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Иондағыш сәуле әсеріне душар болғандардың кӛптеген бҥліндіргіш салдарымен қоса ҧрпақ жаңғырту 
жҥйесіне де ерекше мән бӛлінеді. Хиросима мен Нагасакидағы атомдық бомбалаудың салдарын зерттеген жапон 
ғалымдарының еңбектеріндегі нейтронды-белсенді Марганец-56 (56Mn) рaдионуклидінің басым рӛлі заманауи 
жағдайда да қызығушылық арттырады. Осыған сҥйене отырып, β- мен γ-сәулелеу әсеріне ҧшыраған 
егеуқҧйрықтардың ӛкпесіндегі микроскопиялық ӛзгерістерді зерттеу мақсатымыз туындады.  

Тәжірибе жҥзінде «Вистар» тҧқымды 227-335 гр салмағы бар аталық жынысты 30 егеуқҧйрық 
пайдаланылған. Жануарларға сәулелеуден кейін 3-ші, 14-ші және 60-шы тәуліктерде некропсия жҥргізу 
барысында аталық бездерін алып, 10%-тік формалинде фиксацияладық. Тін фрагменттерін парафинге қҧйып, 
қалыңдығы 4 мкм кӛлденең сериялық кесінділер дайындап, әрі қарай гематоксилин мен эозинмен (H&Е) боядық.  

Тәжірибелік зерттеу нәтижелеріне сай, сыртқы сәулелеу (60Со) әсерімен салыстырғанда, марганецтің 
нейтронды-белсендірілген диоксидінің (56Mn) егеуқҧйрықтар атабездеріне ықпалы кеш мерзімі аясында 
аңғарылған дистрофиялық пен некробиоздық ҥдерістердің жҥзінде ішкі сәулелеудің әсер ету қаупі жоғарырақ 
екені қҧпталған. Алынған нәтижелер, негізінен иондағыш радиацияның әсерінен туындайтын 
гистоморфологиялық ӛзгерістер сипатының жалпы сәулелеудің дозасы мен тҥріне байланысты дамитыны 
дәлелденген. 

Кілт сӛздер: иондағыш сәулелеу, аталық бездер, гистоморфология, дистрофия, егеуқҧйрықтар  

Әдеби мәліметтер кӛрсеткендей, ҧрпақ 

жаңғырту қызметінің тӛмендеуі радиацияның 

жалпы дозасымен, оның әсер ету ҧзақтығы-
мен, зақымдану деңгейімен, жасушалардың да-

му сатысымен, организмнің жасымен, сондай-
ақ басқа да бірқатар этиологиялық факторлар-

мен анықталады. «Шағын» дозалардың әсері 
кезінде атабез зақымданулары белгілерінің 

латенттілігі – доза тәуелді ҥдеріс болып табы-

лады. Осы сәтте, репродукциялық бҧзылым-
дардың кҥшеюі организмнің қорғаныс жҥйелері 

әлсіреуімен де байланысты болуы мҥмкін 
екенін ҧмытпағанымыз жӛн [5]. 

Патоморфологтардың жҥргізген кӛп 

жылдық эксперименттік зерттеулердің нәтиже-
лері ҧрпақ жаңғырту жҥйесінің иондаушы 

сәулелеу әсеріне сезімталдығы жоғары екенін 
кӛрсеткен. Әдеби мәліметтерді талдау бары-

сында, ядролық жарылыстың салдарын басы-
нан ӛткірген халықтың атабездерінде мҥмкін 

дамитын патологиялық ҥдерістер бойынша за-

манауи радиобиологтардың ортақ пікірлері әлі 
кҥнге дейін толығымен қалыптаспағаны анық-

талған [8, 9]. Осыған орай, радиациялық фак-
тордың ӛрбу жҥйесіне ықпалын бағалау мақса-

тында, эксперимент жҥзінде ішкі сәулелеу 

әсеріне ҧшыраған егеуқҧйрықтардың аталық 
бездерін морфологиялық әдіс кӛмегімен терең 

зерттеу қажеттілігі пайда болған [11]. 
Жҧмыстың мақсаты – эксперимент 

жҥзінде ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеу-

дің әсерінен кейін жануарлардың аталық без-

деріндегі әр тҥрлі мерзімдерде туындайтын 
гистоқҧрылымдық ӛзгерістеріне салыстырмалы 

талдау жҥргізу. 
МАТЕРИАЛДАР МЕН ӘДІСТЕР 

Тәжірибе жҥзінде жасы 5 ай толған, 227-
335 грамм салмағы бар аталық жынысты ақ тҥсті 

«Wistar» тҧқымдас егеуқҧйрықтар қолданылған. 

Эксперимент виварий жағдайындағы зертхана-
лық жануарларды кҥтудің барлық талаптарын 

ескеру жҥзінде іске асырылған. Тәжірибелік 
жҧмысымыз ғылыми мақсатында қолданылатын 

жануарларды қорғау бойынша Европалық парла-

мент Директивасына сай, 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-ші шілдесінен 

№442 бҧйрығына сәйкес, «Қазақстан Республи-

касында клиника алдылық, медициналық-биоло-
гиялық эксперименттер мен клиникалық 

зерттеулерді іске асыру туралы ережелері» 
бойынша жҥргізілген [4]. Егеуқҧйрықтардың 

эвтаназиясы экспозициядан кейін 3-ші, 14-ші 

және 60-шы тәуліктерде ашқарын жағдайында 
10% кетамин ерітіндісінің 0,5 мг мӛлшерін іш 

қуысына енгізу арқылы жҥзеге асырылған. 
Тәжірибенің жоспарына сай, жануарлар 3 топқа 
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бӛлінген, әрқайсысынан жоғарыда аталған 

тәуліктерге сәйкес 10 егеуқҧйрықтан алынған. 

Жануарлардың бірінші тобы (n=10) 
марганецтің нейтронды-белсендірілген диоксиді 

(56Mn) ингаляциясына ҧшыратылған. Бҧл кҥрде-
лі ҥдерісті іске асыру ҥшін Курчатов қаласында 

орналасқан «Қазақстан Республикасының Ҧлт-
тық ядролық орталығындағы Байкал-1» реакто-

ры қолданылған. Осындай гетерогендік ядро-

лық реактордың, негізінен атом энергетикасын-
дағы тҥрлі материалдарды зерттеу мен сан 

алуан биологиялық нысаналарды сәулелендіру 
барысында эксперименттер ӛткізуі ҥшін 

пайдаланылатынын айтып ӛткен жӛн. Марганец 

диоксиді ҧнтағын (кӛлемі 3 мкм-ден аспайтын 
массасы 100 мг ҧсақ бытыраңқы ҧнтағын) 

реактор жҥзінде сәулелендіру мақсатында, 
цирконий қорытпасынан тҧратын арнайы экс-

перименттік қҧрылғы қҧрастырылған [4]. Ней-
трондық-физикалық есептеулерге сай, сәуле-

лендірілген марганец диоксиді ҧнтағындағы 

энергия бӛліп шығарудың ҥлестік қуаттылығы – 
0,063 Вт·см-3, ал арнайы эксперименттік қҧрыл-

ғысында – 0,017 Вт·см-3 кӛрсеткішіне тең бол-
ған. Сәулелендіруді жҥзеге асыру барысында, 

жануарлардың тыныс алуын және ҧнтақ бӛл-

шектерінің сыртқа тарап кетуінен қорғауды 
қамтамасыз ететін ауалық фильтрі бар экс-

перименттік қҧрылғы қолданылған. Тозаң-
датылған ҧнтақ реактор жҥзінде 10 кВт қуаты 

деңгейінде 40 минут бойы сәулелендірілген. 
Экспозициядан кейінгі 56Mn белсенділігі – 

2,75×108 Бк (7,43 мКи) кӛрсеткішін қҧраған. 

56Mn (T1/2=2,58 сағ.) ҥлгісі, негізінен кӛлемі 
4×1014 н/cм² нейтрондардың физикалық инте-

гралы жҥзінде 100 мг MnО2 (Rare Metallic Co., 
Ltd., Japan) ҧнтағын ядролық реактордың 

кӛмегімен нейтрондық кҥйде белсендіру арқы-

лы алынған. Жоғары кӛрсетілген физикалық 
интеграл Хиросиманың атом бомбалауына ҧшы-

рау кезіндегі нейтрондардың кӛрсеткішімен ша-
малас екені әдеби шолу барысында анықталған 

[10]. Сәулелендіру аяқталған соң, нейтронды-

белсендірілген марганец арнайы қҧрылғы кӛме-
гімен реактордан шығарылып, қорғаушы кон-

тейнерге орналастырылғаннан кейін зерттелген 
биологиялық нысаналармен қоса сыртқа тасы-

малданған. 
Жануарлардың екінші тобын (n=10) 

сәулелендіру Семей қаласының №2 Регионал-

дық онкология диспансерінің радиология бӛлі-
мінде барлық талаптарды сақтай отырып, 

инженер-физиктердің бақылауы жҥзінде 
жҥргізілген. Сәулелендіру алдында егеуқҧй-

рықтар арнайы жасалған торшаларда (жеке 

жануар ҥшін изоляцияланған 10 ҧяшықтан 

тҧратын арнайы жәшікте) орналастырылған 

[3]. Эксперименттік жануарларды сәулеленді-

руге Б.А. Жетписбаев пен авторластары ҧсы-
нылған әдісі бойынша топометриялық-дози-

метриялық дайындығы ӛткізілген. Бҧл дайын-
дық жҥзінде егеуқҧйрықтардың топография-

лық-анатомиялық кӛлденең кесіндісі сызылған. 
Физикалық-дозиметриялық есептеулерді жҥргі-

зу барысында «Terasix» рентгенсимуляторы-

ның «PlanW» жоспарлау жҥйесі қолданылған. 
Жануарларды сәулелендіру кезінде топо-

метриялық дайындық пен дозиметриялық 
есептеулер әрбір сәулелеу жҥргізу алдында 

серияға байланысты жеке жҥргізіліп отырған 

[2]. Эксперименттің мақсатына сай, егеуқҧй-
рықтарды сәулелендіру «Teragam K-2 unit» 

атты Чехияда қҧрастырылған радиотерапия-
лық қондырғысында бір мәрте 2 Гр дозалы 

радиобелсенді элементі 60Со γ-сәулелерімен 
жҥзеге асырылған: SSD – 97,2 см, SAD – 100,0 

см, алаңы 40×40 см, t=354 с. 

Ҥшінші, яғни бақылау тобын интактты 
егеуқҧйрықтар қҧраған (n=10). 

Эксперименттік зерттеудің мақсаты мен 
міндеттерін орындау барысында, тәжірибелік 

жануарлардың аталық бездерінде туындаған 

патологиялық ӛзгерістер туралы анағҧрлым 
толық ақпараттың жиналуын қамтамасыз ететін 

гистологиялық әдістер қолданылған. 56Mn пен 
60Со әсерінен кейін 3-ші, 14-ші және 60-шы 

тәуліктерде егеуқҧйрықтардың эвтаназиясы 
жҥзінде іш қуысына 10% кетамин ерітіндісі 

енгізіліп, некропсия барысында жоғары аталған 

ағза алынып, олардың фрагменттері 10%-дық 
нейтральді формалинде бӛлме температурасы 

кезінде 24 сағат бойы фиксаждалған. Тін фраг-
менттері «Thermo Scientific Microm Ec 350-2» 

аппараты арқылы парафинге қҧйылып, микро-

том кӛмегімен («Microm International GmbH», 
Германия) қалыңдығы 5-6 мкм кӛлденең серия-

лық кесінділер дайындалып, әрі қарай гематок-
силин мен эозинмен (H&E) боялған соң, полис-

тиролы бар жамылғы шыны астына бекітілген. 

Дайын заттық шыныдағы эксперименттік 
материалдардың гистологиялық қҧрылымдары 

«Leica DM 1000» (Германия) микроскобы арқы-
лы ×10, ×40, ×100 ҥлкейімі жҥзінде талданып, 

анағҧрлым айқын және кӛрнекі патологиялық 
ҥдерістердің микрофотографиялары жасалған. 

НӘТИЖЕЛЕР 

Оң және сол жақ атабезінен веналық 
қанның ағып қайтуы мен қанқамтымының 

анатомиялық ерекшеліктерін ескере отырып, 
морфологиялық зерттеу нәтижелеріміздің 

нақтылығына бӛгет тудырмауы мақсатында оң 

жақ атабезі алынған [1]. 
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1-ші суретте (а) кӛрсетілгендей, ин-

тактты егеуқҧйрықтардың атабездері қалыпты 

қҧрылымымен сипатталған. Атабез стромасы 
микроскопия жҥзінде коллаген талшықтары-

ның тығыз қабысуымен кӛрінген. Иірімді ҧрық-
тық ӛзекшелер (ИҦӚ) бір-бірлерінен интерс-

тициальді дәнекер тінінің жіңішке қабықшасы-
мен жекеленген. Ӛзекшелер қабырғасы спер-

матогенді эпителиймен ҧсынылған. ИҦӚ 

арасындағы интерстиций аймақтары біркелкі 
орналасқан. Микроскоптың кіші ҥлкейімі жҥзін-

де де ӛзекшелерде әр тҥрлі сатыдағы сперма-
тогенездің жҥзеге асып жатқаны байқалған. 

Ӛзекшелердің бҥкіл контуры бойында біркелкі 

орналасқан миоидты жасушалар кӛрінген. Бҧл 
жасушалардың қабаты шағылысқан және ҧзар-

тылған пішінді болған. Базальді мембранада 
ӛзекшелердің ішінде нақтыланудың тҥрлі саты-

сындағы Сертоли жасушалары (сустентоцит-
тер) мен сперматогенді жасушалар анықтал-

ған. Сперматогенді эпителийдің сыртқы қаба-

тын сперматогониялар, ал ең ішкі қабатын 
сперматидалар қҧрайды. Ӛзекшелердің орта-

лығына жақындау маңайда домалақ немесе 
сопақша пішінді ірі ядросы бар сперматоциттер 

жайғасқан. Жыныс бездерінің интерстициальді 

тінінде ӛтетін қантамырлардың айналасында 
жоғары ядролық-цитоплазмалық қатынасымен 

ерекшеленген сопақша пішінді Лейдиг жасуша-
лары (эндокриноциттер) орналасқан. 

I-ші мен II-ші топтардағы жануарлар 
атабездерінің макроскопия жҥзінде ісінгенін, 

болбыр консистенциялы болғанын және олар-

дың беткейінде гиперемияланған қылтамыр-
лардың анықталғанын айтып ӛткен жӛн. 56Mn 

әсеріне ҧшыраған егеуқҧйрықтар атабездерінің 
қҧрылымын 3-ші тәулікте микроскопия жҥзінде 

зерттеу барысында, эритроциттердің стазымен 

қабаттасқан кеңейген қылтамырлар ерекше 
кӛзге тҥскен. Сперматогенді эпителий қалың-

даған, болбыр. Аса маңызды кӛңіл аударарлық 
кӛріністердің бірі – интерстиций тініндегі 

Лейдиг жасушаларының домбығуы болған (1 

сурет – а).  
Ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелену 

кезіндегі жыныс бездеріндегі ӛзгерістердің 
салыстырмалы сипаттамасы оның ҧқсастық 

белгілерін кӛрсеткенмен де, айқындылық 
дәрежесі жағынан кейбір айырмашылықтардың 

барын айтып кетуге болады. I-ші топтағы 

егеуқҧйрықтардың аталық жыныс ағзасындағы 
қҧрылымдық ӛзгерістеріне қарағанда, 2 Гр 

дозалы сыртқы сәулелеудің (60Со) әсерін алған 
жануарларда 3 тәулік ӛткен соң атабездерін-

дегі кейбір қантамырлардың саңылауларында 

эритроциттердің плазмадан бӛлінуі бірден 

кӛзге тҥскен. Бҧл топтың жануарларында 

жоғарыда сипатталған нейтронды-белсендіріл-

ген марганец диоксидіне ҧшырағандардың 
атабездеріндегі эритроциттердің стазымен 

қалыптасқан кеңейген қылтамырлардың да 
байқалғанын айтып ӛткен жӛн. Демек, 56Mn 

пен 60Со әсерін алған эксперименттік жануар-
лардың кейбір ортақ белгілері анықталғанмен 

де, гистологиялық зерттеулердің нәтижелері 

бойынша анағҧрлым айқын ӛзгерістердің 56Mn 
әсеріне ҧшыраған егеуқҧйрықтарда байқалға-

ны – ішкі иондаушы сәулелеудің атабез тініне 
елеулі биологиялық ықпалын білдіретіні 

шҥбәсіз (1 сурет – ә, б). 
56Mn әсеріне ҧшыраған егеуқҧйрықтар-

дың атабездерін 14-ші тәулікте микроскопия 

жҥзінде зерттеу барысында, келесі гистоқҧры-
лымдық ӛзгерістер анықталған: иірімді ҧрық-

тық ӛзекшелердегі сперматогенді эпителий 
кейбір аймақтарда жасушалармен толық 

қамтамасызданбаған, әсіресе сперматогония-

лармен, сперматоциттермен және жетілмеген 
сперматидалармен ҧсынылған. Сперматогенді 

эпителийдің зақымдану белгілері бар ӛзекше-
лерде кӛпшілік жағдайда сперматидалар мен 

сперматоциттерде дегенерацияның әр тҥрлі 

ӛзгерістері кӛрінген. Сперматогенді эпителий 
жасушалары арасындағы шекаралар айқын 

емес болған. Олардың кӛпшілігі сустентоцит-
термен әрекеттестігін ҥзіп, ӛзекшелер 

саңылауына енген. Мҧндай ӛзгерістер, біздің 
жорамалдауымызша, эпителиосперматогенді 

пласттың жасушааралық байланыстарына ішкі 

сәулелеудің тікелей әсерінен дамуы мҥмкін. 
Кейбір аймақтардағы ӛзекшелердің эпителий-

інде зақымданған сперматоциттердің орнында 
домалақ пішінді қуыстар тҥзілген. Тек 60% 

егеуқҧйрықтардың атабездерінде зақымданған 

сперматогенді эпителийдің белгілерімен 
қабаттасқан иірімді ҧрықтық ӛзекшелердің 

саңылауларында дегенерацияланған спермато-
зоидтардан, сперматогониялар мен сперма-

тоциттерден тҧратын жасушалық детриттердің 

жиналғаны байқалған. Сонымен қатар, 
жануарлардың басым кӛпшілігінде сперматого-

ниялардың және 1-ші мен 2-ші қатардағы 
сперматоциттердің аса айқын емес 

ойрандалуы, сондай-ақ сперматозоид шыбырт-
қысы мен сперматидалардың кейбір аймақтар-

да жойылуы байқалған. Қалған бірқатар 

егеуқҧйрықтар атабездерінің иірімді ҧрықтық 
ӛзекшелері және 1-ші мен 2-ші қатардағы 

сперматоциттер айқын некробиоз кҥйінде, ал 
Лейдиг жасушалары дистрофия кҥйінде болған 

(сурет 2-а, ә). 

Демек, радиобелсенді заттардың ин-
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2 сурет – 56Mn (а, ә) пен 60Со (б) әсерінен кейін 14-ші тәулікте анықталған егеуқҧйрықтар атабездеріндегі 
микроскопиялық ӛзгерістер. Гематоксилин мен эозин бояуы, ×10 және ×40  

3 сурет – 56Mn (а, ә) пен 60Со (б) әсерінен кейін 60-шы тәулікте анықталған егеуқҧйрықтардың аталық 
бездеріндегі микроскопиялық ӛзгерістер  

1 сурет – Интактты егеуқҧйрықтар атабезі тінінің қалыпты гистологиялық кӛрінісі (а). 56Mn (ә) және 60Со (б) 
әсерінен кейін. 3-ші тәулікте анықталған егеуқҧйрықтар атабездеріндегі гистоқҧрылымдық ӛзгерістер. 
Гематоксилин мен эозин бояуы, ×40  

a                   ә                      б 

а                    ә                      б 

а                    ә                      б 
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корпорациясы кезіндегі β-сәулеленген егеу-

қҧйрықтардың жыныс бездеріндегі ӛзгерістер, 

кӛбінесе біркелкі емес қылтамырлық толақан-
дылығымен сипатталатын гемодинамикалық 

бҧзылымдары тҥрінде басым болғанын ескер-
ген жӛн. Эксперименттік жануарлардың ҧрпақ 

жаңғырту қызметіне радионуклидтердің әсері 
кешенді болуы мҥмкін екенін де біліп жҥргені-

міз абзал. Ӛйткені радионуклидтердің ықпалы 

аталық жыныс бездерін тікелей сәулелендіру-
мен қатар, гипофиз бен эндокринді бездерге 

де әсер етуімен байланысты болуы мҥмкін. 
60Со әсерін алған жануарлар атабезінің 

2-ші аптадағы микроскопиялық кӛрінісі, 2-ші 

суретте (б) кӛрсетілгендей, иірімді ҧрықтық 
ӛзекшелердің домбығуымен, сперматогенді 

эпителий жасушалары санының азаюымен 
сипатталған. Тестикулалар паренхимасының 

морфологиялық кӛрінісі біркелкі емес.  
Нейтронды-белсендірілген марганец 

диоксиді әсеріне ҧшыраған егеуқҧйрықтардың 

атабездеріндегідей сыртқы иондаушы сәулелеу 
әсерін алғандардың да сперматогенді эпите-

лийі сперматогониялармен, сперматоциттер-
мен және жетілмеген сперматидалармен ҧсы-

нылған. Бірқатар аймақтарда сперматогония-

лар ядроларының гиперхромдылығы және 
миоидты жасушалардың гипертрофиясы бай-

қалған. Сертоли жасушаларының әр тҥрлі кӛ-
лемді, ҧзарыңқы және сопақша пішінді бол-

ғаны – олардың функциялық белсенділігін біл-
діруі деп жорамалдауға болады.  

Зерттеу нәтижелеріміз кӛрсеткендей, 

әр тҥрлі иондаушы сәулеленуден аталық без-
дерде 2 аптадан кейін туындайтын морфоло-

гиялық белгілер – дистрофиялық ҥдерістер 
мен некробиоздық ӛзгерістер болып табылады.  

56Mn әсерінен кейін 2 ай ӛткен соң 

жануарлардағы кӛлемі жағынан кішірейген 
аталық жыныс ағзасының микроскопиялық 

зерттеуі аталық бездеріндегі деструкциялық 
ӛзгерістердің анағҧрлым жоғары деңгейін кӛр-

сеткен. Егеуқҧйрықтар атабездерінің қанта-

мырларында гиперемия мен қанның формалық 
элементтерінің стазы ерекше кӛзге тҥскен. Бҧл 

кӛрініс қантамырлық тҥйіндер ағысының бҧзы-
лымдарын білдіреді. 80% жануарлардың ӛзек-

шелер саңылауында сперматогенді эпителий-
дің дезорганизациясы, ал қалғандарда десква-

мацияланған эпителий мен сперматогониялар-

дың ойрандалу белгілері анықталған. Бірқатар 
егеуқҧйрықтарда герминативті қҧрылымдар 

тек саңылаудағы лизистенген элементтердің 
аздаған саны бар сперматогонияларға ғана тән 

болған. ИҦӚ кӛбінесе дҧрыс емес пішінді, 

диаметрі кішірейген және саңылауында бір-

біріне жанасқан ірі жасушалардан тҧрады. 

Осындай облитерацияланған қҧрылымдар 

аталық без паренхимасында диффузды тҥрде 
жайылған. Кейбір ӛзекшелер некробиоз ошақ-

тары бар барлық қабаттарының ойрандалуы-
мен сипатталған. Кейде иірімді ҧрықтық ӛзек-

шелердің арасындағы талшықтанған дәнекер 
тін қабатшасында фибробласттары бар тал-

шықтанған қҧрылымдар кӛрінген. Бірқатар 

жағдайларда ӛзекшелер қабырғаларының 
айналасында жасушалық инфильтраттар 

кездескен.  
Жануарлардың 90%-ында ӛзекшелер 

эпителийінің, сустентоциттер мен спермато-

циттердің, сперматозоидтардың, дистрофия-
лық ӛзгерістері, ал кейбіреулерінің ӛзекшелер 

эпителийінде тіпті ошақтық жасушалық некроз 
белгілері анықталған. Паренхималық тестику-

лалардың морфологиялық сипаты біртекті 
емес кҥйде болған. 1-ші мен 2-ші қатардағы 

сперматоциттер айқын дегенерациялық ӛзге-

рістерімен кӛзге тҥскен. Сонымен қатар, 
дистрофиялық пен некробиоздық ҥдерістердің 

сперматидалар мен 2-ші типті сперматоцит-
терде байқалғанын айтып ӛткен жӛн. 60% 

егеуқҧйрықтарда ғана сперматидалардың ай-

қын некробиозының некрозға деген тенден-
циясы, сондай-ақ ӛзекшелер саңылауында 

ӛлген сперматидалардан тҧратын жасушалық 
детрит анықталған. Миоидты жасушалар сәл 

гипертрофияланған. Иірімді ҧрықтық ӛзекше-
лердің гистиондары мен сәйкес интерсти-

циальді эндокриноциттер кластерлерінің 

деструкциясы, ең алдымен стромалық ісінумен 
және эндокринді паренхимадағы жасушалық 

элементтердің атрофиясы салдарынан туында-
ған деп жорамалдауға болады. Интерстициаль-

ді тін де морфодинамиканың біртектес сипатын 

кӛрсеткен. Лейдиг жасушалары кӛлемі жағы-
нан кішірейген және қосалғылық пен ҧршық 

тәрізділік белгілерімен кӛзге тҥскен (сурет 3-а, 
б). Осындай нақтыланудың морфологиялық 

белгілері функциялық белсенділіктің нашар-

лауын және стероидогенездің интрагонадалық 
бӛгетін білдіреді [8]. 

60Co әсерінен кейін 2 ай ӛткен соң 80% 
егеуқҧйрықтар тестикулаларының паренхима-

сында интерстиций қантамырларының біркелкі 
емес толақандылығы және қантамыр қабыр-

ғаларының склерозы – бірден кӛзге тҥскен 

белгілердің бірі болған. Иірімді ҧрықтық 
ӛзекшелердің эпителиосперматогенді пласт-

тарының дегенерациялық ӛзгерістері дес-
трукциялық динамика кезеңдерінің реттілігімен 

анықталған. Сперматогониялар ӛзекшелердің 

қабырғаларында жатқан базальді мембранада 
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орналасқан және ӛзекшелердің кейбіреулерін-

де ойрандалған. 1-ші типті сперматоциттер 

кейбір кесілімдерде синтициальді байланыс-
қан, сондай-ақ сперматогенді эпителий жасу-

шаларының екінші қабатын қҧраған және 
сперматогониялардан ірілеу кӛрінген (сурет 3-

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

ӛзгерістермен сипатталған. Бірқатар иірімді 

ҧрықтық ӛзекшелерде біріккен кӛп ядролы 
сперматидалар кӛзге тҥскен және қҧрылымы 

жағынан сперматоциттерге жақындаған. 
Тестикулалар паренхимасының морфология-

лық кӛрінісі I-ші топ жануарлардың атабез-

деріндегідей біркелкі емес болған. Тестосте-
ронның ӛндірілуіне қатысушы – Лейдиг жасу-

шаларының дистрофиялық ӛзгерістері ісіну 
тҥрінде кӛрінген [7].  

I-ші мен II-ші топ жануарлардың 80%-
ында атабездеріндегі гистоқҧрылымдық ӛзге-

рістерінің салыстырмалы сипаттамасы жыныс 

жасушаларының деструкциясы жағынан ҧқсас-
тық белгілері анықталғанмен де, сәл айыр-

машылықтары бар екенін айтып ӛткен жӛн. 
Белсендірілген марганец диоксиді әсерін алған 

егеуқҧйрықтардың 80%-ында 60-шы тәулікте 

ойрандалған ИҦӚ байқалған. Қалыпты қҧры-
лымы бар ӛзекшелер сиректеу кездескен. I-ші 

топтағы жануарлар кӛпшілігінің аталық без-
деріндегі ӛзекшелердің басым пайызы II-ші 

топпен салыстырғанда, кӛбінесе сперматогенді 
эпителий зақымдануларының айқын белгілері-

мен ҧсынылған. Әсіресе, ішкі иондаушы сәуле-

ленуден кейін бҧл мерзімде атабездердегі 
сперматогенді эпителийдің зақымдану белгі-

лері бар ӛзекшелердің пайыз мӛлшері басқа 
топтарға қарағанда, анағҧрлым тӛмендегені 

тіркелген. Ал жыныс бездеріндегі сперматоге-

нездің жеңіл бҧзылыстарымен кӛзге тҥскен 
ӛзекшелердің деструкциялық ӛзгерістері сырт-

қы иондаушы сәулелеу әсерін алған егеу-
қҧйрықтарға тән болған. Алайда, β-сәуле-

леуден кейін 2-ші аптада жануарлардың ата-

бездеріндегі сперматогенездің жеңіл бҧзылым-
дарының белгілері γ-сәулеленгендердің 2-ші 

айында аңғарылған ӛзгерістеріне ҧқсас 
болғанын ескерген жӛн. Бҧл мерзімде сыртқы 

иондаушы сәулелеу әсерінен кейін жыныс 
бездерінің ойрандалған ӛзекшелерінде сперма-

тогониялардың кӛп мӛлшері және сустентоцит-

тердің жартысы сақталған. Иірімді ҧрықтық 
ӛзекшелердің деформациялануы мен жыныс 

жасушаларының саңылауға десквамациялануы 
радиация әсеріне сперматогенез сезімталдығы 

кӛрсеткіштерінің бірі болуы ықтимал. Сәуле-

леуден кейінгі кеш мерзімде анықталған спер-

матогенез бҧзылымдарының белгілерімен 

сипатталатын ӛзекшелердің пайызы 3-ші 

тәулік пен 2-ші аптада тіркелген ӛзгерістерінен 
анағҧрлым басым екені сӛзсіз.  

Сыртқы иондаушы сәулелену әсерін 
алғандармен салыстырғанда, нейтронды-бел-

сендірілген марганец диоксидіне ҧшыраған 
жануарлар атабездерінің басты ерекшелігі – 

интерстициальді тініндегі Лейдиг жасушалары-

ның дистрофиялық пен некробиоздық ҥдеріс-
терінің қалыптасуы болып саналады. Жалпы, 

сперматогенездің атипиялығы, яғни аталық 
бездерде деструкциялық жасушалардың пайда 

болуы, біздің пікірімізше, ішкі мен сыртқы 

иондаушы сәулеленудің гонадотоксикалық 
ықпалының қарқындылығын білдіреді. 

ТАЛҚЫЛАУ 
«Шағын» дозалы ішкі мен сыртқы 

иондаушы сәулеленудің егеуқҧйрықтар атабез-
деріне ықпалын зерттеу барысында, ерте және 

кешеуілдеу мерзімі аясында жыныстық жасу-

шалардың әр тҥрлі сәулелік серпілісі анық-
талған. Алғашқы тәуліктердегі жыныс бездері-

нің гистоқҧрылымдық ӛзгерістері 56Mn пен 60Со 
тобындағы жануарларда байқалған. Әсіресе, 

аталық бездеріндегі қантамырлардың гипере-

миясы мен қанның формалық элементтерінің 
стазы 3-ші тәулікте байқалса, 2-ші аптада 

гемодинамикалық бҧзылымдарымен қатар, 
сперматогенді эпителий жасушалары санының 

азаюы мен дистрофиялық ӛзгерістері айқын-
далған. Белсендірілген марганец диоксиді 

ықпалынан кейін 60-шы тәулікте жануарлар 

кӛпшілігінің атабездеріндегі ӛзекшелердің 
басым пайызы сыртқы иондаушы сәулелеу 

әсерін алған жануарлармен салыстырғанда, 
сперматогенді эпителий зақымдануларының 

айқын белгілерімен сипатталған. 56Mn әсерінен 

кейін 2-ші аптада егеуқҧйрықтардың жыныс 
бездеріндегі сперматогенездің жеңіл бҧзылым-

дарының белгілері γ-сәулеленгендердің 2-ші 
айында аңғарылған ӛзгерістеріне ҧқсас болға-

нын ескерген жӛн. Сәулелеуден кейінгі кеше-

уілдеу мерзімде анықталған сперматогенез 
бҧзылымдарының белгілерімен сипатталатын 

ӛзекшелердің пайызы 3-ші тәулік пен 2-ші 
аптада тіркелген ӛзгерістерінен анағҧрлым 

басым екені сӛзсіз. 60Со әсеріне ҧшыраған 
жануарлармен салыстырғанда, 56Mn ықпалы-

нан кейінгі жыныс бездерінің басты ерекше  

лігі – интерстициальді тініндегі Лейдиг жасу-
шаларының дистрофиялық пен некробиоздық 

ҥдерістерінің қалыптасуы болған. Егеуқҧйрық-
тардың атабездерінде деструкциялық жасуша-

лардың пайда болуы, біздің пікірімізше, «ша-

ғын» дозалы иондаушы сәулелеудің гонадо-
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токсикалық ықпалының қарқындылығын білді-

реді. Алайда, ішкі мен сыртқы иондаушы 

сәулелеу әсеріне ҧшырағандардың атабезде-
рінде кейбір ортақ белгілері анықталғанмен 

де, анағҧрлым айқын гистоқҧрылымдық ӛзге-
рістердің 56Mn тобындағы егеуқҧйрықтарда 

байқалғанын ескерген жӛн. Аталық бездердегі 
анықталған патологиялық ҥдерістерді ескере 

отырып, сәулеленген жануарлардың жыныс 

жасушаларын радиосезімталдығы жағынан 
келесі ретімен тізіп қоюға болады: сперматида-

лар, сперматозоидтар, сперматоциттер, спер-
матогониялар. Жоғары аталған топтағы жа-

нуарлардың жыныс бездеріндегі ӛзгерістерге 

қарағанда, сыртқы сәулелеудің ерте мерзімі 
аясында строма қантамырларының толақанды-

лығы мен компенсациялық серпілістердің 
кҥшеюі жҥзіндегі ӛзгерістер іске қосылса, 

кешеуілдеу мерзімі аясында жыныс бездерін-
дегі қантамырлық қабырғалардың қалыңдауы 

мен иірімді ҧрықтық ӛзекшелердің домбығуы 

байқалған.  
ҚОРЫТЫНДЫ 

Сонымен, эксперименттік зерттеу жҧ-
мысымыздың мақсатына сай іріктелген топтар-

дағы жануарлардың атабездерінде ерте және 

кешеуілдеу мерзімі аясында дамитын патоло-
гиялық ҥдерістерді гистологиялық әдіс арқылы 

айқындап, салыстырмалы тҥрде баға беру 
барысында келесі қорытындылар ҧсынылған:  

Эксперименттік жануарлар аталық 
бездерінің қҧрылымдық жағдайын анықтайтын 

гистологиялық зерттеу әдістері кешеуілдеу 

мерзімі аясында туындаған айқын патология-
лық ӛзгерістердің реактивті және деструкция-

лық сипатын кӛрсеткен. 56Mn әсеріне ҧшыраған 
егеуқҧйрықтардың зерттеуге алынған ағзасын-

да қалыптасқан ерте және кешеуілдеу мерзімі 

аясындағы тіндік қҧрамының ӛзгеруі, негізінен 
60Со әсеріне қарағанда, ішкі иондаушы сәуле-

леудің анағҧрлым улы және сенсибилизация-
лаушы ықпалын білдіреді.  
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D. Ye. Uzbekov, N. Zh. Chaizhunusova, D. M. Shabdarbayeva, G. K. Amantayeva, Y. O. Kairkhanova, A. A. Zhakipova, 
S. A. Apbasova, S. Ye. Uzbekova, Zh. Zh. Abishev, B. Ruslanova, A. A. Dussupova, Zh. B. Kasymbay 
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF HISTOMORPHOLOGIC CHANGES IN THE TESTIS OF RATS EXPOSED TO 
INTERNAL AND EXTERNAL RADIATION 
Semey medical university (Semey, Republic of Kazakhstan) 

 

It is knоwn that реrsоns еxроsеd tо iоnizing radiatiоn side by side with a diffеrеnt оf damaging еffеcts, in 
рarticular attention to given the reproductive system. Thе dоminant rоlе оf nеutrоn-activatеd radiоnuclidе Manganеsе-
56 (56Mn) was nоtеd in thе trеatisеs оf Jaрanеsе sciеntists whо studiеd thе A-bоmb еffеcts оf Jaрanеsе cities 
dеsеrving thе intеrеst nowaday. In this regard, the research purpose was to study thе micrоscорic changеs in thе tes-
tes оf rats еxроsеd tо β– and γ–radiatiоn. 

In еxреrimеnt, male sеx «Wistar» rats in amоunt оf 30, wеighting aррrоximatеly 227-335 g. Nеcrорsy оf thе 
animals wеrе оn thе 3rd, 14th and 60th days aftеr irradiatiоn, thеn thе testes rеmоvеd, aftеrward that was fixеd in 10% 
fоrmalin. Tissuеs fragmеnts еmbеddеd in рaraffin, thеn sеctiоns arе manufacturеd sеrial transvеrsе 4 mm thicknеss 
which wеrе subsеquеntly stainеd by hеmatоxylin and еоsin (H&Е).  

The finding of an experimental study demonstrated that neutron-activated manganese dioxide (56Mn) effect 
the rats testis revealed a high risk level of internal radiation compared with the external radiation (60Co) effects, that is 
confirmed by the presence of dystrophic and necrobiotic processes in late period. The data obtained confirm the role of 
ionizing radiation in the formation of histomorphological features depending on both dose and type of radiation. 

Key words: ionizing radiation, testes, histomorphology, dystrophy, rats 
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Клиническая медицина  

 

Теоретическая и экспериментальная медицина 

aктивировaнного рaдионуклида Марганца-56 (56Mn) отмечалась в трудах японских ученых, изучавших 
последствия атомной бомбардировки в городах Японии вызывает аучный интерес до настоящего времени. В 
связи с этим целью исследования явилось изучение гистоструктурных изменений в семенниках крыс, 
подвергавшихся воздействию β- и γ-излучения. 

В эксперименте использованы 30 крыс-самцов линии «Вистар» массой 227-335 г. Животных подвергали 
некропсии на 3, 14 и 60 сут после облучения, затем извлекали семенники, после чего фиксировали в 10% 
формалине. Фрагменты тканей заливали в парафин, затем изготовливали поперечные серийные срезы 
толщиной 4 мкм, которые в дальнейшем окрашивали гематоксилином и эозином. 

Результаты экспериментального исследования показали, что воздействие нейтронно-активированного 
диоксида марганца (56Mn) на семенники крыс обусловило высокий уровень риска внутреннего облучения по 
сравнению с эффектами внешнего излучения (60Со), что подтверждено наличием дистрофических и 
некробиотических процессов в поздние сроки. Полученные данные подтверждают роль ионизирующего 
излучения в формировании гистоморфологических признаков, зависящих как от дозы, так и от типа излучения. 

Ключевые слова: ионизирующее излучение, семенники, гистоморфология, дистрофия, крысы  


