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ياش جانلىقالرنىڭ قېنىنى قېرىلىرىغا سېلىش ئارقىلىق قېرىشنى 
توختىتىش، ھهتتا قېرىالرنى ياشارتىش ئاڭلىماققا رىۋايهتلهردەك 
تۇيۇلۇشى مۇمكىن. بىراق، بىر قانچه ئىلمىي تهتقىقات نهتىجىلىرىدە 
ياش ھايۋانالرنىڭ قېنىنى شۇ تۈردىكى قېرى ھايۋانالرغا سالغاندا، 
يېڭى قان قېرى جانلىق بهدىنىدىكى غول ھۈجهيرىلهرنىڭ ئىقتىدارىنى 
ئاشۇرۇپ، توقۇلمىالرنىڭ يېڭىلىنىشى ۋە ساقىيىشىنى ئىلگىرى 
سۈرىدىغانلىقى كۆرسىتىپ بېرىلدى. بىزگه نامهلۇم بولغىنى، بۇ 
ئۇسۇل ئارقىلىق مېڭىنىڭ ئهقلىي كۈچىنى ياشارتقىلى بوالمدۇ-يوق؟ 

گهپنىڭ راستىنى قىلساق: قېرىش ھهقىقهتهن مېڭىگه نىسبهتهن ئاسان 
توختىمايدۇ. مېڭه غول ھۈجهيرىلىرىنىڭ سانى ئازىيىپ كېتىدىغان 
بولغاچقا ئازراق يېڭى نېۋرونالر ئىشلهپچىقىرىلىدۇ؛ مېڭه تهرەققىياتىنى 
ئىلگىرى سۈرىدىغان ۋە نېرۋا ئۇالنمىلىرىنى كونترول قىلىدىغان 
گېنالرنىڭ ئاكتىپلىقى تۆۋەنلهپ كېتىدۇ. ياش جانلىقنىڭ قېنى 
ئارقىلىق مېڭىنى ياشارتقىلى بوالمدۇ-يوق دېگهن سوئالغا جاۋاب 
تېپىش ئۈچۈن، NIH (ئامېرىكا دۆلهتلىك ساغالملىق ئىنستىتۇتى) 
مهبلهغ چىقىرىپ قوللىغان ئىككى گۇرۇپپا تهتقىقاتچىالر: بىرى 
ماسساچۇسېتىستا، يهنه بىرى كالىفورنىيهدە؛ چاشقان مودېلىنى سىناق 

قىلدى. 

 Saul) كالىفورنىيه ئۇنىۋېرسىتېتى-سان فىرانسىسكودىكى سائۇل ۋىلىدا
 Tony) ۋە ستانفورد ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى تونى ۋىس-كوراي (Villeda

Wyss-Coray) باشچىلىقىدىكى غهربىي قىرغاقتىكى تهتقىقات 

گۇرۇپپىسى بۇ ئىشقا بىر قانچه يىل ئىلگىرى تۇتۇش قىلغان ئىدى. 
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ئۇالر ئىلگىرى ياش چاشقاننىڭ قېنىنى قېرى چاشقانغا كۆچۈرگهندە 
قېرى چاشقان نېرۋا غول ھۈجهيرىلىرىنىڭ سانى ئاشىدىغانلىقىنى 
بايقىغان. ئۇالر يهنه بۇنىڭ ئهكسىچه بولسىمۇ توغرا بولىدىغانلىقىنى 
بايقىغان: قېرى چاشقان قېنى ياش چاشقانغا سېلىنسا ئۇنىڭ نېرۋا غول 
ھۈجهيرىلىرىنىڭ سانىنى ئازايتىۋەتكهن ۋە بىر نهچچه تۈرلۈك ئهسته 

ساقالش ۋە ئۆگىنىش ئىقتىدارىنى ئاجىزالشتۇرۋەتكهن. 

ئۇالرنىڭ تهتقىقاتىدا كۆرسىتىلىشىچه، تهتقىقاتچىالر ياش چاشقان (3 
ئايلىق) بىلهن قېرى چاشقان (18 ئايلىق) نىڭ قان ئايلىنىش 
سىستېمىسىنى بىرلهشتۈرگهن بولۇپ، بۇ مهشغۇالت غهيرى بىئو-
بېرىكىش (parabiosis) دەپ ئاتىلىدۇ. يهنى بۇ ئۇسۇلدا ئىككى 
ئوخشىمىغان ياشتىكى چاشقانالر بىر قان سىستېمىسىنى تهڭ ئىشلىتىپ 
ياشىغان.  تهجرىبىنى كونترول قىلىش ئۈچۈن، ئۇالر ئىككى قېرى 
چاشقاننىڭ قان سىستېمىسىنى بىرلهشتۈرۈپ سېلىشتۇرما قىلغان. 35 
كۈندىن كېيىن، تهتقىقاتچىالر چاشقانالرنىڭ مېڭىسىنى تهكشۈرگهن، 
بولۇپمۇ ئهسته تۇتۇش ۋە ئۆگىنىشنى كونترول قىلىدىغان مېڭه 

سهقهنقۇر رايونىنى نۇقتىلىق تهتقىق قىلغان. 

ياش-قېرى ئارىالشما گۇرۇپپىسىدا، ياش قاننى ئىشلهتكهن قېرى 
چاشقان مېڭىسىدە يېڭى نېرۋا ئۇالنمىلىرىنى ھاسىل قىلىدىغان 
گېنالرنىڭ ئاكتىپلىقى ئاشقان بولۇپ، بۇ ئهسته ساقالش ۋە يېڭى 
نهرسىلهرنى ئۆگىنىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە ئهڭ 
قىزىق نۇقتا بولغىنى Creb دەپ ئاتىلىدىغان گېن ۋە باشقا 
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يېتىلىۋاتقان مېڭىدە ئاكتىپ بولغان گېنالر ئىدى. ئورتاق فوكۇسلۇق 
مىكروسكوپ ئارقىلىق، تهتقىقاتچىالر نېرۋىالر بىر-بىرى بىلهن 
«مۇڭدىشىدىغان» ئۇلىنىش نۇقتىسى بولغان نېرۋا شاخچىلىرى 
ئۇچلىرى سانىنىڭ ئاشقانلىقىنى كۆزەتكهن. مېڭىنىڭ ئېلېكتېر 
پائالىيىتىنى تهكشۈرۈش ئارقىلىق يهنه مېڭه ئىنكاس قايتۇرۇش 
ئىقتىدارىنىڭ ئاشقانلىقىنى بايقىغان. ئهكسىچه، ئىككى قېرى چاشقان 

بېرىكمىسىدە، ھېچقايسىسىدا كۆرۈنهرلىك ئۆزگىرىش بايقالمىغان. 

 NIH بۇ تهتقىقات نهتىجىلىرىگه ئاساسلىنىپ تۇرۇپ، 2013-يىللىق
دېرىكتورىنىڭ «دەۋرى بۆلگۈچ تهتقىقات مۇكاپاتى» غا ئېرىشكهن 
ۋىس-كوراي ۋە 2012-يىللىق NIH دېرىكتورىنىڭ «بالدۇر 
مۇستهقىل بولۇش مۇكاپاتى» غا ئېرىشكهن ۋىلېدا بىرلىشىپ 
كۆزىتىلگهن بىئولوگىيلىك ئۆزگىرىشلهرنىڭ بۇ ھايۋانالرنىڭ قىلمىشىغا 
قارىتا قانداق تهسىرى بارلىقىنى تهكشۈرۈشنى پىالنلىغان. ئالدى 
بىلهن، ئۇالر ياش چاشقاننىڭ قېنىنى قېرى چاشقانغا ھهپتىسىگه 
ئۇرۇپ ئۇدا 8 ھهپته داۋامالشتۇرغان. كونترول (سېلىشتۇرما) ئۈچۈن، 
ئۇالر يهنه بىر گۇرۇپپا قېرى چاشقانالرغا بىر بولسا قېرى چاشقان قېنى 
ياكى قاينىتىلىپ ئاكتىپلىقى يوقالغان ياش چاشقان قېنى 
ئۇرغان.  ئاندىن، چاشقانالرنىڭ ئهقلىي ئىقتىدارى تهكشۈرۈلگهن. 
نهتىجىدە ياش چاشقان قېنىنى قوبۇل قىلغان قېرى چاشقانالر كونترول 
چاشقانالرغا قارىغاندا بوشلۇقنى ئهسته تۇتۇش سىنىقى ۋە قورقۇنچلۇق 
سهرگۈزەشتىلهرنى ئهسته ساقالش سېنىقىدا ئىپادىسى تېخىمۇ ياخشى 
بولغان بولۇپ، بۇ ئۇالرنىڭ بوشلۇق ۋە مۇھىتنى ئهسته تۇتۇش 

ئىقتىدارىنىڭ ئاشقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 
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بۇ تهتقىقاتچىالر نېرۋا ئىالستىكىلىقىنىڭ پېشۋا كونترول قىلغۇچىسى 
بولغان CREB ئاقسىللىرى بۇ بىر قاتار كۆرۈنهرلىك ياشارتىش 
تهسىرىنى پهيدا قىلىشتا مهلۇم رول ئوينايدۇ ۋە ياش قاندىكى مهلۇم 
ماددا مۇشۇ ئاقسىلنىڭ كۆپلهپ ئىشلهپچىقىرىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ 
دەپ پهرەز قىلغان. بۇ پىكىرنىڭ توغرىلىقىنى تهكشۈرۈش ئۈچۈن، 
ۋىلېدا  CREB ئاقسىلىنى ئىنكاس قايتۇرمايدىغان قىلغىلى بولىدىغان 
بىر ئۇسۇلنى ئويالپ تاپقان. راست دېگهندەك، قېرى چاشقان 
مېڭىسىدىكى مهزكۇر ئاقسىلدا ئىنكاس بولمىغاندا، ياش قانمۇ 

ھېچقانداق مېڭىنى ياشارتىش رولىنى كۆرسىتهلمىگهن. 

ئوخشاش ۋاقىتتا، ماسساچۇسېتس شىتاتى كامبرىج شهھىرىگه 
 Lee) جايالشقان ھارۋارد غول ھۈجهيرە ئىنىستىتۇتىدىكى لى رۇبىن
Rubin) ۋە ئهيمىي ۋاگېر (Amy Wagers) باشچىلىقىدىكى شهرقىي 

قىرغاقتىكى گۇرۇپپىمۇ  چاشقان قان سىستېمىسىنى غهيرى بىئو-
بىرىكتۈرۈپ ياش قاننىڭ ياشارتىش ئىقتىدارىنى چۈشىنىش ئۈچۈن بۇ 
چاشقانالرغا GDF11  (ئۆسۈشنى ئىندۇكسىيهلهش فاكتورى 11) نى 
ئۇرۇش بىلهن ئالدىراش بولۇپ كهتكهن ئىدى. بۇ گۇرۇپپا ئىلگىرى 
ياش چاشقان قېنىدىن ئايرىۋېلىنغان GDF11 نى ئايرىپ ئالغان ۋە 
چاشقانغا ئۇرغاندا قېرىشقا مۇناسىۋەتلىك يۈرەك قېلىنالش خهۋىپىنى 
تۆۋەنلهتكهنلىكىنى بايقىغان. بۇ قېتىم ۋاگېر ۋە ئۇنىڭ خىزمهتداشلىرى 
بىرلىكته مېڭىگه مهركهزلهشكهن بىر يېڭى تهتقىقات تېمىسىنى 
باشلىغان بولۇپ، ياش قاننى قېرى چاشقانغا ئۇرۇش ۋە GDF11 نى 
قېرى چاشقانغا ئۇرۇش ئوخشاشال قېرى چاشقان مېڭىسىدىكى نېرۋا 
غول ھۈجهيرىلىرى سانىنى ئاشۇرغانلىقىنى بايقىغان. بۇ چاشقانالرنىڭ 
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ئهقلىي ئىقتىدارى جهھهتتىكى كۆزىتىشلهردە پۇراش سېزىمىنىڭ 
ئاشقانلىقى ئاشكارا بولغان. 

يىغىپ كهلسهك، بۇ ئىككى گۇرۇپپا تهتقىقاتچىالرنىڭ نهتىجىلىرى 
قېرىلىقتىن ئهقلىي ئىقتىدار چېكىنىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئىلىش ھهتتا 
ئهقلىي ئىقتىدارنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشتىن ئىبارەت كىشىنى ئۆزىگه 
مهھلىيا قىلىدىغان بىر مۇمكىنلىكنىڭ بارلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 
تېخىمۇ كۆپ ئاساسىي پهنلهر تهتقىقاتى، كلىنىكىغا كۆچۈرۈش 
تهتقىقاتى ۋە كىلىنىكىلىق تهتقىقاتالر ئارقىلىق، ئالىمالر ياش قاندىكى 
پايدىلىق ئاقسىلالرنى سېنتىزلهپ چىقىپ ياكى خهۋپ ئىلىپ 
كىلىدىغان ئاقسىلالرنى توسۇش ئارقىلىق كۈنلهرنىڭ بىرىدە مېڭه 
ئىقتىدارىنىڭ چېكىنىشىگه داۋا تېپىپ كىشىلهرنىڭ ساغالم ھالدا 

قېرىشىنى ئىمكانىيهتكه ئىگه قىلىشى مۇمكىن. 

ئالدى بىلهن بۇ پهقهت قېرىغاندا دەلته بولۇپ قالماي تۇتقان 
قويغىنىنى بىلىپ قېرىش ئۈچۈن ئىلىپ بېرىلىۋاتقان بىر تهتقىقات. 
ياشانغانالردىكى نۇرغۇنلىغان مېڭه كېسهللىرى مۇشۇ تهتقىقات بىلهن 
بهلكىم شىپا تېپىپ قېلىشى مۇمكىن. غول ھۈجهيرە سانىنى ئاشۇرىدۇ 
دېگهنگه ئوبدانراق دىققهت قىلىپ قويۇشىمىز كېرەك. بۇ دېگهنلىك 
كېسهل تىز ساقىيىدۇ ۋە نېرۋا ئاسان قېرىمايدۇ دېگهنلىك، 
ئىنسانالردىمۇ شۇنداق بولۇپ قالسا بۇ مېدىتسىنادىكى بىر زور 
ئىلگىرىلهش بولۇپ قالىدۇ. يهنه شۇ ئېسىمىزدە بولسۇنكى، بۇ تېخى 
ئهمدى چاشقاندا قانداق بولىدىغانلىقى ئېنىقلىنىۋاتقان بىر ئىلمىي 

تهتقىقات. 
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چاشقاندا يۈز بېرىدىغان بىر قىسىم فىزىئولوگىيىلىك ھادىسىلهر 
ئىنسانالرغا قهتئىي ماس كهلمهيدۇ، شۇڭا ھازىرچه ئالدىراپ بىر نېمه 
دېمهي مۇشۇنداق بىر تهتقىقات بولۇۋىتىپتۇ دەپ بىلىپ قالساق 
بولدى. كېيىنچه ئىنسانالردا سىناق قىلىنىدۇ دېگهندىمۇ، ئېنىقكى 
كىشىلهرگه بالىالرنىڭ قېنىنى يۆتكهيدىغان سىناق ئىلىپ بېرىلمهيدۇ 
سهۋەبى چاشقاندىكى سىناقالرنى قىلىشتىن مهقسهت پهقهت زادى 
قانداق مېخانىزمالر بىلهن قايسى ماددا قانداق تهسىر كۆرسىتىپ 
مېڭىنى ياشارتىشقا ئىلىپ بارااليدۇ دېگهننى بىلىۋېلىش بولۇپ 
ئاخىرىدا بۇ ئهھۋالالر تولۇق بىلىنگىنىدە ئاندىن نهق تهسىر 
كۆرسهتكۈچى ئاقسىلنى سېنتىزلهش ياكى شۇ ئاقسىلغا قارشى 

دورىالرنى ياساپ شۇنى ئىنسانالردا سىناق قىلىدىغان گهپ. 

بۇ ماقالىدىن كۆرۈۋاالاليمىزكى، ھازىرقى يۇقىرى تېخنىكىلىق 
تهتقىقاتالر كىشىلهر ئويالپ يېتهلهيدىغان ھهر قانداق بىر يېڭىچه 
ياكى ساراڭالرچه خىيالالرنى تهكشۈرۈپ بېقىشقا قادىر بولۇپ، بىز 
مۇمكىن ئهمهس دەپ قارايدىغان نۇرغۇن ئىشالر كهلگۈسى 20-10 
يىل ئىچىدە رېئاللىققا ئايلىنىشى مۇمكىن. بۇ خىل تهتقىقات 
نهتىجىلىرى كىشىگه زور ئىلھام ئاتا قىلىدۇ ۋە كىشىنى يېڭىچه 
تهپهككۇرغا، ئۆزگىچه تهسهۋۋۇرالرغا باشالپ ئىلىم-پهنگه يهنىمۇ 

قىزىقىشنى قوزغايدۇ. 
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 Vascular and neurogenic rejuvenation of the aging [3]

 mouse brain by young systemic factors.Katsimpardi L,

 Litterman NK, Schein PA, Miller CM, Loffredo FS,

 Wojtkiewicz GR, Chen JW, Lee RT, Wagers AJ,

 .Rubin LL. Science. 2014 May 9;344(6184):630-4

http://directorsblog.nih.gov/201 ... d-brains/ [4]

 #more-2987
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تىلفۇنىڭىزغا سىمسىز توك قاچىالشنى خاالمسىز؟ 
ھازىرقى دەۋرىمىزدە ئىنسانالر توكسىز ياشىيالمايدىغان ھالدا توك 
ئېنېىرگىيهسىگه مۇھتاج. چوڭ تىپتىكى توك ئۈسكىنىلىرىنى دېمهيال 
قويايلى، ئادەتتىكى بىر ئادەمنىڭ كۈندىلىك ئىشلىتىدىغان ياندىن 
ئايرىلمايدىغان، كېرەكلىك دەپ قارالغان ئۈسكىنىلهردىن، تىلفۇن، 
كومپىيوتىر، تاختا كومپىيوتىر، بهزىدە ئهقىلسائهت قاتارلىقالر بىزنى 
ئېلېكتروننىڭ ھهركىتىگه قۇل قىلىپ قويىۋاتماقتا. مۇشۇنداق بىر 
دەۋردە، سهپهرگه چىقماق ئۈچۈن ئېلىپ مېڭىشقا تېگىشلىك بولغان 
توك قاچىالش سىملىرى بهزىدە بىزنى بىئارام قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلهن 
دەيمىزدە مۇشۇ توك قاچىالش سىملىرىدىن ئايرىلغان بولساق قانداق 
بوالتتى ھه دەپ. "بولسا ئارمان، تېپىالر دەرمان" دېگهندەك، بۇ 

ئارزۇالرمۇ ئهمهلگه ئاشماقتا. 
نىكوال تېسال ئاجايىپ كهشپىياتچى ۋە تهپهككۈرالرنىڭ بىرى بولۇپ، 
ئۇ 18- ۋە 19-ئهسىرلهردە ئېلېكتىر ئىنجىنىرلىقىغا دەۋر خارەكتىرلىك 
بۆسۈش ئېلىپ كهلگهن. ئهڭ دەسلهپته تېسال ئاۋانگارتلىق بىلهن 
ئۆزگىرىشچان ئېلېكتىر دولقۇنى ئارقىلىش رادىئو سىگنال تارقىتىش 
تېخنىكىسىنى ئىجاد قىلغان. شۇ چاغالردا تېسال نۇرغۇن پاتېنت 
ھوقۇقىغا ئېرىشكهن بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى "سىمسىز توك 
تارقاتقۇچ" دېگهن پاتېنت ئىلتىماسىدا تېسال توكنى سىمسىز تارقىتىش 
توغرىسىدا ئىزدەنگهن. گهرچه ئۇنىڭ بۇ دەۋر ھالقىغان نهزىريىسى 
ئهينى چاغدا باشقا سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن مهغلۇپ بولغان بولسىمۇ، 
ئىنسانالرنىڭ سىمسىز توك تارقىتىش ئۈسكۈنىسىنى بالىققا كهلتۈرۈشتهك 

ئارزۇسى تېسال بىلهن ئاياغالشمىغان. 

�12



 Ö

بۇ خىل سىمسىز توك قاچىالش ئهمهلىيهتته ئۇنچىلىك "سىمسىز" 
ئهمهس، چۈنكى سىز يهنىال سىملىق "سىمسىز توك قاچىلىغۇچ"نى 
كۆتۈرۈپ يۈرىشىڭىز كېرەك. شۇڭا بۇ تېخنىكىدا يهنه ناھايىتى چوڭ 
بوشلۇق مهۋجۇت. بارلىق ئېلېكتىر سايمانلىرىنىڭ سىملىرىنى يوق 
قىلىۋىتهلهيدىغان تىخىنىكا بولسا، بۇ ئهسىردىكى چوڭ كهشپىياتالرنىڭ 

بىرسى بولىدۇ.  
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                         ھۇببلې قانۇنى 

سادىق سېتىنىياز بورلۇق 

ھۇببلې قانۇنى ئامېرىكالىق ئاسترونوم ئهدۋىن پوۋېل ھوببلېنىڭ نامى 
بىلهن ئاتالغان ئالهم فىزىكا قانۇنى بولۇپ. ئۇنىڭ ئاساسلىق 

مهزمۇنى: 
(1) يىراق بوشلۇقتىكى جىسىمالردا دوپپلېر قىزىل سىلجىشى 

كۆرۈلگهن. بۇنىڭدىن جىسىمالرنىڭ يهرشارىدىن يىراقالپ كېتىپ 
بارغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ؛  

(2) بۇ دوپپلېر سىلجىشىدىن ئۆلچىگهن يىراقلىشىش سۈرئىتى 

جىسىمالرنىڭ يهرشارى بىلهن بولغان ئارىلىقى بىلهن ئوڭ تاناسىپ 
بولغان.  

ھۇببلې قانۇنى ئادەتته ئالهمنىڭ كېڭىيىۋاتقانلىقىنىڭ بىۋاسىته، 
فىزىكىلىق ئىپادىلىنىشى دەپ قارىلىدۇ، ھهم چوڭ پارتالش 
نهزەرىيىسىنىڭ ئهڭ كۆپ تىلغا ئېلىنغان ئىسپاتىدۇر. يهنه بىر ماقالهم 
‹‹دوپپلېر سىلجىشى›› دە دوپپلېر سىلجىشى توغرىسدا تهپلىسى 

توختالدىم. 
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 Ö

 Ö
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ئهدۋىن پوۋېل ھۇببلې 

 Ö
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ئهدۋىن پوۋېل ھۇببلې (1889-11-20~1953-09-28) ئامېرىكالىق 
ئاسترونوم بولۇپ، ئۇ يۇلتۇزالر سىستېمىسى ئاسترونومىيهسىدە مۇھىم 
رول ئوينىغان. ئۇ يىگىرمىنچى ئهسىردىكى ئهڭ مۇھىم كۆزىتىش 
كوسمولوگىيه تهتقىقاتچىسى ھېسابلىنىدۇ. ھۇببلې قانۇنىدىن باشقا 
ئۇنىڭ يهنه بىر مۇھىم تۆھپىسى يۇلتۇز تۇمانلىرىنىڭ سامان يولى 
يۇلتۇزالر سىستېمىسى سىرتىدىكى يۇلتۇزالر سىستېمىلىرى ئىكهنلىكىدە 

نۇرغۇن ئىسپاتالرنى كۆرسهتكهنلىكى. 
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ئۇ مىسسۇرى شتاتىنىڭ مارشفېلد دېگهن يېرىدە تۇغۇلغان بولۇپ، 
ئۇنىڭ ئاتىسى سۇغۇرتا ساتقۇچى ئىدى. ئۇ مهكتهپته ئىمالدىن باشقا 
بارلىق دەرسلهرنى ياخشى ئوقۇغان. شۇ چاغالردا ئۇ تهنھهرىكهت 
ئىقتىدارى بىلهن بهكرەك كۆزگه كۆرۈنگهن. ئۇ كالتهك توپ، زەيتۇن 
توپ، ۋاسكېتبول قاتارلىق تۈرلهردە تاالنتى بار ئىدى. ئۇ ئوتتۇرا ۋە 
ئالىي مهكتهپته يۈگۈرۈش تۈرلىرىگه قاتناشقان ئىدى. ئۇ چىكاگو 
ئۇنىۋېرسىتېتىدا ماتېماتىكا ۋە ئاسترونومىيه پهنلىرىدە ئوقۇپ باكاالۋر 
بولغان. ئۇ ئاتا-ئانىسىغا ئىتائهتچان ئىدى. گهرچه ئۇ بالىلىق 
چېغىدىن تارتىپال ئاسترونومىيىگه قىزىققان بولسىمۇ، ئاتىسىنىڭ تهلىپى 
بويىچه قانۇن ئۆگهنگهن. ئهمما ماتېماتىكا ۋە ئاسترونومىيه 
دەرسلهرنىمۇ ئۆگىنىپ ماڭغان. ئۇ ئهنگلىيهدىكى ئوكسفورد خانىش 
ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئاسپىرانتلىقتا ئوقۇشقا بارغان. دەسلهپته 
قانۇنشۇناسلىق، كېيىن ئهدەبىيات ۋە ئىسپان تىللىرىنىمۇ قوشۇپ 

ئوقۇغان ۋە ماگىستىرلىق ئالغان. 
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ئۇنىڭ ئاتىسى 1913-يىلى ۋاپات بولغاندىن كېيىن ئۇ 
ئهنگلىيهدىن  ئاپىسى، ئىككى سىڭلىسى ۋە ئىنىلىرىغا قاراش ئۈچۈن 
قايتىپ كهلگهن. قايتىپ كهلگهندىن كېيىن قانۇن بىلهن 
شۇغۇلالنغۇسى كهلمىگهن. ئۇ بىر ئوتتۇرا مهكتهپته بىر يىل فىزىكا ۋە 
ماتېماتىكا دەرسى ئۆتكهن. ئاندىن ئۇ 25 يېشىدا قهتئىي ئىرادىگه 
كېلىپ كهسپى ئاسترونوم بولۇشقا بهل باغلىغان. 1917-يىلى ئۇ 

چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئاسترونومىيىدىن دوكتورلۇق ئالغان.  

 Ö

ھۇببلې قانۇنى  
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ھۇببلې قانۇنىنىڭ فورمۇلىسى تۆۋەندىكىدەك: 

 V = Ho D
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 D ھۇببلې تۇراقلىقى Ho ،ئاسمان جىسمىنىڭ سۈرئىتى V بۇ يهردە
بولسا مهلۇم ئاسمان جىسمىنىڭ بىز بىلهن بولغان ئارىلىقى. بۇ 
فورمۇلىدا كۆرسىتىلگىنى ئاسمان جىسمى بىزدىن قانچه يىراق بولسا، 

بىزدىن شۇنچه تېز يىراقلىشىپ كېتىپ بارىدۇ.  

Ho ھۇببلې تۇراقلىقىنىڭ قىممىتى تهخمىنهن 160 كىلومېتىر ھهر 

سېكۇنت ھهر مىليون نۇر يىلى. بۇ دېگهنلىك بىر مىليون نۇر يىلى 
يىراقلىقىدىكى جىسىم سېكۇنتىغا 160  كىلومېتىر سۈرئهت بىلهن 
بىزدىن يىراقالپ كېتىۋاتىدۇ. نۇر يىلى ئارىلىقنىڭ مىقدارى بولۇپ، 
نۇرنىڭ بىر يىلدا باسقان ئارىلىقى نۇر يىلى بولىدۇ.  1 نۇر يىلى = 

9.5 ترلىيۇن ( ئارقىسىدا ئون ئىككى نۆل) كىلومېتىر. 

ھهممه جىسىمالر بىزدىن يىراقالپ ماڭغان بولسا،  بىز ئالهمنىڭ 
مهركىزىدىمۇ؟ ئۇنداق ئهمهس. باشقا جىسىمالرمۇ ئۆز ئارا يىراقالپ 

كېتىۋاتىدۇ.  
بۇ خۇددى شارنى كۆپتۈرسه، شارنىڭ يۈزىدىكى نۇقتىالر بىر-بىرىدىن 

يىراقالپ كهتكهندەك بىر ئىش.  
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 Ö

ئېينىشتېيىننىڭ ئهڭ چوڭ خاتالىقى 

ئېينىشتېين 1917-يىلى بىر پارچه ماقالىسىدە زامان جهھهتتىن 
چهكسىز ئهمما ماكان جهھهتتىن چهكلىك يېرىم تۇرغۇن ئالهم 

مودېلىنى ئوتتۇرىغا قويغان. 
بۇ مودېلنىڭ توغرا بولۇشى ئۈچۈن، ئۇ كهڭ مهنىدىكى نىسپىيلىك 
نهزەرىيه فورمىالسىغا بىر تۇراقلىق قوشۇشقان. بۇ تۇراقلىق كهڭ 
مهنىدىكى نىسپىيلىك نهزەرىيهسىگه كىرگۈزۈلگهن تۈزىتىش بولۇپ، 
‹‹ئالهم تۇراقلىقى›› دەپ ئاتىلىدۇ. ھۇببلې قانۇنى ئېالن قىلىنىپ، 
ئالهمنىڭ كېڭىيىۋاتقانلىقى ئىسپاتلىغاندىن كېيىن، ئېينىشتېين 
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ئۆزىنىڭ ئالهم تۇراقلىقىدىن ۋاز كهچكهن. ئۇ  ئۆزىنىڭ خاتا تۇرغۇن 
ئالهم مودېلى پهرەزنى ‹‹ ئهڭ چوڭ خاتالىق ›› دەپ ئاتىغان. 

 Ö

ئېينىشتېين مهخسۇس ھۇببلېنى ئىزدەپ بېرىپ، ئۇنىڭ بۇ 
بايقىشىغا  رەھمهت ئېيتقان. فىزىكا بىر تهجرىبه پېنى. ھهرقانداق 
نهزەرىيه مهيلى قانداق گۈزەل بولسۇن ۋە ياكى قايسى داڭلىق 
ئالىمنىڭ بولسۇن، يهنىال تهجرىبىنىڭ سىنىقىدىن ئۆتۈشى كېرەك. 
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پهقهت تهجرىبه ئارقىلىق ئىسپاتالنغاندىال ئاندىن بىر نهزەرىيه قوبۇل 
قىلىنىدۇ. ئهگهر تهجرىبه ئارقىلىق خاتالىقى ئىسپاتالنسا، ھهر قانداق 
نهزەرىيه رەت قىلىنىدۇ ياكى تۈزىتىلىدۇ. ئېينىشتېيننىڭ مهخسۇس 
رەھمهت ئېتىش ئۈچۈن بېرىشى، ئۇنىڭ ھهقىقهتهن كهمتهر ئادەم 
ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. ئادەم بولىدىكهن خاتالىق ئۆتكۈزىدۇ. مانا 
مۇشۇنداق ئۆزىنىڭ خاتالىقىغا يۈزلىنهلىگهن ئېينىشتېيننىڭ ئادىمىيلىكى 

ئۇنىڭ  ئالىملىقىدىنمۇ ئېشىپ چۈشىدۇ. 

 Ö
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ھۇببلې قانۇنىنىڭ ئهھمىيىتى 

مۇتلهق كۆپ ئىنسانالر (جۈملىدىن فىزىكالر) 1930-يىلىغىچه 
ئالهمنى تۇرغۇن دەپ قارايتتى. تۇرغۇن ئالهم مودېلىدا ئالهم زامان ۋە 
ماكان جهھهتتىن چهكسىز بولۇپ، ئالهم كېڭهيمهيدۇ ۋە تارايمايدۇ 
دەپ قارىلىدۇ. گهرچه بۇ قاراشقا قارىشى رۇسىيهلىك فرېدمهن ۋە 
فىرانسىيهلىك لۇمېتۇغ مۇستهقىل ھالدا ئىككى پارچه ئىنتايىن مۇھىم 
ماقالىلهرنى ئېالن قىلغان بولسىمۇ، ئهمما دىققهت قوزغىمىغان. بۇ 
ماقالىلهرنى ئېينىشتېينمۇ تهپسىلىي ئوقۇغان بولسىمۇ، ئهمما ‹‹ئالهم 
كېڭىيىۋاتىدۇ›› دېگهن قاراشنى قوبۇل قىاللمىغان. پهقهت ھۇببلې 
كۆزىتىش ئارقىلىق ھۇببلې قانۇنىنى ئوتتۇرىغا قويغاندىن كېيىن، 
فىزىكالر ئاندىن قارىشىنى ئۆزگهرتكهن. ھۇببلې قانۇنىنى ئالهمنىڭ 
كېڭىيىۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلىغان ۋە تۇرغۇن ئالهم مودېلىنى ئىنكار 
قىلغان بىۋاسىته فىزىكىلىق ئىسپات. بۇ ئىنسانالرنىڭ تهبىئهتنى 

تونۇشىدىكى بىر تارىخىي بۇرۇلۇش نۇقتا. 
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 Ö
لۇمېتۇغ 
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 Ö
فرېدمهن 
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لۇمېتۇغ بىلهن ئېينىشتېين 

ئاخىرقى سۆز 
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بۇ يهنه بىر قېتىم بىزگه ئىلىم-پهننىڭ تهرەققىياتى ئهگرى-توقايلىق 
ئىچىدە بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بهردى. نيۇتوننىڭ  قانۇنلىرىنى 
ئېينىشتېيننىڭ نىسپىيلىك نهزەرىيهلىرى كېڭهيتتى. ئېينىشتېيننىڭ ئالهم 
نهزەرىيهسىنى ھۇببلې قانۇنىنى تۈزەتتى. ئىلىم-پهننىڭ تهرەققىيات 
جهريانى ئۇنىڭ رەت قىلىنىش، تۈزىتىلىش ۋە كېڭهيتىلىش 
جهريانىدۇر. ئىلىم-پهن ھهرگىزمۇ مۇتلهق ھهقىقهت بولماستىن، 
بهلكى ئىنسانالرنىڭ ئۆز دەۋرىدىكى تهبىئهتنى چۈشۈنۈشىدۇر. شۇڭا 
ئىلىم-پهنگىمۇ ئىلمىي مۇئامىله قىلىش كېرەك. ئهڭ يېڭى ئىلىم-پهن 
نهتىجىلىرى دەپال مۇتلهق ھهقىقهت دەپ قاراشقا بولمايدۇ. ئىلىم-

پهن دەپال قارىغۇالرچه ئېتىقاد قىلىشقىمۇ بولمايدۇ. 

مهنبهلهر: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Hubble's_law [1]

 https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_constant [2]

https://www.cfa.harvard.edu/~dfabricant/huchra/ [3]

 /hubble

 https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_constant [4]

 https://en.wikipedia.org/wiki/Static_universe [5]

http://www.sps.ch/en/articles/hi ... -of-the- [6]

 /universe-4

 https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Friedmann [7]
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https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema [8]

 %C3%AEtre

http://www.sps.ch/en/articles/hi ... -of-the- [9]

 /universe-4
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                       دوپپلېر سىلجىشى 

سادىق سېتىنىياز بورلۇق 

دوپپلېر سىلجىشى (ياكى دوپپلېر ئېففېكتى) ئاۋسترىيهلىك ماتېماتىك    

ۋە فىزىك كىرىستىئان ئاندرىئاس دوپپلېر 

(1853.03.17-1803.11.29) تهرىپىدىن بايقالغان بولۇپ، بۇ 

ھادىسىدە ھهرىكهت قىلىۋاتقان مهنبهدىن چىققان دولقۇننىڭ 

چاستوتىسى  ۋە ئۇزۇنلۇقى كۆزەتكۈچىگه نىسبهتهن ئۆزگىرىشى 

چۈشهندۈرۈلگهن. بۇ ھادىسىنى دوپپلېر 1842-يىلى ئوتتۇرىغا قويغان 

بولۇپ، بۇ ھادىسه كېيىن ئۇنىڭ تهگئاتى بىلهن دوپپلېر سىلجىشى 

دەپ ئاتالغان. دوپپلېر سىلجىشى ئهمهلىيهتته چۈشىنىش ئاددىي 

بولغان ھادىسه، لېكىن ئۇنىڭ ئهھمىيىتى ئىنتايىن زور، چۈنكى 

ئالهمنىڭ كېڭىيىۋاتقانلىقىنى ۋە  ئالهم چوڭ پارتالش نهزەرىيىسىنى 

ئىسپاتاليدىغان ھۇببلې قانۇنى دەل دوپپلېر سىلجىشى ئارقىلىق پۇت 

تىرەپ تۇرىدۇ.   

 Ö                     Ö
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بۇ ھادىسىنى سىز كۈندىلىك تۇرمۇشتا دائىم بېشىڭىزدىن كهچۈرۈپ 

تۇرىسىز ھهم بهلكىم دىققهت قىلغانسىز.  جىددىي قۇتقۇزۇش 

ماشىنىسىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغان بۆلىشىڭىز مۇمكىن. ماشىنا سىزگه 

يېقىنالشقان چاغدا ئاۋازى ئىنچىكه ۋە تېز چىقىدۇ. سىزدىن ئېشىپ 

يىراقلىغان چاغدا ئاۋازى تۇيۇقسىز ئۆزگىرىپ ئاستا ۋە تىرەن بولۇپ 

كېتىدۇ. بۇ دەل  دوپپلېر سىلجىشى سهۋەبىدىندۇر. 

ماشىنا (دولقۇن مهنبهسى) سىزگه (كۆزەتكۈچى) يېقىنالشقاندا، ماشىنا 

دولقۇننىڭ كهينىدىن قوغالپ ماڭىدۇ، شۇڭا چىقارغان دولقۇنالرنىڭ 

ئارىلىقى قىسقىراپ كېتىدۇ. چۈنكى ئالدىدىكى دولقۇنغا قارىغاندا 

كهينىدىكى دولقۇننىڭ چىقىش ئورنى ئالدىغا سۈرۈلدى ئهمهسمۇ!؟ 

ئىككى دولقۇننىڭ ئارىلىقى قىسقارسا، دولقۇن ئۇزۇنلۇقى قىسقىرايدۇ 
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ئهكسىچه، ماشىنا سىزدىن يىراقلىغان ئهھۋالدا بولسا كهينىدىكى 

دولقۇن ئالدىدىكى دولقۇندىن يىراقراق (سىزگه نىسبهتهن) ئورۇندىن 

تاقىلىدۇ. شۇڭا ئىككى دولقۇننىڭ ئارىلىقى يىراقالپ كېتىدۇ. شۇنىڭ 

بىلهن دولقۇنمۇ ئۇزۇنراپ كېتىدۇ. دولقۇن ئۇزۇنلۇقى بىلهن 

چاستوتىسى تهتۈر تاناسىپ بولغاچقا، دولقۇن ئۇزۇنراپ كهتسه 

چاستوتىسى تۆۋەنلهپ كېتىدۇ.  

دېمهك دولقۇننىڭ  ئۇزۇنلۇقى (ياكى چاستوتىسى) نىڭ قانداق 

بولۇشى دولقۇن مهنبهسى بىلهنال مۇناسىۋەتلىك بولماي، يهنه مهنبه 

بىلهن كۆزەتكۈچىنىڭ نىسپىي ھهرىكىتى بىلهنمۇ مۇناسىۋەتلىك. شۇڭا 

سىز يول بويىدا تۇرۇپ، ماشىنىنىڭ ئاۋازى ئۆزگهردى دەپ ئويلىغان 

بىلهن، ماشىنىنىڭ ئىچىدە ئولتۇرغان كىشىگه بولسا ھېچ قانداق 

ئۆزگىرىش بولمايدۇ. چۈنكى سىز بىلهن ماشىنىنىڭ ئوتتۇرىسىدا 

نىسپىي ھهرىكهت بار، ئهمما ماشىنىنىڭ ئىچىدىكى ئادەم بىلهن 

ماشىنىنىڭ ئوتتۇرىسىدا نىسپىي ھهرىكهت يوق. شۇڭا بىرىڭالر 

ئۆزگهردى دېسهڭالر، يهنه بىرىڭالر ئۆزگهرمىدى دېسهڭالر، 

ئىككىڭالرال توغرا توغرا ئېيتقان بولىسىلهر. مهسىله، قايسى نۇقتىدىن 

قاراشتا. (رېئال تۇرمۇشتىكى مهسىلىلهرمۇ شۇنداق ئهمهسمۇ؟! نۇرغۇن 

مهسىلىلهرگه قارىشىمىزنىڭ ئوخشىماسلىقى دەل بىزنىڭ مهسىلىگه 

قارىغان نۇقتىمىزنىڭ ھهر خىللىقىدا. فىزىكا ھهقىقهتهن گۈزەل پهن - 

ھه!) 
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نۇرمۇ دولقۇن بولغاچقا، نۇرنىڭ مهنبهسى بىزدىن (كۆزەتكۈچىدىن) 

يىراقالپ كېتىپ بارغان بولسا، بىز كۆرگهن نۇرنىڭ دولقۇنى ئۇزۇنراق 

كېتىدۇ. نۇرنىڭ سۈرئىتى ئىنتايىن تېز بولۇپ، سېكۇنتىغا 300 مىڭ 

كىلومېتىر. بۇ قانداق سۈرئهت دېگهندە، نۇرنىڭ كۈندىن يهرشارىغا 

كېلىشى ئۈچۈن 8 مىنۇت 20 سېكۇنت كېتىدۇ، ئايدىن يهرشارىغا 

بولسا 1.3 سېكۇنت كېتىدۇ. نۇرنىڭ سۈرئىتى بىلهن 1 سېكۇنت 

ئىچىدە يهر شارىنى 7.5 قېتىم ئايالنغىلى بولىدۇ. 

بايا بىز ئاۋازنى مىسال قىلىپ دوپپلېر سىلجىشىنى چۈشهندۈردۇق، 

ئاۋازنىڭ ھاۋادىكى سۈرئىتى بولسا سېكۇنتىغا 340 مېتىر. بۇ سۈرئهت 

نۇرنىڭ سۈرئىتىگه قارىغاندا ئىنتايىن كىچىك ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا 

نۇرنىڭ دوپپلېر سىلجىشىنى كۆزىتىش ئۈچۈن، نۇرنىڭ مهنبهسى 

ئىنتايىن يۇقىرى سۈرئهت (كۆزەتكۈچىگه نىسبهتهن) بىلهن ھهرىكهت 

قىلىش كېرەك. بىزدىن ئىنتايىن يىراقتىكى يۇلتۇزالر مانا مۇشۇنداق  

تېز سۈرئهت بىلهن بىزدىن يىراقالپ كېتىۋاتقان بولۇپ، ئۇالردىن 

چىققان نۇر دولقۇنى ئۇزۇراپ كېتىدۇ. بۇ دەل  ھۇببلې قانۇنىنىڭ 

ئاساسى مهزمۇنى.  
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ئۆتكهنكى ساندا ‹‹ئالهم مىكرو دولقۇن ئارقا-كۆرۈنۈش 

رادىياتسىيهسى›› دېگهن ماقالىدە مۇنداق بىر سوئال سورالغان. 

ئالهم دەسلهپكى چاغالردا ئىنتايىن ئىسسىق بولسا، چىقارغان 

رادىياتسىيه يۇقىرى تېمپېراتۇرالىق بولۇشى كېرەك ئىدى. ئهمما 

پهنزىيېس ۋە ۋېلسوننىڭ ئانتېنناسى ئۆلچىگىنى بولسا مىكرو دولقۇن 

بولۇپ، تېمپېراتۇرىسى پهقهت 4.2 كهلۋىن (يهنى نۆلدىن تۆۋەن 

268.95° سېلېسىيه) بولغان. بۇ پهرق نهدىن كهلگهن؟ 

بۇ سوئالنىڭ جاۋابى مهنچه مۇنداق: ھۇببلې قانۇنى بويىچه ئالهم 

توختىماي كېڭىيىۋاتقاچقا، ئالهم مىكرو دولقۇن ئارقا-كۆرۈنۈش 

رادىياتسىيهسىدىمۇ ئالهم بىلهن تهڭ كېڭىيىپ مېڭىپ، دوپپلېر 

سىلجىشى كۆرۈلگهن. شۇڭا ئهسلىدىكى قىسقا دولقۇن ئۇزۇراپ مىكرو 

 دولقۇن بولغان.
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ببالىالردىكى تۇتقاقلىق كېسىلى توغرىسىدا 

يېقىنى بىر نهچچه يىلدىن بۇيان، ئۇيغۇر بالىلىرى ئارىسىدا تۇتقاقلىق 
كېسىلىگه گىرىپتار بولغان بالىالرنىڭ بهك كۆپ ئىكهنلىكى دىققىتىمنى 
تارتتى. تۇتقاقلىق كېسىلىنىڭ تۈرلىرى كۆپ خىل بولۇپ، قىسمهن ۋە 
ئومۇميۈزلۈك دەپ چوڭ ئىككىگه، ئاندى ھهر ئىككىسى يهنه قىسمهن 
ل  ۇ ك س ۇ ، م ز ى س م ا ۋ ا پ، د ه ك ك ە ر ۇ ن م ه م س ى ى، ق د د ا ئ
خاراكتېرلىك ...دىگهندەك ئۆز ئىچىدىن بىر قانچه تۈرلهرگه 
بۆلۈنىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن چوقۇم توغرا، ئىنچىكه دىئاگنوز قويدۇرۇش 

ئىنتايىن مۇھىم.  

تۇغما تۇتقاقلىق كېسىلىنىڭ سهۋەبلىرى  

a. تۇغما ياكى ئېرسىيهت تۈپهيلى مهلۇم نېرۋا ھهرىكىتىنى كونترول 
قىلىدىغان گىنالرنىڭ كهمتۈكلىكى تۈپهيلىدىن بولىدۇ، بۇ خىل 
ئېھتىماللىق پهقهت ئۇرۇق-تۇغقانلىرى ئارىسىدا كۆپرەك تۇتقاقلىق 

كېسىلى بار بالىالردا كۆرۈلىدۇ. 
b. ئانا ھامىلدار ۋاقتىدا خىمىيىلىك، رادىئاتسىيىلىك ماددىالرنىڭ 

تهسىرىگه ئۇچرىغان بولسا. ئانا ھامىلدار مهزگىلىدە ئهپيۇن 
خاراكتېرىدىكى دورىالرنى ئىستىمال قىلسا ياكى كۆپلهپ ھاراق 
ئىچكهن بولسا ھامىلىنىڭ مېڭه يېتىلىشى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ. 
ئانىنىڭ قورسىقى زەخمىگه ئۇچرىغان بولسىمۇ شۇنداق ئېھتىماللىق 

بار. 
c. ھامىله يېتىلىش جهريانىدا ئوكسېگىن يېتىشمىسه ياكى تۇغۇت 

ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ تۇغۇت جهريانىدا بالىغا ئوكسېگىن يېتىشمهي مېڭه 
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زەخىملهنسه. ئۇنىڭدىن باشقا، باال تۇغۇلۇپ تۇنجى يىغلىغان 
ۋاقىتتىن باشالپ ئاندىن مۇستهقىل ھالدا نهپهس ئاالاليدۇ، ئهگهر 
بالىنىڭ يىغىسى كېچىكىپ كهتسىمۇ بالىغا ئوكسېگىن يېتىشمهي مېڭه 

زەخىملىنىشى ۋە بۇ تۇتقاقلىققا سهۋەب بولۇپ قىلىشى مۇمكىن. 
d. تۆرەلمه يېتىلىش جهريانىدا قاندىكى گلۇكوزا، كالتىسىي ۋە 

ماگنىي قاتارلىقالر ھهددىن زىيادە كهمچىل بولسا. تۇغۇلغاندىن 
كېيىنمۇ ئېغىر دەرىجىدىكى گلۇكوزا يېتىشمهسلىك كۆرۈلسه مېڭه 
زىيانغا ئۇچرايدۇ چۈنكى مېڭه پهقهت ۋە پهقهت گلۇكوزىنى ئېنېرگىيه 
مهنبهسى قىلىپ ئىشلىتهلهيدۇ (كىتونالرنىمۇ گلۇكوزىغا ئايالندۇرۇشى 

مۇمكىن) 
e. مېڭه يۇقۇملىنىش، مېڭه قاناش (قان چۈشۈش) ۋە ياكى 

دېۋەڭلىك كېسىلى دىگهندەك بالىالردىكى مېڭىگه مۇناسىۋەتلىك باشقا 
كېسهللىك ئهھۋالى بولسا، تۇتقاقلىق شهكىللىنىشى مۇمكىن. شۇڭا 
باشقا مېڭه زەخىملىنىش ياكى مېڭىگه مۇناسىۋەتلىك كېسهللهرنىڭ 

بار-يوقلۇقىنى تهكشۈرتۈش الزىم. 
f. تۇغما مىتابولىزىمدىكى كهمتۈكلۈكمۇ تۇتقاقلىقنى كهلتۈرۈپ 

چىقىرىدۇ. 
يىغىپ ئېيتقاندا، تۇتقاقلىق كېسىلى نىرۋىالرنىڭ ھهددىن زىيادە 
ئېشىپ كهتكهن ئېلېكتىر پائالىيىتى سهۋەبىدىن كېلىپ چىقىشى 
ئېھتىمالغا يېقىن بولۇپ، نېرۋىنىڭ ئارتۇقچه غىدىقلىنىشى چوڭ 
مېڭىنىڭ پوستالق قهۋىتىدىن باشلىنىپ مېڭىنىڭ يېرىمىغا (قىسمهن 
تۇتقاقلىق) ياكى ھهممه قىسمىغا (ئومۇميۈزلۈك تۇتقاقلىق) تارقىلىپ، 
ئاخىرىدا مېڭىنىڭ بهدەندىكى مۇسكۇلالرغا بولغان كونتروللۇقىنى 
يوقىتىپ، مۇسكۇلنىڭ ھهددىدىن زىيادە قىسقىرىشنى كهلتۈرۈپ 

چىقىرىدۇ. 
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تۇتقاقلىققا توغرا دىئاگنوز قويۇشتا كۆپ ئىشلىتىلىدىغان تهكشۈرۈشلهر 
كۆپ خىل بولۇپ، مهخسۇس نېرۋا كېسهللىكلىرى دوختۇرلىرى 
مۇۋاپىق كىلىدىغان تهكشۈرۈشلهردىن ئاز دېگهندە 4-5 خىلىنى 
تهۋسىيه قىلىدۇ ۋە چوقۇم تولۇق تهكشۈرگهندىال كېسهللىك سهۋەبىنى 
ئېنىقالپ چىققىلى ۋە مۇۋاپىق داۋاالش اليىھىسىنى ئوتتۇرىغا قويغىلى 

بولىدۇ. داۋاالشتا نۆۋەتته دورا ئاساسى ئورۇندا تۇرىدۇ. 

تۇتقاقلىق كېسىلىنى داۋاالش 

بۇ كېسهل ئادەتته داۋاالپ ساقايتىش قېيىن كېسهللهرنىڭ بىرى 
بولۇپ، ئامېرىكىدا ۋە باشقا دۆلهتلهردە بۇ كېسهلنىڭ ئالدىنى ئىلىش 
ئهڭ مۇھىم ئۇسۇل. يۇقىرىدا دەپ ئۆتۈلگهن كېسهللىك سهۋەبلىرىنىڭ 
ئالدىنى ئالغىلى بولىدىغانلىرىنى (ئىرسىي سهۋەب ئهمهسلىرى) 
ئىمكانقهدەر ئالدىنى ئىلىش ئارقىلىق كېسهلدىن ساقالنغان ئهڭ 
ياخشى. ئهمدى ئاللىقاچان كېسهللىك ئاالمىتى كۆرۈلگهندە، 
كېسهللىك ئاالمىتىنى داۋاالش ئۈچۈن بىمارالرنىڭ كېسهلنى 
قوزغىتىدىغان ئامىلالردىن ساقلىنىشى ۋە ئۇزۇن مۇددەت دورا يېيىشىگه 
توغرا كېلىدۇ. كېسهللىك سهۋەبى ئېنىق بولسا كېسهللىك سهۋەبىنى 
تۈگىتىش، كېسهللىكنىڭ قوزغىلىشنىڭ ئالدىنى ئىلىش ۋە كېسهل 
قوزغىتىدىغان ئىشالردىن ساقلىنىش ئارقىلىق بۇ كېسهلگه تاقابىل 

تۇرۇش مۇمكىن. 

تۇتقاقلىق كېسىلى بارالردا كېسهل قوزغىلىشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان 
ئامىلالر تۆۋەندىكىچه: 
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a. ئۇيقۇنىڭ كهم بولۇشى 
b. شامالداپ قىلىش 

c. قاندىكى گلۇكوزا مىقدارىنىڭ ھهددىن زىيادە تۆۋەنلهپ كېتىشى 
d. قاتتىق قىزىپ قىلىش 

f. ھېسسىي سهزگۈلىرىنى غىدىقالش، يهنى بهك ھاياجانلىنىپ 

كېتىش، غال-پۇل قىلىپ يېنىپ تۇرىدىغان چىراغقا قاراش 
دېگهندەكلهر.. 

e. ھورمۇنالرنىڭ مىقدارىنىڭ قااليمىقان بولۇپ كېتىشى. بىمار بۇنى 
بىلىش ئۈچۈن ۋاقتى-ۋاقتىدا قان تهكشۈرتۈشى زۆرۈر. 

تۇتقاقلىق كېسىلىگه ئىشلىتىدىغان دورىالر كۆپ خىل بولۇپ، 
چوڭالرغا ئىشلىتىدىغان دورىالرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ ئهكىس تهسىرى 
تۈپهيلى بالىالرغا ئىشلىتىشكه بولمايدۇ. سىز بالىغا يېگۈزگهن ��� 
 Valproic acid Sodium ئىسىملىك دورا، يهنى ئىنگلىزچه
Valproate،(ئۇيغۇرچه ناترىي ۋالپىرويىك كىسالتاسى دەپ ئاتىلىشى 

مۇمكىن) بالىالردا ئهڭ كۆپ ئىشلىتىدىغان دورا بولۇپ، ئاساسلىقى 
نىۋرونالردىكى ناترىي ۋە كالتىسىي قاناللىق ئېلېكتىر ئېقىملىرىنىڭ 
تورمۇزالش ئارقىلىق رول ئوينايدۇ، لېكىن باشقا دورىالرغا ئوخشاش 
بهدەندە مهلۇم مهزگىلدىن كىيىن قارشىلىق شهكىللىنىدۇ. 2 ياشتىن 
كىچىك بالىالرغا بۇ دورىنى بهرگهندە جىگهرنىڭ زەھهرلىنىشنى 
كهلتۈرۈپ چىقىرىش ئېھـتىماللىقى زور بولىدۇ. بۇ دورىنىڭ يهنه 
ئاشقازان-ئۈچهى، جىگهر، ئاشقازان ئاستى بېزى، بۆرەك قاتارلىق 
مېتابولىزمغا مۇناسىۋەتلىك ئهزاالرغا ئهكسى تهسىرى بولۇشى مۇمكىن. 
يهنه بهزى بىمارالردا سهمىرىپ كېتىش ۋە چاچ چۈشۈش ئاالمهتلىرىمۇ 
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كۆرۈلۈشى مۇمكىن. بۇ دورىغا قارشىلىق شهكىللىنىپ قالغان بالىالرغا 
يهنه ئىنگلىزچه Clonazepam، خهنزۇچه ��	
 دەپ 
ئاتىلىدىغان بىر دورىنى بهرسىمۇ بولىدۇ. ئۇنىڭدىن بۆلهك، 
Corticosteroid, Adrecnocorticotropin يهنى كورتىسول، 

ACTH تىپىدىكى سىتىروئىدلىق دورىالرمۇ ئىشلىتىلىدۇ، لېكىن 

بۇالرنىڭمۇ ئهكس تهسىرى كۈچلۈك. 

دىققهت قىلىشقا تىگىشلىك بولغىنى، بۇ خىلدىكى دورىالرنى 
يهۋاتقىنىدا بهدەندە ئېغىر دەرىجىدىكى ۋىتامىن B9 ياكى فولىك 
كىسالتاسى يېتىشمهسلىك كېلىپ چىقىدۇ، بولسا بۇ خىل ۋىتامىن 
تولۇقلىمىسى ئارقىلىق باشقا ئېغىر ئاقىۋەتلهرنىڭ كېلىپ چىقىشىنىڭ 
ئالدىنى ئىلىش كېرەك. بۇ دورىالرنىڭ ھهممىسى كېسهللىك 
ئاالمهتلىرىنىڭ ئالدىنى ئىلىش ياكى يهڭگىللىتىش خاراكتېرىدىكى 
دورىالر بولۇپ، كېسهلنى يىلتىزىدىن ساقايتىش ئۈنۈمى يوق چۈنكى 
بۇ خىل كېسهللىك مېڭه ئېلېكتىر ھهرىكىتىنىڭ بىنورماللىقى 
سهۋەبىدىن بولۇپ، پهقهت شۇ مېڭه ئېلېكتىر پائالىيىتى ھهقىقىي 

نورمالالشسا، ئاندىن ساقىيىشى مۇمكىن. 

ئهگهر بىماردا دورىالرغا قارشىلىق شهكىللىنىپ دورا كار قىلمىسا، 
تۇتقاقلىقنى ئۈزۈل-كېسىل داۋاالش مۇمكىنچىلىكى بىر قهدەر ياخشى 

ئۇسۇلالردىن تۆۋەندىكىلىرى بار: 

a. مېڭه ئوپراتىسيهسى قىلىش: بۇ ئۇسۇل ئامېرىكىدا ئۈنۈمى يۇقىرى 
دەپ قارىلىدۇ. بۇنىڭدا مېڭىنىڭ تۇتقاقلىقنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان 
فوكۇس نۇقتىسى كېسىپ تاشلىنىدۇ. لېكىن پهقهت بىنورماللىق 

�44



مېڭىدىكى مهلۇم ئورۇنغا مهركهزلهشكهن بىمارالرنىڭال بۇ ئۇسۇلنى 
قوللىنىش ئىمكانىيىتى بار، باشقىالرغا بۇ ئۇسۇل ماس كهلمهيدۇ. 

b. ۋېگاس نىرۋىلىرىنى (���� ,Vegus nerve) غىدىقالش 

ئۇسۇلى (مهن نېرۋا بىئولوگىيه دەرسىنى ئېنگلىزچه ئۆگهنگهن، 
ئۇيغۇرچه ئاتالغۇنى ئىزدەپ تاپالمىدىم، بىلىدىغانالر تولۇقالپ 
قويساڭالر رەھمهت ئېيتىمهن): بۇ ئۇسۇلدا كۆكرەككه بىر خىل 
ئېلېكتىر دولقۇنى چىقىرىدىغان ئهسۋاپ بېكىتىلىدۇ. بۇ ئۇسۇلدا 
كېسهلنىڭ قوزغىلىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ ياكى كېسهل 
قوزغىلىش قېتىم سانى روشهن ئازىيىدۇ، لېكىن نىمىشقا شۇنداق 
بولىدىغانلىقىنىڭ مىخانىزمى ئېنىق ئهمهس. بۇ ئۇسۇلنى دورا بىلهن 

بىرلهشتۈرۈپ، دورىنىڭ مىقدارىنى كۆرۈنهرلىك ئازايتىش مۇمكىن. 

c. كىتونلۇق يېمهكلىكلهرنى ئىستىمال قىلىش: بۇ ئۇسۇل بالىالرغا ئهڭ 
ماس كىلىدىغان بولۇپ، چوڭالرغا ئۈنۈمى ئانچه ياخشى ئهمهس. بۇ 
خىل تاماقتىكى پهرھىز تۇتۇش ئۇسۇلى كېتون ماددىلىرىنىڭ (مايلىق 
تاماقتا كۆپ بولىدۇ) مىقدارىنى ئاشۇرۇپ، بهدەننىڭ كىتون 
تهڭپۇڭلۇقىنى ساقالش رولىغا ئىگه بولۇپ، كېسهل قوزغىلىش قېتىم 
سانىنى كۆپ تۆۋەنلىتىدۇ، لېكىن بۇنىڭمۇ زادى قانداق قىلىپ پايدا 
قىلىدىغانلىقى ئېنىق ئهمهس. كىتون دېگهن سۆز ئىنتايىن ئاددى 
تۈزۈلۈشتىكى بىر نهچچه خىل ماي كىسالتالىرى (ئاسىتون، 
ئاسىتوئاتسىتات، ھىدروكسىل بىيۇتىرات قاتارلىقالر) نىڭ 
بىرلهشتۈرۈلۈپ ئاتىلىشى بولۇپ، ئۇالر مايلىق تاماق ئاشقازانغا 
بارغاندىن كىيىن ئاۋۋال مۇشۇ خىل ماددىالرغا پارچىلىندۇ ۋە بۇ 
ماددىالر قانغا كىرگهندىن كىيىن ئاخىرى ئورگان-توقۇلمىالرغا 
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يهتكۈزۈلۈپ مېڭه قاتارلىقالر تهرىپىدىن ئاخىرى گلۇكوزىغا 
ئايالندۇرۇلۇپ ئېنېرگىيه مهنبهسى سۈپىتىدە ئىشلىتىلىدۇ. مهخسۇس 
كىتونلۇق تولۇقلىما كاپسۇللىرى ئىشلهنگهن بولۇپ بۇالرنى 

دورىخانىالردىن سېتىۋالغىلى بولىدۇ. 

كىتونلۇق يىمهكلىكلهرمۇ دورىالرغا قارشىلىق شهكىللىنىپ دورا 
ئىشلىتىش ئېھتىماللىقى يوق بولغان بالىالر ياكى دورىنىڭ ئهكىس 
تهسىرى كۈچلۈك بالىالرنىڭ سىناپ كۆرۈشىگه ماس كېلىدۇ. كىتونلۇق 
يىمهكلهرئادەتته شېكهر ۋە ئاقسىل مىقدارى ئاز، لېكىن ماي مىقدارى 
كۆپ يېمهكلىكلهر بولۇپ، بۇالرنى ئىستىمال قىلىشنىڭمۇ ئۆزىگه 
چۇشلۇق ئهكس تهسىرلىرى بولۇشى مۇمكىن، لىكن بالىالرنىڭ قانداق 
رېئاكسىيىدە بولۇشىنى كۆزىتىپ ئهگهر پايدىسى بولسا ۋە باشقا ئېغىر 

مهسىلىلهر كېلىپ چىقمىسا مۇشۇ ئۇسۇلنى قولالنسا بولىدۇ. 
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"ئارخىرالشتۇرغۇچى: قىيامهت كۈنى" دېگهن كىنو 1991-يىلى 
ئىشلهنگهن تا ھازىرغىچه ناھايىتى كالسسىك فانتازىيه كىنوسى 
ھېسابلىنىپ كېلىۋاتقان داڭلىق فىلىم بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدە، ماشىنا 
ئادەم تهرىپىدىن كېلهچهكتىن ئهۋەتىلگهن ئهڭ ئىلغار تىپلىق، سۇيۇق 
مېتالدىن ياسالغان "پاترىك" ناملىق ماشىنا ئادەم "جون كارنىر"نى 
ئۆلتۈرۈش  ئۈچۈن كېلهچهكتىكى ئادەملهر تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن 
تۆمۈردىن ياسالغان "ئاخىرالشتۇرغۇچى" ناملىق ماشىنا ئادەم 

ئوتتۇرىسىدىكى جهڭ فانتازىيه ئارقىلىق تهسهۋۋۇر قىلىنىدۇ.  
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مهزكۇر فىلىمدا، "پاترىك" ناملىق ئىلغار تىپتىكى ماشىنا ئادەم 
سۇيۇق مېتالدىن ياسالغان بولۇپ، ھهرخىل شهكىلدىكى قىياس 
قىلىنغان جىسىمالرغا خالىغانچه ئايلىنااليدۇ. ئۇ ئوخشىمىغان 
ئادەمنىڭ قىياسىغا كېرەلىشى، توسۇقالردىن "سۇ"دەك ئۆتهلىشى 
ناھايىتى قالتىس ۋە نهپىس ئىشلهنگهن بولۇپ مهزكۇر كىنونىڭ 
ھازىرغا قهدەر فىلىم دۇنياسىدىكى داڭقى سۇسالشمىغان. بۇ فىلىم 
گهرچه فانتازىيه بولسىمۇ، سۇيۇق مېتال ۋە ئۇنىڭ دەرىجىدىن 
تاشقىرى ئاالھىدە خۇسۇسىيهتلىرى سۇيۇق مېتال تهتقىقاتىنىڭ 

داۋاملىشىشىغا تۈرتكه بولۇپ كهلمهكته. 

سۇيۇق مېتال دېگهن نېمه؟ ئۇنىڭ قانداق ئىشلىتىشلىرى بار؟ 
سۇيۇق مېتال ناھايىتى تۆۋەن ئېرىش نۇقتىسى بولغان مېتالالرنىڭ 
(ياكى بىرىكمه مېتال) ئومۇمىي ئاتىلىشىدۇر. ئۆي تېمپېراتۇرىسىدا 
ئىككى خىل تهبىئىي سۇيۇق مېتال بار: بروم ۋە سماب. ھېلىھهم 
ئىشلىتىلىۋاتقان بهدەن ۋە ئوي ئىچى تېمپېراتۇرا ئۆلچهش ئهسۋابى 
تېرمومېتىرنىڭ (1714-يىلى كهشىپ قىلىنغان) ئىچىدىكىسى دەل شۇ 
سۇيۇق مېتال سماب. سۇيۇقلۇق ۋە مېتالنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى سۇيۇق 
مېتالغا مۇجهسسهملىگهنلىكتىن ئۇنىڭ تهتقىقات قىممىتىنى ناھايىتى 
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يۇقىرى. سۇيۇق مېتالالرنىڭ ئىشلىتىلىش دائىرىسى ناھايىتى كهڭ 
بولۇپ يۇقىرى ئىسسىقلىق ئۆتكۈزۈشچانلىقى ۋە يۇقىرى توك 
ئۆتكۈزۈشچانلىقى ئهڭ مۇھىم ئاالھىدىلىكلىرى ھېسابلىنىدۇ. سماب 
تېرمومېتىرنىڭ قوللىنىدىغىنى دەل سۇيۇق مېتالنىڭ يۇقىرى ئىسسىقلىق 

ئۆتكۈزۈشچانلىقتا. 

 Ö

سۇيۇق مېتالالرنىڭ تۈرى يۇقىرىقى ئىككى ماددا بىلهن چهكلهنمهيدۇ. 
سۇيۇق ناترىي (ئېرىش نۇقتىسى 97 سېلسىيه گرادۇس) ۋە سۇيۇق 
كالىي (ئېرىش نۇقتىسى 64 سېلسىيه گرادۇس)  قاتارلىق تاق-
ئاتوملۇق سۇيۇق مېتالالرمۇ بار. بۇ خىل مېتالالر يۇقىرى 
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تېمپېراتۇرىلىق مهشغۇالتالردا ئىشلىتىلىشى ناھايىتى كهڭ بولۇپ يادرو 
ئىستانسىدا ئىسسىقلىق ئۆتكۈزگۈچ قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ. 

 Ö

تېخىمۇ يۇقىرى تېمپېراتۇرا مهشغۇالت بولسا بىرىكمه مېتال 
ئىشلىتىلىشى مۇمكىن. بىرىكمه سۇيۇق مېتالالردىن قوغۇشۇن ۋە 
بىسمۇت بىرىكسه قوغۇشۇن-بىسمۇت بىرىكمه سۇيۇق مېتالىنى 
شهكىللهندۈرگىلى بولىدۇ. قوغۇشۇن-بىسمۇت سۇيۇق مېتالىنىڭ 
يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق رادىئاتسىيه ساھهسىدە ئىشلىتىلىشى ناھايىتى 
كهڭ بولۇپ، مهسىلهن رادىئاتسىيه كۈچلۈك بولغاندا ئىسسىقلىق 
ئۆتكۈزۈشچانلىقى ئاالھىدە ياخشى بولغاچقا، ئىسسىقلىق تارقىتىش ۋە 

تۇراقالشتۇرۇش رولىنى ئوينايدۇ. 
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دۆلىتىمىز تهتقىقاتچىلىرىنىڭ سۇيۇق مېتال توغرىسىدىكى ئهڭ يېڭى 
بۆسۈش خاراكتېرلىك نهتىجىلىرى 

بىر نهچچه ئاي بۇرۇن جۇڭگو پهنلهر ئاكادېمىيىسى تهبىئىي پهنلهر 
گۇرۇپپىسى ۋە چىڭخۇا ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى داڭلىق تهتقىقاتچىالر 
ئۆزگىرىشچان شهكىللىك سۇيۇق مېتالدىن ياسالغان كىچىك تىپتىكى 
ئۈسكۈنه ياساپ چىققانلىقىنى جاكارلىدى. ئۇالرنىڭ دېيىشىچه بۇ 
خىل سۇيۇق مېتال ئۈسكۈنىسى باشقا ماددىالرنى "ھهزىم قىلىش" 
ئارقىلىق ئېنېرگىيه ھاسىل قىالاليدىكهن ھهمدە شۇ ئېنېرگىيه ئارقىلىق 
ئۆزىنى ئالدىغا ئىتتىرىپ ھهرىكهت قىالاليدىكهن. بۇ خىل ماشىنا 
ھهرىكهت قىلىش جهريانىدا يول شهكلىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ ئۆز 
شهكلىنى ئۆزگهرتكهن. بۇ "ئاخىرالشتۇرغۇچى" دېگهن فىلىمدىكى 
سۇيۇق مېتالدىن ياسالغان ماشىنا ئادەمنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇشنىڭ 
بىرىنچى قهدىمى دەم قارالغان كىچىك ئۈسكۈنه بىئولوگىيىلىك 
ئورگانالرغا ئوخشىتىلغان بولۇپ، كېيىنكى داۋاملىق تهتقىقات 

كېرەكلىكىنى رىغبهتلهندۈرگهن. 
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 Ö

بۇ خىل ماشىنا بىرىكمه سۇيۇق مېتالدىن ياسالغان بولۇپ، گالىيۇم، 
ئىندىيۇم ۋە تىن قاتارلىق مېتالالرنىڭ بىرىكمىسى بولۇپ گالىنستان 
دەپ ئاتىلىدىكهن. گالىستان ئۆي تېمپېراتۇرىسىدا سۇيۇق ھالهتته 
بولۇپ، ئالۇمىنىيۇم ۋە باشقا خېمىيىۋىلىك ماددىالر بىلهن 
بىرلهشتۈرگهندە خېمىيىۋىلىك رېئاكسىيه ئارقىلىق ئېنېرگىيه ھاسىل 

قىلىپ ھهرىكهت ھاسىل قىلىدۇ. 
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 Ö

گالىنستان ۋە باشقا سۇيۇق مېتالالر توك ئۆتكۈزۈلگهندە شهكلىنى توك 
ئېقىمىغا ئاساسهن ئۆزگهرتهلهيدۇ. بۇخىل ئۆزگىرىش سۇيۇق 
مېتالالرنىڭ ئېالستىكلىقى ۋە يۇقىرى توك ئۆتكۈزۈشچانلىقى كېلىپ 
چىققان بولۇپ، كېلهچهكته ئىشلىتىلىشى ناھايىتى كۆپ بولۇشى 

مۇمكىن. 
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يادرو مېدىتسىناسى بولسا رادىئاكتىپلىق دورا ئارقىلىق دىئاگنوز قىلىش 
ۋە كېسهل داۋاالش تېخنىكىسىنى كۆرسىتىدۇ. 

رادىئاكتىپلىق دورا دېگهن نېمه؟ 
رادىئاكتىپلىق دورىالر بولسا ئادەم ئىستېمال قىلسا بولىدىغان، 
خىمىيىلىك تهركىبىدە بىرخىل ياكى بىر نهچچه خىل رادىئاكتىپلىق 
ئېلېمېنت ياكى رادىئاكتىپلىق ئىزوتوپ بار بولغان دورىالرنى 
كۆرسىتىدۇ. بۇ خىل دورىالرنىڭ خىمىيىلىك تهركىبى ئاالھىدە 
تهييارالنغان بولۇپ، ئادەم بهدىنىدىكى بهلگىلهنگهن ئورگان ياكى 
ھۈجهيرە قۇرۇلمىسىغا، نىشانلىق ھالدا، قان ئارقىلىق يهتكۈزۈپ 
بېرىلىدۇ. رادىئاكتىپلىق دورىالرنىڭ بىرنهچچه خىل مۇھىم شهرتلىرى 

بار: 
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1)        ئادەم بهدىنىگه خهۋپ يهتكۈزمهسلىك: بۇ دېگهنلىك، 

رادىئاتسىيه ئېنېرگىيىسى ئادەم بهدىنىدە، ئورگان ھۈجهيرىلىرىگه 
زەخمهت يهتكۈزمهسلىكى كېرەك. 

2)        رادىئاتسىيه ئاكتىپلىقى ئېنىق ۋە روشهن بولۇشى كېرەك. بۇ 
دېگهنلىك كۆزەتكۈچ ئارقىلىق ئېنىق كۆزەتكىلى بولۇشى كېرەك. 

3)        دورىنىڭ خىمىيه تهركىبى ئادەم بهدىنىگه زەھهرسىز بولۇشى 
ياكى زەھىرى ناھايىتى چهكلىك بولۇشى كېرەك. 

4)        تهنئهرقى تۆۋەن، ئىشلهپ چىقىرىلىشى ئاسان ۋە تىز 

بولۇشى كېرەك. 

رادىئاكتىپلىق ئېلېمېنت ياكى رادىئاكتىپلىق ئىزوتوپ دېگىنىمىز، ئاتوم 
يادروسىدا ئېنېرگىيه تۇراقسىزلىقتىن كېلىپ چىققان، ھهرخىل 
زەررىچىلهرنى ئاجرىتىپ چىقىرىش ئارقىلىق ئېنېرگىيه تارقىتىش 
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خۇسۇسىيىتىگه ئىگه ئېلېمېنت ياكى ئىزوتوپالرنى كۆرسىتىدۇ (تۇراقلىق 
ئاتوم يادروسى ئىچىدە، ئېنېرگىيه تۇراقلىقنى ساقالش ئۈچۈن، پروتون 
ۋە نېيترونالرنىڭ سانى بهلگىلىك بولۇپ، مهلۇم سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن 
پروتون ياكى نېيترون يادرودىن ئاجرىتىلسا تۇراقسىزلىق پهيدا قىلىدۇ. 
ئوخشاش ساندىكى پروتون، ئوخشىمىغان ساندىكى نېيتروننى ئۆز 
ئىچىگه ئالغان ئاتوم يادروسى ئىزوتوپ دەپ ئاتىلىدۇ). رادىئاكتىپلىق 
ئېلېمېنتالر رادىئاتسىيه قىلىش ئارقىلىق ئېنېرگىيه قۇيۇپ بېرىدۇ. 
ئهمهلىيهتته يادرو مېدىتسىناسىدا ئىشلىتىلىدىغان مۇھىم ئامىل 
رادىئاكتىپلىق ئېلېمېنتالرنىڭ تارقاتقان ئۆزگىچه رادىئاتسىيه 
ئېنېرگىيىسى. رادىئاكتىپلىق ئېلېمېنتالرنىڭ رادىئاتسىيه قىلغان 
ئېنېرگىيىسى شۇ ئېلېمېنتقا خاس بولغان خاراكتېرلىك خۇسۇسىيهتكه 
ئېگه بولۇپ، ئادەتته رادىئاتسىيه قىلغان ئېنېرگىيىسىنىڭ چوڭ 
كىچىكلىكىدىن پايدىلىنىپ قايسى ئېلېمېنتنىڭ رادىئاتسىيىسى 
ئىكهنلىكىنى بىلگىلى بولىدۇ. بۇ بهلكىم "تاماق يهيتمه" دېسه ماۋۇ 
خوتهنلىككهن دېگهنگه ئوخشاش، قايسى ئېلېمېنت ئىكهنلىكىنى 
تارقاتقان ئۆزگىچه ئېنېرگىيىسىدىن بىلگىلى بولىدۇ. بۇ خىل 
رادىئاتسىيىنىڭ يهنه بىر ئاالھىدە ئارتۇقچىلىقى بار، ئۇ بولسىمۇ 
رادىئاتسىيه قىلىشنىڭ يىمىرىلىش يېرىم دەۋرى. رادىئاتسىيىنىڭ 
ۋاقىتلىق بولۇشى تېببىي ئىلمىدە ناھايىتى پايدىلىق خۇسۇسىيهتلهرنىڭ 
بىرى بولۇپ، ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ دورىنىڭ ئادەمگه بولغان 

خهۋپى زور دەرىجىدە كېمىيىدۇ ۋە شۇنداقال تهدرىجىي يوقايدۇ. 

رادىئاكتىپلىق دورا ئارقىلىق دىئاگنوز قۇيۇش 
رادىئاكتىپلىق دورا ئوكۇل ياكى ئېغىز ئارقىلىق ئادەم بهدىنىگه 
كىرگهندىن كىيىن ئادەم بهدىنىدىكى مهلۇم بىر ئورگاندىن ئايلىنىپ 

�58



ئۆتىدۇ ياكى ئادەم بهدىنىدىكى مهلۇم بىر ئورگان تهرىپىدىن 
سۈمۈرۈۋېلىنىدۇ. دورىنىڭ خىمىيىلىك تهركىبى ۋە بهدەنگه ئۇرۇلۇش 
ئۇسۇلى قايسى خىل ئورگاننى نىشان قىلىشنى بهلگىلهيدۇ. ئادەم بۇ 
خىل دورىنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن، نىشان قىلىنغان ئورگان ياكى 
بهدەننىڭ نىشان قىلىنغان قىسمى كۆزەتكۈچ ئارقىلىق رەسىمگه 
تارتىلىدۇ. ئالدىدا دېيىلگهندەك، رادىئاكتىپلىق دورا خاراكتېرلىك 
رادىئاتسىيه ئېنېرگىيىسى ئاجرىتىپ چىقىرىدۇ، بۇ خىل ئېنېرگىيه ئادەم 
بهدىنىدىن كېسىپ ئۆتۈپ كۆزەتكۈچكه يېتىپ بارىدۇ ۋە شۇ جهرياندا 
نىشانالنغان ئورگاننىڭ كېسهللىك ئهھۋالىنى، ئادەم بهدىنىدىكى راك، 
ئۆسمه ۋە باشقا غهيرىي ئوخشىماسلىقالرنى تېببىي ئۈسكۈنىلهر ئارقىلىق 

دىئاگنوز قۇيۇپ چىققىلى بولىدۇ. 

مهسىلهن بىرىنىڭ ئۆتىدە تاش بار دەيلى، ئالدى بىلهن ئۆتتىكى 
تاشنىڭ خىمىيىلىك تهركىبى، بىئولوگىيىلىك خۇسۇسىيىتى 
قاتارلىقالرنى ئېنىق بىلگهندىن كىيىن، رادىئاكتىپلىق دورا ياساش 
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الزىم. بۇ خىل رادىئاكتىپلىق دورىنىڭ خىمىيىلىك تهركىبى ئۆتتىكى 
تاشنىڭ ئهتراپىغا چاپلىشىدىغان بولۇشى كېرەك. رادىئاكتىپلىق 
دورىنىڭ ئىچىگه مۇۋاپىق ھالدا رادىئاكتىپلىق ئېلېمېنت يۇغۇرۇلۇشى 
كېرەك.  بۇ خىل دورىنى ئىستېمال قىلغاندىن كىيىن، دورا قان 
ئايلىنىش ئارقىلىق ئۆتتىكى تاش ئهتراپىغا يىغىلىپ چاپلىشىپ 
تۇرىدۇ. كۆزەتكۈچ ئارقىلىق رادىئاتسىيه ئېنېرگىيىسىنى كۆزەتكهندە، 
ئهگهر ئۆتته راستىنىال تاش بولسا، رادىئاتسىيه ئارقىلىق تارتىلغان 
رەسىمدە ئاشكارىلىنىدۇ ۋە شۇنداقال ئۆتته تاش باركهن دەپ دىئاگنوز 
قۇيۇلىدۇ. بۇ ئهلۋەتته بىر ئاددىي مىسال، ئۆتتىكى تاشنىڭ بۇ خىل 

ئۇسۇلدا تهكشۈرۈلۈشى ھاجهتسىز ئهمهلىيهتته. 

رادىئاكتىپلىق دورا ئارقىلىق تېببىي داۋاالش 
رادىئاكتىپلىق دورىالرنىڭ رادىئاتسىيه ئېنېرگىيىسىنىڭ خاراكتېرلىك 
بولۇشى ئۇالرنىڭ تېببىي مېدىتسىناسىدا دىئاگنوز قۇيۇشىدا ناھايىتى 
مۇھىم رول ئوينايدۇ. رادىئاكتىپلىق دورىنىڭ رادىئاتسىيه ئېنېرگىيىسى 
(ئىسسىقلىق پهيدا قىلىشى) پايدىلىنىشقا بولىدىغان يهنه بىر ھالقا. 
رادىئاتسىيه دېگهنلىك ئېنېرگىيه دېگهنلىك، ئېنېرگىيه دېگهنلىك 
ئىسسىقلىق دېگهنلىك، ئادەم بهدىنىدە مهركهزلهشتۈرۈلگهن زىچ 
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ئىسسىقلىق مهنبهسى بولسا بىئولوگىيىلىك ھۈجهيرىلهرنى ياكى 
قۇرۇلمىالرنى كۆيدۈرگىلى جۈملىدىن ئۆلتۈرگىلى بولىدۇ. 

يهنه بىر ئاددىي مىسال ئااليلى، مهسىلهن بىر ئادەمنىڭ كۆكسىدە 
ئۆسمه بار دەيلى، ئالدى بىلهن رادىئاكتىپلىق دورىنىڭ خىمىيىلىك 
تهركىبى شۇ ئۆسمىگه چاپلىشىدىغان قىلىپ ياسىلىشىنى كېرەك. 
ئىككىنچى باسقۇچتا، رادىئاكتىپلىق ئېلېمېنت تالالش. شۇ ئۆسمىنى 
رادىئاتسىيه ئېنېرگىيىسى ئارقىلىق كۆيدۈرۈپ ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن 
كېتىدىغان ئېنېرگىيىنى ۋە رادىئاتسىيه قىلىش مېخانىزمنى تالالش. 
رادىئاكتىپلىق دورا ياسىلىپ بولغاندىن كىيىن، ئادەم بهدىنىگه 
ئۇرۇلسا، دورا قان ئايلىنىش ئارقىلىق كۆكسىدىكى ئۆسمه ئهتراپىغا 
يىغىلىپ چاپلىشىدۇ، شۇنداقال رادىئاتسىيه ئارقىلىق ئېنېرگىيه 
تارقىتىشقا باشاليدۇ. بۇنى كۆكسىدىكى ئۆسمه ئهتراپىدا مىكرو 
تىپتىكى ئىسسىقلىق مهنبهسى دەپ قارىساق، مهركهزلهشتۈرۈلگهن 
ئىسسىقلىق (ئېنېرگىيه) تارقىتىش ئارقىلىق ئهتراپىدىكى (ئهلۋەتته 
ناھايىتى قىسقا ۋە كىچىك دائىرە ئىچىدە) ئۆسمه ھۈجهيرىسىنى 
ئۆلتۈرۈش ئارقىلىق ئۆسمه مهنبهسىنى يوقاتقىلى شۇنداقال راكنىڭ 
ئالدىنى ئېلىپ داۋاالش ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ. بۇ خىل ئۇسۇل 

رادىئاكتىپلىق دورا ئارقىلىق تېببىي داۋاالش دەپ ئاتىلىدۇ. 
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