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МАҚТА ӨНДІРІСІ ЖАҒДАЙЫНДА ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЖАНУАРЛАРДЫҢ БАУЫР, АСҚАЗАН 
ЖӘНЕ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРЛЫ ЛАВАЖ КЛЕТКАЛАРЫНДАҒЫ ЦИТОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ 

ӨЗГЕРІСТЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Пестицидер басқада химиялық факторлар сияқты қоршаған ортаны ластауға едәуір қатысады, сонымен қатар 
аграр қызметкерлерінде өндірістік патологиясын тудыруға  қауіп төндіретін эколого-гигиеналық мәселе болып 
табылады және барлық халықтың аурушаңдығын ұлғайтады. Экспериментальды зерттеулердің нәтижесі бойынша 
сыртқы ортаның пестицидтермен ластануынан болатын аурушаңдылықты төмендету мақсатында алдын алу 
және ем шаралары өңделуде.Зерттеу нәтижелері пестицидтердің организмге түскендегі зиянды әсерлерінің 
механизмін түсінуге көмектеседі. 
Кілт сөздер: пестицидтер, эксперимент, мақта, шаң-тозаңдар,  ас қорыту ағзалары, өндірістік патология, 
химиялық факторлар, мақта өндірісі. 
 
 
Мақта өндірісіндегі жұмысшылардың ас қорыту 
мүшелеріне өндіріс ішіндегі факторлардың әсер 
етуінің кешенді түрде зерттеу негізінде, өндірістік-
шартты аурушаңдылықтың өсуі күілетін қауіпті 
белгілерімен профилактикалық шаралардың жүйесі 
негізделіп белгіленген. МТӨ мен МӨӨ-дегі мақта 
өңдеу мен қайта өңдеудің негізгі өндірістерінде 
төмендегідей кешенді жағымсыз факторлар 
анықталған олар: фосфорорганикалық пестицидтер 
шаңы, қарқынды шудың дыбысын, жұмыс 
аумағындағы ауа құрамында акролеиннің болуына 
байланысты химиялық фактор, мақта майының 
бүркуіштері, бензин, қыздырушы микроклиматы мен 
сілтілер. МТӨ үшін еңбек жағдайының класстары 
бойынша негізгі кәсіби топтар мыналар: құрғатушы, 
джинсілеуші, линтерлеуші, пресстеуші, 
бунтовшілеуші, слесарь-жөндеуші, 3.3 еңбек 
жағдайының зиянды класына жататындар; 3.2, еңбек 
жағдайының зиянды класына жататындар; беріп 
тұрушы, тазартушы;  МӨӨ үшін: 3.4, еңбек 
жағдайының зиянды класына жататындар: аппарат-
фильтрлеуші, слесарь-жөндеуші, винтеризация-
аппаратшы, және 3.3 еңбек жағдайының зиянды 
класына жататын-қондырғының тазартушы  
машиналардың машинисті, пресстеуші, валдаушы 
транспорттаушы, кондиционерлеуші, артушы, 
әрлеуші[1,2].  
 Мақта өндірісіндегі жұмысшылардың денсаулығына 
тікелей әсер ететін фосфорорганикалық 
пестицидтер: фосфамид, карбофос, хлоперифосқан, 
зәр, өт сарысуларында бар екендііг анықталған. 
Мақта өңдеу өндірісіндегі жұмысшылардың ішінде ас 
қорыту мүшелеріндегі аурудың басым көріністері 
аппаратшылар мен слесарларда (40,2%), пеште 
тұрушыларда, валдаушыларда, пресстеушілерде 
(20,1%), транспорттаушыларда, кондиционершілерде 
(16,8%) байқалған. Мақта тазарту өндірісінде (МТӨ) 
бунтовшыларда, джинсылаушыларда және 
литершілерде байқалған. МТӨ жұмысшыларда 
гастродуоденальдық аймақтың цитоформологиялық 
өзгерістерінің көрсеткіштері анықталған жеңіл 

дисплазиялық белгілері, асқазанның шырышты 
қабырғаның Н-pilory тұқымдану дәрежесі өзгермейді 
және МӨӨ 10 жылдамнан астам еңбек өтілі бар 
жұмысшыларда терең морфологиялық өзгерістері 
мен бездердің азаюы немесе жойылуымен, 55,2% 
жетілген ішек метаплазиясының өсуімен, және 
жетілмеген ішек метаплазиясы 10,7% көрсетілген 
және дисплазия 3,2%. МТӨ 56,2% жұмысшыларда Нр-
позитивтік жағдайлар анықталған, Нр-негативтік 
жағдайлар 43,6%-де (р<0,001) анықталған, МӨӨ Нр-
позитивтік жиілігі 33,2±2,1%-те, ал Нр-негативтік 
жағдайлар -66,7±4,1% (р<0,001)де анықталған.  2 
айлық мерзім ішінде ПДК 5мг/м3  деігейде мақта 
шаңының әсер етуінің эксперименттік зерттеулер 
кезінде модификациялық нәтиже көрініс тапты, оның 
құрамына фосфорорганикалық пестицидтер кіреді. 
Ол өз кезегінде цитотоксикалық әсердің, 
липоперексидациялық процесстердің жандануы және 
асқазанның шырышты қабатының дистрофилық 
өзгерістері түрінде, және бауырдың барьерлік және 
қорғанушы детоксикалық қызметінің бұзылуын 
растайтын Купфер клеткасының төмендеуі және 
бауырда дегенерациялық ақ клеткалар түрінде ас 
қорыту мүшелерінің полиоргандық зақымдануымен 
анықталады[3,4].  Жұмысшылардағы ас қорыту 
мүшелеріндегі аурудың  қозғалысын және дамуын 
болжау үшін жұмысшыларды реабилитациялау 
процесіне белсенді түрде қатыстыру үшін кәсіби 
қауіп-қатерді бағалаумен бірге болжамдардың моделі 
әзірленген     Пестицидтерді қолдану қазіргі уақытта 
әлем бойынша, сонымен қатар өткен ғастырдың 60-
жылдардың соңында біздің республикамызда да  
жаһандық мәселе болып қабылданған. Тамақтану 
бағдарламасын іске асыруда маңызды қызмет 
атқаратын, яғни пестицидтерді қолданғандағы 
эффективтілігін  анықтайтын Қазақстанда күшті 
агроөндірістік кешен құрылғанҚазақстан 
Республикасы әр түрлі ауыл шаруашылық 
өнімдерінен тек қана ішкі нарықты ғана емес 
экспортқа да шығара алатын жер ресурстарына өте 
бай. 
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35 миллион гектар егістік жердің 17 миллион 
гектарына дәнді дақылдар, 7 миллионнан астам 
гектарына астық егіледі. Мұнда күнбағыс, мақталы, 
қантты қызылша, темекі дайындалады. Сонымен 
қатар картоп, әр түрлі көкөністер, жеміс жидектер 
өсіруге  қолайлы жағдай жасалынған. Пестицидер 
басқада химиялық факторлар сияқты қоршаған 
ортаны ластауға едәуір қатысады, сонымен қатар 
аграр қызметкерлерінде өндірістік патологиясын 
тудыруға  қауіп төндіретін эколого-гигиеналық 
мәселе болып табылады және барлық халықтың 
аурушаңдығын ұлғайтады [5] 
    Бронхальвеолярлы лаваж (БАЛ)  әртүрлі 
интоксикацияларды анықтау мақсатында жақсы 
нәтиже көрсетеді. БАЛ клеткалық элементтері 
патологиялық процесстердің динамикасын, 
белсенділігін көрсетеді.  
 Әртүрлі химикаттар және олардың комбинациялары 
АІЖ сіңіріліп, перифериялық қанға түсіп, ағзалар мен 
жүйелерді зақымдауы мүмкін. Экспериментальды 
зерттеулердің нәтижесі бойынша сыртқы ортаның 
пестицидтермен ластануынан болатын 
аурушаңдылықты төмендету мақсатында алдын алу 
және ем шаралары өңделуде.Зерттеу нәтижелері 
пестицидтердің организмге түскендегі зиянды 
әсерлерінің механизмін түсінуге көмектеседі[ 6,7,8] 
Зерттеу мақсаты- эксперименттік жануарларда  
мақта тозаңының әсерінен болатын бауыр, 
асқазанның, альвеолярлы макрофагтарынының 
цитоморфологиялық бағасын анықтау. 
   
Қажетті құрал-жабдықтар мен әдістер 
Салмағы 200-220гр тәжірибелік тұқымды емес 48 
тышқанға  зерттеу жасалынды. Зерттеу виварийд, 
табиғи жарықпен бірыңғай емдәм бойынша 
жүргізілді.  

Мақталы тозаң майда дисперсті, 5мкм/ден асатын 
37,4% құрайды, екі тотықты кремний 10% құрайды, 
сонымен қатар стафилакоккты микробактериялар 
мен фосфорорганикалық пестицидтерден тұрады. 
Тәжірибеге алынған тышқандарды 4 топқа бөлдік:1-
ші топ- бақылау аталық тышқандар, 2-ші топ- 
бақылау аналық тышқандар, 3- ші топ-2 ай бойы 
3мг/м көлемінде  ингаляциялық улануа ұшыраған 
аталық және аналық тышқандар.Бауыр және 
асқазаннан саусақ іздері жасалынып, бөлме 
температурасында кептірдік. Романовский гимза 
бойынша боядық. Микроскопияда әр ізден 200 клетка 
саналынды. Қорытынды бағасы Стьюдент критерийі 
бойынша жүргізілді(р≤0,001). Барлық анализдер 
саны 288. 
 
Нәтижесі және талқылау 
 
3-ші топ тәжірибелік жануарларда альвеолярлы 
макрофагтар саны 66%төмендеген және ДАМ 3 есе 
жоғарылаған.Бақылау тобымен салыстырғанда  
49,13±2,77%  құрады. Қалыпты кірпікшелі цилиндрлі 
эпителийлер саны  2,8 есе төмендеген, ал 
дегенерацияланғаны  5,3 есе жоғарылаған. 
4ші топтың аналық тышқандарында БАЛ-да 
дегенерацияланған нейтрофильді лейкоциттер саны  
6,6 есе жоғарылаған және дегенеративті альвеолярлы 
макрофагтар 5,5 есе жоғарылаған. Альвеолярлы 
макрофагтардың төмендеуі және қалыпты кірпікшелі 
цилиндрлі эпителийлердің  64%ға яғни 3 есе 
төмендеуі бақыланды. Бақылау тобымен 
салыстырғанда аналық тышқандардың 
микрофлорамен  ұрықтану пайызы   7,2 есе 
жоғарылаған.  

 
2 ай мерзімінде(М±m; n=48) мақта тозаңдарымен ингаляциялық тұзақ құру барысындағы тышқандардың 
бронхоальвеолярлы лаваж жасушаларындағы (%)цитоморфологиялық ерекшеліктері. 1кесте 

Тексеру обьектісі НЛ ДНЛ АМ ДАМ Кірпікшелі, цилиндрлі 
эпителиальді 
жасушалар  

Микрофлорамен 
қапталуы 

Қалыпты  Дегенирле
нген  

1-бақылау тобы 
(аталық) n=12 

 
0,46±0,1
8 

 
0,50±0, 
18 

 
79,25±3,5
1 

 
16,21±1,62 

 
3,21±0,37 

 
0,37±0,14 

 
2,83±0,41 

2- бақылау тобы  
(аналық)n=12 

 
0,71±0,2
6 

 
0,13±0,05 

 
85,29±2,9
1 

 
8,21±0,97 

 
5,29±0,51 

 
0,37±0,18 

 
2,75±0,46 

3-тобы 
 5мг/м3 

мөлшерінде      

 (аталық) n=12  

 
0,0±0,00 

 
0,0±0,00 

 
47,79±3,6
5  

 
49,13±2,77

 

 
1,13±0,46  

 
1,95±0,51  

 
3,33±0,92 



4-тобы 
5мг/м3 мөлшерінде 
(аналық) n=12 

 
0,79±0,3
1 

 
0,86±0,18
 

 
52,04±2,8
2  

 
45,54±3,78

 

 
0,71±0,32  

 
0,06±0,01 

 
19,80±2,81  

Ескертпе: ) Аталық бақылау тобымен 
салыстырғандағы нақты өзгерістер (р<0,01). ) 
Аналық бақылау тобымен салыстырғандағы нақты 
өзгерістер (р<0,01). 
    2 айлық мақта шүрпісі 5мг/м³ тозаңнан кейін үш 
топ аталық тышқандарда қалыпты бауырдың ақ 
жасушаларының азаюы байқалады 
(33,21±3,41%),бақылауда қалған аталық 
жасушаларында 1,8 есе аз.Дегенерациялық ақ 
жасушаның мөлшері және HL мөлшері 5,5 есе 
жоғарылаған және 1,3 есе сәйкес. Эозинофилдер 
мөлшері және бауырдың екі ядролық жасушасы 21% 

жоғарылаған және бақылаудағы ерлерден 10 
есе.Төртінші топ аталық тышқандардың 
жасушаларында бауырдың күңгірт жасушалары 49% 
жоғарылаған, қалыпты екі есес төмендеуі 
байқалады.ДСК 3есе жоғарылаған, НL 1,8 есе, 
эозинофил екі есе және Купферов жасушасының 66% 
төмендеуі, бақылаудағы аталық тобымен 
салыстырғанда. 
2 ай мерзімінде(М±m; n=48) мақта тозаңдарымен 
ингаляциялық тұзақ құру барысындағы 
тышқандардың  бауыр жасушаларындағы 
(%)цитоморфологиялық ерекшеліктері.  

 
2кесте 

Тексеру обьектісі Гепатоциттер  НЛ Эозинофи
льдер 

2- ядролы Купфер 
жасушал
ары 

Фибробласт
тар 

ТК СК ДСК 

1-бақылау тобы 
(аталық) n=12 

 
20,87±
2,86 

 
59,71±4,
71 

 
3,92±1,38 

 
3,87±0,87 

 
0,79±0,23 

 
1,12±0,27 

 
2,10±0,5
1 

 
7,62±1,11 

2- бақылау тобы  
(аналық)n=12 

 
27,37±
1,89 

 
52,21±3,
14 

 
6,37±1,61 

 
2,37±0,51 

 
1,42±0,32 

 
2,46±0,60 

 
4,29±1,0
6 

 
3,51±1,02 

3-бақылау тобы 
(аталық) n=12 

 
20,41±
2,21 

 
33,21±3,
41  

 
21,71±2,8
1  

 
5,04±0,78
 

 
0,96±0,27
 

 
11,54±1,8
0  

 
0,0±0,00 

 
7,13±1,06 

4-тобы 
5мг/м3 

мөлшерінде 
(аналық) n=12 

 
40,79±
2,91  

 
25,29±2,
45  

 
19,29±1,0
6  

 
4,30±0,55
 

 
2,88±0,69
 

 
2,45±0,97 

 
2,58±0,4
1  

 
2,42±0,87 

 
Ескертпе: ) Аталық бақылау тобымен 
салыстырғандағы нақты өзгерістер (р<0,01). ) 
Аналық бақылау тобымен салыстырғандағы нақты 
өзгерістер (р<0,01). 
Аталық тобында жиі ақуызды ДСК–ң дистрофиялық 
және дегенерациялық бауыр жасушаларының 
өзгерістері кездеседі. Жеке жасушалардың майлы 
дистрофиялық белгілері байқалады.Асқазанның безді 
эпителийі 3 типті жасушадан тұрады. Негізгі жасуша, 
асқазан түбі безін қабырғасын құрайтын;оларға 
пепсин секрециясы сіңіріледі. Жақтаулы жасушалар 
біріншіге қарағанда сырты қалыпты.Олар тұз 

қышқылын бөледі. Шырыштүзуші жасушалар-без 
мойнында сопақша ядролы сап түзеді.Асқазанның 
орта аймағында көптеген жақтаулы жасушалар және 
негізгі жасушалар бар.Базальды аймағы текжақтаулы 
жасушадан және негізгі жасушадан тұрады.Қақпа 
айналасында шырыш түзуші бездері үлкен және 
цилиндрлік жасушалармен ядролық жасушасы бар 
базальды жасуша бөлігіне жатады.Соңғы жылдары 
асқазан цитологиясы, асқазан ісігі ауруын 
скринингтаудың негізгі әдістерінде қолданылады[7]. 
    2 айлық мақта шүрпісі 5мг/м³ тозаңнан кейін, 
аталық асқазанның негізгі жасушаларының екі есе 



азайған, дегенерациялық негізгі жасушалардың 2,6 
есе жоғарылауы және дегенерациялық жақтаулы 
жасушалардың 2,2 есе жоғарылауы, шырыштүзуші 
жасушалардың 2,5есе төмендеуі. HL 2 есе 
жоғарылауы, лимфоциттердің 5,9 есе 
микрофлоралардың 2,4 есе бақылаудағы ер 
адамдармен салыстырылады.Төртінші топ аталық 
зерттегенде басты жасушалардың 2,3 есе төмендеуі, 
дегенерациялық негізгі жасушалардың 76% 
жоғарылауы жақтаулы жасушаның 2,1 есе төмендеуі 

дегенерациялық жақтаулы жасушаның 2,8 есе 
жоғарылауы, шырыш бөлуші жасуша 4%, 
дегенеративті шырыш бөлуші жасушалардың 2,3 есе, 
HL 37%, лимфоцит 2,7 есе және микрофлоралар 2 есе 
бақылаудағы топқа аталық тобымен салыстырғанда. 
2 ай мерзімінде(М±m; n=48) мақта тозаңдарымен 
ингаляциялық тұзақ құру барысындағы 
тышқандардың  бауыр жасушаларындағы 
(%)цитоморфологиялық ерекшеліктері.  

 
Кесте 3 

Тексеру 
обьектісі 

ГК ДГК ОК ДОК СК ДСК НЛ Лимфо- 
циттер 

Микро- 
флора 

1-бақылау 
тобы 
(аталық) 
n=12 

 
39,0±3,2
3 

 
3,54±0,6
9 

 
38,58±2,
95 

 
9,63±1,2
0 

 
8,04±0,55 

 
0,54±0,18 

 
0,25±0,08 

 
0,42±0,18 

 
25,96±3,1
4 

2-бақылау 
тобы 
(аналық) 
n=12 

 
23,71±2,
54 

 
5,66±1,2
0 

 
53,71±3,
92 

 
10,87±1,
66 

 
4,92±1,38 

 
0,46±0,27 

 
0,46±0,14 

 
0,21±0,05 

 
13,33±2,7
7 

3-тобы 
 5мг/м3 

мөлшерінд
е      

 (аталық) 
n=12 

 
19,50±1,
57  

 
19,71±1,
87  

 
32,87±3,
37 

 
21,46±2,
63  

 
3,00±0,73
 

 
0,46±0,18 

 
0,50±0,32  

 
2,50±0,73  

 
63,08±4,8
5  

4-тобы 
5мг/м3 

мөлшерінд
е 
(аанлық) 
n=12 

 
10,29±1,
06  

 
9,96±0,9
2  

 
25,33±2,
77  

 
30,26±3,
33  

 
19,58±2,0
8  

 
3,37±0,41 

 
0,63±0,14  

 
0,58±0,13  

 
27,83±2,9
7  

 
Ескертпе: ) Аталық бақылау тобымен 
салыстырғандағы нақты өзгерістер (р<0,01). ) 
Аналық бақылау тобымен салыстырғандағы нақты 
өзгерістер (р<0,01). 
Осылайша зерттеу нәтижелері бойынша мақта 
тозаңымен әсер еткен кезде 2 айда ПДК 5 мг/м³ 
жасушалардың құрылыстық өзгерісі.Организмге 
цитотоксикалық эффект береді, ол ДАМ және HL 
бірден жоғарылауын көрсетеді.Кірпікшелі цилиндрлі 
жасушалардың жоғарылауы яғни микрофлораның 
мөлшері көбіне аталық тышқандарда жоғарылайды. 
Жасушадағы деструкциялық процестер 
цитоплазманың гомогенезациясымен ядроның 
бүрісуімен ұсақ бүрлердің жоғалуымен 
байқалады.Бауыр жасушаларында ТК 
гепатоциттерінің формасы анықталады. Олардың 
құрылысы негізінен өзгермеген, ядросы дөңгелек, 
цитоплазма кіші мөлшерде, эксцентрлі 

орналасқан.10-20% бауыр жасушаларында екі 
ядродан бар[9,10].  
   Бұл регенерациялық болуын дәлелдейді, қалыпты 
организмге сәйкес патологиялық процесс кезінде 
дегенерацияланған екі ядролы жасушалар 
анықталады. Көлемі айқын жоғарылайды, 
цитоплазма біркелкі емес боялған, бұл жүйке 
дистрофиялық процестермен байланысты.HL 
көлемінің жоғарылауы байқалады, ол қабыну 
процесін көрсетеді,ал аталық тышқандарда осыған 
қосымша эозинофильдердің жоғарылауы байқалады, 
ол организмнің сенсибилизациясын көрсетеді. 
Шырыш бөлуші жасушалардың төмендеуі, 
деструктивті шырышты бөлуші жасушалардың 
жоғарылауы аталық тышқандардағы  сияқты 
контурлары айқын емес[11,12,13]. 
  Асқазанның шырышын зерттеу кезінде қалыпты 
басты жасушалар көлемінің төмендеуі және 
дегенеративті басты жасушалар көлемі жоғарылауы 



анықталды. Бұл асқорыту трактінде аз көлемде де 
5мг/м3   мақталы тозаңдардың көп өзгерістері 
анықталуда. Асқазан безінің ферментативті 
активтілігінің бұзылысы және пепсин ферментінің 
активтілігінің  төмендеуі анықталды. Аталықта 
жалпы жасушалар көлемі төмендеу және 
дегенератвті жалпы жасушалар көлемі аталықта 
және аналықта жоғарылауы бақыланды. Тұз 
қышқылын өндіретін оксифильді цитоплазмада 
денешіктер аз жиналады, және анық емес контурлы 
ядросы бар жасушалар кездеседі. Аналықта жарық 
жасушалар көлемі төмендеуі, ал аталықта керісінше 
олардың көлемі 4 есе жоғары, сонымен бірге 
дегенеративті жалпы жасушалар көлемі 3, 7 есе 
жоғарылауы анықталды. Нейтрофильді лейкоциттер, 
лимфоциттер және  микрофлора көлемі  
тышқандардың екі жынысында да жоғары болды, бұл 
асқазанда қабыну процесінің және бездің 
атрофиясын дәлелдейді[14,15]. 
Қорытынды. 
1.Мақталы тозаңның 5мг/м3 дозада 2 ай көлемінде 
әсері жасушаның макрофагальды жүйесінде зат 

алмасу процесі  анықталады, ол жасушада 
энергиямен қамтамасыз ету процесі  анаэробты 
жолға түсуге және аталық мен аналық 
макрофагтардың өмір сүру қабілетінің төмендеуіне 
алып келеді. 
2.Мақталы тозаңдардың осындай дозада әсері 
бауырдың гепатоцит жасушаларында айқын 
патологиялық процестерде бақыланады; ашық түсті 
жасушалар ақуызды дистрофия кезінде, сонымен 
қоса бірең-сараң жасушалар майлы дегенерация 
белгілерімен кездеседі.  Нейтрофильді лейкоциттер 
көлемінің жоғарылауы, эозинофильдер, Купфер 
жасушалар көлемінің төмендеуі бауырды барьерлік 
қорғаныс, детоксикациялық функциясының 
бұзылысын көрсетеді.  
3. Негізгі, қақпақтық және шырыш түзуші асқазан 
бездерінің жасушаларының секреторлық 
функциясының бұзылысы анықталды, ол осы 
жасушалардың дегенеративті өзгерістерін 
дәлелдейді.  
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ОСОБЕННОСТИ ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ, ЖЕЛУДКА И 
БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО ЛАВАЖА У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ ХЛОПКОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 
Пестициды в числе других химических факторов 
вносят определенный вклад в загрязнение 
окружающей среды, что представляет значительную 
эколого-гигиеническую проблему с возможным риском 
развития производственно-обусловленной патологии 
у всего населения. Данные экспериментальных 
исследований  представляются перспективными, так 
как позволяют более обосновано и целенаправленно 
подходить к разработке  профилактических  и 
лечебных мероприятий,  направленных на снижение 

заболеваемости в связи с загрязнением внешней среды 
химическими факторами  - пестицидами. Результаты  
этих  исследований  необходимы для понимания 
патологических механизмов воздействия пестицидов  
на организм животных. 
Ключевые слова: пестициды, эксперимент, хлопок, 
пыль, органы пищеварения, производственная 
патология, химических фактор, хлопковая 
промышленность. 
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PECULIARITIES OF CYTOMORPHOLOGY CHANGES IN CELLS OF THE LIVER, STOMACH AND BRONCHOALVEOLAR LAVE 

IN EXPERIMENTAL ANIMALS IN COTTON PRODUCTION 
 
Pesticides in the number of other chemical factors bring in 
acertain contribution to contamination of environment, tha
tpresents a considerable  ecologo- gigienical  problem  
with the possible risk of  development of the productively-
conditioned pathology at all population. Data of  experimen
talresearches appear perspective, because allow it is morer
easonable and purposefully to go near development of thep
rophylactic and curative measures sent to the decline ofmor

bidity in connection with contamination of environment – 
pesticides chemical factors .   The results of these researches
are needed for understanding of pathomechanisms ofinflue
nce of pesticides on an organism. 
Keywords: pesticides, experiment, cotton, dust, organs of 
digestion, production pathology, chemical factor, cotton 
industry. 
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PAMUK ÜRETİMİNDE DENEY HAYVANLARINDA KARACİĞER, MİDE VE BRONKOALVEOLAR HÜCRELERİNDEKİ 

STOMORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN  ÖZELLİKLERİ 
 

 
İlaçlama diğer kimyasal faktörler gibi çevreyi kirletmeye 
epeyce etki bırakır. Üstelik tarım işlerinde sanayi 
patolojisine zararı olan eko-hijyen sorunu olarak görülür. 
Bütün halkın hastalık oranını yükseltir. Deneysel 
araştırmaların sonucunda dış çevrenin ilaçlamayla 
kirlenmesinden olan hastalık oranının düşmesi için ilk 

yardım ve muayene işleri yapılmaktadır. Araştırma 
sonucunda ilaçlamaların organizmaya bulaştığındaki 
zararının mekanizmasını anlamaya yardım edecektir.  
Anahtar kelimeler: ilaçlama, deneyim, pamuk, tozlar, 
sindirim organizmaları,üretım patolojisi, kimyasal 
faktörler , pamuk endüstrisi. 

 


