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Е-таі1: теігатЬек_86_1 @таі1.ги

Онтогенез кезеңдік үрдістерінің физиолотиялық тетіктері

Аңдатна. Онтогенездік үрдістерін реттейтін физиологияның тетіктерінің маңыздысы жүйке жүйесі 
мен эндокрнндік жүйесі бүл зерттеу жұмысының негізгі мақсаты болды. Әрине, бұл жүйелер 
иммундық жүйемен жэне метаболизм үрдісімен байланыстырылып қарастырылады.Олардың ара- 
сында дэнекер қызметін атқарушы гормондық тетіктерге көп көңіл берілді.
Түйін сөздер: Жүйке жүйесі, адреналин, кортизол, инсулин, иммундық жүйе.

Өсу мсн даму үрдістері бірде жедсл, бірдс 
т.ія\г жүретіні онтогснсздік кезеңнің жалпы 
. заңдылығы болып есептеледі. Сондықтан 

мақалада онтогенез үрдістерінің жүйкелік, 
ждокриндік, иммундық жэне метаболизмдік 
. -л ер: талқыланады.

Ж\тіке жүйесі басқа лсүйелерге қарағанда өте 
/т~; жэне қарқынды өсіп, дамиды. Ұрықтың 

Ж|ііке жүйесінің жасушалары үш апталық 
*с. : :де-ак көбейе бастайды, секунд сайын төрт 
* |з  нейрон пайда болады. Жеті айда жүйке 
Ш|йесінің ортаңғы жэне шсткі бөлімдсрі 
■иктеледі, бірақ мидың торлы құрылымының 
і«-“_т\т. жүйке талшықтарының миелинденуі 

рвонірек, яғни 3 жаста аяқталады. Содан соң 
.2- 3 жасқа дейін бүл үрдістердің қарқыны 

■■псіайды. 15-16 жаста өсу, даму үрдістері 
к  ғары қарқында жүреді. Ересек адамның 

: ке жүйесі онша көп өзгсрмейді. 50-60 жаста 
6 - >:е жүйесінің белсенділігі төмендей бастай- 

У.цың 40-50 пайызы істен шықпағанымен, 
кызмет қабілеті әлсірсйді, нейрондары 

■ныгі. мидың қарыншасы ұлгаяды. Серото- 
:■№' ГАМК, ацетилхолин мөлшсрлері азаяды 

Осыған орай ескс сақтау, әсіресе күнделікті 
ишяк:~ерді ойда ұстау қабілеттері төмендейді 

Н |  : іГ адамның жүйке жүйелік топ қасиетіне 
іішм- -,-:ысты. Экстраверттік топта есте сақтау 
■■іі-З-т: интраверттерге қарағанда жақсырақ 
ііЩЯі"""... _ де тартқанша сақталады.

II нке жүйесі мен эндокриндік жүйс эр 
бірлссіп қызмет атқарады. Сыртқы

ортаның организмге әсері эуелі осы қосақтасқан 
жүйелер арқылы қабылданады. Сондықтан біз 
тэжірибе жүзіндс адам денесіндегі гормондардың 
мөлшерінің стресс эсерінен қалай өзгерстінін 
зсрттедік.

Зерттеу әдістемееі. Тэжірибс жергілікті 
сарбаздарға жүргізілді. Радиоиммунологиялық 
эдіспен қандағы АКТГ, кортизол, инсулин, тесто- 
стерон, сомаготропин гормондарын анықтадық. 
Стресті салқын судың (Цельсия бағаны бойынша 
18 градус) эсерімен туындаттырдық. Тэжірибе 
үш кезеңнен түрады: 1 ай, 3 ай, 6 ай.

Бақылаудағы адамның шынтақ көк тамыры- 
нан қан алынып, үдеу қондырғыдан (центрифу- 
гадан) өткізіп плазмасын бөліп алынды. Ондағы 
гормондардың мөлшсрін анықтау үшін РИА 
(Белоруссия) фирмасының арнаулы стандарты 
қолданылды. Радиоиммунологиялық зерттеу 
«Гамма-12» (Украина) аспабында жүргізілді. 
Ересск адамның гормондарының орташа мөл- 
шері: кортизол-375 нмоль/л; инсулин 3-25 м 
ед/мл; тестостсрон 9,0-20 //моль/л; АКТГ 17 нг/ 
мл; СТГ 20 л/кМЕ/мл; пролактин 89-507л/МЕ/л. 
Антиген-антидене реакциясы эдістеменің 
негізі болып есептеледі. Радиобелсенді 125- 
йод антиденемен эрекеттеседі де нәтижесінде 
«анықталатын гормон -  гормон -  антидсне» 
қосылысы пайда болады. «Тормон-антидене» 
қосындысының радиобелсенділігін ГАММА-12 
аспабымен өлшеп анықталды.

Катехоламиндсрдің мөлшсрі спектрофлюо- 
риметр аспабы (Хитачи) арқылы өлшеп есеитеп 
шығарылды.
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