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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 
 

Диссертациялық жұмыста келесідей мемлекеттік стандарттарға сілтемелер 

жасалған: 

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

және баспаналық істер бойынша стандарттар жүйесі. Ғылыми-зерттеу жұмысы 

туралы есеп. Көркемдеу құрылымы мен ережелері.  

        ГОСТ 15.101-98 – (Мемлекетаралық стандарт) Өндіріске асыру мен өнім 

жасау жүйесі. Ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу ережесі.  

        ГОСТ 7.1-84 – Ақпараттық, кітапханалық және баспаналық істер бойынша 

стандарттар жүйесі. Құжаттың библиографиялық сипаттауы. Құрастырудың 

жалпы талаптары мен ережелері.  

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

істер бойынша стандарттар жүйесі. Библиографиялық жазу. Реферат және 

аннотация. Жалпы талаптары. 

        ГОСТ 7.54-88 – Ақпараттық, кітапханалық және баспаналық істер 

бойынша стандарттар жүйесі. Ғылыми-техникалық құжаттардағы заттар мен 

материалдардың қасиеттері туралы сандық мәліметтерді ұсыну. Жалпы 

талаптары. 

       Биологиялық белсенді заттардың клиникаға дейінгі зерттеулерді жүргізу 

Ережелерін бекіту туралы заң. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

Министрінің 2009 жылдың 17 қарашасынан №745 бұйрығына сәйкес бекітілген. 

       Эксперимент жүзінде және басқа да ғылыми мақсатта қолданылатын 

омыртқалы жануарларды қорғау бойынша Европалық конвенция.  

       Халықтың денсаулығы мен Денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан 

Республикасының кодексі (27.02.2017 жыл бойынша өзгертулер мен 

толықтырулар). 
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АНЫҚТАМАЛАР  
 

       Диссертациялық жұмыста төменде көрсетілген анықтамаларға сәйкес 

терминдер қолданылған: 

       Апоптоз – цитологиялық белгілер мен молекулалық үдерістердің жүзеге 

асуымен сипатталатын бағдарламаланған жасушалық өлім құбылысы.  

       Ателектаз – өкпе қабырғаларының жақындасуы мен сығуы нәтижесінде газ 

алмасудың бұзылуымен сипатталатын патологиялық жағдай. 

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

ядролық реакторларда жасанды реактивтіліктің пайда болуы кезінде 

қалыптасатын оң немесе теріс зарядталған бөлшектер.      

       Васкулит – қантамырлар қабырғаларының қабынуы мен бүлінуі.  

       Гамма-сәулелеу (γ-сәулелеу) – атом ядросының энергиялық жағдайына 

байланысты өзгеріс барысында туындайтын электромагниттік толқыныс. 

       Гемосидероз – гемосидериннің (темір оксидінен тұратын сарылау түсті 

пигменттің) ағза тіндерінде артық мөлшерде жиналуы.  

       Гиалиноз – тіндерде біртектес тығыз массалардың түзілуімен 

сипатталатын қантамырлық-стромалық дистрофияның бір түрі.  

       Десквамация – патологиялық үдерістердің нәтижесінде ағза беткейіндегі 

тіндердің қабыршақтануы. 

       Диапедез – қылтамырлар мен ұсақ көктамырлар өткізгіштігінің 

жоғарылауы нәтижесінде қабырғалары арқылы қанның формалық 

элементтерінің шығуы.  

       Инфильтрация – жасушалық элементтердің тіндерге еніп, 

құрылымдарында жиналуы.  

       Ішкі сәулелеу – организмнің құрамындағы радиобелсенді заттардың 

иондаушы әсері. 

       Лимфаденит – лимфатүйіндерінің қабынулық зақымдануы.  

       Митоз – жасуша ядроларының жанама түрде бөлінуі нәтижесінде 

тұқымқуалау материалының екі еселенуі.  

       Нейтрон – атом ядросының электр заряды жоқ элементарлық бөлшегі.  

       Некропсия – адамдар мен жануарлар ағзаларының құрылымын, сондай-ақ 

өлім немесе сырқат себептерін анықтау мақсатында мәйітті ашып, зерттеу.  

       Пролиферация – жасушалар мен жасушаішілік құрылымдардың көбеюі.  

       Радиациялық зақымдану – ағзалар мен тіндердегі иондағыш сәуленің 

әсерінен туындайтын тұрақты, жергілікті және морфофункционалды өзгеріс. 

       Склероз – ішкі ағзалар мен қантамырлардың дәнекер тінімен алмасуы 

нәтижесінде олардың диффузды немесе ошақты тығыздалуы. 

       Сыртқы сәулелеу – организмге сыртқы сәуле көздерінің иондаушы әсері. 

       Фиброз – созылмалы қабыну нәтижесінде тіндердің айқын емес 

тығыздалуымен сипатталатын бірыңғай склероз. 

       Ядролық жарылыс – ядролық энергияның түзілуі нәтижесінде туындаған 

қарқынды жарылыс. 

       Ядролық реактор – ядролық бөлініс тізбесінің серпілісін жүзеге асыруға 

арналған құрылғы. 
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

АҮФ – Аденозинүшфосфор қышқылы 

Гр –  Грей (доза өлшемі) 

ДНҚ –  Дезоксирибонуклеин қышқылы 

ИГХ – Иммунды гистохимия 

ИҰӨ – Иірімді ұрықтық өзекшелер 

ЛАТ –  Липидтердің асқын тотығуы 

ОБТ – Оттегінің белсенді түрлері 

РЕ – Радиациялық энтерит 

РНҚ – Рибонуклеин қышқылы 

РП – Радиациялық пневмонит 

СЯП – Семей ядролық полигоны 

ЧАЭС                 –  Чернобыль атом электр станциясы 

SAD –  Иондағыш сәуле көзінен берілген нысанаға дейінгі арақашықтық 

SPSS – Statistical Package for the Social Sciences, немесе әлеуметтік 

ғылымдарға арналған статистикалық пакеті 

SSD –  Иондағыш сәуле көзінен берілген нысана орталығына дейінгі 

қашықтық 
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КІРІСПЕ  
 

        Мәселенің өзектілігі  

        Соңғы жарты ғасыр ішінде өндіріс пен атом энергетикасы саласында, 

сондай-ақ медицинада қолданатын заманауи технологиялардың халық 

денсаулығына жағымсыз ықпалы артып бара жатыр [1, 2]. Радиобиологиядағы 

классикалық тұжырымдамаларға сәйкес, иондаушы сәулелеудің бірдей 

түрлерінің тиімділігі экспозицияның сіңірілген дозасы мен әсер ету ұзақтығы 

кезіндегі сәулеленуді іске асыру режиміне тәуелді екені белгілі. Алайда, 

«шағын» дозалы иондаушы сәулелеудің әсерінен кейін ағзаларда дамитын 

үдерістерге салыстырмалы түрде баға берудің әлі күнге дейін өзекті 

мәселелердің бірі ретінде қала беретіні жинақталған ғылыми деректерде анық 

көрсетілген [3]. Адамзат тарихында Хиросима мен Нагасаки қалаларының 

алғашқы атом бомбаларының нысанасы болғаны баршамызға мәлім [4]. Жапон 

қалаларындағы атом бомбалауын басынан кешірген халық үшін иондаушы 

сәулелеудің бастапқы түрлерін, авторлардың айтуынша, ішкі және сыртқы 

сәулелену құраған болатын [5, 6]. Семей ядролық полигонында қару 

сынақтарын өткізу салдарынан радионуклидтермен ластанған аймақтарда 

мекендейтін мыңдаған зардап шеккен адамдар денсаулығын зерттеу – бүгінгі 

күні де өзектілігін жоғалтқан жоқ [7]. Ядролық жарылыстың салдарына 

ұшырағандардың қабылдаған дозасын анықтап, нәтижелерін талдаудың да мәні 

зор екенін есте сақтаған жөн. 

Иондаушы сәулеленудің әсерін бағалауға арналған факторлар, әдеби 

мәліметтерге сай, ішкі және сыртқы сәулеленудің потенциалды қайнар көздері 

тарауларында талқыланған [8]. ЧАЭС-тағы апат ликвидаторларының сәулелену 

кезінде, сондай-ақ радионуклидтермен ластанған Ресейдің басқа да 

аймақтарында мекендейтін халықтың қабылдаған дозасы, авторлардың зерттеу 

мәліметтері бойынша, Хиросима мен Нагасаки қалаларындағы «хибакуши» 

дозасынан анағұрлым төмен екені анықталған [9]. Алайда, кейбір ғалымдардың 

айтуына қарағанда, Чернобыль апатының экологиялық пен экономикалық 

салдарының көлемі жапон қалаларындағы ядролық бомбалауынан туындаған 

залалынан да басым болған [10, 11]. Weitz R. (2014) пікірінше, негізгі 

нейтронды-белсендірілген радионуклидтердің бірі – 56Mn пен 60Co (γ-сәуле) 

химиялық элементтері болып саналады [12]. 56Mn элементі атом бомбалауынан 

кейін алғашқы бірнеше сағат ішіндегі β-сәулелеумен тудырылған 

нейтрондардың доминантты рөлін құрағаны туралы дәлелдемелерді бірқатар 

ғалымдардың еңбектерінде байқауға болады [13–15]. Kerr G.D. 

авторластарымен (2015), әр радионуклидтің дозалық жүктемесі мөлшерін 

идентификациялау мен олардың биологиялық организмге теріс ықпалын тигізу 

мүмкіндігін аңғаруға байланысты зерттеулерді жүргізудің қаншалықты 

маңызды екенін көрсеткен [16]. Қазіргі уақытта ішкі және сыртқы иондаушы 

сәулелеудің бір мәрте әсерін зерттеу кезіндегі бірін-бірі өзара алмастыру 

ретінде дозалық немесе жиілік ауқымын пайдалану қажеттілігі ерекше орын 

алып отыр [17]. 
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Радиацияның тірі организмге жағымсыз әсеріне арналған ғылыми-зерттеу 

нәтижелерінің мол болғанына қарамастан, «шағын» дозалы сәулелеудің сан 

алуан аспектілеріне, әсіресе патологиялық үдерістердің дамуы кезеңіндегі 

созылмалы аурулардың прогрессиясымен айқындалатын кешеуілдетілген 

салдарына заманауи патоморфологтардың қызығушылығы жылдан-жылға тек 

артып бара жатыр [18, 19]. Иондағыш сәуленің ингаляциялық әсерінен дамитын 

ішкі ағзалардағы морфофункционалды өзгерістердің жалпы заңдылықтары мен 

мүмкін механизмдерін зерттеуге арналған ғылыми жұмыстар қол жетімді 

әдебиет арасында табылған жоқ. Зерттелген жұмыстардың нәтижелері, көбінесе 

β- мен γ-сәулелердің тірі организмдерге ықпалының тек кейбір ғана 

аспектілеріне арналған. Осы саладағы зерттеушілердің қарама-қайшы пікірлері 

мен көзқарастары әр түрлі иондаушы сәулелеудің биологиялық объектілерге 

әсерін бағалаудың радиобиологиядағы өзекті мәселелердің бірі екенін 

дәлелдеген. Jacquet P. пен авторластары (2010) еңбектеріне сай, клиникалық 

пен эксперименттік зерттеулер нәтижелері арасындағы сәйкессіздікдің 

байқалуы, көбінесе адамдар популяциясының жоғары гетерогенділігі мен 

радиация ықпалының сипатына байланысты екенін көрсеткен 20. Алайда, 

иондағыш сәулелердің биологиялық әсерлерін терең бағалау мақсатында 

жануарларға өткізілетін эксперименттік зерттеулердің жоғары орын алатыны 

еш күмән тудырмайды. Әсіресе, «шағын» дозалы сәулелер жүзінде бұл 

мәселеге соңғы жылдары айтарлықтай ерекше көңіл бөлініп отыр [21, 22]. 

Бірқатар ғалымдардың зерттеу мәліметтері бойынша, сәуле әсерінен 

туындайтын тіндердегі өзгерістер бірнеше секундтан немесе онжылдықтардан 

кейін дамып, ағзалардағы жасуша қызметінің нашарлауына, генетикалық, 

ісіктік және т.б. аурулардың пайда болуына алып келуі ықтимал [23, 24].  

Сонымен, радиосезімтал ағзалардағы құрылымдық пен функциялық 

жағдайлардың бір-бірімен өзара байланысын анықтайтын эксперименттік 

морфологиялық зерттеулерді өткізудің клиника жүзінде диагностикалық мәні 

мен болжамын іске асырудағы рөлі зор [25, 26]. Осыған орай, ішкі 

(ингаляциялық) және сыртқы иондаушы сәулелеудің морфофункционалды 

аспектілерін анықтап, салыстырмалы түрде баға беру – жұмысымыздың негізгі 

бағыты болған.                                                                                                                                                                                                                                                                          

        Жұмыстың мақсаты: эксперимент жүзінде әр түрлі иондаушы 

сәулелеудің әсерінен кейін жануарлардың ішкі ағзаларындағы 

морфофункционалды өзгерістерін сипаттау.  

Зерттеу міндеттері:       

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

белсендірілмеген марганец диоксиді (MnО2) ықпалынан кейін жануарлардың 

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

дамитын гистоқұрылымдық үдерістердің сипатын микроскопия жүзінде 

айқындау.  

2. Әсер етуші факторға байланысты егеуқұйрықтардың зерттеуге алынған 

ішкі ағзалар тіндеріндегі құрылымдық компоненттердің морфометриялық 

көрсеткіштерін талдау.  
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3. Эксперименттік жануарлар ағзаларының тіндерінде жүзеге асатын 

жасушалардың пролиферациялық белсенділігін Ki-67 антигенінің деңгейін 

анықтау арқылы болжамдық маңыздылығын бағалау. 

        4. 56Mn, MnО2 және 60Co әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтардың сәйкес 

ағзаларында апоптозды реттеуші p53 нәруызының сандық көрсеткіштері 

жүзінде морфофункционалды өзгерістердің диагностикалық мәнін анықтау.  

Ғылыми жаңалығы 

Алғаш рет эксперименттік зерттеу жобасы аясында «шағын» дозалы ішкі 

мен сыртқы иондаушы сәулелеу әсеріне ұшыраған жануарлардың өкпесі, 

жіңішке ішегі мен аталық без тіндерінде туындаған микроскопиялық 

өзгерістердің салыстырмалы бағасы берілген және ағзалардың 

гистоқұрылымдық компоненттерінің дәстүрлі морфометриялық талдауы 

жүргізілген.   

Алғаш рет эксперимент жүзінде иондаушы сәулелеудің түріне байланысты 

зерттеуге алынған ағзалардың морфофунционалды жағдайын бағалау 

барысында, заманауи жоғары сезімтал және арнайы иммунды гистохимиялық 

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

        Теориялық пен тәжірибелік маңыздылығы 

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

дамитын гистоморфологиялық үдерістердің сипаттамасы биологиялық 

нысананың морфофункционалды жағдайын бағалаудың әдістері жайындағы 

білімін кеңейтеді.  

        2. Эксперименттік зерттеудің материалдары ғылыми зертханаларда; 

гистология мен цитология, жалпы гигиена мен экология, патологиялық 

физиология және патологиялық анатомия, сондай-ақ онкология 

кафедраларында қолданылуы тиіс; сонымен қатар алынған нәтижелер 

жұмысшылардың профессионалды топтары арасында иондаушы сәулелеудің 

теріс әсерінен қорғану мақсатындағы түрлі шараларды жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

        3. Зерттеу нәтижелерін иондаушы сәулелеу әсеріне ұшырағандардың ішкі 

ағзаларындағы микроскопиялық өзгерістерді сипаттау барысында 

патологиялық анатомия мамандары мен соттық медицина саласындағы 

гистологтар қолдана алады. Зерттеуге алынған ағзалардың тіндерінде 

аңғарылған гистоқұрылымдық өзгерістер, сондай-ақ морфометриялық пен 

иммунды гистохимиялық көрсеткіштер сәулеленген организмнің ішкі 

ағзаларындағы микроскопиялық өзгерістердің диагностикалық критерийлерін 

құрастыру мақсатында есепке алынуымен қатар, этиопатогенез бен морфогенез 

жүзіндегі және емдеу деңгейіндегі мәселелерді шешуге көмектесуі тиіс.  

        4. Диссертациялық жұмыстың нәтижелері Семей қаласының Мемлекеттік 

медицина университетінің біріккен оқу-ғылыми зертханасындағы морфология 

бөлімінің практикасына, физиологиялық пәндер, патологиялық анатомия мен 

соттық медицина кафедраларының оқу барысына, сондай-ақ Семей қаласының 

Регионалдық онкология орталығындағы патогистология бөліміне және 

патологиялық анатомия бюросының практикасына, Семей қаласының ҚР ЮМ 
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сот медицина орталығының республикалық мемлекеттік қазыналық 

мекемесінің жалпы экспертиза бөлімінің танатология құрамындағы гистология 

бөлімі жұмысына енгізілген (Қосымша А, Ә, Б, В, Г, Д).   

        Қорғауға шығарылған негізгі қағидалар:         

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

марганецтің белсендірілмеген диоксидінің (MnО2) ингаляциялық бұрғылауынан 

кейін зерттеудің гистологиялық әдістері көмегімен эксперименттік 

жануарлардың өкпесінде, жіңішке ішегі мен атабездерінде әр түрлі мерзімдерде 

туындайтын сан алуан патологиялық үдерістер анықталған.  

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

егеуқұйрықтардың зерттеуге алынған ағзалары тіндерінде айқындалған 

гистоқұрылымдық өзгерістер морфометриялық көрсеткіштер жүзінде 

құпталған.  

        3. Сәулеленген жануарлардың өкпесінде, жіңішке ішегі мен атабездері 

тіндерінде іске қосылатын жасушалардың пролиферациясын көрсетуші – Кі-67 

антигенінің мөлшерін санды түрде анықтаудың арнайылылық пен болжамдық 

құндылығының бағасы берілген.  

        4. Ішкі мен сыртқы иондаушы сәулеленуден кейін кешеуілдеу мерзімі 

аясында егеуқұйрықтардың зерттеуге алынған ағзалар тіндерінде апоптозды 

реттеуші р53 нәруызының сандық көрсеткіштері арасындағы 

айырмашылықтары тіркелген.  

Автордың жеке үлесі: Берілген диссертациялық жұмыстың барлық 

тарауларының орындалуы, яғни зерттеу материалдарын жинау мен сараптау, 

нәтижелерін интерпретациялау автордың өзімен жасалынған. 

        Жұмыстың апробациясы 

        Диссертациялық жұмыстың негізгі қағидалары келесі конференцияларда 

талқыланып, баяндалған: Академик Б.Атчабаров атындағы «Экология. 

Радиация. Денсаулық» атты XII-ші халықаралық ғылыми-тәжірибелік және 

Семей ядролық сынақ полигоны жабылуының 25 жылдығына арналған  

конференциясы (Семей, 2016); «Diagnosis, therapy, prevention of socially 

significant diseases in humans» халықаралық ғылыми конференциясы (БАЭ, 

Дубай, 2017); «Ғылым әлемі мен жастар: тенденциялар және жаңа горизонттар» 

атты жас ғалымдар мен студенттердің халықаралық конференциясы 

(Қарағанды, 2017); «Symposium of the Asian Congress of Radiation Research 

2017» атты халықаралық конгресі (Астана, 2017); Академик Б.Атчабаров 

атындағы «Экология. Радиация. Денсаулық» атты XIII-ші халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясы (Семей, 2017).  
Диссертация тақырыбы бойынша жарияланымдар 

        Диссертациялық зерттеудің тақырыбы бойынша 20 ғылыми еңбектер 

жарияланған, солардың ішінен: цитаталау бойынша «Thomson Reuters» 

базасына кіретін нөлдік емес импакт-факторы бар «Radiation and Environmental 

Biophysics» атты халықаралық журналында – 2 мақала; ҚР БҒМ білім және 

ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған журналдарда – 7 мақала; 

ғылыми цитаталау бойынша Ресейлік индекстің импакт-факторы бар 
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журналдарында – 2 мақала; ғылыми-публицистикалық журналында – 1 мақала; 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарында – 1 мақала 

мен 6 тезис жарияланған; сондай-ақ №32409 патенті ұсынылған: 

«Экспериментальная установка для распыления порошкообразных источников 

ионизирующего излучения» (Қосымша Е).   

Диссертацияның көлемі мен құрылымы 

Жұмыс 150 беттік компьютерлік мәтінде жазылған. Диссертация келесі 

бөлімдерден: кіріспеден, әдебиеттерге шолудан, зерттеу материалдары мен 

әдістерінің сипаттамасынан, зерттеу нәтижелері мен оларды талқылаудан, 

қорытынды мен тәжірибелік ұсыныстардан, қолданылған әдебиеттер тізімінен 

және қосымшалардан тұрады. Жұмыс мәтіні 36 суретпен, солардың ішінен – 30 

микрофотографиялармен және 6 диаграммамен, сондай-ақ 22 кестемен 

көркемделген. Пайдаланылған библиографиялық тізімдер саны – 316, олардың 

30-ы отандық және орыс тілдерінде, ал 286-сы ағылшын тілдерінде жазылған. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстары нәтижелерін енгізу актілерінің саны – 6. 
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        1 ИОНДАУШЫ СӘУЛЕЛЕУДІҢ «ШАҒЫН» ДОЗАСЫ ӘСЕРІ 

КЕЗІНДЕГІ ІШКІ АҒЗАЛАРДЫҢ МОРФОФУНКЦИОНАЛДЫ 

ӨЗГЕРІСТЕРІ (ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ) 
 

           1.1 «Шағын» дозалы иондаушы сәулелеудің тірі организмге теріс 

ықпалы 

        Соңғы уақытта қарқындылығы төмен дозалы сәулелеудің миллиондаған 

халықтың денсаулығына зиян келтіріп отырғаны баршамызға мәлім [27]. 

Техногенді радиациялық ортаның күшеюі салдарынан туындайтын 

биомакромолекулалардағы, жасушалар мен ағзалардағы патологиялық 

үдерістердің даму механизмдері мен құрылымы туралы заманауи ғалымдардың 

мәліметтері күні бүгінге дейін жеткіліксіз екені әдебиеттерге шолу кезінде 

анықталған [28]. Атом реакторында, сондай-ақ радиация қаупі бар 

медицинаның кейбір салаларында қызмет ететін жұмысшылардың ішкі 

ағзаларындағы құрылымдық өзгерістері нәтижелерін талдау барысында, 

созылмалы аурулардың асқынуларынан жан тапсыру мәселесі сәулелеудің түрі 

мен дозасына тікелей байланысты екені дәлелденген [29]. Тәжірибелік 

жануарларды төмен дозалармен сәулелендіру кезінде бірқатар ішкі ағзалардың 

жасуша мембранасындағы морфофункционалды өзгерістердің жалпы 

организмге айтарлықтай қауіпті екені ғылыми мақалаларда айқын сипатталған 

[30, 31]. Иондаушы сәулелеу әсерінің негізгі факторы, авторлардың пікірінше, 

кейбір радиосезімтал ағзалардың, әсіресе өкпенің, асқазан-ішек жолдары мен 

жыныс мүшелерінің тікелей радиациялық зақымданулары болып табылады. 

Ондай жағдайда тек жалпы сыртқы иондаушы сәулелеудің рөлі ғана емес, 

сонымен қатар организмге инкорпорацияланған радионуклидтердің сырттан 

еніп, жеке ағзалар мен тіндерде жиналуымен сипатталатын ішкі сәулелеудің де 

маңызы зор екенін айтып өткен жөн. Бұл радионуклидтердің әсерін бағалау 

мақсатында, «сіңірілген» және «эквивалентті» доза ұғымдары радиобиология 

саласында кең қолданылатынын біліп жүргеніміз абзал [32–34].  

        Ғылыми әлеміміз сәулелеудің тек тікелей әсеріне ғана емес, сонымен қатар 

жанама және кешеуілденген салдарына да зор қызығушылығын жылдан-жылға 

арттырып отыр. Әсіресе, сәулелеуден кейін тыныс пен асқазан-ішек 

жолдарының және басқа да бірқатар жүйелер деңгейінде созылмалы біртектес 

дерттік үдерістердің дамуына; уақытша немесе тұрақты ұрықсыздық 

мәселелеріне; сондай-ақ орташа өмір сүру ұзақтығының қысқаруы сияқты 

радиацияның жағымсыз салдарына дәрігерлер ерекше мән беріп отыр [35–37]. 

Уақыт өтуімен, радиациялық факторлар әрекетінен қалыптасатын аурулар 

санының тізімі статистика жүзінде тек өсіп бара жатқаны сөзсіз. «Шағын» 

дозалар әйгіленімдердің ұзақ ағымымен сипатталатын сырқаттардың даму 

қаупін тудырады [38]. Кейбір ғалымдардың еңбектерінде «шағын» дозалар 

әсері кезіндегі организмнің тұрақты қайталамалық сан алуан жағымсыз 

белгілердің күшеюі туралы мәліметтер табылған [39–41]. Сөйтіп, «жоғары» 

доза әсерімен салыстырғанда, «шағын» дозалы сәулелеуден кейінгі 

жасушалардың зақымдануы анағұрлым айқын көріністерімен ерекшеленетіні 

жайындағы пікірлер де қалыптасқан. Радиацияның басқа қауіптік факторлармен 
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осындай әрекеттестігі организмнің химиялық пен физикалық мутагендерге 

гиперсенситизациясымен түсіндіріледі [42]. Жануарлардың ағзалар мен тіндері 

иондаушы сәулелеуге түрлі сезімталдығымен сипатталатыны мәлім. Радиация 

әсерінен тіндердегі туындайтын өзгерістер неғұрлым айқын болса, соғұрлым 

бұл тіндердің радиацияға сезімталдығы жоғары болатыны еш күмән 

тудырмайды [43].  

        γ-сәулелеудің организмге жағымсыз әсеріне арналған терең 

радиобиологиялық зерттеулерді жүзеге асыру үшін биологиялық 

организацияның барлық деңгейлеріндегі, әсіресе жасуша мен тін деңгейіндегі 

түрлі патологиялық үдерістерді морфологиялық әдістер арқылы анықтап, 

дәлме-дәл сандық пен сапалық талдауларды жүйелі түрде жүргізудің маңызы 

зор [23, б. 18]. Иондағыш сәулелердің биологиялық нысаналарға тікелей әсері 

нәтижесінде олардың атомдар мен молекулалар ионизациясының қозуы артып, 

серпілістік бөлшектердің түзілуі мен химиялық байланыстың үзілуі, әрі қарай 

еркін радикалдардың пайда болуы іске қосылады. Бұл механизм жасушаішілік 

мембрана құрылымдарының сәуле энергиясын тікелей жұтуымен байланысты 

қалыптасады [44]. Тотықтар мен еркін қосылыстар түзілуінің күшеюі, оларды 

залалсыздандыру тетіктерінің декомпенсациясы, авторлардың пікірінше, 

жасушалардың қауіпті құрылымдық өзгерістерін, дәлірек айтқанда, жасуша 

мембранасы бұзылыстарын тудыруы нәтижесінде ағзалардың жеке қызметтері 

қарекетінің нашарлауына алып келуі мүмкін [45]. Оттегінің белсенді түрлері 

(ОБТ) радиосезімтал жасушаларды зақымдау арқылы метаболизмді бүліндіріп, 

мутагенез үдерісін ынталандырады. Егер сәуле дозасы тіннің регенерациялық 

қабілетінен басым болса, онда жасушалардың функциялық белсенділігі мен 

нейрогуморальді факторларға сезімталдығы өзгереді, липидтердің асқын 

тотығу (ЛАТ) үдерістері инициацияланып, биомембраналар құрылымы мен 

қызметінің бұзылуы жүзеге асады. Alghamian Y. мен авторластарының (2017) 

айтуынша, биомембраналардың деструкциясы мен жасуша құрылымдарының 

деградациясы генетикалық бүліністердің дамуына себепші бола алады [46].          

        Иондаушы сәулелеудің «шағын» дозалары әсерінен жасуша еселенуінің 

тежелуі дамитыны ғылыми деректерден мәлім. Жасушаның анағұрлым қауіпті 

зақымдануларының бірі – митоз бен хромосомалық аппарат механизмдерінің 

бұзылыстары болып саналады [47, 48]. Осындай зақымданулармен 

сипатталатын жасушалар саны сәулелеудің түрі мен дозасына, физиологиялық 

регенерация үдерістерінің тосқауылдануына және организмнің төзімділігіне 

тікелей тәуелді болады. Әсіресе, қарқынды бөлінудің бастапқы сатысындағы 

жасушалардың радиосезімталдығы тез арада жоғарылайды [49]. Нуклеин 

қышқылдары синтезінің бұзылыстарымен жүзеге асатын радиациялық 

бүліністерді, McDonald J.T. пен авторластарының (2014) пікірлерінше, 

сәулелеуден кейінгі митоз кезінде анықталатын жасуша еселенуінің тежелуі 

мен хромосома үзілуінің тікелей себебі ретінде қарастыруға болмайды. 

Иондаушы сәулелеу әсерінен кейін жасушаның еселенуі негізінде митоз 

жиілігінің қысқа мерзімді жоғарылауы, сондай-ақ уақыт өтуімен, белгілі бір 

төмен есептік көрсеткіштерге дейін азаюы жатыр. Метафаза сатысына жеткен 
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немесе бұл сатыдан өткен митоздық еселенуші жасушалардың басқаларында 

митоз үдерісі баяу түрде жалғаса береді. Ұрық жасушалары мен жас тіндердің, 

яғни жасушалардың белсенді түрде бөлінуі мен тіндердің өсуі кезеңінде 

организмнің радиосезімталдығы анағұрлым жоғары болады [50].  

        Иондаушы сәулелеуден кейін туындайтын жасушалар деструкциясының 

механизмдері жасушаішілік мембрана бұзылыстарымен қатар, ядролық ДНҚ-

ның бірегей құрылымының зақымдануларымен де тығыз байланысты [51]. 

Сәулелеудің жасуша деңгейіндегі әсері, бірқатар жағдайларда жасуша 

құрылымының морфофункционалды қасиеттері өзгеруінен дамитын 

үдерістердің бұзылыстары жүзінде қарастырылады. Экспозициядан кейінгі 

жасушалық өзгерістер тұқымқуалаушылық патологиясын, гемопоэз бен 

сперматогенездің тежелуін, ал жасушаішілік құрылымдардың зақымданулары 

зат алмасу үдерістерінің бұрмалануын тудырады. Мысалы, ДНҚ мен РНҚ-дағы 

зақымданулар, молекулалық биологтардың айтуынша, матрицалық синтез 

өнімдерінің тапшылығына, жасушаға тән емес «бөтен» өнімдердің түзілуі 

арқылы жасушаның қалыпты қарекетінің бұзылуына алып келеді. Жасуша 

құрылымының бұзылыстары ферментативті серпілістердің баяулауына, 

радиотоксиндік қасиеттерімен сипатталатын аномалиялық метаболиттердің 

жиналуына әкеп соқтырады. Осы үдерістер жиынтығының нәтижесінде 

қайтымсыз өзгерістердің, тіпті жасуша өлімінің дамуы ықтимал. Жасушаның 

репродукциялық қабілетінің бұзылымдары мен өлімінің тікелей себебі – ДНҚ-

ның қалпына келмейтін бүліністері екені әдеби шолу кезінде расталған [52]. 

Ғылыми деректерге сай, ДНҚ тұрақсыздығының күшеюі сәуле әсерінен кейін 

бірталай уақыт өткен соң алғашқы сағаттар мен тәуліктерде көріне бастайды. 

Бұл – радиациялық канцерогенезге алып келетін ұзақ мерзімнен кейінгі 

әсерлердің дамуы болып табылады [53]. «Шағын» дозалы иондағыш сәуле 

әсеріне ұшыраған адамдардың ағзаларындағы жасушаларында біртектес дерттік 

үдерістердің дамуымен қатар, ДНҚ-дағы бірқатар өзгерістердің сақталатынын 

да ескерген жөн. Демек, радиацияның сан алуан түрлерінің әсері кезіндегі 

тіндер мен ағзалар зақымдануларының дамуы негізінде жасушаның 

альтерациясы мен өлімі жатыр [54]. 

Әдеби мәліметтер бойынша иондаушы сәулелеуден кейінгі жасушаның 

интерфазалық өлімінің негізгі себептері келесі: мембраналардың 

деструкциялық өзгерістері, мембрана өткізгіштігінің жоғарылауы, заттардың 

мембрана арқылы белсенді тасымалдаудың бұзылыстары, жасушалардағы 

иондық градиенттердің төмендеуі, АҮФ синтезі үдерісінің тежелуі, сондай-ақ 

ферменттердің арнайы орналасқан жерлерінен шығып, ядроға енуі салдарынан 

туындайтын ядролық құрылымдардың дезорганизациясы және т. б. [55]. 

Радиацияның тірі организмдерге қаупін зерттеу мақсатында, сәулелеу әсеріне 

жүйелік жауап үйлестіретін реттеуші механизмдері әрекетінің жағдайын 

бағалаудың да маңызы зор екенін айтып өткен жөн. Осындай реттеуші 

жүйелердің аса маңыздысы және лимфоидты ағзалардың иммунды қабілетті 

жасушалар популяциясындағы басым үдерістердің бірі – апоптоз болып 

саналады. Иондаушы сәулелеу әсерінен туындайтын жасушалардың 
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бағдарламаланған өлімінің механизмдері туралы бірқатар ғалымдардың 

жетекшілігімен жинақы түрде зерттелген елеулі жұмыстарында байқауға 

болады [56–58]. Жасушалардың қайтымсыз өзгерістері сатысында құрылымдық 

бүліністердің дамуы мен апоптоздық денешіктердің түзілетіні көпшілікке 

мәлім. Бұл сәтте жасуша мембранасы кішірейіп, ондағы инвагинациялардың 

пайда болуы, хроматин конденсациясы мен фрагментациясы, ДНҚ мен 

кариолемма арасындағы өзара әрекеттестігінің үзілуі, сондай-ақ кариопикноз 

бен кариорексис үдерістері жүзеге асады. Ғалымдардың апоптоз құбылысына 

зор көңіл бөліп отырған себебі, бұл үдерістің сан алуан дерттерді, әсіресе 

онкологиялық ауруларды тудыруымен байланысты екені күмәнсіз [59].  

Әдеби шолу барысында, иондаушы сәулелеудің бағаналық жасушалар 

қорының таусылуы мен дифференциацияланған жасушаларға күш түсіру 

арқылы апоптоз үдерісін тудыруы анықталған [60]. Апоптоздың иммундық 

жүйе қалыптасуымен және антиген-арнайы лимфоциттердің түзілуімен де 

байланысын айта кеткен жөн [61]. Janssen W.J. (2012) ұсынған зерттеу 

нәтижелеріне сай, апоптоздың жасушалық гомеостазды реттеу, жасуша 

регенерациясын ынталандыру, макроорганизм үшін қауіпті болып табылатын 

өлі жасушаларды қабынудан тыс фагоцитоз арқылы элиминациялау рөлі де 

ерекше орын алады [62]. Алайда, апоптоз жасушаларының эпителиоциттермен, 

эндотелиоциттермен және фибробласттармен утилизацияланатыны туралы да 

ғылыми еңбектер табылған [63]. Авторлардың еңбектерінде қабыну 

ошағындағы ұзақ уақытқа созылған апоптоз үдерісінің фиброз дамуына алып 

келуі мүмкін екені апоптоздық жасушалардың фагоцитозы жүзінде расталған 

[64]. Ал фагоцитоз кезінде қабыну ошағындағы репарациялық үдерістердің 

күшеюі нәтижесінде генетикалық предиспозициясы жоғары науқастардың 

өкпесінде созылмалы обструкциялық аурулардың пайда болатыны клиникалық 

зерттеулер жүргізу сәтінде анықталған [62, б. 168]. Иондаушы сәулеленуден 

кейін ағзалардағы қалыптасатын созылмалы қабынулық үдерістердің патогенезі 

жүзіндегі негізгі түйіндерін зерттеуге бағытталған ғылыми жұмыстарда 

эндотелиоциттер апоптозының, сондай-ақ хемокиндер мен адгезия 

молекулалары экспрессиясының басым рөлі дәлелденген [65, 66].        

  Бірнеше жылдар бойы жасушалардың бағдарламаланған өлімін зерттеу 

мәселесі нақты бір дерттің негізінде жатқан апоптоздың реттелу 

бұзылымдарының механизмдерін анықтаумен байланысты болған. Өйткені, бұл 

зерттеулер арқасында сырқаттардың этиопатогенезін, жасушалардың 

бағдарламаланған өлімі реттелуінің бұзылыстарын анықтау мүмкіндігі 

туындайды. Апоптоздың морфологиялық маркерлерін идентификациялау 

келешекте сырқаттардың морфогенезін терең меңгеру мен дифференциалды 

диагностиканы жетілдіруге көмектеседі [67]. Онкологтардың айтуынша, 

неоплазиялық үдерістердің заманауи химиотерапиясы, көбінесе обыр 

жасушаларындағы апоптоздың күшеюіне негізделген. Мутация салдарынан 

жасуша апоптозды іске қоса алмаған жағдайда, ол бақылаусыз еселеніп, 

сәйкесінше, ісік дамуына алып келуі ықтимал [68]. 
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  Радиациялық зақымданулардың пайда болуы негізінде репарацияның 

біршама төмен қабілетімен сипатталатын иммунды жүйенің де маңызы зор 

екені баршамызға мәлім [69]. Заманауи көзқарастарға сай, иондаушы сәулелеу 

әсерінен табиғи иммунитеттің әлсіреуі радиосезімтал тіндердің трофикасы мен 

регенерация үдерістерінің бұзылыстарымен, әсіресе шырышты қабықшалардың 

зақымдануларымен байланысты дамиды [70]. Жергілікті иммунитет жүйесі 

тыныс жолдарының шырышты қабықшаларына тән лимфоидты жасушалардың, 

сондай-ақ макрофагтардың, нейтрофилдердің, лаброциттердің және дәнекер 

тіні мен эпителийдің басқа да жасушаларының жауап беру жиынтығы жүзінде 

іске қосылады [71]. Bernier J. (2016) жұмысының нәтижелері бойынша, 

иммунитеттің төмендеуі мен иммунды жүйенің қысқа мерзімді өзгерістері 2 Гр 

дозасымен сәулелену барысында дамиды [72]. Тіндердің жіті немесе кеш 

серпілістердің маңызды анықтаушы факторлары – дифференциация мен 

пролиферацияның қозғалмалы сипаты болып саналады. Жіті жауап қайтару 

белгілері «шағын» дозалы сәулелеуден кейін бірнеше апта өткен соң ішектің 

шырышты қабықшаларында байқалады [73]. Ал кеш дамитын серпілістер 

сәулелеуден кейін бірнеше айлар ішінде өкпеде, аталық бездерінде және басқа 

да ішкі ағзаларда көрінуі ықтимал [36, б. 102; 74]. 

  Радиациялық қаупі бар аймақтарда орналасқан СЯП өңіріндегі тұрғындар 

арасында өтілген көпжылдық медициналық зерттеу материалдары, сондай-ақ 

Хиросима мен Нагасакидағы атом бамбасы жарылысынан кейін шетел 

радиобиологтарымен жиналған бірталай ғылыми мәліметтер, сонымен қатар 

ЧАЭС апатының салдарына душар болған халықтың денсаулығын зерттеу 

кезінде аңғарылған иммунды қабілетті жасушалардың субпопуляциялық 

құрылымы мен функциялық қасиеттерінің өзгерістері түрлі патологиялық 

синдромдар жүзінде тіркелгені көптеген ғалымдардың еңбектерінде байқалған 

[75–79]. Радиация салдарынан туындайтын иммуносупрессия, авторлардың 

айтуынша, иммунологиялық жетіспеушілік синдромы дамуының себебі болуы 

ықтимал [80, 81]. Қазіргі заманда иммуногенездің негізінде жатқан лимфоидты 

ағзалар мен миграциялық үдерістерге зор көңіл бөлініп отырғаны шүбәсіз [82, 

83]. Иммунитеттің орталық ағзалары арасындағы сәулелеу әсеріне анағұрлым 

жоғары сезімталдығымен сипатталатын тіндердің бірі – лимфоидты тін [84, 85]. 

Tolstykh E.I. авторластарымен (2013), сәулелеуден кейінгі организмдегі 

иммунологиялық бұзылыстардың ұзақ уақыт сақталуын лимфатүйіндерінің 

гипоплазиясы нәтижесінде дамитын аутоиммунды үдерістердің күшеюімен 

байланысты екенін дәлелдеген [86].  

Ғалымдардың пікірінше, гипоплазиялық жағдайлардың дамуы, 

жасушалардың пролиферациясы мен жетілуі, сәйкесінше, репарациялық 

регенерация бұзылымдарының іске қосылуы, сонымен қатар артып бара жатқан 

иммунды тапшылықтың реализациясы, көп жағдайларда иммунды жүйе 

құбылыстарымен анықталатын үдерістер болып табылады [87]. Екіншілік 

иммунды тапшылық жағдайлары көптеген біртектес дерттік үдерістердің, 

әсіресе жедел және созылмалы қабынулық үдерістердің қалыптасуымен 

қабаттаса жүреді [88]. Қабынумен сипатталатын морфологиялық серпілістердің 
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күрделі кешенінде фагоцитоздаушы мононуклеарлар жүйесі мен 

макрофагтардың алатын орны ерекше, себебі организмдегі иммунды 

реакциялардың қарқындылығы осы жасушалардың функциялық жағдайына 

байланысты жүзеге асады. Әдеби мәліметтерге сай, «шағын» дозалы иондағыш 

сәулелер нейтрофильді гранулоциттердің қасиетін елеулі түрде 

модуляциялайды. Бұл жасушалар организмнің арнайыланбаған төзімділік 

жүйесінің аса радиосезімтал және жоғары мобильді жасушалары болып 

табылады [89]. Rangel-Moreno J. авторластарымен (2015), иондаушы сәулелеу 

әсеріне ұшыраған адамдарда иммунды тапшылық синдромының дамуы 

негізінде лимфопоэздың біріншілік зақымданулары мен лимфоциттер 

миграциясы бұзылымдарының алатын орны ерекше екенін мойындаған [83, б. 

364]. Лимфоциттердің пострадиациялық өлімін кейде олардың летальді 

нақтылануы деп те қарастыруға болады, өйткені лимфоциттер антигендік пен 

митогендік ынталануына үнемі дайын жасушалардың бірі болып саналады [90]. 

Иондағыш сәуле әсеріне шалдыққандардың иммундық жүйе ағзаларында және 

иммундық қабілетті жасушаларында дамитын патологиялық жағдайлары 

кезіндегі морфофункционалды өзгерістерді анағұрлым терең зерттеу, негізінен 

адамдардың иммунитет бұзылымдарының патогенезі мен морфогенезін ашуға, 

диагностиканың жаңа әдістерін құрастыруға мүмкіндік береді [91].          

        Salomaa S. авторластарымен (2017), «шағын» дозалы иондаушы 

сәулелеудің ықпалына арналған симпозиумда айтылған нәтижелерді талдай 

отырып, келесі қорытындыларға келген: біріншіден, сәулелеу дозасы әсерінің 

тәуелділігі беймонотондылық пен полимодальдылығымен сипатталады; 

екіншіден, жоғары дозалы сәулелеуге қарағанда, қарқындылығы төмен 

сәулелеу жалпы организм үшін анағұрлым қауіпті болып саналады; үшіншіден, 

«шағын» дозалар әсерінен ағзалар мен тіндердің көптеген патогенді 

факторларға сезімталдығы жоғарылайды [38, б. 1119]. «Шағын» дозалардың 

тірі организмге әсері жайында жазылған ғылыми мақалалар мен 

монографиялардың мол болғанына қарамастан, ғалымдардың кейбір белгісіз 

және толығымен зерттелмеген мәліметтерін одан әрі тереңірек нақтылау 

қажеттілігі бүгінгі күні де маңызды мәселелердің бірі болып отыр [91, б. 538]. 

Сәулелеудің көпшілік ықпалы тікелей емес, жанама түрде, яғни иммундық 

және антиоксиданттық статустың өзгеруі арқылы, сондай-ақ қоршаған орта 

факторлары әсеріне сезімталдықтың жоғарылауы арқылы жүзеге асады [84, б. 

150]. Сонымен, «шағын» дозалы ішкі сәулелеудің әсерін зерттеу саласындағы 

болашақ жаңа ашылымдардың таң қалдыратыны күмәнсіз [23, б. 18].     

  

        1.2 Иондаушы сәулеленуден кейінгі тыныс алу жүйесі ағзаларындағы 

морфофункционалды өзгерістер 

        Талай жылдар бойы жүргізілген клиникалық-эпидемиологиялық 

зерттеулердің нәтижелеріне сай, экологиялық қаупі бар қолайсыз аймақтардағы 

тұрғындарда аңғарылған сырқаттардың ішінен, әсіресе жапон қалаларындағы 

атом бомбалауына ұшырағандардың 56Mn элементі бар радийбелсенді тозаңын 

жұту салдарынан туындаған синдромдардың арасынан өкпе патологиясы 
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жетекші орындардың бірін алып отыр [92, 93]. Заманауи радиобиологтардың 

бұл мәселеге қызығушылығы түрлі радиациялық апаттар жүзіндегі «шағын» 

дозалы ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеудің әсерінен дамитын өкпе 

зақымданулары нәтижесіндегі өлім статистикасының жоғарылағанынан кейін 

арта бастады [94, 95].         

        Yang S. авторластарымен (2015), радиацияның адам организміне 

биологиялық әсерін зерттеу барысында, өкпенің иондаушы сәулелеуге айқын 

доза тәуелді жауап қайтаратынын көрсеткен [96]. Бұған дәлел ретінде сәуле 

әсерінен өкпе тінінде дамитын созылмалы қабыну мен диффузды фиброз 

үдерістері бола алады [88, б. 387]. Өкпенің радиациялық зақымданулары 

туралы ғылыми деректердің мол болғанына қарамастан, патогенез бен 

морфогенез жүзіндегі механизмдерді анықтау – көптеген заманауи 

ғалымдардың алға қойған міндеттерінің бірі болып саналады [97]. Иондаушы 

сәулеленуден кейін қалыптасатын тыныс ағзаларындағы өзгерістер олардың 

сәуле әсеріне төзімділігі мен сезімталдығына байланысты екенін айта кеткен 

жөн. Мысалы, тыныс жолдарының шеміршек тіні мен өкпеқап радиация әсеріне 

төзімді болса, өкпенің лимфа тіні мен қантамырлық жүйесі, сондай-ақ 

бронхиолалық эпителий мен альвеола жасушалары радиацияға анағұрлым 

сезімтал болып келеді [98].  

        γ-сәулелеуден кейінгі өкпе зақымдануларының жіті мен жітілеу түрі – 

радиациялық немесе сәулелік пневмонит екені мәлім [99]. Бұл синдром, 

негізінен патогенезі жүзінде бронхтардың бұзылыстарымен, ұсақ қантамырлар 

қабырғалары өткізгіштігінің жоғарылауымен және плазма нәруыздарының 

босап шығуымен сипатталады [100]. Ал микроскопия жүзінде радиациялық 

пневмонит ателектаздың дамуымен, дәнекер тіндік организациясымен, 

серозды-фибринозды альвеолиттің дамуымен, эпителий десквамациясымен, 

өкпе қылтамырларының эндотелий пролиферациясы мен саңылауының 

обтурациясымен, интерстиций тіні қалыңдауымен, сондай-ақ перивазальді және 

перилимфалық тіндердің альтерациясымен көрінеді. Бұл өзгерістер кейде 

қайтымсыз үдерістерге де айналуы ықтимал [101].  

        Өкпе тініндегі қабынулық серпілістердің клиникалық көріністері әдетте 

жөтел мен ентігудің дамуымен және тыныс жетіспеушілігінің басқа да 

әйгіленімдерімен сипатталады [102]. Радиация әсері нәтижесінде туындайтын 

тыныс ағзаларындағы өзгерістер сәулелік патологияның клиникалық пен 

анатомиялық белгілері бойынша толығымен сәйкес болатыны ғалымдардың 

еңбектерінде байқалған [98, б. 367]. Сонымен, клиникалық-морфологиялық 

зерттеулер барысында, сәулелеу әсерінен туындайтын өкпе тінінің 

зақымданулары, көбінесе қабынулық-инфильтрациялық пневмониттің 

нәтижесінде дамитын тыныс жетіспеушілігімен сипатталатыны анықталған 

[103]. Сөйтіп, пневмониттің қабынулық-инфильтрациялық түрі бірте-бірте өкпе 

фиброзына (фиброздаушы пневмонитке) айналып, денсаулықтың күрт 

нашарлауына, тіпті өлімге алып келуі де ғажап емес [104].  

        Радиацияның салдарынан туындайтын өкпе тінінің зақымданулары 

созылмалы қабыну реакцияларын ынталандыру арқылы ісіктік жасушалардың 
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өсуіне жол беретіні Gong H.Y. пен авторластары (2015) еңбектерінде 

дәлелденген [105]. Хиросима мен Нагасаки қалаларындағы атом бомбасы 

жарылуына душар болған халықтың денсаулығын зерттеу барысында, ең 

алдымен онкологиялық патологияның басым болғаны анықталған. Әдеби 

мәліметтерге сай, атом бомбалауынан кейін тірі қалған жандар мен ядролық 

реактор жұмысшылары арасында анағұрлым кең таралған неоплазмалық 

аурулардың бірі – өкпе обыры екені көпшілікке мәлім [106]. Бұл патология, 

онкологтардың айтуынша, радиотерапия салдарынан дамитын екіншілік 

ісіктердің төрттен-бір бөлігін құрайды [107]. Өкпе обырынан емделу 

барысында, торакальді сәулелендіруді бейадекватты түрде қолдану нәтижесінде 

өкпеде кейде қайтымсыз патологиялық үдерістердің дамуы салдарынан кейбір 

науқастардың келешекте тыныс жетіспеушілігінен жан тапсыруы да ықтимал 

[108].  

«Шағын» дозалы сәулеленудің әсері кезінде өкпеде қалыптасатын кеш 

патологиялық үдерістер радиотерапиядан кейін бірнеше ай өткен соң көріне 

бастайды. Әсіресе, өкпенің құрылымдық элементтерінің фиброзды-склероздық 

үдерістері анағұрлым жиі кездеседі [109, 110]. Сәулелік емдеуден кейін 

туындайтын өкпе зақымдануларының даму механизмі қабынулық, 

фибробласттық және эпителиальді жасушалардың радиациялық бүліністерімен 

тығыз байланысты екені Terashima T. мен авторластары (2016) еңбектерінде 

байқалған [111]. Өкпенің пострадиациялық бүліністерін аурудың күшейе түсуі 

кезінде пайда болатын метастаздық зақымданулардан дифференциациялаудың 

да маңызы зор екенін айтып өткен жөн [112]. Радиотерапиядан кейінгі өкпеде 

туындайтын гистологиялық өзгерістер туралы мәліметтердің жеткіліксіздігі, 

көбінесе науқастардың диагностикалық торакотомияны өткізуге келісім 

бермеуімен байланысты болып отыр [113].  

Соңғы жылдары сәулелік терапияның асқынулары ретінде дамитын 

өкпенің диффузды паренхималық аурулардың бірі – организацияланушы 

пневмонияның патогенезі мен морфогенезін терең зерттеу де заманауи 

ғалымдардың зор қызығушылығын арттырып отыр. Ғылыми деректерге сай, 

пострадиациялық организацияланушы пневмонияның клиникалық белгілері сүт 

бездерінің обырына қарсы радиотерапияны қабылдаған әйелдерде тереңірек 

зерттелген. Сәуле әсеріне ұшыраған өкпедегі қабынулық ошақтар ақырындап 

өкпеқаптың төменгі бөлімдеріне тарала бастайды. Бұл аурудың морфологиялық 

көрінісі респираторлық бронхиолалар саңылауындағы пролиферациялаушы 

фибробласттар мен миофибробласттардан тұратын полип тәріздес 

грануляциялық тіннің қалыптасуымен, сондай-ақ лимфоцитарлық альвеолиттің 

дамуымен сипатталады [114]. Организацияланушы пневмонияға қарағанда, 

радиациялық пневмонит әрқашан да фиброздың қалыптасуымен қабаттаса 

жүреді және ешқашан да рецидив бермейді [115]. 

        Әдеби мәліметтерге сай, өкпенің пострадиациялық зақымданулары сан 

алуан типті нысана жасушаларының белсенуімен және қабыну 

медиаторларының босап шығуымен сипатталады [116]. Радиациялық 

пневмониттің негізінде жатқан молекулалық механизмдер күрделі де, 
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толығымен ашылмаған болса да, бірқатар ғалымдар зерттеулерінің нәтижелері 

бойынша, бұл синдромның патогенезі жүзінде қабынулық медиаторлардың 

алатын орны ерекше екенін ұмытпағанымыз жөн [102, б. 3]. Ghosh S.N. 

авторластарымен (2009), төмен дозалы γ-сәуле әсеріне ұшыраған 

егеуқұйрықтарға тәжірибе жүргізу барысында, өкпе салмағының артуын, өкпе 

қантамырлары бүліністерін, оң жақ қарыншаның гипертрофиясын, өкпелік 

қантамырлар қарсыластығының күшеюін, сондай-ақ өкпелік ангиотензин-

айналдырушы ферменті белсенділігінің төмендеуін байқаған [117]. Бұл 

белгілердің бәрі экспозициядан кейінгі бірнеше тәулік пен апталар өткен соң 

пайда болатын клиникалық көріністерімен сәйкестіріліп, расталған [118].  

        Созылмалы қабыну жағдайындағы өкпе тінінің тұрақты зақымданулары 

мен жасуша пролиферациясы ОБТ әсерімен байланысты екені мәлім. Pietrofesa 

R.A. авторластарымен (2014), γ-сәуле әсерінен өкпе тінінде белсенді 

радикалдар мен молекулалық өнімдердің, әсіресе молекулалар құрылымын 

екіншілік түрде өзгертетін тотықтардың пайда болатынын айқындаған. 

Сәулелену нәтижесінде молекулалық оттегі тотықсыздандырғыштың белсенді 

өнімдерімен қарым-қатынасқа түсуі арқылы ОБТ түзілуін іске қосады. Соңғысы 

цитокиндер мен басқа да бірқатар медиаторлармен бірлесе, өкпеде бірқатар 

патологиялық үдерістердің дамуын тудырады [119]. Қанықпаған липидтердің 

дегидратациясы кезіндегі асқын тотығу нәтижесінде ЛАТ өнімдері түзіледі. 

Ғалымдардың пікірінше, олар биомембраналардың құрылымдық 

модификациясы мен физикалық-химиялық қасиеті өзгеруінің үдерістерінде 

маңызды рөл атқарады. γ-сәулелеуден кейінгі еркін радикалдардың әсерінен 

өкпе тіні гомогенатындағы ЛАТ өнімдерінің жиналуы антиоксидантты 

жүйелердің қалжырауы нәтижесінде жүзеге асатыны Tahamtan R. мен 

авторластары (2015) еңбектерінде байқалған. Липопероксидация үдерісі 

өкпелік жасушалар мембранасының құрылымына зиянды әсерімен де, 

мутагендік пен канцерогендік өнімдердің ынталануымен де сипатталады. Бұл 

өнімдердің тым артық жиналуы биологиялық мембраналарға бүлдіргіш әсер 

етуімен қатар, тотықтандырғыш ферменттердің, әсіресе липооксигеназалар мен 

моноаминоксидазалар белсенділігінің жоғарылауын және басқа да маңызды 

биохимиялық үдерістердің бұзылуын тудырады. Жасуша мембранасындағы 

липопероксидация серпілісі апоптоз құбылысы арқылы жасушаның өліміне де 

алып келеді [44, б. 118].  

        Жасуша зақымданулары ғалымдардың айтуына қарағанда, сәуле әсеріне 

тіндер толеранттылығының әлсіреуі салдарынан тіндерден жасушалық 

факторлардың босап шығуы мен қабынулық типті серпілістердің күшеюі 

нәтижесінде туындайды [120]. Sohn S.H. пен авторластары (2015) пікірінше, 

тышқандардың сан алуан тұқымдары пострадиациялық цитокиндік жауап 

қайтаруымен және әр түрлі бейімделу серпілістерімен ерекшеленеді [121]. 

Тәжірибе жүзінде егеуқұйрықтардың кеудесін сәулелендіру барысында, 

нейтрофилдердің, моноциттердің, лимфоциттер мен базофилдердің белсене 

түсуі анықталған. Бұл жасушалар цитокиндер мен хемокиндердің жергілікті 

және жүйелі экспрессиясына жауап береді [122]. Ғылыми деректерге сай, 
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радиацияның тікелей әсері салдарынан зақымданған альвеолалық пен 

интерстициальді жасушалардан босап шығатын қауіпті медиаторлар қабыну 

үдерісін іске қосады. Осы сәтте альвеолалық кеңістіктің экссудатпен толуы 

байқалады [123]. 

        Hong Z.Y. авторластарымен (2014) егеуқұйрықтарға жасаған 

тәжірибелерінде сәуле әсерінен кейін 3-ші тәулікте өкпенің интерстициальді 

тінінің қабынулық жасушалармен айқын емес инфильтрациялануын байқаған. 

Алғашқы тәуліктер ішінде альвеолалар мен интерстицийде қабынулық 

жасушалардың пайда болуы пневмонит сатысына сәйкес болып келеді. Басқа 

ғалымдардың жүргізген жұмыстарында экспозициядан кейінгі 14-ші тәулікте 

альвеолааралық гиалинді материалдардың және гемосидеринге толы 

макрофагтардың түзілуі, сондай-ақ көпіршікті макрофагтардың агрегациясы 

және т.б. өкпенің орташа ауырлық деңгейіндегі өзгерістер аңғарылған. Одан 

арғы уақытта альвеолалық қабыну белгілері айқындалып, альвеолааралық пен 

интерстициальді аймақтарда коллагеннің синтезі бірте-бірте арта бастағанын 

көруге болады. Сәулелеуден кейін 2 ай өткен соң қабынулық жасуша 

инфильтрациясы мен гиалинді материалдардың белгілі бір деңгейде 

фрагментациялануы ерекше көзге түседі. Бұған қоса, ашық кеңістіктегі 

фибринді экссудаттың пайда болуын да айтып кетуге болады. Авторлардың 

айтуына қарағанда, коллаген синтезінің күшеюі фиброздың кеш сатысымен 

корреляцияланады. Бұл кезде өкпеде фиброз ошақтарының көбейе бастағаны 

анықталады [124]. Фиброгенез сатысы фибробласттардың біртектес ошақтары 

қалыптасуымен қатар, өкпе тініндегі екіншілік айқын лейкоциттік 

инфильтрациясымен сипатталады. Фиброз ошақтарының бірігуі нәтижесінде 

өкпенің реструктуризациясы дамуы ықтимал [125]. Бірқатар ғалымдардың 

зерттеу мәліметтері бойынша, өкпе интерстицийінде коллагеннің көп мөлшерде 

жиналуымен сипатталатын фиброз үдерісі газ алмасу бұзылымдарына алып 

келеді [126–128].  

        Marples B. пен авторластарының (2011) морфологиялық зерттеу 

нәтижелеріне сай, «шағын» дозалы радиацияның әсері салдарынан 3-ші айда 

көп ошақты альвеолалық реактивті өзгерістер, яғни аздаған ісінулер, альвеола 

қабырғаларында жасуша санының бірыңғай жоғарылауы және интерстициальді 

қабыну ошақтары ерекше орын алады. Бұл белгілер альвеолалық пен 

қантамырлық қабырғалардың қалыңдауымен, склероздың дамуымен және 

некроздалған массалардың дәнекерленуімен жүзеге асады [129]. Сәулеленген 

егеуқұйрықтардың өкпе тіні гистология жүзінде, артерия қабырғаларының 

қатпаршақталуы мен деструктуризациясымен, гранулемалық массалардың 

жиналуымен, альвеолалардың тым үлпілденуімен, сонымен қатар 

дегенерацияланған эпителий жасушаларының қалдықтары бар керілген және 

тарамданған бронхиолаларымен, сондай-ақ олардың маңын қоршап жатқан 

тығыз талшықты қабаттардың жыртылған эпителийімен көрінеді [130].  

        Бірқатар патологтардың зерттеу мәліметтері бойынша, радиотерапия 

қабылдаған науқастардың өкпе фиброзы мен эмфиземаның үйлесуі кезіндегі 

анықталатын эмфиземалық ошақтар мен өкпе паренхимасындағы дәнекер 
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тінінің ұлғаюы, көбінесе идиопатиялық өкпелік фиброзға тән жағымсыз 

салдарымен аяқталуы мүмкін [131, 132]. Идиопатиялық өкпелік фиброз – 

демікпенің, созылмалы бронхит пен бронхоэктаздың және басқа да тыныс 

жолдарының қабынулық ауруларының дамуы мен біртіндеп күшейе түсуінің 

ажыратылмас бөлігі болып табылады. Бұл патология кезіндегі тыныс 

жолдарындағы зақымданулар өкпе қызметінің қайтымсыз бұзылыстарына алып 

келетіні күмәнсіз [133]. 

        Өкпе фибробласттары пролиферациясының механизмдерін одан әрі 

зерттеу заманауи ғалымдардың қызығушылығын арттырып отыр. Авторлардың 

пікірінше, фибробласттар – экстрацеллюлалық матрикстің негізгі көзі болып 

табылатын дәнекер тініндегі кең таралған жасушалардың бірі. 

Фибробласттардың трансформациясы фиброздық фенотиптің жоғарғы сатысы 

болып саналатын миофибробласттар қалыптасуының классикалық сигналдық 

жолдары арқылы жүзеге асады. Бұл жасушаларға ынталандырушы және 

тежеуші цитокиндерді өндіру қабілеті тән. Осыған орай, бірқатар ғалымдар 

фибробласттардың репарациялық үдерістерді реттеудегі алатын орны ерекше 

деп бағалаған. Сондықтан фибробласттар әрекетінің нашарлауы матрикстің 

қалпына келуін тежейді. Ал бұл құбылыс өз кезегінде жасуша регуляциясының 

бұзылыстарына алып келуі ықтимал [131, б. 237]. Фибробласттардың 

макрофагтармен тікелей байланысы нәтижесінде олардың жетілуі және 

пролиферациясының миграциясы мен жылдамдауы, коллаген синтезі мен 

секрециясы, сонымен бірге белсенді фибриллогенездің белсенуі күшейеді. 

Коллаген талшықтары фибробласт плазмолеммаларымен әрекеттесуі жүзінде 

коллаген синтезі мен бөлінуі тежеліп, бірталай жасушалар бүлініске ұшырайды 

да, ал бүлінбей қалған жасушалар төмен белсенді фиброциттерге айналып 

кетеді. Алайда, коллаген синтезінің белсенуі оның ыдырауымен де қабаттаса 

жүретінін айта кеткен жөн. Бұл үдеріс, ғалымдардың айтуынша, 

нейтрофилдермен, макрофагтармен және фибробласттармен бөлінетін 

коллагеназа ферменті арқылы жүзеге асады [134]. 

        Cappuccini F. мен авторластары (2011) жасаған қорытындыларына сай, 

өкпе тінінің радиациялық бүліністері негізінде ұсақ қантамырлар 

зақымдануларының алатын орны ерекше екенін де ұмытпаған жөн. 

Ғалымдардың жорамалы бойынша, қантамырлық эндотелийдің зақымданулары 

иондаушы сәулелеуден кейінгі қабынулық пен фиброздық серпілістердің 

дамуында маңызды рөл атқарады. Өкпенің пострадиациялық микроциркуляция 

бұзылымдарының қабыну үдерістерімен байланысын зерттеу, әдетте бірнеше 

минуттан бірнеше жылдарға дейін созылуы ықтимал. Сондықтан радиациялық 

бүліністерді ерте және кешеуіл деп бөлуге болады. Мұндай жіктелу сәуле 

әсерінен зақымданған өкпенің гистологиялық құрылымы өзгерістерінің 

механизмдерін тереңдеу түсінуге мүмкіндік береді [135].  

        Әдеби мәліметтерді талдау барысында, «шағын» дозалы иондаушы 

сәулелеудің өкпеге әсері жасушалық өлім мен бастапқы иммундық 

серпілістердің дамуы түрінде жүзеге асатын пневмонит пен өкпе фиброзы 

үдерістерінің іске қосылуымен сипатталатыны анықталған [36, б. 101; 136]. 
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Радиобиология мен радиациялық медицина саласындағы заманауи 

ғалымдардың ойынша, әр түрлі иондаушы сәулелеудің өкпе тініне зақымдаушы 

әсерін бағалау жүзіндегі ортақ пікірлер әлі күнге дейін қалыптаспай жатыр. 

[137]. Сонымен, «шағын» дозалы ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеуден кейін 

туындайтын өкпедегі жасушалық пен тіндік деңгейдегі патологиялық 

үдерістерді анықтау мен салыстырмалы баға беру – радиация әсеріне душар 

болған халықтың тыныс алу жүйесі ағзаларындағы морфологиялық 

өзгерістердің болашақта диагностикалық критерийлерін жетілдіруге мүмкіндік 

беретіні еш күмән тудырмайды [138]. 

            

        1.3 Ішек-қарын жолдарына иондаушы сәулелеу әсерінің 

морфофункционалды аспектілері 

        Соңғы жылдары «шағын» дозалы γ-сәулелену кезіндегі асқорыту жүйесі 

ағзаларының сан алуан дерттері жайында мәліметтер көбейіп бара жатыр. 

Әсіресе, бұл аурулар мен синдромдардың көбі жіңішке ішектің сілемейлі 

қабығы эпителийінің зақымданулары әсерінен туындайды [139]. Асқорыту 

жүйесінің кешеуілденген сәулелік патологиясы радиацияның сыртқы көзі мен 

радионуклидтер инкорпорациясының әсер етуі нәтижесінде дамуы ықтимал 

[140]. Hogan N.M. мен авторластарының (2013) пікірінше, асқазан-ішек 

жолдары – әлсіз ерігіш радионуклидтердің қан мен ішкі ағзаларға енуін 

бөгеттейтін тосқауыл болып табылады. Алайда, бұл тосқауылдың бар 

болғанына қарамастан, радионуклидтердің ішек-қарын жолдары арқылы 

тасымалдауы барысында, олардың ішектік эпителий мен іргелес тіндеріне теріс 

ықпалының іске қосылатынын айтып өткен жөн [141].  

        Әдеби мәліметтерге сай, асқазан-ішек жолдарының радиациялық 

зақымданулары арасында тіндердің жойқындалуы ерекше орын алады. 

Ғалымдардың морфологиялық зерттеулері бойынша, егеуқұйрықтарды 

сәулелеуден кейін алғашқы бір-екі сағат ішінде жасушалық жойқындалу 

құбылысы ішек крипталарында, ал үш-төрт тәулік ішінде ішектің бүрлерінде 

аңғарылады. Асқазан-ішек синдромы кезіндегі жіңішке ішекте дамитын негізгі 

өзгерістер жасушалық бүрлер мен крипталарының зақымдануларымен, 

қантамырлардың бүлінуімен, ішкі қан құйылулармен, сондай-ақ су-электролит 

тепе-теңдігінің және абсорбция үдерістері бұзылымдарымен сипатталады [142, 

143]. Matsuu-Matsuyama M. авторластарымен (2010) егеуқұйрықтарға жүргізген 

тәжірибелерінде радиация әсерінен қалыптасқан жіңішке ішектің сілемейлі 

қабығы зақымдануларының арасында ішек крипталары апоптозының алатын 

орны ерекше екенін дәлелдеген [144]. Пострадиациялық апоптоздың 

салдарынан туындаған ішек эпителиоциттерінің дисфункциясы мен өлімі 

асқазан-ішек синдромы патогенезінің қауіпті түйіні болып табылатынын 

патоморфологтар өз еңбектерінде растаған [145]. Көптеген әдеби мәліметтерді 

талдай отырып, сәулелеуден кейінгі жасушалық өлімнің негізінде апоптоз 

үрдісімен қатар, митоз бұзылымдарының да мәні бар екенін айта кеткен жөн 

[93, б. 42]. Радиация әсерінен кейін ішек крипталарының түбінде орналасқан 

бағаналық жасушалардың көбеюі мен әрі қарай жетілуі кезінде бұл жасушалар 



24 
 

крипталардың сағасына, одан әрі бірнеше тәулік ішінде бүрлердің қабырғалары 

арқылы оның бас жағына өтіп, ішек саңылауына десквамацияланады [146, 147]. 

Ғалымдардың айтуына қарағанда, жасуша жаңаруының басқа да жүйелері 

сияқты сәулелеуден кейін ішек эпителийінде митоздың уақытша бөгеті іске 

қосылып, ең алдымен бағаналық жасушалардың өлімге ұшырауы байқалады. 

Ішектік эпителий регенерациялануының тоқталуы нәтижесінде ондағы 

жасушалар жойқындалып, бүрлер «жалаңаштанып», жайпақтала бастайды 

[148]. Организмнің сәулеленуі салдарынан туындайтын ішектің зақымданулары 

кезінде бірқатар компенсациялаушы реакциялардың жүзеге асатынын авторлар 

өз еңбектерінде көрсеткен. Егер сәуле дозасы ішектің қалпына келу 

механизмдерінен басым болса, онда патологиялық үдерістер өте жылдам түзіле 

бастайды да, алғашқы тәуліктерде-ақ ішектің сілемейлі қабығының толық 

денудациясы жүзеге асады [60, б. 822]. 

Бірқатар әдеби мәліметтерді талдау барысында, пострадиациялық асқазан-

ішек синдромы инициациясының негізінде жатқан ішек крипталарындағы 

бағаналық жасушалар апоптозының салыстырмалы түрде қантамырлардағы 

эндотелий жасушаларының апоптозынан басым екені анықталған [149]. 

Алайда, көптеген патоморфологтар сәуле әсеріне ұшыраған жануарлардың 

ішегін зерттеу жүзінде, қантамырлар эндотелиоциттерін Панет жасушаларымен 

салыстырғанда, олардың радиацияға анағұрлым сезімтал екендігін көрсеткен. 

Иондағыш сәулелердің әсерінен ішек крипталары мен микробүрлердің өзгеруі, 

ішек қабырғаларының қанмен қамтамасыз етілу үдерістерінің, сондай-ақ 

абсорбция механизмдері бұзылымдарының дамуы ықтимал. Ал бұл 

үдерістердің клиника жүзінде мальабсорбция синдромымен сипатталатыны 

көпшілікке мәлім [150, 151]. Ішектік бағана жасушаларының апоптозы –  

радиация әсерінен кейінгі асқазан-ішек синдромының инициациясы мен 

дамуындағы негізгі факторы екенін ескере, онкологтар мен радиобиологтар 

талай жылдар бойы пострадиациялық апоптозбен байланысты болатын ішек 

жасушаларының өлімін шектеуге көмектесетін радиопротекторлық дәрілер 

шығаруды белсенді түрде жалғастырып отыр [152].  

        Marshall G.T. мен авторластары (2007) жүргізген тәжірибелерінде, 

стромалық жасушалардың, тегіс бұлшықеттер мен эндотелийдің сәулелік 

бүліністері салдарынан ішек қабырғалары некрозының дамитыны дәлелденген 

[153]. Ғалымдардың зерттеу мәліметтеріне сай, энтероциттердің радиациялық 

зақымданулары, көбінесе тотықтық бүліністерді ынталандыратын ОБТ-ның 

белсенуінен дамиды [154]. ОБТ-тәуелді тотықтық стрестің жіңішке ішектегі 

ДНҚ зақымдануын және қабыну үдерістерін іске қосатыны ғылыми 

деректерден мәлім [155]. Дәлірек айтқанда, бұл қабынулық үдерістер 

сәулеленуден кейінгі тіндердің зақымдануы мен қайта қалпына келуімен 

байланысты факторлар арқылы толассыз түрде жүзеге асады. Жасуша 

зақымдануларын тудыратын липопероксидация өнімдерінің жоғарылауы 

алғашқы мерзімдерде пролиферациялық пен метаболизмдік белсенділігі 

жоғары тіндерге тән екені ғалымдардың еңбектерінде айқындалған. Көбінесе, 

ЛАТ өнімдерін ішектің серозды қабаттарында, бұлшықеттік экстернасында 
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және бүрлердің шеттерінде аңғаруға болады [156]. Өйткені, бұл құрылымдарда 

арнайыланған жасушалардың, әсіресе абсорбциялық энтероциттердің, шырыш 

түзетін бокал тәрізді жасушалардың, сондай-ақ гормон өндіруші 

энтероэндокриноциттердің нақтылануы жүзеге асады [157]. Сонымен, әдеби 

мәліметтерді талдау барысында, радиация әсерінен туындаған ішек 

зақымдануларының инициациясы, прогрессиясы мен хронизациясы 

молекулалық механизмдер мен зат алмасу үдерістері бұзылымдарымен 

байланысты екені расталған [158].         

        Andreyev H.J. (2007) пікірінше, «радиациялық энтерит» термині тым 

үстіртін болып саналады. Ал бұған қарағанда, «радиациялық энтеропатия» 

немесе «радиациялық мукозит» терминдері, негізінен патологиялық 

үдерістердің нақты ішектің сілемейлі қабығында орналасуы кезінде 

қолданылады [159]. Ғалымдардың зерттеу мәліметтеріне сай, радиациялық 

энтеропатияның дамуы негізіндегі басты механизм – қантамырлардағы 

хемотаксис пен тромб түзілуінің күшеюі болып табылады. Радиациядан кейінгі 

ішектік зақымданулардың көбі оның сілемейлі қабығы эпителийінің анағұрлым 

радиосезімтал болғанына байланысты дамиды. Иондағыш сәулелер ішек 

крипталары жасушаларының пролиферациясын тежеп, біртектес жедел 

бұзылымдарды тудырады [160, 161]. Радиациялық энтеропатия асқазан-ішек 

синдромына қарағанда, кеш сәулелік ықпалымен және энтерит 

прогрессиясының эксплорациясымен орайластырылады [162].  

Kavanagh B.D. пен авторластары (2010) айтуынша, энтериттің негізгі 

себебі – ішек-қарын жолдары патологиясын емдеу кезінде анағұрлым жиі 

қолданылатын радиотерапияның жағымсыз әсері болып табылады [163]. 

Әсіресе, жамбастық және ретроперитонеальді ісіктерді емдеу жүзінде 

ішпердесінің сәулеленуінен кейін жіңішке ішектің сілемейлі қабығындағы 

зақымданулар қабынулық үдерістердің белсенуімен сипатталады. Жіңішке 

ішектегі жеделдеу өзгерістер радиотерапиядан кейін бірнеше ай өткен соң 

немесе асқазан-ішек жолдарына радионуклидтердің тағаммен бірге түсуінен 

кейін дами бастайды. Ішек артериолаларының эндотелий жасушаларындағы 

дистрофиялық үдерістер, бірқатар жағдайларда ісінуімен және базальді 

мембранасынан қатпарлануымен сипатталады. Бұл өзгерістер, ақырында 

дегенерацияға ұшырауы ықтимал [164]. Әдеби мәліметтерді пайдалана отырып, 

ішектің радиациялық бүліністері тек сәуле терапиясын тиімсіз қолдану 

барысында ғана емес, сонымен бірге атом энергетикасындағы және түрлі 

өндірістерде техника қауіпсіздігін сақтамау нәтижесінде де дамитынын айтып 

өткен жөн [165].  

Henson C.C. авторластарымен (2012), сәулелік терапия қабылдаған 

науқастар ішегінің сілемейлі қабығы құрылымын зерттеу барысында, эпителий 

мен стромадағы айқын өзгерістердің туындайтынын растаған. Эпителий мен 

строма жасушаларында, қантамырлардың эндотелийінде, ғалымдардың 

айтуынша,  гиалоплазма мен органоидтардың тығыздалуы, сондай-ақ 

жасушалық мембрана бүліністері анықталады [166]. Бірқатар 

патоморфологтардың жүргізген гистологиялық зерттеулері нәтижелеріне сай, 
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радиация әсерінен жіңішке ішекте бокал тәрізді жасушалар санының 

жоғарылауы мен эпителий десквамациясы [167], эндотелий жасушалары мен 

микротамырлардың бүліністері [168], алып энтероциттердің пайда болуы, 

крипталарда митоз санының азаюы, ішек бүрлерінің атрофиясы, сонымен қатар 

сілемейлі және басқа да қабаттарының белсендірілген қабынулық 

жасушалармен инфильтрациялануы жүзеге асады [169, 170].  

Патоморфологтардың ғылыми деректеріне сай, сәуле әсерінен кейінгі 

жедел түрде пайда болатын ішектің шырышты қабаттарының 

гистоморфологиялық өзгерістері, көбінесе оның қалыңдығының жұқаруымен, 

қантамырлардың кеңеюімен, эпителий пролиферациясы мен жетілуі 

бұзылымдарымен, крипталар пролиферациясының тежелуімен, сондай-ақ 

бүрлердің қысқаруы мен дистрофиялық үдерістердің жүзеге асуымен 

сипатталады. Сонымен қатар, нейтрофилдер мен эозинофилдерге және 

десквамацияланған эпителиоциттерге толы крипталар абсцесі қалыптасуын да 

микроскопия жүзінде анықтауға болады. Theis V.S. авторластарымен (2010) 

үстіртін эпителиоциттердің салыстырмалы түрде радиорезистентті екенін, ал 

соларды алмастыратын жылдам бөлінетін эпителий жасушалары радиосезімтал 

екенін көрсеткен. Аса көлемді сәулеленуден кейін морфология жүзінде ішектің 

домбыққанын және олардың қабырғалары қабаттарының фибробласттармен 

инфильтрациялануын байқауға болады. Дәнекер тіні гиалинозға ұшырау 

барысында, фиброз ошақтары түзіліп, ішек тарылуының дамуы ықтимал [164, 

б. 78]. Бірқатар ғалымдардың тәжірибелеріне сай, сәулелеу нәтижесінде 

туындайтын жіңішке ішек тінінің зақымданулары сілемейлі қабықтың меншікті 

пластинкасының домбығуымен, ішек бүрлерінің деформациясымен, әсіресе 

оның біркелкі қалыңдауымен сипатталады. Сілемейлі қабығының эпителийі 

микроскопия жүзінде, көбінесе дұрыс призмалық пішінді, жиектелген түрінде 

көрінеді. Сәулелеудің түрі мен дозасына байланысты эпителиоциттердің 

некрозға ұшырау белгілері де анықталады. Бұған қоса, шырышастылық 

қабатында диффузды лейкоциттік инфильтрация мен қантамырлардың айқын 

гиперемия белгілері ерекше көзге түседі [171].  

Жіңішке ішектің зақымданған көлемі және радиацияның жиынтық дозасы 

– жіті мен кеш уландырғыштықтың аса қауіпті факторларының бірі болып 

табылатынына ғалымдардың сенімі мол. Жіті қабынулық үдерістер, көбінесе 

артериолалық эндартерииттің созылмалы түріне ауысуы ықтимал. Иондаушы 

сәулелеудің әсері салдарынан жіңішке ішектің морфофункционалды өзгерістері 

дамуында қантамырлық жүйе зақымдануларының маңызы зор екенін бірқатар 

авторлар өз еңбектерінде дәлелдеген. Олардың жүргізген гистоморфологиялық 

зерттеу нәтижелеріне сай, жіңішке ішек қантамырларының саңылауында 

тромбтар түзіліп, реканализацияланады, сондай-ақ артериолалардың 

облитерациялаушы өзгерістері ішек қабырғаларының прогрессиялаушы 

ишемиясын тудырады. Ал сілемейлі қабықастылық өзгерістер артериолалар 

эндотелиоциттерінің ісінуімен және базальді мембранадан қатпарлануымен, 

тіпті некроз белгілерімен сипатталады. Сонымен қатар, микроскопия жүзінде 

интимада ірі көпіршікті жасушалардың ерекше көзге түсетінін де айта кеткен 
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жөн. Бұл – қантамырлардың сәулелік зақымдануларының маңызды 

диагностикалық белгісі болып саналады. Ішектің сілемейлі қабықасты 

қалыңдап, склерозға ұшырай бастайды. Осы сәтте ірілеу көлемді, әрі дұрыс 

емес пішінді фибробласттар да байқалады [172]. 

Algin O. мен авторластары (2011) ұсынған тәжірибелерінде сәулелеуден 

кейін жіңішке ішекте фибринозды экссудаттың және қылтамырлық 

гиперваскуляризациясымен қабаттасатын грануляциялардың да түзілуі 

дәлелденген [173]. Бірқатар ғалымдардың зерттеу мәліметтеріне сәйкес, 

радиация әсеріне ұшыраған ішек тіндеріндегі өзгерістер сілемейлі 

қабықастында өзгеше бір фиброзды «қаңқа» түзілуімен сипатталатыны 

анықталған. Бұл өзгеше түзілім микроциркуляция арнасындағы 

қантамырлардың қабырғаларында бекітіліп, ақырында телеангиоэктазиялар мен 

аррозиялардың, сондай-ақ саңылаудың үңіреюі дамуының себебі болуы мүмкін. 

Сәулелік фиброздың әрі қарай біртіндеп прогреске ұшырауы және ішектің 

барлық қабырғаларының зақымдануы, клиника жүзінде бірқатар 

әйгіленімдердің күшеюімен көрінеді [166, б. 2135]. Радиацияның әсерінен 

ішектің сілемейлі қабығындағы ойықжаралардың түзілуі, көбінесе 

мононуклеарлы полиморфты-лейкоциттік инфильтрациясымен және ішек 

қабырғаларының некрозымен ілесе жүреді. Әсіресе, айқын некроз белгілерін 

мықын ішектің серозды қабығында және айналасындағы май тінінде аңғаруға 

болады. Жоғарыда келтірілген морфологиялық өзгерістердің барлығы, 

авторлардың пікірінше, сәулелік немесе радиациялық энтерит (РЕ) белгілеріне 

сәйкес болып келеді [173, б. 193].  

Созылмалы радиациялық энтериттің дамуы сәулелеу дозасы 

фракциялануының жиілігімен тығыз байланысты [174]. Ішектің кеш сәулелік 

бүліністеріне сілемейлі қабық бүтіндігінің үстіртін бұзылымдарымен 

сипатталатын эрозиялық-десквамациялық өзгерістердің пайда болуы тән. 

Қабырғалардың терең қабаттарына патологиялық үдерістердің таралуы кезінде 

ойықжаралар мен түбінде іріңді-некроздық тін детриті түріндегі ақаулар 

аңғарылады [175, 176]. Сонымен қатар, патологиялық үдерістердің біртіндеп 

күшейе түсуі нәтижесінде ішек стриктураларының түзілуі, ішек аралық 

жыланкөздердің қалыптасуы және ішек қабырғаларының некрозы мен 

перфорациясы дамуы ықтимал. Созылмалы сәулелік энтеритпен ауыратын 

науқастардың көпшілігінде ішектің сілемейлі қабығындағы тағамның 

абсорбциясы жетіспеушілігінің салдарынан париетальді асқорыту үдерістерінің 

бүліністері, сондай-ақ қоректік заттар сіңуінің бұзылымдары пайда болады 

[177]. Сөйтіп, авторлардың айтуына қарағанда, РЕ – ағзалардың 

радиосезімталдығына, сәулеленген тіннің көлеміне және науқастың тек өзіне 

ғана тән ерекшеліктеріне байланысты дамитын жедел немесе созылмалы 

ағымымен сипатталатын синдром болып табылады. Бұл синдромға тән 

көріністердің барлығын науқастарды емдеу кезінде ескерген жөн [178, 179].  

        Ішектің сілемейлі қабығының тосқауылдық-қорғаныстық қызметінің 

нашарлауы метаболизм мен алмасу үдерістері бұзылымдарына алып келеді. El-

Ghazaly M.A. мен авторластарының (2015) зерттеу нәтижелері бойынша, 
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жоғары аталған патологиялық үдерістер γ-сәулелену реакцияларындағы 

модификацияланған белгілерді элиминациялауға бағытталған адаптивті 

иммундық жауаптың қалыптасуын іске қосады. Ұзақ мерзімді пострадиациялық 

бұзылымдар кезіндегі иммундық аппарат серпілістерінің арнайыланбаған 

заңдылықтары аса қатқыл ақауларды аңғаруға мүмкіндік береді. Ал бұл 

ақауларды аңғарудың мәні, авторлардың пікірінше, иммундық патогенездің 

клиникалық интерпретациясы, диагнозы мен болжамы негізінде жатыр [180]. 

Метаболизм бойынша жіңішке ішектің ең белсенді бөлімдерінің бірі – аш ішек 

екені көпшілікке мәлім. Алайда, «шағын» доза диапазонындағы иондаушы 

сәулелеудің аш ішекке модификациялаушы әсерін зерттеудегі жетістіктерге 

қарамастан, бірқатар ғалымдар өз еңбектерінде бұл саладағы айқын қарама-

қайшылық тудыратын нәтижелердің бар екенін мойындаған [181]. Жіңішке 

ішектің сілемейлі қабығындағы жасушалардың өзара орналасуы айқын 

шектелген. Воронцова З.А. авторластарымен (2014) тәжірибе жүзінде, «шағын» 

дозалы γ-сәулелеу әсерінің кешеуілденген пострадиациялық салдарын зерттеу 

барысында, аш ішектің сілемейлі қабығы деңгейіндегі жасушалық 

популяцияның жауапты реакциясын іске қосатын қабырғалық, мембраналық 

пен жасушаішілік асқорыту үдерістерінің айқын жүзеге асатынын, сонымен 

қатар сілемейлі қабығындағы энтероциттердің энзимопатиясы мен лимфоидты 

аппараттың активизациясы күшейетінін дәлелдеген [3, б. 92].  

Жіңішке ішек, авторлардың пікірінше, эпителий мен субэпителий 

қабаттары деңгейіндегі антигендердің иммундық нейтрализациялаушы ағзасы 

және жасушалық жандану жүйесінің бірі болып табылады. Ішектің эпителий 

қабатына енген мигранттар эпителиоциттермен әрекеттесу арқылы пласттың 

функциялық жағдайы мен регенерация үдерістерін жанама түрде реттейді [182]. 

Жіңішке ішек тіндерінің радиация ықпалына жауап қайтаруы зақымданған 

тіндегі регенерациялық үдерістердің іске қосылуымен тығыз байланысты 

жүретіні ғылыми деректерден мәлім. Тіндерге қатысты сәулелеу әсерінің 

жылдамдығы, бірқатар ғалымдардың айтуынша, жасушаның жандануы мен 

оның нақтылануына, өсу динамикасына, сондай-ақ қартаю мен өлім 

қарқындылығына тәуелді болады. Әсіресе, «шағын» дозалы иондаушы сәулелеу 

әсерінен жаңару жылдамдығы төмен тіндердегі регенерациялық пен 

компенсациялық үдерістер, жылдам жаңартылатын тіндерге қарағанда, 

анағұрлым баяу түрде қалыптасады [3, б. 93]. Жалпы, радиацияның ішек-қарын 

жолдарына уландырғыш ықпалын, авторлардың ойынша, сәулелену дозасын 

қалыпты тіндерден физикалық түрде ығыстыруы арқылы немесе сәулеленуден 

кейінгі іске қосылатын жасушалық пен тіндік жауаптың модуляциясы арқылы 

әлсіретуге болады. Сонымен, әдеби мәліметтерден белгілі деректерді талдау 

барысында, сәулелеу әсерінен жіңішке ішек құрылымдарында дамитын 

зақымданулардың ауырлық дәрежесі жасушалардың радиосезімталдығымен 

қатар, жандануымен де анықталатыны расталған [183].  

  Ғалымдардың зерттеу нәтижелеріне сай, нейтрондардың жедел ықпалын 

зерттеуге арналған ғылыми жұмыстардың көбі ішектегі өзгерістердің пайда 

болуымен орайластырылған. Бұл тұрғыда, фотондармен жанама түрде 
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өндірілген ионизациямен байланысты нейтронды сәулеленудің соңғы 

биологиялық әсері анықталған [184]. Нейтронды сәулелену кезінде тоқ ішекпен 

салыстырғанда, анағұрлым айқын гистоморфологиялық өзгерістер жіңішке 

ішекте туындайтынын бірқатар патоморфологтар өз жұмыстарында көрсеткен. 

Авторлардың айтуына қарағанда, сәулелеу әсеріне жіңішке ішектің аса сезімтал 

бөлімдері, негізінен ішек қабырғаларының безді эпителийі мен бүрлер 

эпителийі, сондай-ақ жүйкелік интрамуральді өрімі болып саналады. Сілемейлі 

қабықтың зақымданған эпителийінде алғашқы сағаттарда ішек бүрлері мен 

крипталар жасушаларының бөлінуі тоқталып, олардың өлім белгілері көріне 

бастайды. Тәжірибелік жануарлардың сәулелік зақымданулары диспепсиялық 

құбылыстармен манифестацияланады. Бұл белгілер сәулелеуден кейін бірнеше 

тәуліктен соң жоғалып, қайта рецидивтене бастайды. Жергілікті және жалпы 

сәулелену кезінде жіңішке ішектің, әсіресе ұлтабардың секрециялық пен 

ферментативті қызметі компенсациялық серпілістердің іске қосылуы 

нәтижесінде алғашқы тәуліктерде жоғарылайды да, кейінірек декомпенсация 

жүзінде төмендеп кетеді [185]. Shichijo K. мен авторластары 

(2008) еңбектерінде ядролық тозаңның экспрессиясы мен колиттің 

патоморфологиялық параметрлері арасындағы өзара байланыстылық 

аңғарылған [186]. 

         Ғалымдардың зерттеу нәтижелері қорытындыларын жинақтай келе, 

«шағын» дозалы γ-сәулелеудің аса қауіпті әсерлерінің бірі – көптеген біртектес 

дерттік үдерістердің және иммундық бұзылымдардың дамуы екенін 

констатациялауға болады. Жіңішке ішектің морфофункционалды жағдайына 

ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеудің сан алуан аспектілерін салыстырмалы 

түрде зерттеу – бірнеше онжылдықтар бойы дәрігерлер мен радиобиологтардың 

зор қызығушылығын арттырып отыр. Шетел мен отандық әдеби мәліметтерге 

сүйене отырып, иондаушы сәулелеудің ішек құрылымдарына әсерін 

бағалаудың заманауи қадамдары туралы ұсынылған ақпараттың көбі «шағын» 

дозалы β- мен γ-сәулелеудің теріс ықпалы саласындағы морфологиялық 

зерттеулердің жетекші бағыттары жүзінде патоморфологтардың ортақ пікірлері 

толығымен қалыптаспағанын ескерген жөн [187]. 

 

        1.4 Аталық жыныс жүйесінің морфофункционалды жағдайына 

иондаушы сәулелеудің әсері 

        Заманауи радиобиологиялық түсініктерге сай, адамдарды сәулелеудің 

анағұрлым ерте детерминацияланған әсерлерінің бірі – репродукциялық 

денсаулық көрсеткіштері болып табылады [188]. Радиацияны бұрыннан бері 

ерлер үшін ятрогенді репродуктивті токсин ретінде қарастырған [189]. 

Иондаушы сәулелеудің ұрпақ жаңғырту жүйесіне жағымсыз әсері туралы 

бірқатар ғалымдардың жаңалықтарынан кейін радиациялық зақымданулар 

ықпалының кешеуілденген салдарын өмір ұзақтығының қысқаруы мен жыныс 

ағзалары қызметінің бұзылымдары сияқты әлеуметтік тұрғыдан маңызды 

мәселелермен байланыстыра бастаған [190, 191]. Радиацияның аталық жыныс 

жүйесіне ықпалын зерттеудің радиобиологиядағы мәні, негізінен бедеуліктің 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shichijo%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18236156
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даму қаупімен ғана емес, сонымен қатар сәуле әсеріне ұшыраған ата-аналардың 

ұрпақтарына да келтірер зардабымен тікелей байланысты болып отыр [192, 

193]. Адам мен жануарлардың денсаулығына иондаушы сәулелеудің ықпалы 

жүзіндегі мәселе, сондай-ақ сәуле әсеріне ұшыраған, бірақ репродукциялық 

қабілетінен айырылмағандардың ұрпақтары организмінде қалыптасатын 

бірқатар патологиялық үдерістерді зерттеу мәселесі күні бүгінге дейін 

өзектілігін жоғалтпаған. Себебі, Хиросима мен Нагасаки қалаларындағы атом 

бомбалауынан және кейбір елдердің полигондарында атомдық қару-

жарақтарды сынау салдарынан туындаған ауыр жағдайларды бастарынан 

өткірген бірталай адамзатымыз әлі күнге шейін қайғырып жүргені баршамызға 

мәлім [194, 195]. Палыга Г.Ф. авторластарымен (2011) ядролық реакторлардағы 

апаттардан кейінгі дамитын ұрпақ жаңғырту қызметі бұзылымдарына ерекше 

мән бөлген [196].  

        Организмнің басқа да жүйелері мен ағзалары секілді, аталық бездері де 

жасушалардың үздіксіз жаңаруы қабілетімен және паракринді қызметімен 

сипатталады. Алайда, иондаушы сәулелену кезіндегі аталық бездерінде 

туындайтын зақымданулар заманауи радиобиологтар мен патоморфологтардың 

зор қызығушылығын туғызып отыр [197, 198]. Кейбір авторлардың айтуына 

қарағанда, аталық бездері мен сперматогенез үдерісін әмбебап биологиялық 

тест-жүйесі ретінде де қарастыруға болады. Бұл жүйе әр түрлі сәулелеудің 

әсерін бағалауға мүмкіндік береді. Осы бағыттағы тәжірибелерді өткізу 

барысында, организмнің радиациялық зақымдануларының айқындық 

көрсеткіштері ретінде жыныс ағзаларының морфофункционалды өзгерістері 

бола алатыны анықталған [199, 200].  

        Көптеген өндірістердегі заманауи технологиялардың дамып, күннен-күнге 

жетілдіріліп бара жатқаны, «шағын» дозалы γ-сәулелеудің жыныс бездеріне 

зақым келтіру мәселесінің өзекті болып қала беруінің басты себебі екенін 

ескерген жөн [197, б. 21]. Phan J. мен авторластары (2009) айтуынша, аталық 

бездердегі радиациялық зақымданулардың дамуы, көбінесе кіші жамбас 

ағзаларының аурулары кезінде қолданылатын сәулелік терапияны өткізудің 

қателіктерімен байланысты болуы мүмкін [201]. Әсіресе, бұл зақымданулардың 

бірталайы иондағыш сәуле әсеріне сау тіндердің толеранттылығынан басым 

болып келетін бір мәртелік жоғары дозаларды қолдану нәтижесінде пайда 

болады [202, 203]. Радиотерапиядан кейін, уақыт өте келе, сәулеленген жыныс 

ағзаларында дамитын микроциркуляция бұзылымдары ұсақ қантамырлардың 

тромбозына, тіндердің ишемиясына, сондай-ақ эрозиялар мен сәулелік 

жаралардың түзілуіне алып келуі ықтимал. Фиброз сияқты кеш сәулелік 

зақымданулардың типтік көрінісі болып табылатын үдерістердің даму 

қарқындылығы мен айқындығы терапиядан кейін өтілген уақытына тура 

пропорционалды екені онкологтардың еңбектерінде көрсетілген [201, б. 1836].   

        Қазіргі уақытта тәжірибелік жануарлардан алынатын нәтижелерді клиника 

жүзіндегі ерлердің бедеулігін зерттеудің нәтижелерімен сәйкестіруді 

реализациялаудың болашағы зор екенін айтып өткен жөн [204]. Бұл салада, 

сәулелену салдарынан туындаған бедеуліктің негізіндегі патологиялық 
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үдерістерді гистоморфология тұрғысынан бағалау мақсатындағы анағұрлым 

тиімді әдістердің бірі – сүтқоректілердің сперматогенді эпителийін 

микроскопия жүзінде зерттеу болып саналады. Тышқандарға жасаған 

тәжірибелерінің бірінде радиосезімтал сперматогониялардың бастапқы 

бүліністері, көбінесе тестикулалық тіннің атрофиясы түрінде қалыптасатынын 

көрсеткен [205]. Көптеген ғалымдардың зерттеу нәтижелері бойынша, 

иондаушы сәулелену кезіндегі сперматогониялар мен сперматоциттердің 

деструкциясы апоптоздың белсенуі нәтижесінде туындайды [206–210]. Басқа 

авторлардың еңбектерінде сәулеленуден кейін сперматогенді жасушаларда 

ДНҚ құрамының өзгеруі, жетілген жыныс жасушалары санының азаюы, 

сондай-ақ аталық без тіндерінде энергиялық алмасудың дискоординациясы 

жүзеге асатыны айқындалған [211, 212].  

Иондаушы сәулелену әсерінен атабез эпителийінде туындайтын 

өзгерістердің қайтымды болатынын және эпителиоциттер зақымдануларының 

дәрежесі радиация дозасы мен организмнің жасына байланысты екенін Aydemir 

B. (2008) гистологиялық зерттеулер жүргізу барысында анықтаған [213]. 

Алайда, әдеби мәліметтерді талдау жүзінде, сперматогенді эпителийдің басқа 

жыныс жасушаларымен салыстырғанда, анағұрлым радиотөзімді екеніне 

қарамастан [214, 215], атабездің иірімді ұрықтық өзекшелерінде Сертоли 

жасушаларының (сустентоциттердің) құрылымдық өзгерістері көрінетіні, 

сондай-ақ сперматоциттердің, сперматидалардың және сперматозоидтардың 

дегенерациялануы айқындалатыны расталған. Бірқатар жағдайларда, 

сперматогенді эпителиоциттердің кейбіреулері қолдаушы жасушалардың 

цитоплазмасымен жабыңқыранып қалады [216]. Патоморфологтардың 

жүргізген зерттеулері арқасында, эпителий жасушалары мен сустентоциттер 

арасындағы өзара байланыстың үзілуі салдарынан ядролық аппараттың лизиске 

ұшырайтыны дәлелденген [217]. Сәулеленуден кейінгі жыныс жасушаларынан 

айырылған иірімді ұрықтық өзекшелердің саны бойынша гистопрепараттардағы 

сперматогенездің түрлі сатылары кезіндегі морфофункционалды жағдайын 

бағалау туралы бірталай ғылыми мақалалардың бүгінгі күні жарық көріп 

отырғаны ешкімді де таң қалдырмайды [218–220]. Иондаушы сәулелеудің 

«шағын» дозасы әсерінен өзекшелер эпителийінде некроздалған 

сперматоциттердің орнында домалақ пішінді қуыстардың түзілуін, сонымен 

қатар сперматогенді эпителийде сперматидалардың өзара әрекеттесуі мен 

олардың ажыратылуы нәтижесінде иірімді ұрықтық өзекшелердің саңылауында 

боялған цитоплазмалы пикноздалған ядролардың фрагменттеріне толы ірі 

құрылымдардың қалыптасуын микроскопия жүзінде байқауға болады [221, 

222].  

Ғалымдардың зерттеу мәліметтеріне сәйкес, иондаушы сәулелеудің кез-

келген түрі аталық жынысты жануарлардың жыныс ағзаларындағы 

дегенерациялық өзгерістерін және сперматогенез бұзылымдарын тудырады 

[223]. Porter K.L. мен авторластары (2009) пікірінше, жануарлар мен 

адамдардың атабездерін сәулелендірудің аса қауіпті салдарының бірі – 

сперматогенді жасушалардың даму мерзімі қысқаруымен сипатталатын 
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сперматогониялар нақтылануының элиминациясы болып табылады [220, б. 

450]. Сперматогониялардың жаппай зақымдануы нәтижесінде толық 

зарарсыздықдың дамуы ықтимал. Орташа дозалы сәулеленуден кейін аталық 

жынысты жануарлардың ұрпақ жаңғырту қабілетінің бірден төмендемейтіні 

сперматозоидтардың салыстырмалы түрде ысырмалы болып қала беруімен 

байланысты екені бірқатар ғалымдардың еңбектерінде баяндалған [224, 225]. 

Әр түрлі дозалы иондаушы сәулелеудің әсерінен ұрықтық өзекшелердің және А 

мен В типті сперматогониялар санының төмендейтіні көптеген әдеби 

мәліметтерді талдау барысында анықталған [226, 227]. Демек, 

сперматогониялардың арасындағы ең радиосезімталы – нақтыланбаған 

сперматогониялар, яғни бағаналық жасушалар болып саналады [228, 229]. 

        Сперматогенді жасушалар митоздық немесе мейоздық белсенділігімен 

сипатталатындықтан, радиация әсерінен ынталандырылатын оттегінің белсенді 

түрлеріне аса сезімтал болып келеді [230]. ОБТ, әсіресе еркін радикалдар 

сперматогониялардың нақтылануын тежеу арқылы мутагенездің, апоптоз бен 

некроздың дамуын тудырады [231]. Ғалымдардың пікірінше, бұл үдерістердің 

қалыптасуы, көбінесе сәулеленуден кейін аталық бездерде көп мөлшерде 

жиналатын еркін радикалдардың белсенуін тежейтін антиоксиданттық 

ферменттер қызметінің нашарлауымен байланысты туындайды [232]. Аталық 

бездердегі алмасу үдерістерінің қарқынды түрде жүзеге асатынын ескере 

отырып, организмге тіпті «шағын» дозалы радиацияның ықпалынан да бұл 

ағзада зақымданулардың пайда болуы ықтимал [233]. Көптеген радиологтардың 

зерттеулері бойынша, химиотерапиядан кейін науқастардың атабез тіндерінде 

тотықтық стрестің іске қосылуы салдарынан тестикулалардың гормондық және 

ұрпақ жаңғырту қызметтерінің төмендейтіні расталған [234, 235]. Радиацияның 

ықпалынан туындаған тестостерон гормонын өндіретін Лейдиг 

жасушаларындағы стероидогенез сатыларындағы өзгерістер [236–238], сондай-

ақ лютеинизациялаушы гормонның рецепторлармен өзара әрекеттесу 

бұзылымдары негізіндегі механизмдер бірқатар ғылыми мақалаларда терең 

сипатталған [239].  

        Әдеби мәліметтерді талдау барысында, Лейдиг жасушаларынан басқа 

сәуле әсеріне Сертоли жасушалары да жоғары сезімталдығымен сипатталатыны 

анықталған [216, б. 2638]. Бұл жасушалар санының аталық без тіндеріндегі 

төмендеуі тіпті тым «шағын» дозалы (0,2 Гр) иондаушы сәулелеудің бірнеше 

мәрте кезінде әсер етуі нәтижесінде дамитыны Gong E. пен авторластары (2014) 

еңбектерінде байқалған [189, б. 58]. «Шағын» дозалармен сәулелену 

салдарынан атабез зақымданулары дамуының ықтималдылығы сперматоциттер 

митохондрияларының радиацияға аса сезімтал екендігімен түсіндіріледі [240]. 

Ерлердің ұрпақ жаңғырту күйін бақылайтын физиологиялық реакциялардағы 

митохондриялық тотығу үдерістерінің сәулеленуден кейінгі бұзылымдарына 

заманауи ғалымдардың көбірек көңіл бөле бастағанын бірқатар мақалаларда 

байқауға болады [197, б. 26]. Takei G.L. авторластарымен (2014) эксперименттік 

жануарларды сәулелендіру жүзінде, олардың атабездеріндегі сперматозоидтар 

қозғалғыштығының өзгеруі туындайтынын көрсеткен. Бұл радиобиологтардың 
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пікірінше, радиация дозасы неғұрлым жоғарыласа, соғұрлым оның 

эпидидималық шәуетке теріс әсері күшейеді. Ал шәуеттің концентрациясы мен 

қозғалғыштығының төмендеуі радиацияның 0,5 Гр дозасынан жоғарылауы 

кезінде байқалады [241]. Басқа авторлар өз тәжірибелерінде егеуқұйрықтарды 

0,5-1,0 Гр дозасымен сәулелендіру арқылы сперматогониялардың тең жартысы 

некроздалатынын дәлелдеген. Алайда, жыныс бездеріндегі өлімге ұшырамаған 

сперматогониялардың жартысы – цитоплазмаға толы диплоидты жасушалар 

болып табылады. Ондай жасушалардың сәулелену нәтижесінде туындаған 

зақымдануларды репарациялаудың жоғары қабілетімен сипатталатыны 

әдебиеттерден мәлім. Сперматозоидтар – нақтылануын аяқтаған, яғни жетілген 

жыныс жасушалары болғандықтан, жетілмеген жасушалармен салыстырғанда, 

радиацияға анағұрлым төзімді болып келеді. Ал бұған қарағанда, 

сперматидалар – репарациялану үдерісіне мүмкіндігі өте төмен, жетілмеген 

гаплоидты жасушалар болғандықтан, сәуле әсеріне ұшыраған осындай 

жасушалардан болашақта қалыптасатын ұрпақтардың ағзаларында 

патологиялық үдерістердің байқалуы ықтимал [196, б. 20]. Жас организмнің 

аталық бездеріндегі сперматогендік эпителий жасушаларының радиацияға аса 

сезімтал болуына байланысты сперматогониялар пролиферациясының 

тоқталуы мен қалжырауы – маңызды көрсеткіштердің бірі бола алатынын 

ескерген жөн [242].        

       Аль Меселмани М.А. авторластарымен (2013) тәжірибе жүзінде 

егеуқұйрықтарды γ-сәуленің 1,0 Гр дозасы әсеріне ұшыратқаннан кейін 

атабездерінің иірімді ұрықтық өзекшелеріндегі сперматогенді эпителий 

құрылымдарының анағұрлым айқын морфологиялық бұзылымдарын аңғарған 

[233, б. 55]. Басқа авторлардың зерттеу нәтижелеріне сай, тышқандарды 1-1,5 

Гр дозамен сәулелендіру кезінде өзекшеаралық ісіну мен қан құйылу ошақтары, 

жасушалардың дислокациясы мен вакуолизациясы, өзекшелердің бүрсуі, 

сондай-ақ өзекшелік эпителиоциттердің толығымен нақтыланбауы, митоздың 

төмен индексі және басқа да патологиялық өзгерістер микроскопия жүзінде 

ерекше көзге түседі [243]. Бірқатар ғалымдардың еңбектерінде, дозасы 1,0-3,0 

Гр γ-сәулелеу әсеріне ұшыраған жануарлардың аталық бездерінде 

сперматогониялардың нақтылануы түгелдей дерлік тоқталатыны анықталған. 

Демек, сперматогониялардың таусылуы кейінірек сперматозоидтар өндірілуінің 

төмендеуіне алып келуі ықтимал [217, б. 502]. 2,0 Гр дозамен сәулелендірілген 

аталық жынысты егеуқұйрықтардың алшақтатылған мерзімде қалыптасқан 

ұрпақ жаңғырту жүйесі көрсеткіштерінің ауытқуы, патоморфологтардың 

айтуынша, жыныстық жетілу кезіндегі радиациялық ықпалдың қауіптілігін 

дәлелдейді [244]. Demir A. авторластарымен (2015) ұрықтық өзекшелердің 

орталық аймақтарындағы сперматидалар мен сперматоциттердің, сондай-ақ 

сперматогониялардың морфометриялық талдауын жүргізу барысында, 0,5 пен 5 

Гр аралығындағы дозалармен сәулелену кезінде жетілген жасушалардың 

пайыздық мөлшері жоғарылайтынын көрсеткен [245].  

        Ғылыми деректер бойынша, жетілмеген сперматозоидтар 

концентрациясының жоғарылауы немесе жетілген сперматозоидтар санының 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Demir%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25933566
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нақты түрде төмендеуі 4-6 Гр дозалы сәулелеу әсері кезінде байқалады [246]. 

Сондықтан қазіргі уақытта шәуеттің дифференциациясы мен продукциясының 

қалпына келу үдерісінің тежелуі негізінде жатқан сәуле дозаларындағы сандық 

айырмашылықтарды жүзеге асыру қажеттілігі туындап отыр [247]. Marjault 

H.B. пен Allemand I. (2016) жүргізген гистологиялық зерттеулерінде, сәуле 

әсеріне ұшыраған жануарлардың атабездеріндегі ұрықтық өзекшелер саңылауы 

мен эпителийінің диаметрі, көбінесе радиация дозасына байланысты өзгеретіні 

анықталған. Жоғары аталған құрылымдар диаметрлерінің кішіреюі, 

авторлардың пікірінше, әсіресе төмен және орташа дозамен сәулелену 

салдарынан қалыптасатын сперматогенез жасушаларының жойылуы мен 

өзекшелердің дезорганизациясы нәтижесінде дамиды [248]. Әдеби мәліметтерге 

сай, радиация ықпалы бірқатар жағдайда доза тәуелді және қайтымды болып 

табылады, сондықтан сперматогониялардың таусылуы, сперматогенезді 

аяқтайтын үдерістердің тежелуі, сондай-ақ Лейдиг пен Сертоли 

жасушаларының зақымданулары, негізінен сәулелеудің дозасымен өзара 

байланысты жүзеге асады. Сөйтіп, аталық бездерінің сәулелік серпілісі 

сперматогенездегі айқын бұзылымдарымен қатар, бедеуліктің дамуымен де 

сипатталатынын есте сақтаған жөн [249].         

Иондаушы сәулелеуден кейінгі жанамалас типті еркек бедеулігі, 

авторлардың айтуынша, сперматозоидтар түзілуі бұзылымдарының шәует 

шығару жолдары патологиясымен қатарласа дамуымен сипатталады [204, б. 

1206]. Ресми мәліметтерге сай, аталық жыныс бездері – аса радиосезімтал 

ағзалардың бірі ретінде классификацияланған. Бұл ағзада «шағын» дозалы 

сәулелеудің ықпалын аңғару мүмкіндігінің жоғары екенін ескерген жөн [250]. 

Shin S.C. мен авторластарының (2009) зерттеулері бойынша, «шағын» дозалар 

бағаналық сперматогонияларға зақым келтірмей қана қоймай, аталық ұрықтық 

жасушаны өндіретін сперматогендік эпителиоциттердің қалпына келуін де 

ынталандырады [251]. Сублетальді дозалармен сәулеленген жануарларға 

жасалынған эксперименттердің нәтижелерін талдау барысында, радиацияның 

бірнеше апталардан кейін жоғары митоздық белсенділігімен сипатталатын 

сперматогенді жасушаларға ықпалын тигізетіні, яғни сперматозоидтар санының 

жылдам азаюы мен ұрықтық өзекшелердің редукциясын тудыратыны, сонымен 

қатар тестикулалық индекстің төмендеуіне алып келетіні расталған [252]. 

Жүргізілген эксперименттерге қосымша мәлімет ретінде, сәулелеу әсеріне 

ұшыраған адамдардың қан сарысуындағы жыныстық гормондар деңгейінің 

өзгеруін де айта кетуге болады. Клиника жүзінде бұл белгілер мен 

көрсеткіштердің жыныстық дисфункцияны тудыратыны сөзсіз [253].           

        Luo Q. авторластарымен (2014) өз еңбектерінде, «шағын» дозалы 

сәулеленуден кейінгі зақымданулар белгілерінің латенттылығы – доза тәуелді 

үдеріс екенін, ал «жоғары» доза әсерінен кейін жасушалық үдерістердің 

толықтай тежелуі салдарынан осындай доза тәуелділігінің болмайтынын 

жорамалдаған. Өрбу қызметінің нашарлау қаупі сәуленің жалпы дозасымен, 

әсер ету ұзақтығымен, зақымдану деңгейімен, жасушаның даму сатысымен, 

сондай-ақ организмнің жасымен және басқа да көптеген факторлармен 
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анықталады [207, б. 256]. Bannister L.A. мен авторластары (2016) айтуынша, 

сәулелеу әсеріне сезімталдықтың жоғарылауы, сондай-ақ жасушалардағы 

бейімделу жауабының бұзылымдары, негізінен геном тұрақсыздығының 

көрінісі болып табылады [254]. Радиация сперматогониялық бағана 

жасушаларында бірқатар генетикалық бұзылымдарды тудыру арқылы келесі 

ұрпаққа зақым келтіре алатыны көпшілікке мәлім [255]. Сондықтан адамдар 

мен жануарлардың генофондын сақтап қалу мақсатында олардың жетілген 

жыныстық жасушаларына «шағын» дозалы әр түрлі иондаушы сәулелеу 

әсерінің механизмдерін зерттеудің маңызы өте зор. Морфология жүзінде 

аңғарылатын сперматогенездің түрлі сатылары кезіндегі жыныстық 

жасушалардың салыстырмалы радиосезімталдығын және дозалық тәуелділік 

пен шекараларын анықтау – бүгінгі күні де радиобиологиядағы өзекті 

мәселелердің бірі болып қала береді.  

        Сперматогенездің даму сатылары кезінде жыныс жасушаларындағы 

сәулелік жауап қайтару, көп жағдайда сперматогониялардың нақтылануы 

бұзылымдарымен анықталады. Егер радиация әсеріне ұшыраған ата-аналардың 

жыныстық жасушаларындағы зақымданулары ретінде ұрпақтарының ұрықтық 

постимплантациялық өлімі есепке алынса, онда сперматоциттерге және 

сперматогонияларға қарағанда, сперматидалар мен сперматозоидтарды 

салыстырмалы түрде анағұрлым радиосезімтал деп санауға ғалымдардың 

толықтай құқығы бар. Жыныс жасушаларының генетикалық 

радиосезімталдығын олардың құр икемділігі мен функциялық белсенділігі 

бойынша ғана бағалауға болмайды, өйткені сперматогенездің сәулелік 

бұзылымдары, ғалымдардың пікірінше, пострадиациялық қалпына келу 

үдерістерімен және зақымданған шәуеттің эмбрионалдылық сұрыпталуымен 

байланысты жүзеге асады [256]. Аталық жыныс жасушаларының сәуле әсеріне 

аса сезімтал болуына және бірқатар ұрпақтарда генетикалық бұзылымдары 

дамуының қаупіне байланысты заманауи радиациялық генетиканың маңызды 

міндеттерінің бірі – иондаушы сәулелеудің теріс ықпалын азайтудың нақты 

жолдарын іздеу болып табылады [196, б. 22]. Сонымен, әдеби шолу барысында, 

жыныс жүйесіне радиацияның ықпалы туралы едәуір материалдардың бар 

болуына қарамастан, «шағын» дозалы ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеудің 

әсерінен туындайтын аталық бездеріндегі морфофункционалды өзгерістеріне 

салыстырмалы баға беру – заманауи радиобиологтар мен онкология 

саласындағы дәрігерлердің зор қызығушылығын арттырып отыр [37, б. 97].  
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        2 ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ 
 

2.1 Эксперименттік материалдың жалпы сипаттамасы мен олардың 

топтар бойынша бөлінуі 

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

жынысты ақ түсті «Wistar» тұқымдас егеуқұйрықтар қолданылған [257]. 

Эксперимент виварий жағдайындағы зертханалық жануарларды күтудің барлық 

талаптарын ескеру жүзінде іске асырылған. Тәжірибелік жұмысымыз ғылыми 

мақсатында қолданылатын жануарларды қорғау бойынша Европалық 

парламент Директивасына сай [258, 259], Қазақстанның Семей қаласы 

мемлекеттік медицина университетінің Этикалық комитетінде қарастырылып, 

бекітілген (16.04.2014 жылдың №5 хаттамасы); сондай-ақ Қазақстан 

Республикасы Денсаулық Сақтау Министрінің 2007 жылдың 25 шілдесінен 

№442 бұйрығына сәйкес, «Қазақстан Республикасында клиника алдылық, 

медициналық-биологиялық эксперименттер мен клиникалық зерттеулерді іске 

асыру туралы ережелері» бойынша жүргізілген [260]. Егеуқұйрықтардың 

эвтаназиясы экспозициядан кейін 3-ші, 14-ші және 60-шы тәуліктерде ашқарын 

жағдайында 10% кетамин ерітіндісінің 0,5 мг мөлшерін іш қуысына енгізу 

арқылы жүзеге асырылған. Тәжірибенің жоспарына сай, жануарлар 4 топқа 

бөлінген. Эксперименттік зерттеулердің үлестірілуі мен сериялар бойынша 

бөлінуі 1-ші кестеде көрсетілген.  
 

Кесте 1 – Эксперименттік зерттеудің үлестірілуі  
 

№ Топ Доза мөлшері (Гр) Жануарлар саны 

1 56Mn  0,15±0,025 45 

2 MnО2   0 45 

3 60Со   2 45 

4 Бақылау                    0 45 

Барлығы 180 
 

        Жануарлардың бірінші тобы (n=45) марганецтің нейтронды-белсендірілген 

диоксиді (56Mn) ингаляциясына ұшыратылған. Бұл күрделі үдерісті іске асыру 

үшін Курчатов қаласында орналасқан «Қазақстан Республикасының Ұлттық 

ядролық орталығындағы Байкал-1» реакторы қолданылған. Осындай 

гетерогендік ядролық реактордың, негізінен атом энергетикасындағы түрлі 

материалдарды зерттеу мен сан алуан биологиялық нысаналарды сәулелендіру 

барысында эксперименттер өткізуі үшін пайдаланылатынын айтып өткен жөн. 

Марганец диоксиді ұнтағын (көлемі 3 мкм-ден аспайтын массасы 100 мг ұсақ 

бытыраңқы ұнтағын) реактор жүзінде сәулелендіру мақсатында, цирконий 

қорытпасынан тұратын арнайы эксперименттік құрылғы құрастырылған [261]. 

Нейтрондық-физикалық есептеулерге сай, сәулелендірілген марганец диоксиді 

ұнтағындағы энергия бөліп шығарудың үлестік қуаттылығы – 0,063 Вт·см-3, ал 

арнайы эксперименттік құрылғысында – 0,017 Вт·см-3 көрсеткішіне тең болған 

[262]. Сәулелендіруді жүзеге асыру барысында, жануарлардың тыныс алуын 

және ұнтақ бөлшектерінің сыртқа тарап кетуінен қорғауды қамтамасыз ететін 
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ауалық фильтрі бар эксперименттік құрылғы қолданылған. Тозаңдатылған 

ұнтақ реактор жүзінде 10 кВт қуаты деңгейінде 40 минут бойы 

сәулелендірілген. Экспозициядан кейінгі 56Mn белсенділігі – 2.75×108 Бк (7,43 

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

н/cм² нейтрондардың физикалық интегралы жүзінде 100 мг MnО2 (Rare Metallic 

Co., Ltd., Japan) ұнтағын ядролық реактордың көмегімен нейтрондық күйде 

белсендіру арқылы алынған [33, б. 48]. Жоғары көрсетілген физикалық 

интеграл Хиросиманың атом бомбалауына ұшырау кезіндегі нейтрондардың 

көрсеткішімен шамалас екені әдеби шолу барысында анықталған [16, б. 589]. 

Сәулелендіру аяқталған соң, нейтронды-белсендірілген марганец арнайы 

құрылғы көмегімен реактордан шығарылып, қорғаушы контейнерге 

орналастырылғаннан кейін зерттелген биологиялық нысаналармен қоса сыртқа 

тасымалданған.  

        Жануарлардың екінші тобы (n=45) белсендірілмеген марганец диоксиді 

(MnО2) ингаляциясына ұшыратылған. Яғни, бірінші топқа қарағанда, бұл 

топтың биологиялық нысаналары арнайы эксперименттік құрылғының немесе 

контейнердің шетінде перфорацияланған тесік арқылы жасанды түрде 

тозаңдандырылған, бірақ сәулелендірілмеген марганец диоксиді ұнтағымен дем 

алған. Эксперимент өткізу кезінде зертханалық егеуқұйрықтардың қарекетін 

сақтау мақсатында контейнердің арнайы тесіктері арқылы таза ауаның да енуі 

ескерілген. Контейнердің үстіңгі жағында тозаңдандыру кезіндегі ұнтақ 

бөлшектерін ұстап қалатын Петрянов сүзгісі орналасқан. Жануарлар марганец 

диоксиді ұнтағымен тозаңдандырылған контейнерлерде екі сағат бойы 

ұсталған. Тәжірибеміз аяқталған соң, MnО2 әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтарды 

әрі қарай ағзалардың морфологиялық зерттеуін жүргізу мақсатында ядролық 

орталықтан тыс тасымалданған [261, б. 45].         

Жануарлардың үшінші тобын (n=45) сәулелендіру Семей қаласының №2 

Регионалдық онкология диспансерінің радиология бөлімінде барлық 

талаптарды сақтай отырып, инженер-физиктердің бақылауы жүзінде 

жүргізілген. Сәулелендіру алдында егеуқұйрықтар арнайы жасалған 

торшаларда (жеке жануар үшін изоляцияланған 10 ұяшықтан тұратын арнайы 

жәшікте) орналастырылған [263]. Эксперименттік жануарларды сәулелендіруге 

Б.А. Жетписбаев пен авторластары ұсынылған әдісі бойынша топометриялық-

дозиметриялық дайындығы өткізілген. Бұл дайындық жүзінде 

егеуқұйрықтардың топографиялық-анатомиялық көлденең кесіндісі сызылған. 

Физикалық-дозиметриялық есептеулерді жүргізу барысында «Terasix» 

рентгенсимуляторының «PlanW» жоспарлау жүйесі қолданылған. Жануарларды 

сәулелендіру кезінде топометриялық дайындық пен дозиметриялық есептеулер 

әрбір сәулелеу жүргізу алдында серияға байланысты жеке жүргізіліп отырған 

[264]. Эксперименттің мақсатына сай, егеуқұйрықтарды сәулелендіру «Teragam 

K-2 unit» атты Чехияда құрастырылған радиотерапиялық қондырғысында бір 

мәрте 2 Гр дозалы радиобелсенді элементі 60Со γ-сәулелерімен жүзеге 

асырылған: SSD – 97,2 см, SAD – 100,0 см, алаңы 40×40 см, t=354 с. 

Төртінші, яғни бақылау тобын интактты егеуқұйрықтар құраған (n=45). 
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        2.2 Зерттеудің морфологиялық әдістері    
 

        2.2.1 Гистологиялық әдіс 
        Эксперименттік зерттеудің мақсаты мен міндеттерін орындау барысында, 

тәжірибелік жануарлардың өкпесінде, жіңішке ішек пен аталық бездерінде 

туындаған патологиялық өзгерістер туралы анағұрлым толық ақпараттың 

жиналуын қамтамасыз ететін гистологиялық әдістер қолданылған. 56Mn, MnО2 

және 60Со әсерінен кейін 3-ші, 14-ші және 60-шы тәуліктерде 

егеуқұйрықтардың эвтаназиясы жүзінде іш қуысына 10% кетамин ерітіндісі 

енгізіліп, некропсия барысында жоғары аталған ағзалар алынып, олардың 

фрагменттері 10%-дық нейтральді формалинде бөлме температурасы кезінде 24 

сағат бойы фиксаждалған. Тін фрагменттері «Thermo Scientific Microm Ec 350-

2» аппараты арқылы парафинге құйылып, микротом көмегімен («Microm 

International GmbH», Германия) қалыңдығы 5-6 мкм көлденең сериялық 

кесінділер дайындалып, әрі қарай гематоксилин мен эозинмен (H&E) боялған 

соң, полистиролы бар жамылғы шыны астына бекітілген. Дайын заттық 

шыныдағы эксперименттік материалдардың гистологиялық құрылымдары 

«Leica DM 1000» (Германия) микроскобы арқылы ×10, ×40, ×100 үлкейімі 

жүзінде талданып, анағұрлым айқын және көрнекі патологиялық үдерістердің 

микрофотографиялары жасалған. Гистологиялық зерттеу нәтижелеріне сүйене 

отырып, әрі қарай иммунды гистохимиялық әдістерін жүзеге асыруға 

препараттар іріктелген.   

         

        2.2.2 Морфометриялық әдіс 

Стереоскопиялық өзгерістер жүзінде Автандиловтың окулярлық өлшегіш 

тор сызығы бар микрофотометриялық жүйесі қолданылған. Әрбір 

микропрепаратта 181 нүктелі жиынтық көлемі жүзінде 20 алаңы есептелген. 

Зерттеуге алынған ағзалардағы гистоқұрылымдық өзгерістердің 

морфометриялық зерттеуі ×40 пен ×100 үлкейімі негізінде жүзеге асырылған 

[265].        

Өкпе тінінің гистологиялық тілімдерінде келесі морфометриялық 

көрсеткіштер талданған: альвеолааралық перделердің қалыңдығы, альвеола мен 

бронх саңылауының диаметрі, перибронхиальді және периваскулярлы 

инфильтраттардың ауданы, лейкоциттердің, макрофагтардың, фибробласттар 

мен лимфоциттердің көлемдік үлесі. Жіңішке ішек тінінде сілемейлі 

қабықшаның қалыңдығы, энтероциттердің саны мен көлемі, лейкоциттер мен 

лимфоциттердің көлемдік үлесінің морфометриялық көрсеткіштері анықталған. 

Аталық бездерінің келесі морфометриялық параметрлері бағаланған: иірімді 

ұрықтық өзекшелер саны және саңылауының ауданы мен диаметрі, иірімді 

ұрықтық өзекшелер арасындағы интерстиций аймақтарының саны, 

интерстициальді тіннің ауданы, сперматогенді эпителий ауданы мен 

қалыңдығы, миоидты жасушалардың, Сертоли жасушаларының, 

сперматоциттердің, сперматидалардың, сперматогониялардың және Лейдиг 

жасушаларының саны.  
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2.2.3 Иммунды гистохимиялық әдіс 

Парафинге құйылған өкпе, жіңішке ішек пен атабез тіндері Семей 

қаласының Регионалдық онкология диспансерінің патогистология бөлімі 

зертханасына иммунды гистохимиялық зерттеуді жүзеге асыру мақсатында 

тасымалданған. Парафиндік кесілімдер стандартты әдіс арқылы 

депарафинизацияланып, регидратацияланған.  

Иммунды гистохимиялық серпілістерді визуализациялау мақсатында 

DAB+(DAKO) жүйесі қолданылған. Микроскопиялық зерттеуді жүзеге асыру 

барысында тіндердің репрезентативті аймақтары ескерілген. Мультиблоктың 

техникалық орындалуы жүзінде «TMA Master» (3DHISTECH Ltd, Венгрия) 

бағдарламалық-аппараттық кешені қолданылған. Зерттеуге алынған дайын 

боялған заттық шынылар автоматизацияланған Mirax MIDI (Carl Zeiss 

MicroImaging GmbH, Германия) сканері арқылы өткен.  

Иммунды гистохимиялық зерттеуді жүзеге асыру барысында «Santa Cruze» 

фирмасының моноклондық антиденелері қолданылған. Олар функциялық мәні 

бойынша пролиферациялық белсенділік маркері – Ki-67 және апоптозды 

реттеуші p53 нәруызы деп екі топқа бөлінген. 

 

Ki-67 нәруызын иммунды гистохимия жүзінде анықтау 

Антигендерді жасырынсыздандыру үдерісі ретривердің 120°C 

температурасы кезіндегі цитраттық (рН=6,0) буфердің 0,01 М ерітіндісінде 20 

минут бойы кесілімдердің инкубациясы арқылы жүзеге асырылған. Эндогендік 

пероксидаза ферменті 3% сутектің асқын тотығында 10 минут ішінде 

кесілімдерді өңдеу кезінде блокадаланған. 1:400 қатынасы мөлшеріндегі Ki-67 

ядролық антигендеріне (MIB-1 клоны, «Dako») біріншілік антиденелердің 

инкубациясы бөлме температурасы кезінде 20 минутқа дейін созылған. 

Иммундық боялым стрептавидин-биотиндік пероксидаза («Dako», LSAB+ Kit 

HRP) әдісімен жүргізілген. Хромоген жүзінде 3,3-диаминобензидин ерітіндісі 

(«Dako», Liquid DAB+) алынған. Ядролық бояу мақсатында гематоксилин 

қолданылған. Келеңсіз бақылау біріншілік антиденелерсіз іске асырылған. 

Микроскоптың ×40 пен ×100 үлкейімі жүзінде әр препараттан 30 көру 

алаңдарындағы 200-ден кем емес жасушалар зерттелінген. Пролиферациялық 

белсенділікті анықтауға арналған Ki-67 көрсеткіші, негізінен позитивті боялған 

жасушалар санының есептелген жасушалардың 1000 санына қатынасының 

100%-ға көбейтіндісі формуласымен анықталған.  

                                            

        р53 нәруызын иммунды гистохимия жүзінде анықтау 

Апоптозды реттеуші p53 нәруызын санды түрде анықтау мақсатында 

иммунды ферменттік жиынтық (Bender MedSystems, ELISA) қолданылған. 

Жасушалардың суспензиясын центрифуга көмегімен тұндырғаннан кейін, 

фосфаттық буфер (PBS) ерітіндісі көмегімен 1 рет жуылып-шайылып, тұнбасы 

ресуспензияланған. Ұқыпты шайқауымен қатар бөлме температурасы кезінде 

60 минут бойы инкубацияланған. Экстрактілер микроцентрифугалық шыны 

түтігіне ауыстырылып, 1000 айналым жүзінде 15 минут бойы 
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центрифугацияланған. p53 маркеріне арнайы келген антиденелер планшеттің 

ұяшықтарында сіңірілген, ал белгісіз және бақылау үлгілері мен стандарттары 

планшеттің ұяшықтарына енгізіліп, биотинилинденген екінші антиденелер 

қосылған. Алғашқы инкубация кезінде p53-антигенінің бір бөлігі  

қозғалысынан айырылған антиденелермен, ал басқа бөлігі еріп кеткен 

биотилинденген антиденелермен байланысқа түскен. Екінші антиденелердің 

артығы элиминацияланғаннан кейін ұяшықтарға стрептавидин-пероксидаза 

конъюгаты қосылған. Бұл конъюгат биотилинденген антиденелермен 

байланысқа түсіп, сэндвич-кешенін қалыптастырған. Екінші инкубациясынан 

және ұяшықтардан жуып-шайылғаннан кейін байланысқа түспеген ферменттік 

конъюгат аластатылып, ұяшықтарға ферменттік кешенмен әрекеттескен 

субстраттық ерітіндінің қосылуы нәтижесінде боялған ерітінді түзілген. 450 нм 

толқыны ұзындығында өлшенген бояудың қарқындылығы зерттеуге алынған 

тіндердегі p53 концентрациясына тура пропорционалды болған.  

р53 маркері, негізінен жасушалардың тек қара-қоңыр түске қарқынды 

боялған ядролардың анықталуы жүзінде бағаланған. Позитивті жасушалардың 

саны олардың ең жоғары деңгейде табылған аймақтарында анықталған. 

Апоптоз белгілері бар 200-ден кем емес жасушалардың саны микроскоптың 

жоғары үлкейімі кезіндегі 30 шақты көру алаңдарында зерттелінген. 

Нәруыздың сандық мөлшері, негізінен қарқынды боялған жасушалардың 1000 

санына қатынасының 100%-ға көбейтіндісі формуласы бойынша анықталып, 

пайыз мөлшері түрінде ұсынылған. 

   

         2.3 Материалдың статистикалық өңдеуі 

        Зерттеу нәтижелерінің сандық көрсеткіштерінің статистикалық өңдеуі 

«SPSS 2.0» қолданбалы бағдарламаның лицензияланған пакеттері көмегімен 

жүзеге асырылған. Зерттеу кезінде алынған нәтижелер морфофункционалды 

талдау тұрғысынан статистика жүзінде нақты және репрезентативті болып 

саналған. Бүкіл зерттелген сандық көрсеткіштерге қалыптыдан ерекше болып 

табылатын іріктеу тән болған. Сондықтан нәтижелердің статистикалық өңдеуі 

кезінде олар орташа көрсеткіш (М) және медиана (Ме), сондай-ақ квартиль 

аралық интервал (IQR) жүзінде сипатталған. Зерттеуге алынған факторлардың 

ішкі ағзаларға морфофункционалды аспектілерін салыстырмалы түрде бағалау 

барысында Краскел-Уоллистің Н-өлшемі (критерий) қолданылған [266]. Нөлдік 

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

саналған.  
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3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ  
        

        3.1 Эксперименттік жануарлардың өкпесіндегі гистоморфологиялық 

өзгерістерін, морфометриялық пен иммунды гистохимиялық 

көрсеткіштерін салыстырмалы түрде бағалау 

        Тыныс ағзаларына ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеудің зақымдаушы 

әсерін салыстырмалы түрде бағалау жайында жүйелік мәліметтердің 

жеткіліксіз болуы, әсіресе нейтронды-белсендірілген марганец диоксиді (56Mn) 

әсері кезіндегі өкпенің респирациялық бөлімдері мен бронх құрылымдарын 

гистоморфология жүзінде зерттеу бойынша ғылыми деректердің жоқ болуы – 

өкпенің патологиялық өзгерістерін интепретациялап, морфофункционалды 

ерекшеліктерін терең зерттеуді жүзеге асыруға себепші болды [137, б. 57]. 

Иондаушы сәулелеу мен басқа да физикалық факторлар ықпалынан тыс 

туындаған пневмония кезіндегі өкпенің патологиялық өзгерістерін аңғарудың 

қиыншылығына байланысты көптеген ғылыми жарияланымдарда ұсынылған 

зерттеу нәтижелері бірқатар жағдайларда ғалымдардың қарама-қайшы 

пікірлерін тудырады. Өкпенің гистологиялық құрылымын анықтау мақсатында, 

ішкі иондаушы сәулелеу әсеріне адамның реакциясын имитациялай алатын 

эксперименттік жануарлардың альтернативті үлгісін құрастырудың маңызы зор 

екені күмәнсіз [138, б. 167]. Тыныс алу жүйесінің морфологиялық бағасы, 

негізінен радиациялық ықпалдың констатациясы мен болжамы үшін анағұрлым 

тиімді зертханалық анықтау әдістерінің бірі болып табылады. 

        Жапония, Ресей мен Қазақстан ғалымдарының бірігіп жүргізген 

эксперименті барысында, егеуқұйрықтардың ағзаларындағы 56Mn белсенділігін 

анықтау арқылы ішкі иондаушы сәулелеудің дозалары бағаланған. Бұл 

халықаралық жоба жүзінде өткізілген эксперименттердің алғашқы 

нәтижелеріне сай, өкпенің β-сәулелеу әсеріне аса радиосезімтал ағзалардың бірі 

екені анықталған. Нейтрондармен белсендірілген 56Mn күйіндегі ұнтақты ерікті 

вентиляциясымен тозаңдандыру жүзінде сәулелендірілген егеуқұйрықтардың 

өкпесіндегі сіңірілген доза мөлшері – 0,1 Гр көрсеткішін құраған [33, б. 52].         

 Өкпе микропрепараттарын сипаттау алгоритмі келесі критерийлерге 

байланысты жүзеге асырылған: қантолым жағдайы; қан реологиясының 

бұзылымдары; қантамыр саңылауында эритроциттердің бар болуы; дистония, 

қантамыр қабырғаларының спазмы; өкпе паренхимасының жағдайы; 

альвеолааралық перделердің жағдайы; альвеолалық ісінудің кездесуі; қан 

құйылу ошақтарының болуы; бронхтар мен өкпеқаптың жағдайы. 

        Бақылау тобындағы егеуқұйрықтар өкпесінің ревизиясы кезінде өкпе 

тінінің біркелкі әуе кеңістігі және жұқа альвеолааралық перделер анықталған 

(сурет 1). Өкпеішілік бронхтардың эпителийі – бірқатарлы кубтық. Бронхтар 

мен респирациялық бронхиолалар қабырғаларында сәл ғана ошақты 

лимфоидты жиналымдар байқалған.  Орта және ұсақ бронхтардың қуыстарында 

шырыштың біраз мөлшері анықталған. Сілемейлі қабығы көпқатарлы 

кірпікшелі эпителиймен төселінген. Бұлшықеттік пластинка жұқа, тұтастай 

келген. Бронхтардың шырышастылық негізі аса айқын емес. Ірі калибрлі 

бронхтардың фиброзды-шеміршекті қабаты гиалин шеміршегінің сиректеу 
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орналасқан пластинкалары түрінде көрінген. Бронхтар айналасындағы 

қантамырлардың құрылымы өзгермеген. 

                                                  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сурет 1 – Бақылау тобындағы егеуқұйрықтар өкпесінің біркелкі әуе кеңістігі. 

Гематоксилин мен эозин бояуы, ×10 
       
        Эксперимент жүзінде 0,15±0,025 Гр дозалы нейтронды-белсендірілген 

марганец диоксиді (56Mn) әсерінен кейін 3-ші тәулікте 80% егеуқұйрықтардың 

өкпесінде қан құйылу мен эмфизема ошақтарының және қантамырлардың 

кеңеюі салдарынан туындаған толақандылық белгілерінің басым болғанын 

байқауға болады (сурет 2 а, ә). Осыған сүйене отырып, «шағын» дозалы 

нейтронды-белсендірілген марганец диоксидінің өкпе тінінде ерте дамитын 

патологиялық үдерістердің дамуындағы рөлін айтып өткен жөн [267]. 

        Сыртқы сәулелеудің (60Со) 2 Гр дозасын қабылдаған егеуқұйрықтардың 

87%-ының өкпесінде I-ші топтағы жануарлармен салыстырғанда, қан құйылу 

ошақтарының көрінісі жүзіндегі айқындығы орташа деңгейде болғаны 

анықталғанмен де, толақандылық белгілері айқындалмаған (сурет 2 б). Алайда, 

альвеолааралық перделердің жарылуы әсерінен альвеолалардың бір-бірімен 

өзара қосылып, кеңейген көрініс түрінде қалыптасуымен қатар, жан-жақты 

таралуы, негізінен 56Mn әсерінен кейінгі жануарлар өкпесіндегі өзгерістермен 

салыстыруды жүргізу барысында, аса айқын айырмашылық белгілері 

анықталмаған (сурет 2 в).  

         Белсендірілмеген марганец диоксиді ұнтағын жұтқан егеуқұйрықтардың 

80%-ның өкпе тінінде аздаған лейкоциттік инфильтрация анықталған.  
60Co әсерінен кейін 3 тәулік өткен соң өкпенің интерстициальді тінінің 

жасушалық инфильтрациясы түрінде көрінетін қабынулық жауап байқалған 

[268]. 
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а, ә – айқын қан құйылу мен толақандылық, айқын эмфизема ошақтары мен альвеолааралық 

перделердің жарылуы;  б – эмфиземаның тым айқын ошақтары, перибронхиальді тіннің 

қабынуы, продуктивті васкулит пен қарқынды фиброз;  

в – айқын қан құйылу мен эмфизема ошақтары. Гематоксилин мен эозин бояуы, ×10 
 

Сурет 2 – 56Mn пен 60Со әсерінен кейінгі 3-ші тәулікте анықталған 

егеуқұйрықтар өкпесіндегі микроскопиялық өзгерістер 
   

        Демек, 56Mn пен 60Со әсерін алған эксперименттік жануарлардың келесі 

ортақ белгілері анықталған: өкпе тінінің әуе кеңістігі біркелкі емес, ауасы жоқ 

аймақтар эмфизема жүзінде өзгерген ошақтармен алмасуы. Ерекше көзге 

түскен белгілердің ішінен лейкоциттердің, эритроциттердің, лимфоциттердің, 

гистиоциттер мен альвеолоциттердің жиналуынан альвеолааралық перделердің 

қалыңдауы, ал кейбір аймақтарда олардың жұқаруы мен сәйкесінше, жарылуын 

айтып кетуге болады. Дегенмен де, гистологиялық зерттеулердің нәтижелері 

бойынша анағұрлым айқын өзгерістердің 56Mn әсеріне ұшыраған 

егеуқұйрықтарда байқалғаны – ішкі иондаушы сәулелеудің өкпе тініне елеулі 

биологиялық ықпалын білдіретіні шүбәсіз [268, б. 57]. Сәулелену кезіндегі өкпе 

тіндерінің зақымданулары аутореактивті лимфоциттердің сенсибилизациясы 

арқылы жүзеге асатыны ғылыми деректерден мәлім [269]. 

Егеуқұйрықтардың өкпесіндегі 3-ші тәулікте айқындалған 

микроскопиялық өзгерістердің қарқындылық дәрежесін визуалды түрде 

бағалағаннан кейін, әрі қарай құрылымдық компоненттерінің көлемдік үлесі 

a ә 

б в 
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морфометрия жүзінде зерттелген. Гистоморфологиялық белгілермен 

сәйкестірілген морфометриялық көрсеткіштердің нәтижелеріне сай, өкпедегі 

анағұрлым айқын патологиялық өзгерістер ішкі иондаушы сәулелену әсеріне 

ұшыраған егеуқұйрықтарға тән болған. 2-ші кестедегі сандық мәліметтер 

көрсеткендей, периваскулярлы инфильтраттардың ауданы және 

фибробласттардың көлемдік үлесі бойынша нейтронды-белсендірілген 

марганец диоксидінің, белсендірілмеген марганец диоксидінің, сыртқы 

иондаушы сәулелеу мен бақылау топтары арасында статистикалық 

айырмашылық анықталған жоқ.  

Альвеолалар мен бронх саңылауының диаметрі, альвеолааралық 

перделердің қалыңдығы, перибронхиальді инфильтраттардың ауданы, сондай-

ақ лейкоциттердің, макрофагтар мен лимфоциттердің көлемдік үлесі 

тәжірибелік пен бақылау топ арасында статистикалық мәнді айырмашылық 

тіркелген. Альвеола диаметрі 56Mn, MnО2 пен 60Co әсерінен кейін анағұрлым 

жоғары болған. Бұл морфометриялық көрсеткіштер өкпенің эмфиземалық 

кеңейген ошақтарының және қабыну үдерістері дамуының белгісі болып 

табылады.  

Альвеолааралық перделер 56Mn әсеріне ұшыраған жануарлардың өкпесінде 

бақылау тобынан 0,92 мкм-ге қалыңдаған. Ал 60Co пен MnО2 әсерінен кейін 

қалыпты егеуқұйрықтарда анықталған бұл морфометриялық көрсеткішіне 

қарағанда, сәйкесінше, 0,7 мкм-ге және 0,32 мкм-ге қалыңдағаны байқалған 

(р=0,020). Тәжірибелік пен бақылау топ арасындағы перибронхиальді 

инфильтраттың ауданын салыстырмалы түрде бағалау барысында ұқсас 

көріністер тіркелген: сәйкесінше, ішкі сәулелеу әсерін алған жануарларда 

бақылау тобынан 24216,17 мкм2-ге, сыртқы сәулелеу әсеріне ұшырағандарда 

24017,64 мкм2-ге, ал белсендірілмеген марганец диоксидін жұтқан 

егеуқұйрықтарда 9879,77 мкм2-ге қалыңдаған (р<0,001). Альвеолааралық 

перделердің қалыңдағаны интерстициальді пневмонияның белгісі екені мәлім. 

Бронх саңылауының диаметрі (медиананы ескере отырып) 56Mn әсерінен 

кейін 0,71 мкм-ге жоғары болғаны анықталған. Ал MnО2 мен 60Co тобындағы 

жануарлардың өкпесіндегі бұл көрсеткіш бақылау тобындағы 

егеуқұйрықтардан, сәйкесінше, 0,72 мкм-ге және 0,68 мкм-ге кеңейген 

(р=0,016). 

Лейкоциттердің көлемдік үлесі нейтронды-белсендірілген марганец әсерін 

алғандарда бақылау тобынан 9,58%-ға, белсендірілмеген марганец ұнтағын 

жұтқандарда 8,64%-ға, ал сыртқы сәулелеу экспозициясынан кейінгі 

жануарларда 8,44%-ға жоғары болған (р<0,001). Бұған қарама-қарсы 

көрсеткіштер макрофагтардың көлемдік үлесін бағалау барысында анықталған, 

яғни бақылау тобынан γ-сәулелеуден кейін 0,29%-ға, MnО2 ұнтағымен 

тозаңдандырудан кейін 0,28%-ға және β-сәулелеуден кейін 0,21%-ға артқан 

(р=0,031). Лимфоциттер санының жоғарылауы қалыпты жануарлардың өкпе 

тініндегі көрсеткіштерімен салыстыру барысында, MnО2 тобында 1,37%-ға, 
60Co пен 56Mn экспозициясынан кейін сәйкесінше, 0,61%-ға және 0,38%-ға 

азайғаны тіркелген (р<0,001).  



45 
 

Кесте 2 – Тәжірибелік пен бақылау топ жануарлар өкпесіндегі 3-ші тәулікте анықталған морфометриялық көрсеткіштері 
 

Морфометрия 

көрсеткіштері 

 

56Mn MnО2 
60Co Бақылау Краскел- 

Уоллис  

өлшемі 

р 

мәні М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

 Альвеола  

 диаметрі, мкм 
81,61 78,46 21,97 77,90 77,58 7,44 75,54 76,62 9,8 62,42 61,28 4,2  Н=27,215 <0,001 

 Альвеолааралық  

 перделер  

 қалыңдығы, мкм 

9,08 8,94 1,51 8,44 8,45 1,06 8,82 8,44 1,34 8,12 8,14 0,6  Н=9,891 0,020 

 Бронх  

 саңылауының  

 диаметрі, мкм 

29,38 29,44 1,6 29,39 29,22 1,42 29,35 29,22 1,11 28,67 28,74 0,7  Н=10,384 0,016 

Перибронхиальді  

 инфильтраттар  

 ауданы, мкм² 

159843,14 160202,34 10195,01 145506,74 142852,67 16653,33 159644,61 162205,56 22820,66 135626,97 134852,44 4211,98  Н=34,673 <0,001 

Периваскулярлы  

 инфильтраттар  

 ауданы, мкм² 

4435,64 4452,24 79,44 4427,76 4434,22 91,77 4449,98 4422,56 100,12 4433,31 4457,22 112,91  Н=0,763 0,858 

 Лейкоциттер, % 17,48 17,25 2,3 16,54 16,64 1,14 16,34 16,62 1,66 7,90 7,96 1,02  Н=37,213 <0,001 

 Макрофагтар, % 1,37 1,25 0,45 1,44 1,43 0,5 1,45 1,42 0,42 1,16 1,14 0,14  Н=8,858 0,031 

Фибробласттар,% 2,85 2,88 0,38 2,71 2,82 0,2 2,80 2,74 0,62 2,76 2,76 0,17  Н=1,949 0,583 

 Лимфоциттер, % 24,98 25,12 1,09 26,96 27,16 2,01 25,21 25,06 1,83 25,59 25,62 1,56  Н=21,659 <0,001 
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Ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелену кезіндегі өкпедегі өзгерістердің 

салыстырмалы сипаттамасы оның ұқсастық белгілерін көрсеткенмен де, 

айқындылық дәрежесі жағынан кейбір айырмашылықтардың барын айтып 

кетуге болады. 56Mn әсерінен кейін 2-ші аптада егеуқұйрықтардың өкпесіндегі 

өзгерістер 60Со γ-сәулеленгендерге тән белгілермен, яғни бронх 

қабырғаларында іріңді инфильтраттың жиналуымен, перибронхиттің 

дамуымен, альвеолалардың эмфиземалық кеңею ошақтарының пайда 

болуымен, альвеолааралық перделердің жұқаруы мен сәйкесінше, жарылуымен, 

сондай-ақ альвеолалардың ірі қуыстарға бірлесуімен қатар, қан құйылу 

ошақтарының басым болуымен ерекшеленген (сурет 3 а). Ал 60Со элементімен 

сәулеленген жануарлардың микроскопиялық көрінісі қантамырлар 

қабырғаларының қалыңдауымен және посткапиллярлы венулалардың кеңеюі 

мен гиперемиялануымен сипатталған (сурет 3 ә). Бұл белгілер бір мәрте γ-

сәулеленген егеуқұйрықтардың өкпелік васкулопатияға тән өзгерістерді 

көрсеткен ғылыми жұмыстардың нәтижелеріне сәйкес болып шықты [270].  

I-ші және III-ші топтағы егеуқұйрықтар өкпесіндегі өзгерістер 

қантамырларда нәруыздық эритроциттердің плазмадан ажырауы түрінде көзге 

түскен. Сондай-ақ ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелену әсерінен 

интерстициальді пневмония белгілерінің де байқалғанын айтып өткен жөн. 

Перибронхиальді инфильтраттар лимфоциттер мен макрофагтардан, бірен-

саран нейтрофилдерден, эозинофилдер мен плазмалық жасушалардан құралған. 

Бұл тіннің жасушалық элементтермен инфильтрациялануы өкпенің жергілікті 

қорғаныстық тосқауылдың күшеюімен түсіндіріледі. Әсіресе, айқын кеңейген 

альвеолалармен ұсынылған өкпенің эмфизема түрінде өзгерген аймақтарымен 

алмасқан интерстициальді тіннің қалыңдаған перделеріне назар аударуға 

болады. Альвеолааралық перделер сәл жұқарған, бірақ басым аймақтарда 

олардың қалыңдағанын көруге болады [36, б. 100; 271].  

MnО2 ұнтағымен ингаляцияланған жануарлардың басым көпшілігінде 2-ші 

аптада анықталған өкпе паренхимасындағы назар аударарлық үдерістерге 

тоқталсақ, продуктивті васкулит белгілерімен жүзеге асатын қантамырлар 

қабырғаларындағы өзгерістердің, сондай-ақ респирациялық бөлімдердегі 

қабынулық үдерістердің қалыптасқанын айтып өткен жөн. Микроскопия 

жүзінде, қантамырлардағы нәруыздық эритроциттердің плазмадан ажырауы 

және айналасының лимфоидты элементтермен қоршалғаны байқалған. Өкпе 

паренхимасы айқындылығы жағынан орта дәрежелі ошақты эмфиземаның 

дамуымен сипатталған. Альвеолааралық перделер жасушалық инфильтрация 

әсерінен қалыңдаған. Инфильтраттардың жасушалық құрамы лимфоциттермен, 

альвеолалық макрофагтармен және бірен-саран нейтрофилдер мен 

гистиоциттермен ұсынылған. Интерстициальді тіндер құрылымындағы 

өзгерістер қабыну ошақтарының пайда болуы жүзінде көзге түскен. Бұл 

интерстициальді пневмония белгілері болып саналады (сурет 3 б, в).  
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а, ә – кеңейген және гиперемияланған посткапиллярлы венулалар, альвеолалардың 

эмфиземалық кеңею ошақтары, альвеолааралық перделердің жұқаруы мен жарылуы, 

альвеолалардың ірі қуыстарға бірлесуі, бронх қабырғасында іріңді инфильтраттың жиналуы; 

б, в – қантамырлардағы нәруыздық эритроциттердің плазмадан ажырауы, жіті эмфизема 

ошақтары мен альвеолааралық перделердің қалыңдауы, интерстициальді пневмония, 

перибронхит. Гематоксилин мен эозин бояуы, ×10 
 

Сурет 3 – Эксперименттік жануарлар өкпесінің микроскопиялық көрінісі 
          

Егеуқұйрықтар мен тышқандарға өткізілген эксперименттердің зерттеу 

нәтижелеріне сай, Mn буларымен улану кезінде мембраналық потенциалдың 

өзгеруі салдарынан митохондриялар мембранасы өткізгіштігінің артуы, сондай-

ақ марганецтік пневмония, өкпелік ісіну мен өкпе паренхимасының 

бұзылымдары да анықталған [272]. Тәжірибе жүзінде қояндар мен 

тышқандардың тері астына марганецтің жоғары дозасын (50 мг/кг) енгізу 

барысында олардың өлімге ұшырағаны байқалған [273]. Марганец 

интоксикациясы нәтижесінде жасушалардың өлімге ұшырауы – классикалық 

апоптоз жүзінде іске қосылатын үдеріс емес. Авторлардың пікірінше, бұл – 

митохондриялардың зақымдануы кезіндегі АҮФ синтезінің тоқталуымен 

байланысты жүзеге асатын үдеріс болып табылады [274].         

        56Mn тобындағы егеуқұйрықтар өкпесіндегі жоғары аталған белгілерден 

басқа, ерекше көзге түскен гистоморфологиялық өзгерістер экспозициядан 

кейін 2-ші аптада анықталған. Микроскоптың ×10 мен ×40 үлкейімдері жүзінде 

a ә 

б в 
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диапедезді микрогеморрагиялар мен біраз мөлшердегі лейкоциттері бар 

қызарыңқы түсті ұсақ ошақтық интраальвеолалық қан құйылулар бірден көзге 

түскен. Көру алаңында айқындылығы жағынан әр түрлі дәрежелі жіті 

альвеолалық эмфизема ошақтары, бірқатар альвеолааралық перделердің 

қалыңдауы мен ақаулары, яғни интерстициальді пневмония белгілері, сондай-ақ 

бірен-саран гемосидерофагтардың жиналуы байқалған (сурет 4 а, б). Жоғары 

аталған белгілердің барлығы экспозициядан кейін 14-ші тәулікте 

айқындалғанын айтып өткен жөн [36, б. 100]. 
56Mn әсеріне қарағанда, 60Со элементімен сәулеленген егеуқұйрықтардың 

өкпе тініңдегі өзгерістерінің ішінен альвеолааралық перделердің жасушалық 

инфильтрация салдарынан қалыңдауын ғана байқауға болады (сурет 4 ә). 
 

    
 

а, б – ұсақ ошақты диапедездік қан құйылулар, гемосидероз ошақтары;  

ә – альвеолааралық перделердің қалыңдауы. Гематоксилин мен эозин бояуы, ×40  
 

Сурет 4 – Ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеуден кейінгі  

егеуқұйрықтар өкпесіндегі гистоморфологиялық өзгерістер 
  

        Өкпе тінінде гемосидериннің жиналуына алып келетін үдерістердің ішінен 

қылтамырлардың жұқаруы мен дилатациясын, эритроциттердің 

транссудациясын, қанның формалық элементтерінің стазын, өкпелік 

микрогеморрагиялардың қалыптасуын атап айтуға болады. Ал бұл аталған 

белгілердің бәрі 56Mn әсерінен туындаған кіші қанайналым шеңберіндегі 

қантамырлар қабырғаларының серпімді талшықтары бүліністерінің 

нәтижесінде дамитыны күмәнсіз. Гемолиз үдерісі жүзінде босап шыққан темір 

эритропоэзға қатыспайды, бірақ гемосидериннің құрамына енеді. Ал 

гемосидерин альвеолалық макрофагтармен жұтылып, эпителий мен эндотелий 

жасушаларында артық мөлшерде жиналады да, өкпенің стромасын, альвеолалар 

мен бронхтар саңылауларын толтырады. β-сәулеленген егеуқұйрықтардың 

өкпесіндегі өзгерістер, көбінесе біркелкі емес қылтамырлық 

толақандылығымен сипатталатын гемодинамикалық бұзылымдары түрінде 

басым болған. Микроциркуляцияның айқын бұзылыстары толақандылық пен 

артериолалардағы эритроциттердің стазы түрінде көрінеді. Қантамырлардың 

айналасын лимфоциттердің ошақты жиналымдары қоршап жатқаны бірден 

көзге түседі. Орта калибрлі бронхтардың қабырғаларында склероз бен қабыну 

белгілері анықталмаса да, жеңіл дәрежелі дистониясы мен кірпікті эпителийдің 

субтотальді десквамациясы, сондай-ақ орташа айқындылықты шырыштың 

ә а б 
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гиперсекреция белгілері байқалған (сурет 5 а). Нейтронды-белсендірілген 

марганец диоксидін қабылдаған егеуқұйрықтардың өкпесінде айқын эмфизема 

белгілері мен орташа қарқындылықты қан құйылу ошақтары және дәнекерлену 

үдерісінің қалыптасуы бірден көзге түскен. Бұл топтағы егеуқұйрықтардың 

басым көпшілігінде альвеолалық қабырғалардың деструкциясы, 

альвеолааралық перделердің жұқаруы мен жыртылуы, сондай-ақ 

перибронхиальді инфильтрациясы байқалған (сурет 5 ә).  

5-ші суретте (б, в) көрсетілгендей, 60Со әсерін алған жануарлар өкпесінің 

2-ші аптадағы микроскопиялық көрінісі, қантамырлар саңылауында 

эритроциттердің жиналуы, қантамыр қабырғалары мен интерстициальді тін 

перделерінің қалыңдауымен, эмфиземамен, фиброз ошақтары мен 

альвеолааралық перделердің жұқаруымен, перибронхиальді тіннің жасушалық 

элементтермен инфильтрациялануымен, орта калибрлі бронхтар эпителийінің 

десквамациясымен және айқын емес шырыш секрециясының жоғарылауымен 

сипатталады. 
 

       
 

      
   

а, ә – қантамырлардың айқын қантолымы, эритроциттердің қантамырлар саңылауында 

жиналуы, пневмосклероз, айқын жасушалық инфильтрация,  

шырыштың гиперсекреция белгілері; б – қан құйылу мен эмфизема ошақтары;  

в – альвеолалардың эмфиземалық кеңею ошақтары. Гематоксилин мен эозин бояуы, ×10 
 

Сурет 5 – β- мен γ-сәулеленген егеуқұйрықтардың өкпе тініндегі  

2-ші аптада анықталған микроскопиялық өзгерістер 
 

a ә 

б в 
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        Өкпе паренхимасы құрылымының бұзылыстары пневмосклероздың 

қалыптасуымен сипатталады. Сондай-ақ, III-ші топтағы егеуқұйрықтардың 

өкпеішілік бронхтарының ревизиясы кезінде өкпе паренхимасы мен 

лимфатүйіндерін қамтыған айқын бронхит белгілері және бронх саңылауында 

десквамацияланған кірпікшелі эпителийдің біртекті бөліктері мен біраз 

мөлшердегі шырыш тәждері анықталған.  

Azizova T.V. мен авторластары (2013) пікірінше, өкпе фиброзына біртіндеп 

алып келетін созылмалы бронхиттің даму компонентінің бірі – бронхтардың 

тегіс салалы бұлшықеттердің фенотиптік трансформациясы болуы мүмкін. 

Сондықтан өкпенің созылмалы аурулары дамуының динамикасында тыныс алу 

жолдарындағы тегіс салалы бұлшықеттерінің белсенді рөлі күмәнсіз [275]. γ-

сәулелеу әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтардың өкпесінде қабыну үдерісінің 

перибронхиальді тіндерге жайылуы да байқалған. Бронхтардағы шырышты 

қабаттардың меншікті пластинкасында қарқынды қабыну үдерісінің дамуы 

нәтижесінде бронх қуыстарында эпителий десквамациясын көруге болады. Ал 

кейбір фрагменттерде бүлінбеген эпителийдің анықталуы оның 

регенерациясымен түсіндіріледі. Эпителий регенерациясы бірқабатты тегіс 

эпителий төселімінің зақымданбаған аймақтары көмегімен жүзеге асады. 

        Егеуқұйрықтардың өкпесіндегі 14-ші тәулікте айқындалған 

микроскопиялық өзгерістердің қарқындылық дәрежесін визуалды түрде 

бағалағаннан кейін, әрі қарай құрылымдық компоненттерінің көлемдік үлесі 

морфометрия жүзінде зерттелген. Гистоморфологиялық белгілермен 

сәйкестірілген 3-ші кестедегі сандық мәліметтер көрсеткендей, өкпенің барлық 

морфометриялық көрсеткіштері тәжірибелік факторлардың әсер етуінен кейін 

статистика жүзінде мәнді айырмашылық анықталған.  

Альвеолалар диаметрі бақылау тобымен салыстырғанда, 56Mn әсерінен 

кейін 1,7 есе жоғары болған. 60Co әсерінен кейін бақылау тобынан 31,97 мкм-ге, 

ал MnО2 ұнтағымен тозаңдандырғаннан кейін 29,66 мкм-ге кеңейген (р<0,001).  

Альвеолааралық перделердің қалыңдығы, бронх саңылауының диаметрі, 

перибронхиальді инфильтраттардың ауданы, лейкоциттер мен 

фибробласттардың саны жағынан да анағұрлым айқын статистикалық 

айырмашылық I-ші топта, одан әрі III-ші топта және II-ші топта тіркелген.  

Макрофагтардың саны бойынша келесі өзгерістер байқалған: анағұрлым 

жоғары көлемдік үлесі MnО2 тобында бақылау тобынан 0,54%-ға, 56Mn тобында 

0,54%-ға және 60Co тобында 0,33%-ға жоғарылаған (р<0,001). Ал лимфоциттер 

саны MnО2 тобында қалыпты жануарлардан 4,32%-ға, 60Co пен 56Mn 

топтарында, сәйкесінше 1,71%-ға және 2,5%-ға артқан (р<0,001).  
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 Кесте 3 – Тәжірибелік пен бақылау топ жануарлар өкпесіндегі 14-ші тәулікте анықталған морфометриялық көрсеткіштері 

 

Морфометрия 

көрсеткіштері 

 

56Mn MnО2 
60Co Бақылау Краскел- 

Уоллис  

өлшемі 

р мәні 
М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

 Альвеола  

 диаметрі, мкм 
102,07 99,57 15,9 90,14 90,72 13,62 92,45 92,26 14,8 60,48 60,56 2,42 Н=40,030 <0,001 

 Альвеолааралық  

 перделер  

 қалыңдығы, мкм 

11,33 11,08 1,81 10,39 10,23 1,16 11,22 11,32 1,94 7,88 7,82 0,5 Н=37,545 <0,001 

 Бронх  

 саңылауының  

 диаметрі, мкм 

32,27 32,23 1,66 30,73 30,78 1 31,13 31,23 1,22 29,22 29,14 1,45 Н=37,162 <0,001 

Перибронхиальді  

 инфильтраттар  

 ауданы, мкм² 

189325,68 189802,34 3098,11 142621,83 139868,78 3930,12 182083,15 179935,14 11837,69 134902,15 134828,12 3712,9 Н=48,010 <0,001 

Периваскулярлы  

 инфильтраттар  

 ауданы, мкм² 

4573,47 4562,21 88,69 4538,63 4534,23 71,82 4515,70 4514,56 63,78 4500,41 4492,54 76,42 Н=9,212 0,027 

 Лейкоциттер, % 18,20 18,26 1,65 15,37 15,12 4,18 17,84 17,54 1,21 7,46 7,36 1,06 Н=39,596 <0,001 

 Макрофагтар, % 1,76 1,62 0,34 1,76 1,69 0,1 1,55 1,54 0,22 1,22 1,26 0,21 Н=36,324 <0,001 

Фибробласттар,% 3,40 3,34 0,7 3,15 3,04 0,34 3,25 3,14 0,66 2,89 2,92 0,27 Н=12,718 0,005 

 Лимфоциттер, % 29,27 29,82 2,48 31,09 31,42 2,08 28,48 28,92 2,57 26,77 27,12 1,82 Н=27,945 <0,001 
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Зерттеу нәтижелеріміз көрсеткендей, әр түрлі иондаушы сәулеленуден 

кейін өкпеде туындайтын морфологиялық белгілер – қабынулық үдерістер мен 

склероздық өзгерістер болып табылады. γ-сәулелеу әсеріне ұшыраған 

егеуқұйрықтардағы аңғарылған пневмонит пен фиброздың айқын көріністері 

Xie L. мен авторластары (2014) еңбектерінде де байқалған [113, б. 111]. Әдеби 

мәліметтерге сай, сәулелеу әсерінен кейін бірнеше апта өткен соң өкпе тінінің 

айқын лейкоциттік инфильтрациясы және басқа да экссудаттық қабыну 

белгілері анықталған. Ғалымдар бұл белгілерді өкпенің жедел 

зақымдануларының ерте кезеңіне жатқызған. Одан арғы кезеңінде өкпе 

стромасында фибробласттардың типтік ошақтары, респирациялық бөлімдерде 

созылмалы қабыну үдерісі мен тіндердің реструктуризациясы айқындалған 

[276].  

        Әдебиеттерге шолу барысында, сәуле әсерінен кейін туындайтын өкпе 

тіндерінің грануляциясы мен регенерациясы, сондай-ақ интерстициальді 

фиброз құбылысы фибробласттар пролиферациясы мен коллаген синтезінің 

күшеюі нәтижесінде жүзеге асатыны расталған. Генерализацияланған фиброз 

тыныс алу жетіспеушілігі дамуының себебі болуы мүмкін [277]. Біздің зерттеу 

нәтижелерімізге сай, γ-сәулелендірілген егеуқұйрықтар өкпесіндегі 

альвеолалық қабырғалардың қалыңдауы, бөлікаралық перделердің кеңеюі, 

альвеолалық кеңістіктің интерстицийінде фиброздың тығыздалған 

ошақтарының қалыптасуы және басқа да гистоқұрылымдық өзгерістері 

бірқатар авторлардың еңбектерінде байқалған [278]. 

Ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеу тобындағы эксперименттік 

жануарлардың басым көпшілігінде фиброз құбылысы, созылмалы қабыну 

үдерістері мен альвеолалардың эмфиземалық кеңею ошақтары дамуымен 

сипатталатын айқын морфологиялық өзгерістер 2-ші аптадан кейін көрініс 

тапқан. Бұған қарағанда, белсендірілмеген марганец диоксидімен 

ингаляцияланған егеуқұйрықтардың анағұрлым айқын белгілері тек 

альвеолааралық перделердің кенеюімен шектелген. Демек, ішкі иондаушы 

сәулелену де (56Mn) сыртқы сәулелену (60Со) тәрізді жасуша 

инфильтрациясымен сипатталатын қабыну үдерістерінің белсенуі мен иммунды 

серпілістердің ынталануын тудырады [279]. 

        Сыртқы γ-сәулеленуге қарағанда, ішкі сәулелену жоғары аталған кейбір 

гистоморфологиялық құбылыстарымен қатар, қан құйылу мен эмфизема 

ошақтары қалыптасуымен жүзеге асатын патологиялық өзгерістерді де 

тудыратынын айтып өткен жөн [268, б. 58]. Эмфизема микроскопия жүзінде ауа 

кеңістігінің кеңеюімен және альвеолалық қабырғалардың бүлінуімен 

сипатталады [280]. Ryerson C.J. мен авторластары (2013) айтуынша, өкпе 

фиброзы мен эмфиземаның қатарласа дамуы, бірқатар жағдайда идиопатиялық 

өкпелік фиброзға тән өмірге қауіп төндіретін асқынулармен аяқталуы ғажап 

емес [131, б. 239]. Кейбір ғалымдардың еңбектерінде, сәулеленуден кейінгі 

альвеолалық эпителий мен қылтамырлық эндотелий бүліністері, көбінесе ОБТ-

нің активациясы нәтижесінде туындайтыны дәлелденген [119, б. 219]. 
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        Нейтронды-белсендірілген марганец диоксиді мен сыртқы γ-сәулелеу 

әсерінен кейін 60-шы тәулікте 87% егеуқұйрықтар өкпесінің альвеолааралық 

перделерінде бірен-саран лейкоциттердің, лимфоциттер мен гистиоциттердің 

жиналуы нәтижесінде қалыңдауынан, альвеолааралық перделердің кейбір 

аймақтарда жыртылуынан, сондай-ақ ателектаз ошақтарынан басқа тағы бір 

ерекше көзге түскен өзгерістердің бірі – қантамыр айналасында түзілген фиброз 

ошақтары және бронхтардың бүртік түрінде созылыңқы көрініс беруі, сондай-

ақ эпителийінің десквамациясы, бронхтардың кенеюі мен саңылауында 

шырыштың пайда болуы, перибронхиальді тіндердің жасуша элементтерімен 

инфильтрациялануы болып саналады (сурет 6 а, ә). Демек, нейтронды-

белсендірілген марганец диоксидінің өкпе тінінде кеш мерзімі аясында 

дамитын патологиялық үдерістердің дамуындағы рөлі айтарлықтай зор.        
 

а, ә – альвеоларалық перделердің қалыңдауы; альвеолалардың қабысуы;  

бронхтар эпителийінің емізікше түрінде созылуы; бронхтардың кеңеюі мен саңылауындағы 

шырыштың пайда болуы; перибронхиальді жасушалық инфильтрация; периваскулярлы 

фиброз; интерстициальді пневмония. Гематоксилин мен эозин бояуы, ×10 
 

Сурет 6 – Сәулеленген егеуқұйрықтар өкпесіндегі кеш мерзімі аясында 

анықталған микроскопиялық өзгерістер 
 

Егеуқұйрықтардың өкпе тінің зерттеу барысында, орта калибрлі бронхтар 

қабырғаларында склероз бен қабыну белгілері анықталмаған. Алайда, бұл 

бронхтар жеңіл типті дистониясымен, эпителийдің субтотальді 

десквамациясымен және шырыш гиперсекрециясының аса айқын емес 

белгілерімен көрінетінін айтып өткен жөн. Бронхтардың көпқатарлы кірпікшелі 

эпителийі түрлі деңгейдегі дистрофиялық пен пролиферациялық өзгерістерге 

ұшыраған. Эпителийде кірпікшелердің азаюы мен бокал тәрізді 

экзокриноциттер санының жоғарылауы салдарынан бронхтар саңылауларында 

шырыштың жиналуын байқауға болады. Кейбір кесілімдерде бронх 

тіндеріндегі айқындалған қабынулық үдерістермен қатар, бронхтар 

саңылауында кірпікшелі эпителийдің десквамациясы ерекше көзге түседі. 

Эпителий ақауларының қайта қалпына келуі бүлінбеген эпителий 

жасушаларының пролиферациясы арқылы жүзеге асады. Бірқатар аймақтарда 

эпителийдің пролиферациялаушы жасушалары эпителий жіпшесі түрінде 

a ә 
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дәнекер тін негізіне өніп кетуін де көруге болады. Бронхтар мен қантамырлар 

бойында лимфоциттерден, макрофагтардан, аздаған нейтрофилдер мен 

эозинофилдерден құралған полиморфты жасушалық инфильтраттар 

айқындалған. Қалыптасқан жүйелік қабынулық жауапты өкпенің жедел 

зақымдануларының негізгі факторы ретінде қарастыруға болады.        

Ғалымдардың зерттеу нәтижелеріне сай, радиациялық ықпалдың 

салдарынан дамитын өкпедегі эпителий мен дәнекер тіндерінің, сондай-ақ 

олардың жасушалық элементтері мен талшықтық құрылымдарының өзгерістері 

микроскопия жүзінде ерекше орын алады. Бронх қабырғалары мен өкпенің 

респирациялық бөлімдеріндегі эпителий мен строма арасындағы кешендік 

өзара әрекеттестіктің бұзылымдары, авторлардың пікірінше, бронхтардың 

сілемейлі қабықтарында қалыптасатын патологиялық үдерістердің нәтижесінде 

туындайды [123, б. 181]. Яровая Э.А. (2013) жүргізген тәжірибесі бойынша, 

реадаптациялық кезеңнің ерте мерзімінде бронхтар эпителийінің ошақты 

десквамациясы, бокал тәрізді жасушаларының гиперплазиясы, бронх бездері 

шырышының гиперсекрециясы және өкпенің гемодинамикалық өзгерістері 

ерекше көзге түскен. Ал реадаптацияның соңғы мерзімінде ірі лимфатүйіндері 

санының жоғарылауы байқалған [1, б. 207]. Зерттеу жұмысымыздың мақсатына 

сай, егеуқұйрықтардың өкпесінде аңғарылған альвеола қабырғаларындағы 

жасуша санының жоғарылауы мен ісіну құбылысы, сондай-ақ өкпе тінінің 

интерстициальді қабынуы Dоwning L. пен авторластарының (2010) зерттеу 

нәтижелерімен сәйкестірілген. Жоғары аталған мультифокальді альвеолалық 

реактивті өзгерістер сәулеленуден кейін 3 ай өткен соң альвеолалық пен 

қантамырлық қабырғалардың қалыңдауы түрінде анағұрлым жиі кездеседі 

[281]. 

        Әдеби шолу барысында, ішкі иондаушы сәулелеудің әсерінен кейінгі 

васкулит, лимфаденит, гиалиноз бен перибронхиальді жасушалық 

инфильтрация белгілерімен сипатталатын өкпедегі өзгерістер туралы ғылыми 

мақалалар табылған жоқ. Зерттеу нәтижелерімізге сай, жоғары аталған 

белгілердің бәрі, сондай-ақ дистелектаз, яғни эмфизема ошақтарымен 

алмасатын ателектаз белгілері 56Mn әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтар өкпесінде 

анықталған (сурет 7 а, б). Сонымен қатар, өкпедегі өзгерістер төмен 

қарқындылықты дәрежедегі ұсақ қан құйылулар жүзінде және лейкоциттік 

инфильтрация мен фибробласттардың пролиферациясы түрінде көзге түскен 

(сурет 7 ә). Фибробласттар қабыну үдерісіне ұшыраған ошаққа миграциялап, 

белсенуі нәтижесінде коллаген түзілуі күшейеді. Коллаген талшықтарымен 

қоршалған фибробласттар мен фиброциттердің жиналуы, біздің пікірімізше, 

коллаген түзілу үдерісінің күшеюін тудыру арқылы әрі қарай 

пневмосклероздың дамуына алып келуі ықтимал. Бронхтардың сілемейлі 

қабықшасындағы меншікті пластинкасында, өкпе қантамырларының 

айналасында және интерстиций тінінде талшықтық құрылымдардың өсуі 

жүзеге асады. Бұл көріністерді фиброздың бастапқы қалыптасу белгілері деп 

қарастыруға болады. Дәнекер тініндегі талшықтар өзгерістерінің күшеюі 

қантамыр қабырғаларының қабынулық серпілістері дамуы түрінде анықталады.      
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        Эксперимент жүзіндегі жануарларды белсендірілмеген марганец 

диоксидінің (MnО2) ингаляциялық бұрғылауынан кейін 60-шы тәулікте 87%-

ының өкпе тінінде патологиялық өзгерістердің дамуы жалғасын тапқан. 

Альвеолалардың эмфиземалық кеңею ошақтары, сондай-ақ альвеолааралық 

перделердің ақаулары мен кейбір аймақтардағы жарылуы бірден көзге түседі. 

Бұл топтағы егеуқұйрықтардың басым көпшілігіндегі альвеолааралық 

перделерінің қалыңдауын, көбінесе эритроциттер мен лейкоциттердің 

инфильтрациясымен байланыстыруға болады. MnО2 ұнтағымен дем алған 

егеуқұйрықтардың өкпеішілік бронхтар қабырғаларын зерттеу барысында 

патологиялық өзгерістер анықталмаған [36, б. 101].  

    

а, б – васкулит, лимфаденит, артериолалар гиалинозы, перибронхиальді жасушалық 

инфильтрация, қабысқан және жартылай қабысқан альвеолалар, дистелектаздар;  

ә – орташа дәрежелі деңгейдегі ұсақ ошақты қан құйылулар, лейкоциттер мен фибробласттар 

пролиферациясы жүзіндегі жасушалық серпіліс;  

в – толақандылық пен эритроциттердің периваскулярлы диапедезі, васкулит белгілері мен 

қантамыр қабырғаларының жасушалық элементтердің инфильтрациясынан қалыңдауы, 

ошақты эмфизема, альвеолааралық перделердің қалыңдауы, интерстициальді пневмония. 

Гематоксилин мен эозин бояуы, ×10  
 

Сурет 7 – Эксперименттік егеуқұйрықтардың өкпе тініндегі  

гистоқұрылымдық өзгерістер 
 

a ә 

б в 
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Сонымен қатар, 7-ші суретте (в) белсендірілмеген марганец диоксиді 

ұнтағымен тыныс алған жануарлардың 89%-ында өкпелік қантамыр 

қабырғаларының лимфоциттер мен бірен-саран гистиоциттердің жиналуы 

салдарынан қалыңдауы, қарқынды интоксикация ошақтары мен айқын 

толақандылық белгілері, сондай-ақ эритроциттердің периваскулярлы диапедезі 

анықталған. 

Демек, жоғары көрсетілген суреттерге сүйене отырып, васкулит, 

лимфаденит пен гиалиноз белгілерімен, сондай-ақ гемосидероз ошақтарымен 

сипатталатын анағұрлым айқын гистологиялық көріністер 56Mn әсеріне 

ұшыраған жануарлар өкпесінде анықталғанын айтып өткен жөн. Ал бақылау 

тобынан басқа, қалған барлық топтардағы егеуқұйрықтардың өкпе тінінде 

туындаған қантамыр арнасындағы өзгерістер толақандылықтың дамуымен 

сипатталған. Жалпы, ағзалар мен тіндердің қалыпты қызмет атқаруын 

қамтамасыз ететін маңызды морфологиялық компоненті ретінде 

қантамырлардың алатын орны ерекше. Артерия саңылауларында 

лейкоциттердің маргинациясы, гемолиз және эритроциттер диапедезі ерекше 

көзге түседі. Кейбір ұсақ артериялар саңылауының тарылуын, тіпті 

облитерациясын да байқауға болады. Бірқатар кесілімдерде қантамырлардың 

эндотелийі мен қабырғаларының тегіс салалы бұлшықеттер гипертрофиясы 

анықталады. Дәнекер тіннің талшықтық құрылымдары дистрофиялық 

өзгерістерге ұшырап, қантамырлар қабырғаларында ірі полиморфты 

жасушалық инфильтраттар түзіледі.  

8-ші суретте (а, ә) көрсетілгендей, II-ші мен IV-ші топтағы жануарлармен 

салыстырғанда, 56Mn  пен 60Со әсерінен кейін 2 ай өткен соң егеуқұйрықтар 

өкпесіндегі интерстициальді пневмония мен тыныс жетіспеушілігіне тән 

белгілерінен басқа тағы бір ұқсас микроскопиялық өзгерістердің бірі – 

қантамырлар саңылауындағы гомогенді-эозинофильді боялымы бар 

массалардың түзілуі. Қантамыр қабырғалары плазма нәруыздарымен сіңірілген. 

Өкпе тініндегі реактивті өзгерістер айқын лимфоциттердің, аздаған 

нейтрофилдердің, плазмалық жасушалардың, сондай-ақ макрофагтардың 

инфильтрациясымен сипатталады. Тағы бір айта кететін маңызды жайттардың 

бірі – бұл 56Mn әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтар өкпесіндегі қантамырлар 

саңылауының тарылуы болып табылады (сурет 8 б).  

Микроскопия жүзінде лимфатүйіндер фрагментін зерттеу барысында, 

митоз белгілерімен қабаттасқан ірі герминативті орталықтар анықталған. 

Макрофагтар көбінесе некроздалған жасушалардан түзілген түйірлі детриттерге 

толы болып келеді. Нейтрофилдер фолликулалардың айналасындағы кеңістікті 

инфильтрациялайды да, лимфоидты синустардың ішінде жинала бастайды. 

Синустарды төсейтін эндотелиоциттер гиперплазияға ұшырайды (сурет 8 в). 
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а, ә  – қантамырлар саңылауындағы гомогенді-эозинофильді боялған массалар,  

қантамырлар қабырғаларының плазма нәруыздарымен сіңуі, интерстициальді пневмония, 

айқын лимфоциттердің, аздаған нейтрофилдердің, плазмалық жасушалардың,  

макрофагтардың инфильтрациясы жүзіндегі реактивті өзгерістер;   

б – қантамырлар спазмы. Гематоксилин мен эозин бояуы, ×40;  

 в – лимфаденит. Гематоксилин мен эозин бояуы, ×100 
 

Сурет 8 – Сәулеленген жануарлар өкпесіндегі микроскопиялық өзгерістер 
 

Ұсақ артериялар мен артериолаларды қамтитын дистрофиялық 

үдерістердің бірі – гиалиноз екені ғылыми деректерден мәлім. Бұл үдеріске 

алып келетін негізгі механизмдердің ішінен талшықтық құрылымдардың 

деструкциясы мен тіндік-қантамырлық өткізгіштіктің жоғарылауын атап айтуға 

болады. Ал плазморрагияның әсерінен тіндердің плазма нәруыздарымен 

сіңірілуі мен олардың өзгермеген талшықтық құрылымдарда адсорбцияланып, 

әрі қарай преципитацияланатыны және гиалиннің түзілу үдерісінің жүзеге 

асатыны белгілі. Гиалиноздың көбінесе, қабыну мен некроз салдарынан 

дамитынын ғалымдар өз еңбектерінде көрсеткен. Гиалинозға ұшыраған 

артериолалар, ақырында тарылған саңылау түріндегі қалыңдаған шынытәріздес 

түтікшелерге айналуы ықтимал [282]. Микроскопия жүзінде аңғарылған 

вазоконстрикция, біздің пікірімізше, негізінен «шағын» дозалы нейтронды-

белсендірілген марганец диоксидінің кейінгі мерзімде ЛАТ үдерісін белсендіру 

арқылы қантамырлардың спазмын тудыратын биологиялық белсенді заттардың 

a ә 

б в 
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немесе қабынулық медиаторлардың көп мөлшерде босап шығуымен 

байланысты болуы мүмкін.  

      Лимфатүйіндеріндегі морфологиялық өзгерістерге резидентті иммундық 

жасушалардың белсенуі әкелетіні ғылыми деректерден мәлім. Антигендік 

ынталану кезінде біріншілік фолликулалар радиация әсерінен кейін бірнеше 

апта өткен соң үлкейе бастайды да, бозарыңқы боялған герминативті 

орталықтарға, яғни арнайы антигендерге жоғары аффиндік антиденелерді 

өндіру қабілетімен сипатталатын жасушаларға толы құрылымдарға айналады.  

Өкпеде лимфатүйіндердің реактивті ұлғаюы кезіндегі басым патологиялық 

үдеріс фолликулалардың жоғары пролиферациясы түрінде анықталады [283]. 

      Өкпенің радиация әсерінен зақымдануы негізінде жатқан моноциттердің, 

макрофагтардың, лимфоциттердің жиналуы мен белсенуі созылмалы қабыну 

үдерістерінің іске қосылуы кезінде байқалады. Микроскопия жүзінде 

аңғарылған макрофагтық серпіліс макрофагтар көлемінің ұлғаюымен және көп 

ядролы жасушалардың ірі жиналымдары түзілуімен сипатталады [36, б. 101]. 

Макрофагтардың альвеолааралық перделерде жиналып, олардың бронх пен 

қантамырлар айналасындағы инфильтраттарда пайда болуы, сондай-ақ көп 

ядролы жасушалардың түзілуі мен көлемінің ұлғаюы – айқын макрофагтық 

серпілістің жүзеге асуын білдіреді. Авторлардың пікірінше, бастапқы 

қабынулық пен иммунды серпілістер тіндердің зақымдануларына, сондай-ақ 

фиброздың қарқынды дамуына да алып келуі ықтимал [284]. Өкпенің 

интерстициальді қабынуы эндогенді және миграциялаушы лейкоциттердің 

белсенуімен сипатталатыны мәлім. Бұл жасушалар өкпелік эпителий мен 

эндотелиоциттермен бірігіп, кері байланыс механизмін іске қосады. Соның 

нәтижесінде зақымдануларға жауап ретінде тітіркендіргіштер альвеолалық пен 

интерстициальді макрофагтарды белсендіреді [285]. Иондаушы сәулелеу әсері 

кезіндегі микроскопия жүзінде жеңіл аңғарылатын өкпе зақымданулары 

белгілерінің бірі – лимфоциттік альвеолит болып табылады [110, б. 10802]. 

Егеуқұйрықтардың өкпесіндегі 60-шы тәулікте гистоморфологиялық 

белгілермен сәйкестірілген морфометриялық көрсеткіштердің 4-ші кестедегі 

сандық мәліметтеріне сай, тәжірибелік пен бақылау топтары арасындағы 

өкпенің барлық параметрлері статистика жүзінде мәнді болғанын ескерген жөн 

(р<0,001).  

Анағұрлым айқын айырмашылықтар 56Mn, 60Co және MnО2 топтарында 

келесі көрсеткіштер бойынша тіркелген: альвеола мен бронх диаметрі, 

перибронхиальді және периваскулярлы инфильтраттардың ауданы, 

лейкоциттер мен фибробласттардың саны.  

Альвеолааралық перделер қалыңдығының айырмашылығы 

белсендірілмеген марганец диоксиді әсерінен кейін, 56Mn және 60Co 

экспозициясынан кейін байқалған. Ал макрофагтар санының жоғарылауы 

бойынша айырмашылықтар ішкі сәулеленуден кейін, белсендірілмеген 

марганец диоксидімен дем алғаннан кейін және сыртқы сәулеленуден кейін 

анықталған. 
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Кесте 4 – Тәжірибелік пен қалыпты егеуқұйрықтар өкпесіндегі 60-шы тәулікте анықталған морфометриялық көрсеткіштері 

 

Морфометрия 

көрсеткіштері 

 

56Mn MnО2 
60Co Бақылау Краскел- 

Уоллис  

өлшемі 

р 

мәні М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

 Альвеола  

 диаметрі, мкм 
99,35 98,57 6,18 75,03 73,77 7,25 98,06 97,51 3,46 61,11 60,13 2,47 Н=49,552 <0,001 

 Альвеолааралық  

 перделер  

 қалыңдығы, мкм 

8,48 8,44 0,64 8,61 8,42 0,96 8,42 8,44 1,12 7,39 7,36 0,47 Н=27,513 
<0,001 

 Бронх  

 саңылауының  

 диаметрі, мкм 

31,68 31,56 2,55 29,26 29,32 0,89 30,45 30,76 1,68 28,47 28,64 1,1 Н=39,324 
<0,001 

Перибронхиальді  

 инфильтраттар  

 ауданы, мкм² 

222509,85 223566,56 17083,55 139179,89 140412,23 9153,44 216651,37 218566,56 10536,78 133819,35 133722,44 2198,55 Н=46,477 
<0,001 

Периваскулярлы  

 инфильтраттар  

 ауданы, мкм² 

6733,94 6717,42 338,23 5914,77 5926,56 161,98 6642,03 6634,34 432,34 4568,68 4581,24 128,47 Н=49,298 
<0,001 

 Лейкоциттер, % 10,51 10,28 1,16 9,64 9,25 1,16 10,03 10,08 0,64 7,40 7,26 1,02 Н=39,385 
<0,001 

 Макрофагтар, % 2,97 2,88 0,7 2,66 2,77 0,72 2,44 2,34 0,78 1,33 1,28 0,1 Н=34,250 
<0,001 

Фибробласттар,% 5,37 5,18 0,8 3,49 3,28 0,76 5,17 5,16 0,99 2,96 3,02 0,22 Н=45,674 
<0,001 

 Лимфоциттер, % 29,87 29,92 2,5 38,50 38,94 2,56 29,47 29,64 1,44 26,49 26,34 2,2 Н=47,928 
<0,001 
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Кесте 5 – 56Mn әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтар өкпесінің әр түрлі мерзімі аясындағы морфометриялық көрсеткіштері 

 

Морфометрия 

көрсеткіштері 

 

3-ші тәулік 14-ші тәулік 60-шы тәулік Краскел-

Уоллис 

өлшемі 

р мәні 
М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

 Альвеола  

 диаметрі, мкм 
81,61 78,46 21,97 102,07 99,57 15,9 99,35 98,57 6,18 Н=23,238 <0,001 

 Альвеолааралық  

 перделер  

 қалыңдығы, мкм 

9,08 8,94 1,51 11,33 11,08 1,81 8,48 8,44 0,64 Н=26,654 <0,001 

 Бронх  

 саңылауының  

 диаметрі, мкм 

29,38 29,44 1,6 32,27 32,23 1,66 31,68 31,56 2,55 Н=25,314 <0,001 

 Перибронхиальді  

 инфильтраттар  

 ауданы, мкм² 

159843,14 160202,34 10195,01 189325,68 189802,34 3098,11 222509,85 223566,56 17083,55 Н=38,611 <0,001 

 Периваскулярлы  

 инфильтраттар  

 ауданы, мкм² 

4435,64 4452,24 79,44 4573,47 4562,21 88,69 6733,94 6717,42 338,23 Н=37,791 <0,001 

 Лейкоциттер, % 17,48 17,25 2,3 18,20 18,26 1,65 10,51 10,28 1,16 Н=30,783 <0,001 

 Макрофагтар, % 1,37 1,25 0,45 1,76 1,62 0,34 2,97 2,88 0,7 Н=30,282 <0,001 

 Фибробласттар, % 2,85 2,88 0,38 3,40 3,34 0,7 5,37 5,18 0,8 Н=34,105 <0,001 

 Лимфоциттер, % 24,98 25,12 1,09 29,27 29,82 2,48 29,87 29,92 2,5 Н=25,409 <0,001 
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Жоғарыда ұсынылған 5-ші кестедегі морфометриялық көрсеткіштерге сай, 

алғаш рет зерттеліп отырған нейтронды-белсендірілген марганец диоксидінің  

әсерінен кейінгі әр түрлі мерзімі аясында өкпе тінінде туындаған өзгерістерді 

салыстырмалы түрде талдау барысында, барлық параметрлер арасындағы 

статистикалық айырмашылықтың болғанын айтып өткен жөн (р<0,001). 

Альвеола мен бронх диаметрі 3-ші тәулікте ғана кішілеу, ал 14-ші тәулікте 

кеңейген, 60-шы тәулікте орташа болғаны байқалған. 56Mn әсерінен кейін уақыт 

өте келе перибронхиальді және периваскулярлы инфильтраттардың ауданы, 

сондай-ақ макрофагтардың, фибробласттар мен лимфоциттердің көлемдік 

үлесінің жоғарылайтыны анықталған, яғни ең төмен көрсеткіштер 3-ші 

тәулікте, жоғары көрсеткіштер 14-ші тәулікте, ал ең жоғары деңгейдегі 

көрсеткіштер 60-шы тәулікте тіркелген. Альвеолааралық перделердің 

қалыңдығы мен лейкоциттердің саны ерте мерзімде жоғарылайды да, 

кешеуілдеу мерзімі аясында төмендейді.  

Ұсынылған тәжірибелік жұмыста «шағын» дозалы 56Mn пен 60Co, сондай-

ақ белсендірілмеген марганец диоксиді әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтар 

өкпесінде ерте сатыдан кештеу сатысына дейінгі туындаған құрылымдық 

өзгерістерге микроскопиялық сипаттама берілген. Жүргізілген эксперименттің 

зерттеу нәтижелері көрсеткендей, β-сәулеленуден кейін жануарлардың 

өкпесінде аңғарылған радиациялық пневмонитке тән патологиялық үдерістер γ-

сәулелеу ықпалымен байланысты бұрын жарияланған мақалалардағы 

нәтижелермен сәйкестіру барысында аса айқын ерекшеліктер анықталмаған. 

Әсіресе, егеуқұйрықтардың өкпесіндегі анағұрлым айқын микроскопиялық 

өзгерістер 56Mn әсерінен кейін 2 апта өткен соң табылған [36, б. 102].  

Соңғы уақытта клиникалық онкоморфология жүзінде молекулалық 

маркерлердің жасуша деңгейіндегі экспрессиясын анықтайтын иммунды 

гистохимия (ИГХ) әдісі кең қолданылады. Тіндердегі неоплазиялық 

үдерістердің жеке биологиялық сипатын бағалаудағы осындай әдістің 

артықшылығы, авторлардың айтуынша, көрнекі дерттік ошақтың орнындағы 

антигендерді нақты анықтаудың негізінде жатыр [286]. Неоплазиялық 

үдерістердің ағымы мен салдарына әсер ететін көптеген факторлар өзінің 

патогенді әрекетін жасушалық пролиферация белсенділігінің өзгеруі арқылы 

іске қосады. Әдеби мәліметтерге сай, жасуша пролиферациясы – 

жасушалардың неоплазиялық трансформациясы негізінде жатқан тіндердің 

қызметін қамтамасыз ететін биологиялық үдерістердің бірі болып табылады 

[287]. Жасушалардың пролиферациялық белсенділігін анықтау барысында, 

микроскоптың ірі үлкейімін қолдану арқылы көру алаңындағы еселенуші 

жасушалар санын есептеудің мәні зор екенін айтып өткен жөн. Алайда, 

жасушалық оралымды бағалау мақсатында, тәжірибе жүзінде қолданылатын 

анағұрлым тиімді әмбебап маркері – Ki-67 ядролық нәруыз-антигені болып 

табылады [288].  

        Сәйкес моноклондық антиденелерімен анықталатын Ki-67 антигені 

бірнеше сағат ішінде жойылатын протеин болып табылады. Сондықтан Ki-67-ге  

антиденелерді G0 жасушалық оралымы кезеңінен басқа, қалғандардың 
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барлығында еселенетін жасушалар анықтайды, себебі Ki-67 жиналып 

үлгермейді де, тыныш күйіндегі жасушаларда сақталмай қалады. Қазіргі 

уақытта Кі-67 индексін анықтаудың ең тиімді жолдары, негізінен нәтижелердің 

белгілі бір субъективтілігіне қарамастан, анағұрлым мол пролиферациялық 

белсенділігі аймағындағы жасушалардың боялған ядроларының пайыз 

мөлшерін визуалды түрде есептеу болып саналатыны онкоморфологтардың 

деректерінен мәлім. Өйткені, тіпті заманауи компьютерлік бағалау әдістері 

көптеген зертханаларда кертартпалық қолдану жүзінде әлі де аса жетімді емес 

[289]. Демек, Ki-67 нәруызының экспрессиясы дәрежесін пайыз түрінде 

көрсетіп, алынған нәтижелерге сәйкес пролиферациялық белсенділік деңгейі 

туралы қорытынды шығарылады [290]. Радиация мен жасушалық 

пролиферация деңгейі арасындағы байланысты орнатуға бағытталған 

зерттеулердің бар болғанына қарамастан, ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелену 

кезіндегі Ki-67 нәруызының болжамдық рөлі жайында онкоморфологтардың 

ортақ пікірлері қалыптаспаған.  

Нейтронды-белсендірілген марганец диоксидіне ұшыраған жануарлар 

өкпесінің альвеолааралық перделеріндегі жасушалардың пролиферациялық 

белсенділігінің өзіне тән белгісі – экспозициядан кейінгі 14-ші тәулікте Ki-67–

позитивті жасушалардың артық мөлшері болып табылады. Бұл топпен қатар, 

сыртқы γ-сәуле әсерін де алған жануарлардың жас өсе келе Ki-67 нәруызы 

экспрессиясын қамтамасыз ететін, яғни пролиферация күйіндегі жасушалар 

санының жоғарылауы анықталған. Алайда, 56Mn тобына қарағанда, 60Со 

элементімен сәулеленуден кейін кеш мерзімі аясында егеуқұйрықтардың өкпе 

тінінде Ki-67–позитивті жасушалардың пайыздық мөлшері төмендеу болған 

(сурет 9 а, ә). 

Сурет 9 – 56Mn әсерінен кейін 14-ші тәулікте анықталған егеуқұйрықтардың 

өкпе тініндегі Кi-67–позитивті жасушалардың көрінісі (×10 және ×40) 
 

        14-ші тәулікте тәжірибелік пен бақылау топ жануарлардың өкпесіндегі Ki-

67–позитивті жасушалардың пайыздық санын салыстыру барысында, ең 

жоғары көрсеткіштер 56Mn тобында, одан әрі 60Co тобында, сонымен қатар 

MnО2 топтарында тіркелген.  

a ә 
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Ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеу әсерінен кейін жануарлар өкпесінің 

альвеолааралық перделеріндегі жасушалардың пролиферациялық белсенділігі 

60-шы тәулікте тіпті айқын жүзеге аса бастағанын айтып өткен жөн (сурет 10). 
         

     
        

     
 

Сурет 10 – 56Mn (а, ә) пен 60Со (б, в) әсерінен кейін 60-шы тәулікте 

егеуқұйрықтар өкпесіндегі Кi-67 нәруызы экспрессиясын жүзеге асыратын 

жасушалардың көрінісі (×10 және ×40) 
 

Нейтронды-белсендірілген және белсендірілмеген марганец диоксидінің, 

сондай-ақ сыртқы сәулелеуден кейін әр түрлі мерзімі аясында өкпе тініндегі Ki-

67 көрсеткішін салыстырмалы түрде талдау барысында, статистикалық 

айырмашылықтың болғанын айтып өткен жөн (р<0,001).  

5-ші кестеде көрсетілгендей, Ki-67–позитивті жасушалар санының 

жоғарылауы белсендірілмеген марганец диоксидімен дем алған 

егеуқұйрықтардың өкпесінде де бақылау тобымен салыстырғанда, 0,04%-ға 

жоғарылағанын ескерген жөн. Ал 56Mn пен 60Co экспозициясынан кейін оның 

сәйкесінше, 0,5%-ға және 0,26%-ға төмендегені тіркелген (р=0,002). 

Сәулелеуден кейін 60-шы тәулікте Ki-67–позитивті жасушалардың саны 

бойынша айырмашылығы бақылау тобымен салыстырғанда, статистика жүзінде 

мәнді болған (р<0,001). Яғни, кешеуілдеу мерзімі аясында да Ki-67–позитивті 

жасушалардың анағұрлым жоғары пайыздық саны 56Mn тобында байқалған.  
 

 

 
 

a ә 

 

б в  

a ә 

б

д 
в 
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Кесте 5 – Тәжірибелік пен қалыпты топ егеуқұйрықтардың өкпесіндегі әр түрлі 

мерзімі аясында анықталған Кi-67 көрсеткішінің (%) деңгейі 
 

56Mn MnО2 
60Co Бақылау Краскел-

Уоллис 

өлшемі 

р мәні 
М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

3-ші тәулік 

0,77 0,62 0,57 1,31 1,26 0,7 1,01 1,12 0,54 1,27 1,28 0,61 Н=14,561 0,002 

14-ші тәулік 

1,79 1,84 0,62 1,49 1,42 0,54 1,70 1,72 0,67 1,36 1,32 0,34 Н=11,256 0,010 

60-шы тәулік 

2,69 2,85 0,68 1,57 1,48 0,64 2,33 2,28 0,54 1,51 1,28 0,51 Н=34,337 
<0,001 

 

11-ші суретте бұл көрсеткіштердің динамика жүзіндегі өзгеруіне назар 

аударсақ, уақыт өте келе зерттеуге алынған иммунды гистохимиялық 

көрсеткіштің жоғарылайтыны анықталған, яғни ең төмен көрсеткіштер 3-ші 

тәулікте, жоғары көрсеткіштер 14-ші тәулікте, ал ең жоғары деңгейдегі 

көрсеткіштер 60-шы тәулікте тіркелген.  
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3-ші тәулік 14-ші тәулік 60-шы тәулік

56Mn MnО2 60Co Бақылау

 

Сурет 11 – Тәжірибелік пен бақылау топ жануарларының өкпесіндегі  

Кi-67 көрсеткішінің динамика жүзінде өзгеруі.  
 

Сыртқы сәулелеуден кейінгі Ki-67 индексі жүзіндегі өзгеріс 

динамикасының жағдайы ішкі сәулелеумен салыстырғанда, айқындылығы 

жағынан төменірек болған. Ki-67 деңгейі редукциясының болмауы мен толық 

патоморфоздың жүзеге аспауы ішкі иондаушы сәулелеудің жағымсыз 

салдарының предикторы болып табылатыны күмәнсіз. Сондықтан Ki-67 

маркерін, негізінен радиация ықпалынан кейінгі неоплазиялық трансформация 

дәрежесін онкоморфология жүзінде анықтаудағы мәні зор екеніне көзіміз жетіп 

отыр.  
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Ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеу әсерін алған жануарлардағы 

пролиферациялық белсенділік индексі бір-бірінен ерекше болғанмен де, оны 

тәуелсіз болжамды белгі ретінде қарастыруға болады. Әдеби мәліметтерге сай, 

Ki-67 экспрессиясын зерттеу жүзіндегі пролиферация көрсеткішін анықтаудың 

мәні ағзада қалыптасатын жаңа түзілімдер құрылымдарының қарқынды өсуі 

мен еселенуінің негізінде жатыр. Бұл көрсеткіштің, көбінесе қабынулық 

үдерістер кезінде анағұрлым жоғары болатынын айтып өткен жөн. Ki-67 

антиденесі неғұрлым көбірек пролиферациялаушы антигендерге бекітілсе, 

соғұрлым жасушалардың жылдам өсіп, таралу қаупі жоғарылайды. Ki-67–оң 

жасушалары үлесінің арқасында еселену үдерісімен сипатталатын 

жасушалардың үлесін қалай анықтауға болатынын түсінуге болады [290, б. 

179].                    

        Жүргізілген зерттеулердің көмегімен өкпе тініңдегі жасушалар 

пролиферациясының жас мөлшері аспектісіндегі деңгейі анықталған. I-ші 

топтағы жануарларда аңғарылған жоғары пролиферациялық көрсеткіш, біздің 

пікірімізше, радиосезімтал ағза жасушаларының функциялық белсенділігін 

сипаттайды. Иммунды гистохимиялық зерттеулердің нәтижелері ішкі 

иондаушы сәулелеу әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтар жасының өсуі кезінде Ki-

67 нәруызы экспрессиясын іске қосатын жасушалар санының жоғарылауын 

көрсеткен. Ал бұған қарағанда, сыртқы сәулелеуден кейін пролиферация 

индексінің өкпе тінінде төменірек болғаны анықталған. 

        Сонымен, Ki-67 нәруызы – жасушалар пролиферациясы белсенділігінің 

маңызды диагностикалық пен болжам критерийі ретінде қолданылатын 

айнымас, әрі нақты маркері болып саналады. Пролиферациялық белсенділік, 

авторлардың пікірінше, физикалық факторлар әсеріне жауап қайтаруын, жаңа 

түзілімдер өсуінің жылдамдығын, метастаздану қаупін, сондай-ақ 

неоплазиялық үдерістердің салдарын анықтайды [289, б. 210]. Осыған орай, бұл 

– ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеу әсері кезінде тіндердегі бірқатар 

патологиялық үдерістердің клиникалық-морфологиялық бағасын жүзеге 

асыруға мүмкіндік беретін әдістердің бірі екенін ескерген жөн. 

Ғылыми деректерге сай, марганец шаңы мен буларының организмге тыныс 

жолдары арқылы еніп, созылмалы бронхитке тән бірқатар құрылымдық 

өзгерістерді, сондай-ақ өкпелік тін жасушаларының некрозы мен апоптозы 

үдерістерін тудыруы жайындағы ғылыми мәліметтерге заманауи 

радиобиология саласында ерекше көңіл бөлініп отырғаны күмәнсіз [291]. 

Қазіргі уақытта жасушалардың апоптоздық өлімін идентификациялау 

мақсатында нәруыздардың ИГХ жүзінде анықтаудың заманауи әдістері кеңінен 

таралған. Жасушалардың бағдарламаланған өлімінің негізгі белгілері келесі: 

хроматиннің маргинациясы мен пикнозы, ядролар контурларының өзгеруі, 

жасушалардың фрагментациясы. Бірақ, қарапайым зерттеу әдістерін қолдану 

барысында, бұл белгілердің бірқатар себептердің нәтижесінде қате болуы 

мүмкін екенін де ескерген жөн. Апоптозға байланысты анағұрлым тиянақты, 

әрі ақпараттық нәтижелерді ген жүзінде кодталған p53 биомаркерін анықтау 

арқылы алуға болады [185, б. 238]. Зерттеуге алынған ағза тіндерінде 
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проапоптоздық р53 факторы экспрессиясының иммунды гистохимиялық 

зерттеуі тіндердің неоплазиялық трасформациясы кезіндегі олардың 

морфофункционалды бағасын жүргізуге мүмкіндік береді. р53 факторындағы 

мутациялардың апоптозбен аяқталып, патологиялық жасушалардың 

бақылаусыз өсуі мен дамуына алып келетіні ғылыми деректерден мәлім [292].  

Біздің зерттеу нәтижелеріміз көрсеткендей, 60Co пен MnО2 тобындағы 

жануарларға қарағанда, 56Mn әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтардың өкпесіндегі 

апоптоз денешіктері өзіне тән ерекшеліктермен көзге түскен. Апоптозды 

реттеуші р53 нәруызының анағұрлым жоғары мөлшері өкпенің альвеолааралық  

перделерінде байқалған (сурет 12). Апоптоз үдерісінің қарқындылығын 

анықтау барысында, сыртқы сәулелеу әсерімен салыстырғанда, ішкі иондаушы 

сәулелену анағұрлым жылдам, әрі айқын апоптоздың дамуымен сипатталатыны 

– таң қалдырарлық жайттардың бірі болған. Әлемдік әдеби мәліметтерге сай, 

апоптоздың жылдамдауы да, баяулауы да ағзалардағы бірқатар патологиялық 

үдерістердің даму ағымына түбегейлі әсер етуі ықтимал [293]. 

 

Сурет 12 – 56Mn (а, ә) пен 60Со (б, в) әсерінен кейін 60-шы тәулікте 

егеуқұйрықтар өкпесіндегі анықталған p53 нәруызы (×10 және ×40) 

        
Апоптоздың көптеген патологиялық жағдайлармен тікелей байланысы 

бүгінгі күні еш күмән туғызбайды, сондықтан белгілі бір дерт кезіндегі апоптоз 

реттелуінің нақты механизмдерін аңғару, онкоморфологтардың пікірінше, сол 

патологияның этиопатогенезін анықтауға мүмкіндік береді. Соның арқасында 

а ә 

б в 
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жасушалардың бағдарламаланған өлімі реттелуінің бұзылымдарын 

коррекциялау жағдайы туындайды [185, б. 238]. Жасушалардың 

бағдарламаланған өлімін анықтау, көбінесе неоплазиялық үдерістерді 

верификациялау мен обыр алды ауруларды аңғару, сондай-ақ бұл үдерістер 

ағымының ерте және кешеуілдетілген болжамын құрастыру мақсатында 

қолданылады [292, б. 1009]. 
 

Кесте 6 – Тәжірибелік пен қалыпты топ егеуқұйрықтардың өкпесіндегі әр түрлі 

мерзімі аясында анықталған р53 көрсеткішінің (%) деңгейі 
 

56Mn MnО2 
60Co Бақылау Краскел-

Уоллис 

өлшемі 

р мәні 
М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

3-ші тәулік 

1,65 1,74 0,74 1,83 1,98 0,7 1,71 1,86 0,54 1,74 1,78 0,44 Н=2,581 0,461 

14-ші тәулік 

2,19 2,28 0,82 2,20 2,08 0,32 2,04 2,12 0,22 1,89 1,96 0,54 Н=5,863 0,118 

60-шы тәулік 

4,73 4,89 0,48 2,20 2,06 0,5 4,12 4,08 1,16 1,85 1,82 0,54 Н=46,509 <0,001 

 

6-шы кестеде көрсетілгендей, Краскел-Уоллис өлшемі жүзінде анықталған 

барлық көрсеткіштерге сүйене отырып, р53 нәруызы бойынша нейтронды-

белсендірілген және белсендірілмеген марганец диоксидіне, сондай-ақ сыртқы 

сәулелеу әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтардың бақылау тобындағы 

жануарлармен салыстырғанда, статистикалық айырмашылығы болғанын айтып 

өткен жөн. Тек 14-ші тәулікте ғана зерттеуге алынған факторлар мен бақылау 

топ арасында статистикалық айырмашылық байқалған жоқ. Ал 60-шы тәулікте 

бұл тәжірибелік пен бақылау топтар арасындағы айырмашылық статистика 

жүзінде мәнді болған (р<0,001). Демек, тәжірибелік пен қалыпты жануарлар 

өкпесінің альвеолааралық перделеріндегі р53 нәруызының пайыздық мөлшерін 

салыстыру барысында, ең жоғары көрсеткіштер 56Mn тобында, одан әрі 60Co 

тобында, төмен мөлшері MnО2 топтарында тіркелген.  

13-ші суретте бейнеленген диаграммаға сай, уақыт өте келе зерттелген 

иммунды гистохимиялық көрсеткіштің жоғарылайтыны анықталған, яғни ең 

төмен көрсеткіштер 3-ші тәулікте, жоғары көрсеткіштер 14-ші тәулікте, ал ең 

жоғары деңгейдегі көрсеткіштер 60-шы тәулікте тіркелген.  

Тәжірибелік пен бақылау топтар арасындағы зерттеуге алынған иммунды 

гистохимиялық көрсеткішінің нәтижелеріне сай, апоптозды реттеуші р53 

нәруызының анағұрлым жоғары деңгейі нейтронды-белсендірілген марганец 

диоксиді әсерінен, яғни ішкі сәулелеуден кейін анықталғанын ескерген жөн.  
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Сурет 13 – Тәжірибелік пен бақылау топ жануарларының өкпесіндегі  

р53 көрсеткішінің динамика жүзінде өзгеруі 
 

Зерттеу нәтижелерімізге сай, р53 нәруызының ДНҚ-байланыстырушы 

белсенділігінің жоғарылауы бұл нәруыздың деңгейінен тәуелсіз түрінде жүзеге 

асады. Қартаюға жақындаған жасушаларда хромосомалардың анағұрлым 

жоғары саны жиналып, әрі қарай олардың митоз жүзінде үзілетіні ғылыми 

деректерден мәлім. Бұл үзілімдерді жасушалар, негізінен ДНҚ зақымдануының 

сигналы ретінде қабылдап, р53 нәруызының белсенуіне алып келеді [294].  

β-сәулелеу әсерін алған егеуқұйрықтар өкпесіндегі альвеолааралық 

перделерінде генетикалық тұрақсыздықтың қалыптасуы салдарынан Ki-67 

деңгейінің біркелкі емес жоғарылауы түріндегі жасушалық оралымның ауысуы 

мен апоптоз үдерісінің дисрегуляциясы туындайтынын жорамалдауға болады. 

Эксперименттік жануарлар өкпесінің иммунды гистохимиялық зерттеу 

нәтижелері нейтронды-белсенді марганец диоксидінің әсерінен жасушалардың 

пролиферациялық белсенділік пен апоптоздың басым болғанын көрсеткен. Бұл 

көрсеткіштермен қатар, зақымданған өкпе тініндегі фиброз ошақтарының пайда 

болуын, сондай-ақ қабынулық жасушалардың жиналуын «шағын» дозалы 

иондаушы сәулелеудің әсерінен туындайтын екіншілік жасушалық 

бүліністердің салдары ретінде қарастыруға болады. Ki-67 мен р53 экспрессиясы 

дәрежесін анықтау, негізінен ішкі иондаушы сәулеленуден кейін туындайтын 

дерттер ағымын болжау кезінде тиімдірек екеніне көзіміз жетіп отыр. 

Сондықтан, соңғы уақытта пролиферация мен апоптоз үдерістерін сипаттайтын 

биомаркерлердің болжамдық маңыздылығы жайында ғылыми ақпараттардың 

көбейіп бара жатқаны шүбәсіз.    

        Сонымен, өкпедегі патологиялық үдерістердің іске қосылуы иондаушы 

сәулелеудің тек дозасына ғана емес, түріне де байланысты екені анықталған. 

Жоғары аталған ғылыми деректерге сүйене отырып, нейтронды-белсендірілген 

марганец диоксидінің тыныс алу жүйесіне ықпалы радиациялық пневмонитке 

тән бірқатар морфологиялық белгілері жүзінде аңғарылатынын қорытынды 

ретінде жорамалдауға толық құқымыз бар. Біздің көзқарастарымызға сай, 56Mn 
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әсерінен кейін өкпе тінінде туындайтын құрылымдық өзгерістер бронх-өкпе 

жүйесі ауруларының қалыптасуы мен қарқынды дамуына алып келуі ықтимал 

[268, б. 60].  

 

       3.2 Эксперименттік жануарлардың жіңішке ішегіндегі 

гистоморфологиялық құрылымының, морфометриялық пен иммунды 

гистохимиялық көрсеткіштерінің салыстырмалы сипаттамасы 

        Жіңішке ішектің «шағын» дозалы иондаушы сәулелеу әсеріне жауап 

қайтаруы жайындағы қызықты ғылыми жұмыстардың арасында, көбінесе γ-

сәулелеудің ықпалына ерекше мән бөлінгені баршамызға мәлім. Әдебиеттерге 

шолу барысында, ішкі сәулелеудің әсері кезіндегі жіңішке ішектің сілемейлі 

қабығындағы өзгерістерді сипаттайтын ғылыми мақалалардың жеткіліксіз екені 

анықталған [187, б. 74]. Нейтронды сәулеленуден кейінгі мүмкін дамитын 

патологиялық үдерістерді верификациялаудың заманауи технологияларын 

жетілдіруге бағытталған радиобиологтардың пікірлерін іске асыру – бүгінгі 

күні маңызды мәселелердің бірі болып қала беретіні сөзсіз. Осыған сүйене 

отырып, ішкі иондаушы сәулелену жүзінде организмнің резервтік 

мүмкіншіліктерімен қатар, жіңішке ішектің де функциялық жағдайын 

морфологиялық критерийлер бойынша анықтаудың мәні зор екені күмәнсіз. 

Демек, нейтронды-белсендірілген марганец диоксидінің жіңішке ішек 

құрылымына әсерін морфология тұрғысынан верификациялау жүзіндегі 

ғылыми үлесіміздің пайдалы болатынына сеніміміз мол.  

        Берілген тарауда 56Mn, MnО2 мен 60Co әсеріне ұшыраған 

егеуқұйрықтардың жіңішке ішегіндегі микроскопиялық өзгерістерді анықтау 

мақсатында жүргізілген эксперименттің нәтижелері ұсынылған. Тәжірибелік 

зерттеуді жүзеге асыру барысында жіңішке ішектің барлық қабаттары есепке 

алынған. Бұл қабаттарда организмнің бүкіл деңгейіндегі гомеостазды 

қамтамасыз ететін қабырғалық, мембраналық пен жасушаішілік асқорытылу 

үдерістері жүретіні мәлім [155, б. 1991].  

        Қазіргі заманда нано-, микро- және макро-биоқұрылымдарды электрондар 

мен β-бөлшектер көмегімен ішкі сәулелендіруді реализациялаудың клиникалық 

пен эксперименттік ядролық медицина саласында ерекше орын алып 

отырғанын айтып өткен жөн. Бұл тұрғыда, радиобиологтардың осындай 

заманауи әдістер арқылы ағзадағы сіңірілген дозаларды есептеуді жүзеге асыру 

мүмкіндігінің әмбебап қадамы жетілдірілген [32, б. 112; 33, б. 53; 295]. 

Нейтрондармен белсендірілген 56Mn күйіндегі ұнтақты ерікті вентиляциясымен 

тозаңдандыру жүзінде сәулелендірілген егеуқұйрықтардың жіңішке ішегінде 

сіңірілген доза мөлшері – 1,33 Гр көрсеткішін құраған [33, б. 52; 268, б. 57]. 

        Жіңішке ішек микропрепараттарын сипаттау алгоритмі келесі 

критерийлерге байланысты жүзеге асырылған: тамырлардың қантолым деңгейі; 

ішектің сілемейлі қабығының, сілемейқабықасты негізінің, бұлшықеттік және 

сірнелі қабаттарының жағдайы, қан реологиясының бұзылымдары; қантамыр 

саңылауында эритроциттердің бар болуы; дистония, қантамыр қабырғаларының 

спазмы. Ішкі сәулелену әсеріне жіңішке ішектің анағұрлым сезімтал қабаты – 
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сілемейлі қабығы екені, зерттеу барысында ондағы деструкциялық 

өзгерістердің аңғарылуы нәтижесінде расталған.  

        Эксперимент жүзінде бақылау тобындағы егеуқұйрықтарға жүргізілген 

морфологиялық зерттеулер көрсеткендей, жіңішке ішектің қабырғалары жақсы 

кемелденген қабықшалармен сипатталған (сурет 14). Сілемейлі қабықшаның 

беткейі бүрлер мен крипталардың нығайған жүйесіне байланысты тегіс емес 

көрінісімен көзге түскен. Ішек крипталарында камбиальді және бағаналық 

жасушалар басым болған. Жасушалық элементтердің арасынан шырыштық 

энтероциттер мен Панет жасушалары бірден байқалған. Бокал тәрізді 

жасушалардың ядролары көбінесе базальді және апикальді жиектерінде 

орналасқан. Меншікті қабықша, негізінен ретикулоэндотелий жүйесіне тән 

жасушалары және фибробласттары мен макрофагтары бар болбыр дәнекер 

тінінен құралған. Сілемейліасты қабықшасында шырыштық гландулоциттердің 

негізін құрайтын альвеолалық-түтікшелік бездер анықталған. Бұлшықет 

қабықшасы параллельді орналасқан тегіс бұлшықеттік талшықтардан құралған. 

Қантолымы жақсы қантамырлар микроскоптың көпшілік көру алаңдарында 

көрінген. 
    

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Сурет 14 – Қалыпты топтағы егеуқұйрықтар жіңішке ішегінің  

микроскопиялық көрінісі. Гематоксилин мен эозин бояуы, ×10 
 

       56Mn әсерінен кейін 3 тәулік өткен соң егеуқұйрықтардың жіңішке ішегін 

микроскопия жүзінде зерттеу барысында, строма қылтамырларының біркелкі 

емес толақандылығы, бездердің айқын дистрофиялық өзгерістері, бірқатар 

аймақтарда сілемейлі қабықшаның меншікті пластинкасында және бездердің 

саңылауында бірен-саран лейкоциттік инфильтрациясы анықталған. Бұл 

жасушалардың жиналуы жіті қабыну үдерісінің іске қосылуын білдіруі 

ықтимал. Қабынудың бастапқы сатылары сенсорлық нейропептидтердің бөлінуі 

арқылы қантамырлар кеңеюімен сипатталады. Ал вазодилятация өз кезегінде 

лейкоциттер мен эндотелий жасушаларының адгезиясын тудырып, 

лейкоциттердің эмиграциясын жүзеге асырады. Сонымен қатар, сілемейлі 

қабықшаның ісінуін, бездердің домбығуы мен саңылауларының тарылуын 

байқауға болады (сурет 15 а).  
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        MnО2 ұнтағымен ингаляцияланған жануарлардың жіңішке ішек 

стромасындағы өзгерістер лейкоциттердің бірен-саран жиналуымен ғана 

шектелген. Тін препаратында ішек қабырғаларының қабаттары ажыратымды. 

Тек 73% егеуқұйрықтарда ғана сілемейлі қабықшаның дистрофиялық 

өзгерістері байқалған. Бұл белгілердің бәрі марганецтің ішекке улы әсер 

тигізетінін дәлелдеген.  

        60Co әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтардың жіңішке ішегінде 3-ші тәулікте 

домбыққан бездерімен сипатталатын сілемейлі қабықшаның айқын 

дистрофиялық өзгерістері бірден көзге түскен. Кейбір аймақтарда бездер 

эпителийінің қуысқа десквамацияланғанын байқауға болады. Дәнекер тіндік 

строма мен бездер саңылауында бірен-саран жасушалық элементтер жиналған 

[35, б. 39]. Лейкоциттік инфильтрацияның жіті қабыну үдерісінің іске қосылуы 

кезінде байқалатыны мәлім. Бездер бос оптикалық вакуольдермен қоршалған. 

Бұл топ жануарларының 80% строманың ісінуі мен ұсақ ошақты реактивті 

өзгерістері анықталған (сурет 15 ә). 
 

   
    

а, ә – біркелкі емес қалыңдықтағы қантамырлардың пайда болуы мен олардың тарылуы; 

стромадағы лейкоциттердің ошақты жиналуы және айқын дистрофиялық өзгерістер. 

Гематоксилин мен эозин бояуы, ×10 
 

Сурет 15 – 56Mn (а) пен 60Co (ә) тобындағы жануарлар жіңішке ішегінің 

микроскопиялық көрінісі 

 

Ғылыми деректерге сай, эпителийдің субстратты басып өсу қабілеті оның 

қабыну серпілістеріне қатысуы туралы теорияны жарыққа шығаруға мүмкіндік 

берген. Gonzalez A.C. авторластарымен (2016) жүргізген эксперименттік 

материалдардың көмегімен қабыну үдерістері кезінде эпителий мен дәнекер тін 

арасындағы өзара әрекеттестік анықталған. Эпителизацияны тудыратын 

реактивті өзгерістердің дәнекер тін регенерациясымен тығыз байланысты 

екенін ғалымдар өз еңбектерінде көрсеткен [296]. 

 

a ә 
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Кесте 7 – Тәжірибелік пен бақылау топ егеуқұйрықтардың жіңішке ішегіндегі 3-ші тәулікте анықталған морфометриялық 

көрсеткіштері 

 

Морфометриялық 

көрсеткіштер 

 

56Mn MnО2 
60Co Бақылау Краскел-

Уоллис 

өлшемі 

р мәні 
М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

 Сілемейлі 

 қабықшаның 

 қалыңдығы, мкм 

36,15 35,94 2,97 35,76 35,78 2,34 35,55 35,33 3,01 35,01 35,35 2,52 H=2,813 0,421 

 Энтероциттер 

 саны, % 
76,41 76,54 1,98 73,28 73,52 2,4 74,58 74,54 1,72 73,10 73,22 0,88 H=31,119 <0,001 

 Энтероциттер 

 көлемі, мкм² 
138,28 138,22 1,56 137,29 137,15 1,38 137,03 136,56 2,52 134,86 134,88 2,62 H=25,256 <0,001 

 Лейкоциттер 

 саны, % 
20,43 20,28 1,46 18,02 18,08 1,21 19,96 20,06 1,72 11,29 11,26 2,02 H=47,260 <0,001 

 Лимфоциттер 

 саны, % 
24,07 24,21 1,1 26,87 26,64 1,98 24,14 24,29 1,58 25,02 24,88 1,16 H=27,695 <0,001 

 Митоздық 

 жасушалар саны, % 
1,87 1,85 0,09 1,17 1,16 0,12 2,29 2,24 0,19 1,05 1,08 0,14 H=52,922 <0,001 
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        7-ші кестеде көрсетілгендей тәжірибелік пен бақылау топ жануарлардың 

жіңішке ішегінде 3-ші тәулікте туындаған өзгерістердің морфометриялық 

көрсеткіштерін салыстыру барысында, сілемейлі қабықшаның қалыңдығы 

статистика жүзінде өзгермеген. 56Mn әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтардың 

жіңішке ішек бүрлеріндегі энтероциттердің саны бақылау тобынан 3,31%-ға, 
60Co экспозициясынан кейін 1,48%-ға, ал  MnО2 ұнтағымен тозаңдандырылған 

жануарларда 0,18%-ға жоғарылаған (р<0,001). Энтероциттердің көлемі жағынан 

анағұрлым айқын өзгерістер қалыпты жануарларға қарағанда, нейтронды-

белсендірілген марганец диоксидіне ұшыраған егеуқұйрықтарда, одан әрі 

белсендірілмеген марганец диоксидімен ингаляцияланғандарда және сыртқы 

сәулелеу әсерінен кейін байқалған (р<0,001).   

Лейкоциттер санына тоқталсақ, нейтронды-белсендірілген марганец 

диоксиді әсерінен кейін бақылау тобынан 9,14%-ға, ал γ-сәулеленгендерде 

8,67%-ға, белсендірілген марганец диоксидімен дем алған жануарларда 6,73%-

ға артқаны тіркелген (р<0,001). Лимфоциттер санының да өзгеруі әсер етуші 

факторларға байланысты болған. MnО2 тобында қалыпты жануарларға 

қарағанда, 1,85%-ға артқан. Алайда, 56Mn пен 60Co экспозициясынан кейін бұл 

көрсеткіш сәйкесінше, 0,95% және 0,88%-ға төмендеген (р<0,001).   

Жіңішке ішектегі еселенетін жасушалар санын есептеу мақсатында 

крипталардың бойлай кесінділері алынған. 16-шы суретте ұсынылған зерттеу 

нәтижелеріміз 56Mn пен 60Cо әсерінен кейін 3-ші тәулікте егеуқұйрықтардың 

ішек крипталарындағы митоздық жасушалар санының жоғарылауын көрсеткен 

[93, б. 42]. Митоздық жасушалардың анағұрлым жоғары саны γ-сәулеленген 

жануарларда тіркелген: бақылау тобынан 1,24%-ға артуы байқалған. Ішкі 

сәулелеу мен белсендірілмеген марганец диоксиді әсерінен кейін митоздық 

жасушалардың, сәйкесінше 0,82%-ға және 0,12%-ға жоғарылауы анықталған 

(р<0,001).  

 

    

Сурет 16 – 56Mn (a) пен 60Cо (ә) әсерінен кейін 3-ші тәулікте анықталған 

егеуқұйрықтардың жіңішке ішек крипталарындағы митоздық жасушалар.  

Гематоксилин мен эозин бояуы, ×10 
 

Жіңішке ішек эпителийінің, әсіресе крипталар аймағындағы митоздық 

көрсеткіштері эпителийдің тез арада алмасуын білдіреді. Бұл көрсеткіштерге 

a ә 
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сай, сәулеленген жануарлардың жіңішке ішек эпителийінің репродукциялық 

аймағы – крипта болып табылатынына көзіміз жетіп отыр. Митоздың үлестік 

мөлшерінің жоғарылауы регенерациялық қабілеттің белсенуін көрсетеді. Бұл 

өзгерістерді астың қорытылуы мен сіңуіне бағытталған функциялық 

белсенділіктің күшеюі деп бағалауға болады.          

Нейтронды-белсендірілген марганец диоксиді әсеріне ұшыраған 

егеуқұйрықтардың зерттеуге алынған ағза тінінде 2 аптадан кейін ісіну 

құбылыстарымен сипатталатын бездердің жартылай түскен саңылаулары 

анықталған. Тін кесіндісінің басым аймақтарында бездердегі оптикалық бос 

вакуольдер сақталған. Ішек қабырғаларының бүкіл қабаттарындағы айқын 

дистрофиялық белгілермен қатар, стромада айқын емес қан құйылу ошақтарын 

көруге болады. Бұл топтағы жануарлардың барлығында лейкоциттердің 

инфильтрациясы тіркелген. Бездердің саңылауларында десквамацияланған 

эпителий жасушаларының, сондай-ақ лимфоциттер мен нейтрофильді 

лейкоциттердің ошақты жиналуы байқалған (сурет 17 а). Қабыну ошағындағы 

нейтрофилдердің концентрациясы қабынулық үдерістің маңызды факторы 

болып табылатынын айтып өткен жөн. Себебі, нейтрофилдер, авторлардың 

пікірінше, ферменттердің жасушасыртылық ортаға босап шығуы арқылы 

патологиялық өзгерістерге ұшыраған тіндердің бүлінуін қамтамасыз етеді. 

Нейтрофилдердің өнімдері лимфоциттердің бласттрансформациясын іске қосу 

арқылы мес жасушаларының дегрануляциясы мен макрофагтардың 

хемотаксисін тудырады. Нейтрофилдер тіндік базофилдердің дегрануляциясы 

өнімдерін белсендіріп, бірқатар қабыну белгілерінің инициаторы бола алады. 

Демек, иондаушы сәулелеудің зақымдаушы әсеріне тіндердің жауап қайтаруы 

барысында жергілікті ошақтағы қабыну үдерісі дамуының арнайы және жалпы 

заңдылықтары анықталған. Қабынудың әр түрлі кезеңдерінде жасушалардың 

өзара әрекеттестігі өзгеріске ұшырайды. Қабыну серпілістері жасушааралық 

әрекеттестіктің көмегімен ғана емес, сонымен қатар тікелей жасушааралық 

байланыстың көмегімен де реттеледі [62, б. 169].    

        Белсендірілмеген марганец диоксидімен тыныс алған егеуқұйрықтар  

ішегінің 14-ші тәуліктегі микроскопиясы сілемейлі қабықша стромасының 

ісінуі мен аздаған диффузды жедел лейкоциттік инфильтрациясын, сондай-ақ 

бездердің оптикалық бос вакуольдермен қоршалғанын және саңылауында 

десквамацияланған эпителиоциттердің жиналғанын көрсеткен (сурет 17 ә). 

        Сыртқы γ-сәулелеудің 2-ші аптадағы ішекке байланысты салдарының 

гистоморфологиялық көріністерін жоғарыда сипатталған топтармен салыстыру 

барысында, ішкі сәулелеуден кейінгі туындаған өзгерістері арасында аса айқын 

айырмашылықтың болмағаны анықталған. Ішектің сілемейлі қабықшасы 

ісінген, ал бездер домбыққан түріндегі дистрофиялық құбылыстармен көзге 

түскен. Дәнекер тіндік строма мен бездер саңылауларында орташа дәрежелі 

ошақтық лейкоциттік инфильтрациясы, сондай-ақ бірқатар аймақтарда 

саңылаулардың тарылуы, кейбір бездер эпителийінің десквамациялануы 

байқалған (сурет 17 б) [297].  
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а – 56Mn тобына тән лимфоциттердің, эпителиоциттер мен лейкоциттердің орташа 

айқындылық дәрежедегі жиналуы;  

ә – MnО2 тобына тән эпителий десквамациясы;  

б – 60Со тобына тән біркелкі емес қантолымы, эпителий десквамациясы мен  

дистрофиялық өзгерістер. Гематоксилин мен эозин бояуы, ×40 
 

Сурет 17 – 14-ші тәулікте егеуқұйрықтардың жіңішке ішегінде анықталған 

микроскопиялық көріністер 
 

Белсендірілмеген марганец диоксидінің (MnО2) ішекке улы әсерін зерттеу 

заманауи ғалымдардың зор қызығушылығын тудырады. Zhao D.W. 

авторластарымен (2015) зертханалақ жануарларға жүргізген 

эксперименттерінде, сондай-ақ науқастарды клиника жүзінде бақылау 

барысында, Mn элементінің 5% мөлшері организмге асқазан-ішек жолдары 

арқылы енетінін дәлелдеген. Асқазанда абсорбцияланбаған Mn тез арада 

жіңішке ішекте сіңеді. Көбінесе, бұл элементтің қанға сорылу үдерісі 

ұлтабардың микробүрлері арқылы тасымалдаушы нәруыздар көмегімен жүзеге 

асады [274, б. 47].   

Ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеуден кейін 14 тәулік өткен соң ішек 

крипталарында митоздық жасушалар саны жоғары деңгейде қала берген (сурет 

18 а, ә).  
 

   

Сурет 18 – 56Mn (a) пен 60Cо (ә) әсерінен кейін 14-ші тәулікте анықталған 

егеуқұйрықтардың жіңішке ішек крипталарындағы митоздық жасушалар. 

Гематоксилин мен эозин бояуы, ×100 

              

a ә 

a б 
 

ә 
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Кесте 8 – Тәжірибелік пен бақылау топ егеуқұйрықтардың жіңішке ішегіндегі 14-ші тәулікте анықталған морфометриялық 

     көрсеткіштері 

 

Морфометриялық 

көрсеткіштер 

 

56Mn MnО2 
60Co Бақылау Краскел-

Уоллис 

өлшемі 

р мәні 
М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

 Сілемейлі 

 қабықшаның 

 қалыңдығы, мкм 

40,05 40,44 2,34 37,02 37,12 1,57 39,44 39,57 2,2 34,08 34,02 1,2 H=45,008 <0,001 

 Энтероциттер 

 саны, % 
73,09 73,82 3,98 73,09 73,42 2 73,58 73,58 1,96 73,30 73,42 2,24 H=0,495 0,920 

 Энтероциттер 

 көлемі, мкм² 
141,25 140,81 2,4 140,52 140,04 1,88 139,95 140,48 1,6 134,11 134,38 2,18 H=36,156 <0,001 

 Лейкоциттер 

 саны, % 
20,84 20,48 1,54 18,37 18,26 2,2 20,03 20,28 1,36 13,10 13,34 2,51 H=42,863 <0,001 

 Лимфоциттер 

 саны, % 
27,48 28,47 5,42 29,99 30,32 1,7 27,55 28,44 5,73 25,31 24,36 3,74 H=20,313 <0,001 

 Митоздық 

 жасушалар саны, % 
1,18 1,16 0,06 1,05 1,05 0,09 0,95 0,96 0,06 1,16 1,15 0,17 H=45,584 <0,001 
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8-ші кестеде көрсетілгендей, 14 тәулік өткен соң жануарлардың жіңішке 

ішек бүрлеріндегі анықталған энтероциттердің саны тәжірибелік пен қалыпты 

топтар арасында статистика жүзінде мәнді болған жоқ.  

Ішектің сілемейлі қабықшасының қалыңдығы әсер етуші факторларға 

байланысты әр түрлі болған. Тәжірибелік топтардың арасынан бұл 

морфометриялық көрсеткіш 56Mn тобындағы жануарларда анағұрлым жоғары 

екені анықталған. Ішкі иондаушы сәулелеуден кейін сілемейлі қабықша 

бақылау тобынан 5,97 мкм-ге, сыртқы иондаушы сәулелеу мен 

белсендірілмеген марганец диоксиді ықпалынан кейін, сәйкесінше 5,36 мкм-ге 

және 2,94 мкм-ге қалыңдап кеткен.  

14-ші тәулікте анықталған энтероциттердің көлемі бойынша тенденция 3-

ші тәуліктегі өзгерістермен сәйкестірілген. Анағұрлым айқын өзгерістер 

нейтронды-белсендірілген және белсендірілмеген марганец диоксиді әсерінен 

кейін тіркелген. Лейкоциттердің саны бойынша да ұқсас өзгерістер байқалған. 

Олардың саны абсолютті мәні бойынша 3-ші тәуліктегі көрсеткіштерге 

қарағанда төменірек болған. Энтероциттер көлемінің анағұрлым жоғары 

көрсеткіштері 56Mn әсерінен, 60Со экспозициясынан кейін және MnО2 

ұнтағымен дем алған жануарларда тіркелген (р<0,001).  

Лимфоциттер саны бойынша тренд 14-ші тәулікте де сақталған, алайда 3-

ші тәуліктегі өзгерістермен салыстырғанда β- мен γ-сәулелеуден, сондай-ақ 

белсендірілмеген марганец диоксиді әсерінен кейін бұл көрсеткіштер бақылау 

тобына қарағанда жоғарылаған, яғни MnО2 тобында 4,68%-ға, 60Со тобында 

2,24%-ға, ал 56Mn тобында 2,17%-ға артқан (р<0,001).  

Митоздық жасушалар санының 14-ші тәулікте де өзгергенін айтып өткен 

жөн. Ішкі сәулелеуден кейін бұл көрсеткіш бақылау тобының көрсеткіштеріне 

сәл теңескен. Ал белсендірілмеген марганец диоксиді әсерінен кейін митоздық 

жасушалардың саны бақылау тобынан 0,11%-ға, сыртқы сәулелеуден кейін 

0,21%-ға төмендеген (р<0,001). 

Жіңішке ішектің иммунды морфологиясын зерттеудің морфометриялық 

қадамы ағзаның құрылымдық-функциялық жағдайын объективті және дәлме-

дәл бағалауға мүмкіндік береді. Морфометриялық әдістің көмегімен 

организмнің иммунды статусы мен адаптациялық күш-қуаттың деңгейін 

қалыпты және патология жағдайында анықтауға болатыны көпшілікке мәлім.     

        56Mn пен 60Co әсерінен кейінгі 60-шы тәулікте зертханалық 

егеуқұйрықтардың жіңішке ішегінде бірқатар ортақ гистоморфологиялық 

өзгерістер анықталғанмен де, ішкі иондаушы сәулелеу ықпалының басымырақ 

болғанын айтып өткен жөн. I-ші топтағы жануарлар ішегінің 

қантамырларындағы біркелкі емес толақандылық белгілері мен склероз 

ошақтары, строманың ісінуі, сондай-ақ сілемейлі және сілемейліасты 

қабықшаларында айқын дистрофиялық құбылыстармен қатар, аздаған 

нейтрофильді лейкоциттер мен эпителий жасушаларының жиналуы, ал кейбір 

аймақтарда лимфо-лейкоцитарлы инфильтрация ошақтары ерекше көзге түскен. 

Егеуқұйрықтардың басым көпшілігінде ішектің сілемейлі қабықшасы 

продуктивті компоненті бар полиморфты жасушалық қабынуымен сипатталған. 
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Пролиферациялық қабынудың мәні лимфоциттер мен макрофагтардың біріккен 

инфильтрациясымен расталған. Кейбір бездердің эпителийі десквамацияланған. 

Сонымен қатар, егеуқұйрықтар ішегіндегі патологиялық үдерістердің ішінен 

тағы бір маңызды назар аударалық жайт – жануарлардың 80%-ында сілемейлі, 

сілемейліасты, бұлшықеттік пен серозды қабықшаларындағы айқын некроз 

белгілерінің байқалуы болып табылады. Жоғарыдағы мәліметтерге сүйене 

отырып, 56Mn әсерінен кейін 60-шы тәулікте анықталған микроскопиялық 

өзгерістер 3-ші тәулік пен 2-ші апталарда байқалған патологиялық үдерістерден 

анағұрлым қауіптірек екенін ескерген жөн (сурет 19 а, ә). 

       56Mn әсерімен салыстырғанда, MnО2 ұнтағының ішекке улы ықпалынан 60-

шы тәулікте микроскопия жүзінде сілемейлі қабықша қабатының ісіну 

белгілері анықталған. Эпителий бездерінің дистрофиялық өзгерістеріне де 

көңіл аударсақ, олардың домбыққан күйін байқаймыз. Жануарлардың 

көпшілігінде кейбір бездер саңылаулары тарылған, оның құрамында 

жасушалық элементтердің ішінен, көбінесе десквамацияланған эпителий 

жасушаларының басым екені көзге түскен [35, б. 40].         
 

   
 

   
 

а, ә –  айқын емес некробиоз ошақтары;  

б, в – айқын дистрофиялық өзгерістер.  

Гематоксилин мен эозин бояуы, ×10 және ×40 
 

Сурет 19 – 56Mn (а, ә) пен 60Co (б, в) әсерінен кейінгі 60-шы тәулікте анықталған 

егеуқұйрықтар жіңішке ішегінің гистоқұрылымдық өзгерістері 
 

ә а 

в б 
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19-шы (б, в) суретте көрсетілгендей, белсендірілген (56Mn) және 

белсендірілмеген марганец диоксидінің (MnО2) әсерінен кейінгі 

егеуқұйрықтардың жіңішке ішегіндегі құрылымдық өзгерістері секілді 60Co 

әсеріне ұшырағандардың да басым көпшілігінде домбыққан эпителий бездері 

мен тарылған саңылаулары байқалған. Ішек кесінділерінде лимфоциттердің, 

лейкоциттер мен эпителиоциттердің, эритроциттердің жиналуы ерекше орын 

алған. Егеуқұйрықтардың тең жартысында қабыну белгілері, ал қалғандарында 

бастапқы некроз қалыптасуының көріністері анықталған. Сонымен қатар, бұл 

топ жануарлардың ішегіндегі анағұрлым айқын дистрофиялық өзгерістердің 

сілемейлі қабықшаның үстіңгі қабаттарында көрінетінін айтып өткен жөн. 

Алайда, аса маңызды назар аударарлық жайттардың бірі – сілемейлі 

қабықшаның айқын некробиозы болып табылады. Осы аталған қайтымсыз 

дистрофиялық өзгерістердің айналасында реактивті өзгерістер ретінде айқын 

лейкоциттік инфильтраттар да ерекше көзге түскен.  

Алайда, митоз индексі 3-ші тәулікте I-ші мен III-ші топтағы жануарларда 

жоғарылағанмен де, компенсациялық серпілістердің іске қосылуы нәтижесінде 

2-ші аптада сәл төмендеп, 60-шы тәулікте тек 56Mn әсерін алған 

егеуқұйрықтардың жіңішке ішек крипталарында ғана сақталған (сурет 20). 
 

   

   
 

Сурет 20 – 56Mn (a, ә, б) пен 60Co (в) кейін 60-шы тәуліктегі егеуқұйрықтардың 

жіңішке ішек крипталарында анықталған митоздық жасушалар.  

Гематоксилин мен эозин бояуы, ×40 және ×100      

б в 

a ә 
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Демек, сыртқы иондаушы сәулелеу әсерін қабылдаған егеуқұйрықтармен 

салыстырғанда, нейтронды-белсендірілген марганец диоксидінің «шағын» 

дозасын қабылдаған жануарларда митоз үдерісі айқындау болғанын айтып 

кеткен жөн.    

Жіңішке ішек жасушаларының радиосезімталдығы олардың митоздық 

белсенділігіне тура пропорционалды, ал олардың дифференциация дәрежесіне 

кері пропорционалды болып келеді. Жасушалардың радиациялық өлімі 

түрлерінің бірі – митоздық өлім болып табылады [268, б. 58]. Бұл кезде 

жасушалардағы ДНҚ құрылымының өзгерістері нәтижесінде хромосомалардың 

анафазаға айырыла алмау құбылысы жүзеге асады. 

Митозға, ғалымдардың пікірінше, жасушалардағы ДНҚ зақымданулары 

немесе ұршық бүрмеуінің бұзылымдары алып келуі мүмкін. Митоз 

патологиясының белгілерімен сипатталатын жасушалардың өлімі кезінде кейде 

«митоз апаты» ұғымы қолданылады. Бұл ұғымның негізінде митоз үдерісі 

кезіндегі апоптоздық бағдарламаның реализациясы жатыр. Осы сәтте 

хромосомалардың сегрегациясы болмайды да, жасуша митоздың белгілі бір 

кезеңінде бөгеттеледі. Әрі қарай каспазалардың белсенуі мен апоптоздағыдай 

секілді деструкциялық үдерістер жүзеге асады [50, б. 237].    

Зерттеу нәтижелерімізге сүйене отырып, «шағын» дозалы ішкі иондаушы 

сәулелеуден кейін уақыт өте келе компенсация үдерістері қалжырап, 

декомпенсацияның іске қосылатынын, ал сыртқы иондаушы сәулелеуден кейін 

бейімделу серпілістері ұзағырақ сақталатынын жорамалдауға болады. 

        Жоғары сипатталған гистоморфологиялық көріністерді γ-сәулелеуден 

кейінгі жіңішке ішекте дамитын құрылымдық өзгерістер жөніндегі әдеби 

мәліметтерімен салыстырмалы түрде сәйкестіру барысында, бірқатар 

патологиялық үдерістердің ортақ екені анықталған. Бұл өзгерістер «шағын» 

дозалы ішкі мен сыртқы сәулелеудің зақымдаушы әсерінің іске қосылуына 

айқын тенденцияның бар екенін көрсетеді [268, б. 59]. Алайда, 56Mn пен 60Co 

әсерінен кейін жіңішке ішекте бірқатар ортақ микроскопиялық өзгерістердің 

дамуына қарамастан, анағұрлым айқын белгілердің I-ші топ жануарларына тән 

болғанын ескерген жөн. Демек, зерттеу нәтижелерімізге сай, нейтронды-

белсендірілген марганец диоксидінің жіңішке ішекке биологиялық ықпалы 

басымырақ екені анықталған [35, б. 42]. 
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            Кесте 9 – Тәжірибелік пен бақылау топ егеуқұйрықтардың жіңішке ішегіндегі 60-шы тәулікте анықталған морфометриялық 

көрсеткіштері 

 

Морфометриялық 

көрсеткіштер 

 

56Mn MnО2 
60Co Бақылау Краскел-

Уоллис 

өлшемі 

р мәні 
М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

 Сілемейлі 

 қабықшаның 

 қалыңдығы, мкм 

40,56 40,22 1,38 37,67 38,62 4,42 40,51 40,22 1,64 34,26 34,48 1,6 H=36,352 <0,001 

 Энтероциттер 

 саны, % 
56,86 55,28 8,1 70,99 70,96 1,24 70,26 70,56 1,28 74,25 73,98 1,05 H=48,331 <0,001 

 Энтероциттер 

 көлемі, мкм² 
138,33 138,64 4,86 138,08 138,14 2,86 138,02 137,78 3,34 133,79 133,35 1,4 H=29,393 <0,001 

 Лейкоциттер 

 саны, % 
16,52 17,48 5,25 12,28 11,25 1,62 17,51 17,94 1,26 12,75 12,12 3,85 H=27,888 <0,001 

 Лимфоциттер 

 саны, % 
30,13 29,98 1,06 37,72 37,92 1 29,69 29,82 2,06 24,32 24,22 1,1 H=50,019 <0,001 

 Митоздық 

 жасушалар саны, % 
2,90 2,86 0,12 1,85 1,86 0,16 1,44 1,42 0,09 1,40 1,42 0,14 H=50,345 <0,001 
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Кесте 10 – 56Mn әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтар жіңішке ішегінің әр түрлі мерзімі аясындағы морфометриялық көрсеткіштері 

 

Морфометриялық 

көрсеткіштер 

 

3-ші тәулік 14-ші тәулік 60-ші тәулік Краскел-

Уоллис 

өлшемі 

р мәні 
М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

 Сілемейлі 

 қабықшаның 

 қалыңдығы, мкм 

36,15 35,94 2,97 40,05 40,44 2,34 40,56 40,22 1,38 H=28,461 <0,001 

 Энтероциттер 

 саны, % 
76,41 76,54 1,98 73,09 73,82 3,98 56,86 55,28 8,1 H=35,850 <0,001 

 Энтероциттер 

 көлемі, мкм² 
138,28 138,22 1,56 141,25 140,81 2,4 138,33 138,64 4,86 H=16,734 <0,001 

 Лейкоциттер 

 саны, % 
20,43 20,28 1,46 20,84 20,48 1,54 16,52 17,48 5,25 H=24,187 <0,001 

 Лимфоциттер 

 саны, % 
24,07 24,21 1,1 27,48 28,47 5,42 30,13 29,98 1,06 H=25,350 <0,001 

 Митоздық 

 жасушалар саны, % 
1,87 1,85 0,09 1,18 1,16 0,06 2,90 2,86 0,12 H=39,216 <0,001 
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9-шы кестеде көрсетілгендей, тәжірибелік пен бақылау топ жануарлардың 

жіңішке ішегіндегі параметрлері арасында статистика жүзінде 

айырмашылықтары мәнді болған (р<0,001).  

Сілемейлі қабықшаның қалыңдығы 3-ші және 14-ші тәуліктердегі 

көрсеткіштерге қарағанда ұлғая бастағанын айтып өткен жөн. Ерте мерзімі 

аясында анықталған бұл көрсеткіштің бақылау тобымен салыстырғандағы 

анағұрлым жоғары айырмашылығы тіркелген: 56Mn тобында бақылау тобынан 

6,3 мкм-ге, 60Co тобында 6,25 мкм-ге және MnО2 тобында 3,41 мкм-ге қалыңдап 

кеткен.  

Жіңішке ішек бүрлеріндегі энтероциттердің саны бақылау тобына 

қарағанда, төмендей берген. Демек, қалыпты топпен салыстырғанда, анағұрлым 

айқын төмендеу келесі топтарда байқалған: 56Mn тобында 17,39%-ға, 60Co 

тобында 3,99%-ға және MnО2 тобында 3,26%-ға азайған. Энтероциттердің 

көлемі бойынша тәжірибелік топтарда бақылау тобымен салыстырғанда, 

жоғарылау тенденциясы байқалған.  

Лейкоциттердің саны біртіндеп төмендейді, 3-ші және 14-ші тәуліктердегі 

көрсеткіштермен салыстырғанда, анағұрлым азаюы 60-шы тәулікте тіркелген. 

Топтар арасындағы салыстырмалы түрде айырмашылықтарына тоқталсақ, 60Co 

әсерінен кейін кешеуілдеу мерзімі аясында қалыпты жануарлардан 4,76%-ға, 
56Mn әсерінен кейін 3,77%-ға жоғарылауы, ал MnО2 ұнтағымен 

тозаңдандырудан кейін 0,47%-ға төмендеуі көзге түскен.  

Лимфоциттер санының 60-шы тәулікте одан әрі жоғарылағанын айтып 

өткен жөн. 3-ші және 14-ші тәуліктердегідей бақылау тобымен салыстырғанда, 

анағұрлым айқын ауытқулар MnО2 тобында, сондай-ақ 60Co пен 56Mn 

топтарында байқалған. β-сәулелеуден кейін 2 ай өткен соң интраэпителиальді 

миграциясы мен стромалық лимфоциттер санының жоғарылауы байқалған. Ал 

2 Гр дозалы бір мәрте γ–сәулелеуден кейін инвагинацияланған 

лимфоциттермен тығыз қоршалған эпителийдегі жасушалардың көзге түскенін 

айтып өткен жөн. Бәлкім, осындай жасушалардың пайда болуы ішек 

саңылауынан лимфа тініне антигендерді белсенді тасымалдауымен 

сипатталады. Бұл үдеріс жіңішке ішектің жергілікті иммунды жүйесінің 

антигендік стимуляциясын қамтамасыз етеді.        

Митоздық жасушалар санының ең жоғары көрсеткіштері нейтронды-

белсендірілген марганец диоксиді әсерінен кейін, белсендірілген марганец 

диоксидімен тозаңдандырылған жануарларда және сыртқы иондаушы 

сәулеленуден кейін байқалғанын айтып өткен жөн.   

10-шы кестедегі нәтижелерге сай, 56Mn әсерінен кейін әр түрлі мерзімі 

аясында анықталған жіңішке ішектегі параметрлердің арасынан сілемейлі 

қабықшаның қалыңдығы динамика жүзінде жоғарылаған, ал ішек бүрлеріндегі 

энтероциттер саны төмендеген, энтероциттердің көлемі аса өзгермеген, 

лейкоциттердің саны 14-ші тәулікке дейін жоғарылайды да, уақыт өте келе 

төмендей бастайды. Лимфоциттер мен митоздық жасушалар санының төмен 

көрсеткіштері 14-ші тәулікте, ал жоғары көрсеткіштері 60-шы тәулікте 

тіркелген. 
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        Тәжірибе жүзінде жіңішке ішектің морфофункционалды жағдайын 

гистоморфологиялық критерийлер бойынша қарастыру барысында, 

пострадиациялық бақылау мерзімінің ұзақтығы негізіндегі хронодинамика 

үдерісі адаптометриялық талдау кезінде тіпті гомеостаз құбылысы үшін де аса 

мәнді болмағаны анықталған.  

        Сонымен, сыртқы γ-сәулелеу әсерімен марганец диоксидінің 

ингаляциясымен салыстырғанда, нейтронды-белсендірілген марганец 

диоксидінің зертханалық егеуқұйрықтарға уландырғыш ықпалы жоғарыдағы 

морфометриялық көрсеткіштермен дәлелденген жіңішке ішектің қабынулық, 

дистрофиялық пен некробиоздық өзгерістері түрінде ерекше көзге түскен.  

         Қазіргі уақытта асқазан-ішек жолдары ісіктерінің молекулалық бағдарын 

анағұрлым нақты әдістермен зерттеу де – онколог мамандардың алға қойған 

бағыттарының бірі екенін айтып өткен жөн [298]. Кең көлемді некроз ошақтары 

мен жоғары митоз белсенділігі ішек-қарын жолдарының обыр ауруларына тән 

екені патоморфологтардың еңбектерінде көрсетілген. Неоплазиялық 

патологиялық үдерістердің биологиялық қасиетін сипаттайтын молекулалық 

маркерлердің бірі – Ki-67 болып табылатыны жоғарыдағы тарауларда 

баяндалған. Осындай гистонды емес нәруыздың экспрессиясы көмегімен 

жасушалардың пролиферациялық белсенділігін анықтауға болатыны мәлім 

[299]. Аурулардың заманауи жіктелуіне сай (WHO/ENETS/AJCC 2010), 

ісіктерді гистология жүзінде зерттеумен қатар, олардың пролиферациялаушы 

фракциясын, яғни митоз белсенділігі мен Ki-67 индексі көрсеткішін 

анықтаудың да мәні зор екенін есте сақтаған жөн. Өйткені, пролиферация 

белсенділігінің Ki-67 индексі, негізінен асқазан-ішек жолдары ісіктерінің 

қаншалықты дәрежеде қатерлі екенін аңғаруға мүмкіндік беретін аса маңызды 

болжамдық критерийлерінің бірі болып саналады [300].  

Жасушалардың пролиферациялық үдерісін анықтаушы – Ki-67 

көрсеткішінің анағұрлым жоғары мөлшері ішкі иондаушы сәулелеу әсерінен 

кейін байқалған (сурет 21 а, ә). 
 

   
 

Сурет 21 – 56Mn әсерінен кейін 60-шы тәулікте анықталған егеуқұйрықтардың  

жіңішке ішегіндегі Кi-67 нәруызы экспрессиясын жүзеге асыратын  

жасушалардың көрінісі (×10 және ×40) 

a ә 
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Неоплазмалардың өсу жылдамдығы пролиферациялық белсенділік пен 

апоптоз тепе-теңдігімен анықталатыны мәлім. Апоптоз реттеушісі гендерінің 

гиперэкспрессиясы көптеген неоплазиялық үдерістердің агрессиялық 

ағымымен ассоциацияланатынын және өспелердің пролиферациялық 

белсенділігі жоғарылауымен тығыз байланысты екенін ескерген жөн [299, б. 

1745]. 
 

Кесте 11 – Тәжірибелік пен қалыпты топ егеуқұйрықтардың жіңішке ішегіндегі 

әр түрлі мерзімі аясында анықталған Кi-67 көрсеткішінің (%) деңгейі 
 

56Mn MnО2 
60Co Бақылау Краскел-

Уоллис 

өлшемі 

р мәні 
М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

3-ші тәулік 

1,70 1,75 0,52 1,88 1,86 0,46 1,73 1,66 0,6 1,77 1,86 0,54 H=3,600 0,308 

14-ші тәулік 

1,99 1,94 0,21 2,14 2,03 0,3 1,69 1,66 0,34 1,98 2,03 0,21 H=24,200 <0,001 

60-шы тәулік 

4,16 4,09 1,22 2,29 2,32 0,34 3,80 4,08 0,86 2,07 1,98 0,26 H=39,026 <0,001 

 

11-ші кестеде көрсетілгендей, эксперимент жүзінде әсер етуші 

факторлардың жіңішке ішекке әр түрлі мерзімі аясындағы жасушалардың 

пролиферациялық белсенділігі бойынша иммунды гистохимиялық көрсеткіші 

көрсетілген. Тәжірибелік пен бақылау топтарда алғашқы тәуліктерде жіңішке 

ішектің крипталарындағы Ki-67–позитивті жасушалардың саны арасында 

статистика жүзінде айырмашылығы байқалған жоқ.  

Ал 14-ші тәулікте бұл топтар арасындағы айырмашылықтың статистика 

жүзінде мәнді болғанын айтып өткен жөн. 56Mn әсерінен кейін Ki-67–позитивті 

жасушалардың саны бақылау тобымен сәйкес болған. MnО2 тобында бұл 

көрсеткіш бақылау тобынан 0,16%-ға артып кеткен, ал 60Co тобында 0,29%-ға 

азайған (р<0,001). 60-шы тәулікте жіңішке ішектің иммунды гистохимиялық 

көрсеткіші бойынша тәжірибелік пен бақылау топтар арасындағы 

айырмашылығы статистика жүзінде мәнді болған (р<0,001).  

60-шы тәулікте анықталған Ki-67–позитивті жасушалардың анағұрлым 

жоғары мөлшері нейтронды-белсендірілген марганец диоксиді әсерінен кейін, 

сыртқы сәулеленуден кейін және белсендірілмеген марганец диоксидімен дем 

алғаннан кейін байқалған [301].  

Динамика жүзінде тәжірибелік топтар бойынша бұл көрсеткіштің 

кешеуілдеу мерзімі аясында жоғарылағаны бірден байқалады (сурет 22). 
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       Сурет 22 – Тәжірибелік пен бақылау топ жануарларының жіңішке 

ішегіндегі Кi-67 көрсеткішінің динамика жүзінде өзгеруі  
  

        Жасушалық оралымдағы бөгет пен жасушалардағы апоптоз 

индукциясының негізінде р53 экспрессиясының мәні зор екені ғылыми 

деректерден мәлім. Митоз кезінде нәруыз көбінесе хромосомалармен 

байланысты және интерфаза жүзінде ядрошықтарда анықталады. Ki-67 

нәруызының жасушалардағы максималды деңгейі митоз кезінде тіркелген. 

Жасуша оралымының G1-кезеңінде оның деңгейі төмендеп, S кезеңінде 

ақырындап жоғарылайды да, келесі митозға дейін ең жоғары көрсеткіштерге 

жетеді. Бұл көрсеткіштің клиника жүзіндегі көптеген неоплазиялық 

үдерістердің ағымын болжау мақсатындағы рөлі бірқатар ғалымдардың 

еңбектерінде расталған [290, б. 180]. 

        Зерттеу жұмысымыздың соңғы сатысында ішкі мен сыртқы иондаушы 

сәулелеуден кейінгі жасушалық өлімнің түрін идентификациялап, олардың 

зақымдану деңгейін өзара бір-бірімен салыстыру қажеттілігі туындаған. 56Mn 

тобындағы егеуқұйрықтардың жіңішке ішегінде аңғарылған дистрофиялық пен 

некробиоздық өзгерістерге байланысты апоптоз көрсеткіштерін зерттеу 

қызығушылығымыз пайда болған. Өйткені, ішек жасушаларының 

пролиферациясын сипаттайтын сәйкес маркерлерді айқындаумен қатар, апоптоз 

құбылысын да анықтаудың мәні зор екені күмәнсіз. Ғалымдардың жүргізген 

эксперименттің зерттеу нәтижелеріне сай, р53 нәруызының жоғары 

экспрессиясы неоплазиялық аурулармен өзара байланысты екені анықталған 

[144, б. 56].         

        Апоптоз үдерісі басқа топтарға қарағанда, ішкі сәулелеуге (56Mn) 

ұшыраған егеуқұйрықтардың жіңішке ішегінде 14-ші тәуліктен бастап іске 

қосыла бастады (сурет 23). Апоптозға арнайы бояулардың нәтижелеріне сай, 

апоптоз жағдайындағы жасушалардың анағұрлым жоғары саны ішек 

крипталарында байқалуы, негізінен салыстырмалы түрде жұқалау болғанымен 

байланысты болуы мүмкін. 
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Сурет 23 – 56Mn әсерінен кейін 14 тәулікте анықталған егеуқұйрықтардың 

жіңішке ішегіндегі апоптоздық жасушалар көрінісі, ×40  
 

Апоптоздық жасушалар санының 60-шы тәулікте жоғарылауы алғаш рет 

орындалған біздің экспериментімізде γ-сәулелеуге қарағанда, β-сәулелеу 

әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтардың жіңішке ішек крипталарында анықталған 

[302].  

Нейтронды-белсендірілген марганец диоксидінің жартылай ыдырау 

мерзімі үш сағат қана құрайтындықтан, ішкі радиобелсенді элементтің әсерінен 

іске қосылатын жасушалар зақымдануының инициациялық механизмдерін 

түсінудің мәні өте зор. Тәжірибе жүзінде жануарлар организміне әсер еткен 
56Mn дозасы төмен болғанмен де, «шағын» дозалы сыртқы сәулелеуден кейінгі 

жіңішке ішекте туындаған патологиялық өзгерістермен салыстырғанда, 

анағұрлым айқын және тұрақты болғанын айтып өткен жөн.        

Бағдарламаланған жасушалық өлімін бағалауға бағытталған негізгі 

морфологиялық қадамдар жүзіндегі әдеби мәліметтерге сай, бүгінгі таңда тіпті 

TUNEL әдісін қоса алғанда да апоптоз үдерісін анықтауға арналған абсолютті 

арнайылылық пен дәйектілікпен сипатталатын әдістердің табыла алмағандығы 

жайында онкоморфологтар арасында әр түрлі пікірлер қалыптасып жатыр. 

Осындай тоқайластық жағдай жасушалардың бағдарламаланған өлімінің 

морфологиялық белгілерін ревизиялау мен дәлдеу қажеттілігін білдіріп отыр 

[185, б. 235]. 

Әдеби мәліметтер мен зерттеу нәтижелерімізге сай, апоптоздық жасушалар 

микроскопия жүзінде ядролық хроматиннің тығыз фрагменттері бар 

эозинофильді цитоплазманың домалақ немесе сопақша тәрізді жиналымдары 

түрінде аңғарылған. Бұл белгілер апоптоздың инициациясын білдіретіні мәлім. 

Радиация әсерінен кейінгі жіңішке ішекте қалыптасқан апоптоз үдерісі ағзаның 

жасушалары субпопуляциясының төзімділігін элиминациялауға бағытталған 

компенсациялық-бейімделуші механизмі ретінде іске қосылуы да мүмкін екенін 

айта кеткен жөн. Ал бақылау тобындағы жануарлар ішегіндегі жасушалар, 

керісінше, сопақша ядросы бар ұршық тәрізді пішіндес, созылыңқылау келген 

жасушалардың түрінде аңғарылған. ДНҚ фрагментациясы – апоптоздың ақтық 

сатысы болып табылады және ДНҚ-ның нуклеосомааралық деградациясымен, 
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сондай-ақ нуклеотидтерге толы фрагменттердің қалыптасуымен сипатталады 

[302, б. 39]. 

Ғалымдардың жүргізген эксперименттік жұмыс нәтижелеріне сай, р53-

тәуелсіз апоптоз құбылысы, көбінесе сублетальді дозалы γ-сәулелеу әсеріне 

ұшыраған егеуқұйрықтардың жіңішке ішегінде байқалған. р53 белсенуі каспаза 

индукциясының күрделі механизмдері арқылы қарқынды апоптогенді сигналды 

іске қосады. Апоптоз құбылысы, авторлардың пікірінше, зақымданған және 

ретсіз пролиферацияланған жасушаларды аластайды [144, б. 57]. Budworth H. 

пен авторластары (2012) еңбектерінде «шағын» дозалы γ-сәулелеу әсерінен 

кейін ДНҚ зақымдануына жауап ретінде апоптоздың нәтижесінде ДНҚ 

репарациясы механизмдерінің ынталануы мен жасушалық оралымның белсенуі 

жүзеге асатыны анықталған [303].           
 

Кесте 12 – Тәжірибелік пен қалыпты топ егеуқұйрықтардың жіңішке ішегіндегі 

әр түрлі мерзімі аясында анықталған р53 көрсеткішінің (%) деңгейі 
 

56Mn MnО2 
60Co Бақылау Краскел-

Уоллис 

өлшемі 

р мәні 
М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

3-ші тәулік 

1,83 1,84 0,39 2,25 2,32 1,17 2,23 1,98 0,68 1,84 1,89 0,38 H=10,401 0,015 

14-ші тәулік 

2,08 2,12 0,73 2,43 2,28 0,94 2,21 2,14 0,36 2,02 2,05 0,24 H=6,669 0,083 

60-шы тәулік 

5,03 5,14 0,66 2,23 2,16 0,67 4,68 4,79 0,9 1,94 2,01 0,22 H=42,510 <0,001 

 

12-ші кестеде көрсетілгендей, р53 нәруызының мөлшері 3-ші тәулікте 

MnО2 және 60Co әсерінен кейін, сәйкесінше 0,41%-ға және 0,39%-ға 

жоғарылаған. Ал 56Mn әсерінен кейін бұл иммунды гистохимиялық көрсеткіш 

бақылау тобымен салыстырғанда өзгермеген (р=0,015).  

14-ші тәулікте тәжірибелік пен бақылау топтары арасындағы бұл 

көрсеткіш бойынша айырмашылық статистика жүзінде мәнді болған жоқ.  

Ал 60-шы тәулікте бұл топтардағы егеуқұйрықтардың жіңішке ішегінде 

зерттеуге алынған р53 нәруызының мөлшері арасындағы айырмашылықтың 

статистика жүзінде мәнді болғаны анықталған (р<0,001). Демек, р53 

нәруызының анағұрлым жоғары мөлшері нейтронды-белсендірілген марганец 

диоксиді әсерінен кейін, сыртқы иондаушы сәулеленуден кейін және 

белсендірілмеген марганец диоксидімен дем алғаннан кейін байқалған. 

Динамика жүзінде тәжірибелік топтар бойынша бұл көрсеткіштің кешеуілдеу 

мерзімі аясында жоғарылағаны бірден байқалады (сурет 24).  
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Сурет 24 – Тәжірибелік пен бақылау топ жануарларының  

жіңішке ішегіндегі р53 көрсеткішінің динамика жүзінде өзгеруі 
 

Зерттелген иммунды гистохимиялық маркерлердің аңғарылған өзгерістері 

жоғарыда ұсынылған гистологиялық көріністермен аналогия жағынан 

толығымен сәйкестірілген. Сонымен, ДНҚ тізбегі үзілуінің маңызды белгісі 

болып табылатын апоптоз үдерісі, негізінен жіңішке ішек жасушаларының ұзақ 

уақытқа созылған зақымданулармен корреляцияланатыны анықталған.                

        р53 маркері ДНҚ-ның қарқынды зақымданулары мен жасушалық оралым 

реттелуінің бұзылымдары салдарынан қалыптасқан апоптоздың тек арнайы 

түрлерін ғана инициациялайды. Ғалымдардың пікірінше, нәруыз бен РНҚ 

синтезінің бөгеттелуі жағдайында р53-тәуелді апоптоздың мүмкіншілігі зор. 

Бірақ, арнайыланған р53 ген-нысаналарының трансактивациясы немесе 

репрессиясы кейбір жасушалық жүйелерде аса қажет емес екенін де ескерген 

жөн. Бәлкім, р53 маркері жасушалардағы ДНҚ зақымдануын анықтаумен қатар, 

репликацияны тікелей бөгеттеу мен репарация ферменттерімен өзара 

әрекеттесу үдерістеріне де қатысады. Алайда, алғашқы р53-тәуелді жасушалық 

өлімнен кейін келесі р53-тәуелсіз апоптоздың іске қосылуы нәтижесінде 

сәулелеу әсерінен зақымданған тіндердің өзгерістері бірдей деңгейге келеді. 

р53-тәуелсіз апоптоздың көріністері иондаушы сәулелеудің дозасы мен түріне 

тікелей байланысты жүзеге асады.  

Эксперименттік жануарлардың радиосезімтал тіндерінде жүзеге асатын 

апоптоз үдерісі ішкі иондаушы сәулелеудің әсеріне организмнің біріншілік 

жауабы негізіндегі Кі-67 мен p53 маркерлерінің анықтаушы рөлін көрсеткен. 

Жүргізілген иммунды гистохимиялық зерттеулер I-ші топтағы 

егеуқұйрықтардың жіңішке ішегіндегі жасушалардың пролиферациялық 

белсенділігі мен апоптоздың басым болғанын айқындаған. Бұл 

көрсеткіштермен қатар, зақымданған жіңішке ішектегі дистрофиялық 

өзгерістердің, сондай-ақ қабыну мен некроз ошақтарының пайда болуын 

«шағын» дозалы ішкі иондаушы сәулелеудің әсерінен туындайтын екіншілік 

жасушалық бүліністердің салдары ретінде қарастыруға болады. 56Mn әсеріне 
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ұшыраған егеуқұйрықтардың жіңішке ішек крипталарында генетикалық 

тұрақсыздықтың қалыптасуы салдарынан Ki-67 деңгейінің біркелкі емес 

жоғарылауы түріндегі жасушалық оралымның өзгеруі мен апоптоз үдерісінің 

дисрегуляциясы туындайтынын жорамалдауға болады. Демек, эпителий 

бүтіндігінің жасушалық регенерация үдерістері қарқындылығымен қамтамасыз 

етілетінін жіңішке ішек эпителийіндегі митоз индекстерімен қатар, 

пролиферациялық белсенділік пен апоптоз көрсеткіштері де дәлелдеме бола 

алатынын ескерген жөн.  Пролиферация мен жасушалық өлім арасындағы тепе-

теңдікті реттейтін үдерістердің бұзылымдары гистоархитектониканың 

өзгеруіне, гомеостаздың ауытқуларына, сондай-ақ бірқатар патологиялық 

жағдайлардың дамуына алып келетіні сөзсіз. Жіңішке ішектің сілемейлі 

қабықшасы жасушаларының құрылымдық-функциялық өзгерістері, көбінесе 

жасушалық оралымдағы реттеуші әрекеттестіктің бұзылымдарымен 

байланысты жүзеге асады [144, б. 59]. Жіңішке ішектегі пролиферация 

маркерлері мен апоптоз гендерінің экспрессиясын анықтау, негізінен дәстүрлі 

морфологиялық зерттеу әдістерін анағұрлым толықтырып, ағзадағы 

патологиялық үдерістерді аңғаруға мүмкіндік береді.  

        Зерттеу жұмысымыздың мақсатына сай, нейтронды-белсендірілген және 

белсендірілмеген марганец диоксидінің, сондай-ақ сыртқы иондаушы 

сәулелеудің егеуқұйрықтар организміне әсерінен кейінгі морфологиялық 

әдістер көмегімен анықталған ішек қабырғаларындағы құрылымдық-

функциялық өзгерістердің нәтижелеріне сүйене отырып, ішкі иондаушы 

сәулелеудің жіңішке ішек үшін аса қауіпті физикалық факторлардың бірі екені 

дәлелденген. Ішкі мен сыртқы сәулелеуден кейін жіңішке ішекте туындайтын 

гистоқұрылымдық өзгерістердің клиника жүзінде тосқауылдық-қорғаушы 

қызметінің төмендеуімен байланысты дамитын шағымдардың жүзеге асуымен 

сипатталатыны еш күмән туғызбайды. Сонымен, егеуқұйрықтардың ішек-

қарын жүйесіне «шағын» дозалы ішкі иондаушы сәулелеудің әсері анағұрлым 

жағымсыз деп қорытындылауға болады. 

        

3.3 Эксперименттік жануарлардың аталық бездеріндегі 

гистоморфологиялық құрылымына, морфометриялық пен иммунды 

гистохимиялық көрсеткіштеріне салыстырмалы баға беру 

        Әдеби мәліметтер көрсеткендей, ұрпақ жаңғырту қызметінің төмендеуі 

радиацияның жалпы дозасымен, оның әсер ету ұзақтығымен, зақымдану 

деңгейімен, жасушалардың даму сатысымен, организмнің жасымен, сондай-ақ 

басқа да бірқатар этиологиялық факторлармен анықталады. «Шағын» 

дозалардың әсері кезінде атабез зақымданулары белгілерінің латенттілігі – доза 

тәуелді үдеріс болып табылады. Осы сәтте, репродукциялық бұзылымдардың 

күшеюі организмнің қорғаныс жүйелері әлсіреуімен де байланысты болуы 

мүмкін екенін ұмытпағанымыз жөн [188, б. 9405]. 

  Патоморфологтардың жүргізген көп жылдық эксперименттік зерттеулердің 

нәтижелері ұрпақ жаңғырту жүйесінің иондаушы сәулелеу әсеріне 

сезімталдығы жоғары екенін көрсеткен. Әдеби мәліметтерді талдау барысында, 
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ядролық жарылыстың салдарын басынан өткірген халықтың атабездерінде 

мүмкін дамитын патологиялық үдерістер бойынша заманауи 

радиобиологтардың ортақ пікірлері әлі күнге дейін толығымен қалыптаспағаны 

анықталған. Осыған орай, радиациялық фактордың өрбу жүйесіне ықпалын 

бағалау мақсатында, эксперимент жүзінде ішкі сәулелеу әсеріне ұшыраған 

егеуқұйрықтардың аталық бездерін морфологиялық әдістер көмегімен терең 

зерттеу қажеттілігі пайда болған [37, б. 97; 304]. 

Оң және сол жақ атабезінен веналық қанның ағып қайтуы мен 

қанқамтымының анатомиялық ерекшеліктерін ескере отырып, морфологиялық 

зерттеу нәтижелеріміздің нақтылығына бөгет тудырмауы мақсатында оң жақ 

атабезі алынған [305].  

25-ші суретте көрсетілгендей, интактты егеуқұйрықтардың атабездері 

қалыпты құрылымымен сипатталған. Атабез стромасы микроскопия жүзінде 

коллаген талшықтарының тығыз қабысуымен көрінген. Иірімді ұрықтық 

өзекшелер бір-бірлерінен интерстициальді дәнекер тінінің жіңішке 

қабықшасымен жекеленген. Өзекшелер қабырғасы сперматогенді эпителиймен 

ұсынылған. ИҰӨ арасындағы интерстиций аймақтары біркелкі орналасқан. 

Микроскоптың кіші үлкейімі жүзінде де өзекшелерде әр түрлі сатыдағы 

сперматогенездің жүзеге асып жатқаны байқалған. Өзекшелердің бүкіл контуры 

бойында біркелкі орналасқан миоидты жасушалар көрінген. Бұл жасушалардың 

қабаты шағылысқан және ұзартылған пішінді болған. Базальді мембранада 

өзекшелердің ішінде нақтыланудың түрлі сатысындағы Сертоли жасушалары 

(сустентоциттер) мен сперматогенді жасушалар анықталған. Сперматогенді 

эпителийдің сыртқы қабатын сперматогониялар, ал ең ішкі қабатын 

сперматидалар құрайды. Өзекшелердің орталығына жақындау маңайда домалақ 

немесе сопақша пішінді ірі ядросы бар сперматоциттер жайғасқан. Жыныс 

бездерінің интерстициальді тінінде өтетін қантамырлардың айналасында 

жоғары ядролық-цитоплазмалық қатынасымен ерекшеленген сопақша пішінді 

Лейдиг жасушалары (эндокриноциттер) орналасқан.  

                                                   
 

Сурет 25 – Егеуқұйрықтар атабезі тінінің қалыпты гистологиялық көрінісі.  

Гематоксилин мен эозин бояуы, ×40 
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I-ші мен III-ші топтардағы жануарлар атабездерінің макроскопия жүзінде 

ісінгенін, болбыр консистенциялы болғанын және олардың беткейінде 

гиперемияланған қылтамырлардың анықталғанын айтып өткен жөн. 56Mn 

әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтар атабездерінің құрылымын 3-ші тәулікте 

микроскопия жүзінде зерттеу барысында, эритроциттердің стазымен 

қабаттасқан кеңейген қылтамырлар ерекше көзге түскен. Сперматогенді 

эпителий қалыңдаған, болбыр. Аса маңызды көңіл аударарлық көріністердің 

бірі – интерстиций тініндегі Лейдиг жасушаларының домбығуы болған (сурет 

26).  
 

   
 

   
 

a – қантамырлардың айқын толақандылығы мен эритроциттердің стазы;  

ә – интерстиций тініндегі Лейдиг жасушаларының айқын домбығуы;  

б – қантамырлардың орташа дәрежелі толақандылығы мен эритроциттердің стазы;  

в – Лейдиг жасушаларының орташа дәрежелі домбығуы.  

Гематоксилин мен эозин бояуы, ×40 
 

Сурет 26 – 56Mn (а, ә) және 60Со (б, в) әсерінен кейін 3-ші тәулікте анықталған 

егеуқұйрықтар атабездеріндегі гистоқұрылымдық өзгерістер 
 

II-ші топтағы егеуқұйрықтардың аталық бездерінде бақылау тобындағы 

жануарлардағыдай, 3-ші тәулікте ешқандай да айқын микроскопиялық 

өзгерістер байқалмаған.  

 

б в 

ә а 
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Кесте 13 – Тәжірибелік пен бақылау топ егеуқұйрықтардың аталық бездеріндегі 3-ші тәулікте анықталған морфометриялық 

көрсеткіштері 

 

 

Морфометриялық 

көрсеткіштер 

 

56Mn MnО2 
60Co Бақылау 

Краскел-

Уоллис 

өлшемі 

р 

мәні М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

 ИҰӨ саны, % 33,39 33,34 0,32 34,34 34,32 0,5 33,81 33,82 0,27 34,65 34,66 0,36 Н=43,456 <0,001 

 Өзекше 

 саңылауының 

 ауданы, мкм² 

8558,34 8564,24 73,73 8877,79 8901,22 109,76 8543,17 8528,38 94 8947,19 8934,14 101,33 Н=45,393 <0,001 

 ИҰӨ диаметрі, 

 мкм 
279,30 279,24 1,02 276,57 276,56 1,75 281,22 281,64 2,36 276,31 276,46 1,88 Н=45,749 <0,001 

 ИҰӨ арасындағы 

 интерстиций 

 аймақтарының 

 саны, % 

37,86 37,92 0,91 39,95 40,22 1,14 38,00 37,88 0,98 40,08 40,24 1,24 Н=42,980 <0,001 

 Интерстиций 

 тінінің ауданы, 

 мкм² 

1260,69 1272,72 60,02 1287,73 1286,62 13,28 1251,30 1254,32 40,1 1280,35 1278,98 20,14 Н=22,544 <0,001 

 Сперматогенді 

 эпителий ауданы, 

 мкм² 

33187,51 33258,45 1565,9 35876,58 36100,08 991,02 33434,32 33284,74 2118,62 35859,62 36112,28 1009,36 Н=44,311 <0,001 

 Сперматогенді 

 эпителий 

 қалыңдығы, мкм 

35,64 35,48 1,04 35,74 35,64 1,4 35,65 35,46 0,76 35,55 35,68 0,98 Н=0,216 0,975 
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Кесте 14 – Тәжірибелік пен бақылау топ егеуқұйрықтардың аталық бездеріндегі 3-ші тәулікте анықталған морфометриялық 

көрсеткіштері 

 

 

Морфометриялық 

көрсеткіштер (%) 

 

56Mn MnО2 
60Co Бақылау 

Краскел-

Уоллис 

өлшемі 

р мәні 
М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

 Миоидты 

 жасушалар саны  
18,51 18,44 1,19 19,02 19,15 1 18,17 17,98 1,48 18,94 18,76 1,28 Н=11,932 0,008 

 Сертоли 

 жасушаларының 

 саны 

23,37 23,44 0,8 23,66 23,64 0,6 23,32 23,44 1,26 23,68 23,54 0,6 Н=3,175 0,365 

 Сперматогониялар 

 саны 
51,88 51,78 0,68 52,33 52,44 1,24 51,72 51,57 1,02 52,19 52,28 0,96 Н=6,812 0,078 

 Сперматидалар 

 саны 
33,23 33,28 0,94 34,02 33,88 1,02 33,04 33,04 1,0 33,87 33,65 1,08 Н=18,802 <0,001 

 Сперматоциттер 

 саны 
38,25 38,57 1,22 39,95 39,86 0,97 38,44 38,66 0,92 40,04 39,94 0,76 Н=36,397 <0,001 

 Лейдиг 

 жасушаларының 

 саны 

9,99 10,05 0,4 10,52 10,38 0,54 10,07 10,09 0,64 10,50 10,48 0,32 Н=20,482 <0,001 
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Ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелену кезіндегі жыныс бездеріндегі 

өзгерістердің салыстырмалы сипаттамасы оның ұқсастық белгілерін 

көрсеткенмен де, айқындылық дәрежесі жағынан кейбір айырмашылықтардың 

барын айтып кетуге болады. I-ші топтағы егеуқұйрықтардың аталық жыныс 

ағзасындағы құрылымдық өзгерістеріне қарағанда, 2 Гр дозалы сыртқы 

сәулелеудің (60Со) әсерін алған жануарларда 3 тәулік өткен соң атабездеріндегі 

кейбір қантамырлардың саңылауларында эритроциттердің плазмадан бөлінуі 

бірден көзге түскен. Бұл топтың жануарларында жоғарыда сипатталған 

нейтронды-белсендірілген марганец диоксидіне ұшырағандардың 

атабездеріндегі эритроциттердің стазымен қалыптасқан кеңейген 

қылтамырлардың да байқалғанын айтып өткен жөн. Демек, 56Mn пен 60Со әсерін 

алған эксперименттік жануарлардың кейбір ортақ белгілері анықталғанмен де, 

гистологиялық зерттеулердің нәтижелері бойынша анағұрлым айқын 

өзгерістердің 56Mn әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтарда байқалғаны – ішкі 

иондаушы сәулелеудің атабез тініне елеулі биологиялық ықпалын білдіретіні 

шүбәсіз. 

13-ші кестеде көрсетілгендей, ИҰӨ саны барлық тәжірибелік топтарда 

бақылау тобымен салыстырғанда, азайып бара жатқаны байқалған. Бұл 

морфометриялық көрсеткіштің анағұрлым төмен мөлшері 56Mn әсерінен кейін 

тіркелген, яғни 3-ші тәулікте бақылау тобынан 1,26%-ға, 60Co экспозициясынан 

кейін 0,84%-ға азайған. Алынған нәтижелер, негізінен γ-сәулелеудің летальді 

емес дозасының әсерінен туындаған деформациялық ИҰӨ санының күрт 

жоғарлауын және қалыпты ИҰӨ санының азаюын сипаттайтын әдеби 

мәліметтерімен сәйкестірілген [197, б. 26]. MnО2 ұнтағымен тозаңдандырудан 

кейін бұл көрсеткіш сәл ғана өзгерген: 3-ші тәулікте бақылау тобынан 0,31%-ға 

ғана азайған. 

ИҰӨ саңылауының 3-ші тәулікте анықталған ауданы бақылау тобынан 
56Mn әсерінен кейін 388,85 мкм²-ге; MnО2 ұнтағымен дем алғаннан кейін 69,4 

мкм²-ге; ал 60Co сәулеленуінен кейін 404,02 мкм²-ге кішірейгенін айтып өткен 

жөн (р<0,001).  

Өзекшелер диаметрі бойынша анағұрлым айқын өзгерістер β- мен γ-

сәулеленген егеуқұйрықтардың атабездерінде анықталған. 56Mn әсерінен кейін 3 

тәулік өткен соң бұл көрсеткіш бақылау тобынан 2,99 мкм-ге; MnО2 ұнтағымен 

дем алғаннан кейін 0,26 мкм-ге; ал 60Co сәулеленуінен кейін 4,91 мкм-ге 

жоғарылағанын ескерген жөн (р<0,001).   

ИҰӨ арасындағы интерстиций аймағының саны 3-ші тәулікте нейтронды-

белсендірілген марганец диоксиді әсерінен кейін бақылау тобынан 2,22%-ға, 

сыртқы иондаушы сәулелеуден кейін 2,08%-ға азайған. Жануарларды 

белсендірілмеген марганец диоксидімен тозаңдандырудан кейін бұл көрсеткіш 

тұрақты күйінде қала берген (р<0,001).  

Сперматогенді эпителий ауданы да, әсіресе ішкі мен сыртқы иондаушы 

сәулелеу әсерін алған жануарлардың атабездерінде байқалған. Сперматогенді 

эпителийдің 3-ші тәулікте анықталған ауданы бақылау тобынан 56Mn әсерінен 

кейін 2672,11 мкм²-ге кішірейген; MnО2 ұнтағымен дем алғаннан кейін 16,96 
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мкм²-ге жоғарылаған; ал 60Co сәулеленуінен кейін 2425,3 мкм²-ге кішірейгенін 

айтып өткен жөн (р<0,001). Тәжірибелік пен бақылау топ егеуқұйрықтардың 

атабездеріндегі сперматогенді эпителийдің қалыңдығы бойынша 3-ші тәулікте 

статистика жүзінде айырмашылық анықталған жоқ.  

ИҰӨ қабырғаларындағы миоидты жасушалардың саны ішкі мен сыртқы 

иондаушы сәулелеуден кейін бақылау тобына қарағанда, азайғаны тіркелген 

(кесте 14). Сперматогенді эпителийдегі Сертоли жасушаларының саны 

бойынша 3-ші тәулікте тәжірибелік пен бақылау топ арасында статистика 

жүзінде айырмашылық анықталған жоқ (р=0,365).  

Иірімді ұрықтық өзекшелердің сперматогенді эпителийіндегі 

сперматоциттер санының MnО2 тобындағы жануарларда аса қарқынды 

өзгерістерге ұшырамағанын айтып өткен жөн. 56Mn пен 60Co әсерінен кейін 3-ші 

тәулікте сперматоциттер санының сәл ғана азайғаны байқалған. Сол сияқты 

иірімді ұрықтық өзекшелердің сперматогенді эпителийіндегі сперматогониялар 

саны да белсендірілмеген марганец диоксидімен дем алған жануарлардың 

атабездерінде бақылау тобымен салыстырғанда, ерте мерзімі аясында аса 

ерекше белгілермен көзге түскен жоқ.  

Келесі морфометриялық көрсеткіш – иірімді ұрықтық өзекшелердің 

сперматогенді эпителийіндегі сперматидалар саны 56Mn тобында 3-ші тәулікте 

бақылау тобынан 0,64%-ға және 60Co тобында 0,83%-ға азайғаны, ал MnО2 

тобында 0,15%-ға жоғарылағаны байқалған.  

Интерстиций тінінің ауданы әсіресе ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеу 

әсерін алған жануарлардың атабездерінде байқалған. Интерстиций тінінің 3-ші 

тәулікте анықталған ауданы бақылау тобынан 56Mn әсерінен кейін 19,66 мкм²-ге 

тарылған; MnО2 ұнтағымен дем алғаннан кейін 7,38 мкм²-ге жоғарылаған; ал 
60Co сәулеленуінен кейін 29,05 мкм²-ге кішірейгенін айтып өткен жөн.  

Интерстиций аймағындағы Лейдиг жасушаларының саны 3-ші тәулікте 

нейтронды-белсендірілген марганец диоксиді әсерінен кейін бақылау тобынан 

0,51%-ға, сыртқы иондаушы сәулелеуден кейін 0,43%-ға азайған. 

Белсендірілмеген марганец диоксидімен тозаңдандырудан кейін Лейдиг 

жасушалары бақылау тобымен салыстырғанда аса айқын көрсеткіштермен 

ерекшеленген жоқ: 3-ші тәулікте бұл көрсеткіш бақылау тобынан небәрі 0,02%-

ға ғана жоғарылаған. 
56Mn әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтардың атабездерін 14-ші тәулікте 

микроскопия жүзінде зерттеу барысында, келесі гистоқұрылымдық өзгерістер 

анықталған: иірімді ұрықтық өзекшелердегі сперматогенді эпителий кейбір 

аймақтарда жасушалармен толық қамтамасызданбаған, әсіресе 

сперматогониялармен, сперматоциттермен және жетілмеген сперматидалармен 

ұсынылған. Сперматогенді эпителийдің зақымдану белгілері бар өзекшелерде 

көпшілік жағдайда сперматидалар мен сперматоциттерде дегенерацияның әр 

түрлі өзгерістері көрінген. Сперматогенді эпителий жасушалары арасындағы 

шекаралар айқын емес болған. Олардың көпшілігі сустентоциттермен 

әрекеттестігін үзіп, өзекшелер саңылауына енген. Мұндай өзгерістер, біздің 

жорамалдауымызша, эпителиосперматогенді пласттың жасушааралық 
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байланыстарына ішкі сәулелеудің тікелей әсерінен дамуы мүмкін. Кейбір 

аймақтардағы өзекшелердің эпителийінде зақымданған сперматоциттердің 

орнында домалақ пішінді қуыстар түзілген. Тек 67% егеуқұйрықтардың 

атабездерінде зақымданған сперматогенді эпителийдің белгілерімен 

қабаттасқан иірімді ұрықтық өзекшелердің саңылауларында дегенерацияланған 

сперматозоидтардан, сперматогониялар мен сперматоциттерден тұратын 

жасушалық детриттердің жиналғаны байқалған. Сонымен қатар, жануарлардың 

басым көпшілігінде сперматогониялардың және 1-ші мен 2-ші қатардағы 

сперматоциттердің аса айқын емес ойрандалуы, сондай-ақ сперматозоид 

шыбыртқысы мен сперматидалардың кейбір аймақтарда жойылуы байқалған. 

Қалған бірқатар егеуқұйрықтар атабездерінің иірімді ұрықтық өзекшелері және 

1-ші мен 2-ші қатардағы сперматоциттер айқын некробиоз күйінде, ал Лейдиг 

жасушалары дистрофия күйінде болған (сурет 27 а, ә).  
 

    
 

a – сперматозоид шыбыртқысы мен сперматидалардың жойылуы;  

ИҰӨ және 1-ші мен 2-ші қатардағы сперматоциттердің айқын некробиозы.  

Гематоксилин мен эозин бояуы, ×10. 

ә – қантамырлардың толақандылығы мен иірімді ұрықтық өзекшелердегі  

сперматогенді эпителийдің жасушалармен толық қамтамасызданбауы.  

Гематоксилин мен эозин бояуы, ×40 
 

Сурет 27 – 56Mn әсерінен кейін 14-ші тәулікте анықталған  

егеуқұйрықтар атабездеріндегі микроскопиялық өзгерістер  
 

Демек, радиобелсенді заттардың инкорпорациясы кезіндегі β-сәулеленген 

егеуқұйрықтардың жыныс бездеріндегі өзгерістер, көбінесе біркелкі емес 

қылтамырлық толақандылығымен сипатталатын гемодинамикалық 

бұзылымдары түрінде басым болғанын ескерген жөн. Эксперименттік 

жануарлардың ұрпақ жаңғырту қызметіне радионуклидтердің әсері кешенді 

болуы мүмкін екенін де біліп жүргеніміз абзал. Өйткені радионуклидтердің 

ықпалы аталық жыныс бездерін тікелей сәулелендірумен қатар, гипофиз бен 

эндокринді бездерге де әсер етуімен байланысты болуы мүмкін. 

MnО2 ұнтағымен ингаляцияланған жануарлардың 2-ші аптада анықталған 

аталық бездеріндегі назар аударарлық үдерістерге тоқталсақ, строма 

a ә 
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қантамырларының толақандылығы мен визуалдылық жағынан орташа 

айқындылықты миоидты жасушалардың байқалғанын айтып өткен жөн.  

        60Со әсерін алған жануарлар атабезінің 2-ші аптадағы микроскопиялық 

көрінісі, 28-ші суретте (а, ә) көрсетілгендей, иірімді ұрықтық өзекшелердің 

домбығуымен, сперматогенді эпителий жасушалары санының азаюымен 

сипатталған. Тестикулалар паренхимасының морфологиялық көрінісі біркелкі 

емес.  

Нейтронды-белсендірілген марганец диоксиді әсеріне ұшыраған 

егеуқұйрықтардың атабездеріндегідей сыртқы иондаушы сәулелеу әсерін 

алғандардың да сперматогенді эпителийі сперматогониялармен, 

сперматоциттермен және жетілмеген сперматидалармен ұсынылған. Бірқатар 

аймақтарда сперматогониялар ядроларының гиперхромдылығы және миоидты 

жасушалардың гипертрофиясы байқалған. Сертоли жасушаларының әр түрлі 

көлемді, ұзарыңқы және сопақша пішінді болғаны – олардың функциялық 

белсенділігін білдіруі деп жорамалдауға болады [74, б. 29].  
 

   
 

a – сперматоциттердің аса айқын емес ойрандалуы, сперматозоид шыбыртқысы мен 

сперматидалардың кейбір аймақтарда жойылуы;  

Гематоксилин мен эозин бояуы, ×10. 

ә – қантамырлардың айқын кеңеюі.  

Гематоксилин мен эозин бояуы, ×40 
 

Сурет 28 – 60Со әсерінен кейін 14-ші тәулікте анықталған  

егеуқұйрықтар атабездеріндегі гистоқұрылымдық өзгерістер  
 

Зерттеу нәтижелеріміз көрсеткендей, әр түрлі иондаушы сәулеленуден 

аталық бездерде 2 аптадан кейін туындайтын морфологиялық белгілер – 

дистрофиялық үдерістер мен некробиоздық өзгерістер болып табылады.  

 

a ә 
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Кесте 15 – Тәжірибелік пен бақылау топ егеуқұйрықтардың аталық бездеріндегі 14-ші тәулікте анықталған морфометриялық 

көрсеткіштері 

 

 

Морфометриялық 

көрсеткіштер 

 

56Mn MnО2 
60Co Бақылау 

Краскел-

Уоллис 

өлшемі 

р 

мәні М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

 ИҰӨ саны, % 30,70 30,58 1,85 33,72 33,86 0,74 31,16 30,89 1,66 34,04 34,02 0,24 Н=42,639 <0,001 

 Өзекше 

 саңылауының 

 ауданы, мкм² 

13194,03 13018,64 2043,18 11717,33 11821,52 1898,46 16112,10 16424,44 834,09 10918,04 10800,22 1325,48 Н=42,290 <0,001 

 ИҰӨ диаметрі, 

 мкм 
280,82 280,94 3,18 278,35 278,42 1,14 281,46 281,18 1,98 278,39 278,54 0,96 Н=35,253 <0,001 

 ИҰӨ арасындағы 

 интерстиций 

 аймақтарының 

 саны, % 

36,78 36,68 0,65 41,64 41,78 1,37 36,68 36,64 0,73 42,20 42,58 1,1 Н=45,581 <0,001 

 Интерстиций 

 тінінің ауданы, 

 мкм² 

1366,84 1375,18 20,1 1315,15 1317,16 20,44 1364,79 1369,72 25,8 1309,18 1308,34 20,05 Н=33,538 <0,001 

 Сперматогенді 

 эпителий ауданы, 

 мкм² 

33837,55 33782,32 1228,76 36772,64 37010,44 989,8 33785,66 33524,92 1569,7 36861,70 37000,18 978,3 Н=42,339 <0,001 

 Сперматогенді 

 эпителий 

 қалыңдығы, мкм 

32,10 32,33 1,02 37,00 36,96 0,5 32,09 32,08 1,06 37,12 37,08 0,34 Н=44,480 <0,001 
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Кесте 16 – Тәжірибелік пен бақылау топ егеуқұйрықтардың аталық бездеріндегі 14-ші тәулікте анықталған морфометриялық 

көрсеткіштері 

 

 

Морфометриялық 

көрсеткіштер (%) 

 

56Mn MnО2 
60Co Бақылау 

Краскел-

Уоллис 

өлшемі 

р мәні 
М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

 Миоидты 

 жасушалар саны  
17,89 17,64 1 18,98 18,82 1 17,06 17,84 1,1 18,89 18,72 1,04 Н=33,973 <0,001 

 Сертоли 

 жасушаларының 

 саны 

23,05 22,88 0,98 23,54 23,62 0,78 23,04 22,82 1,1 23,56 23,74 0,62 Н=8,758 0,033 

 Сперматогониялар 

 саны 
49,18 49,12 0,6 52,26 52,64 2 49,07 49,14 0,95 52,31 52,54 1,87 Н=44,345 <0,001 

 Сперматидалар 

 саны 
36,02 35,98 0,92 34,89 34,54 2,8 35,86 35,88 0,96 34,90 34,49 2,7 Н=8,385 0,039 

 Сперматоциттер 

 саны 
37,70 37,58 0,94 39,36 39,58 2,46 37,74 37,55 1,05 39,32 39,68 2,7 Н=22,166 <0,001 

 Лейдиг 

 жасушаларының 

 саны 

8,28 8,36 1,02 10,55 10,55 0,58 8,73 8,68 0,61 10,45 10,42 0,44 Н=45,550 <0,001 
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15-ші кестеде ұсынылған мәліметтерге сай, ИҰӨ саны барлық тәжірибелік 

топтарда бақылау тобымен салыстырғанда, азайып бара жатқаны байқалған. 

Бұл морфометриялық көрсеткіштің анағұрлым төмен мөлшері 56Mn әсерінен 

кейін тіркелген, яғни 14-ші тәулікте 3,34%-ға, ал 60Co экспозициясынан кейін 

2,88%-ға азайған. MnО2 ұнтағымен тозаңдандырудан кейін бұл көрсеткіш 

бақылау тобынан 0,32%-ға ғана азайған.  

ИҰӨ саңылауы 14-ші тәулікте кеңейе бастаған: бақылау тобынан бұл 

көрсеткіш I-ші топта 2275,99 мкм²-ге, II-ші топта 799,29 мкм²-ге, ал III-ші топта 

5194,06 мкм²-ге кеңейген (р<0,001).  

Өзекшелер диаметрі бойынша анағұрлым айқын өзгерістер β- мен γ-

сәулеленген егеуқұйрықтардың атабездерінде анықталған. 56Mn әсерінен кейін 

14-ші тәулікте бақылау тобынан 2,43 мкм-ге, II-ші топта 0,04 мкм-ге, ал III-ші 

топта 3,07 мкм-ге артқан (р<0,001).   

Қарқындылығы төмен дозалы радиацияның уландырғыш қасиетін анықтау 

мақсатында, ИҰӨ эпителийінің диаметрін өлшеу үшін атабездердің кесінділері 

қолданылған. Ғылыми деректерге сай, 2 Гр дозалы сәулелеуден кейін алғашқы 

апталарда бақылау тобымен салыстырғандағы өзекшелердің диаметрі 

жоғарылаған [189, б. 59].  

ИҰӨ арасындағы интерстиций аймағының саны сәулелеуден кейін 60 

тәулік бойы бақылау тобынан төмен болғаны анықталған. 14-ші тәулікте 

нейтронды-белсендірілген марганец диоксиді әсерінен кейін бақылау тобынан 

5,42%-ға, ал сыртқы иондаушы сәулелеуден кейін 5,52%-ға азайған. 

Белсендірілмеген марганец диоксидімен тозаңдандырудан кейін бұл көрсеткіш 

14-ші тәулікте де тұрақты күйінде қала берген (р<0,001).  

Сперматогенді эпителий ауданы да әсіресе ішкі мен сыртқы иондаушы 

сәулелеу әсерін алған жануарлардың атабездерінде байқалған. Сперматогенді 

эпителий ауданы 14-ші тәулікте кеңейе бастаған: бақылау тобынан бұл 

көрсеткіш I-ші топта 3024,15 мкм²-ге, II-ші топта 89,06 мкм²-ге, ал III-ші топта 

3076,04 мкм²-ге кеңейген (р<0,001).  

Тәжірибелік пен бақылау топ егеуқұйрықтардың атабездеріндегі 

сперматогенді эпителийдің қалыңдығы бойынша 14-ші тәулікте статистика 

жүзінде мәнді болған. Ішкі иондаушы сәулелеуден кейін бақылау тобынан 5,02 

мкм-ге, ал сыртқы сәулелеуден кейін 5,03 мкм-ге жұқарып кеткен. 

Белсендірілмеген марганец диоксидімен дем алған жануарлардың жыныс 

бездеріндегі бұл көрсеткіш бақылау тобынан 14-ші тәулікте 0,12 мкм-ге 

жұқарғаны байқалған (р<0,001). 

16-шы кестеде көрсетілген мәліметтерге сай, ИҰӨ қабырғаларындағы 

миоидты жасушалардың саны ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеуден кейін 

бақылау тобына қарағанда, анағұрлым азайғаны тіркелген. Сперматогенді 

эпителийдегі Сертоли жасушаларының саны бойынша 14-ші тәулікте 

тәжірибелік пен бақылау топ арасындағы айырмашылығы статистика жүзінде 

мәнді болған. Бұл жасушалардың азаюы, әсіресе 56Mn пен 60Co әсерінен кейін 

ерекше көзге түскен. Демек, 56Mn тобында бұл көрсеткіш бақылау тобынан 

0,51%-ға, ал 60Co тобында 0,52%-ға төмендеп кеткен. MnО2 тобындағы 
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жануарларда зерттеуге алынған көрсеткіш бақылау тобынан аса ерекше болған 

жоқ: 0,02%-ға азайғаны тіркелген.  

Иірімді ұрықтық өзекшелердің сперматогенді эпителийіндегі 

сперматоциттер санының MnО2 тобындағы жануарларда аса қарқынды 

өзгерістерге ұшырамағанын айтып өткен жөн. 56Mn пен 60Co әсерінен кейін 14-

ші тәуліктерде сперматоциттер санының айқын емес азайғаны байқалған.  

Сперматогенді эпителийдегі сперматогониялар саны да белсендірілмеген 

марганец диоксидімен дем алған жануарлардың атабездерінде бақылау 

тобымен салыстырғанда аса ерекше белгілермен көзге түскен жоқ. Ішкі мен 

сыртқы иондаушы сәулелеуден кейін 14-ші тәулікте сперматогониялар 

санының азаюы тіркелген.  

Келесі морфометриялық көрсеткіш – иірімді ұрықтық өзекшелердің 

сперматогенді эпителийіндегі сперматидалар саны 14-ші тәулікте 56Mn тобында 

бақылау тобынан 1,12%-ға, 60Co тобында 0,96%-ға жоғарылағаны, ал MnО2 

тобында 0,01%-ға азайғаны байқалған.  

Интерстиций тінінің ауданы әсіресе ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеу 

әсерін алған жануарлардың атабездерінде байқалған. Интерстиций тінінің 

ауданы 14-ші тәулікте де кеңеюі жағынан тенденциясы жалғаса берген. 

Нейтронды-белсендірілген марганец диоксиді әсерінен кейін бақылау тобынан 

2,17%-ға, ал сыртқы иондаушы сәулелеуден кейін 1,72%-ға азайған. 

Белсендірілмеген марганец диоксидімен тозаңдандырудан кейін Лейдиг 

жасушалары бақылау тобымен салыстырғанда аса айқын көрсеткіштермен 

ерекшеленген жоқ: 0,1%-ға ғана жоғарылаған. 
56Mn әсерінен кейін 2 ай өткен соң жануарлардағы көлемі жағынан 

кішірейген аталық жыныс ағзасының микроскопиялық зерттеуі аталық 

бездеріндегі деструкциялық өзгерістердің анағұрлым жоғары деңгейін 

көрсеткен.  

29-шы суретте егеуқұйрықтар атабездерінің қантамырларында гиперемия 

мен қанның формалық элементтерінің стазы ерекше көзге түскен. Бұл көрініс 

қантамырлық түйіндер ағысының бұзылымдарын білдіреді.  

87% жануарлардың өзекшелер саңылауында сперматогенді эпителийдің 

дезорганизациясы, ал қалғандарда десквамацияланған эпителий мен 

сперматогониялардың ойрандалу белгілері анықталған. Бірқатар 

егеуқұйрықтарда герминативті құрылымдар тек саңылаудағы лизистенген 

элементтердің аздаған саны бар сперматогонияларға ғана тән болған. ИҰӨ 

көбінесе дұрыс емес пішінді, диаметрі кішірейген және саңылауында бір-біріне 

жанасқан ірі жасушалардан тұрады. Осындай облитерацияланған құрылымдар 

аталық без паренхимасында диффузды түрде жайылған. Кейбір өзекшелер 

некробиоз ошақтары бар барлық қабаттарының ойрандалуымен сипатталған. 

Кейде иірімді ұрықтық өзекшелердің арасындағы талшықтанған дәнекер тін 

қабатшасында фибробласттары бар талшықтанған құрылымдар көрінген. 

Бірқатар жағдайларда өзекшелер қабырғаларының айналасында жасушалық 

инфильтраттар кездескен.  
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Жануарлардың 93%-ында өзекшелер эпителийінің, сустентоциттер мен 

сперматоциттердің, сперматозоидтардың, дистрофиялық өзгерістері, ал 

кейбіреулерінің өзекшелер эпителийінде тіпті ошақтық жасушалық некроз 

белгілері анықталған. Паренхималық тестикулалардың морфологиялық сипаты 

біртекті емес күйде болған. 1-ші мен 2-ші қатардағы сперматоциттер айқын 

дегенерациялық өзгерістерімен көзге түскен. Сонымен қатар, дистрофиялық 

пен некробиоздық үдерістердің сперматидалар мен 2-ші типті 

сперматоциттерде байқалғанын айтып өткен жөн. 60% егеуқұйрықтарда ғана 

сперматидалардың айқын некробиозының некрозға деген тенденциясы, сондай-

ақ өзекшелер саңылауында өлген сперматидалардан тұратын жасушалық 

детрит анықталған. Миоидты жасушалар сәл гипертрофияланған. Иірімді 

ұрықтық өзекшелердің гистиондары мен сәйкес интерстициальді 

эндокриноциттер кластерлерінің деструкциясы, ең алдымен стромалық 

ісінумен және эндокринді паренхимадағы жасушалық элементтердің атрофиясы 

салдарынан туындаған деп жорамалдауға болады. Интерстициальді тін де 

морфодинамиканың біртектес сипатын көрсеткен. Лейдиг жасушалары көлемі 

жағынан кішірейген және қосалғылық пен ұршық тәрізділік белгілерімен көзге 

түскен. Осындай нақтыланудың морфологиялық белгілері функциялық 

белсенділіктің нашарлауын және стероидогенездің интрагонадалық бөгетін 

білдіреді.  

 

a, б – қантамырлардың толақандылығы және ИҰӨ эпителийінің некроздық өзгерістері. 

Гематоксилин мен и эозин бояуы, ×10 және ×40;  

ә – қантамырлардың толақандылығы және интерстициальді тін жасушаларының некрозы. 

Гематоксилин мен эозин бояуы, ×10 
 

Сурет 29 – 56Mn әсерінен кейін 60-шы тәулікте анықталған  

егеуқұйрықтардың аталық бездеріндегі микроскопиялық өзгерістер 
 

MnО2 ұнтағымен ингаляцияланған егеуқұйрықтардың да аталық жыныс 

ағзасында 60-шы тәулікте туындаған гистоморфологиялық өзгерістерін зерттей 

отырып, I-ші топпен салыстырғанда, гонадалардағы деструкциялық өзгерістер 

морфодинамикасының соншалықты айқын еместігін және атабездердің жүйелік 

организациясының сақталғанын айтып өтуге болады. Бұл топтағы 

жануарлардың жыныс бездерінде тек қантамырлық қабырғалардың қалыңдауы 

мен иірімді ұрықтық өзекшелердің домбығуы ғана байқалған (сурет 30 а, ә). 
 

a ә б 
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a – қантамырлардың толақандылығы;  

ә – қантамыр қабырғаларының қалыңдауы.  

Гематоксилин мен эозин бояуы, ×40 
 

Сурет 30 – MnО2 әсерінен кейін 60-шы тәулікте анықталған 

егеуқұйрықтардың аталық бездеріндегі гистоқұрылымдық өзгерістер   
 

        60Co әсерінен кейін 2 ай өткен соң 87% егеуқұйрықтар тестикулаларының 

паренхимасында интерстиций қантамырларының біркелкі емес толақандылығы 

және қантамыр қабырғаларының склерозы – бірден көзге түскен белгілердің 

бірі болған. Иірімді ұрықтық өзекшелердің эпителиосперматогенді 

пласттарының дегенерациялық өзгерістері деструкциялық динамика 

кезеңдерінің реттілігімен анықталған. Сперматогониялар өзекшелердің 

қабырғаларында жатқан базальді мембранада орналасқан және өзекшелердің 

кейбіреулерінде ойрандалған. 1-ші типті сперматоциттер кейбір кесілімдерде 

синтициальді байланысқан, сондай-ақ сперматогенді эпителий жасушаларының 

екінші қабатын құраған және сперматогониялардан ірілеу көрінген (сурет 31 а, 

ә). 1-ші мен 2-ші қатардағы сперматоциттер және сперматидалар айқын 

дегенерациялық өзгерістермен сипатталған. Бірқатар иірімді ұрықтық 

өзекшелерде біріккен көп ядролы сперматидалар көзге түскен және құрылымы 

жағынан сперматоциттерге жақындаған. Тестикулалар паренхимасының 

морфологиялық көрінісі I-ші топ жануарлардың атабездеріндегідей біркелкі 

емес болған. Тестостеронның өндірілуіне қатысушы – Лейдиг жасушаларының 

дистрофиялық өзгерістері ісіну түрінде көрінген.  

 

 
 

a ә 
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      a – иірімді ұрықтық өзекшелердің эпителиосперматогенді пласттарының  

дегенерациялық өзгерістері. Гематоксилин мен эозин бояуы, ×10;  

ә – Лейдиг жасушаларының дистрофиясы. Гематоксилин мен эозин бояуы, ×40 
 

Сурет 31 – 60Со әсерінен кейін 60-шы тәулікте анықталған  

егеуқұйрықтардың аталық бездеріндегі микроскопиялық өзгерістер 
 

I-ші мен III-ші топ жануарлардың 80%-ында атабездеріндегі 

гистоқұрылымдық өзгерістерінің салыстырмалы сипаттамасы жыныс 

жасушаларының деструкциясы жағынан ұқсастық белгілері анықталғанмен де, 

сәл айырмашылықтары бар екенін айтып өткен жөн. Белсендірілген марганец 

диоксиді әсерін алған егеуқұйрықтардың 87%-ында 60-шы тәулікте 

ойрандалған ИҰӨ байқалған. Қалыпты құрылымы бар өзекшелер сиректеу 

кездескен. I-ші топтағы жануарлар көпшілігінің аталық бездеріндегі 

өзекшелердің басым пайызы III-ші топпен салыстырғанда, көбінесе 

сперматогенді эпителий зақымдануларының айқын белгілерімен ұсынылған. 

Әсіресе, ішкі иондаушы сәулеленуден кейін бұл мерзімде атабездердегі 

сперматогенді эпителийдің зақымдану белгілері бар өзекшелердің пайыз 

мөлшері басқа топтарға қарағанда, анағұрлым төмендегені тіркелген. Ал 

жыныс бездеріндегі сперматогенездің жеңіл бұзылыстарымен көзге түскен 

өзекшелердің деструкциялық өзгерістері сыртқы иондаушы сәулелеу әсерін 

алған егеуқұйрықтарға тән болған. Алайда, β-сәулелеуден кейін 2-ші аптада 

жануарлардың атабездеріндегі сперматогенездің жеңіл бұзылымдарының 

белгілері γ-сәулеленгендердің 2-ші айында аңғарылған өзгерістеріне ұқсас 

болғанын ескерген жөн. Бұл мерзімде сыртқы иондаушы сәулелеу әсерінен 

кейін жыныс бездерінің ойрандалған өзекшелерінде сперматогониялардың көп 

мөлшері және сустентоциттердің жартысы сақталған. Иірімді ұрықтық 

өзекшелердің деформациялануы мен жыныс жасушаларының саңылауға 

десквамациялануы радиация әсеріне сперматогенез сезімталдығы 

көрсеткіштерінің бірі болуы ықтимал. Сәулелеуден кейінгі кеш мерзімде 

анықталған сперматогенез бұзылымдарының белгілерімен сипатталатын 

өзекшелердің пайызы 3-ші тәулік пен 2-ші аптада тіркелген өзгерістерінен 

анағұрлым басым екені сөзсіз.  

 

a ә 
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Кесте 17 – Тәжірибелік пен бақылау топ егеуқұйрықтардың аталық бездеріндегі 60-шы тәулікте анықталған морфометриялық 

көрсеткіштері 

 

 

Морфометриялық 

көрсеткіштер 

 

56Mn MnО2 
60Co Бақылау 

Краскел-

Уоллис 

өлшемі 

р 

мәні М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

 ИҰӨ саны, % 23,97 23,68 3,68 32,36 32,52 1 25,61 25,72 3,4 32,82 32,86 0,77 Н=46,609 <0,001 

 Өзекше 

 саңылауының 

 ауданы, мкм² 

21081,45 21106,52 1796,18 11654,67 11942,02 1691,92 20078,20 19898,12 1021,58 11518,18 11286,02 1085,97 Н=46,467 <0,001 

 ИҰӨ диаметрі, 

 мкм 
289,12 289,12 1,64 282,55 282,58 2,3 288,98 289,08 0,86 281,95 282,32 1,3 Н=44,656 <0,001 

 ИҰӨ арасындағы 

 интерстиций 

 аймақтарының 

 саны, % 

34,14 34,02 0,86 39,59 39,48 0,73 34,10 33,98 1,22 39,76 39,55 1 Н=44,382 <0,001 

 Интерстиций 

 тінінің ауданы, 

 мкм² 

1545,88 1552,68 42,82 1330,68 1325,27 22,72 1542,36 1542,26 24,71 1320,87 1322,18 10,84 Н=45,560 <0,001 

 Сперматогенді 

 эпителий ауданы, 

 мкм² 

30871,90 31044,12 1000,4 35808,36 35880,84 1297,68 30939,20 31050,36 839,8 35905,77 35980,84 900,26 Н=44,437 <0,001 

 Сперматогенді 

 эпителий 

 қалыңдығы, мкм 

29,85 29,42 1,98 36,72 36,64 0,8 29,63 29,44 0,9 36,61 36,52 0,75 Н=44,458 <0,001 
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Кесте 18 – Тәжірибелік пен бақылау топ егеуқұйрықтардың аталық бездеріндегі 60-шы тәулікте анықталған морфометриялық 

көрсеткіштері 

 

 

Морфометриялық 

көрсеткіштер (%) 

 

56Mn MnО2 
60Co Бақылау 

Краскел-

Уоллис 

өлшемі 

р мәні 
М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

 Миоидты 

 жасушалар саны 
13,29 13,54 0,83 18,26 18,32 0,72 14,21 13,26 1,9 18,07 18,14 0,96 Н=31,154 <0,001 

 Сертоли 

 жасушаларының 

 саны 

18,46 18,44 0,62 22,78 22,74 1,32 18,43 18,62 0,4 22,69 22,52 1,27 Н=44,364 <0,001 

 Сперматогониялар 

 саны 
29,18 28,32 3,31 49,38 49,34 0,72 32,90 32,64 3,06 49,31 49,34 0,52 Н=47,332 <0,001 

 Сперматидалар 

 саны 
28,96 28,68 1,18 35,57 35,64 0,94 28,66 28,64 1,12 36,01 35,78 1,02 Н=44,977 <0,001 

 Сперматоциттер 

 саны 
34,34 34,52 1,27 39,67 39,64 0,51 36,17 36,38 0,84 39,76 39,64 1,48 Н=48,606 <0,001 

 Лейдиг 

 жасушаларының 

 саны 

5,36 5,38 1,14 10,45 10,44 0,38 7,54 7,52 0,86 10,39 10,36 0,54 Н=49,821 <0,001 
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Кесте 19 – 56Mn әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтардың аталық бездеріндегі әр түрлі мерзімі аясында анықталған 

морфометриялық көрсеткіштері 

 

 

Морфометриялық 

көрсеткіштер 

 

3-ші тәулік 14-ші тәулік 60-ші тәулік 
Краскел-

Уоллис 

өлшемі 

р мәні 
М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

 ИҰӨ саны, % 33,39 33,34 0,32 30,70 30,58 1,85 23,97 23,68 3,68 Н=39,133 <0,001 

 Өзекше 

 саңылауының 

 ауданы, мкм² 

8558,34 8564,24 73,73 13194,03 13018,64 2043,18 21081,45 21106,52 1796,18 Н=39,130 <0,001 

 ИҰӨ диаметрі, 

 мкм 
279,30 279,24 1,02 280,82 280,94 3,18 289,12 289,12 1,64 Н=32,518 <0,001 

 ИҰӨ арасындағы 

 интерстиций 

 аймақтарының 

 саны, % 

37,86 37,92 0,91 36,78 36,68 0,65 34,14 34,02 0,86 Н=36,625 <0,001 

 Интерстиций 

 тінінің ауданы, 

 мкм² 

1260,69 1272,72 60,02 1366,84 1375,18 20,1 1545,88 1552,68 42,82 Н=37,630 <0,001 

 Сперматогенді 

 эпителий ауданы, 

 мкм² 

33187,51 33258,45 1565,9 33837,55 33782,32 1228,76 30871,90 31044,12 1000,4 Н=27,827 <0,001 

 Сперматогенді 

 эпителий 

 қалыңдығы, мкм 

35,64 35,48 1,04 32,10 32,33 1,02 29,85 29,42 1,98 Н=34,314 <0,001 
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Кесте 20 – 56Mn әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтар жіңішке ішегінде әр түрлі мерзімі аясында анықталған морфометриялық 

көрсеткіштері 

 

 

Морфометриялық 

көрсеткіштер (%) 

 

3-ші тәулік 14-ші тәулік 60-ші тәулік 
Краскел-

Уоллис 

өлшемі 

р мәні 
М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

 Миоидты 

 жасушалар саны 
18,51 18,44 1,19 17,89 17,64 1 13,29 13,54 0,83 Н=31,935 <0,001 

 Сертоли 

 жасушаларының 

 саны 

23,37 23,44 0,8 23,05 22,88 0,98 18,46 18,44 0,62 Н=30,364 <0,001 

 Сперматогониялар 

 саны 
51,88 51,78 0,68 49,18 49,12 0,6 29,18 28,32 3,31 Н=38,960 <0,001 

 Сперматидалар 

 саны 
33,23 33,28 0,94 36,02 35,98 0,92 28,96 28,68 1,18 Н=38,207 <0,001 

 Сперматоциттер 

 саны 
38,25 38,57 1,22 37,70 37,58 0,94 34,34 34,52 1,27 Н=30,940 <0,001 

 Лейдиг 

 жасушаларының 

 саны 

9,99 10,05 0,4 8,28 8,36 1,02 5,36 5,38 1,14 Н=39,051 <0,001 
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17-ші кестеде көрсетілгендей, ИҰӨ саны барлық тәжірибелік топтарда 

динамика жүзінде бақылау тобымен салыстырғанда азайып бара жатқаны 

байқалған. Бұл морфометриялық көрсеткіштің анағұрлым төмен мөлшері 56Mn 

әсерінен кейін тіркелген, яғни 60-шы тәулікте 8,85%-ға, ал 60Co 

экспозициясынан кейін 7,21%-ға азайған. MnО2 ұнтағымен тозаңдандырудан 

кейін бұл көрсеткіш 0,46%-ға азайған. 

ИҰӨ саңылауының 60-шы тәулікте одан әрі кеңеюі байқалған, яғни 

бақылау тобынан зерттеуге алынған көрсеткіш I-ші топта 9563,27 мкм²-ге, II-ші 

топта 136,49 мкм²-ге, ал III-ші топта 8560,02 мкм²-ге кеңейіп кеткен (р<0,001).  

Өзекшелер диаметрі бойынша анағұрлым айқын өзгерістер β- мен γ-

сәулеленген егеуқұйрықтардың атабездерінде анықталған. 60-шы тәулікте ИҰӨ 

диаметрі бақылау тобынан I-ші топта 7,17 мкм-ге, II-ші топта 0,6 мкм-ге, ал III-

ші топта 7,03 мкм-ге артқан (р<0,001).   

ИҰӨ арасындағы интерстиций аймағының саны сәулелеуден кейін 60 

тәулік бойы бақылау тобынан төмен болғаны анықталған. Нейтронды-

белсендірілген марганец диоксиді әсерінен кейін бақылау тобынан 5,62%-ға, ал 

сыртқы иондаушы сәулелеуден кейін 5,66%-ға азайған. Белсендірілмеген 

марганец диоксидімен тозаңдандырудан кейін бұл көрсеткіш 60 тәулік бойы 

тұрақты күйінде қала берген (р<0,001).  

Сперматогенді эпителий ауданы ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеу 

әсерін алған жануарлардың атабездерінде байқалған. 60-шы тәулікте 

сперматогенді эпителий ауданы саңылауының одан әрі кеңеюі байқалған, яғни 

бақылау тобынан зерттеуге алынған көрсеткіш I-ші топта 5033,87 мкм²-ге, II-ші 

топта 97,41 мкм²-ге, ал III-ші топта 4966,57 мкм²-ге кішірейген (р<0,001).  

Тәжірибелік пен бақылау топ егеуқұйрықтардың атабездеріндегі 

сперматогенді эпителийдің қалыңдығы бойынша 3-ші тәулікте статистика 

жүзінде айырмашылық анықталған жоқ. Алайда, сперматогенді эпителийдің 

қалыңдығы 14-ші тәулікте статистика жүзінде мәнді болған және 60-шы 

тәулікке дейін сол күйінде қала берген (р<0,001). 

ИҰӨ қабырғаларындағы миоидты жасушалардың саны ішкі мен сыртқы 

иондаушы сәулелеуден кейін бақылау тобына қарағанда, анағұрлым азайғаны 

тіркелген (кесте 18). 60-шы тәулікте миоидты жасушалар саны I-ші топта 

бақылау тобынан 4,78%-ға, ал III-ші топта 3,86%-ға азайған. II-ші топтағы 

жануарларда бұл көрсеткіш бақылау тобынан 0,19%-ға жоғарылағаны 

тіркелген. 

Сперматогенді эпителийдегі Сертоли жасушаларының саны бойынша 3-ші 

тәулікте тәжірибелік пен бақылау топ арасында статистика жүзінде 

айырмашылық анықталған жоқ (р=0,365). Сертоли жасушаларының азаюы, 

әсіресе 56Mn пен 60Co әсерінен кейін ерекше көзге түскен. Демек, 56Mn тобында 

60-шы тәулікте 4,23%-ға, ал 60Co тобында 4,26%-ға азайған. MnО2 тобындағы 

жануарларда зерттеуге алынған көрсеткіш бақылау тобынан аса ерекше болған 

жоқ, тек 0,09%-ға жоғарылағаны тіркелген.  

Иірімді ұрықтық өзекшелердің сперматогенді эпителийіндегі 

сперматоциттер санының MnО2 тобындағы жануарларда аса қарқынды 
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өзгерістерге ұшырамағанын айтып өткен жөн. 56Mn пен 60Co әсерінен кейін 60-

шы тәулікте сперматоциттер санының күрт төмендеуі тіркелген, яғни 56Mn 

тобында бұл көрсеткіш бақылау тобынан 5,42%-ға, ал 60Co тобында 3,59%-ға 

азайған.  

Иірімді ұрықтық өзекшелердің сперматогенді эпителийіндегі 

сперматогониялар саны да белсендірілмеген марганец диоксидімен дем алған 

жануарлардың атабездерінде бақылау тобымен салыстырғанда, аса ерекше 

белгілермен көзге түскен жоқ. 60-шы тәулікте сперматогониялар саны ерте 

мерзімі аясындағы көрсеткіштерге қарағанда, тіпті азаюы ерекше көзге түскен: 

ішкі иондаушы сәулелеуден кейін бақылау тобынан 20,13%-ға, ал сыртқы 

сәулелеуден кейін 16,41%-ға азайғаны байқалған. 

Сперматогенді эпителийдегі сперматидалар санының 56Mn тобында 60-шы 

тәулікте бақылау тобынан 7,05%-ға, 60Co тобында 7,35%-ға, ал MnО2 тобында 

0,44%-ға азайғаны байқалған.  

Интерстиций тінінің ауданы әсіресе ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеу 

әсерін алған жануарлардың атабездерінде анықталған. 60-шы тәулікте 

интерстиций тіні ауданының одан әрі кеңеюі байқалған, яғни бақылау тобынан 

зерттеуге алынған көрсеткіш I-ші топта 225,01 мкм²-ге, II-ші топта 9,81 мкм²-ге, 

ал III-ші топта 221,49 мкм²-ге кеңейген.  

Тәжірибелік топ жануарларының интерстиций аймағындағы Лейдиг 

жасушаларының саны уақыт өте келе төмендеумен сипатталған. 3-ші тәулікте 

нейтронды-белсендірілген марганец диоксиді әсерінен кейін бақылау тобынан 

5,03%-ға, ал сыртқы сәулелеуден кейін 2,85%-ға азайған. Белсендірілмеген 

марганец диоксидімен тозаңдандырудан кейін Лейдиг жасушалары бақылау 

тобымен салыстырғанда аса айқын көрсеткіштермен ерекшеленген жоқ: 0,06%-

ға жоғарылаған. 

19-шы және 20-шы кестелерде көрсетілгендей, алғаш рет зерттелінген 56Mn 

әсерінен кейін ерте және кешеуілдеу мерзімі аясында туындаған аталық 

бездерде анықталған морфометриялық көрсеткіштер бойынша динамика 

жүзінде, негізінен ИҰӨ саны мен интерстиций аймақтарының саны, 

сперматогенді эпителий қалыңдығы, миоидты және Сертоли жасушаларының, 

сперматоциттер мен сперматогониялардың, Лейдиг жасушалары санының күрт 

азаюы ерекше көзге түскен. Алайда, уақыт өте келе, жоғарылау бойынша 

тенденциясы, көбінесе өзекшелер саңылауының ауданы мен диаметрі, сондай-

ақ интерстиций тінінің ауданы сияқты морфометриялық көрсеткіштерге тән 

болғанын айта кеткен жөн. Сонымен қатар, ішкі иондаушы сәулелеу әсеріне 

сперматогенді эпителий ауданы мен сперматидалар санының ерте мерзімде 

жоғарылап, кешеуілдеу мерзімі аясында төмендеуін компенсациялық 

серпілістердің декомпенсациямен алмасуы деп түсіндіруге болады.  

Тәжірибелік пен бақылау топ жануарлардың аталық бездеріндегі 

морфометриялық көрсеткіштерді зерттеу барысында, анағұрлым айқын 

өзгерістер 56Mn пен 60Co әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтарда байқалған. Жалпы 

алғанда, иондаушы сәулелеудің әсерінен туындаған өзгерістер біркелкі емес 

болғанын және белгілі бір параметрге байланысты болғанын айтып өткен жөн. 
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Ал жыныс бездердегі анықталған ең төмен көрсеткіштер MnО2 тобында 

тіркелген. Бұл топтағы морфометриялық көрсеткіштер бақылау тобындағы 

жануарларға жақындаған.  

β- мен γ-сәулеленген жануарларда жыныс бездерінің жетекші 

морфодинамикасы ретінде реактивті өзгерген эндокринді паренхиманы атап 

айтуға болады. Бұл құбылыс жыныс жасушаларының интрапаренхималық 

қарқынды кинетикасын, яғни олардың қайта нақтылануы мен апоптозын және 

т.б. үдерістерінің белсенуін білдіреді. Ішкі мен сыртқы иондаушы сәулеленуден 

кейін 2 апта өткен соң жануарлар атабездеріндегі ИҰӨ санының нақты түрде 

азайғанын айтып өткен жөн. Алайда, экспозициядан кейін 2 ай өткен соң да бұл 

көрсеткіш өзгермеген. Өзекшелер санының азаюы, біздің ойымызша, 

өзекшеаралық строманың ісінуімен байланысты болуы мүмкін. Зерттеу 

барысында, ИҰӨ көбінесе ісінудің қалыптасуы кезінде бір-бірінен ажыраған. 
56Mn пен 60Co әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтардың атабездері өзекшелеріндегі 

сперматогенді эпителийдің герминативті қабаты қалыңдығының өзгеруі 

сперматогониялардың деструкциялық үдерістерімен түсіндіріледі. Жоғары 

аталған морфологиялық белгілердің көбі β- мен γ-сәулелену жағдайында 

туындайтын қанқамтылым мен микроциркуляция бұзылымдары жүзіндегі 

тотықтық стресс пен липопероксидация үдерісінің белсенуі нәтижесінде пайда 

болуы мүмкін.                       

Сыртқы иондаушы сәулелену әсерін алғандармен салыстырғанда, 

нейтронды-белсендірілген марганец диоксидіне ұшыраған жануарлар 

атабездерінің басты ерекшелігі – интерстициальді тініндегі Лейдиг 

жасушаларының дистрофиялық пен некробиоздық үдерістерінің қалыптасуы 

болып саналады. Жалпы, сперматогенездің атипиялығы, яғни аталық бездерде 

деструкциялық жасушалардың пайда болуы, біздің пікірімізше, ішкі мен 

сыртқы иондаушы сәулеленудің гонадотоксикалық ықпалының 

қарқындылығын білдіреді [306].          

Аталық бездерде Ki-67 молекулалық биомаркерін микроскопия жүзінде 

анықтау, негізінен жоғары қаупі бар неоплазмалардың қатерлілік дәрежесін 

аңғаруға көмектесуі мүмкін. Жоғары айтылғандай, моноклондық 

антиденелердің Ki-67 маркеріне серпілісі еселену үдерісіне ұшыраған 

жасушалардың санын анықтауға мүмкіндік береді, өйткені бұл нәруыз тек 

пролиферацияланған жасушалардың ядроларында ғана экспрессияланады және 

жасушалық оралымның G1, G2, S пен M сатыларында аңғарылады. Қазіргі 

уақытта ісіктердің көптеген түрлері кезіндегі Ki-67 нәруызын анықтауға 

арналған ғылыми мақалалар көбейіп бара жатыр [307].  

32-ші және 33-ші суреттерде көрсетілгендей, Ki-67 нәруызын іске 

асыратын жасушалардың анағұрлым жоғары мөлшері β- мен γ-сәулелеу 

әсерінен кейін 14-ші және 60-шы тәуліктерде байқалған. 
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Сурет 32 – 56Mn (а) пен 60Co (ә) әсерінен кейін 14-ші тәулікте анықталған 

егеуқұйрықтар атабезі тініндегі Кi-67–позитивті жасушалардың көрінісі (×10) 
 

   
 

   
 

Сурет 33 –  56Mn (а, ә) пен 60Co (б, в) әсерінен кейін  

60-шы тәулікте анықталған егеуқұйрықтар атабездеріндегі  

Кi-67–позитивті жасушалардың көрінісі (×10 және ×40) 
 

Ki-67 нәруызын экспрессиялайтын ядролық жасушалар фракциясын санды 

түрде анықтау, ғалымдардың пікірінше, атабез тініндегі пролиферациялаушы 

жасушалар фракциясының көлемін дәлме-дәл бағалауға мүмкіндік туғызады 

[308, 309].  

a ә 

б в 

a ә 
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Кесте 21 – Тәжірибелік пен қалыпты топ егеуқұйрықтардың атабездеріндегі әр 

түрлі мерзімі аясында анықталған Кi-67 көрсеткішінің (%) деңгейі 
 

56Mn MnО2 
60Co Бақылау Краскел-

Уоллис 

өлшемі 

р мәні 
М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

3-ші тәулік 

0,71 0,66 0,51 1,06 0,98 0,41 0,90 0,88 0,48 0,83 0,88 0,42 Н=9,310 0,025 

14-ші тәулік 

1,95 2,02 0,76 1,40 1,32 0,4 1,44 1,24 0,97 1,35 1,35 0,4 Н=15,455 0,001 

60-шы тәулік 

2,97 2,98 0,38 1,51 1,48 0,54 2,60 2,58 0,66 1,33 1,28 0,4 Н=46,059 <0,001 

 

21-ші кестеде ұсынылған сандық мәліметтерге сай, Кі-67 позитивті 

жасушалар саны 56Mn әсерінен кейін бақылау тобынан 3-ші тәулікте 0,12%-ға 

азайғаны, 14-ші тәулікте 0,6%-ға артқаны және 60-шы тәулікте де әрі қарай 

1,64%-ға жоғарылағаны байқалған. MnО2 ұнтағымен тозаңдандырылған 

жануарлардың аталық бездерінде бұл көрсеткіш 3-ші тәулікте 0,23%-ға; 14-ші 

тәулікте 0,05%-ға және 60-шы тәулікте 0,18%-ға артқаны тіркелген. 60Co 

экспозициясынан кейін Кі-67 нәруызы 3-ші тәулікте 0,07%-ға; 14-ші тәулікте 

0,09%-ға және 60-шы тәулікте 1,27%-ға жоғарылағаны анықталған (р<0,001).  
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Сурет 34 – Тәжірибелік пен бақылау топ жануарларының  

аталық бездеріндегі Кi-67 көрсеткішінің динамика жүзінде өзгеруі 
 

34-суретте бейнеленген диаграммаға сүйене отырып, бақылау тобындағы 

жануарлар атабездерінің интерстиций тіні мен сперматогенді эпителийіндегі 

Кі-67 позитивті жасушалардың жалпы санымен салыстырғанда, нейтронды-

белсендірілген және белсендірілмеген марганец диоксиді әсерінен кейін, 

сондай-ақ сыртқы иондаушы сәулелеу экспозициясынан кейін 2 ай бойы бұл 
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иммунды гистохимиялық көрсеткіштің жоғарылау тенденциясы бар екенін 

айтып кетуге болады.  

Ki-67 индексі бойынша пролиферациялық белсенділік мөлшерінің 

жоғарылауына тәуелді медиана мен орташа көрсеткіштердің анағұрлым   артуы 

тіркелген. Оның үстіне, орташа көрсеткіштер Ki-67 индексі бойынша төмен 

пролиферациялық белсенділік, негізінен 60Co әсеріне ұшыраған 

егеуқұйрықтардың жыныс бездерінде анықталған. Бұл айырмашылық 

статистика тұрғыдан мәнді болған. Алынған нәтижелерге сәйкес, зерттелген 

антиген – тіндердегі патологиялық үдерістердің алдағы ағымын болжауы үшін 

арнайы зат болып саналады. Демек, Ki-67 индексін есептеу арқылы 

жасушалардың пролиферациялық белсенділігін анықтау – бұл патологиялық 

үдерістер ағымының агрессиялығын клиника жүзінде бағалауы үшін заманауи 

морфологиялық диагностиканың қажетті әдістерінің бірі екенін ескергеніміз 

абзал [310]. Сондай-ақ, бұл көрсеткіш науқастардың ісіктік ауыр сырқаттардан 

тірі қалу қабілеттілігімен корреляциялайды және сәйкес био- мен 

химиотерапияны таңдауда өте маңызды болып табылады [311]. 

Зерттеуге алынған тіндердегі Кi-67 көрсеткішін бағалаумен қатар, 

неоплазиялық үдерістердің қаншалықты дәрежеде қатерлі екендігін түсіну 

мақсатында p53 нәруызы санын да анықтаудың мәні зор. Ғылыми деректерге 

сай, p53 маркерінің деңгейі неғұрлым жоғары болса, соғұрлым ісік агрессивті 

емес және метастаз беру мен жылдам өсу қабілетіне ынтасы өте төмен болады. 

Ал бұған керісінше, p53 көрсеткіші неғұрлым төмен болса, соғұрлым ісік 

агрессивті және метастаздану мен қоршаған тіндерге жылдам өсу қабілетімен 

сипатталатынын ғалымдар дәлелдеген [312].  

35-ші суретте көрсетілгендей, р53 нәруызын іске асыратын жасушалардың 

анағұрлым жоғары мөлшері β- мен γ-сәулелеу әсерінен кейін кешеуілдеу 

мерзімі аясында байқалған.  
 

   
 

Сурет 35 –  56Mn (а, ә) пен 60Co (б) әсерінен кейін 60-шы тәулікте 

егеуқұйрықтар атабездерінде анықталған p53 нәруызы (×10 және ×40)  
 

Бағдарламаланған өлімнің ерекше морфологиялық белгілері апоптоздық 

жасушаларды аңғару мақсатында қолданылған. Өлі жасушалар фрагменттерінің 

жиналымдары бір жасушаның түзілімдері ретінде бағаланған, ал кез-келген 

күмән туғызатын жасушалар есепке алынған жоқ. Егекқұйрықтарды ішкі 

иондаушы сәулелену әсеріне ұшыратқаннан кейін 2 ай өткен соң 

a ә б 
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атабездеріндегі патологиялық өзгерістерін ИГХ әдісі арқылы зерттеу 

барысында анықталған апоптоздық жасушалар микроскопия жүзінде 

лимфоциттердегідей кішілеу көлемді, жоғары ядролық-цитоплазмалық 

қатынасымен, домалақ сұлбасымен сипатталған [313].  
 

Кесте 22 – Тәжірибелік пен қалыпты топ егеуқұйрықтардың атабездеріндегі әр 

түрлі мерзімі аясында анықталған р53 көрсеткішінің (%) деңгейі 
 

56Mn MnО2 
60Co Бақылау Краскел-

Уоллис 

өлшемі 

р мәні 
М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR М Ме IQR 

3-ші тәулік 

0,75 0,88 0,69 0,80 0,78 0,58 1,06 1,02 0,43 0,75 0,72 0,48 Н=6,164 0,104 

14-ші тәулік 

1,54 1,48 0,28 1,24 1,26 0,16 1,47 1,42 0,22 1,18 1,18 0,12 Н=28,553 <0,001 

60-шы тәулік 

3,96 3,88 0,42 1,27 1,22 0,2 3,32 3,28 0,56 1,47 1,44 0,7 Н=48,877 <0,001 

 

22-ші кестеде ұсынылған сандық мәліметтерге сай, 3-ші тәулікте р53 

нәруызының саны бойынша тәжірибелік пен бақылау топтар арасындағы 

айырмашылықтың статистика жүзінде мәнді болмағанын айтып өткен жөн. 
56Mn тобында 14-ші тәулікте бұл көрсеткіш бақылау тобынан 0,36%-ға, MnО2 

тобында 0,06%-ға, ал 60Co тобында 0,29%-ға артқаны байқалса, 60-шы тәулікте  

I-ші топта 2,49%-ға артқаны, II-ші топта 0,2%-ға азайғаны, ал III-ші топта 

1,85%-ға жоғарылағаны анықталған (р<0,001).         
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Сурет 36 – Тәжірибелік пен бақылау топ жануарларының аталық бездеріндегі 

р53 көрсеткішінің динамика жүзінде өзгеруі.  
 

36-суретте бейнеленген диаграммаға сай, бақылау тобындағы жануарлар 

атабездерінің интерстиций тініндегі р53 нәруызының пайыз мөлшерімен 

салыстырғанда, нейтронды-белсендірілген марганец диоксиді мен сыртқы 
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сәулелеу әсерлерінен кейін 2 ай бойы бұл ИГХ көрсеткішінің жоғарылау 

тенденциясы бар екенін айтып өткен жөн.  

Атабез құрылымының топографиясы сақталған гистологиялық 

препараттарында қабынулық серпілістердің іске қосылмауы, сондай-ақ 

апоптоздық үдерістердің әрқашан дербес жасушалар деңгейінде өрістетілуі, 

негізінен патоморфология жүзінде қосымша диагностикалық критерий ретінде 

қолданылады. Жасушалардың апоптоздық өлімі кесілімдерінде микроскопия 

жүзінде қараңғылау жасушалар түрінде көрінуі мүмкін. Біртектес өзгерістерге 

қарағанда, жасушалардың апоптоздық өлімі кезінде анықталған осындай 

қараңғылау, әрі ойыстау пішінді келген жасушаларда хроматин мен ядролар 

вакуолизациясының айқын маргинациясы болмайтынын ескерген жөн [314]. 

Апоптоз бен бағдарламаланған некроз арасындағы теріс байланыстың 

иондаушы сәулелеу нәтижесінде дамитын ДНҚ зақымданулары кезінде 

байқалатыны ғылыми деректерден мәлім. Репарация механизмдерінің 

бұзылымдары жағдайында жасушалар апоптоз үдерісі арқылы өлімге ұшырай 

бастайды. Алайда, егер ДНҚ зақымдануларымен сипатталатын 

трансформацияланған жасушаларда апоптозды іске қосатын механизмдер 

бұзылса, онда  жасушалар бағдарламаланған некроз арқылы жойылуы ықтимал 

[208, 828 б.]. Мұндай жағдайда некроздың физиологиялық мәні екі түрлі: 

біріншіден, апоптоздан тыс қалыптасқан некроз жүзіндегі жасушалардың 

бағдарламаланған өлімі мутацияны бағана жасушаларына тасымалдау қаупін 

төмендетеді; ал екіншіден, некроз кезіндегі жасушалардың ыдырауы 

көпжасушалы организмнің иммунды жауабын белсендіреді. Егер фагоцитоз 

белгілі бір жағдайдың нәтижесінде іске қосылмаса, онда апоптоз денешіктері 

екіншілік некроздық өзгерістеріне ұшырап, детритке айналады да, олардың 

верификациясын қиындатады [206, б. 1043]. 

β-сәулелеу әсерін алған егеуқұйрықтар атабездерінің интерстициальді тіні 

мен иірімді ұрықтық өзекшелерінде генетикалық тұрақсыздықтың қалыптасуы 

салдарынан Ki-67 деңгейінің біркелкі емес жоғарылауы түріндегі жасушалық 

оралымның ауысуы мен апоптоз үдерісінің дисрегуляциясы туындайтынын 

жорамалдауға болады.  Демек, эксперименттік жануарлар атабездерінің 

иммунды гистохимиялық зерттеулері жасушалардың пролиферациялық 

белсенділігі мен апоптозының нейтронды-белсендірілген марганец диоксиді 

әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтарда басым болғанын көрсеткен. Бұған қоса, 

зақымданған тіндердің кейбір аймақтарында анықталған бірқатар типтік 

патологиялық үдерістердің белгілерін 56Mn пен 60Со әсерінен туындаған 

екіншілік жасушалық бүліністердің нәтижесі ретінде бағалауға болады.  

        Иондаушы сәулелеу әсеріне нақтыланудың бастапқы кезеңдеріндегі 

жыныс жасушаларының жоғары сезімталдығына қарамастан, сперматогенді 

эпителий өзекшелерінде ұрық эпителийінің репопуляциясына жауапты болып 

табылатын радиорезистентті колоний түзуші бағана жасушаларының белгілі бір 

саны сақталады [197, б. 26]. Жануарлардың ішкі иондаушы сәулеленуінен 

кейінгі атабездердің морфофункционалды жағдайы қалыптасқан патологиялық 

құрылымдардың өзгерістеріне сәйкес болған. Бәрінен бұрын, гонадалардың, 
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яғни бағаналық пен камбиалды сперматогониялардың регенерациялық 

қабілетін анықтайтын жүйелердің деградациясына ерекше көңіл аудару қажет. 

Бірқатар жағдайларда, ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелену әсеріне ұшыраған 

егеуқұйрықтардың атабездерінде 60-шы тәулікте анықталған микроскопиялық 

өзгерістердің стереотиптілігі байқалса да, I-ші топтағы жануарларда 

микроқұрылымдық патологияның айқынырақ болғанын ескерген жөн. Зерттеу 

нәтижелерімізге сай, біріншіден, β- мен γ-сәулелену кезінде аталық бездердің 

құрылымдық-функциялық жағдайын реттеуші жүйесі анықталған; екіншіден, 

герминативті және эндокринді құрылымдардың өзара әрекеттесуі жүзіндегі 

морфодинамикасы көрсетілген; үшіншіден, атабездердегі патологиялық 

үдерістердің деңгейі иондаушы сәулелеудің түріне де байланысты екені 

аңғарылған. 

        Сонымен, гистологиялық, морфометриялық пен иммунды гистохимиялық 

зерттеулерге сәйкес, атабез тіндерінің анағұрлым айқын белгілері 56Mn 

тобындағы егеуқұйрықтарда байқалған. Демек, эксперименттік жануарлардың 

жыныс бездеріндегі өзекшелік аппарат пен интерстициальді тін құрылымының 

өзгерістері жүзінде жыныс бездері сезімталдығының сыртқы иондаушы 

сәулелеуге қарағанда, ішкі сәулелеудің әсері қауіптірек екені анықталған. Яғни, 

аталық жынысты егеуқұйрықтардың репродукциялық қабілетіне «шағын» 

дозалы сыртқы иондаушы сәулелеу тәрізді, ішкі сәулелеудің де әсері жағымсыз 

екені дәлелденген.                      
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 

  Бүгінгі күні гистологиялық зерттеулер нәтижелерінің көбі жануарларға 

өткізілетін эксперименттердің арқасында алынып отырғаны көпшілікке мәлім. 

Әдеби мәліметтерге сай, эксперимент үлгісі ретінде кеміргіштерді жиі 

пайдалану себебі, олардың табиғатта кең таралғанымен, адам ағзаларының 

гистологиялық құрылымы бойынша сәйкестігімен және бірқатар хирургиялық 

манипуляцияларды жеңіл түрде жүзеге асыру мүмкіншіліктерімен байланысты 

болып отыр [101, б. 547]. Willemin M.E. мен авторластары (2016) пікірінше, ақ 

егеуқұйрықтар биологиялық үдерістердің елеусіз маусымдық өзгерістерімен 

сипатталады. Бұған қоса, егеуқұйрықтардан алынған нәтижелердің адамдарға 

жеңіл экстраполяцияланатынын да айтып өткен жөн [315]. Сондықтан қазіргі 

уақытта, летальды емес, «шағын» дозалы иондаушы сәулелеудің сүтқоректілер 

организміне эксперимент жүзінде анағұрлым терең зерттеу қажеттілігі туындап 

отыр. Ішкі иондаушы сәулелеу әсері кезіндегі морфофункционалды зерттеулер 

нысаны ретінде аса радиосезімтал болып табылатын өкпе, жіңішке ішек пен 

атабездер және басқа да ағзаларды атауға болады. Әсіресе, β- мен γ-сәулелеудің 

әсерінен тәжірибелік егеуқұйрықтардың жоғары аталған ағзаларындағы 

микроқұрылымдық жағдайын анықтап, оларға салыстырмалы баға беру – 

заманауи патоморфологтардың зор қызығушылығын тудыратыны күмәнсіз.  

  Ішкі иондаушы сәулелеудің радиосезімтал ағзаларға патогенді ықпалын 

анықтау мақсатында, сәуленің ұнтақ тәрізді заттармен тозаңдандыруға арналған 

эксперименттік қондырғысын қолдану арқылы атом реакторы жүзінде 

(«Байкал-1», Курчатов қаласы) алғаш рет бірегей зерттеу жүргізілген [316]. 

«Wistar» тұқымдас егеуқұйрықтарға жасалған экспериментте тозаңдандыруды 

жүзеге асырудың алдында нейтронды-белсендірілген марганец диоксидінің 

(56Mn) белсенділігі 2,74×108 Бк көрсеткішін құраған. Жануарлар орналасқан 

құрылғыдағы ішкі иондаушы сәулелену дозасының мөлшері 0,15±0,025 Гр 

болған. 56Mn, MnО2 мен 60Со әсерінен кейін 3-ші, 14-ші және 60-шы тәуліктерде 

эвтаназияға ұшыраған егеуқұйрықтардың некропсия арқылы өкпесі, жіңішке 

ішегі мен атабездері әрі қарай морфологиялық зерттеулерді жүзеге асыру 

мақсатында алынған. Тәжірибелік топтағы жануарлардың некропсиясы жүзінде 

ішкі ағзаларында айқын макроскопиялық өзгерістер анықталмағаннан кейін, 

тікелей микроскопиялық зерттеулерге ерекше мән берілген.     

        Жүргізілген эксперименттік зерттеудің нәтижелеріне сай, «шағын» дозалы 

ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеу әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтардың ерте 

және кешеуілдеу мерзімі аясында туындаған өкпе тініндегі қарқындылығы 

жағынан түрлі дәрежедегі дисциркуляциялық, дистрофиялық пен 

фибропласттық үдерістер қалыптасқан. Нейтронды-белсендірілген және 

белсендірілмеген марганец диоксидінен, сондай-ақ сыртқы иондаушы сәулелеу 

әсерінен кейін жануарлардың өкпесіндегі ерте мерзімде қантамырлардың 

айналасында, альвеолааралық перделерінде жедел қабынуға тән жасушалардың 

инфильтрациясы байқалған. Сәулеленген егеуқұйрықтар өкпесіндегі 

қанайналымның жергілікті бұзылымдары стаздың, сладжтың және 

эритроциттердің агрегациясы, сондай-ақ периваскулярлы қан құйылудың 
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дамуы түрінде көзге түскен. Бронхтардағы өзгерістер олардың 

деформациясымен, шырыштың гиперсекрециясымен және эпителий 

десквамациясымен сипатталған. Ал бұл патологиялық үдерістердің гипоксияны 

күшейтіп, микроциркуляциялық арнадағы қантамырлар өткізгіштігінің 

жоғарылауына, интерстициальді және интраальвеолалық ісінудің дамуына алып 

келетіні күмәнсіз. Жануарлардың өкпесіне нейтронды-белсендірілген марганец 

диоксидінің әсерінен жедел қабынумен, жасушалық элементтердің 

шоғырлануы салдарынан альвеолааралық перделердің қалыңдауымен және 

ателектаз бен дистелектаз ошақтарының, эмфизема жүзінде өзгерген 

альвеолалардың қалыптасуы, негізінен сыртқы иондаушы сәулелеу әсерін алған 

және белсендірілмеген марганец диоксиді ұнтағын жұтқан жануарлардың 

өкпесіндегі өзгерістерінен анағұрлым айқындау гистоморфологиялық белгілері 

ретінде көрінген. Бұл белгілер уақыт өте келе, яғни кешеуілдеу мерзімі аясында 

сақталуымен қатар, одан да қарқынды дәрежедегі өзгерістердің дамуымен 

сипатталғанын айтып өткен жөн. Әсіресе, ішкі мен сыртқы сәулелеуден кейін 

14 тәулік өткен соң өкпе тінінде қантамырлардың біркелкі емес қантолымы, 

қантамырлар қабырғаларының қалыңдауы, бронх эпителийінің деcквамациясы, 

эмфиземалық кеңейген альвеолалардың ошақтары, альвеолааралық перделердің 

жарылу белгілері ерекше көзге түскен. Эксперименттің аяғында, яғни 

сәулеленуден кейін 2 айдан соң I-ші мен III-ші топ жануарларының өкпесіндегі 

жоғарыда айтылған құрылымдық өзгерістердің прогреске ұшырауы байқалған. 

Дисциркуляциялық бұзылымдардың дамуымен қатар, ұсақ қантамырлар 

қабырғаларындағы фиброзды өзгерістердің дамуы, продуктивті қабынуға тән 

жасушалық серпілістердің салдарынан альвеолааралық перделердің айқын 

қалыңдауы, ал кейбір аймақтарда олардың жұқаруы мен жарылуы, эмфизема 

мен ателектаз ошақтарының көбеюі, альвеолалық эпителийдің жайпақталуы, 

перибронхиальді тіннің жасушалық инфильтрациясы мен склероз ошақтары 

анықталған. Алайда, II-ші топқа тән марганецтің ингаляциялық ықпалынан ерте 

және кешеуілдеу мерзімі аясында туындаған өкпедегі патологиялық үдерістер 

аса айқын емес болғанын ескерген жөн.  

        Эксперименттік егеуқұйрықтардың өкпесіндегі микроскопиялық 

өзгерістердің қарқындылық дәрежесін бағалау мақсатында, өкпе тінінің 

құрылымдық компоненттерінің көлемдік үлесі морфометрия жүзінде 

зерттелген. Гистоморфологиялық белгілермен сәйкестірілген морфометриялық 

көрсеткіштердің нәтижелеріне сай, өкпедегі анағұрлым айқын патологиялық 

өзгерістер ішкі иондаушы сәулелену әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтарға тән 

болған. Бұл топ жануарлардың өкпесіндегі альвеолааралық перделердің 

қалыңдығы, альвеола мен бронх саңылауының диаметрі, лейкоциттердің, 

макрофагтардың, фибробласттар мен лимфоциттердің көлемдік үлесі 

көрсеткіштерінің айырмашылықтары III-ші топ жануарларымен салыстырғанда, 

аса айқын өзгерістерімен көзге түспесе де, қалған топтарға қарағанда нақты 

түрде өзгеріске түскенін айтып өткен жөн.  

        Жіңішке ішектің микроскопиялық зерттеу нәтижелеріне сай, алғашқы 

тәуліктерден кейін ерекше көзге түскен жедел қабыну мен дегенерация 
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белгілерімен сипатталатын гистологиялық көрінісі, негізінен 56Mn пен 60Со 

әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтарға тән болған. Бұдан да анағұрлым айқын, 

әсіресе созылмалы қабынумен байланысты өзгерістер, дистрофия мен 

некробиоз ошақтары β- мен γ-сәулеленуден кейін 2 ай өткен соң іске қосылса, 

MnО2 ұнтағымен дем алған жануарлардың ішегінде тек дегенерациялық 

өзгерістер ғана байқалған. Демек, сыртқы иондаушы сәулелеудің ықпалы 

сияқты нейтронды-белсендірілген марганец диоксиді де айқын жасушалық 

инфильтрация жүзінде анықталған қабынулық үдерістердің белсенуін және 

иммунды серпілістердің ынталануын тудырады. Ішектің радиациялық 

бүліністері ерте мерзімі аясында строма қылтамырларының біркелкі емес 

толақандылығы, бездердің айқын дистрофиялық өзгерістері, жедел қабынуға 

тән жасушалардың инфильтрациясы дамуымен, ал кешеуілдеу мерзімі аясында 

қантамырларындағы біркелкі емес толақандылық белгілері мен склероз 

ошақтары, строманың ісінуі, сондай-ақ сілемейлі және сілемейліасты 

қабықшаларында айқын дистрофиялық құбылыстарымен, ал сілемейлі 

қабықшасы продуктивті компоненті бар полиморфты жасушалық қабынуымен 

сипатталған. Алайда, сыртқы иондаушы сәулелеу әсеріне қарағанда, 

нейтронды-белсендірілген марганец диоксидінің ықпалынан сілемейлі 

қабықшадағы айқын некробиоздың дамуы – маңызды белгілердің бірі ретінде 

тіркелген. Радиациялық бүліністермен салыстырғанда, MnО2 ұнтағымен 

ингаляцияланудан кейінгі микроскопиялық өзгерістер эксперименттің басында 

жіңішке ішек стромасындағы қабыну жасушаларының инфильтрациясымен, ал 

2 ай өткен соң сілемейлі қабықша қабатының ісіну белгілерімен және эпителий 

бездерінің дистрофиялық өзгерістерімен ғана сипатталған. Микроскопия 

жүзінде анықталған патологиялық өзгерістер ішек жасушаларының 

пролиферациялық белсенділігі мен бағдарламаланған өлімімен 

орайластырылған. Эксперименттің зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, 

сыртқы иондаушы сәулелеудің ықпалынан сияқты, нейтронды-белсендірілген 

марганец диоксидінің әсерінен де жіңішке ішек зақымдануының бір түрі болып 

табылатын радиациялық энтеритке тән гистоморфологиялық белгілердің 

қалыптасатыны дәлелденген. 

        Жануарлардың зерттеуге алынған жіңішке ішек тініндегі жоғары аталған 

патологиялық үдерістердің қарқындылық дәрежесін анықтау мақсатында 

ішектің  гистоқұрылымдық компоненттерінің морфометриялық көрсеткіштері 

бағаланған. Бұл көрсеткіштердің нәтижелеріне сүйене отырып, жіңішке 

ішектегі анағұрлым қарқынды микроскопиялық өзгерістер 56Mn әсерін алған 

егеуқұйрықтарда айқындалғанын айтып өткен жөн. Демек, I-ші топтағы 

жануарлардың жіңішке ішегіндегі сілемейлі қабықшаның қалыңдығы, 

энтероциттердің саны мен көлемі, лейкоциттер мен лимфоциттердің көлемдік 

үлесінің айырмашылықтары 60Со әсеріне ұшыраған жануарларына қарағанда, 

аса қарқынды белгілерімен айқындалмаса да, MnО2 ұнтағымен ингаляцияланған 

топ пен бақылау топ жануарларының ішегіндегі морфометриялық 

көрсеткіштерімен салыстырғанда, нақты түрде өзгергенін ескерген жөн. 

Митоздық көрсеткішті анықтау бойынша алынған нәтижелерге сай, митоздық 
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жасушалар 56Mn пен 60Cо әсерін алған жануарлардың жіңішке ішек 

крипталарында 3-ші тәулікте жоғарылап, кешеуілдеу мерзімі аясында 

декомпенсацияның салдарынан тек I-ші топтағы егеуқұйрықтарда ғана 

сақталған. Жіңішке ішек эпителийіндегі, әсіресе крипталар аймағындағы 

митоздық индекс көрсеткіштері зерттеуге алынған тін эпителийінің жылдам 

алмасу үдерісін білдіруі ықтимал.   

        «Шағын» дозалы ішкі мен сыртқы иондаушы сәулеленудің егеуқұйрықтар 

атабездеріне ықпалын зерттеу барысында, ерте және кешеуілдеу мерзімі 

аясында жыныстық жасушалардың әр түрлі сәулелік серпілісі анықталған. 

Алғашқы тәуліктердегі жыныс бездерінің гистоқұрылымдық өзгерістері 56Mn 

пен 60Со тобындағы жануарларда байқалған. Әсіресе, аталық бездеріндегі 

қантамырлардың гиперемиясы мен қанның формалық элементтерінің стазы 3-

ші тәулікте байқалса, 2-ші аптада гемодинамикалық бұзылымдарымен қатар, 

сперматогенді эпителий жасушалары санының азаюы мен дистрофиялық 

өзгерістері айқындалған. Белсендірілген марганец диоксиді ықпалынан кейін 

60-шы тәулікте жануарлар көпшілігінің атабездеріндегі өзекшелердің басым 

пайызы сыртқы иондаушы сәулелеу әсерін алған жануарлармен салыстырғанда, 

сперматогенді эпителий зақымдануларының айқын белгілерімен сипатталған. 
56Mn әсерінен кейін 2-ші аптада егеуқұйрықтардың жыныс бездеріндегі 

сперматогенездің жеңіл бұзылымдарының белгілері γ-сәулеленгендердің 2-ші 

айында аңғарылған өзгерістеріне ұқсас болғанын ескерген жөн. Сәулелеуден 

кейінгі кешеуілдеу мерзімде анықталған сперматогенез бұзылымдарының 

белгілерімен сипатталатын өзекшелердің пайызы 3-ші тәулік пен 2-ші аптада 

тіркелген өзгерістерінен анағұрлым басым екені сөзсіз. 60Со әсеріне ұшыраған 

жануарлармен салыстырғанда, 56Mn ықпалынан кейінгі жыныс бездерінің басты 

ерекшелігі – интерстициальді тініндегі Лейдиг жасушаларының дистрофиялық 

пен некробиоздық үдерістерінің қалыптасуы болған. Егеуқұйрықтардың 

атабездерінде деструкциялық жасушалардың пайда болуы, біздің пікірімізше, 

«шағын» дозалы иондаушы сәулелеудің гонадотоксикалық ықпалының 

қарқындылығын білдіреді. Алайда, ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеу 

әсеріне ұшырағандардың атабездерінде кейбір ортақ белгілері анықталғанмен 

де, анағұрлым айқын гистоқұрылымдық өзгерістердің 56Mn тобындағы 

егеуқұйрықтарда байқалғанын ескерген жөн. Аталық бездердегі анықталған 

патологиялық үдерістерді ескере отырып, сәулеленген жануарлардың жыныс 

жасушаларын радиосезімталдығы жағынан келесі ретімен тізіп қоюға болады: 

сперматидалар, сперматозоидтар, сперматоциттер, сперматогониялар. Жоғары 

аталған топтағы жануарлардың жыныс бездеріндегі өзгерістерге қарағанда, 

MnО2 ұнтағымен ингаляцияланғандардың ерте мерзімі аясында строма 

қантамырларының толақандылығы мен компенсациялық серпілістердің күшеюі 

жүзіндегі өзгерістер іске қосылса, кешеуілдеу мерзімі аясында жыныс 

бездеріндегі қантамырлық қабырғалардың қалыңдауы мен иірімді ұрықтық 

өзекшелердің домбығуы байқалған.  

        Тәжірибелік пен бақылау тобындағы жануарлар атабездерінің келесі 

морфометриялық параметрлері бағаланған: ИҰӨ саны және саңылауының 
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ауданы мен диаметрі, ИҰӨ арасындағы интерстиций аймақтарының саны, 

интерстициальді тіннің ауданы, сперматогенді эпителий ауданы мен 

қалыңдығы, миоидты жасушалардың, Сертоли жасушаларының, 

сперматоциттердің, сперматидалардың, сперматогониялардың және Лейдиг 

жасушаларының саны. Атабез тініндегі негізгі құрылымдық компоненттердің 

морфометриялық көрсеткіштері нәтижелеріне сай, нақтылығы жағынан 

анағұрлым айқын белгілер ішкі иондаушы сәулелеу әсеріне ұшыраған 

жануарлардың кешеуілдеу мерзімі аясында жүзеге асатыны анықталған. 56Mn 

тобындағы егеуқұйрықтардың жыныс бездеріндегі жасушалар саны мен 

диаметрі, жетілген жыныс жасушаларының пайыздық үлесі 60Со тобындағы 

жануарларға қарағанда, нақтылығы жағынан аса қарқынды белгілерімен көзге 

түспесе де, MnО2 ұнтағымен тозаңдандырылған жануарлар мен бақылау топ 

жануарларының атабездеріндегі морфометриялық көрсеткіштерімен 

салыстырғанда, нақты түрдегі айырмашылығы тіркелген. Демек, 

эксперименттік жануарлардың аталық бездеріндегі морфологиялық 

өзгерістердің нәтижелеріне сүйене отырып, «шағын» дозалы β- мен γ-

сәулелеудің әсерінен кешеуілдеу мерзімі аясында ұрпақ жаңғырту қабілетінің 

нашарлайтынын ескерген жөн.  

        Иммунды гистохимиялық әдістер көмегімен аңғарылған радиосезімтал 

ағзалардағы жасушалардың аса айқын пролиферациялық белсенділігі мен 

бағдарламаланған өлімі көрсеткіштерінің жоғары деңгейі I-ші мен III-ші 

топтардағы жануарларда сәулелеуден кейін кеш мерзімі аясында байқалған. 

ИГХ зерттеуін жүргізу барысында, эксперименттік жануарлардың ішкі 

ағзаларында туындаған классикалық гистоморфологиялық факторларын Ki-67 

нәруызы мөлшерімен салыстыру кезінде, жоғары және төмен пролиферациялық 

белсенділігімен жүзеге асатын патологиялық үдерістер ағымының кейбір 

ерекшеліктері анықталған. Ki-67 антигені экспрессиясының нәтижелері 

микроскопия жүзінде жасушалар ядроларының қара-қоңыр түске анық боялуы 

түрінде ұсынылған. Эксперимент жүзінде I-ші мен III-ші топтардағы 

жануарлардың зерттеуге алынған өкпесі, жіңішке ішегі мен атабез тіндерінде 

сәулеленуден кейін 2 ай өткен соң Ki-67 нәруызы экспрессиясын жүзеге 

асыратын жасушалар санының жоғарылағаны, яғни пролиферация жағдайында 

болғаны тіркелген. Жасушалардың пролиферациялық белсенділігі өкпенің 

альвеолааралық перделері мен интерстициальді тінінде, жіңішке ішек 

крипталарында, ал аталық бездің ИҰӨ мен интерстициальді тінінде 

анықталған. Алайда, 60Со әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтардың 60-шы тәулікте 

анықталған Ki-67–позитивті жасушалардың саны жағынан төмендеу болғанын 

айтып өткен жөн. Жалпы, I-ші мен III-ші топ жануарлардың ағзаларындағы Ki-

67 нәруызының мөлшерін анықтау бойынша алынған нәтижелерді салыстыру 

барысында, негізінен статистика жүзіндегі мәні бойынша айырмашылығы 

байқалмаған. 56Mn пен 60Со топтары арасындағы пролиферациялық белсенділік 

көрсеткіші статистикалық мәні жағынан өзгеше болған. Ішкі сәулелеу әсері 

кезіндегі Ki-67 көрсеткішінің жоғары деңгейі репарациялық серпілістер 

белсенуінің белгісі болуы ықтимал. Зерттеуге алынған ағзалардың тіндері 
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құрылымындағы Ki-67–позитивті жасушалардың пайыздық үлесін анықтау 

бойынша ұсынылған нәтижелер радиосезімталдықтың жалпы заңдылықтарына 

және сәулеленген организмнің ағзаларындағы жастық айнымалылығына 

толығымен сәйкес келген.  

        Сәулелеуден кейінгі өкпе, жіңішке ішек пен атабез тіндерінде туындайтын 

жасушалардың бағдарламаланған өлімін анықтау барысында, апоптозды 

реттеуші р53 нәруызы мөлшерінің ең жоғары деңгейі 56Mn тобындағы 

жануарларда байқалған. I-ші мен III-ші топтардағы егеуқұйрықтардың 

ағзаларында қалыптасқан патологиялық үдерістері кезіндегі р53 нәруызының 

пайыздық үлесі жүзінде нақты айырмашылығы анықталған. Бұл маркердің 

деңгейін бағалау нәтижесінде, сәулеленген организмнің ағзаларында дамитын 

апоптоздың нақты биологиялық мәні ашылған. Демек, сәулелеу әсеріне 

ұшыраған жануарлардың ішкі ағзалары тіндеріндегі проапоптоздық р53 

нәруызының иммунды гистохимиялық зерттеуі, негізінен жасушалардың 

неоплазиялық трансформациясы кезіндегі апоптоз үдерісінің салыстырмалы 

түрде күшеюін білдіруі ықтимал. Зерттелген антигендердің иондаушы сәулелеу 

әсерінің түрі мен ядролық атипия дәрежесі арасындағы нақты өзара байланысы 

айқындалған. Сәулеленген жануарлар ағзаларындағы жасушалардың 

пролиферациялық белсенділігі мен апоптоздың көрсеткіштері, негізінен 

патологиялық үдерістер ағымының агрессиялығын бағалау мен неоплазиялық 

трансформацияны аңғару кезіндегі заманауи морфологиялық диагностикасы 

жүзінде анықталатын параметрлер ретінде іске асырылуы қажет.  

Ki-67 мен р53 нәруыздарының ИГХ зерттеуі – радиосезімтал ағзалардың 

жасушалық пролиферация белсенділігі мен апоптоздық өлімін анықтаудың 

қолайлы әдістерінің бірі деп санауға болады. Бұл әдістердің көмегімен алынған 

нәтижелерді патологиялық үдерістердің диагнозын нақтылау мен оларды 

ликвидациялаудың оңтайлы жолын таңдау мақсатында қолдануға болатынын 

ескерген жөн. Зерттеуге алынған тіндердегі Кі-67 мен р53 маркерлері 

экспрессиясының жоғары көрсеткіштері клиника жүзінде патологиялық 

үдерістердің прогрессиясын болжау мен неоплазиялық трансформацияның 

кертартпалық гистологиялық диагностикасын толықтыруға көмектеседі. 

Жасушалардың пролиферациялық белсенділігі мен апоптозын, негізінен 

радиация ықпалына жоғары арнайыланбаған сезімталдығымен сипатталатын 

организмнің бейімделу деңгейін көрсететін жүйелік биомаркерлер ретінде 

қарастыруға болады. ИГХ әдістері көмегімен алынған нәтижелерді, көбінесе 

төмен қарқындылықты иондаушы сәулелеу әсерінен туындайтын ісікалды 

үдерістер ағымының болжамын іске асыру жүзінде қолдануға да болады. 

Демек, эксперимент жүзінде жүргізілген морфологиялық зерттеу нәтижелеріне 

сүйене отырып, «шағын» дозалы ішкі иондаушы сәулелеудің басқа тәжірибелік 

топтарға қарағанда, ағзаларға анағұрлым қарқынды теріс ықпалымен, яғни 

гемодинамикалық, қабынулық пен дистрофиялық бұзылымдардың 

туындауымен, тін жасушаларының пролиферациялық белсенділігі 

жоғарылауымен, сондай-ақ некроздық пен апоптоздық өлімі дамуымен 

сипатталатыны айқындалған. 
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        Сонымен, эксперименттік зерттеу жұмысымыздың мақсатына сай 

іріктелген топтардағы жануарлардың ішкі ағзаларында ерте және кешеуілдеу 

мерзімі аясында дамитын патологиялық үдерістерді гистологиялық, 

морфометриялық пен иммунды гистохимиялық әдістер арқылы айқындап, 

салыстырмалы түрде баға беру барысында келесі қорытындылар ұсынылған:  

1. Эксперименттік жануарлар өкпесінің, жіңішке ішегі мен аталық 

бездерінің құрылымдық жағдайын анықтайтын гистологиялық зерттеу әдістері 

кешеуілдеу мерзімі аясында туындаған айқын патологиялық өзгерістердің 

реактивті және деструкциялық сипатын көрсеткен. 56Mn әсеріне ұшыраған 

егеуқұйрықтардың зерттеуге алынған ағзаларында қалыптасқан ерте және 

кешеуілдеу мерзімі аясындағы тіндік құрамының өзгеруі, негізінен MnО2 

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

фиброгенді және сенсибилизациялаушы ықпалын білдіреді.  

        2. Нейтронды-белсендірілген марганец диоксиді мен сыртқы иондаушы 

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

егеуқұйрықтардың ішкі ағзаларына әсерін салыстырмалы түрде бағалау 

барысында, морфометриялық әдісті қолдану арқылы сәйкес сандық 

көрсеткіштер көмегімен кешеуілдеу мерзімі аясында басқа тәжірибелік 

топтардағы жануарлар ағзаларында аңғарылған патологиялық өзгерістермен 

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

        3. Ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеуден кейінгі егеуқұйрықтардың 

өкпесінде, жіңішке ішегі мен атабез тіндеріндегі морфофункционалды 

бұзылымдар кешеуілдеу мерзімі аясындағы қалыптасқан жасушалық 

пролиферацияны айқындайтын Ki-67 иммунды гистохимиялық көрсеткішінің 

өзгеруімен жүзеге асады. Тәжірибелік топтар арасындағы зерттеуге алынған 

ағзалар тіндерінде салыстырылған бұл көрсеткіштің нәтижелеріне сай, Ki-67 

антигенінің сандық мөлшері нейтронды-белсендірілген марганец диоксиді 

әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтарда нақты түрде жоғарылауымен сипатталады. 

        4. Сәулеленген егеуқұйрықтардың өкпесінде, жіңішке ішегінде және 

жыныс бездерінде р53 иммунды гистохимиялық маркерін анықтау барысында, 

мүмкін дамитын неоплазиялық трансформацияның қалыптасуы жүзіндегі 

диагностикалық құндылығы көрсетілген. Тәжірибелік топтар арасында 

кешеуілдеу мерзімі аясында анықталған ішкі ағзалар тіндеріндегі 

жасушалардың бағдарламаланған өлімі үдерістерінің жүзеге асуын сипаттаушы 

р53 нәруызының анағұрлым жоғары көрсеткіштері 56Mn әсерін алған 

жануарларға тән болған. 
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ТӘЖІРИБЕЛІК ҰСЫНЫСТАР  
 

        1. Иондаушы сәулелеу әсерінен эксперименттік жануарлардың өкпесінде, 

жіңішке ішегі мен атабез тіндерінде жиналған дозаларды ескере отырып, 

алынған морфологиялық зерттеу нәтижелерін, негізінен ішкі ағзалар 

ауруларының этиопатогенезі, морфогенезі, емі, алдын алуы мен болжамы 

деңгейіндегі сұрақтарды нақтылау мақсатында қолданумен қатар, биологиялық 

пен медициналық жоғары оқу орындарында оқытылатын радиобиология мен 

радиоэкология, патологиялық физиология, иммунология, терапия, 

патологиялық анатомия мен соттық медицина ғылымдары жүзіндегі 

фундаменттік білімді жетілдіруге жағдай туғызады.  

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

ішек пен аталық бездің морфологиялық ерекшеліктерін, яғни олардағы дерттік 

үдерістердің сапалық белгілері мен сандық көрсеткіштері көмегімен, негізінен 

радиация ықпалынан зардап шеккен науқастардың ішкі ағзаларындағы 

аурулардың тиімді диагностикалық критерийлерін құрастыру мүмкіндігі жүзеге 

асырылады.  

3. Зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, иондаушы сәулелеу әсеріне 

ұшырағандардың ішкі ағзаларындағы құрылымдық-функциялық өзгерістерін 

және олардың морфометриялық параметрлерін жасушалық пен тіндік деңгейде 

нақты анықтайтын иммунды морфологиялық әдістердің үйлесімді 

алгоритмдерін құрастырудың заманауи қадамдары мен кешенді бағдарламасы 

ұсынылады. Сонымен қатар, иммунды гистохимиялық зерттеу нәтижелері 

көмегімен сәулеленгендердің ағзаларындағы жасушалардың пролиферациялық 

белсенділігі мен апоптозды реттеуші нәруыздарының деңгейін анықтау арқылы 

дерттік үдерістердің клиникалық-морфологиялық ағымын болжау мүмкіндігі 

туындайды.  

4. «Шағын» дозалы иондаушы сәулелеудің салдарынан ішкі ағзаларда 

туындаған гистоқұрылымдық өзгерістердің сипаты мен қарқындылығын 

бағалау нәтижелерінің арқасында ядролық энергетика нысаны маңайында 

мекендейтін тұрғындарды радиацияның зақымдаушы ықпалынан қорғау 

бойынша санитарлық-эпидемиологиялық ережелерді бекітумен қатар, 

нейтронды-белсендірілген марганец диоксидінің (56Mn) уландырғыш, 

фиброгенді және сенсибилизациялаушы қасиеттерін тереңірек анықтау 

мақсатында, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде қолданылуы тиіс.  

5. Эксперименттік зерттеу нәтижелері сәулеленуден кейін дамитын 

репродукция жүйесіндегі патологиялық өзгерістердің даму қаупін бағалаудың 

оңтайлы критерийлері жүзінде қолданылады. Аталық жыныс жүйесінің 

параметрлері кешенінің мониторингі демографиялық болжамды құрастырудың 

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

орындарында қызмет ететін мамандардың ұрпақ жаңғырту денсаулығын сақтау 

жүйесін жетілдіруге және қаржыландыруға бағытталады.   
 

 

 

 



127 
 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

1 Яровая Э.А. Влияние ионизирующего излучения и глутамата натрия на 

морфологические особенности бронхов и легочной ткани в эксперименте // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2013. – Т. 

24, №25–1(168). – С. 206–209. 

        2 Звездин В.Н., Землянова М.А., Акафьева Т.И. Токсичность аэрозоля 

нанодисперсного оксида марганца при ингаляционной экспозиции // Медицина 

труда и промышленная экология. – 2015. – №12. – С. 13–16.         

        3 Воронцова З.А., Золотарева С.Н., Логачева В.В. Морфологические 

аспекты радиопротекции в эксперименте // Вестник новых медицинских 

технологий. – 2014. – Т. 21. №2. – С. 90–94.      

        4 Ozasa K. Epidemiological research on radiation-induced cancer in atomic 

bomb survivors // Journal of Radiation Research. – 2016. – Vol. 57, №1. – P. 112–

117.      

        5 Cullings H.M., Grant E.J., Egbert S.D. et al. DS02R1: Improvements to 

Atomic bomb survivors' input data and implementation of Dosimetry System 2002 

(DS02) and resulting changes in estimated doses // Health Physics. – 2017. – Vol. 

112, №1. – P. 56–97. 

        6 Sasaki M.S., Еndо S., Hоshi M., Nоmura T. Nеutrоn rеlativе biоlоgical 

еffеctivеnеss in Hirоshima and Nagasaki atоmic bоmb survivоrs: a critical rеviеw // 

Journal of Radiation Research. – 2016. – Vol. 57, №6. – Р. 583–595.      

        7 Geras'kin S.A., Oudalova A.A., Dikarev V.G. et al. Effects of chronic 

exposure in populations of Koeleria gracilis Pers. from the Semipalatinsk nuclear test 

site, Kazakhstan // Journal of Environmental Radioactivity. – 2012. – Vol. 104. – P. 

55–63.  

8 Kerr G.D., Egbert S.D., Al-Nabulsi I. et al. Workshop report on atomic bomb 

dosimetry-residual radiation exposure: recent research and suggestions for future 

studies // Health Physics. – 2013. – Vol. 105, №2. – P. 140–149. 

        9 Иванов В.К., Кащеев В.В., Чекин С.Ю. и др. Уроки Чернобыля и 

Фукусима: прогноз радиологических последствий // Радиация и риск. – 2011. – 

Т. 20, №3. – С. 6–15.                        

10 Kamiya K., Ozasa K., Akiba S. et al. Long-term effects of radiation exposure 

on health // Lancet. – 2015. – Vol. 386, №9992. – P. 469–478.  

11 Schmitz-Feuerhake I., Busby C., Pflugbeil S. Genetic radiation risks: a 

neglected topic in the low dose debate // Environmental Health and Toxicology. – 

2016. – Vol. 31. – 2016001 p.  

        12 Weitz R. Reconstruction of beta-particle and gamma-ray doses from neutron 

activated soil at Hiroshima and Nagasaki // Health Physics. – 2014. – Vol. 107, №1. – 

43 p. 

        13 Endo S., Taguchi Y., Imanaka T. et al. Neutron activation analysis for soils 

of Hiroshima City and Plaster under roof-tiles of Old Hiroshima House // Revisit the 

Hiroshima A-bomb with a Database. – 2013. – Vol. 2. – P. 9–14.      

        14 Tanaka K., Endo S., Imanaka T. et al. Skin dose from neutron-activated soil 

for early entrants following the A-bomb detonation in Hiroshima: contribution from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neutron+relative+biological+effectiveness+in+Hiroshima+and+Nagasaki+atomic+bomb+survivors%3A+a+critical+review


128 
 

beta and gamma rays // Radiation and Environmental Biophysics. – 2008. – Vol. 47, 

№3. – P. 323–330.   

        15 Hoshi M., Stepanenko V., Rakhypbekov T. et al. Internal exposure and beta 

rays: subjects to be considered more related to radiation exposures // The 20th 

Hiroshima International Symposium «Challenges to estimation of health risks due to 

exposure to radioactive fallout». – Hiroshima, 2016. – 19 p.   

        16 Kerr G.D., Egbert S.D., Al-Nabulsi I. et al. Workshop report on atomic bomb 

dosimetry-review of dose related factors for the evaluation of exposures to residual 

radiation at Hiroshima and Nagasaki // Health Physics. – 2015. – Vol. 109, №6. – P. 

581–600. 

        17 Исаева Е.В., Бекетов Е.Е., Корякин С.Н. и др. Сравнение биологической 

эффективности импульсного и непрерывного нейтронного излучения с 

энергией 14 МэВ на культуре клеток мышиной меланомы В-16 // Радиация и 

риск. – 2012. – Т. 21, №2. – С. 83–90. 

        18 Cui J., Yang G., Pan Z. et al. Hormetic response to low-dose radiation: focus 

on the immune system and its clinical implications // International Journal of 

Molecular Sciences. – 2017. – Vol. 18, №2. – 280 p. 

19 Шабдарбаева Д.М., Узбеков Д.Е., Раханская Е.В. и др. Иммунный 

статус лиц, подвергавшихся радиационному воздействию (литературный обзор) 

// Proceedings of the II–nd International Scientific and Practical Conference «The 

goals of the World Science 2016» (Январь 27–28, Дубай, ОАЭ). – 2016. – Vol. 3, 

№2(6). – Р. 57–60.  

20 Jacquet P., Buset J., Neefs M. et al. Transgenerational developmental effects 

and genomic instability after X–irradiation of preimplantation embryos: studies on 

two mouse strains // Mutation Research. – 2010. – Vol. 687, №1–2. – P. 54–62. 

21 Саимова А.Ж., Чайжунусова Н.М., Кайрханова Ы.О. и др. Влияние 

ионизирующего излучения на локомоторную активность и массу крыс // 

Georgian Medical News. – 2017. – №2(263). – C. 93–99. 

22 Саимова А.Ж., Жумадилов К.Ш., Чайжунусова Н.Ж. и др. Методика 

определения локомоторной активности крыс // Наука и Здравоохранение. – 

2016. – №6. – С. 89–97. 

23 Узбеков Д.Е., Шабдарбаева Д.M. Радиация әсерінен туындаған жасуша 

құрылымы мен генетикалық аппараттың зақымданулары (әдеби шолу) // 

Медицина және экология. – 2017. – №1. – Б. 15–27. 

24 Hu B., Jin C., Li H.B. et al. The DNA-sensing AIM2 inflammasome controls 

radiation-induced cell death and tissue injury // Science. – 2016. – Vol. 354, №6313. 

– P. 765–768. 

25 Belvedere C., Siegler S., Ensini A. et al. Experimental evaluation of a new 

morphological approximation of the articular surfaces of the ankle joint // Journal of 

Biomechanics. – 2017. – Vol. 53. – P. 97–104. 

26 Hoshi M., Stepanenko V., Rakhypbekov T. et al. Internal exposure 

experiments of 56Mn using rats simulating radioactive soil dust exposure in 

Hiroshima and Nagasaki // ACRR 2017 4th Asian Congress Of Radiation Research 

(16-18 August 2017). – Astana, 2017. – P. 27-28. 

http://cyberleninka.ru/article/n/epidemiologiya-pervichnyh-opuholey-golovnogo-mozga-obzor-literatury


129 
 

27 Domina E.A. Chornobyl catastrophe: cytogenetic effects of low dose ionizing 

radiation and their modification // Experimental oncology. – 2016. – Vol. 38, №4. – 

P. 219–223. 

28 Lee E.J., Kim J.W., Yoo H. et al. Single high-dose irradiation aggravates 

eosinophil-mediated fibrosis through IL-33 secreted from impaired vessels in the skin 

compared to fractionated irradiation // Biochemical and Biophysical Research 

Communications. – 2015. – Vol. 464, №1. – P. 20–26. 

29 Bromet E.J., Havenaar J.M., Guey L.T. A 25 year retrospective review of the 

psychological consequences of the Chernobyl accident // Clinical Oncology. – 2011. 

– Vol. 23, №4. – P. 297–305. 

        30 Tanaka I.B., Komura J., Tanaka S. Pathology of serially sacrificed female 

B6C3F1 mice continuously exposed to very low-dose-rate gamma rays // Radiation 

Research. – 2017. – Vol. 187, №3. – P. 346–360. 

31 Kempf S.J., Moertl S., Sepe S. et al. Low-dose ionizing radiation rapidly 

affects mitochondrial and synaptic signaling pathways in murine hippocampus and 

cortex // Journal of Proteome Research. – 2015. – Vol. 14, №5. – P. 2055–2064.      

32 Степаненко В.Ф., Рахыпбеков Т.К., Каприн А.Д. и др. Облучение 

экспериментальных животных активированной нейтронами радиоактивной 

пылью: разработка и реализация метода – первые результаты международного 

многоцентрового исследования // Радиация и риск. – 2016. – Т. 25, №4. – С. 

112–125.     

33 Stepanenko V., Rakhypbekov T., Otani K. et al. Internal exposure to neutron-

activated 56Mn dioxide dioxide powder in Wistar rats: part 1: dosimetry // Radiation 

and Environmental Biophysics. – 2017. – Vol. 56, №1. – P. 47–54.   

34 Stepanenko V., Hoshi M., Fujimoto N. et al. Dosimetry study of internal 

exposure to neutron-activated 56Mn dioxide powder in Wistar rats: results of 

international cooperative research // ACRR 2017 4th Asian Congress of Radiation 

Research (16-18 August 2017). – Astana, 2017. – P. 34–36.      

35 Uzbekov D., Hoshi M., Shiсhijо K. et al. Comparative characteristics of 

histomorphologic changes in the small intestine of rats exposed to gamma- and 

neutron radiation // European Journal of Natural History. – 2017. – №4. – P. 38–42. 

36 Uzbekov D., Hoshi M., Shiсhijо K. et al. Comparative characteristics of 

histomorphologic changes in the lung of rats exposed to gamma- and neutron 

radiation // Меdicine and ecology. – 2017. – №3. – P. 98–104. 

37 Uzbekov D., Hoshi M., Chaizhunusova N. et al. Rаdiаtiоn еffеcts оn 

mоrрhоfunctiоnаl stаtе оf thе mаlе rерrоductivе systеm // Astana medical journal. – 

2017. – №1(91). – P. 94–100.  

38 Salomaa S., Niwa O., Brooks A.L. Summary of the Bill Morgan Memorial 

Symposium Part 2: Low dose epidemiology // International Journal of Radiation 

Biology. – 2017. – Vol. 93, №10. – P. 1118–1120. 

39 Веялкин И.В., Чешик А.А., Семененко О.Ф. и др. Заболеваемость 

злокачественными новообразованиями отдельных органов в зависимости от 

индивидуализированных накопленных доз // Проблемы здоровья и экологии. – 

2015. – Т. 45, № 3. – С. 78–84. 



130 
 

40 Caffrey E.A., Johansen M.P., Higley K.A. Organ dose-rate calculations for 

small mammals at maralinga, the Nevada Test Site, Hanford and Fukushima: a 

comparison of ellipsoidal and voxelized dosimetric methodologies // Radiation 

Research. – 2015. – Vol. 184, №4. – P. 433–441. 

41 Zhang X., Xie X., Qu D. et al. Determining organ dose conversion 

coefficients for external neutron irradiation by using a voxel mouse model // Journal 

of Radiation Research. – 2016. – Vol. 57, №2. – P. 182–188. 

42 Suman S., Kumar S., Moon B.H. et al. Low and high dose rate heavy ion 

radiation-induced intestinal and colonic tumorigenesis in APC1638N/+ mice // Life 

Sciences in Space Research. – 2017. – Vol. 13. – P. 45–50.  

43 Sampurno S., Bijenhof A., Cheasley D. et al. The Myb-p300-CREB axis 

modulates intestine homeostasis, radiosensitivity and tumorigenesis // Cell Death and 

Disease. – 2013. – Vol. 4. – 605 p. 

44 Tahamtan R., Shabestani Monfared A., Tahamtani Y. et al. Radioprotective 

effect of melatonin on radiation-induced lung injury and lipid peroxidation in rats // 

Cell Journal. – 2015. – Vol. 17, №1. – P. 111–120. 

45 Mao X.W., Nishiyama N.C., Pecaut M.J. et al. Simulated microgravity and 

low-dose/low-dose-rate radiation induces oxidative damage in the mouse brain // 

Radiation Research. – 2016. – Vol. 185, №6. – P. 647–657. 

46 Alghamian Y., Abou Alchamat G., Murad H., Madania A. Effects of γ-

radiation on cell growth, cell cycle and promoter methylation of 22 cell cycle genes 

in the 1321NI astrocytoma cell line // Advances in Medical Sciences. – 2017. –Vol. 

62, №2. – P. 330–337. 

        47 Imanaka T., Yamamoto M., Kawai K. et al. Reconstruction of local fallout 

composition and gamma-ray exposure in a village contaminated by the first USSR 

nuclear test in the Semipalatinsk nuclear test site in Kazakhstan // Radiation and 

Environmental Biophysics. – 2010. – Vol. 49, №4. – P. 673–684. 

        48 Chaizhunusova N., Madiyeva M., Tanaka K. et al. Cytogenetic abnormalities 

of the descendants of permanent residents of heavily contaminated East Kazakhstan // 

Radiation and Environmental Biophysics. – 2017. – Vol. 56, №4. – P. 337–343. 

49 Suzuki M., Yamamori T., Bo T. et al. MK-8776, a novel Chk1 inhibitor, 

exhibits an improved radiosensitizing effect compared to UCN-01 by exacerbating 

radiation-induced aberrant mitosis // Translational Oncology. – 2017. – Vol. 10, №4. 

– P. 491–500. 

50 McDonald J.T., Briggs C., Szelag H. et al. Chronic low dose-rate radiation 

down-regulates transcription related to mitosis and chromosomal movement similar 

to acute high dose in prostate cells // International Journal of Radiation Biology. – 

2014. – Vol. 90, №3. – P. 231–240.  

51 Laurent A., Blasi F. Differential DNA damage signalling and apoptotic 

threshold correlate with mouse epiblast-specific hypersensitivity to radiation // 

Development. – 2015. – Vol. 142, №21. – P. 3675–3685. 

52 Sankaranarayanan K., Taleei R., Rahmanian S., Nikjoo H. Ionizing radiation 

and genetic risks. XVII. Formation mechanisms underlying naturally occurring DNA 

deletions in the human genome and their potential relevance for bridging the gap 



131 
 

between induced DNA double-strand breaks and deletions in irradiated germ cells // 

Mutation Research. – 2013. – Vol. 753, №2. – P. 114–130. 

53 Grudzenski S., Raths A., Conrad S. et al. Inducible response required for 

repair of low-dose radiation damage in human fibroblasts // Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America. – 2010. – Vol. 107, 

№32. – P. 14205–14210. 

54 Guz J., Gackowski D., Foksinski M. et al. Comparison of oxidative 

stress/DNA damage in semen and blood of fertile and infertile men // PLoS One 

(Public Library of Science one). – 2013. – Vol. 8, №7. – 68490 p.  

55 Sun H., Yang S., Li J. et al. Caspase-independent cell death mediated by 

apoptosis-inducing factor (AIF) nuclear translocation is involved in ionizing radiation 

induced HepG2 cell death // Biochemical and Biophysical Research Communications. 

– 2016. – Vol. 472, №1. – P. 137–43. 

56 Waters K.M., Stenoien D.L., Sowa M.B. et al. Annexin A2 modulates 

radiation-sensitive transcriptional programming and cell fate // Radiation Research. – 

2013. – Vol. 179, №1. – P. 53–61. 

57 Golden E.B., Frances D., Pellicciotta I. et al. Radiation fosters dose-

dependent and chemotherapy-induced immunogenic cell death // Oncoimmunology. – 

2014. – №3. – 28518 p. 

58 Yang Y., Li B., Liu C. et al. Hydrogen-rich saline protects immunocytes 

from radiation-induced apoptosis // Medical Science Monitor. – 2012. – Vol. 18, №4. 

– P. 144–148. 

59 Oben K.Z., Gachuki B.W., Alhakeem S.S. et al. Radiation induced apoptosis 

of murine bone marrow cells is independent of early growth response 1 (EGR1) // 

PLoS One (Public Library of Science one). – 2017. – Vol. 12, №1. – 169767 p. 

60 Kuruvilla J.G., Kim C.K., Ghaleb A.M. et al. Kruppel-like Factor 4 

modulates development of BMI1(+) intestinal stem cell-derived lineage following γ-

radiation-induced gut injury in mice // Stem Cell Reports. – 2016. – Vol. 6, №6. – P. 

815–824.   

61 Walsh C.M., Edinger A.L. The complex interplay between autophagy, 

apoptosis and necrotic signals promotes T-cell homeostasis // Immunological 

Reviews. – 2010. – Vol. 236, №1. – P. 95–109.   

62 Janssen W.J., Henson P.M. Cellular regulation of the inflammatory response 

// Toxicologic Pathology. – 2012. – Vol. 40, №2. – P. 166–173.   

63 Zitvogel L., Kepp O., Kroemer G. Decoding cell death signals in 

inflammation and immunity // Cell. – 2010. – Vol. 140, №6. – P. 798–804.  

64 Dai J., Sun Y., Yan L. et al. Upregulation of NOXA by 10-

Hydroxycamptothecin plays a key role in inducing fibroblasts apoptosis and reducing 

epidural fibrosis // Peer Journal. – 2017. – Vol. 5. – 2858 p. 

65 Inoue M., Ishibashi Y., Nogawa H., Yasue T. Carbocisteine promotes 

phagocytosis of apoptotic cells by alveolar macrophages // European Journal of 

Pharmacology. – 2012. – Vol. 677, №1–3. – P. 173–179.    



132 
 

66 Hu S., Gao Y., Zhou H. et al. New insight into mitochondrial changes in 

vascular endothelial cells irradiated by gamma ray // International Journal of 

Radiation Biology. – 2017. – Vol. 93, №5. – P. 470–476. 

67 Faragо N., Fehеr L.Z., Kitajka K. et al. MicroRNA profile of polyunsaturated 

fatty acid treated glioma cells reveal apoptosis-specific expression changes // Lipids 

in Health and Disease. – 2011. – Vol. 10. – 173 p. 

        68 Liu B., Cheng Y., Zhang B. et al. Polygonatum cyrtonema lectin induces 

apoptosis and autophagy in human melanoma A375 cells through a mitochondria 

mediated ROS-p38-p53 pathway // Cancer Letters. – 2009. – Vol. 275, №1. – P. 54–

60.    

        69 Jeong H., Bok S., Hong B.J. et al. Radiation-induced immune responses: 

mechanisms and therapeutic perspectives // Blood Research. – 2016. – Vol. 51, №3. – 

P. 157–163.   

        70 Surace L., Scheifinger N.A., Gupta A., Van den Broek M. Radiotherapy 

supports tumor-specific immunity by acute inflammation // OncoImmunology. – 

2015. – Vol. 5, №1. – P. 73–77.   

71 Nakayama M., Ozaki H., Itoh Y. et al. Vaccination against H9N2 avian 

influenza virus reduces bronchus-associated lymphoid tissue formation in 

cynomolgus macaques after intranasal virus challenge infection // Pathology 

International. – 2016. – Vol. 66, №12. – P. 678–686.  

72 Bernier J. Immuno-oncology: Allying forces of radio- and immuno-therapy 

to enhance cancer cell killing // Critical Reviews in Oncology/Hematology. – 2016. – 

Vol. 108. – P. 97–108.   

        73 Uzbekov D.E. Morphological profiles of neutron and γ-irradiated rat intestine 

// Collection of IV International scientific-practical conference of students and young 

scientists «Science and medicine: a modern view of youth» (20–21 April, 2017). – 

Almaty, 2017. – P. 618–619.  

        74 Uzbekov D.E., Sayakenov N.B., Apbasova S.A. et al. Radiation-induced 

testicular injury in wistar rats // «The world of science and young people: tendencies 

and new horizons». Materials of international conference of young scientist (12 April, 

2017). – Каraganda, 2017. – Р. 28–29.  

75 Yoshida K., Misumi M., Kubo Y. et al. Long-term effects of radiation 

exposure and metabolic status on telomere length of peripheral blood T cells in 

atomic bomb survivors // Radiation Research. – 2016. – Vol. 186, №4. – P. 367–376.  

76 Imanaka T., Endo S., Kawano N., Tanaka K. Radiation exposure and disease 

questionnaires of early entrants after the Hiroshima bombing // Radiation Protection 

Dosimetry. – 2012. – Vol. 149, №1. – P. 91–96.  

77 Zhao H., Guo M., Sun X. et al. Effects of recombinant human granulocyte 

colony-stimulating factor on central and peripheral T lymphocyte reconstitution after 

sublethal irradiation in mice // Journal of Radiation Research. – 2013. – Vol. 54, №1. 

– P. 83–91.  

78 Shkarupa V.M., Mishcheniuk O.Y., Henyk-Berezovska S.O. et al. 

Polymorphism of DNA repair gene XPD Lys751Gln and chromosome aberrations in 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19010591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheng%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19010591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19010591


133 
 

lymphocytes of thyroid cancer patients exposed to ionizing radiation due to the 

Chornobyl accident // Experimental oncology. – 2016. – Vol. 38, №4. – P. 257–260. 

79 Kusunoki Y., Yamaoka M., Kubo Y. et al. T-cell immunosenescence and 

inflammatory response in atomic bomb survivors // Radiation Research. – 2010. – 

Vol. 174, №6. – P. 870–876. 

80 McFarland H.I., Puig M., Grajkowska L.T. et al. Regulatory T cells in γ 

irradiation-induced immune suppression // PLoS One (Public Library of Science 

one). – 2012. – Vol. 7, №6. – 39092 p.   

81 Pratheeshkumar P., Kuttan G. Protective role of Vernonia cinerea L. against 

gamma radiation-induced immunosupression and oxidative stress in mice // Human 

and Experimental Toxicology. – 2011. – Vol. 30, №8. – P. 1022–1038.   

82 Узбеков Д.Е., Ильдербаев О.З., Шабдарбаева Д.М. и др. 60Co әсеріне 

ұшыраған егеуқұйрықтардың әр түрлі жастағы ұрпағының жіңішке ішек лимфа 

түйіндеріндегі энергия алмасу үрдісінің салыстырмалы сипаттамасы // Ғылым 

мен Денсаулық Сақтау. – 2015. – №2. – Б. 72–81.    

83 Rangel-Moreno J., de la Luz Garcia-Hernandez M., Ramos-Payan R. et al. 

Long-lasting impact of neonatal exposure to total body gamma radiation on 

secondary lymphoid organ structure and function // Radiation Research. – 2015. – 

Vol. 184, №4. – P. 352–366.      

84 Uzbеkоv D.Е., Ildеrbаyеv О.Z., Shаbdаrbаеvа D.M. et al. Соmpаrаtivе 

сhаrасtеristiсs оf lipid pеrоxidаtiоn in smаll intеstinе аt prоgеny irrаdiаtеd rаts // 

Vestnik KazNMU. – 2016. – №3. – P. 148–152. 

85 Узбеков Д.Е., Ильдербаев O.З., Шабдарбаева Д.М. и др. Сoстoяние 

oбменных прoцессoв в oрганах пoтoмкoв крыс, пoдвергнутых вoздействию γ-

излучения // Наука и Здравоохранение. – 2016. – №3. – С. 79–82.  

86 Tolstykh E.I., Degteva M.O., Peremyslova L.M. et al. Reconstruction of 

long-lived radionuclide intakes for Techa riverside residents: 137Cs // Health 

Physics. – 2013. – Vol. 104, №5. – P. 481–498.  

87 Kusunoki Y., Hayashi T. Long-lasting alterations of the immune system by 

ionizing radiation exposure: Implications for disease development among atomic 

bomb survivors // International Journal of Radiation Biology. – 2008. – Vol. 84, №1. 

– P. 1–14.  

88 Han G., Zhang H., Xie C.H., Zhou Y.F. Th2-like immune response in 

radiation-induced lung fibrosis // Oncology Reports. – 2011. – Vol. 26, №2. – P. 

383–388.    

89 Hekim N., Cetin Z., Nikitaki Z. et al. Radiation triggering immune response 

and inflammation // Cancer Letters. – 2015. – Vol. 368, №2. – P. 156–163. 

90 Kapoor V., Khudanyan A., de la Puente P. et al. Stem cell transfusion 

restores immune function in radiation-induced lymphopenic C57BL/6 Mice // Cancer 

Research. – 2015. – Vol. 75, №17. – P. 3442–3445.  

91 Узбeкoв Д.E., Кaйpxaнoвa Ы.O., Хоши M. и др. Влияниe paдиaциoннoгo 

излучeния нa иммунную cиcтeму // Международный журнал прикладных наук и 

фундаментальных исследований. – 2016. – №8(4). – С. 538–541.   



134 
 

92 Саrdis Е., Vrijhеid M., Blеttnеr M. еt аl. Thе 15-Соuntry соllаbоrаtivе study 

оf саnсеr risk аmоng rаdiаtiоn wоrkеrs in thе nuсlеаr industry: еstimаtеs оf rаdiаtiоn-

rеlаtеd саnсеr risks // Radiation Research. – 2007. – Vоl. 167, №4. – P. 396–416. 

93 Shichijo K., Fujimoto N., Tokatsuji T. et al. Pathological effects in relation to 

dose level after acute intake of neutron-activated 56Mn dioxide powder in Wistar rats 

// ACRR 2017 4th Asian Congress of Radiation Research (16–18 August 2017). – 

Astana, 2017. – P. 41–42. 

94 Williаms J.P., Brоwn S.L., Gеоrgеs G.Е. еt аl. Аnimаl mоdеls fоr mеdiсаl 

соuntеrmеаsurеs tо rаdiаtiоn еxpоsurе // Radiation Research. – 2010. – Vоl. 173, 

№4. – P. 557–578.   

95 DiCarlo A.L., Jackson I.L., Shah J.R. et al. Development and licensure of 

medical countermeasures to treat lung damage resulting from a radiological or 

nuclear incident // Radiation Research. – 2012. – Vol. 177, №5. – P. 717–721.  

96 Yang S., Zhang M., Chen C. et al. Triptolide mitigates radiation-induced 

pulmonary fibrosis // Radiation Research. – 2015. – Vol. 184, №5. – P. 509–517.   

97 Szаbо S., Ghоsh S.N., Fish B.L. еt аl. Сеllulаr inflаmmаtоry infiltrаtе in 

pnеumоnitis induсеd by а singlе mоdеrаtе dоsе оf thоrасiс X rаdiаtiоn in rаts // 

Radiation Research. – 2010. – Vоl. 173, №4. – P. 545–556.  

98 Wang D., Shi J., Liang S. et al. Dose-volume histogram parameters for 

predicting radiation pneumonitis using receiver operating characteristic curve // 

Clinical and Translational Oncology. – 2013. – Vol. 15, №5. – P. 364–369.   

99 Jenkins P., Welsh A. Computed tomography appearance of early radiation 

injury to the lung: correlation with clinical and dosimetric factors // International 

Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. – 2011. – Vol. 81, №1. – P. 97–

103.   

100 Baker R., Han G., Sarangkasiri S. et al. Clinical and dosimetric predictors of 

radiation pneumonitis in a large series of patients treated with stereotactic body 

radiation therapy to the lung // International Journal of Radiation Oncology, Biology, 

Physics. – 2013. – Vol. 85, №1. – P. 190–195.   

101 Gao F., Fish B.L., Moulder J.E. et al. Enalapril mitigates radiation-induced 

pneumonitis and pulmonary fibrosis if started 35 days after whole-thorax irradiation 

// Radiation Research. – 2013. – Vol. 180, №5. – P. 546–552.  

102 Diederich S. Chest CT for suspected pulmonary complications of oncologic 

therapies: how I review and report // Cancer Imaging. – 2016. – Vol. 16. – 7 р.      

103 Garofalo M., Bennett A., Farese A.M. et al. The delayed pulmonary 

syndrome following acute high-dose irradiation: a rhesus macaque model // Health 

Physics. – 2014. – Vol. 106, №1. – P. 56–72.    

104 Khalil A.A., Hoffmann L., Moeller D.S. et al. New dose constraint reduces 

radiation-induced fatal pneumonitis in locally advanced non-small cell lung cancer 

patients treated with intensity-modulated radiotherapy // Acta Oncologica. – 2015. – 

Vol. 54, №9. – P. 1343–1349.    

105 Gong H.Y., Hu W.G., Hu Q.Y. et al. Radiation-induced pulmonary injury 

accelerated pulmonary metastasis in a mouse model of breast cancer // Oncology 

Letters. – 2015. – Vol. 10, №6. – P. 3613–3618.   



135 
 

106 Preston D.L., Ron E., Tokuoka S. et al. Solid cancer incidence in atomic 

bomb survivors:1958–1998 // Radiation Research. – 2007. – Vol. 168, №1. – P. 1–64.    

107 Maddams J., Parkin D.M., Darby S.C. The cancer burden in the United 

Kingdom in 2007 due to radiotherapy // International Journal of Cancer. – 2011. – 

Vol. 129, №12. – P. 2885–2893.  

108 Saito-Fujita T., Iwakawa M., Nakamura E. et al. Attenuated lung fibrosis in 

interleukin 6 knock-out mice after C-ion irradiation to lung // Journal of Radiation 

Research. – 2011. – Vol. 52, №3. – P. 270–277.   

109 Ghafoori P., Marks L.B., Vujaskovic Z., Kelsey C.R. Radiation-induced 

lung injury. Assessment, management, and prevention // Oncology (Williston Park). 

– 2008. – Vol. 22, №1. – P. 37–47.  

110 Haston C.K., Begin M., Dorion G., Cory S.M. Distinct loci influence 

radiation-induced alveolitis from fibrosing alveolitis in the mouse // Cancer Research. 

– 2007. – Vol. 67. – P. 10796–10803.    

111 Terashima T., Iwami E., Chubachi S. et al. A case of small cell lung cancer 

treated with concurrent chemoradiotherapy with carboplatin plus etoposide in a 

hemodialysis patient // Gan To Kagaku Ryoho. – 2016. – Vol. 43, №1. – P. 99–101. 

112 Fazel M., Mehnati P., Baradaran B., Pirayesh J. Evaluation of gamma 

radiation-induced cytotoxicity of breast cancer cells: Is there a time-dependent dose 

with high efficiency? // Indian Journal of Cancer. – 2016. – Vol. 53, №1. – P. 25–28. 

113 Xie L., Zhou J., Zhang S. et al. Integrating microRNA and mRNA 

expression profiles in response to radiation-induced injury in rat lung // Radiation 

Oncology. – 2014. – Vol. 9. – 111 p. 

114 Oie Y., Saito Y., Kato M. et al. Relationship between radiation pneumonitis 

and organizing pneumonia after radiotherapy for breast cancer // Radiation Oncology. 

– 2013. – Vol. 8. – 56 p. 

115 Ochiai S., Nomoto Y., Yamashita Y. et al. Radiation-induced organizing 

pneumonia after stereotactic body radiotherapy for lung tumor // Journal of Radiation 

Research. – 2015. – Vol. 56, №6. – P. 904–911. 

116 Jang S.S., Kim H.G., Han J.M. et al. Modulation of radiation-induced 

alterations in oxidative stress and cytokine expression in lung tissue by Panax 

ginseng extract // Phytotherapy Research. – 2015. – Vol. 29, №2. – P. 201–209.    

117 Ghosh S.N., Wu Q., Mader M. et al. Vascular injury after whole thoracic Х-

ray irradiation in the rat // International Journal of Radiation Oncology, Biology, 

Physics. – 2009. – Vol. 74, №1. – P. 192–199.   

118 Medhora M., Gao F., Jacobs E.R., Moulder J.E. Radiation damage to the 

lung: mitigation by angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors // Respirology. 

– 2012. – Vol. 17, №1. – P. 66–71.  

119 Pietrofesa R.A., Solomides C.C., Christofidou-Solomidou M. Flaxseed 

mitigates acute oxidative lung damage in a mouse model of repeated radiation and 

hyperoxia exposure associated with space exploration // Journal of Pulmonary and 

Respiratory Medicine. – 2014. – Vol. 4, №6. – P. 215–224.  

120 Stewart F.A., Akleyev A.V., Hauer-Jensen M. et al. ICRP Publication 118: 

ICRP Statement on tissue reactions, early and late effects of radiation in normal 



136 
 

tissues and organs-threshold doses for tissue reactions in a radiation protection 

context // Annals of the ICRP. – 2012. – Vol. 41, №1/2. – 322 p.  

121 Sohn S.H., Lee J.M., Park S. et al. The inflammasome accelerates radiation-

induced lung inflammation and fibrosis in mice // Environmental Toxicology and 

Pharmacology. – 2015. – Vol. 39, №2. – P. 917–926.  

        122 Maebayashi T., Ishibashi N., Aizawa T. et al. Radiation pneumonitis 

changes over time after stereotactic body radiation therapy for lung tumors: post-

treatment cavity (Sunny-side-up Egg-like) changes // Anticancer Research. – 2016. – 

Vol. 36, №10. – P. 5563–5570. 

        123 Park K.J., Oh Y.T., Kil W.J. et al. Bronchoalveolar lavage findings of 

radiation-induced lung damage in rats // Journal of Radiation Research. – 2009. – 

Vol. 50, №3. – P. 177–182. 

        124 Hong Z.Y., Eun S.H., Park K. et al. Development of a small animal model 

to simulate clinical stereotactic body radiotherapy-induced central and peripheral 

lung injuries // Journal of Radiation Research. – 2014. – Vol. 55, №4. – P. 648–657. 

        125 Li M., Abdollahi A., Grone H.J. et al. Late treatment with imatinib mesylate 

ameliorates radiation-induced lung fibrosis in a mouse model // Radiation Oncology. 

– 2009. – Vol. 4. – 66 p. 

        126 Nuovo G.J., Garofalo M., Valeri N. et al. Reovirus-associated reduction of 

microRNA-let-7d is related to the increased apoptotic death of cancer cells in clinical 

samples // Modern Pathology. – 2012. – Vol. 25, №10. – P. 1333–1344.   

        127 Paun A., Kunwar A., Haston C.K. Acute adaptive immune response 

correlates with late radiation-induced pulmonary fibrosis in mice // Radiation 

Oncology. – 2015. – Vol. 10. – 45 p.   

        128 Walkin L., Herrick S.E., Summers A. et al. The role of mouse strain 

differences in the susceptibility to fibrosis: a systematic review // Fibrogenesis and 

Tissue Repair. – 2013. – Vol. 6, №1. – 18 р.    

        129 Marples B., Downing L., Sawarynski K.E. et al. Pulmonary injury after 

combined exposures to low-dose low-LET radiation and fungal spores // Radiation 

Research. – 2011. – Vol. 175, №4. – P. 501–509.    

        130 Abuo El Naga I., Abd Rabou M. The possible protective role of bone 

marrow transplantation on irradiated mothers and their fetuses // Stem Cell. – 2012. – 

Vol. 3, №3. – P. 8–30.    

        131 Ryerson C.J., Hartman T., Elicker B.M. et al. Clinical features and 

outcomes in combined pulmonary fibrosis and emphysema in idiopathic pulmonary 

fibrosis // Chest. – 2013. – Vol. 144, №1. – P. 234–240. 

        132 Groves A.M., Johnston C.J., Misra R.S. et al. Effects of IL-4 on pulmonary 

fibrosis and the accumulation and phenotype of macrophage subpopulations 

following thoracic irradiation // International Journal of Radiation Biology. – 2016. – 

Vol. 92, №12. – P. 754–765. 

        133 Mehrad B., Strieter R.M. Fibrocytes and the pathogenesis of diffuse 

parenchymal lung disease // Fibrogenesis and Tissue Repair. – 2012. – Vol. 5, №1. – 

22 p. 



137 
 

134 Hiyama K., Tanimoto K., Nishimura Y. et al. Exploration of the genes 

responsible for unlimited proliferation of immortalized lung fibroblasts // 

Experimental Lung Research. – 2008. – Vol. 34, №7. – P. 373–390. 

        135 Cappuccini F., Eldh T., Bruder D. et al. New insights into the molecular 

pathology of radiation-induced pneumopathy // Radiotherapy and Oncology. – 2011. 

– Vol. 101, №1. – P. 86–92. 

        136 Davis B.K., Wen H., Ting J.P. The inflammasome NLRs in immunity, 

inflammation, and associated diseases // Annual Review of Immunology. – 2011. – 

Vol. 29. – P. 707–735. 

        137 Uzbеkоv D., Hoshi M., Shiсhijо K. et al. Rаdiаtiоn еffесts оn 

mоrphоfunсtiоnаl stаtе оf thе rеspirаtоry systеm (Litеrаturе rеviеw) // Astana 

medical journal. – 2016. – №4(90). – P. 56–62. 

        138 Uzbеkоv D.E., Hоshi M., Chaizhunusova N.Zh. et al. Radiation-induced 

lung injury (Literature review) // Science & Healthcare. – 2016. – №6. – P. 160–178.   

139 Burdelya L.G., Krivokrysenko V.I., Tallant T.C. et al. An agonist of toll-

like receptor 5 has radioprotective activity in mouse and primate models // Science. – 

2008. – Vol. 320, №5873. – P. 226–230.   

140 Кайрханова Ы.О., Заворохина О.А., Саимова А.Ж. и др. Качественный 

и количественный состав микрофлоры толстого кишечника крыс под 

воздействием внутреннего и внешнего облучения // Наука и Здравоохранение. – 

2017. – №3. – С. 45-58. 

141 Hogan N.M., Kerin M.J., Joyce M.R. Gastrointestinal complications of 

pelvic radiotherapy: medical and surgical management strategies // Current Problems 

in Surgery. – 2013. – Vol. 50, №9. – P. 395–407.   

142 Grammaticos P., Giannoula E., Fountos G.P. Acute radiation syndrome and 

chronic radiation syndrome // Hellenic Journal of Nuclear Medicine. – 2013. – Vol. 

16, №1. – P. 56–59.   

        143 Itoh K., Mimura J., Yamamoto M. Discovery of the negative regulator of 

Nrf2, Keap1: a historical overview // Antioxidants and Redox Signaling. – 2010. – 

Vol. 13. – P. 1665–1678.    

        144 Matsuu-Matsuyama M., Nakashima M., Shichijo K. et al. Basic fibroblast 

growth factor suppresses radiation-induced apoptosis and TP53 pathway in rat small 

intestine // Radiation Research. – 2010. – Vol. 174, №1. – P. 52–61. 

145 Ghosh S.P., Kulkarni S., Perkins M.W. et al. Amelioration of radiation-

induced hematopoietic and gastrointestinal damage by Ex-RAD(R) in mice // Journal 

of Radiation Research. – 2012. – Vol. 53, №4. – P. 526–536.  

146 Hua G., Thin T.H., Feldman R. et al. Crypt base columnar stem cells in 

small intestines of mice are radioresistant // Gastroenterology. – 2012. – Vol. 143, 

№5. – P. 1266–1276.   

147 Qi Z., Chen Y.G. Regulation of intestinal stem cell fate specification // 

Science China Life Sciences. – 2015. – Vol. 58, №6. – P. 570–578.   

148 Liu Z., Tian H., Jiang J. et al.  β-Arrestin-2 modulates radiation-induced 

intestinal crypt progenitor/stem cell injury // Cell Death and Differentiation. – 2016. – 

Vol. 23. – P. 1529–1541.  



138 
 

        149 Wei L., Leibowitz B.J., Wang X. et al. Inhibition of CDK4/6 protects 

against radiation-induced intestinal injury in mice // Journal of Clinical Investigation. 

– 2016. – Vol. 126, №11. – P. 4076–4087.    

150 Eltahawy N.A., Elsonbaty S.M., Abunour S., Zahran W.E. Synergistic 

effect of aluminum and ionizing radiation upon ultrastructure, oxidative stress and 

apoptotic alterations in Paneth cells of rat intestine // Environmental science and 

pollution research international. – 2017. – Vol. 24, №7. – P. 6657–6666.  

        151 Rotolo J., Stancevic B., Zhang J. et al. Anti-ceramide antibody prevents the 

radiation gastrointestinal syndrome in mice // Journal of Clinical Investigation. – 

2012. – Vol. 122, №5. – P. 1786–1790.    

        152 Chen H., Min X.H., Wang Q.Y. et al. Pre-activation of mesenchymal stem 

cells with TNF-α, IL-1β and nitric oxide enhances its paracrine effects on radiation-

induced intestinal injury // Scientific Reports. – 2015. – №5. – 8718 p.  

        153 Marshall G.T., Thirlby R.C., Bredfeldt J.E., Hampson N.B. Treatment of 

gastrointestinal radiation injury with hyperbaric oxygen // Undersea and Hyperbaric 

Medicine. – 2007. – Vol. 34, №1. – P. 35–42.    

154 Gultekin F.A., Bakkal B.H., Guven B. et al. Effects of ozone oxidative 

preconditioning on radiation-induced organ damage in rats // Journal of Radiation 

Research. – 2013. – Vol. 54, №1. – P. 36–44.  

        155 Rosero D.S., Odle J., Moeser A.J. et al. Peroxidised dietary lipids impair 

intestinal function and morphology of the small intestine villi of nursery pigs in a 

dose-dependent manner // The British Journal of Nutrition. – 2015. – Vol. 114, №12. 

– P. 1985–1992.   

156 Jeong B.K., Song J.H., Jeong H. et al. Effect of alpha-lipoic acid 

on radiation-induced small intestine injury in mice // Oncotarget. – 2016. – Vol. 7, 

№12. – P. 15105–15117.     

157 Van der Flier L.G., Clevers H. Stem cells, self-renewal, and differentiation 

in the intestinal epithelium // Annual Review of Physiology. – 2009. – Vol. 71. – P. 

241–260. 

158 Hauer-Jensen M., Denham J.W., Andreyev H.J. Radiation enteropathy-

pathogenesis, treatment and prevention // Nature Reviews Gastroenterology and 

Hepatology. – 2014. – Vol. 11. – P. 470–479.   

159 Andreyev H.J. Gastrointestinal symptoms after pelvic radiotherapy: a new 

understanding to improve management of symptomatic patients // The Lancet 

Oncology. – 2007. – Vol. 8, №11. – P. 1007–1017.   

160 Harb A.H., Abou Fadel C., Sharara A.I. Radiation enteritis // Current 

Gastroenterology Reports. – 2014. – Vol. 16, №5. – 383 p.  

161 Song S., Chen D., Ma T. et al. Molecular mechanism of acute radiation 

enteritis revealed using proteomics and biological signaling network analysis in rats // 

Digestive Diseases and Sciences. – 2014. – Vol. 59, №11. – P. 2704–2713.  

162 Rannou E., François A., Toullec A. et al. In vivo evidence for an 

endothelium-dependent mechanism in radiation-induced normal tissue injury // 

Scientific Reports. – 2015. – Vol. 5. – 15738 p.   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jeong%20BK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26943777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Song%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26943777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jeong%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26943777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26943777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rannou%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26510580
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fran%C3%A7ois%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26510580
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toullec%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26510580


139 
 

163 Kavanagh B.D., Pan C.C., Dawson L.A. et al. Radiation dose-volume 

effects in the stomach and small bowel // International Journal of Radiation 

Oncology, Biology, Physics. – 2010. – Vol. 76. – P. 101–107.    

164 Theis V.S., Sripadam R., Ramani V., Lal S. Chronic radiation enteritis // 

Clinical oncology (Royal College of Radiologists). – 2010. – Vol. 22, №1. – P. 70–

83.   

165 Driak D., Osterreicher J., Vavrova J. et al. Morphological changes of rat 

jejunum after whole body gamma-irradiation and their impact in biodosimetry // 

Physiological Research. – 2008. – Vol. 57, №3. – P. 475–479.   

166 Henson C.C., Davidson S.E., Lalji A. et al. Gastrointestinal symptoms after 

pelvic radiotherapy: a national survey of gastroenterologists // Support Care Cancer. 

– 2012. – Vol. 20, №9. – P. 2129–2139.  

167 Toklu H.Z., Sehirli O., Ozyurt H. et al. Punica granatum peel extract 

protects against ionizing radiation-induced enteritis and leukocyte apoptosis in rats // 

Journal of Radiation Research. – 2009. – Vol. 50, №4. – P. 345–353.         

168 Otterson M.F., Nie L., Schmidt J.L. et al. EUK-207 protects human 

intestinal microvascular endothelial cells (HIMEC) against irradiation-induced 

apoptosis through the Bcl2 pathway // Life Science. – 2012. – Vol. 22, №91(15–16). 

– P. 771–782.       

169 Rentea R.M., Lam V., Biesterveld B. et al. Radiation-induced changes in 

intestinal and tissue-nonspecific alkaline phosphatase: implications for recovery after 

radiation therapy // The American Journal of Surgery. – 2016. – Vol. 212, №4. – P. 

602–608.  

170 Hepgul G., Tanrikulu S., Unalp H.R. et al. Preventive effect of 

pentoxifylline on acute radiation damage via antioxidant and anti-inflammatory 

pathways // Digestive Diseases and Sciences. – 2010. – Vol. 55. – P. 617–625.  

171 Poindexter S.V., Reddy V.K., Mittal M.K. et al. Transcriptional corepressor 

MTG16 regulates small intestinal crypt proliferation and crypt regeneration after 

radiation-induced injury // American Journal of Physiology. Gastrointestinal and 

Liver Physiology. – 2015. – Vol. 308, №6. – P. 562–571.  

172 Cai Z., Cai D., Yao D. et al. Associations between body composition and 

nutritional assessments and biochemical markers in patients with 

chronic radiation enteritis: a case-control study // Nutrition Journal. – 2016. – Vol. 

15, №1. – P. 57–65.  

173 Algin O., Turkbey B., Ozmen E., Algin E. Magnetic resonance 

enterography findings of chronic radiation enteritis // Cancer Imaging. – 2011. – Vol. 

11. – P. 189–194.    

174 Zhu Y., Zhou J., Tao G. Molecular aspects of chronic radiation enteritis // 

Clinical and Investigative Medicine. – 2011. – Vol. 34, №3. – P. 119–124.                                                                                                                

175 Tas  S., Ozkul F., Arik  M.K. et al. The effect of amifostine on bacterial 

translocation after radiation induced acute enteritis // Acta Cirurgica Brasileira. – 

2016. – Vol. 31, №3. – P. 156–160.  

176 Berbee M., Hauer-Jensen M. Novel drugs to ameliorate gastrointestinal 

normal tissue radiation toxicity in clinical practice: what is emerging from the 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cai%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27233356
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cai%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27233356
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yao%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27233356


140 
 

laboratory? // Current Opinion in Supportive and Palliative Care. – 2012. – Vol. 6, 

№1. – P. 54–59.   

177 Webb G.J., Brooke R., De Silva A.N. Chronic radiation enteritis and 

malnutrition // Journal of Digestive Diseases. – 2013. – Vol. 14, №7. – P. 350–357.  

178 Hussain A., Mahmood H., Thomas A. et al. Does chronic radiation enteritis 

pose a diagnostic challenge? A report of three cases // Hong Kong Medical Journal. – 

2008. – Vol. 14, №4. – P. 327–330.    

        179 Zimmerer T., Bocker U., Wenz F., Singer M.V. Medical prevention and 

treatment of acute and chronic radiation induced enteritis – is there any proven 

therapy? a short review // Zeitschrift fur Gastroenterologie. – 2008. – Vol. 46, №5. – 

P. 441–448.      

        180 El-Ghazaly M.A., El-Hazek R.M., Khayyal M.T. Protective effect of the 

herbal preparation, STW 5, against intestinal damage induced by gamma radiation in 

rats // International Journal of Radiation Biology. – 2015. – Vol. 91, №2. – P. 150–

156.     

181 Orhon Z.N., Uzal C., Kanter M. et al. Protective effects of Nigella sativa on 

gamma radiation-induced jejunal mucosal damage in rats // Pathology, Research and 

Practice. – 2016. – Vol. 212, №5. – P. 437–443.   

182 Sikandar A., Zaneb H., Younus M. et al. Effect of sodium butyrate on 

performance, immune status, microarchitecture of small intestinal mucosa and 

lymphoid organs in broiler chickens // Asian-Australasian Journal of Animal 

Sciences. – 2017. – Vol. 30, №5. – P. 690–699. 

183 Shadad A.K., Sullivan F.J., Martin J.D., Egan L.J. Gastrointestinal radiation 

injury: prevention and treatment // World Journal of Gastroenterology. – 2013. – Vol. 

19, №2. – P. 199–208. 

184 Ishida Y., Ohmachi Y., Nakata Y. et al. Dose-response and large relative 

biological effectiveness of fast neutrons with regard to mouse fetal cerebral neuron 

apoptosis // Journal of Radiation Research. – 2006. – Vol. 47. – P. 41–47. 

185 Lee H.J., Kim J.S., Moon C. et al. Relative biological effectiveness of fast 

neutrons in a multiorgan assay for apoptosis in mouse // Environmental Toxicology. – 

2008. – Vol. 23, №2. – P. 233–239. 

186 Shichijo K., Ihara M., Razzaque M.S. et al. Expression of apoptotic 

epithelial cells within lamina propria beneath the basement membrane triggers 

dextran sulfate sodium-induced colitis // Digestive Diseases and Sciences. – 2008. – 

Vol. 53, №9. – P. 2443–2451. 

187 Uzbekov D.E., Hoshi M., Shiсhijо K. et al. Radiation effects on 

morphofunctional state of the gastrointestinal tract (Literature review) // Vestnik 

KazNMU. – 2017. – №2. – P. 74–79.  

188 Murase K., Murase J., Horie R., Endo K. Effects of the Fukushima Daiichi 

nuclear accident on goshawk reproduction // Scientific Reports. – 2015. – Vol. 5. – 

9405 p.   

189 Gong E., Shin I., Son T. et al. Low-dose-rate radiation exposure leads to 

testicular damage with decreases in DNMT1 and HDAC1 in the murine testis // 

Journal of Radiation Research. – 2014. – Vol. 55, №1. – P. 54–60.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singer%20MV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18461520
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shichijo%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18236156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ihara%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18236156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Razzaque%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18236156


141 
 

190 Katzenwadel A., Wolf P. Androgen deprivation of prostate cancer: Leading 

to a therapeutic dead end // Cancer Letters. – 2015. – Vol. 367, №1. – P. 12–17.  

191 Mazonakis M., Varveris C., Lyraraki E., Damilakis J. Radiotherapy for 

stage I seminoma of the testis: Organ equivalent dose to partially in-field structures 

and second cancer risk estimates on the basis of a mechanistic, bell-shaped, and 

plateau model // Medical Physics. – 2015. – Vol. 42, №11. – P. 6309–6316. 

192 Esquerre-Lamare C., Isus F., Moinard N., Bujan L. Sperm DNA 

fragmentation after radioiodine treatment for differentiated thyroid cancer // Basic 

and Clinical Andrology. – 2015. – Vol. 25. – 8 p. 

193 Gavriliouk D., Aitken R.J. Damage to sperm DNA mediated by reactive 

oxygen species: its impact on human reproduction and the health trajectory of 

offspring // Advances in Experimental Medicine and Biology. – 2015. – Vol. 868. – 

P. 23–47. 

194 Ogawa M.M., Sasaki H. Hiroshima, an experience that can never be 

forgotten: longterm followup of Hiroshima survivors // International Journal of 

Dermatology. – 2011. – Vol. 50, №7. – P. 890–892.   

195 Douple E.B., Mabuchi K., Cullings H.M. et al. Long-term radiation-related 

health effects in a unique human population: lessons learned from the atomic bomb 

survivors of Hiroshima and Nagasaki // Disaster Medicine and Public Health 

Preparedness. – 2011. – Vol. 5, №1. – P. 122–133.     

196 Палыга Г.Ф., Чибисова О.Ф., Иванов В.Л. и др. Реализация лучевых 

эффектов в онтогенезе потомства двух поколений самцов, половые клетки 

которых облучены однократно в нестерилизующих дозах на стадии сперматид 

// Радиация и риск. – 2011. – Т. 20, №1. – С. 19–23.   

197 Lee W., Son Y., Jang H. et al. Protective Effect of administered rolipram 

against radiation-induced testicular injury in mice // The World Journal of Men's 

Health. – 2015. – Vol. 33, №1. – P. 20–29.     

198 Ji H.J., Wang D.M., Wu Y.P. et al. Wuzi Yanzong pill, a Chinese 

polyherbal formula, alleviates testicular damage in mice induced by ionizing 

radiation // BMC Complementary and Alternative Medicine. – 2016. – Vol. 16, №1. 

– 509 p.      

199 Grewenig A., Schuler N., Rube C.E. Persistent DNA damage in 

spermatogonial stem cells after fractionated low-dose irradiation of testicular tissue // 

International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. – 2015. – Vol. 92, 

№5. – P. 1123–1131.  

200 Kanter M., Topcu-Tarladacalisir Y., Parlar S. Antiapoptotic effect of L-

carnitine on testicular irradiation in rats // Journal of Molecular Histology. – 2010. – 

Vol. 41, №2/3. – P. 121–128.   

201 Phan J., Swanson D.A., Levy L.B. et al. Late rectal complications after 

prostate brachytherapy for localized prostate cancer: incidence and management // 

Cancer. – 2009. – Vol. 115, №9. – P. 1827–1839.   

202 DiGregorio M., Nollevaux M.C., Lorge F., D'Hondt L. Metachronous 

testicular seminoma after radiotherapy and chemotherapy: a case report // World 

Journal of Surgical Oncology. – 2016. – Vol. 14. – 147 p.   



142 
 

        203 Hennies S., Wolff H.A., Jung K. et al. Testicular radiation dose after 

multimodal curative therapy for locally advanced rectal cancer. Influence on hormone 

levels, quality of life, and sexual functioning // Strahlentherapie und Onkologie. – 

2012. – Vol. 188, №10. – P. 926–932.  

        204 Matzuk M.M., Lamb D.J. The biology of infertility: research advances and 

clinical challenges // Nature Medicine. – 2008. – Vol. 14, №11. – Р. 1197–1213. 

        205 Takino S., Yamashiro H., Sugano Y. et al. Analysis of the effect of chronic 

and low-dose radiation exposure on spermatogenic cells of male large japanese field 

mice (Apodemus speciosus) after the Fukushima daiichi nuclear power plant accident 

// Radiation Research. – 2017. – Vol. 187, №2. – P. 161–168. 

        206 Haeri S.A., Rajabi H., Fazelipour S., Hosseinimehr S.J. Carnosine mitigates 

apoptosis and protects testicular seminiferous tubules from gamma-radiation-induced 

injury in mice // Andrologia. – 2014. – Vol. 46, №9. – P. 1041–1046. 

        207 Luo Q., Li J., Cui X. et al. The effect of Lycium barbarum polysaccharides 

on the male rats׳ reproductive system and spermatogenic cell apoptosis exposed to 

low-dose ionizing irradiation // Journal of Ethnopharmacology. – 2014. – Vol. 154, 

№1. – P. 249–258. 

208 Fang F., Gong P.S., Zhao H.G. et al. Mitochondrial modulation of apoptosis 

induced by low-dose radiation in mouse testicular cells // Biomedical and 

Environmental Sciences. – 2013. – Vol. 26, №10. – P. 820–830.  

        209 Ma H.R., Cao X.H., Ma X.L. et al. Protective effect of Liuweidihuang Pills 

against cellphone electromagnetic radiation-induced histomorphological abnormality, 

oxidative injury, and cell apoptosis in rat testes // Zhonghua Nan Ke Xue. – 2015. – 

Vol. 21, №8. – P. 737–741.  

        210 Guerquin M.J., Duquenne C., Coffigny H. et al. Sex-specific differences in 

fetal germ cell apoptosis induced by ionizing radiation // Human Reproduction. – 

2009. – Vol. 24, №3. – P. 670–678.    

211 Silva A.M., Correia S., Casalta-Lopes J.E. et al. The protective effect of 

regucalcin against radiation-induced damage in testicular cells // Life Science. – 

2016. – Vol. 164. – P. 31–41.   

212 Villani P., Fresegna A.M., Ranaldi R. et al. X-ray induced DNA damage 

and repair in germ cells of PARP1(–/–) male mice // International Journal of 

Molecular Sciences. – 2013. – Vol. 14, №9. – P. 18078–18092.   

213 Aydemir B. The influence of oxidative damage on viscosity of seminal fluid 

in infertile men // Journal of Andrology. – 2008. – Vol. 29, №1. – P. 41–46.   

214 Gehlot P., Soyal D., Goyal P.K. Alterations in oxidative stress in testes of 

swiss albino mice by aloe vera leaf extract after gamma irradiation // 

Pharmacologyonline. – 2007. – №1. – P. 359–370.   

215 Drumond A.L., Weng C.C., Wang G. et al. Effects of multiple doses of 

cyclophosphamide on mouse testes: accessing the germ cells lost, and the functional 

damage of stem cells // Reproductive Toxicology. – 2011. – Vol. 32, №4. – P. 395–

406.   



143 
 

216 Lambrot R. High radiosensitivity of germ cells in human male fetus // The 

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. – 2007. – Vol. 92, №7. – P. 

2632–2639.     

217 Zhang Z., Shao S., Shetty G., Meistrich M.L. Donor Sertoli cells 

transplanted into irradiated rat testes stimulate partial recovery of endogenous 

spermatogenesis // Reproduction. – 2009. – Vol. 137, №3. – P. 497–508.    

218 Topcu-Tarladacalisir Y., Kanter M., Uzal MC. Role of L-carnitine in the 

prevention of seminiferous tubules damage induced by gamma radiation: a light and 

electron microscopic study // Archives of Toxicology. – 2009. – Vol. 83, №8. – P. 

735–746.   

219 Abouzeid Ali H.E., Barber R.C., Dubrova Y.E. The effects of maternal 

irradiation during adulthood on mutation induction and transgenerational instability 

in mice // Mutation Research. – 2012. – Vol. 732, №1/2. – P. 21–25.  

220 Porter K.L., Shetty G., Shuttlesworth G.A. et al. Estrogen enhances 

recovery from radiation-induced spermatogonial arrest in rat testes // Journal of 

Andrology. – 2009. – Vol. 30, №4. – P. 440–451.    

221 Khan S., Adhikari J.S., Rizvi M.A., Chaudhury N.K. Radioprotective 

potential of melatonin against ⁶⁰Co γ-ray-induced testicular injury in male C57BL/6 

mice // Journal of Biomedical Science. – 2015. – Vol. 22. – 61 p.   

222 Sharma P., Parmar J., Sharma P. et al. Radiation-induced testicular injury 

and its amelioration by tinospora cordifolia (An Indian Medicinal Plant) extract // 

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. – 2011. – Vol. 2011. – P. 

6438–6447.    

223 Buchli C., Tapper J., Bottai M. et al. Testosterone and body composition in 

men after treatment for rectal cancer // The Journal of Sexual Medicine. – 2015. – 

Vol. 12, №3. – P. 774–782.       

224 Umehara T., Kawashima I., Kawai T. et al. Neuregulin 1 Regulates 

proliferation of Leydig cells to support spermatogenesis and sexual behavior in adult 

mice // Endocrinology. – 2016. – Vol. 157, №12. – P. 4899–4913.   

225 Wanga B. Effects of prenatal irradiation with accelerated heavy-ion beams 

on postnatal development in rats: III. Testicular development and breeding activity // 

Advances in Space Research. – 2007. – Vol. 40, №4. – P. 550–562.    

226 Hoppe B.S., Harris S., Rhoton-Vlasak A. et al. Sperm preservation and 

neutron contamination following proton therapy for prostate cancer study // Acta 

Oncologica. – 2017. – Vol. 56, №1. – P. 17–20.   

227 Odet F. Expression of the gene for mouse lactate dehydrogenase C (Ldhc) is 

required for male fertility // Biology of Reproduction. – 2008. – Vol. 79, №1. – P. 

26–34.    

228 Jahnukainen K. Irradiation causes acute and long-term spermatogonial 

depletion in cultured and xenotransplanted testicular tissue from juvenile nonhuman 

primates genes // Endocrinology. – 2007. – Vol. 148, №11. – P. 5541–5548.    

229 Li W., Zeng Y., Zhao J. et al. Upregulation and nuclear translocation of 

testicular ghrelin protects differentiating spermatogonia from ionizing radiation 

injury // Cell Death and Disease. – 2014. – №5. – 1248 p.    



144 
 

230 Agarwal A., Gupta S., Sikka S. The role of free radicals and antioxidants in 

reproduction // Current Opinion in Obstetrics and Gynecology. – 2006. – Vol. 18, 

№3. – P. 325–332.   

231 Goel H.C., Samanta N., Kannan K. et al. Protection of spermatogenesis in 

mice against gamma ray induced damage by Hipophae rhamnoides // Andrologia. – 

2006. – Vol. 38, №6. – P. 199–207.   

232 Al-Damegh M.A. Rat testicular impairment induced by electromagnetic 

radiation from a conventional cellular telephone and the protective effects of the 

antioxidants vitamins C and E // Clinics (Sao Paulo). – 2012. – Vol. 67, №7. – P. 

785–792.  

233 Аль Меселмани М.А., Евсеева М.А., Абазид Х.А., Евсеев А.В. Влияние 

ионизирующего излучения на энергетический обмен и морфологию семенников 

// Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2013. – Т. 12, 

№1. – C. 42–61.  

234 Noblanc A., Kocer A., Chabory E. et al. Glutathione peroxidases at work on 

epididymal spermatozoa: an example of the dual effect of reactive oxygen species on 

mammalian male fertilizing ability // Journal of Andrology. – 2011. – Vol. 32, №6. – 

P. 641–650.      

235 Taniguchi H., Katano T., Nishida K. et al. Elucidation of the mechanism of 

suppressed steroidogenesis during androgen deprivation therapy of prostate cancer 

patients using a mouse model // Andrology. – 2016. – Vol. 4, №5. – P. 964–971.   

236 Shetty G., Zhou W., Weng C.C. et al. Leydig cells contribute to the 

inhibition of spermatogonial differentiation after irradiation of the rat // Andrology. – 

2016. – Vol. 4, №3. – P. 412–424.    

237 Adibnia E., Razi M., Malekinejad H. Zearalenone and 17 β-estradiol 

induced damages in male rats reproduction potential; evidence for ERα and ERβ 

receptors expression and steroidogenesis // Toxicon. – 2016. – Vol. 120. – P. 133–

146.      

238 Mostafa T., Rashed L., Taymour M. Seminal cyclooxygenase relationship 

with oxidative stress in infertile oligoasthenoteratozoospermic men with varicocele // 

Andrologia. – 2016. – Vol. 48, №2. – P. 137–142.    

239 Zhou W., Bolden-Tiller O.U., Shetty G. et al. Changes in gene expression in 

somatic cells of rat testes resulting from hormonal modulation and radiation-induced 

germ cell depletion // Biology of Reproduction. – 2010. – Vol. 82, №1. – P. 54–65.   

240 Houston B.J., Nixon B., King B.V. et al. The effects of radiofrequency 

electromagnetic radiation on sperm function // Reproduction. – 2016. – Vol. 152, №6. 

– P. 263–276.    

241 Takei G.L., Miyashiro D., Mukai C., Okuno M. Glycolysis plays an 

important role in energy transfer from the base to the distal end of the flagellum in 

mouse sperm // Journal of Experimental Biology. – 2014. – Vol. 217, №11. – P. 

1876–1886.   

242 Albuquerque A.V., Almeida F.R., Weng C.C. et al. Spermatogonial 

behavior in rats during radiation-induced arrest and recovery after hormone 

suppression // Reproduction. – 2013. – Vol. 146, №4. – P. 63–76.   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shetty%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26991593
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26991593
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weng%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26991593
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26991593


145 
 

243 Mahdavi M., Mozdarani H. Protective effects of famotidine and vitamin C 

against radiation induced cellular damage in mouse spermatogenesis process // 

Iranian Journal of Radiation Research. – 2011. – Vol. 8, №4. – P. 223–230.  

244 Son Y., Heo K., Bae M.J. et al. Injury to the blood-testis barrier after low-

dose-rate chronic radiation exposure in mice // Radiation Protection Dosimetry. – 

2015. – Vol. 167, №1/3. – P. 316–320. 

245 Demir A., Karadag M.A., Cecen K. et al. Effects of testosterone treatment 

on recovery of rat spermatogenesis after irradiation // Journal of Pakistan Medical 

Association. – 2015. – Vol. 65, №3. – P. 300–305.  

246 Yamashiro H., Abe Y., Hayashi G. et al. Electron probe X-ray 

microanalysis of boar and inobuta testes after the Fukushima accident // Journal of 

Radiation Research. – 2015. – Vol. 56, №1. – P. 142–147. 

247 Abuelhija M., Weng C.C., Shetty G., Meistrich M.L. Rat models of post-

irradiation recovery of spermatogenesis: interstrain differences // Andrology. – 2013. 

– Vol. 1, №2. – P. 206–215.    

248 Marjault H.B., Allemand I. Consequences of irradiation on adult 

spermatogenesis: Between infertility and hereditary risk // Mutation Research. – 

2016. – Vol. 770. – P. 340–348.   

249 Koruji M., Movahedin M., Mowla S. et al. The morphological changes of 

adult mouse testes after 60Co γ-radiation // Iranian Biomedical Journal. – 2008. – 

Vol. 12, №1. – P. 35–42.    

250 Choy J.T., Brannigan R.E. The determination of reproductive safety in men 

during and after cancer treatment // Fertility and Sterility. – 2013. – Vol. 100, №5. – 

P. 1187–1191.     

251 Shin S.C., Kang Y.M., Jin Y.W., Kim H.S. Relative morphological 

abnormalities of sperm in the caudal epididymis of high- and low-dose-rate gamma-

irradiated ICR mice // Journal of Radiation Research. – 2009. – Vol. 50, №3. – P. 

261–266.   

252 Kim J., Lee S., Jeon B. et al. Protection of spermatogenesis against gamma 

ray-induced damage by granulocyte colony-stimulating factor in mice // Andrologia. 

– 2011. – Vol. 43, №2. – P. 87–93.   

253 Ahmed M.M., Ibrahim Z.S., Alkafafy M., El-Shazly S.A. L-carnitine 

protects against testicular dysfunction caused by gamma irradiation in mice // Acta 

Histochemica. – 2014. – Vol. 116, №6. – P. 1046–1055.   

254 Bannister L.A., Mantha R.R., Devantier Y. et al. Dose and radioadaptive 

response analysis of micronucleus induction in mouse bone marrow // International 

Journal of Molecular Sciences. – 2016. – Vol. 17, №9. – 1548 p.   

255 Asakawa J.I., Kodaira M., Miura A. et al. Genome-wide deletion screening 

with the array CGH method in mouse offspring derived from irradiated 

spermatogonia indicates that mutagenic responses are highly variable among genes // 

Radiation Research. – 2016. – Vol. 186, №6. – P. 568–576.     

256 Catlin N.R., Huse S.M., Boekelheide K. The stage-specific testicular germ 

cell apoptotic response to low-dose X-irradiation and 2,5-hexanedione combined 

exposure // Toxicologic Pathology. – 2014. – Vol. 42, №8. – P. 1221–1228.   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Demir%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25933566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karadag%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25933566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cecen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25933566


146 
 

257 Использование крыс в эксперименте. 07.09.2012. URL:http://handcent. 

ru/laboratornye-zhivotnye/416-ispolzovanie-krys-v-eksperimente-chast1.html     

        258 Directive 2010/63/EU of the European Parliament and the Council of the 

Office on the protection of animals used for scientific purposes of 22 September 2010 

// Official Journal of the European Union. – 2010. – Vol. 276. – P. 33–79.   

259 Правила разведения лабораторных крыс в виварии в соответствии со 

Статусом Научного исследовательского центра. Карагандинский 

государственный университет имени Букетова, Республика Казахстан. 

Утверждено ректором Университета профессором Р.С. Досмагамбетовым 

01.07.2013 г. – Караганда, 2013.   

260 Қазақстан Республикасы Денсаулық Сақтау Министрінің 2007 жылдың 

25 шілдесінен №442 бұйрығына сәйкес «Қазақстан Республикасында клиника 

алдылық, медициналық-биологиялық эксперименттер мен клиникалық 

сынақтар жүргізу туралы ережелері». – Астана, 2007. 

261 Рахыпбеков Т.К., Хоши М., Степаненко В.Ф. и др. Радиационно-

биологический эксперимент на комплексе исследовательских реакторов 

«Байкал-1» // Человек. Энергия. Атом. – 2015. – №2(24). – С. 43–45. 

262 Sakaguchi A., Hoshi M., Aoyama M. et al. Soil particle size measurements 

for the calculation of the spread of dusts blown up the explosion of the Hiroshima 

atomic bomb – for radiation dose estimation from neutron activated dusts of soils 

used in traditional Japanese houses and those of the ground surface. In: Revisit the 

Hiroshima A-bomb with a database. Publisher: Hiroshima City. Japan, – 2013. – Vol. 

2. – P. 15–24.   

263 Патент №21532. Эксперименттік жануарларды сәулелендіруге 

арналған тор / Б.А. Жетписбаев, Н.А. Базарбаев, М.Н. Сандыбаев, О.З. 

Ильдербаев; Жариял. 14.08.2009, Бюл. №8. – 4 б.    

        264 Патент №21845. Способ топометрическо-дозиметрической подготовки 

экспериментальных животных к облучению / М.Н. Сандыбаев, Б.А. 

Жетписбаев, Н.А. Базарбаев, О.З. Ильдербаев, А.С. Аргынбекова, О.Т 

Ерменбай; Опуб. 16.11.2009, Бюл. №11. – 4 с. 

        265 Автандилов Г.Г. Основы количественной патологической анатомии / 

Г.Г. Автандилов. М.: Медицина, 2002. – 240 с. 

        266 Kruskal W.H., Wallis W.A. Use of ranks in one-criterion variance analysis 

// Journal of the American Statistical Association. – 1952. – Vol. 47, №260. – P. 

583–621.                                                                                                                           

267 Kairkhanova Y., Saimova A., Uzbekov D. et al. Effects of exposure to 

radioactive 56MnО2 powder on hyaluronan synthase 2 in the lungs in rats // Georgian 

Medical News. – 2017. – №3(264). – Р. 116–120.  

268 Shichijo K., Fujimoto N., Uzbekov D. et al. Internal exposure to neutron-

activated 56Mn dioxide powder in Wistar rats – Part 2: pathological effects // 

Radiation and Environmental Biophysics. – 2017. – Vol. 56, №1. – P. 55–61.    

        269 Murofushi K.N., Oguchi M., Gosho M. et al. Radiation-induced 

bronchiolitis obliterans organizing pneumonia (BOOP) syndrome in breast cancer 

patients is associated with age // Radiation Oncology. – 2015. – Vol. 10. – 103 p.  

http


147 
 

        270 Kоmаtsu T., Kuniеdа Е., Kitаhаrа T. et al. Dоsimеtriс еvаluаtiоn оf thе 

fеаsibility оf stеrеоtасtiс bоdy rаdiоthеrаpy fоr primаry lung саnсеr with lоbе-

spесifiс sеlесtivе еlесtivе nоdаl irrаdiаtiоn // Journal of Radiation Research. – 2016. 

– Vоl. 57, №1. – P. 75–83.   

271 Uzbekov D., Shichijo K., Chaizhunusova N. et al.  Radiation effects on the 

pulmonary histological structure of experimental rats // XII International scientific-

practical conference «Ecology. Radiation. Health» dedicated to academician B. 

Atchabarov and 25 years from the date of closing of Semipalatinsk nuclear test site 

(28–29 August, 2016). – Semey, 2016. – 185 p. 

        272 Gunter T.E., Gavin C.E., Aschner M., Gunter K.K. Speciation of manganese 

in cells and mitochondria: A search for the proximal cause of manganese 

neurotoxicity // Neurotoxicology. – 2006. – Vol. 27, №5. – P. 765–776.  

        273 Zhao D.W., Zhang L.T., Cheng H.Y. et al. Monitoring dynamic alterations 

in calcium homeostasis by T1-mapping manganese-enhanced MRI (MEMRI) in the 

early stage of small intestinal ischemia-reperfusion injury // NMR in Biomedicine. – 

2015. – Vol. 28, №8. – P. 958–966.   

        274 Roth J. Homeostatic and toxic mechanisms regulating manganese uptake, 

retention, and elimination // Biological Research. – 2006. – Vol. 39, №1. – P. 45–57.                

        275 Azizova T.V., Zhuntova G.V., Haylock R.G. et al. Chronic bronchitis in the 

cohort of Mayak workers first employed 1948–1958 // Radiation Research. – 2013. – 

Vol. 180, №6. – P. 610–621.  

        276 Sаntyr G., Fоx M., Thind K. еt аl. Аnаtоmiсаl, funсtiоnаl аnd mеtаbоliс 

imаging оf rаdiаtiоn-induсеd lung injury using hypеrpоlаrizеd MRI // NMR in 

Biomedicine. – 2014. – Vоl. 27, №12. – P. 1515–1524.    

277 Giridhаr P., Mаlliсk S., Rаth GK., Julka P.K. Rаdiаtiоn induсеd lung injury: 

prеdiсtiоn, аssеssmеnt аnd mаnаgеmеnt // Asian Pacific Journal of Cancer 

Prevention. – 2015. – Vоl. 16, №7. – P. 2613–2617.   

278 Lее J.G., Pаrk S., Bае С.H. et al. Dеvеlоpmеnt оf а minipig mоdеl fоr lung 

injury induсеd by а singlе high-dоsе rаdiаtiоn еxpоsurе аnd еvаluаtiоn with thоrасiс 

соmputеd tоmоgrаphy // Journal of Radiation Research. – 2016. – Vоl. 57, №3. – P. 

201–209.   

279 Uzbekov D., Shichijo K., Hoshi M. et al. Radiation-induced pneumonitis of 

rats in experiment // Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых (18 ноября 2016). «Наука и Здравоохранение» (Специальный 

выпуск). – 2016. – №6. – 168 с.    

280 Karia S., Mahadeva R., Balan A., Babar J. The evolving role of MDCT in 

the assessment of patients with chronic obstructive pulmonary disease // Clinical 

Radiology. – 2015. – Vol. 70, №7. – P. 752–759.    

281 Dоwning L., Sаwаrynski K.Е., Li J. et al. А simplе quаntitаtivе mеthоd оr 

аssеssing pulmоnаry dаmаgе аftеr X irrаdiаtiоn // Radiation Research. – 2010. – Vоl. 

173, №4. – P. 536–544.   

282 Matos A.C., Camara N.O., Requiao-Moura L.R. et al. Presence of arteriolar 

hyalinosis in post-reperfusion biopsies represents an additional risk to ischaemic 



148 
 

injury in renal transplant // Nephrology (Carlton). – 2016. – Vol. 21, №11. – P. 923–

929.    

283 Sato H., Asano S., Mori K. et al. Plasmacytoid dendritic cells producing 

interferon-α (IFN-α) and inducing Mx1 play an important role for CD4(+) Cells and 

CD8(+) cells in necrotizing lymphadenitis // Journal of Clinical and Experimental 

Hematopathology. – 2015. – Vol. 55, №3. – Р. 127–135.   

284 Сhеn J., Wаng Y., Mеi Z. et al. Rаdiаtiоn-induсеd lung fibrоsis in а 

tumоrbеаring mоusе mоdеl is аssосiаtеd with еnhаnсеd Typе-2 immunity // Journal 

of Radiation Research. – 2016. – Vоl. 57, №2. – P. 133–141.  

285 Claudia C. Advances in mechanisms of repair and remodeling in acute lung 

injury // Intensive Care Medicine. – 2008. – Vol. 34, №4. – P. 619–630.   

286 Dabbs  D.J.  Diagnostic  Immunihistochemistry:  theranostic  and genomiс  

applications. Fourth  Edition.  –  Elsevier  Science.  –  2014.  –  931  p.  

        287 Анискина А.И., Чалисова Н.И., Закуцкий А.Н. и др. Влияние 

аминокислот на клеточную пролиферацию и апоптоз в органической культуре 

тканей молодых и старых крыс // Успехи геронтологии. – 2006. – №19. – С. 55–

59.    

        288 Pei R., Zhang L., Xie C. et al. Prognostic value of Ki-67 expression in 

patients with extensive-stage small cell lung cancer // Future Oncology. – 2017 – Vol. 

13, №14. – P. 1247–1252.   

289 Viale G., Regan M.M., Mastropasqua M.G. et al. Predictive value of tumor 

Ki-67 expression in two randomized trials of adjuvant chemoendocrine therapy for 

node-negative breast cancer // Journal of the National Cancer Institute. – 2008. – Vol. 

100, №3. – Р. 207–212.   

        290 Yerushalmi R., Woods R., Ravdin P.M. et al. Ki-67 in breast cancer: 

prognostic and predictive potential // The Lancet Oncology. – 2010. – Vol. 11, №2. – 

Р. 174–183.    

        291 Gauter-Fleckenstein B., Fleckenstein K., Owzar K. et al. Early and late 

administration of MnTE-2-PyP5+ in mitigation and treatment of radiation-induced 

lung damage // Free Radical Biology & Medicine. – 2010. – Vol. 48, №8. – P. 1034–

1043.    

292 Zhang H.Y., Yang W., Lu J.B. Knockdown of GluА2, induces apoptosis in 

non-small-cell lung cancer A549 cells through the p53 signaling pathway // Oncology 

Letters. – 2017. – Vol. 14, №1. – P. 1005–1010.  

        293 Uzbekov D., Hoshi M., Shiсhijо K. et al. Radiation-induced apoptosis in the 

lung of rats // XIII International scientific-practical conference «Ecology. Radiation. 

Health» named after Academician B. Atchabarov (28–29 August, 2017). – Semey, 

2017. – 160 p. 

294 Han Y., Su C., Yu D. et al. Cholecystokinin attenuates radiation-induced 

lung cancer cell apoptosis by modulating p53 gene transcription // American Journal 

of Translational Research. – 2017. – Vol. 9, №2. – P. 638–646.   

        295 Степаненко В.Ф., Яськова Е.К., Белуха И.Г. и др. Расчёты доз 

внутреннего облучения нано-, микро- и макро-биоструктур электронами, бета-

частицами и квантовым излучением различной энергии при разработках и 



149 
 

исследованиях новых РФП в ядерной медицине // Радиация и риск. – 2015. – Т. 

24, №1. – С. 35–60.    

296 Gonzalez A.C., Ferreira M., Ariel T. et al. Immunohistochemical evaluation 

of hedgehog signalling in epithelial/mesenchymal interactions in squamous cell 

carcinoma transformation: a pilot study // Journal of Oral Pathology and Medicine. – 

2016. – Vol. 45, №3. – P. 173–179.   

297 Узбеков Д.Е., Саимова А.Ж., Кайрханова Ы.О. Микроскопические 

изменения в тонком кишечнике облученных животных // III Международный 

молодежный медицинский форум «Медицина будущего – Арктике» (15–16 

марта 2017). Бюллетень Северного Государственного Медицинского 

Университета. – Архангельск, 2017. – №1(1). – С. 51–53.    

298 Делекторская В.В., Кушлинский Н.Е. Нейроэндокринные опухоли 

пищеварительной системы: морфологический спектр и клеточная 

пролиферация (индекс Ki-67) // Актуальные вопросы онкологии. – 2013. – Т. 68, 

№5. – С. 28-37.     

        299 Adsay V. Ki-67 labeling index in neuroendocrine tumors of the 

gastrointestinal and pancreatobiliary tract: to count or not to count is not the question, 

but rather how to count // The American Journal of Surgical Pathology. – 2012. – 

Vol. 36, №12. – P. 1743–1746.                                                                         

        300 World Health Organization Classification of Tumours, Pathology and 

Genetics of Tumours of the Digestive System. In: F.T. Bosman, F.T. Carneiro, R.H. 

Hrubon et al. IARC Press: Lyon. France. – 2010.   

        301 Chaizhunusova N., Hoshi M., Shichijo K. et al. Radiation-induced 

proliferative activity in the small intestine of experimental rats // ACRR 2017 4th 

Asian Congress of Radiation Research (16–18 August 2017). – Astana, 2017. – P. 

39–40.    

302 Uzbеkоv D., Shiсhijо K., Fujimоtо N. et al. Radiatiоn–inducеd aрорtоsis in 

the small intеstinе оf rats // Science & Healthcare. – 2017. – №3. – P. 32–44.        

303 Budworth H., Snijders A.M., Marchetti F. et al. DNA repair and cell cycle 

biomarkers of radiation exposure and inflammation stress in human blood // PLoS 

One (Public Library of Science one). – 2012. – Vоl. 7, №11. – Р. 48619.   

304 Узбeкoв Д.E., Хоши M., Чaйжунуcoвa Н.Ж. и др. 

Гиcтoмopфoлoгичecкиe пpoцeccы в ткaни ceмeнникoв пpи вoздeйcтвии 

иoнизиpующeгo излучeния (oбзop литepaтуpы) // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – №1(2). – С. 258–263. 

305 Никитин Н.А., Никитина А.В., Байтингер А.В. Анатомические 

особенности венозного оттока от репродуктивных органов крыс // Бюллетень 

сибирской медицины. – 2012. – №2. – С. 84–92.    

306 Rakhypbekov T., Chaizhunusova N., Shabdarbaeva D. et al. Microscopic 

changes in the testes of rats exposed to radiation // Materials of International 

scientific and practical conference of young scientists (22 April 2016). «Science & 

Healthcare» (Special issue). – Semey, 2016. – №2. – 153 р. 

307 Gallegos I., Valdevenito J.P., Miranda R., Fernandez C. 

Immunohistochemistry expression of P53, Ki67, CD30, and CD117 and presence of 



150 
 

clinical metastasis at diagnosis of testicular seminoma // Applied Immuno 

histochemistry and Molecular Morphology. – 2011. – Vol. 19, №2. – P. 147–152.   

 308 Gu C.H., Tian F.Y., Pu J.R. et al. Over-expression of testis-specific 

expressed gene 1 attenuates the proliferation and induces apoptosis of GC-1spg cells 

// Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical Sciences. – 

2014. – Vol. 34, №4. – P. 535–541.     

 309 Papaioannou N., Psalla D., Zavlaris M. et al. Immunohistochemical 

expression of dog TERT in canine testicular tumours in relation to PCNA, Кi67 and 

p53 expression // Veterinary Research Communications. – 2009. – Vol. 33, №8. – P. 

905–919.                                                                                                                                                                                                     

 310 Tang L.H., Gonen M., Hedvat C. et al. Objective quantification of the Ki-

67 proliferative index in neuroendocrine tumors of the gastroenteropancreatic system: 

a comparison of digital image analysis with manual methods // The American Journal 

of Surgical Pathology. – 2012. – Vol. 36, №12. – P. 1761–1770.  

 311 Dhall D., Mertens R., Bresee C. et al. Ki-67 proliferative index predicts 

progression-free survival of patients with well-differentiated ileal neuroendocrine 

tumors // Human Pathology. – 2012. – Vol. 43, №4. – P. 489–495.   

 312 Falana B.A., Ogundele O.M., Duru F.I. et al. Role of Se+Zn in regeneration 

(Ki-67) following Pb toxicity (p53andcad) in the germinal epithelium of adult Wistar 

rats // Pakistan Journal of Biological Sciences. – 2013. – Vol. 16, №2. – P. 67–73.        

 313 Uzbekov D., Hoshi M., Shichijo K. et al. Radiation-induced apoptosis in 

the testes of Wistar rats // ACRR 2017 4th Asian Congress of Radiation Research 

(16–18 August 2017). – Astana, 2017. – P. 45–46.    

 314 Angelopoulou R., Balla M., Lavranos G. et al. Evaluation of 

immunohistochemical markers of germ cells' proliferation in the developing rat testis: 

a comparative study // Tissue and Cell. – 2008. – Vol. 40, №1. – P. 43–50.   

 315 Willemin M.E., Lumen A. Development of a PBPK model of thiocyanate in 

rats with an extrapolation to humans: A computational study to quantify the 

mechanism of action of thiocyanate kinetics in thyroid // Toxicology and Applied 

Pharmacology. – 2016. – Vol. 307. – P. 19–34.     

 316 Патент №32409. Экспериментальная установка для распыления 

порошкообразных источников ионизирующего излучения / Т.К. Рахыпбеков, М. 

Хоши, В.Ф. Степаненко, А.С. Азимханов, А.Н. Колбаенков, А.П. Маслов, К.Ш. 

Жумадилов, Н.Ж. Чайжунусова, Д.М. Шабдарбаева, Н.Б. Саякенов, Д.Е. 

Узбеков, А.Ж. Саимова, Ы.О. Кайрханова; Опуб. 16.10.2017 г., Бюл. №19. – С. 

2–3.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

Қосымша А 

 



152 
 

Қосымша Ә 

 



153 
 

Қосымша Б 

 



154 
 

Қосымша В 

 



155 
 

Қосымша Г 

 



156 
 

Қосымша Д 

 



157 
 

Қосымша Е 

 


