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56Mn, нeгiзiнeн Жапон қаларындағы aтoм бoмбaлayынaн кeйiн aлғaшқы бipнeшe caғaт iшiндeгi β-

cәyлeлeyмeн тyдыpылғaн нeйтpoндapдың дoминaнтты pӛлiн қҧpaғaны тypaлы дәлeлдeмeлepдi бipқaтap 
ғaлымдapдың eңбeктepiндe бaйқayғa бoлaды. Иондағыш сәуленің ингаляциялық әсерінен дамитын атабез 
тініндегі Ki-67 пролиферациялық белсенділіктің жалпы заңдылықтары мен мҥмкін механизмдерін зерттеуге 
арналған ғылыми жҧмыстар қол жетімді әдебиет арасында жеткіліксіз. 

Жaнyapлapдың нeкpoпcияcы cәyлeлeyдeн кeйiн 3-шi, 14-шi жәнe 60-шы тәyлiктepдe opындaлып, аталық 
бездері aлынғaннaн coң 10% фopмaлиндe фикcaциялaнғaн. Иммyнды гиcтoxимиялық cepпiлicтepдi визyaлизaциялay 
мaқcaтындa DAB+(DAKO) жҥйeci қoлдaнылғaн. Пpoлифepaциялық бeлceндiлiктi бaғaлayғa apнaлғaн Ki-67-пoзитивтi 
жacyшaлap caны aнықтaлып, aлынғaн нәтижeлep пaйыз мӛлшepi тҥpiндe кӛpceтiлгeн. Ҧcынылғaн мәлiмeттep мeн 
нәтижeлep opтa (М), мeдиaнa (Мe) жәнe квapтиль apaлық интepвaл (IQR) кӛмeгiмeн aңғapылғaн. Cтaтиcтикa жҥзiндeгi 
caлыcтыpмaлы cипaттaмa Кpacкeл-Уoллиc нышaны apқылы жҥpгiзiлгeн (SPSS 2,0). 

56Mn пен MnО2, сондай-ақ 60Со топтар арасындағы зерттеуге алынған атабез тінінде салыстырылған бҧл 
кӛрсеткіштің нәтижелеріне сай, Ki-67 антигенінің сандық мӛлшері нейтронды-белсендірілген марганец диоксиді 
әсеріне ҧшыраған егеуқҧйрықтарда нақты тҥрде жоғарылауымен сипатталады. 

Кiлт cӛздep: 56Mn, аталық без, иммyнды гиcтoxимия, Кi-67, eгeyқҧйpықтap  

Ғалымдардың зерттеу мәліметтеріне 

сәйкес, иондаушы сәулелеудің кез-келген тҥрі 

аталық жынысты жануарлардың жыныс 
ағзаларындағы дегенерациялық ӛзгерістерін 

және сперматогенез бҧзылымдарын тудырады. 
Сперматогенді жасушалар митоздық немесе 

мейоздық белсенділігімен сипатталатындық-
тан, радиация әсерінен ынталандырылатын 

оттегінің белсенді тҥрлеріне аса сезімтал 

болып келеді [3]. «Шағын» дозалармен сәуле-
лену салдарынан атабез зақымданулары 

дамуының ықтималдылығы сперматоциттер 
митохондрияларының радиацияға аса сезімтал 

екендігімен тҥсіндіріледі. Ерлердің ҧрпақ жаң-

ғырту кҥйін бақылайтын физиологиялық реак-
циялардағы митохондриялық тотығу ҥдерісте-

рінің сәулеленуден кейінгі бҧзылымдарына 
заманауи ғалымдардың кӛбірек кӛңіл бӛле 

бастағанын бірқатар мақалаларда байқауға 
болады [9]. Жыныс бездеріндегі ӛлімге ҧшыра-

маған сперматогониялардың жартысы – цито-

плазмаға толы диплоидты жасушалар болып 
табылады. Ондай жасушалардың сәулелену 

нәтижесінде туындаған зақымдануларды 
репарациялаудың жоғары қабілетімен 

сипатталатыны әдебиеттерден мәлім. Жас 

организмнің аталық бездеріндегі сперматоген-
дік эпителий жасушаларының радиацияға аса 

сезімтал болуына байланысты сперматогония-
лар пролиферациясының тоқталуы мен 

қалжырауы – маңызды кӛрсеткіштердің бірі 
бола алатынын ескерген жӛн [4]. 

Ғылыми деректер бойынша, жетілмеген 

сперматозоидтар концентрациясының жоғары-

лауы немесе жетілген сперматозоидтар саны-
ның нақты тҥрде тӛмендеуі шағын дозалы 

сәулелеу әсері кезінде байқалады. Сондықтан 
қазіргі уақытта шәуеттің дифференциациясы 

мен продукциясының қалпына келу ҥдерісінің 
тежелуі негізінде жатқан сәуле дозаларындағы 

сандық айырмашылықтарды жҥзеге асыру 

қажеттілігі туындап отыр [13]. Ғалымдардың 
жҥргізген гистологиялық зерттеулерінде, сәуле 

әсеріне ҧшыраған жануарлардың атабездерін-
дегі ҧрықтық ӛзекшелер саңылауы мен эпите-

лийінің диаметрі, кӛбінесе радиация дозасына 

байланысты ӛзгеретіні анықталған. Ӛрбу қыз-
метінің нашарлау қаупі сәуленің жалпы 

дозасымен, әсер ету ҧзақтығымен, зақымдану 
деңгейімен, жасушаның даму сатысымен, 

сондай-ақ организмнің жасымен және басқа да 
кӛптеген факторлармен анықталады [10]. 

Сондықтан адамдар мен жануарлардың гено-

фондын сақтап қалу мақсатында олардың 
жетілген жыныстық жасушаларына «шағын» 

дозалы әр тҥрлі иондаушы сәулелеу әсерінің 
механизмдерін зерттеудің маңызы ӛте зор. 

Морфология жҥзінде аңғарылатын спермато-

генездің тҥрлі сатылары кезіндегі жыныстық 
жасушалардың салыстырмалы радиосезімтал-

дығын және дозалық тәуелділік пен шекарала-
рын анықтау – бҥгінгі кҥні де радиобиология-

дағы ӛзекті мәселелердің бірі болып қала 
береді [13].  
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Зерттеу мақсаты – шaғын дoзaлы ішкі 

мeн сыртқы cәyлeлey әcepiнe ҧшыpaғaн 

eгeyқҧйpықтapдың аталық безінде жҥзeгe 
acaтын жacyшaлapдың пpoлифepaциялық 

бeлceндiлiгiн Ki-67 aнтигeнiнiң дeңгeйiн aнықтay 
apқылы бoлжaмдық мaңыздылығын бaғaлay. 

МАТЕРИАЛДАР МЕН ӘДІСТЕР 
Тәжірибе жҥзінде жасы 5 ай толған, 

227-335 грамм салмағы бар аталық жынысты 

ақ тҥсті «Wistar» тҧқымдас егеуқҧйрықтар 
қолданылған. Эксперимент виварий жағдайын-

дағы зертханалық жануарларды кҥтудің бар-
лық талаптарын ескеру жҥзінде іске асырыл-

ған. Тәжірибелік жҧмысымыз ғылыми мақса-

тында қолданылатын жануарларды қорғау 
бойынша Европалық парламент Директивасы-

на сай, Қазақстанның Семей қаласы мемлекет-
тік медицина университетінің Этикалық коми-

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

Республикасы Денсаулық Сақтау Министрінің 

2007 жылдың 25-ші шілдесінен №442 бҧйры-
ғына сәйкес, «Қазақстан Республикасында кли-

ника алдылық, медициналық-биологиялық экс-
перименттер мен клиникалық зерттеулерді іске 

асыру туралы ережелері» бойынша жҥргізіл-

ген. Егеуқҧйрықтардың эвтаназиясы экспози-
циядан кейін 3-ші, 14-ші және 60-шы тәулік-

терде ашқарын жағдайында 10% кетамин 
ерітіндісінің 0,5 мг мӛлшерін іш қуысына енгізу 

арқылы жҥзеге асырылған. Тәжірибенің 
жоспарына сай, жануарлар 4 топқа бӛлінген, 

әрқайсысынан жоғарыда аталған тәуліктерге 

сәйкес 15 егеуқҧйрықтан алынған.  
Жануарлардың бірінші тобы (n=45) 

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 пайда-

ланылатынын айтып ӛткен жӛн. Марганец диок-
сиді ҧнтағын реактор жҥзінде сәулелендіру 

мақсатында, цирконий қорытпасынан тҧратын 
арнайы эксперименттік қҧрылғы қҧрастырыл-

ған. Нейтрондық-физикалық есептеулерге сай, 

сәулелендірілген марганец диоксиді ҧнтағын-
дағы энергия бӛліп шығарудың ҥлестік қуатты-

лығы – 0,063 Вт·см-3, ал арнайы эксперименттік 
қҧрылғысында – 0,017 Вт·см-3 кӛрсеткішіне тең 

болған. Тозаңдатылған ҧнтақ реактор жҥзінде 

10 кВт қуаты деңгейінде 40 минут бойы сәуле-

лендірілген. Экспозициядан кейінгі 56Mn бел-

сенділігі – 7,43 мКи кӛрсеткішін қҧраған. 56Mn 

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

жҥзінде 100 мг MnО2 ҧнтағын ядролық реактор-
дың кӛмегімен нейтрондық кҥйде белсендіру 

арқылы алынған [12]. 
Жануарлардың екінші тобы (n=45) бел-

сендірілмеген марганец диоксиді (MnО2) 

ингаляциясына ҧшыратылған. Яғни, бірінші 
топқа қарағанда, бҧл топтың биологиялық 

нысаналары арнайы эксперименттік қҧрылғы-
ның немесе контейнердің шетінде перфора-

цияланған тесік арқылы жасанды тҥрде тозаң-

дандырылған, бірақ сәулелендірілмеген марга-
нец диоксиді ҧнтағымен дем алған. Экспери-

мент ӛткізу кезінде зертханалық егеуқҧйрық-
тардың қарекетін сақтау мақсатында контей-

нердің арнайы тесіктері арқылы таза ауаның 
да енуі ескерілген. Жануарлар марганец диок-

сиді ҧнтағымен тозаңдандырылған контейнер-

лерде екі сағат бойы ҧсталған [2]. 
Жануарлардың ҥшінші тобын (n=45) сәу-

лелендіру Семей қаласының №2 Регионалдық 
онкология диспансерінің радиология бӛлімінде 

барлық талаптарды сақтай отырып, инженер-

физиктердің бақылауы жҥзінде жҥргізілген. Сәу-
лелендіру алдында егеуқҧйрықтар арнайы жа-

салған торшаларда орналастырылған. Топомет-
риялық-дозиметриялық дайындығы жҥзінде 

егеуқҧйрықтардың топографиялық-анатомиялық 
кӛлденең кесіндісі сызылған. Физикалық-дози-

метриялық есептеулерді жҥргізу барысында 

«Terasix» рентгенсимуляторының «PlanW» жос-
парлау жҥйесі қолданылған. Жануарларды сәу-

лелендіру кезінде топометриялық дайындық пен 
дозиметриялық есептеулер әрбір сәулелеу жҥргі-

зу алдында серияға байланысты жеке жҥргізіліп 

отырған. Эксперименттің мақсатына сай, егеу-
қҧйрықтарды сәулелендіру «Teragam K-2 unit» 

атты Чехияда қҧрастырылған радиотерапиялық 
қондырғысында бір мәрте 2 Гр дозалы радио-

белсенді элементі 60Со γ-сәулелерімен жҥзеге 

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

Тӛртінші, яғни бақылау тобын интактты 
егеуқҧйрықтар қҧраған (n=45). 

Эксперименттік зерттеудің мақсаты мен 
міндеттерін орындау барысында, тәжірибелік 

жануарлардың аталық бездерінде туындаған 

патологиялық ӛзгерістер туралы анағҧрлым 
толық ақпараттың жиналуын қамтамасыз ете-

тін иммунды гистохимиялық әдістер қолданыл-
ған. 56Mn пен 60Со әсерінен кейін 3-ші, 14-ші 

және 60-шы тәуліктерде егеуқҧйрықтардың 

эвтаназиясы жҥзінде іш қуысына 10% кетамин 
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ерітіндісі енгізіліп, некропсия барысында жоға-

ры аталған ағза алынып, олардың фрагмент-

тері 10%-дық нейтральді формалинде бӛлме 
температурасы кезінде 18 сағат бойы фиксаж-

далған. Иммунды гистохимиялық серпілістерді 
визуализациялау мақсатында DAB+(DAKO) 

жҥйесі қолданылған. Микроскопиялық зертте-
уді жҥзеге асыру барысында тіндердің репре-

зентативті аймақтары ескерілген. Мультиблок-

тың техникалық орындалуы жҥзінде «TMA Mas-
ter» бағдарламалық-аппараттық кешені қолда-

нылған. Зерттеуге алынған дайын боялған зат-
тық шынылар автоматизацияланған Mirax MIDI 

сканері арқылы ӛткен.  

Ki-67 нәруызын иммунды гисто-
химия жҥзінде анықтау. Антигендерді 

жасырынсыздандыру ҥдерісі ретривердің 120°
C температурасы кезіндегі цитраттық (рН=6,0) 

буфердің 0,01 М ерітіндісінде 20 минут бойы 
кесілімдердің инкубациясы арқылы жҥзеге 

асырылған. Эндогендік пероксидаза ферменті 

3% сутектің асқын тотығында 10 минут ішінде 
кесілімдерді ӛңдеу кезінде блокадаланған. 

1:400 қатынасы мӛлшеріндегі Ki-67 ядролық 
антигендеріне біріншілік антиденелердің ин-

кубациясы бӛлме температурасы кезінде 20 

минутқа дейін созылған. Иммундық боялым 
стрептавидин-биотиндік пероксидаза әдісімен 

жҥргізілген. Хромоген жҥзінде 3,3-диаминобен-
зидин ерітіндісі алынған. Ядролық бояу мақса-

тында гематоксилин қолданылған. Келеңсіз 
бақылау біріншілік антиденелерсіз іске асы-

рылған. «Leica DM 1000» (Германия) микрос-

кобының ×40 пен ×100 ҥлкейімі жҥзінде әр 
препараттан 30 кӛру алаңдарындағы 200-ден 

кем емес жасушалар зерттелінген. Пролифера-
циялық белсенділікті анықтауға арналған Ki-67 

кӛрсеткіші, негізінен позитивті боялған жасу-

шалар санының есептелген жасушалардың 
1000 санына қатынасының 100%-ға кӛбейтін-

дісі формуласымен анықталған.  
Зерттеу нәтижелерінің сандық кӛрсет-

кіштерінің статистикалық ӛңдеуі «SPSS 2.0» 

қолданбалы бағдарламаның лицензияланған 
пакеттері кӛмегімен жҥзеге асырылған. Зерт-

теу кезінде алынған нәтижелер морфофунк-
ционалды талдау тҧрғысынан статистика 

жҥзінде нақты және репрезентативті болып 
саналған. Бҥкіл зерттелген сандық кӛрсеткіш-

терге қалыптыдан ерекше болып табылатын 

іріктеу тән болған. Сондықтан нәтижелердің 
статистикалық ӛңдеуі кезінде олар орташа 

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

сипатталған. Зерттеуге алынған факторлардың 

аталық безіне морфофункционалды аспектіле-

рін салыстырмалы тҥрде бағалау барысында 

Краскел-Уоллистің Н-ӛлшемі қолданылған. 

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

НӘТИЖЕЛЕР 
Соңғы уақытта клиникалық онкомор-

фология жҥзінде молекулалық маркерлердің 
жасуша деңгейіндегі экспрессиясын анықтай-

тын иммунды гистохимия (ИГХ) әдісі кең 

қолданылады. Тіндердегі неоплазиялық ҥдеріс-
тердің жеке биологиялық сипатын бағалаудағы 

осындай әдістің артықшылығы, авторлардың 
айтуынша, кӛрнекі дерттік ошақтың орнындағы 

антигендерді нақты анықтаудың негізінде 

жатыр [5]. Аталық бездерде Ki-67 молеку-
лалық биомаркерін микроскопия жҥзінде 

анықтау, негізінен жоғары қаупі бар неоплаз-
малардың қатерлілік дәрежесін аңғаруға 

кӛмектесуі мҥмкін. Жоғары айтылғандай, мо-
ноклондық антиденелердің Ki-67 маркеріне 

серпілісі еселену ҥдерісіне ҧшыраған жасуша-

лардың санын анықтауға мҥмкіндік береді, ӛйт-
кені бҧл нәруыз тек пролиферацияланған жа-

сушалардың ядроларында ғана экспрессияла-
нады және жасушалық оралымның G1, G2, S 

пен M сатыларында аңғарылады. Қазіргі уа-

қытта ісіктердің кӛптеген тҥрлері кезіндегі Ki-
67 нәруызын анықтауға арналған ғылыми 

мақалалар кӛбейіп бара жатыр [7].  
1-ші суреттерде кӛрсетілгендей, Ki-67 

нәруызын іске асыратын жасушалардың ана-
ғҧрлым жоғары мӛлшері β- мен γ-сәулелеу 

әсерінен кейін 14-ші тәулікте байқалған. 

Ki-67 индексі бойынша пролиферация-
лық белсенділік мӛлшерінің жоғарылауына 

тәуелді медиана мен орташа кӛрсеткіштердің 
анағҧрлым артуы тіркелген. Оның ҥстіне, орта-

ша кӛрсеткіштер Ki-67 индексі бойынша тӛмен 

пролиферациялық белсенділік, негізінен 60Co 
әсеріне ҧшыраған егеуқҧйрықтардың жыныс 

бездерінде анықталған. Бҧл айырмашылық 
статистика тҧрғыдан мәнді болған. Алынған 

нәтижелерге сәйкес, зерттелген антиген – 

тіндердегі патологиялық ҥдерістердің алдағы 
ағымын болжауы ҥшін арнайы зат болып 

саналады. Демек, Ki-67 индексін есептеу арқы-
лы жасушалардың пролиферациялық белсенді-

лігін анықтау – бҧл патологиялық ҥдерістер 
ағымының агрессиялығын клиника жҥзінде 

бағалауы ҥшін заманауи морфологиялық диаг-

ностиканың қажетті әдістерінің бірі екенін 
ескергеніміз абзал. Сондай-ақ, бҧл кӛрсеткіш 

науқастардың ісіктік ауыр сырқаттардан тірі 
қалу қабілеттілігімен корреляциялайды және 

сәйкес био- мен химиотерапияны таңдауда ӛте 

маңызды болып табылады [6]. 
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2 сурет – 56Mn (а, ә) пен 60Co (б, в) әсерінен кейін 60-шы тәулікте анықталған егеуқҧйрықтар атабездеріндегі    
Кi-67–позитивті жасушалардың кӛрінісі (×10 және ×40)  

 
1 кесте – Тәжірибелік пен қалыпты топ егеуқҧйрықтардың атабездеріндегі әр тҥрлі мерзімі аясында анықталған 
Кi-67 кӛрсеткішінің (%) деңгейі 

1 сурет – 56Mn (а) пен 60Co (ә) әсерінен кейін 14-ші тәулікте анықталған егеуқҧйрықтар атабезі тініндегі Кi-67–
позитивті жасушалардың кӛрінісі (×10)  

56Mn MnО2 
60Co Бақылау Краскел-Уоллис 

ӛлшемі 
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 
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2-ші суреттерде кӛрсетілгендей, Ki-67 

нәруызын іске асыратын жасушалардың 

анағҧрлым жоғары мӛлшері β- мен γ-сәулелеу 
әсерінен кейін 60-шы тәулікте аңғарылған. 

Ki-67 нәруызын экспрессиялайтын 
ядролық жасушалар фракциясын санды тҥрде 

анықтау, ғалымдардың пікірінше, атабез тінін-
дегі пролиферациялаушы жасушалар фрак-

циясының кӛлемін дәлме-дәл бағалауға мҥм-

кіндік туғызады [8]. 
1-ші кестеде ҧсынылған сандық мәлі-

меттерге 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 ҧнтағымен тозаңдандырылған жануар-
лардың аталық бездерінде бҧл кӛрсеткіш 3-ші 

тәулікте 0,23%-ға; 14-ші тәулікте 0,05%-ға 
және 60-шы тәулікте 0,18%-ға артқаны тіркел-

ген. 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 жоғарыла-

ғаны анықталған (р<0,001). 

3-суретте бейнеленген диаграммаға 

сҥйене отырып, бақылау тобындағы жануарлар 
атабездерінің интерстиций тіні мен спермато-

генді эпителийіндегі Кі-67 позитивті жасуша-

лардың жалпы санымен салыстырғанда, ней-
тронды-белсендірілген және белсендірілмеген 

марганец диоксиді әсерінен кейін, сондай-ақ 
сыртқы иондаушы сәулелеу экспозициясынан 

кейін 2 ай бойы бҧл иммунды гистохимиялық 
кӛрсеткіштің жоғарылау тенденциясы бар 

екенін айтып кетуге болады.  

β-сәулелеу әсерін алған егеуқҧйрықтар 
атабездерінің интерстициальді тіні мен иірімді 

ҧрықтық ӛзекшелерінде генетикалық тҧрақ-
сыздықтың қалыптасуы салдарынан Ki-67 

деңгейінің біркелкі емес жоғарылауы тҥріндегі 

жасушалық оралымның ауысуы мен апоптоз 

ҥдерісінің дисрегуляциясы туындайтынын 

жорамалдауға болады [6]. Демек, экспери-

менттік жануарлар атабездерінің иммунды 
гистохимиялық зерттеулері жасушалардың 

пролиферациялық белсенділігінің нейтронды-
белсендірілген марганец диоксиді әсеріне 

ҧшыраған егеуқҧйрықтарда басым болғанын 
кӛрсеткен. Бҧған қоса, зақымданған тіндердің 

кейбір аймақтарында анықталған бірқатар 

типтік патологиялық ҥдерістердің белгілерін 
56Mn пен 60Со әсерінен туындаған екіншілік 

жасушалық бҥліністердің нәтижесі ретінде 
бағалауға болады.  

Иондаушы сәулелеу әсеріне нақтылану-

дың бастапқы кезеңдеріндегі жыныс жасуша-
ларының жоғары сезімталдығына қарамастан, 

сперматогенді эпителий ӛзекшелерінде ҧрық 
эпителийінің репопуляциясына жауапты болып 

табылатын радиорезистентті колоний тҥзуші 
бағана жасушаларының белгілі бір саны сақта-

лады. Жануарлардың ішкі иондаушы сәуле-

ленуінен кейінгі атабездердің морфофункцио-
налды жағдайы қалыптасқан патологиялық 

қҧрылымдардың ӛзгерістеріне сәйкес болған. 
Бәрінен бҧрын, гонадалардың, яғни бағаналық 

пен камбиалды сперматогониялардың регене-

рациялық қабілетін анықтайтын жҥйелердің 
деградациясына ерекше кӛңіл аудару қажет. 

Бірқатар жағдайларда, ішкі мен сыртқы ион-
даушы сәулелену әсеріне ҧшыраған егеуқҧй-

рықтардың атабездерінде 60-шы тәулікте 
анықталған микроскопиялық ӛзгерістердің 

стереотиптілігі байқалса да, I-ші топтағы 

жануарларда микроқҧрылымдық патологияның 
айқынырақ болғанын ескерген жӛн. Зерттеу 

нәтижелерімізге сай, біріншіден, β- мен γ-
сәулелену кезінде аталық бездердің қҧрылым-

дық-функциялық жағдайын реттеуші жҥйесі 

анықталған; екіншіден, герминативті және 
эндокринді қҧрылымдардың ӛзара әрекеттесуі 

жҥзіндегі морфодинамикасы кӛрсетілген; ҥшін-
шіден, атабездердегі патологиялық ҥдерістер-

дің деңгейі иондаушы сәулелеудің тҥріне де 

байланысты екені аңғарылған. 
ТАЛҚЫЛАУ 

Неоплазиялық ҥдерістердің ағымы мен 
салдарына әсер ететін кӛптеген факторлар 

ӛзінің патогенді әрекетін жасушалық пролифе-
рация белсенділігінің ӛзгеруі арқылы іске 

қосады. Әдеби мәліметтерге сай, жасуша 

пролиферациясы – жасушалардың неоплазия-
лық трансформациясы негізінде жатқан тіндер-

дің қызметін қамтамасыз ететін биологиялық 
ҥдерістердің бірі болып табылады [1]. Жасу-

шалардың пролиферациялық белсенділігін 

анықтау барысында, микроскоптың ірі ҥлкейі-

Теоретическая и экспериментальная медицина 

3 сурет – Тәжірибелік пен бақылау топ 

жануарларының атабездеріндегі Кi-67 кӛрсеткішінің 
динамика жҥзінде ӛзгеруі  
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мін қолдану арқылы кӛру алаңындағы еселену-

ші жасушалар санын есептеудің мәні зор 

екенін айтып ӛткен жӛн. Алайда, жасушалық 
оралымды бағалау мақсатында, тәжірибе 

жҥзінде қолданылатын анағҧрлым тиімді әмбе-
бап маркері – Ki-67 ядролық нәруыз-антигені 

болып табылады [11].  
Сәйкес моноклондық антиденелерімен 

анықталатын Ki-67 антигені бірнеше сағат 

ішінде жойылатын протеин болып табылады. 
Сондықтан Ki-67-ге  антиденелерді G0 жасуша-

лық оралымы кезеңінен басқа, қалғандардың 
барлығында еселенетін жасушалар анықтайды, 

себебі Ki-67 жиналып ҥлгермейді де, тыныш 

кҥйіндегі жасушаларда сақталмай қалады. 
Қазіргі уақытта Кі-67 индексін анықтаудың ең 

тиімді жолдары, негізінен нәтижелердің белгілі 
бір субъективтілігіне қарамастан, анағҧрлым 

мол пролиферациялық белсенділігі аймағында-
ғы жасушалардың боялған ядроларының пайыз 

мӛлшерін визуалды тҥрде есептеу болып 

саналатыны онкоморфологтардың деректері-
нен мәлім. Ӛйткені, тіпті заманауи компьютер-

лік бағалау әдістері кӛптеген зертханаларда 
кертартпалық қолдану жҥзінде әлі де аса 

жетімді емес [14]. Демек, Ki-67 нәруызының 

экспрессиясы дәрежесін пайыз тҥрінде кӛрсе-
тіп, алынған нәтижелерге сәйкес пролифера-

циялық белсенділік деңгейі туралы қорытынды 
шығарылады [15]. Радиация мен жасушалық 

пролиферация деңгейі арасындағы байланы-
сты орнатуға бағытталған зерттеулердің бар 

болғанына қарамастан, ішкі мен сыртқы 

иондаушы сәулелену кезіндегі Ki-67 нәруызы-
ның болжамдық рӛлі жайында онкоморфолог-

тардың ортақ пікірлері қалыптаспаған [14].  
Иммунды гистохимиялық әдістер кӛме-

гімен аңғарылған радиосезімтал аталық без 

жасушаларының аса айқын пролиферациялық 
белсенділігі мен бағдарламаланған ӛлімі кӛр-

сеткіштерінің жоғары деңгейі I-ші мен III-ші 
топтардағы жануарларда сәулелеуден кейін 

кеш мерзімі аясында байқалған. ИГХ зерттеуін 

жҥргізу барысында, эксперименттік жануарлар-
дың аталық безінде туындаған классикалық 

гистоморфологиялық факторларын Ki-67 нәр-
уызы мӛлшерімен салыстыру кезінде, жоғары 

және тӛмен пролиферациялық белсенділігімен 
жҥзеге асатын патологиялық ҥдерістер ағымы-

ның кейбір ерекшеліктері анықталған. Ki-67 

антигені экспрессиясының нәтижелері микрос-
копия жҥзінде жасушалар ядроларының қара-

қоңыр тҥске анық боялуы тҥрінде ҧсынылған. 
Эксперимент жҥзінде I-ші мен III-ші топтар-

дағы жануарлардың зерттеуге алынған атабез 

тіндерінде сәулеленуден кейін 2 ай ӛткен соң 

Ki-67 нәруызы экспрессиясын жҥзеге асыратын 

жасушалар санының жоғарылағаны, яғни 

пролиферация жағдайында болғаны тіркелген. 
Жасушалардың пролиферациялық белсенділігі 

аталық бездің иірімді ҧрықтық ӛзекшелер мен 
интерстициальді тінінде анықталған. Алайда, 
60Со әсеріне ҧшыраған егеуқҧйрықтардың 60-
шы тәулікте анықталған Ki-67–позитивті жасу-

шалардың саны жағынан тӛмендеу болғанын 

айтып ӛткен жӛн. Жалпы, I-ші мен III-ші топ 
жануарлардың ағзаларындағы Ki-67 нәруызы-

ның мӛлшерін анықтау бойынша алынған 
нәтижелерді салыстыру барысында, негізінен 

статистика жҥзіндегі мәні бойынша айырмашы-

лығы байқалмаған. 56Mn пен 60Со топтары ара-
сындағы пролиферациялық белсенділік кӛрсет-

кіші статистикалық мәні жағынан ӛзгеше бол-
ған. Ішкі сәулелеу әсері кезіндегі Ki-67 кӛрсет-

кішінің жоғары деңгейі репарациялық серпіліс-
тер белсенуінің белгісі болуы ықтимал. Зерт-

теуге алынған атабез тіні қҧрылымындағы Ki-

67–позитивті жасушалардың пайыздық ҥлесін 
анықтау бойынша ҧсынылған нәтижелер ра-

диосезімталдықтың жалпы заңдылықтарына 
және сәулеленген организмнің ағзаларындағы 

жастық айнымалылығына толығымен сәйкес 

келген.  
Ki-67 нәруыздарының ИГХ зерттеуі – 

радиосезімтал аталық бездің жасушалық про-
лиферация белсенділігін анықтаудың қолайлы 

әдістерінің бірі деп санауға болады. Бҧл әдіс-
тердің кӛмегімен алынған нәтижелерді патоло-

гиялық ҥдерістердің диагнозын нақтылау мен 

оларды ликвидациялаудың оңтайлы жолын 
таңдау мақсатында қолдануға болатынын ес-

керген жӛн [15]. Зерттеуге алынған тіндердегі 
Кі-67 маркерлері экспрессиясының жоғары 

кӛрсеткіштері клиника жҥзінде патологиялық 

ҥдерістердің прогрессиясын болжау мен нео-
плазиялық трансформацияның кертартпалық 

гистологиялық диагностикасын толықтыруға 
кӛмектеседі. Жасушалардың пролиферациялық 

белсенділігін, негізінен радиация ықпалына 

жоғары арнайыланбаған сезімталдығымен 
сипатталатын организмнің бейімделу деңгейін 

кӛрсететін жҥйелік биомаркерлер ретінде 
қарастыруға болады.  

ИГХ әдістері кӛмегімен алынған нәти-
желерді, кӛбінесе тӛмен қарқындылықты 

иондаушы сәулелеу әсерінен туындайтын 

ісікалды ҥдерістер ағымының болжамын іске 
асыру жҥзінде қолдануға да болады. Демек, 

эксперимент жҥзінде жҥргізілген морфология-
лық зерттеу нәтижелеріне сҥйене отырып, 

«шағын» дозалы ішкі иондаушы сәулелеудің 

басқа тәжірибелік топтарға қарағанда, аталық 
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безінде анағҧрлым қарқынды теріс ықпалымен, 

яғни тін жасушаларының пролиферациялық 

белсенділігі жоғарылауымен сипатталатыны 
айқындалған. Сонымен, иммунды гистохимия-

лық зерттеулерге сәйкес, атабез тіндерінің 
анағҧрлым айқын белгілері 56Mn тобындағы 

егеуқҧйрықтарда байқалған. Демек, экспери-
менттік жануарлардың жыныс бездеріндегі 

ӛзекшелік аппарат пен интерстициальді тін 

қҧрылымының ӛзгерістері жҥзінде жыныс без-
дері сезімталдығының сыртқы иондаушы сәу-

лелеуге қарағанда, ішкі сәулелеудің әсері 
қауіптірек екені анықталған. Яғни, аталық жы-

нысты егеуқҧйрықтардың репродукциялық 

қабілетіне «шағын» дозалы сыртқы иондаушы 
сәулелеу тәрізді, ішкі сәулелеудің де әсері 

жағымсыз екені дәлелденген.  
ҚОРЫТЫНДЫ 

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

дағы жануарлардың ішкі ағзаларында ерте 

және кешеуілдеу мерзімі аясында дамитын 
патологиялық ҥдерістерді иммунды гистохи-

миялық әдістер арқылы айқындап, салыстыр-
малы тҥрде баға беру барысында келесі қоры-

тынды ҧсынылған: ішкі мен сыртқы иондаушы 

сәулелеуден кейінгі егеуқҧйрықтардың атабез 
тіндеріндегі морфофункционалды бҧзылымдар 

кешеуілдеу мерзімі аясындағы қалыптасқан 
жасушалық пролиферацияны айқындайтын Ki-

67 иммунды гистохимиялық кӛрсеткішінің 
ӛзгеруімен жҥзеге асады. Тәжірибелік топтар 

арасындағы зерттеуге алынған ағзалар тін-

дерінде салыстырылған бҧл кӛрсеткіштің нәти-
желеріне сай, Ki-67 антигенінің сандық мӛл-

шері нейтронды-белсендірілген марганец 
диоксиді әсеріне ҧшыраған егеуқҧйрықтарда 

нақты тҥрде жоғарылауымен сипатталады.  
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Semey medical university (Semey, Republic of Kazakhstan) 

 

The dominant role of the neutron-activated radionuclide - Manganese-56 (56Mn) was noted in the scientific 
papers studying the effects of atomic bombing in Japanese cities, which deserves interest nowadays. Among the 
available literature, there are insufficient works devoted to the study of general patterns and possible mechanisms of 
proliferative activity of Ki-67 in testicular tissue under inhalation exposure to neutron rays. 

Animals were subjected to necropsy on the 3rd, 14th and 60th days after irradiation, then the testes were 
removed, after which it was fixed in 10% formalin. Paraffin sections were dewaxed and rehydrated according to 
standard procedures. Immunohistochemical reaction was visualized using the DAB + (DAKO) system. The number of 
proliferative activity marker, namely Ki-67 was calculated taking into account the stained nuclei of any degree of 
intensity, expressing the results in percent. All quantitative variables studied were described using mean (M), median 
(Me), and interquartile range (IQR). When comparing them, depending on the studied factors, the Kruskal-Wallis test 
(SPSS 2.0) was used. 

In a comparative aspect of 56Mn, MnО2 and 60Со effect on the organism, a high level of Ki-67 antigen in the 
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testicular tissues studied was observed in experimental animals at a later date after neutron-activated manganese 
dioxide exposure. 

Key words: 56Mn, testes, immunohistochemistry, Кi-67, rats 
 
 

Н. Ж. Чайжунусова, Д. M. Шабдарбаева, Д. Е. Узбеков, Г. К. Амантаева, М. М. Aпбасова, Ы. O. Kaйрханова, 
А. А. Жакипова, С. A. Aпбасова, С. Е. Узбекова, Ж. Ж. Абишев, Б. Русланова, А. Бауржан 
PAДИAЦИOННO-ИНДУЦИPOВAННAЯ ПPOЛИФEPAЦИЯ КI-67 В СЕМЕННИКАХ ЛАБОРАТОРНЫХ КPЫC 
Медицинский университет Семей (Семей, Казахстан) 

 
Доминирующая роль нейтронно-aктивировaнного рaдионуклида Марганца-56 (56Mn) отмечалась в 

трудах ученых, изучавших последствия атомной бомбардировки в городах Японии, и вызывает интерес до сих 
пор. Среди доступной литературы недостаточно работ, посвященных изучению общих закономерностей и 

возможных механизмов пролиферативной активности Ki-67 в ткани семенников при ингаляционном воздействии 
нейтронных лучей. 

Животных подвергали некропсии на 3, 14 и 60 сут после облучения, затем извлекали семенники, после 
чего фиксировали в 10% формалине. Парафиновые срезы депарафинировали и регидратировали по стандартной 
методике. Визуализацию иммуногистохимической реакции проводили, используя систему DAB+(DAKO). Количество 
маркера пролиферативной активности Ki-67 подсчитывали, учитывая окрашенные ядра любой степени 
интенсивности, выражая полученные результаты в процентах. Все изучаемые количественные переменные 
показатели описаны при помощи средней (М), медианы (Ме) и межквартильного интервала (IQR). При их сравне-
нии в зависимости от изучаемых факторов был использован критерий Краскела – Уоллиса (SPSS 2.0).  

В сравнительном аспекте влияния 56Mn, MnО2 и 60Со на организм высокий уровень антигена Кі-67 в 
тканях исследованных семенников в поздние сроки у экспериментальных животных отмечен после воздействия 
нейтронно-активированного диоксида марганца. 
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