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CONTRACTIVE ACTIVITY OF LYMPH NODES  
AT PANCREATITIS 

 
Abstract. It was observed that at sharp pancreatitis at animals the distortion of rheological indicators of a 

lymph and blood: viscosity increased, time of coagulability decreased and the number of platelets in blood increased. 
At sharp pancreatitis shifts in ionic composition of blood, a lymph and urine were noted. The maintenance of ions of 
sodium and potassium raised, and calcium decreased in comparison with intact rats. At sharp pancreatitis at adult 
dogs, according to a rheography, decrease in blood supply in all departments of a pancreas was observed. At pan-
creatitis of spontaneous and caused contractile activity of mesenterium lymph nodes and infringement in bioche-
mical content of lymph was observed. Loss of lymph nodes to reductions in reply to the action of вазоактивных 
substances was given. Adrenaline (10-8–10-3М) had been used as tests.  

Keywords: amylase, acute pancreatitis, lymph nodes, lymph flow, contractile activity. 
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ПАНКРЕАТИТ КЕЗІНДЕГІ ЛИМФА ТҮЙІНДЕРІНІҢ  
ЖИЫРЫЛУ БЕЛСЕНДІЛІГІ 

 
Аннотация. Жедел панкреатит кезінде жануарлардың лимфа мен қанның реологиялық көрсеткіштері 

өзгерістерге ұшырайтындығы байқалады: тұтқырлықтың жоғарлауы, қанның ұю жылдамдығы төмендеді 
жəне қанда тромбоциттер саны артты. Жедел панкреатит кезінде қан, лимфа жəне несепте иондық құра-
мында өзгеріс болатындығы байқалды. Қалыпты жағдайдағы егеуқұйрықтармен салыстырғанда натрий жəне 
калий иондарының жоғарлады, ал кальций иондары төмендеді. Pеография көрсеткіштері бойынша, жедел 
панкреатит кезінде ұйқы безінің барлық бөлімдерінде қанмен қамтамасыз етілуі төмендегендігі байқалады. 
Панкреатит кезінде, өздігінен жəне шақырылған лимфа түйіндерінің жиырылуының бəсеңдеуі жəне лимфа 
құрамынының биохимиялық өзгерісі байқалады. Вазоктивті заттар əсеріне лимфа түйіндерінің жиырылу 
белсенділігіне төмендегені анықталды. Вазоактивті заттар ретінде адреналин (10-8–10-3 М) қолданылды. 

Түйін сөздер: амилаза, жедел панкреатит, лимфа, панкреатит, лимфа түйіндері, жиырылу белсенділігі. 
 

Соңғы кездегі іргелі медицинаның жетістіктеріне қарамастан, жедел панкреатиттің патогенезі 
əлі күнге дейін белгісіз болып келеді. Ұйқы безі ауруының 66%-ын панкреатит құрайды, жедел 
панкератит өз тұрғысынан полиэтиологиялық бола тұра, монопатогендік аурулар болып саналады, 
əрі құрсақ ағзасында жиі кездесетін ауру [1, 2].  

Жедел панкреатиттің патогенезі макро- жəне микрогемодинамиканың бұзылуымен байланыс-
ты гиповолемия болып саналады. Қан айналымдағы секвестрация негізінде барлық мүшелерде 
микроайналымның бұзылуына əкеледі [3].  
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Панкреатит бұл ұйқы безінен оқшауланбаған процесс, яғни бұл ауру кезінде барлық организм-
де патологиялық өзгерістер байқалады, түрлі ферменттер əсерiнен өзгеде жүйелер зақымданады. 
Бездiң өз-өзiнен бейтараптауы əсерiнен некрoз пайда бoлады, əрі без секрециясы неғұрлым күштi 
бoлса, деструкцияның көлемi де артады [4, 5]. 

Жедел панкреатиттiң дамуының алғашқы 1-шi жəне 3-шi тəулiк кезеңiнде шеткi қандарда 
нейтрoфильдi лейкoциттер белсендiлiгiнiң бiрден 18 есе артқандығын, ғалымдардың зерттеу 
жұмыстары көрсеткен. Бұл өз кезегiнде ұйқы безiндегi жедел панкреатиттiң дамуындағы функ-
циoнальдық-метабoлиттiк өзгерiстердi көрсетедi [6, 7].  

Өткір панкреатит кезіндегі лимфа жүйесінің жағдайын зерттеу қызығушылық тудырады [8, 9]. 
Қазіргі кезеңдегі əдебиеттер бойынша лимфа түйіндері көптеген қызметтер атқарады, оның ішінде 
ең маңыздылары – алмасу, тасымалдау, тосқауылдық, дренаждық-залалсыздандыру қызметтері. 
Лимфа микротамырлары лимфаайнылымы жүйесінің бастапқы тізбегі болып саналады, сонымен 
қатар тамыр-ұлпа гомеостазды сақтаудағы ролі маңызды [10, 11]. Бірақ біз əлі күнге дейін лимфа 
тамырлары мен түйіндерінің жедел жəне созылмалы панкреатит кезіндегі құрылымдық-қызметтік 
өзгерістері жайлы зерттеу мəліметтерін кездестірмедік. 

Біздің жұмысымыздың мақсаты қалыпты жəне тəжірибелік панкреатит кезіндегі лимфа 
түйіндерінің жиырылу белсенділігін зерттеу болып табылады. 

Зерттеу материалдары мен əдістері. Тəжірибе салмағы 220–250 г болатын, 25 ақ лаборато-
риялық егеуқұйрықтарға жасалынды, олардан екі топ құрылды. Бірінші – бақылау тобы (10 егеу-
құйрық), екінші топ (15 егеуқұйрық) – жедел панкреатит ауыруына шалдыққандар.Тəжірибелік 
топтағы екегқұйрықтарға бір күндік ашығудан кейін зонд арқылы асқазанға 4,0 мл 96% спирт жəне 
1,0 мл 10% камфора майы қоспасы енгізілді [12]. Барлық зерттеу жұмыстары, тəжірибеге жəне 
басқа да мақсаттарға арналған, жануарларды қорғау жөніндегі Европа конвенциясына сəйкес, 
биоэтика ережелерін сақтау негізінде жүргізілді, əрі жануарлар стандартты рационда ұсталды. 

Екі топтада лимфа мен қандағы биохмиялық көрсеткіштер анықталды. Глюкоза мөлшерін 
тест-жолақтары арқылы «Глюкотренд-2» аспабымен, қан плазмасы мен лимфада инсулин мөл-
шерін иммунорадиометриялық əдіспен [13], α-амилаза мөлшері амилокластикалық əдіс арқылы 
[14] анықталды. Лимфа түйіндерінің жиырылу белсенділігі белгілі əдістермен жүргізілді [15]. 
Лимфа түйіндерінің бір ұшы камераға бекітілсе, ал екінші ұшы механотронның датчигіне 6МХ1С 
бекітілді. Егеуқұйрықтардың лимфа түйіндерін қоректендіретін арнайы Кребс ертіндісі 
дайындалды, оның құрамы: NaCl – 133,0; NaHCO3 – 16,3; NaH2PO4 – 1,38; KCl – 5; MgCl2 – 0,1; 
глюкоза – 7,8 мМ/литр, рН – 7,4, ерітінді +37º С болу қажет. Вазоактивті заттар ретінде адреналин 
(110-8–110-3М) қолданылды. 

Алынған эксперименталды материалдар вариациондық статикалық Стьюденттің t-критериі 
арқылы өңделді.  

Зерттеу нəтижелері жəне оны талқылау. Зерттеу нəтижелері көрсеткендей, тəжірибе кезінде 
α-амилаза белсенділігі лимфада 788,1±44 ед/л жəне қанда 1485±65 ед/л (бақылау тобында бұл 
көрсеткіштер 410±32 жəне 680±45 ед/л) артқандығы байқалады. Глюкоза деңгейі 48 сағаттан кейін 
лимфада – 3,5 есеге, қанда 2,9 есеге дейін артты (бақылау тобында сəйкесінше 4,35±1,73 жəне             
3,56 ±1,73 моль/л). Жедел панкреатит кезінде лимфа мен қанда инсулин деңгейінің бақылау 
тобымен салыстырғанда 2,2 жəне 3 есе төмендегені байқалады (қалыпты жағдайда лимфада 
8,2±1,2 мкМЕ/мл; қанда 21,3±1,8 мкМЕ/мл), бұл өз кезегінде ұйқы безінің жұмысының нашар-
лағанын көрсетеді. Егеуқұйрықтада жедел панкреатиттің болуы лимфа мен қан құрамындағы          
α-амилазы белсенділігі мен глюкоза деңгейінің жоғарлауы, сонымен бірге инсулин деңгейінің 
бірден төмендеуі бұл өз кезегінде организмде эксперименталды панкреатит алынғандығының 
дəлелі. 

Бақылау тобында жиырылу жиілігі – 8,1±0,2 мг жиыр/мин, ал амплитуда – 18,3±0,3 мг көрсет-
кішке сай болды. Егеуқұйрықтарда жедел панкреатит кезінде лимфа түйіндерінің баяу жиырылу 
байқалды, шажырқай лимфа түйіндерінің жиырылу белсенділігінің жиілігі 5,1±0,2 жиыр/мин, 
амплитудасы 7,0±0,3 мг болғандығын көрсетті (1-сурет).  

Бақылау тобындағы егеуқұйрықтардың лимфа түйіндерінің жиырылу реакциясы вазоактивті 
заттардың əсерін байқаған. Лимфа түйіндері вазоактивті заттардың, айтайық адреналин 110-8 М 
дозасында жиырылу жиілігі мен амплитудасы 9% жəне 15%-ке ұлғаяды. Лимфа түйіндеріне 
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адреналин 110-8–110-3 М концентарциясы əсері кезінде бастапқы кезеңмен салыстырғанда жиілігі 
4,8±0,3 жəне жиырылу амплитудасы 15,3±1,1%-ға жоғарлайтындығы байқалды. 

Егеуқұйрықтардағы панкреатитті қоздырғаннан кейінгі оқшауланған лимфа түйіндеріндегі 
адреналиннің 110-8 М концентрациясының əсерінен лимфа түйіндерінің жырылу реакциясының 
жиілігі мен амплитудасы бастапқы кезеңмен салыстырғанда 2±0,2% жəне 3±0,4%-ға төмендеді. 

Лимфа түйінінің шажырқай безінің жиырылу реакциясы вазоактивті заттарға, əсіресе адре-
налиннің 110-8–110-3М мөлшерде жауап беруі бақылау тобымен салыстырғанда сəйкесінше жилігі 
10,5%-ға жəне амплитудасы 6,7%-ға артқандығы байқалады. Адреналин 110-8–110-3 М дозасының 
əсерінен жедел панкреатит кезінде лимфа түйіндерінің тонустарыны жоғарлауы байқалады.  

 
1-кесте – Бақылау тобындағы жəне жедел панкреатит кезіндегі  

егеуқұйрықтардың лимфасы мен қан палазмасындағы биохимиялық көрсеткіштер 
 

Атауы Бақылау тобы Жедел панкреатит 

Лимфы 

α-амилаза, ед/л 410±32 788,1±44* 

Липаза, мккат/л 4,75±0,3 28,8±0,2** 

Трипсин, мг/л 5,6±0,2 18,6±0,5** 

Инсулин мкМЕ/мл 8,2±1,2 3,7±1,2** 

Глюкоза ммоль/л 4,35±1,73 15,35±2,80* 

Қан плазмасы 

α-амилаза, ед/л 680±45 1485±65 ** 

Липаза, мккат/л 2,93±0,1 17,2±0,3** 

Трипсин, мг/л 5,2±0,3 64,3±2,8** 

Инсулин мкМЕ/мл 21,3±1,8 7,1±1,5** 

Глюкоза ммоль/л 3,56 ±1,73 10,60 ±2,50* 

Ескерту. Сенімділігі бақылаумен салыстырғанда, -р<0,5*, -р<0,01**. 

 

 
Белгілер. Ординат осі бойынша жиілік жиырылу минутына, 1 – қалыпты жағдай, 2 – жедел панкреатит. 
 

1-сурет – Қалыпты жағдайдағы жəне панкреатит кезіндегі лимфа түйіндерінің жиілігі 
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Белгілер. Ординат осі бойынша амплитуда мг, 1 – қалыпты жағдай, 2 – жедел панкреатит. 

 
2-сурет – Қалыпты жағдайдағы жəне панкреатит кезіндегі лимфа түйіндерінің амплитудасы 

 
Лимфа мен қанның тұтқырлығы мен ұю жылдамжығының өзгеруі, организмде болатын 

өзгерістерді байқатады. Тəжірибе барысында егеуқұйрықтарға спирт пен май қоспасын енгізіл-
генде, ұйқы безі стромальды ұлпаларының ыдырауы, ұйқы безедерінің ісінуі байқалады. Сонымен 
бірге, аниноциттердің деструктивті өзгестерімен қатар жүретіндігі анықталды. Бұл өзгерістер 
жедел панкреатитке тəн болатындығы, басқада зерттеуші ғалымдардың еңбектерінен байқауға 
болады [16, 17].  

Зерттеу нəтижелері көрсеткендей, жедел панкреатит кезінде ісіну құбылыстарына жəне лимфа 
түйіндеріндегі жиырылу белсенділігінің төмендеуіне əкелетін патологиялық процестер жүрді, 
бірақ вазобелсенді заттар регионарлы лимфа түйіндерінің вазоконстрикциясын жоғарлатты. Соны-
мен, зерттеу жұмыстары көрсеткендей панкреатит кезінде, патологиялық үдерістер байқалады, ол 
өз кезегінде лимфа түйіндерінің ісінуіне алып келеді де, олардың жиырылу белсенділігін төмен-
детеді, бірақ вазоактивті заттар аймақтық лимфа түйіндерінің вазоконстрикциясын жоғарлата-
татындығы байқалады. Жедел панкреатит кезінде тəжіоибелік топтағы жануарларда лимфа түйін-
дерінің жиырылу белсенділігінің төмендегені, ал адреналин əсеріне олардың белсенділігінің арт-
қандығы анықталды. Алынған нəтижелер жануарлар оранизмінің патологиялық процестері өткір 
панкреатиттің дамуында жəне организмнің гомеостазының реттелуінде лимфа жүйесінің қаты-
сатынына дəлел болады. 
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СОКРАТИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ  
ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ 

 
Аннотация. При остром панкреатите у животных наблюдались нарушения реологических показателей 

лимфы и крови: повышалась вязкость, снижалось время свертываемости и увеличилось число тромбоцитов в 
крови. При остром панкреатите отмечены сдвиги в ионном составе крови, лимфы и мочи. Содержание ионов 
натрия и калия повышалось, а кальция снижалось по сравнению с интактными крысами. При остром пан-
креатите у взрослых собак, по данным реографии, наблюдалось снижение кровоснабжения во всех отделах 
поджелудочной железы. При панкератите наблюдалось угнетение спонтанной и вызванной сократительной 
активности лимфатических узлов и нарушение в биохимическом составе лимфы. Показаны утрата лимфати-
ческих узлов к сокращениям в ответ на действие вазоактивных веществ. В качестве тестов использовали 
адреналин (108–10-3М).  

Ключевые слова: амилаза, острый панкреатит, лимфатические узлы, лимфоток, сократительная актив-
ность. 
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