ISSN 2518-1629 (Online),
ISSN 2224-5308 (Print)
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ

Өсімдіктердің биологиясы жəне биотехнологиясы институтының

ХАБАРЛАРЫ
ИЗВЕСТИЯ

NEWS

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Института биологии и биотехнологии растений

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
of the Institute of Plant Biology and Biotechnology

БИОЛОГИЯ ЖƏНЕ МЕДИЦИНА
СЕРИЯСЫ

СЕРИЯ
БИОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ

SERIES
OF BIOLOGICAL AND MEDICAL

1 (319)
ҚАҢТАР – АҚПАН 2017 ж.
ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2017 г.
JANUARY – FEBRUARY 2017
1963 ЖЫЛДЫҢ ҚАҢТАР АЙЫНАН ШЫҒА БАСТАҒАН
ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1963 ГОДА
PUBLISHED SINCE JANUARY 1963
ЖЫЛЫНА 6 РЕТ ШЫҒАДЫ
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
PUBLISHED 6 TIMES A YEAR

АЛМАТЫ, ҚР ҰҒА
АЛМАТЫ, НАН РК
ALMATY, NAS RK

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан

Бас редактор
ҚР ҰҒА академигі, м. ғ. д., проф.
Ж. А. Арзықұлов
Абжанов Архат проф. (Бостон, АҚШ),
Абелев С.К. проф. (Мəскеу, Ресей),
Айтқожина Н.А. проф., академик (Қазақстан)
Акшулаков С.К. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Алшынбаев М.К. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Березин В.Э., проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Бисенбаев А.К. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Бишимбаева Н.К. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Ботабекова Т.К. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Ellenbogen Adrian prof. (Tel-Aviv, Israel),
Жамбакин К.Ж. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан), бас ред. орынбасары
Ishchenko Alexander, prof. (Villejuif, France)
Қайдарова Д.Р. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Күзденбаева Р.С. проф., академик (Қазақстан)
Лось Д.А. prof. (Мəскеу, Ресей)
Lunenfeld Bruno prof. (Израиль)
Миербеков Е.М. проф. (Қазақстан)
Муминов Т.А. проф., академик (Қазақстан)
Purton Saul prof. (London, UK)
Рахыпбеков Т.К. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Сапарбаев Мұрат проф. (Париж, Франция)
Сарбассов Дос проф. (Хьюстон, АҚШ)

«ҚР ҰҒА Хабарлары. Биология жəне медициналық сериясы».
ISSN 2518-1629 (Online),
ISSN 2224-5308 (Print)
Меншіктенуші: «Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы» РҚБ (Алматы қ.)
Қазақстан республикасының Мəдениет пен ақпарат министрлігінің Ақпарат жəне мұрағат комитетінде
01.06.2006 ж. берілген №5546-Ж мерзімдік басылым тіркеуіне қойылу туралы куəлік
Мерзімділігі: жылына 6 рет.
Тиражы: 300 дана.
Редакцияның мекенжайы: 050010, Алматы қ., Шевченко көш., 28, 219 бөл., 220, тел.: 272-13-19, 272-13-18,
www:nauka-nanrk.kz / biological-medical.kz

© Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы, 2017
Типографияның мекенжайы: «Аруна» ЖК, Алматы қ., Муратбаева көш., 75.
2

ISSN 2224-5308

Серия биологическая и медицинская. № 1. 2017

Главный редактор
академик НАН РК, д.м.н., проф.
Ж. А. Арзыкулов
Абжанов Архат проф. (Бостон, США),
Абелев С.К. проф. (Москва, Россия),
Айтхожина Н.А. проф., академик (Казахстан)
Акшулаков С.К. проф., чл.-корр. (Казахстан)
Алчинбаев М.К. проф., чл.-корр. (Казахстан)
Березин В.Э., проф., чл.-корр. (Казахстан)
Бисенбаев А.К. проф., чл.-корр. (Казахстан)
Бишимбаева Н.К. проф., чл.-корр. (Казахстан)
БотабековаТ.К. проф., чл.-корр. (Казахстан)
Ellenbogen Adrian prof. (Tel-Aviv, Israel),
Жамбакин К.Ж. проф., чл.-корр. (Казахстан), зам. гл. ред.
Ishchenko Alexander prof. (Villejuif, France)
Кайдарова Д.Р. проф., чл.-корр. (Казахстан)
Кузденбаева Р.С.проф., академик (Казахстан)
Лось Д.А.prof. (Москва, Россия)
Lunenfeld Bruno prof. (Израиль)
Миербеков Е.М. проф. (Казахстан)
Муминов Т.А. проф., академик (Казахстан)
Purton Saul prof. (London, UK)
Рахыпбеков Т.К. проф., чл.-корр. (Казахстан)
Сапарбаев Мурат проф. (Париж, Франция)
Сарбассов Дос проф. (Хьюстон, США)

«Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская».
ISSN 2518-1629 (Online),
ISSN 2224-5308 (Print)
Собственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы)
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов
Министерства культуры и информации Республики Казахстан №5546-Ж, выданное 01.06.2006 г.
Периодичность: 6 раз в год
Тираж: 300 экземпляров
Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219, 220, тел. 272-13-19, 272-13-18,
www:nauka-nanrk.kz / biological-medical.kz

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2017
Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75
3

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан

Editor in chief
academician of NAS RK, doctor of medical science, professor
Zh. А. Arzykulov
Abzhanov Arkhat prof. (Boston, USA),
Abelev S.K. prof. (Moscow, Russia),
Aitkhozhina N.А. prof., academician (Kazakhstan)
Akshulakov S.K. prof., corr. member. (Kazakhstan)
Alchinbayev М.K. prof., corr. member. (Kazakhstan)
Berezin V.Ye., prof., corr. member. (Kazakhstan)
Bisenbayev А.K. prof., corr. member. (Kazakhstan)
Bishimbayeva N.K. prof., corr. member. (Kazakhstan)
Botabekova Т.K. prof., corr. member. (Kazakhstan)
Ellenbogen Adrian prof. (Tel-Aviv, Israel),
Zhambakin K.Zh. prof., corr. member. (Kazakhstan), deputy editor in chief
Ishchenko Alexander, prof. (Villejuif, France)
Kaydarova D.R. prof., corr. member. (Kazakhstan)
Kuzdenbayeva R.S. prof., academician (Kazakhstan)
Los D.А. prof. (Moscow, Russia)
Lunenfeld Bruno prof. (Israel)
Miyerbekov Ye.М. prof. (Kazakhstan)
Muminov Т.А. prof., academician (Kazakhstan)
Purton Saul prof. (London, UK)
Rakhypbekov Т.K. prof., corr. member. (Kazakhstan)
Saparbayev Мurat prof. (Paris, France)
Sarbassov Dos, prof. (Houston, USA)

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of biology and medicine.
ISSN 2518-1629 (Online),
ISSN 2224-5308 (Print)
Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty)
The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of information and archives of the
Ministry of culture and information of the Republic of Kazakhstan N 5546-Ж, issued 01.06.2006
Periodicity: 6 times a year
Circulation: 300 copies
Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,
http://nauka-nanrk.kz / biological-medical.kz
© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2017
Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty
4

ISSN 2224-5308

Серия биологическая и медицинская. № 1. 2017

NEWS
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
SERIES OF BIOLOGICAL AND MEDICAL
ISSN 2224-5308
Volume 1, Number 319 (2017), 91 – 96
S. N. Аbdreshov1, A. O. Balchybekova2
1

Institute of Human and Animal Physiology, SK MES RK, Almaty, Kazakhstan
2
Astana Medical University, Astana, Kazakhstan.
E-mail: SNABDRESHOV@mail.ru

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 pancreatitis of spontaneous and caused contractile activity of mesenterium lymph nodes and infringement in biochemical 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.
ƏОЖ 612.42+616.36
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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 құрамында 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 байланысты 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 организмде 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 функциoнальдық-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 лабораториялық егеуқұйрықтарға жасалынды, олардан екі топ құрылды. Бірінші – бақылау тобы (10 егеуқұйрық), 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 мөлшерін 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 нашарлағанын 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 көрсеткішке 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 адреналиннің 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
410±32
4,75±0,3
5,6±0,2
8,2±1,2
4,35±1,73
Қан плазмасы
680±45
2,93±0,1
5,2±0,3
21,3±1,8
3,56 ±1,73

α-амилаза, ед/л
Липаза, мккат/л
Трипсин, мг/л
Инсулин мкМЕ/мл
Глюкоза ммоль/л
α-амилаза, ед/л
Липаза, мккат/л
Трипсин, мг/л
Инсулин мкМЕ/мл
Глюкоза ммоль/л

788,1±44*
28,8±0,2**
18,6±0,5**
3,7±1,2**
15,35±2,80*
1485±65 **
17,2±0,3**
64,3±2,8**
7,1±1,5**
10,60 ±2,50*

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

жиырылу/мин
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

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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мг
21
18
15
12
9
6
3
0
1

2

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 енгізілгенде, 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. Сонымен, зерттеу жұмыстары көрсеткендей панкреатит кезінде, патологиялық үдерістер байқалады, ол
өз кезегінде лимфа түйіндерінің ісінуіне алып келеді де, олардың жиырылу белсенділігін төмендетеді, бірақ вазоактивті заттар аймақтық лимфа түйіндерінің вазоконстрикциясын жоғарлатататындығы байқалады. Жедел панкреатит кезінде тəжіоибелік топтағы жануарларда лимфа түйіндерінің жиырылу белсенділігінің төмендегені, ал адреналин əсеріне олардың белсенділігінің артқандығы анықталды. Алынған нəтижелер жануарлар оранизмінің патологиялық процестері өткір
панкреатиттің дамуында жəне организмнің гомеостазының реттелуінде лимфа жүйесінің қатысатынына дəлел болады.
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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 панкреатите у взрослых собак, по данным реографии, наблюдалось снижение кровоснабжения во всех отделах
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