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Актуальность исследования  

Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (16 декабря 1997 
г.), стратегической проблемой для любой страны является здоровье и 
продолжительность жизни населения. В этой связи, в Казахстане 
существенное значение имеет общая неблагополучная радиационно-
гигиеническая обстановка, вызванная испытаниями ядерного оружия на 
Семипалатинском полигоне [Гусев Б.И., Апсаликов К.Н., Пивина Л.М. и др].  

Установлено, что при воздействии  «малых» доз, существенную роль в 
развитии соматической патологии приобретает индивидуальная генетическая 
структура, которая в конечном итоге и определяет индивидуальный риск 
развития болезни. Ввиду этого оценка состояния клеточного генома, 
облучавшихся людей, представляется продуктивным подходом к 
объективизации опасности этого воздействия для самих облученных людей и 
их потомков. 

Поэтому важно организовать на протяжении длительного срока 
тщательную систему мониторинга за состоянием здоровья облученного 
контингента и их потомков, включающую в себя информацию о 
цитогенетических эффектах ионизирующего излучения, для оценки 
отдаленных последствий и особенностей формирования здоровья данной 
когорты [Болохоненкова М.А.]. 

Цель исследования - оценить отдаленные последствия ионизирующего 
излучения на заболеваемость и смертность населения, подвергавшихся 
радиационному воздействию и разработать модель мониторинга за 
состоянием  здоровья в группах радиационного риска. 

Задачи: 
1.Изучить динамику движения населения контролируемых районов 

Восточно- Казахстанской области. Сопоставить численный и возрастной 
состав групп радиационного риска с базой данных Государственного 
научного автоматизированного медицинского регистра лиц, подвергавшихся 
облучению. 

2.Представить комплексную цитогенетическую характеристику лиц, 
подвергавшихся радиационному воздействию, а также их потомков в 
результате испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. 

3. Изучить динамику распространенности заболеваемости и смертности 
в группах исследованиях , определить радиогенные риски заболеваний, в том 
числе  злокачественных новообразований. 

4.Рассчитать ежегодный ущерб здоровью лиц, подвергавшихся 
радиационному воздействию и их потомков и установить связь частоты  



цитогенетических нарушений с риском развития отдельных классов 
заболеваний. 

5. Разработать модель мониторинга по контролю за состоянием здоровья 
населения, проживающего в зоне радиационного риска.  

Методы исследования 
 Для достижения поставленной цели было проведено когортное 

исследование,  которое носит лонгитудинальный характер, 
Этапы выполнения работы включали расчет показателей заболеваний и 

смертности, оценка цитогенетических эффектов облучения для установления 
связи объемов и характера генетических нарушений с дополнительными 
случаями заболеваний.   

Научная новизна полученных результатов 
1. Впервые выполнена оценка комплексного цитогенетического 

исследования, которая показала четкую дозовую зависимость 
количественных и качественных  цитогенетических нарушений у населения в 
возрасте в возрасте  57-65 лет, их потомков во II и III поколениях.   

2. В I поколении  была определена частота хромосомных аббераций в 2-
2,5 раза выше, чем среди их потомков во II поколении. Среди потомков в III  
поколении существенные различия между контрольной группой установлены 
по существенно большей частоте хромосомных аббераций. 

 3. Установлено трехкратное превышение количества микроядер 
лейкоцитов среди лиц I поколения, по сравнению с таковыми в контрольной 
группе. Среди потомков во II и III поколениях существенной разницы в 
количестве микроядер, по сравнению с контрольной группой не установлено. 

4. Выявлено модифицирующее влияние цитогенетических нарушений в 
группах исследования на увеличение уровней развития злокачественных 
новообразований, болезней систем кровообращения (БСК), болезни 
щитовидной железы и болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

Практическая значимость полученных результатов.  
1.Полученные результаты позволяют разрабатывать и внедрять 

соответствующие методы диагностики и профилактики заболеваний, 
имеющих высокую чувствительность к действию ионизирующей радиации. 

2.Разработанные методологические подходы являются эффективными 
при оценке наследования детерминированных эффектов ионизирующего 
излучения в группах потомков рожденных от облученных родителей, что, в 
свою очередь, позволит разрабатывать профилактические и 
реабилитационные программы. 

Сведения о публикациях. По теме диссертации опубликовано 11 работ. 
Из них, 5- в материалах международных научно-практических конференций, 
3 статьи в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в 
сфере образования и науки МОН РК, 1 статья в журнале, индексированном в 
базе данных Scopus, 1 тезис в журнале «Journal of Hypertension» ( США) с 
импакт- фактором 3,806, 1 методическая рекомендация. 

Внедрение полученных результатов. Разработанная 
специализированная модель для проведения долговременных 



эпидемиологических исследований внедрена  в «Консультативно-
диагностический центр г. Семей». Полученные результаты по организации 
работ по оценке риска радиационного воздействия используется в работе 
«НИИ радиационной медицины и экологии. В «Региональный 
онкологический диспансер г. Семей» внедрен метод комплексного 
многопрофильного скринингового обследования населения, проживающего в 
зоне радиоэкологического неблагополучия.  

Выводы: 1.Из общей численности  обследованного населения 2 134 
человека (28,5%) являются лицами, непосредственно подвергавшиеся 
облучению, 3 400 человек (45,4%) –потомки во II поколении,  1 942    
человека (26%) – потомки в  III поколении.  

2. В группах лиц , непосредственного подвергавшихся облучению, была 
определена частота хромосомных аббераций в 2-2,5 раза выше, чем среди их 
потомков во 2 поколении. Среди потомков в III поколении существенные 
различия между контрольной группой установлены по существенно большей 
частоте хромосомных аббераций. 

3.Приоритетными классами заболеваний по показателям 
распространенности явились- болезни органов дыхания, болезни системы 
кровообращения (БСК), болезни эндокринной системы, болезни органов 
пищеварения и болезни крови и кроветворных органов. Наибольшие риски в 
основной группе и группе сравнения зарегистрированы по злокачественным 
новообразованиям (ЗНО) 1,93;1,49 и по БСК 1,9;1,56 соответственно.   

 Относительные риски по показателям смертности в основной группе  по 
ЗНО, болезням эндокринной системы, БСК, болезням органам дыхания 
составили -2,0;1,83;1,93;1,96 соответственно; в группе  сравнения по ЗНО, 
БСК  риски составили 1,53;1,57.  

4. По 7 классам заболеваний, среди лиц основной группы, ущерб 
здоровью составил 45,8% дополнительных к ожидаемым радиогенных 
случаев заболеваний.  В группе сравнения – составил 44,5%. 

 По основной группе ущерб здоровью составил 39,2% дополнительных к 
ожидаемым радиогенных случаев смерти, в группе сравнения – 29,5% 
дополнительных к ожидаемым радиогенных случаев смерти. 

 В  группе с большей частотой цитогенетических нарушений средний 
уровень по  4 классам заболеваний был в 1,7 раза выше, по сравнению с 
таковым в группе с существенно меньшей частотой цитогенетических 
нарушений. 

 5. Разработанная модель мониторинга по контролю за состоянием 
здоровья населения, проживающего в зонах радиационных рисков 
определяет источники информации, методы исследований, изучаемые 
показатели и последующее прогнозирование. 

 
 
 
 
 



ТҮЙІН 
Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы 6D110200 бойынша философия 

докторы (PhD) дәрежесін алуға диссертация 
Ашимова Бота Серікболқызы 

«Ұйымдастыру үлгісі және радиациялық тәуекел топтарына ұзақ 
мерзімді эпидемиологиялық зерттеулер өткізу» 

 
Зерттеудің өзектілігі 
Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының Қарары (16 желтоқсан 

1997) бойынша, кез келген ел үшін стратегиялық міндет халықтың 
денсаулығы және өмір сүру ұзақтығы болып табылады. Осыған орай, 
Қазақстанда Семей полигоны ядролық қару сынағынан пайда болған, 
қолайсыз радиациялық – гигиеналық жағдай орын алған[Гусев Б.И., 
Апсаликов К.Н., Пивина Л.М. және басқалар]. 

«Шағын» доза әсерінен, соматикалық аурулардың дамуында жеке 
генетикалық құрылым елеулі рөл атқарады, соңында аурудың жеке даму 
қаупін анықтайды. Сәулеленген адамның жасушалық геном күйін бағалау, 
сәулелеген адамдар мен олардың ұрпақтары үшін қауіп объективтілігіне 
нәтижелі тәсіл болып табылады. 

Сондықтан, Тілегі бір адамдар тобының(когорта) денсаулығын 
қалыптастырудың ұзақ мерзімді салдарын және мүмкіндіктерін бағалау үшін, 
иондаушы сәуле шығарудың цитогенетикалық әсерлері туралы ақпаратты 
қоса алғанда, сәулеленген контингенттің денсаулығы мен олардың 
ұрпақтарының жағдайына мониторинг жүйесін ұзақ уақыт ұйымдастыру 
маңызды болып табылады. [Болохоненкова М.А.]. 

Зерттеу мақсаты - радиация әсеріне ұшыраған халықтың 
сырқаттанушылық пен өліміне иондаушы сәулелердің ұзақ мерзімді 
салдарын бағалауға және радиациялық қатер топтарында денсаулық 
жағдайын бақылау үшін мониторинг моделін әзірлеу. 

Міндеттері:  
1. Шығыс Қазақстан облысы бақыланатын аудандарында халықтың 

қозғалу динамикасын зерттеу. Радиация әсеріне ұшыраған адамдардың 
Мемлекеттік ғылыми автоматтандырылған медициналық тіркелімінің 
деректер базасымен радиациялық тәуекел топтарының мөлшері мен жас 
құрамын салыстыру. 

2. Семей ядролық қару сынақтарының нәтижесінде, радиация әсеріне 
ұшыраған адамдарға, сондай-ақ олардың ұрпақтарына  жан-жақты 
цитогенетикалық сипаттамалармен қамтамасыз ету 

3. Зерттеу тобында аурудың және өлімнің таралу динамикасымен 
танысу, радиогенді аурудың қатерін анықтау, соның ішінде, қатерлі жаңа 
ісіктерді 

4. Радиация әсеріне ұшыраған адамдардың және олардың 
ұрпақтарының денсаулығына жылдық шығынын есептеп және кейбір 
аурулардың цитогенетикалық бұзылу даму қаупінің байланыс жиілігін 
белгілеу 



5. Аурудың басым тобы радиациялық қауіпті аймақта тұратын 
халықтың денсаулығын бақылау үшін мониторинг моделін әзірлеу 

Зерттеу әдістері 
Алға қойылған мақсатқа жету үшін лонгитудиналды сипаттама түрінде 

тілегі бір адамдар тобына(когортное) зерттеу жүргізілді,  
Жұмыстың орындалған кезеңіне ауру мен өлімнің көрсеткіштерін 

есептеу енгізілген, аурулардың қосымша жағдайларда генетикалық 
бұзылулар көлемі мен сипатын байланыстыру үшін цитогенетикалық 
сәулеленудің  нәтижесін бағалау. 

Алынған нәтижелердің ғылыми жаңалығы 
1. Алғаш рет цитогенетикалық зерттемелердің жиынтық бағасы 

орындалды, онда халықтың 57-65 жас және олардың II-ші, III-ші ұрпақтары 
арасында сандық және сапалық цитогенетикалық бұзылулардың айқын 
дозасына тәуелділігін көрсетті  

2. Екінші ұрпаққа қарағанда І ші ұрпақта хромосомдық ауытқу жиілігі 
2-2,5 есеге жоғары екедігі анықталды. III топ тұқымдасы мен негізгі топ 
арасында хромосома абберациясының әртүрлігі. 

3. Бақылау тобымен салыстырғанда, І-ші буын арасында ликоциттердің 
микроядро саны үш есе артықтығы анықталды. Бақылау тобымен 
салыстырғанда, II-ші және III-ші буын ұрпақтары арасында микроядер 
санының айтарлықтай айырмашылығы табылмады. 

4. Зерттеу тобында цитогенетикалық бұзылулар қатерлі ісіктердің даму 
деңгейінің артуы түрленудің әсерінен, жүрек-қан тамырлары ауруларынан , 
қалқанша аурулар және асқазан-ішек жолдары ауруларынан екендігі 
анықталды. 

Алынған нәтижелердің тәжірибелік маңыздылығы. 
1. Алынған нәтижелер, иондаушы сәулеге жоғары сезімталдығы бар 

ауруларға лайықты әдіс диагностикасын және алдын алудың тиісті әдістерін 
өңдеуге және енгізуге мүмкіндік береді. 

2. Әзірленген әдістемелік тәсілдер, сәулеленген ата-аналардан туған 
ұрпақ топтарында иондаушы сәуле шығару детерминделген әсер мұра 
бағасы,  алдын алу және оңалту бағдарламаларын әзірлеуді мүмкіндік береді. 

Басылымдар туралы ақпарат. Диссертация тақырыбы бойынша 11 
жұмыс жарияланды. Оның ішінде, ҚР БҒМ Бақылау комитеті білім және 
ғылым саласында ұсынған- 3 мақала,  халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференция материалдарында -5, 1 мақала индекстелген Scopus 
дерекқорындағы журналда, 1 әдістемелік ұсыным, 1 тезис «Journal of 
Hypertension» журналында (IF=3,806). 

Алынған нәтижелердің іске асуы. «Семей қ. Консультативті – 
диагностикалық орталығында» ұзақ мерзімді эпидемиологиялық зерттеулер 
жүргізу үшін мамандандырылған моделін әзірлеу енгізілді. Радиациялық әсер 
туралы тәуекелдерді бағалау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру үшін 
алынған нәтижелері «Радиациялық медицина және экология институтында» 
қолданылады. Радиоэкологиялық апатқа ұшыраған аймақта тұратын халыққа, 



«Семей қаласының Өңірлік онкологиялық орталығы» көпсалалы, кешенді 
скрингтік зерттеу әдісін енгізді 

Қорытындылар: 
1. Халықтың зерттелгенінің жалпы санынан 2134 адам (28,5%), 

сәулеленуге тікелей ұшырағандар, 3400 адам (45,4%) – ІІ – ші ұрпақ буыны, 
1942 адам (26%) – ІІІ –ші ұрпақ буыны 

2. Тікелей радиация әсеріне ұшыраған адамдардың топтары, II-ші буын 
ұрпақтарына қарағанда хромосомдық ауытқу жиілігі 2-2,5 есе жоғары 
екендігі анықталды. III-ші ұрпақ буыны мен бақылау тобының арасындағы 
елеулі айырмашылықтар хромосомдық ауытқу жиілігінің айтарлықтай 
жоғары екендігі белгіленді. 

3. Аурудың басым тобы, таралу көрсеткішіне байланысты - тыныс алу 
мүшелерінің аурулары, қан айналымы жүйесі аурулары(ҚАЖА), эндокриндік 
жүйе, асқорыту аурулары, қан және қан түзуші ағзалар аурулары болып 
табылады. Нақты топта және салыстыру тобында ең көп тәуекелдер қатерлі 
ісіктердің(ҚІ) тіркелуінде1,93;1,49 және қан айналымы жүйесі ауруларында 
сәйкесінше1,9;1,56 

ҚІ-ң негізгі тобында өлім көрсеткіштеріне салыстырмалы тәуекелдер, 
эндокриндік жүйе, ҚАЖА, тыныс алу мүшелерінің ауруларына -
2,0;1,83;1,93;1,96 сәйкесінше жасалынды, ҚІ – ң салыстыру тобында, қан 
айналымы жүйесі ауруларында тәукел  1,53;1,57 жасалды. 

4. Аурудың 7 тобы бойынша, негізгі топ арасында, қосымша күтілетін 
радиогенді ауру жағдайларында  45,8% - ы денсаулыққа зиян деп күтілуде. 
Салыстыру тобында - 44,5% -ды құрайды.  

Радиогенді өлім жағдайларын күтуде, негізгі топта денсаулыққа зиян 
39,2%-ды құрайды, қосымша радиогенді өлім жағдайларында, салыстыру 
тобында - 29,5% 

Топта цитогенетикалық бұзылымның үлкен жиілігі, орта деңгейлі 
аурудың 4-ші тобында 1,7 есе жоғары, сондай топтың цитогенетикалық 
бұзылымның айтарлықтай аз жиілігімен салыстырғанда  

5. Радиациялық қауіпті аймақта тұратын халықтың денсаулық 
жағдайын бақылау үшін әзірленген мониторинг моделі ақпарат көздерін, 
зерттеу әдістерін, көрсеткіштерді және болжауды анықтайды.  
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Actuality of research 

According to the United Nations General Assembly Resolutions (16 
December 1997), the strategic issues of any country are health and life expectancy 
of population. In this respect, general  difficult radiation-hygienic situation, caused 
by the nuclear weapon test at the Semipalatinsk Test Site, is essential in 
Kazakhstan. [B.I.Gusev, K.N.Apsalikov, L.M.Pivina and others]. 

It is established that in the case of «low- dose» exposure an individual 
genetic organization in somatic pathology is becoming significant and eventually 
defines the individual risk of disease behavior.  In view of this, the assessment of 
cell-based genom among the radiation-exposed people appears to be productive 
approach to objectification the danger of the impact on radiation-exposed people 
themselves and their descendants. 

It is therefore important to organize a thorough  monitoring system of the 
health status of radiation-exposed people and their descendants over the long term. 
The system must include the information about cytogenetic effects of ionizing 
radiation in order to assess long-term consequences and health shaping features of 
this cohort [M.A. Bolokhonenkova]. 

The purpose of the research  is to assess  long-term consequences of ionizing 
radiation that affected  radiation exposed people morbidity and mortality and 
develop the model of monitoring the health status among  the radiation risk groups. 

The tasks:  
1. Study the population movement dynamics in the controlled districts of East 

Kazakhstan region. Compare number and age composition of radiation risk groups 
with database of State scientific automated medical register of radiation exposed 
people. 

2. Provide complex cytogenetic characteristic of radiation exposed persons as 
well as their descendants as a result of nuclear weapon test at the Semipalatinsk 
Test Site. 

3. Study the  dynamics of incidence of morbidity and mortality among the 
research groups, define radiogenic risks of diseases including malignant 
neoplasms. 

4. Calculate an annual damage to health of radiation exposed persons and their 
descendants and to relate frequency of cytogenetic disorders with  risk of 
developing separate disease categories. 

5.  Develop the model of monitoring the health status control among the 
radiation risk groups. 

 
 



The research methods 
In order to attain the established goal the longitudinal cohort study was carried 

out.  
Work completion stages included calculation of morbidity and mortality rates, 

assessment of cytogenetic radiation effects in order to relate dimension and nature 
of genetic disorders with the additional cases of diseases. 

For analysis of epidemiologic situation an original sample was taken, the whole 
study set and analysis of  morbidity and mortality rates dynamics in the study area 
is distributed over the period 2006 -2012 yy. 

The scientific novelty of the research.  
1. The first assessment of complex cytogenetic research showed a clear dose 

dependence of quantity and quality cytogenetic disorders among the population 
aged 57-65 years old and their descendants in the 2 and 3 generations. 

2. In the I generation the frequency of chromosomal aberrations was 2-2,5 
times higher than among the descendants of  2 generation. Among the 3 generation 
descendants essential differences between control group were determined using 
significantly higher chromosomal aberrations frequency. 

3. The triple excess of  leukocyte micronuclei was found among the I 
generation persons in comparison with the control group. Among the descendants 
of 2 and 3 generations the essential difference in micronuclei number in 
comparison with the control group was not found. 

4. Modifying effect of cytogenetic disorders on the increase of development 
stages of malignant neoplasms, circulatory system diseases, thyroid diseases and 
gastrointestinal tract diseases (GIT) was found among the research groups. 

 
Practical significance of the obtained results. 

1. Obtained results allow to develop and implement appropriate methods of 
diagnosis and prevention diseases highly sensitive to ionizing radiation effect. 

2. Developed methodological approaches are effective during the assessment  
of inheriting  ionizing radiation deterministic effects among the groups of 
descendants born to exposed parents, which in turn allows to develop preventive 
and recovery programmes. 

 
Publications.  11works were published on the thesis of the dissertation. Of 

these, 5 were in the materials of international science-practical conferences, 3 
articles were in the scientific publications recommended by the Committee  for 
Control of Education and Science of Ministry of Education and Science of the 
Republic of Kazakhstan, 1 article was in the magazine, indexed in Scopus 
database, 1 thesis was in «Journal of Hypertension» (USA) magazine with its 
impact-factor of 3,806, 1 methodical recommendation. 

Implementation of the obtained results. Developed specialized model for 
conducting long-term epidemiological researches was implemented in « Semey 
Consultative Diagnostic center». Obtained results on organization of works on 
radiation exposure risk assessment are used in the work of «Scientific Research 
Institute for Radiation Medicine and Ecology». The method of complex 



multidisciplinary screening examination of population, living in the area of 
radioecological deprivation was implemented in   «Regional oncologic dispensary 
of Semey». 

 
Conclusions:  
 1. Out of the total number of examined population 2 134 people (28,5%) 

were directly exposed, 3 400 people (45,4%) – II generation descendants, 1 942 
people (26%) – III generation descendants. 

2. In the groups of directly exposed people the frequency of chromosome 
aberrations was 2-2,5 higher than their 2 generation descendants. Among the 3 
generation descendants the essential differences between the control group were 
established due to significantly higher frequency of chromosome aberrations. 

3. Priority categories of diseases due to prevalence rate are respiratory system 
diseases, circulatory system diseases, endocrine diseases, digestive system diseases 
and diseases of the blood and blood-forming organs. The biggest risks in the main 
group and experimental group were registered on malignant neoplasms 1,93;1,49 
and circulatory system diseases 1,9;1,56 respectively.             

Relative risks on mortality rates in the main group on malignant neoplasms, 
endocrine diseases, circulatory system diseases, respiratory system diseases 
equaled -2,0;1,83;1,93;1,96 respectively; in the group of comparison on malignant 
neoplasms, circulatory system diseases the risks equaled 1,53;1,57.  

4. Across 7 categories of diseases, among persons of the main group, health 
damage equaled 45, 8% in addition to expected radiogenic cases of diseases. In the 
group of comparison it equaled - 44, 5%. 

Health damage of the main group equaled 39,2% in addition to expected 
radiogenic cases of mortality, in the group of  comparison – 29,5% in addition to 
radiogenic cases of death. 

In the group with  higher frequency of cytogenetic disorders the average level 
across 4 classes of diseases was 1,7 higher than in the group with significantly 
lower frequency of cytogenetic disorders. 

5. Developed model of monitoring on the health status control of population, 
living in the radiation risk areas, defines information sources, research methods, 
studied rates and subsequent forecasting. 

 


