстракты 14 күн бойы per/os дене салмағына 1,5; 2,5 мл/кг, 

үштерпеноид қоспасының экстракт 14 күн бойы  дене салмағына 50мг/кг 

тағайындалды.  

Диссертациялық жұмыстың шеңберінде Эминиум Регель экстрактының 

жедел токсикалығын зерттеу жүргізілді. Жұмыс жеткілікті мөлшердегі 

жануарларды қолдану арқылы үлкен эксперименталдық материалмен 

орындалды.  Ағзаның иондаушы сәуленің әртүрлі мөлшерімен алшақ кезеңде 

зақымдануа кезіндегі иммунологиялық көрсеткіштеріне кешенді 

эксперименталды зерттеу жүргізілді. Радиациялық күштемеден кейінгі алшақ 

кезеңдегі эмоциялық стресс тің әсеріне иммундық жүйенің реакциясы зерттелді. 

Осының бәрі, алынған жаңа ғылыми нәтижелер сәулемен зақымдану кезіндегі 

отандық фитопрепараттар дайындау саласындағы ірі ғылыми проблеманы 

шешетіндігімен байланысты, теориялық та, практикалық та медицина үшін 

үлкен маңызды болып табылады.  

Ғылыми тәжірибенің екінші міндеті Эминиум Регель экстрактының 

жеделтоксикалығын зерттеу болды. Эминиум Регель экстрактысының 1,5 г/кг 

және  2,5 г/кг мөлшерлемеде жедел токсикалығын зерттеу қорытынды 

талдаулар және 0,5-тен 5,0 мл/кг-ға дейінгі әртүрлі мөлшерлеме негізінде 

іріктелді. Зерттеу бүкіл бақылау кезеңі бойында, тәжірибе жүргізілген 

жануарлардың ас пен су қабылдауында қандай да бір өзгерістер болмағанын 

көрсетеді. Эминиум Регель экстрактысын бір рет асқазан ішіне жіберуде өлім-

жітім жағдайы болған жоқ. 

Екі жыныстағы ғылыми тәжірибе жүргізіліп отырған жануарлардың дене 

салмағын тексергенде 7 және 14 тәуліктен кейін, ұрғашы жануарлардың жыныс 
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безін қоспағанда, ерекше өзгерістер байқалған жоқ, олардың салмағы интактты 

топтың салмағымен салыстырғанда, 3-ші, 4-ші және 5-ші жануарлар тобында 

нақты ұлғайды.  

Гистологиялық зерттеулер кезінде 5-ші топтағы жекелеген жануарлардың 

ағзаларында өкпесі, бауыры, көкбауырының құрылымы жағынан патологиялық 

өзгерістер байқалады. 3-ші және 4-ші топтағы жануарлардың ағзаларының 

микропрепараттарында тіндерінің құрылымдарында айқын өзгерістер 

байқалмайды.        

Жоғарыда айтылғандарды түйіндей келе, зерттелуші жануарларға 

Эминиум Регель экстрактын 1,5 мл/кг; 2,5 мл/кг мөлшерінде енгізу 

физиологиялық, гематологиялық көрсеткіштер және морфологиялық белгілер 

жағынан айрықша уыттану өзгерістерін тудырмағанын атап айтуға болады. 

Эминиум Регель экстрактын 5,0 мл/кг мөлшерінде енгізу кезінде қалыпты 

физиологиялық және биохимиялық көрсеткіштермен гистологиялық зерттеу 

кезінде жануарлардың ағзаларының тіндерінің құрылымдарында патологиялық 

өзгерістер байқалды, бұл осы экстракттың токсикалық әсерін көрсетеді.  

Осылай, жедел токсикалығын зерттеулерінің алынған қорытындыларының 

негізінде, Эминиум Регель экстрактын 14 тәулік бойы 1,5 мл/кг және 2,5 мл/кг 

мөлшерінде енгізу зерттелуші жануарлардың ағзаларына уытты әсер еткен жоқ 

деп айтуға болады. Барлық зерттелуші топтарда өлім-жітім жағдайлары болған 

жоқ. Жануарлардың мінез-қылықтары мен үйлесімділіктерінде де бұзылулар 

болған жоқ.жануарлардың дене салмағы Эминиум Регель экстрактын енгізген 

14 тәулік бойы аса өзгеріске ұшыраған жоқ. Осыған қоса, Эминиум Регель 

экстрактын 5,0 мл/кг мөлшерінде енгізу жекелеген жануарлардың ағзаларында 

патологиялық өзгерістер тудырғаны байқалды.  

Осыған байланысты, Эминиум Регель экстрактын токсикалығы аз 

заттардың тобына жатқызуға болады деп ойлаймыз. 

Келесі тапсырманы шешу үшін біз төгілген қайың қабығының 

үштерпеноид қоспасынан алынған бақылау фитопрепаратының экстрактымен 

салыстырғандағы, Эминиум Регель экстрактының интактты және гамма-

сәулемен сәулеленген ағзалардағы иммунотроптық белсенділігіне зерттеу 

жүргіздік.  

 Ол үшін біз тұқымы нашар жыныс мүшелері жетілген 70 ақ 

егеуқұйрықтарға тәжірибе жүргіздік, олар 4 топқа бөлінді: 1 топ – интактты 

(n=15),  2 топ – интактты + Эминиум Регель 1,5 мл/кг мөлшерде (n=20), 3 топ – 

интактты+Эминиум Регель мөлшері 2,5 мл/кг (n=15), 4 топ – интактты+ 

үштерпеноид қоспасының экстракты мөлшері 50мг/кг (n=20). 

Нәтижелер интактты және сәулеленген ағзаларда төгілген қайың 

қабығының үштерпеноид қоспасының экстрактсы иммундық жүйенің барлық 

бөліктеріне оң әсерін тигізетінін көрсетеді, ИЛ-2 және ИЛ-6 құрамының 

бірқалыпқа түскені және интерферон деңгейінің 4,1 есеге төмендегені 

байқалады, ал Эминиум Регель экстрактсының әсерінен сәулеленген ағзада ИЛ-

2 құрамының төмендеуі және TNF-α концентрациясы мен интерферонның 

көтерілуі болады.   
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Эминиум Регель экстрактсы сәулеленген ағзада иммунитеттің жасушалық 

буынына аса көп әсер етпейді, дегенмен иммунитеттің гуморалдық буынына оң 

әсер етеді, және нейтрофилдердің функционалдық қабілетін көтереді, ИЛ-2 

құрамын төмендетіп, TNF-α және интерферон-γ концентрациясын көтереді.  

Т-эффекторлардың лимфокинөндіруші қабілетінің көтерілуі Т-

хелперлердің белсенділігінің көтерілуінің және Т-супрессорлардың 

төмендеуінің нәтижесінде болады. Бұл жерде Т-эффекторлардың қызметі қан 

сарысуынндағы АИК концентрациясымен, еркін аутоантигендермен және Т-

супрессорлармен  шектелуі мүмкін. Біздің ғылыми тәжірибелерімізде ағзаның 

радиациялық зақымдануы кезінде интактты топпен салыстырғанда қан 

сарысуындағы АИК концентрациясы төмендеді. 

Иммундық жүйенің фагоцитарлық буынының белсенділігі фагоцитоздың 

бірқалыпты болуы және нейтрофилдердің функционалдық белсенділігі кезінде 

байқалады.  

Осы ғылыми тәжірибенің көрсеткіштері бұрын жүргізілген зерттеулердің 

көрсеткіштермен сәйкес келеді [295-297]. 

Цитокиндер пролиферацияның дифференцировканың, апоптоздың дамуын 

және жасушалардың арнайы функционалдық белсенділігін анықтайды. Әрбір 

цитокиннің жасушаларға әсері плейотроптықпен сипатталады, әртүрлі 

медиаторлардың нәтижелерінің жиынтығы жабылып қалады да, негізінде 

жасушаның соңғы функционалдық жағдайы синергиялық әсер ететін бірнеше 

цитокиндердің ықпалына тәуелді болады. Цитокиндердің жүйесі - бұл 

жасушалардың оқиғаларын, оның ішінде иммундық жүйедегі жасушалық 

элементтердің функционалдық белсенділігін бақылауға арналған медиторлар 

желісі [298-301]. Цитокиндердің бір жасуша деңгейіндегі детекциясы – бір 

мезетте цитокиндік профиль мен зерттелуші материалдың субпопуляциялық 

жасушалық құрамын зерттеуге мүмкіндік беретін  перспективті функционалдық 

тест. Бұл тәсіл иммунды статусты стандартты зерттеуге құнды толықтыру 

болуы мүмкін. 

Жануарлар қанының сарысуындағы цитокин статусын зерттегенде алшақ 

кезеңдегі жалпы сублетальды гамма-сәуле ИЛ-6 және TNF-α құрамының 

төмендеуі мен интерферон-γ концентрациясының көтерілуін тудырадынын атап 

өту керек.  

Осылай, цитокин профилін тексеру зерттеу экстрактларының әсері кезінде 

сәулеленген жануарлар тобымен салыстырғанда, бастапқы деңгейге жетіп ИЛ-

2, TNF-α, құрамы көтерілетінін көрсетеді, осымен бірге ИЛ-6 жәнеинтерферон -

γ құрамы бастапқы деңгейге дейін қалыпқа түседі, ИЛ-6құрамы төмен болып 

қалатын, интерферон-γ деңгейінің төмендеуі байқалатын үштерпеноидтар 

қоспасының экстрактсы әсерін қоспағанда.   

Әртүрлі аурулар патогенезіндегі цитокиндердің ролін зерттеу заманауи 

медицинаның жаңа бағыттарының бірі болып табылады. Мұндай аурулардың 

аллергиялық, аутоиммунды, онкологиялық, инфекциялы және б.сияқты 

патогенезінің қалыптасуында цитокиндер балансының бұзылуы үлкен орын 

алады. Сонымен қатар, иммундық жүйенің цитокиндерінің әсері негізінде 
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ағзаның иммундық жүйесінің физиологиялық және патофииологиялық 

реакцияларымен тығыз байланысты. Цитокиндер жүйесінің басқа маңызды 

қызметі – стресс ке жауап ретінде (бұл жерде иондаушы радиация) иммундық, 

эндокриндік және жүйке жүйелерінің үйлесімді әсерін қамтамасыз ету болып 

табылады. Зақымдану кезінде ынталану табиғатына байланысты қабынушы 

немесе қабынуға қарсы қасиеттерге ие нәруыздардың әртүрлі синтездері 

көтеріледі. Жіті фазадағы нәруыздарға қабынған жердегі фагоциттердің 

жинақталу процесіне қатысатын, комплемент жүйесіндегі кейбір компоненттер 

жатады. С-реактивті нәруыз, қабынудың жіті фазасының негізгі нәруызы, 

зақымданған жасушалардың әртүрлі патогендік факторлары мен құлдырау 

өнімдерін байланыстырады, осы заттардың опсониндеуіне ықпал етеді және 

комплемент жүйесін белсендіреді. Осы көзқарастан, цитокиндердің құрамының 

(ИЛ-2,ИЛ-6 және   - интерферон) фитосубстанция ықпалынан көтерілуін, 

тіндердің бұзылуын шектейтін қорғаныс механизмі деп есептеуге болады.  

Қазіргі уақытта рабиобиологияның алдында тұрған негізгі міндеттердің 

бірі, иондаушы сәулелену кезінде нәтижелі әсер көрсетуге қабілетті, 

сәулеленуге қарсы жаңа құрал іздеу болып табылады. Бұл ретте олардың 

ішіндегі орталық орын, сәулеленген ағзаның иммунологиялық бұзылуларын 

түзетуге бағытталған құралдарға тиесілі [302-306]. Осыған байланысты біз 

Эминиум Регель экстрактсы мен төгілген қайың қабығының үштерпеноид 

қоспасының экстрактсына апробация жүргіздік.  

Эминиум Регель экстрактсы мен төгілген қайың қабығының үштерпеноид 

қоспасының экстрактсын суреттеу. 

ЖБС-ның бастапқы және соңғы сатысында стресс огендік факторларының 

жанамалас әсерінен кейінгі алшақ кезеңіндегі Эминиум Регель экстрактсының 

әсерімен лейко-лимфоцитоз, CD3+, CD4+, CD8+ лимфоциттерінің 

субпопуляциясы және иммунитеттің жасушалық буынының сапалық 

көрсеткішінде 1,55 есе көтерілу байқалады, бұл иммунитеттің Т-жүйесіндегі 

сандық көрсеткіштің және функционалдық белсенділігінің  көтерілгенін 

көрсетеді.  

Сонымен қатар, иммунитеттің гуморальдық буныныда да оң динамика 

байқалады: көкбауырдың антиденегенезі, қан сарысуындағы АИК 

концентрациясы,  IgA, IgG и IgM концентрациялары, CD19+-лимфоциттерінің 

саны көтеріледі және супрессия индексі төмендейді.  

Біз жүргізген материал, Эминиум Регель экстрактсының әсерінен 

төмендеткіш фактордың орын ауысуын өндіруге әсерленгіш лимфоциттердің 

ынталануы жүретінін және бласттрансформацияның күшейетінін көрсетті. 

Сондықтан да лейкоциттердің орын ауыстыру индексі ЛМТР ФГА-ға 

реакциясында қалыпты жағдайға дейін көтеріледі.  

АИК-те аздаған мөлшердегі антигендердң құрау Т-хелперлерді 

ынталандыратыны анықталды, ал антигеннің біршама концентрациясы кезінде 

Т-супрессорлар белсендіріледі. Осылайша, иондаушы радиация кезіндегі 

иммундық жүйеге Эминиум Регельдің әсері қандағы иммундыреттеуші 

лимфоциттердің сандық және функционалдық өзгерістерін ашып береді.    
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Біздің жағдайымызда Т-эффекторлардың (әсерленгіштердің) 

лимфокинөндіруші қабілетінің көтерілуі Т-хелперлер мен Т-супрессорлардың 

белсенділігінің көтерілуінің нәтижесінде жүреді. Сонымен бірге Т-

эффекторлардың функциясы АИК, еркін аутоантигендермен және Т-

супрессорлармен шектелуі мүмкін. Біздің тәжірибе жұмыстарымызда ағзаның 

радиациялық зақымдануы кезінде АИК концентрациясы төмендейді, Эминиум 

Регель экстрактсының әсерінен кейін көтеріледі.  

Гамма сәуленің сублеталды мөлшерімен сәулеленген ағзаға жалпы 

бейімделу синдромының бастапқы сатысындажәне эмоциялық стресс әсері 

кезінде Эминиум Регель экстрактсының фагоцитоз бен Ф/сайқын көтерілуі 

байқалады. НКТ-тестің мәні 1,2 есеге бақылау деңгейінен асып түседі. 

ЖБС соңғы сатысында фагоцитоз 1,66 есеге көтерілді және НКТ-тестің 

мәні бақылау көрсеткішімен салыстырғанда 1,83 есе өсті.  

Алынғын көрсеткіштер гамма сәуленің сублеталды мөлшерімен алшақ 

кезеңде сәулеленген ағзаға және эмоциялық стресс әсері кезінде Эминиум 

Регель экстрактсының аясында ЖБС-ның бастапқы және соңғы сатыларында 

спецификалық емес фагоцитарлық төзімділігінің көтерілетінін растайды.   

Емнен кейін НКТ-тесттің көтерілуі жақсы белгі болып табылады. 

Ынталандырылған НКТ-тестің көрсеткіштері саудың деігейіне дейін өсті және 

олардың емделуге дейінгі мәндерінен айқын ерекшеленеді. Бұл факт емдеуге 

дейін болған нейтрофильды гранулоциттердің функционалдық жағдайын 

қалпына келтіру және фагоцитоз блокадасының жойылғаны туралы 

айғақтайды. Мұндай динамика фагоцитоздың латекспен динамика 

көрсеткіштерінде байқалды. НКТ-тестің көтерілуі иммундық 

жауаптыңмикробқа қарсы, фагоцитоз тәуелді немесе Т-хелперлік-1 белсенділігі 

кезінде байқалады. Макрофаг қоздырушыны фагоциттейді, оны қортады, және 

дайын антиген 1-Т-хелперлерге ұсынады, олар Т-киллерлерге және/немесе В-

лимфоциттерге ақпаратты өткізеді. Ал Т-киллерлердің белсенділігіне 

иммунитеттің Т-жасушаларының дамуы тәуелді: қоздырушыны құрайтын, өз 

жасушаларының өсуі. В-жасушалардың ынталануы сондай-ақ, иммундық 

жауапта оң орын алады, себебі олар плазмалық жасушаларға айналады да А, М, 

G антигендерін түзейді [271]. 

Жалпы циркуляция және жұлын арасында Т1- и Т2- лимфоциттерінің 

маркерлерін тарататын лимфалық жасушалардың популяцияларын қайта бөлу 

қатарласа жүреді. Иммундық жүйедегі оң өзгерістер: Т-лимфоциттердің, Т-

хелперлердің нақты санының өсуі келтірілген әдеби көрсеткіштермен 

сәйкестендіріледі. Микробқа қарсы иммунитеттің белсендірілуі туралы Т-

киллерлердің абсолюттік санының көбеюі және қан сарысуындағы В-

лимфоциттердің төмендеуі куәлік етеді.  

Гамма сәуленің сублеталды мөлшерімен алшақ кезеңде сәулеленген ағзаға 

ЖБС-ның бастапқы және соңғы сатыларында Эминиум Регель экстрактының 

аясында интерферон-γ, ИЛ-2, ИЛ-6 және TNF-α деңгейлерінің көтерілуі жүреді.  
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Фракцияланған сәулелену – әртүрлі уақыт аралықтарында бірнеше 

жекелеген фракциялармен сәулелендіру. Олардық арасындағы сәулелену мен 

үзілістердің ұзақтығы әртүрлі болуы мүмкін.  

Салыстырмалы мөлшермен бір рет алған сәулелендірумен салыстырғанда 

фракцияланған сәулелену кезінде төмен биологиялық әсер байқалады. Бұл 

құбылыс ағзада болатын қалпына келтіру процестерінің дамуымен 

түсіндіріледі, олар сәулелену арасындағы үзілістер кезінде біршама қарқынды 

дамиды [304]. 

Әдебиетте фракцияланған сәулеленудің ағзаға әсері туралы бірлік 

көрсеткіштер бар [283,б.10; 302-305]. Фракцияланған гамма-сәуленің ағзаның 

иммунологиялық реактивтігіне алшақ кезеңдегі әсері толық зерттелмеген 

болып қалады.  

Гамма-сәуленің фракцияланған мөлшерімен алшақ кезеңдегі эмоциялық 

стресс ЖБС-ның бастапқы және соңғы сатыларында  Эминиум Регель 

экстрактсының аясында IgA, IgG и IgM құрамының, ағзаның спецификалық 

емес фагоцитарлық төзімділігінң көтерілуін тудырады. ЖБС-ның бастапқы 

сатысында TNF-α ұлғаюы, ЖБС-ның соңғы сатысында ИЛ-6 деңгейінің 

көтерілуі байқалады. 

Қазіргі уақытта иондалған радиацияның аз мөлшерін алған иммундық 

жүйеге сәуле әсерінің алшақ нәтижелері дұрыс зерттелмеген болып табылады. 

Иондаушы әсер тәрізді, эмоциялық стресс те сәуленің ауырлығы мен ұзақтық 

әсеріне қарай, иммундық жүйенің барлық буындары қатысатын 

иммундытапшылық жағдайын тудырады [269,р.176; 270,с.1067; 271,с.137; 

302,с.201]. Екі стресс огендік факторлардың әсерінен, әсіресе соңғы кезеңде, 

гамма-сәуленің аз мөлшерінің әсерінен кейін иммунитеттің барлық буындарына 

синергизм немесе антогонизмге орын бар ма деген сұрақ туындайды. 

Әдебиеттің мәліметтері бойынша синергизмнің максималды ықтималдығы 

және потенциялану, антогонизм және қоршаған ортаның басқа кері 

факторларынан иондаушы аз дозалы сәулеленудің әсері ағзаның фагоцитарлық 

резистентілігіне, инфекциларға сезімталдылықтың жоғарылауы және үрдістің 

созылуына әкеп соқтырады [270,с.1069; 271,с.124]. 

Осыған байланысты бізге гамма-сәуленің аз мөлшерінің алшақ салдары 

мен иммундық жүйенің гуморалдық буынының эмоциялық стресске бейімделуі 

қызығушылық тудырады. 

Қойылған мақсатқа жету үшін біз нашар тұқымды жыныс мүшесі жетілген 

170 ақ егеуқұйрыққа 5 топтама тәжірибе жасадық.  1-топтама интактты (n=15), 

2-ші сәулеленген алшақ кезең - (n=20), 3-ші – интактты + стресс  (n=45), 4-ші 

топтама – сәулеленген алшақ кезең + стресс  (n=45), 5-ші – Эминиум Регель 

экстрактсы + эмоциялық стресс  + сәулеленуден кейінгі алшақ кезең (n=45). 

Жануарларды 0,2 Гр сәулелендіру 2,4 және 5 топтамада ресейлік  «Агат-РМ» 

радиотерапевтік құралымен  60Co гамма-сәулемен жүргізілді. Иммундық 

статустың бағасы 0,2 Гр радиациялық әсерден кейін 3 ай өткен соң анықтады. 5 

топтаманың жануарлары 12 күн бойы per/os 2,5 мг/кг бойынша Эминиум Регель 

курсын қабылдады.   
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Гамма-сәуленің аз мөлшерімен сәулеленген ағзаға алшақ кезеңде Эминиум 

Регель экстрактсының әсері және эмоциялық стресс кезінде жалпы бейімделуші 

синдромның (ЖБС) бастапқы және соңғы сатыларында лейкоциттер мен 

лимфоциттердің саны бақылау деңгейінен асып кетеді.  

Жалпы бейімделу синдромының бастапқы сатысында Эминиум Регель 

экстрактсының дене салмағына 2,5мл/кг мөлшерінде лимфоциттердің жалпы 

санының төмендеуін, CD4+лимфоциттердің және лейкоциттердің 

лифокинөндіруші қабілетінің көтерілуін тудырады. Жалпы бейімделуші 

синдромның соңғы сатысы CD3+, CD4+лимфоциттер мен иммундыреттеуші 

индекстің көтерілуінен көрінеді.   

Иммунитеттің гуморалдық буынында алшақ кезеңде ЖБС-ның бастапқы 

сатысында эмоциялық стресс көкбауырдағы АТЖ санының және барлық 

иммундыглобулиндердің көтерілуін тудырады. ЖБС-ның соңғы сатысында 

көкбауырдағы АТЖ санының, IgA деңгейінің  бірқалыпқа түсуі, супрессия 

индексінің төмендеуі және М  және G иммундыглобулиндерінің 

концентрациясының көтерілуі болады. Бейімделу синдромының барлық 

сатысында ағзаның спецификалық емес фагоцитарлық төзімділігінің жоғары 

белсенділігі байқалады.  

Біз ионданған сәуленің аз мөлшері салдарының алшақ кезеңіндегі 

қабынушы цитокиндер деңгейіне эмоционалдық стрестің әсерін зерттеуге 

тырыстық. Иммунды факторларды зерттеу жолында гомеостазды реттеуде 

цитокиндер назар аударуды қажет етеді. Цитокиндер өнімі 

иммундыкомпонентті жасушалардың әртүрлі патогендердің ұқсас құрылымдық 

компоненттерін тануымен байланысты, жасушалық жауабының бір бөлігі 

болып табылады. Зақымдану қанның цитокиндік профилінің әртүрлі бағыттағы 

өзгерістерімен беріледі. Цитокиндердің концентрациясының азаюы иммундық 

статус арасындағы өзара байланыстың бұзылуына немесе биологиялық ортада 

қабынушы және қабынуға қарсы цитокиндердің арасындағы баланстың 

ауысуына әкелді [298,р.5147;299,р.394]. Эксперименттік зерттеулер сәулелену 

кезіндегі егеуқұйрықтардың цитокиндік профилінің өзгеру спецификасы 

туралы куәлік етеді [300,р.279]. Біздің зерттеулеріміздің нәтижелері алшақ 

кезеңдегі аз мөлшердің әсері кезіндегі иммундық статус пен цитокиндік 

профиль арасындағы  өзара байланыс туралы қолда бар көрсеткіштерді 

толықтырады. Дегенмен жекелеген иммунды модуляциялаушы цитокиндердің 

сәулелену кезіндегі сүтқоректілердің иммундық жауаптарын түзетудегі үлесі 

айқын емес болып қалады. 

Гамма-сәуленің аз мөлшерінің әсерінен кейінгі алшақ кезеңдегі қабынушы 

цитокиндердің цитокиндік профилі белгілі бір қызығушылық тудырады.     

Алынған нәтижелердің бір ізді болмауы барлық цитокиндердің 

көпфункциялы екенін растайды, оларға функцияларын көбінесе жабу сипатты. 

Цитокиндер синтез сияқты бір бірінің функциясын да күшейте немесе қыса 

алады [301,р.87].     

Иммундық жүйеде ИЛ-6 В-лимфоциттердің пролиферациясының 

ынталандырушы факторы болып табылады – олардың терминальдық 
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дифференцировкасының иммуноглобулин-секрецияландырушы плазмалық 

жасушаларының ынталандырушысы. Ол барлық топтардағы иммундыглобулин 

өндірілуін біркелкі ынталандырады. Жетілген Т-жасушаларға әсер ете отырып, 

ИЛ-6 оларды ИЛ-2 –ге реакцияға дайындайды, ИЛ-2 тудырған Т-

жасушалардың пролиферациясын және Т-лимфоциттердің цитотоксинді 

дифференцировкасын күшейтеді, IFN-γ -дың NK-жасушасына әсерін 

көтереді[298,р.5146;299,р.396]. Алшақ кезеңдегі TNF-α деңгейі бақылау 

көрсеткішіне сәйкес болды.   

Әдебиеттің мәліметтері бойынша IFN-γ көзі болып жанама Т-

лимфоциттері қызмет етеді. Т-лимфоциттер арасында IFN-γ өндірушілері 

болып цитотоксинді CD8+-жасушалары табылады, сонымен бірге хелперлік 

CD4+-жасушалары да, дегенмен соңғыларын Th1- және Th2-жасушаларына 

дифференциация жасағанда IFN-γ өндіру қабілетін тек Тh1-жасушалары ғана 

сақтап қалады [300,р.281].  

IFN-γ Тх2-дің секрециялық белсенділігін төмендетеді. Осы барлық 

гуморальдық өзара әсерлердің нәтижесінде IFN-γ жасушалық иммунитеттің 

дамуын күшейтеді және гуморальдық иммундық реакцияның пайда болуын 

басады [301,р. 87].  

IFN-y-дың маңызды функциясы оның лимфоциттер мен макрофагтар 

арасындағы жанамалас өзара байланысқа қатысуы және иммундық жауаптың 

жасушалық және гуморалдық құрамдарының қатынастарын реттеуінде. 

Нәтижесінде IFN-γ иммундық жауаптың негізгі жасушалық цитокині және 

гуморальдық иммунды жауаптың ингибиторы болып табылып маңызды роль 

атқарады[275,р.960]. IFN-γ деңгейі төмендегенде Тх2 секрециялық белсенділігі 

көтеріледі. Осы барлық гуморалдық өзара әсерлердің нәтижесінде жасушалық 

иммунитеттің дамуы төмендейді және гуморалдық иммунды реакцияның 

көрінуі көтеріледі. 

Эминиум Регель экстрактының аясында гамма-сәуленің аз мөлшерімен 

сәулеленген ағзадағы эмоциялық стресс  ЖБС-ның бастапқы сатысында ИЛ-2 

жоғары құрамда болуын, ИЛ-6 құрамының төмендеуін және интерферонның 

бастапқы мән деңгейіне дейін көтерілуін туындатады. TNF-α  ғана айрықша 

өзгеріссіз қалады.  

Стресс әсерінен кейін 3 тәуліктен соң ИЛ-2 TNF-α , ИЛ-6 деңгейі бастапқы 

көрсеткіштерге сәйкес болады, дегенмен интерферон-γ деңгейі ИЛ-6 деңгейі 

тәрізді бақылаудан жоғары.  

Алынған көрсеткіштер Эминиум Регель экстрактсының аясында гамма-

сәуленің аз мөлшерінің әсерінен кейін алшақ кезеңде сәулеленген ағзада ЖБС 

бастапқы сатысында ИЛ-2, ИЛ-6, TNF-α және интерферон-γ деңгейі 

бірқалыпты болады деген қорытындыға келуге мүмкіндік береді. ЖБС соңғы 

сатысында ИЛ-6 және интерферон-γ деңгейлері көтеріледі.  

Стресс-реакцияның даму механизмі ағзаның бейімделуі мен 

қорғанысының физиологиялық шараларының жеткіліксіздігінен болуы мүмкін. 

Сүйек кемігіндегі қантүзілімнің қалыптануы мен көкбауырдағы лимфа 

жасушаларының ұлғаюы және аш ішектің лимфа түйіндеріндегі лимфа 
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жасушаларының санының азаюы ағзаның бейімделуші мүмкіндігін кеңейтеді, 

бұл ағзаның стресс  факторларына төзімділігін жоғарылатады. 

Эминиум Регель экстрактсының әсері Т-лимфоциттердің иммунды 

реттеуші және эффекторлық функцияларын қалпына келтіреді, гуморалды 

иммунитеттің көрсеткіштерінің оң динамикасына ықпалын тигізеді. Эминиум 

Регель экстрактсының курсы сонымен қатар лимфоциттердің реттеуші 

функцияларына иммунды супрессиялық әсерді жоя немесе біршама әлсірете 

отырып, айқын иммундымодуляциялық әсер етеді.  

Иммундық жүйенің функционалдық жүйесіне біз жүргізген зерттеулер 

иммунитеттің гуморальдық және жасушалық буындарындағы бұзылуларды, 

цитокиндік профильдегі өзгерістерді анықтауға, спецификалық емес 

иммундыынталандырушы әсері бар Эминиум Регель экстрактсын қолданудың 

пайдалылығын патогенетикалық тұрғыда негіздеуге, және бұзылған 

иммунологиялық процесстерді мақсатты түрде қалпына келтіруді анықтауға 

мүмкіндік берді. Бұл зерттеулер Эминиум Регель экстрактсы стресс огендік 

факторлардың жанама әсері кезінде иммундық жүйенің функционалдық 

белсенділігін түзетінін көрсетті. 

Жұмысқа сонымен бірге, сәулеленген ағзаға эмоциялық стресстің әсер етуі 

кезінде иммунды дисфункцияны мақсатты түзетуге мүмкіндік беретін жаңа 

құралдарды апробация жүргізу үшін теориялық негіздер де қарастырылды.  Бұл 

ағзаға алшақ кезеңде әртүрлі радиациялық күш түсу жағдайында және осы 

кезеңдегі эмоциялық стресс  әсер ету кезінде әсіресе маңызды болып табылады. 

Жұмысқа иондаушы сәуленің алшақ кезеңінде әртүрлі мөлшердегі 

күштеме және эмоциялық стресс  кезіндегі спецификалық емес төзімділікке 

және иммунологиялық процеске мақсатты әсер етуге мүмкіндік беретін 

Эминиум Регель экстрактсын ары қарай зерттеуге арналған ғылыми негіз 

салынды. Иммундық жүйеге және оның әртүрлі буындарына гамма-сәуленің 

әртүрлі мөлшерлік әсерін табу, сонымен бірге табылған бұзылуларға 

иммунологиялық түзетулер жүргізудің маңызды теориялық және қолданбалы 

мәні бар. Гамма-сәуленелудің әртүрлі мөлшеріндегі алшақ кезеңде және 

эмоциялық стресс әсері кезінде Эминиум Регель экстрактсының ағзаның 

иммунологиялық реактивтігіне сәулеге қарсы әсерін зерттеу теориялық мәнін 

түсіну және негіздеу болып табылды.  Оған қоса біздің зерттеуіміздің мақсаты 

ағзаның иммунологиялық реактивтігіне стресс факторларының алшақ кезеңдегі 

жанама әсерінің ықпалын тексеру болып табылды.  

 Осының негізінде сәулеленген ағзаға стресс  факторларының жанама әсері 

кезінде иммундытүзетуші қасиеті бар Эминиум Регель экстрактсын пайдалану 

дәлелденді. Жүргізілген зерттеулердің нәтижесі келесі қорытындылар мен 

практикалық кепілдемелер.  
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

1. Алшақ кезеңде сублеталды, фракциялы және аз дозалы сәулеленген 

ағзаның жалпы бейімделі синдромының (ЖБС) ерте және кеш кезеңдерінде 

иммунитеттің клеткалық, гуморальды, бейарнайы фагоцитарлық резистенттілік 

тізбектерінің сандық және сапалық көрсеткіштерінің төмендеуі анықталды. 

Сублеталды сәулеленудің ЖБС ерте және кеш кезеңдерінде қан сарысуындағы 

ИЛ-2 мен IFN-γ мөлшері төмендеп, ИЛ- 6 және TNF-α жоғарылаған, супрессия 

индексінің 45,2±4,32 мөлшеріне дейін төмендеуімен сипатталады. Фракциялы 

сәуле әсірінен ЖБС ерте кезеңінде IgM мен TNF-α мөлшерінің төмендеуі болса, 

кеш кезеңінде IgG мен супрессия индексі 15,7±2,2% көрсеткішке дейін 

жоғарылағаны анықталды. 

Аз дозалы сәулеленуден соң ЖБС ерте кезеңінде клеткалық иммунитеттің 

сандық көрсеткіштері төмендейді және лейкоциттердің лимфокинөндіруші  

қасиеті мен ИЛ-6 жоғарылайды, ал ИЛ-2 мен IFN-γ төмендеуге бейім. ЖБС кеш 

кезеңінде гуморальды иммунитетте супрессия индексі  16,8±1,4%.ға дейін, 

бейарнайы фагоцитарлық резистенттілік пен IFN-γ төмен көрсеткіштер 

көрсетеді.   

2. Эминиум Регель экстракты токсикалығы төмен 4 топ заттар қатарына 

жатады.  

3. Төгілген қайың үштерпеноидтары қоспасының экстракты интактты және 

сублеталды гамма-сәулеленген ағза иммунды жүйесінің барлық тізбектеріне оң 

әсер көрсетіп, ИЛ-2 мен ИЛ-6 және IFN-γ мөлшерін 4,1 есеге дейін арттырады.  

Эминиум Регель фитопрепараты 2,5 мл/кг дозада интактты және 

сәулеленген ағзаның гуморалды тізбегін белсендіріп, нейтрофильдердің 

қызметтік-метаболикалық қасиетін,  қан сарысуындағы TNF-α, ИЛ-6 және IFN-

γ мөлшерлерін жоғарылатады. 

4. Алшақ  кезеңдегі стрессті факторлардың біріккен әсерінде ЖБС ерте 

және кез кезеңдерінде  иммунитеттің клеткалық және гуморалды тізбектерінің 

сандық және сапалық көрсеткіштері жоғарылайды. Фракциялы және аз дозалы 

гамма-сәулеленген ағза ЖБС екі кезеңінде де бейарнайы фагоцитарлық 

резистенттілік жоғарылайды, ал сублеталды сәулеленгенде ЖБС кеш кезеңінде 

қан сарысуында ИЛ-6 мен IFN-γ жоғарылап, супрессия индексі 8,0±1,2% 

төмендейді.  

Фракциялы сәулеленген ағзаның ЖБС ерте кезеңінде TNF-α мөлшері 

жоғарылап, кеш кезеңінде ИЛ-6 мөлшері төмендеген, сол кезде аз дозалы 

гамма-сәулеленген ағзада ИЛ-6 мен IFN-y мөлшері жоғарылайды.    
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ПРАКТИКАЛЫҚ ҰСЫНЫСТАР 

 

1. Зерттелінген фитосубстанциялар дәрілік заттарды жасауда  қолдануға 

ұсынылады.  

2. Зерттелінген фитосубстанциялар сәулелену кезінде клиникаға дейінгі 

зерттеудің ІІ фазасында және клиникалық зерттеулерді толықтыруға 

ұсынылады.   

3. Зерттеу нәтижелері фармакология, патофизиология, иммунология және 

радиациологиясаласымен онкология кафедраларында оқыту барысында 

қолдануға ұсынылады.  
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