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Аннотация. Адамзаттың ғаламдық қартаюы өзімен бірге көптеген практикалық мәселелерді, соның ішінде 
аурулардың ауырлығының жоғарылауын және өнімді еңбекпен айналыспайтын халықтың үлесінің өсуін қоса алып 
келеді.Өмірдің ұзақтығы демографиялық статистика мен библиометриялық мәліметтер базасы пайда болғанға 
дейін адамдарды толғандырды. 
Қартаю - бұл қабыну және тромб түзілу процестерімен байланысты организмнің барлық ұлпалары мен жүйелерінің 
функционалдық резервтерін азайту, кейіннен дәнекер тінмен алмастыру процесі. Қартаю кезінде өзгерістер 
жойылуымен және реттеуші ықпалдың бұзылуымен көрінеді, маңызды адаптивті ауысулар байқалады - жүрек пен 
қан тамырларының гуморальды факторларға және жүйке ұштарының бұзылу жағдайындағы медиаторларға 
сезімталдығының жоғарылауы, сонымен қатар медиаторлардың синтезінің әлсіреуі байқалады. Микроваскулярлық 
тордың құрылымындағы жасқа байланысты өзгерістер мидың әртүрлі бөліктеріндегі қан ағымының 
жылдамдығының төмендеуіне ықпал етеді, церебральды артериолалардың қолайсыз экзогендік және эндогендік 
факторларға реактивтілігінің нашарлауы. Көптеген егде адамдарда кездесетін аурулар - стенокардия, гипертония, 
қант диабеті, атеросклероз - қанайналым жүйесіндегі жасқа байланысты патологиялық өзгерістерді арттырады 
[1]. 
Бұл өзгерістер капиллярлық алмасу қарқындылығының төмендеуіне әкеледі . Қартаюдың себептерінің бірі 
микроциркуляция жүйесінің өзгеруімен алға қойылады. Қартаюмен бірге бүйрек қан айналымының айтарлықтай 
төмендеуі көрсетілген, бұл микроваскуляризацияның төмендеуімен тікелей байланысты. Асқазанның шырышты 
қабығын және биопсия үлгілерін эндоскопиялық зерттеу кезінде микроцеллалар санының азаюы анықталды. Қартаю 
- бұл көптеген факторлардан туындаған және әртүрлі физиологиялық өзгерістермен, соның ішінде постнатальды 
дамуды және иммундық жүйенің жұмыс жасына байланысты ерекшеліктерін қоса жүретін күрделі процесс. Бұл 
жасқа байланысты патологияның алдын алу мен терапиясының жаңа тәсілдерін іздестіру кезінде эндоэкологиялық 
қауіпсіздікті және спецификалық емес қарсылықты жоғарылатумен байланысты өмірді қолдау жүйесі ретінде 
қартаю кезіндегі лимфа жүйесінің функцияларын зерттеу қажеттілігін өзектендіреді. 
Кілтті сөздер: Лимфа жүйесі, лимфа түйіндері, лимфалық детоксикация, тегіс бұлшықет жасушалары, 
адренергиялық иннервация, постнатальды онтогенез, кеш онтогенез, лимфоидты ұлпаның микроқұрылымы, 
эндоэкологиялық оңалту, фитокомпозиция. 
 
Лимфа жүйесі жүрек-тамыр жүйесінің құрамдас бөлігі 
болып табылады және ол организмнің барлық 
физиологиялық және патологиялық процестеріне 
қатысатын интегралды жүйелердің бірі болып 
табылады [2-4]. Сонымен бірге лимфа жүйесі жабық 
қан ағымы мен дененің жасушалары арасында делдал 
қызметін атқарады. Ол лимфа аралықтарынан, лимфа 
капиллярларынан, лимфа тамырларынан, 
магистральдардан, түтіктерден және лимфа 
түйіндерінен тұрады. Лимфа жүйесі сұйық құраммен - 
лимфамен толтырылған қосымша төсек түзеді. 
Лимфаның алға жылжуы лимфангионның лимфа 
тамырында - тегіс миоциттері бар аралық сегменттің 
болуымен жеңілдетіледі, соның арқасында лимфа 
алға жылжиды. Лимфа жүйесі екі бөлімге бөлінеді: 1) 
Лимфа тасымалдау жолдары және 2) иммундық 
қорғаныс және гемопоэз органдарымен байланысты 
лимфоидты мүшелер. Лимфа түйіні - бұл лимфа 
жүйесінің негізгі құрылымдық бөлімшелерінің бірі, 
ол екі жүйенің, яғни лимфа және иммундық жүйенің 
бірігуінің мысалы болып табылады [5-7]. 
Қартаю кезінде ішкі ортаның гомеостазын 
қамтамасыз етуге қатысатын мүшелер мен жүйелер 
арасында маңызды рөл лимфа жүйесіне және оны 
құрайтын перифериялық лимфоидты органдарға - 
дененің қорғаныштық тосқауылына жататын және 
сыртқы ортаға иммундық жауаптың қалыптасуына 
жауап беретін аймақтық лимфа түйіндеріне жатады. 
Лимфа түйіндері бір мезгілде интерстицийдің 
дренажын және иммундық функцияны жүзеге асыра 
отырып, лимфоидты мүшелер арасында ерекше орын 

алады. Сонымен қатар, аймақтық лимфа түйіндерінің 
олардың ағып жатқан ағзалармен қатынасындағы 
жағдайын бағалау морфологиялық зерттеулердің 
негізгі бағыттарының бірі болып қалады. Қартаю 
кезіндегі лимфа жүйесін иммуноморфологиялық 
қайта құрудың болжамдық маңыздылығына қатысты 
бірыңғай көзқарастың болмауы оның жеке 
салыстыруларын және жасушалық құрамын 
анатомиялық-гистологиялық бағалау қажеттілігін 
анықтайды. Сонымен бірге лимфа жүйесіндегі жасқа 
байланысты және патологиялық өзгерістер 
сараланбайды. 
Судағы гомеостаз - кез-келген организмнің тіршілік 
әрекетінің шарты. Судың гомеостазын сақтау лимфа 
жүйесінің маңызды функциясы болып көрінеді. 
Лимфалық дренаж жасушаны қоршаған 
интерстицийде азды-көпті болатын зиянды заттарды 
бейтараптандырумен біріктіріледі. Соңғысы одан 
пайда болған тіндік сұйықтық пен лимфаны 
биофизикалық, биохимиялық, иммундық өңдеу 
арқылы жүзеге асырылады . Организмнің тіршілігіне 
зиянды заттарды бейтараптандыру процесінде үш 
гомеостатикалық жүйе қатысады: лимфалық, 
лимфоидтық (иммундық) және интерстиционды 
құрайтын борпылдақ дәнекер тіндер жүйесі - 
организмнің ішкі ортасы[8-9]. Бұл функционалды 
синергия бұл жүйелерді дренажды-детоксикация 
кешені ретінде қарастыруға негіз береді және оны 
организмнің биоқауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
функционалды жүйе ретінде қарастырған жөн 
Егеуқұйрықтардың соңғысының жасқа байланысты 
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өзгерістері (18 айдан бастап) инфекциялық 
интоксикация мен қабынудың жоғарылауын, 
жасушалық иммунитеттің және эффекторлық 
байланыстың активтенуін, ерекше емес қорғаныс 
жасушаларының және олардың жетілмеген 
формаларының басым болуын, кешіктірілген типтегі 
жоғары сезімталдық процестерінің активтенуін және 
иммунореактивтіліктің төмендеуін көрсетті. және 
организмнің бейімделу деңгейі   Сонымен, жоғаpыда 
беpiлген мәлiметтеp  зеpттеуге аpналған бiздiң 
тәжipибемiздiң өзектiлiгi мен маңыздылығын 
көpсетедi. 
Зеpттеу матеpиалдаpы мен әдiстеpi: Зеpттеу 
обьектiсi pетiнде  виваpий жағдайында өсipiлген әр 
түрлі жастағы 246 ақ зертханалық егеуқұйрықтарға 
тәжірибелер жасалды. Бұл жануарлардың өмірі 36 
айды құрайды. Жануарлар 10 топқа бөлінді. 2 күннен 
2 айға дейінгі жануарлардың 1-тобы жас, ал 10-11 
айлық 2-тобы - жетілген егеуқұйрықтар барлық 
параметрлер бойынша зерттелді. 3-ші топ 22-24 ай 
ішінде вивариумда болды - стандартты диетадағы 
егеуқұйрықтар[10]. 4,5,6,7,8,9-топтағы жануарлар 
дәрілік заттардың бірімен немесе виварийдің 
стандартты су рационындағы шөптік 
қайнатпалармен араластырылады және олар 1 айдан 
кейін тексеріледі.  
Зерттеу келесі дәрілік шөптердің қатысуымен 
жүргізілді: Зизифоры Бунге, Алматы долана, 
Эхиносея. Фитокомпозиция кәрі егеуқұйрықтардың 
10-тобында сыналды. 
Қан мен лимфа сынамаларында жалпы ақуыздың, 
холестериннің, триглицеридтің мөлшері, мочевина, 
креатинин және билирубиннің жалпы липидтері, 
ферменттердің белсенділік деңгейі: аланин 
аминотрансфераза (АЛТ), аспартат 
аминотрансфераза (АСТ), сілтілік фосфатаза, амилаза 
лимфа мен қан плазмасына сәйкес анықталды. COBOS 
INTEGRA 400 автоматты биохимиялық анализаторын 
қолдану арқылы қан мен лимфа, зәрдің жасушалық 
құрамы «SYSMEX KX-219 9» гематологиялық 
анализаторының көмегімен анықталады. [11-14]. 
Лимфа мен қан плазмасындағы электролиттерді 
анықтау AVL 9180 анализаторының көмегімен 
зерттелді.  
 
 Гистохимиялық флуоресцентті микроскопиялық 
әдіспен мезентериалды, жатыр мойны лимфа 
түйіндері мен түйіндерінің адренергиялық 
иннервациясы зерттелді. Лимфа түйіндерінің 
адренергиялық жүйке аппаратын зерттеу үшін В.А. 
модификациялаған Фальк әдісі бойынша тіндердегі 
катехоламиндерді анықтауға арналған арнайы 
гистохимиялық флуоресцентті-микроскопиялық әдіс 
қолданылды. Глиоксаль қышқылын қолданатын 
говирин. Зерттеуге мезентериальды жатыр мойны, 
поплитальды лимфа түйіндері алынды. [15-
17].Қалыңдығы 20 мкм болатын жалпы қан 
тамырлары бөлімдері мен лимфа түйіндерінің 
криостат бөлімдері дайындалды. Препараттар рН 7,2 
фосфат буферінде дайындалған глиоксаль 
қышқылының 2% ерітіндісінде инкубацияланды. 
Содан кейін секциялар жылы ауа ағынымен 
кептіріліп,     

100 ° C температурасында термостатталды, содан 
кейін ксилолда еріген 5% полистирол ерітіндісімен 
нақтылау және бекіту жүргізілді. Лимфа түйіндеріне 
арналған препараттар компьютермен бірге Vision 300 
флуоресценттік микроскопын (Австралия) 
пайдаланып зерттелді.  
    Зеpттеу нәтижелеpi мен олаpды талқылау 
   Жас егеуқұйрықтардағы лимфа жүйесі 2,4 ± 0,3 мкл 
/ мин. егеуқұйрықтардың салмағы 44 ± 5 г. немесе 
0,05 мкл / мин болғанда. 1г. Егеуқұйрықтың ұлпасы, 
ал жетілген егеуқұйрықтарда ол 7,9 ± 0,5 мкл / мин. 
егеуқұйрықтардың салмағы 259 ± 18 г. немесе 0,03 
мкл / мин. 1 г. ұлпалар,  кәрі егеуқұйрықтарда 
салмағы 384,6 ± 22 немесе 0,018 мкл / мин болғанда 
6,1 ± 0,6 мкл / мин. np 1г. маталар. Жас 
егеуқұйрықтарда қанның ұюы 3,59 ± 0,4 мин, 
жетілген егеуқұйрықтарда 3,48 ± 0,4 мин, ал кәрі 
егеуқұйрықтарда 2,88 ± 0,5 мин. Лимфада жас 
егеуқұйрықтарда қанның ұюы 3,90 ± 0,5 мин. 
жетілген жануарларда 3,68 ± 0,4 мин, кәрі 
жануарларда 2,95 ± 0,6 мин. 
Қанның тұтқырлығы жас жануарларда 5,5 ± 0,5, 
жетілген жануарларда 5,3 ± 0,4 кәрі жануарларда 4,5 ± 
0,5, жас жануарларда лимфада 4,4 ± 0,5 және жетілген 
жануарларда 4,1 ± 0 , 6 және кәрі 3,6 ± 0,5. Жасы 
ұлғайған сайын қан ұюы жоғарылауы және қан мен 
лимфаның тұтқырлығының жоғарылауы байқалды. 
Жас  егеуқұйрықтарда гематакрит бойынша 
плазманың мөлшері 48,0 ± 4,2%, жетілген 
егеуқұйрықтарда 45,0 ± 3,2%, кәрі егеуқұйрықтарда 
44,3 ± 3,6% құрайды. Жас жануарлардың жүрек 
соғысы 496 ± 15, ал жетілген жануарларда 481 ± 11, 
кәрі жануарларда минутына 449 ± 14 соққы[18-20].. 
Қан қысымы кәрі жануарларда 108 ± 6, жетілген 
жануарларда 103 ± 7, жас жануарларда 94 ± 11 мм. 
Диурез жас жануарларда 0,000019 ± 0,000001 мл / 
мин дене салмағының 1 г, ал жетілген жануарларда 
0,000015 ± 0,000001 мл / мин. 1 г дене салмағына кәрі 
жануарларда 0,0000099 ± 0,0000002 мл / мин. 
Төмендеу жетілген егеуқұйрықтарда 26%, ал кәрі 
егеуқұйрықтарда 39% құрады.  
Сондай-ақ, біз ересек егеуқұйрықтардағы холестерин 
мен триглицеридтердің және қандағы және 
лимфадағы жалпы липидтердің көбеюін байқадық 
әсіресе кәрі егеуқұйрықтардың  (холестерол - 15%; 
45%; триглицеридтер - 41%; 16%; жиынтық 
липидтер - сәйкесінше 18%; 33%). Глюкоза жетілген 
егеуқұйрықтарда қанда 26% -ға және лимфада 7% -ға, 
ал кәрі егеуқұйрықтарда сәйкесінше 40% және 16% -
ға аздап төмендеді (1-кесте). Жас, ересек және кәрі 
жануарлардағы қан мен лимфаның зерттелген 
биохимиялық параметрлерінің қалған бөлігі: 
мочевина, билирубин, креатинин, жалпы ақуыз, α-
амилаза, АлАТ,АсАТ,, сілтілік фосфатаза бірдей 
мәндерде ауытқып отырды. 
Лимфа мен қанның жасушалық құрамының алынған 
нәтижелерін талдағанда қан плазмасындағы 
лейкоциттердің 42% -ға және лимфада 13% -ға, 
ересек егеуқұйрықтарда жоғарылағанын анықтадық, 
ал кәрі егеуқұйрықтарда қандағы лейкоциттердің 
35% -ға және лимфада 18% -ға төмендегені байқалды 
жетілген жануарлар[21]. Қалған параметрлер 
ешқандай өзгерісті анықтаған жоқ  

 
 
 
 
 
 



Жас, ересек және кәрі  егеуқұйрықтардың қан плазмасы мен лимфасының биохимиялық параметрлері (1-кесте) 
Көрсеткіштер Қан плазмасы Лимфа 

Жас 
егеуқұйрық  

Ересек 
егеуқұйрық 

Кәрі 
егеуқұйрық 

Жас  
егеуқұйрық 

Ересек  
егеуқұйрық 

Кәрі 
егеуқұйрық 

Несепнәр, 
 ммоль/л 

4,7 ±0,8 4,9± 0,7 5,33±0,7 6,2 ±2 3,9± 0,2 5,59±0,7 

Билирубин, 
кмоль/л 

3,32±0,94 3,47 ±0,91 1,72±0,75 0,7 ±0,02 0,5±0,04 0,6±0,03 

Креатинин, 
Мкмоль/л 

43,82±3,08 42,8 ±3,2 50,33±4,1 39,1±3,6 42,4±3,8 44,33±2,7 

 
Глюкоза, ммоль/л 4,6±0,15 3,65 ±0,18* 2,8±0,21 4,62± 0,19 4,35 ±0,17* 3,9±0,19 
Общий белок, г/л 68,2±0,43 69,5± 0,6 67,8±0,7 4,4± 2 39,3 ±0,4 39,6±0,5 
α-амилаза, ед/л 480±45 485 ±52 669,4±62 550 ±50 570±55 382,4±49 
АлАТ, мккат 0,13±0,03 0,14 ±0,04 250,95±22 140± 10,23 150 ±10,8 151,9±9,9 
АсАТ, мккат 0,18±0,5 0,20± 0,2 167,6±11 140±9,0 160 ±11,5 204,2±13,5 
Холестерин общий 
моль/л 

1,65± 0,03 1,8± 0,04 1,9±0,03 1,24 ±0,05 1,3± 0,04 1,8±0,06* 

Триглицириды,  
моль/л 

0,85± 0,04 0,95± 0,03 1,2±0,1 0,68± 0,03 0,7 ±0,05 0,79±0,07* 

Общие липиды,  
г/л 

1,5± 0,04 1,65± 0,05 1,78±0,04 1,2 ±0,04 1,3 ±0,05 1,8±0,08* 

Щелочная 
фосфатаза, Е/л 

342 ±14 336 ±12 387±14 410 ±15 480 ±17* 496±18* 

Ескертулер: бақылаумен салыстырғанда р<0,5*,  -р<0,01** 

Қан мен лимфаның иммунологиялық құрамын 
талдағанда ол сонымен қатар лейкоциттер санының 
қанда 36% -ға, лимфада 12% -ға көбейгеніне назар 
аударады, бірақ кәрі егеуқұйрықтарда олардың саны 

азайып, таяқша ядролық және сегменттелген 
нейрофилдердің көбеюі байқалды.  Лимфоциттер 
жетілген егеуқұйрықтардың қанында азайды, 
лимфада көбейеді. 

 
 
Жас, ересек және кәрі жануарлардағы қан мен лимфаның иммунологиялық құрамы 
(2-кесте) 
Көрсеткіштер Қан                                  Лимфа 

 Жас 
егеуқұйрық 

Ересек 
егеуқұйрық 

Кәрі 
егеуқұйрық 

Жас 
егеуқұйрық 

Ересек 
егеуқұйрық 

Кәрі 
егеуқұйрық 

Лейкоциты:1х1
09 

3,97±0,2 5,4±0,3* 3,45±0,4 8,5±0,4 9,5±0,6 7,1±0,6 

Нейтрофилы 
п/я 

- 2,8±0,08** 2,6±0,09    

с/я 12±1,1 39±1,4** 58,3±2,8 2±0,3 12±1,2 9±0,9 

Моноциты 5,5±0,5 4,3±0,4 11,3±0,5 1±0,07 2±0,05 4±0,09 

Эозонофилы - 1±0,02 1,3±0,03    

Лимфоциты % 82±4 54±3** 42,75±5 84,2±2,2 92,0±1,8* 73,3±2,8 

абс. 3,45±0,4 2,4±0,2* 1,6±0,4 78,4±0,5 90,5±0,4* 72,5±0,6 

 
Иммуноглобулины 

IgM 0,37±0,04 0,45±0,06 0,37±0,05 0,35±0,03 0,4±0,04 0,31±0,05 



IgG 0,62±0,03 1,8±0,07** 2,47±0,09** 0,55±0,08 0,88±0,06* 0,79±0,06 

IgA 0,29±0,03 0,29±0,02 0,275±0,02 0,31±0,02 0,35±0,04 0,35±0,06 

IgE 21,9±0,04 18,7±0,04 20,95±0,1 19,5±1,1 22±0,9 21±0,8 

Субпопуляции лимфоцитов 

Сд – 3 Т-лимф. 49±2 58± 4 35±3 47± 5 49 ±4 43±4 
Сд -4 Т-хелп. 27±3 32 ±2 21,7±3 28 ±2,2 29± 2 26±3 
Сд -8 Т-
супр/цит. 

24±1 24 ±1,5 9±0,7* 21 ±1,7 23± 5 19±4 

Сд – 16 NK 12±0,5 18± 0,8* 7± 0,9* 14 ±0,9 12± 1,1 11±1,2 
Сд – 20 В-лимф. 10±0,6 14,5± 0,6* 4,25± 0,8* 12± 1,1 15± 1,2* 12±1,4 
Сд-4/ Сд-
8(индекс) 

1,1 1,3 2,41* 1,34 1,26 1,37 

Ескертулер: бақылаумен салыстырғанда р<0,5*,  -р<0,01** 

Кәрі егеуқұйрықтардың қанда 52%, ал лимфада 15% 
азайды. IgG иммуноглобулиндерінің мөлшері қанда 
да, лимфада да өсті. Кәрі  жануарлардағы 
лимфоциттердің субпопуляцияларының саны қанда 
азайды (әсіресе SD - 16 NK; SD - 20 B-лимфа) және 
лимфада біршама төмендеу анықталды (кесте 2). 
Интервалды сұйықтық (жасушадан тыс) фитиль әдісі 
арқылы алынды[22-25]. Оның жас жануарлардағы 
құрамы (ммоль / л-да): Na-135 ± 5; K-4 ± 0,2; Ca-1,1 ± 
0,1; Mg-0,6 ± 0,02; Креатин -0.1; Глюкоза-4,9 ± 0,2; 
Несепнәр-4 ± 0,1 ммоль / л; Ақуыз -0,9 ± 0,1 г / л. 
Жетілген жануарларда Na-139; K-4,3 ± 0,4; Са-0,9 ± 
0,07; Mg-0,5 ± 0,02; Глюкоза-4,5 ± 0,1; Несепнәр - 4,2 ± 
0,3 ммоль / л; Ақуыз -1,1 ± 0,2 г / л. кәрі жануарларда, 
Na-130 ± 4; K-4,1 ± 0,5; Са-0,7 ± 0,08; Mg-0,4 ± 0,02; 
Глюкоза-4,1 ± 0,2; Несепнәр - 4,4 ± 0,4 ммоль / л; 
Ақуыз -1,1 ± 0,2 г / л. Көріп отырғаныңыздай, 
ауытқулар физиологиялық шектерде болды. Жоғары 
гидратталған және майсыз тіндердің электр, 
резистенттілігі майлы, сүйек және эпителий 
ұлпаларына қарағанда аз болады[26-28]. Жоғары 
жиілікті токтар жасушадан тыс және жасушаішілік 
ортадан өтіп, майсыз массаны бағалауға мүмкіндік 
береді, ал төменгі жиілікті токтар жасушадан тыс 
кеңістікте таралады. 40 кГц-тен төмен жиілігі бар 
айнымалы ток негізінен тамырлар мен 
интерстициальды саңылаулар арқылы таралады, бұл 
кезде жасуша ішіндегі сұйықтықты құрайтын сұйық 
орталардың кедергісі (мембраналардың жоғары 
омдық кедергісіне байланысты) кедергісі әлдеқайда 
жоғары болады. Интерстициальды сұйықтықтың 
көлемін анықтау үшін электрлік сипаттамалары бар 
«Рео-Мицар» реографы қолданылды. Оның 
электродтарының зондтау тогының жиілігі 30-200 
кГц құрайды, бұл оның төмен жиілікті токтарын (30-
40 кГц) зерттеу мақсатында пайдалануға мүмкіндік 
берді. Бұл топтардағы интерстициальды 
сұйықтықтың мөлшері жас және ересек және кәрі 
жануарлар тобының омдық кедергі қисықтарының 
өзгеруінен анықталды[29-32]. (Жас егеуқұйрықтар 
тобы 33 ± 3%; жетілген егеуқұйрықтар тобы дене 
салмағының 29,5 ± 3,3%, кәрі егеуқұйрықтар тобында 

дене салмағының 26,4 ± 3,4%). ІЛ-дің 11% -ға, ал 
кәріге дейін 20% -ға төмендеуі байқалды. 
Қоpытынды: Ересек  жануарлар жас жануармен 
салыстырғанда лимфа ағымының, зәрдің бөлінуінің, 
интерстициалды сұйықтықтың төмендеуі және кәрі 
жануарлардың одан әрі төмендеуі алды. Кәрі 
жануарлардағы қан мен лимфа холестеринінің, 
триглицеридтердің, жалпы липидтердің көбеюі және 
глюкозаның төмендеуі анықталды. Қан құрамындағы 
лейкоциттердің, нейтрофилдердің, CD-20B 
лимфоциттердің және лимфадағы лимфоциттердің 
көбеюі жетілген жануарларда, бірақ кәрі жануарларда 
сол көрсеткіштердің төмендеуі анықталды. 
Егеуқұйрықтар туылғаннан кейінгі алғашқы 30 күнде 
лимфа тамырлары мен түйіндерінің адренергиялық 
иннервациясының құрылымдық компоненттерінің 
түзілуі байқалады. Бір айдан бастап адренергиялық 
иннервация - бұл дұрыс қалыптасқан аппарат. Кәрі 
жануарларда өрілудің тығыздығы мен саны лимфа 
түйіндерінің және лимфа тамырларының барлық 
бөліктерінде сақталады, бірақ жарқырауының 
жарықтығы төмендейді, өрімдегі талшықтар үзік-үзік 
болып, саны азаяды және варикозды қоюлану 
жоғалады. Лимфа түйіндерінде жалпы қартаю 
белгілері бар: а) ықшам морфотиптің сақталуы 
аясында герминальды орталықтары бар лимфоидты 
түйіндер аймағының азаюымен дәнекер тіннің 
ұлғаюы; б) ретикулярлы жасушалардың өсуі аясында 
ми сымдарындағы лимфоидты түйіндердегі, 
паракортикальды аймақтағы, плазмоциттердегі 
жарылыстар мен орташа лимфоциттер санының 
азаюындағы жасушалық құрамдағы бір бағытты 
өзгерістер, бұл осы құрылымдардың 
иммунореактивтілігінің төмендеуін көрсетеді; Кәрі 
жануарлардағы лимфа түйіндерінің жиырылу 
белсенділігі тежелді. Кеш онтогенез кезеңінде 
шөппен емдеу кезінде лимфаның дренаждық және 
иммундық функцияларының жоғарылауы, 
жиырылғыштық белсенділіктің жоғарылауы, лимфа 
тамырлары мен жүйке түйіндерінің жоғарылауы 
және лимфа түйіндері құрылымдарының иммундық 
функциясының жоғарылауы дәлелдендi. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ЛИМФЫ И ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ МОЛОДЫХ И СТАРЫХ КРЫС ПОД ВЛИЯНИЕМ 
НОВОГО ФИТОКОМПОЗИЦИИ 

 
Резюме: Cтарение - это процесс снижения 
функциональных резервов всех тканей и систем 
организма, связанных с воспалительными процессами 
и образованием тромбов, с последующим замещением 
их соединительной тканью. Достижения медицины 
увеличивают продолжительность жизни, что 
приводит к демографической ситуации, так как 
количество пожилых людей в обществе 
увеличивается. 
С возрастом наблюдаются изменения с исчезновением 
и нарушением регуляторного эффекта, наблюдаются 
значительные адаптационные изменения - 
повышенная чувствительность сердца и сосудов к 
гуморальным факторам и медиаторам в случае 
нервных окончаний, а также ослабление синтеза 
медиаторов. Возрастные изменения структуры 
микрососудистой сети способствуют снижению 
скорости кровотока в различных отделах головного 
мозга, нарушению диффузии кислорода из крови в 

ткани, нарушению реактивности церебральных 
артериол на неблагоприятные экзогенные и 
эндогенные факторы. Заболевания, встречающиеся у 
многих пожилых людей - стенокардия, гипертония, 
сахарный диабет, атеросклероз - усиливают 
возрастные патологические изменения системы 
кровообращения. 
Эти изменения приводят к снижению интенсивности 
капиллярного обмена Одна из причин старения - 
изменение микроциркуляторной системы. С 
возрастом происходит значительное уменьшение 
почечного кровотока, что напрямую связано с 
уменьшением микроваскуляризации.  
Ключевые слова: лимфатическая система, 
лимфатические узлы, лимфатическая детоксикация, 
гладкомышечные клетки, адренергическая 
иннервация, постнатальный онтогенез, поздний 
онтогенез, микроструктура лимфоидной ткани, 
эндоэкологическая реабилитация, фитокомпозиция. 
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STUDY OF THE COMPOSITION OF LYMPH AND LYMPH NODES OF YOUNG AND OLD RATS UNDER THE INFLUENCE OF A 

NEW PHYTOCOMPOSITION 
 

Resume: Aging is the process of reducing the functional 
reserves of all tissues and body systems associated with 
inflammatory processes and the formation of blood clots, 
followed by their replacement with connective tissue. 
Advances in medicine are increasing life expectancy, which 
leads to demographic situations as the number of elderly 
people in society increases. 
With age, changes are observed with the disappearance 
and disruption of the regulatory effect, significant adaptive 
changes are observed - increased sensitivity of the heart 
and blood vessels to humoral factors and mediators in the 
case of nerve endings, as well as a weakening of the 
synthesis of mediators. Age-related changes in the structure 
of the microvascular network contribute to a decrease in 
blood flow velocity in various parts of the brain, impaired 
diffusion of oxygen from the blood into the tissue, impaired 

reactivity of cerebral arterioles to unfavorable exogenous 
and endogenous factors. Diseases that occur in many 
elderly people - angina pectoris, hypertension, diabetes 
mellitus, atherosclerosis - increase age-related pathological 
changes in the circulatory system. 
These changes lead to a decrease in the intensity of 
capillary exchange. One of the causes of aging is a change 
in the microcirculatory system. With age, there is a 
significant decrease in renal blood flow, which is directly 
related to a decrease in microvascularization. 
Keywords: lymphatic system, lymph nodes, lymphatic 
detoxification, smooth muscle cells, adrenergic innervation, 
postnatal ontogenesis, late ontogenesis, microstructure of 
lymphoid tissue, endoecological rehabilitation, 
phytocomposition. 

 
 



 


