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Abstract.  Herbal preparations exhibit an immunostimulatory effect. Their combination with cytotoxic drugs 

significantly increases the immunological status of animals.  

Anti tumor effect of herbal preparations in addition to direct cytotoxic action, possibly, is caused and mediated 

by immunological mechanism.  

Herbal preparations do not inhibit the morphological composition of peripheral blood of animals. The study of 

herbal drugs relieves hematologic toxicity and immunodepressant cytostatics. 

 

УДК 615.1.4 (175)  

 

ЖАҢА ТАБИҒИ ПРЕПАРАТТАРДЫҢ ҚАН ПЛАЗМАСЫНДАҒЫ 

ИММУНОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРГЕ ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕРЛЕРІ 
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Түйін сөздер: өсімдік дәрмектер, қан сарысуы,   иммунологиялық механизм, ісікке қарсы белсенділік.   

Аннотация. Өсімдік дәрмектер иммунокүшейтуші әсерін білдіреді. Олардың цитостатик қосылған 

комбинациялары жануарлар ағзасының иммунологиялық жағдайын біраз көтереді.  

Өсімдік дәрмектердің тіке цитостатикалық әсерінен бөлек ісікке қарсы әсері, мүмкін, жанама 

иммунологиялық механизммен шартталған.  

Өсімдік дәрмектер жануарлардың шеткі қанының морфологиялық құрамына қысым бермейді. Өсімдік 

дәрмектердің зерттеуі цитостатиктардың гематоулылығы мен иммунитетті тежелу әсерін шешеді. 

 

Клиникада қазіргі кезде ісікке қарсы жаңа заттардың көп болуына қарамастан әсерінің 

жеткіліксіздігінен, қалыпты жасушаларға және тіндерге жанама уытты әсерінің болуынан қолданылуы 

шектеледі [2, 16,18]. Осыған орай химиотерапиялық және иммунологиялық әсерлері қатерлі ісікпен 

зақымданған организмге қолайлы әсер көрсетіп, ісіктің өсуін күшейтуі мүмкін. Клиникада мұндай 

нәтиже дәрілік затқа  жасушалардың тұрақтылығының пайда болуымен, иммунологияда феномен 

дамуының күшеюі, иммунологиялық депрессиямен түсіндіріледі [10, 16, 21].  

Сонымен қатар, иммундық жүйе ісіктердің пайда болуына қарсы негізгі табиғи тосқауыл 

болып табылады [1, 16, 18].  

Осыған байланысты жанама уытты әсері жоқ, қатерлі ісіктердің кешенді емінде 

иммунокорректор ретінде қолдануға болатын жаңа иммуномодулдеуші препараттарды тәжірибеде 

зерттеуге көңіл аударылуда.  

mailto:assa2014@mail.ru
mailto:assa2014@mail.ru
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Сондықтан қазіргі кезде гемопоэзді және оның негізгі элементі иммунопоэзді 

ынталандыратын өсімдіктен алынған жаңа препараттарды зерттеудің келешегі бар [19, 25]. 

Тышқандардағы және егеуқұйрықтардағы дәрілік тұрақтылығы бар қайта егілген ісіктерге 

жаңа ісікке қарсы табиғи қосылыстардың (арглабин, алхидин және лейкоэфдин)  әсерін зерттеу 

қызығушылық туындатуда. 

Ісіктік прогрессия кезеңінде иммундық жүйе депрессивті жағдайда болады, фагоцитоз тежелген [4, 

8, 12, 15], Т және В лимфоциттердің функционалдық белсенділігі және саны төмендеген [2, 5, 8, 18], біз 

интакты егеуқұйрықтардың және Плисс лимфосаркомасы қайта егілген, саркома 45 және оның дәріге 

тұрақты нұсқасы бар («Август» линиялы егеуқұйрықтар) егеуқұйрықтардың иммунологиялық 

көрсеткіштерін зерттедік. Өсімдік препараттарының (арглабин, алхидин, лейкоэфдин) әсерін зерттеу  

белгілі цитостатиктермен сарколизинмен, 5-фторурацилмен, платидиаммен және олардың 

біріктірулерімен: 5, 10, 15 күн терапиялық мөлшерде күнделікті 10 рет құрсақ қуысына енгізу арқылы 

салыстырмалы түрде жүргізілді. Бұл кезде иммунологиялық реактивтілікті барлық кезеңін сипаттайтын 

тесттер (жасушалық, гуморалдық) таңдадық.  

 Арглабинді, алхидинді және лейкоэфдинді қолданғанда сарколизинмен салыстырғанда 

интакты жануарларда иммунодепрессивті әсер көрсеткен жоқ. Интакты жануарларда 

иммуноынталандырушы әсер көрсететін алхидинді сарколизинмен бірге қолданғанда 

сарколизиннің иммунодепрессивті әсерін төмендетті. Лейкоэфдин және сарколизин әртүрлі 

иммунологиялық көрсеткіштерге: РГЗТ ынталандырды, бірақ Е-РОК, НСТ-тест және РГА 

сарколизинге қарағанда төмендетті.  

ЛСП бастапқы нұсқасы полифлавандарға және сарколизинге тұрақты сесквитерпендерге 

сезімтал болды. 

Ісік тасымалдаушы жануарларды лейкоэфдинмен және алхидинмен емдегенде 

иммунологиялық көрсеткіштеріне оң әсер етті. Әсіресе, бұл емді бастағаннан 15 күннен кейін 

байқалды, ал сарколизинді енгізгенде барлық көрсеткіштер күрт төмендеді, алхидинді 

сарколизинмен бірге қолданғанда емделмеген жануарлардың иммунологиялық көрсеткіштері 

секілді қалпына келген.  

Сарколизинге сезімтал (81,3% P<0,002), арглабинге аздап сезімтал (51,0%) саркома 45 

бастапқы штамын емдегенде сол заңдылық көрінді. Арглабинмен сарколизинді біріктірген кездегі 

ісіктің сезімталдығының жоғары болғанына қарамастан, иммунологиялық көрсеткіштер емді 

бастағаннан 15 күннен кейін бақылау тобымен салыстырғанда Е-РОК деңгейінің жоғарылауы 

байқалды. Алкилдеуші агентпен табиғи препараттарды бірге қолданғанда аталған штамға әсері аз, 

терапиялық әсерінің жоғарылауын, иммунодепрессивті әсерінің төмендеуін қамтамасыз етеді. Бұл 

науқастарда [6] және тәжірибелік жануарларда қатерлі ісіктердің өсуінде және 

фармакопрепараттармен емінде иммунитеттің гуморалды компонентіне депрессивті әсер 

көрсететін тестостерон секрециясының деңгейін күшейтеді. Арглабин және басқа да өсімдік 

препараттары тестостеронның секрециясын күрт төмендетті [18]. 

Сарколизинге тұрақты саркома 45 арглабинмен емдегенде бастапқы саркома 45 сияқты 

иммунодепрессвиті әсері байқалмады [9], ісіктердің өсуінде дәнекер тінінің қызметін тежей 

отырып, иммунологиялық реактивтілік төмендейді. Ісіктердің өсуінде иммунологиялық 

реактивтіліктің төмендеуі сүйек кемігіндегі иммуноциттердің ізашарларына әсер ететін 

миелотоксикалық әсердің көрінуімен байланысты [2]. 

Иммундық жүйенің тежелуі ісігі бар науқастарда, әсіресе, метастаз бергенде [15], сондай-ақ 

қатерлі ісіктердің үдемелі өсу кезеңінде анықталды [18]. Осыған ұқсас көрініс Эрлихтің асцитті 

ісігінің дамуында және Уокер карциномасының метастаз беру кезеңінде тәжірибе жағдайында 

анықталды [7]. 

Иммунодепрессия барлық канцерогенді факторлардың ортақ қасиеті болып табылады [1]. 

Иммунологиялық депрессия мен ісіктердің дамуы арасында тікелей өзара байланыс бар екендігі 

анықталды [18]. 

Осыған байланысты химиялық және вирустық канцерогенезге тұрақтылық канцерогенді 

заттардың иммунодепрессивті әсерінің болмауымен байланысты [18, 34]. 
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Ісіктердің өсуінің иммунологиялық күшеюі туралы жұмыста бұл феномен аллогенді және 

синегеннді жүйеде қайта жасалады [2], ол тышқандарға метилхолантренге әдейілеп алынған, 

рентген сәулесімен in vitro өңделген ісікті енгізгенде анықталады. 

Сингеннді жүйеде жасушалардың зақымдануы организмді иммундауы мүмкін, оларға 

канцерогенді заттармен әсер еткеннен кейін аталған организмге тән емес субстраттар, аномалды 

антигендер [13], аутоантигендер [17]  пайда болады. Пайда болған аутоантигендер ісіктердің 

рецепторларын жабады. Мұндай антигендер организмнің иммундық реакциясына жетімсіз болады 

[12]. Әдейілеп алынған ісіктерге канцерогенді заттар жасушаларға ұзақ уақыт әсер етеді. 

Сондықтан осы жағдайда ісіктердің өсуінің иммунологиялық күшеюі пайда болады. Алайда басқа 

зерттеушілер көрсеткендей [21] бірдей механизм бар: иммунологиялық және химиялық 

күшейткенде кейбір жасушалардың өлуі болады, осыдан кейін қалған жасушалардың өсуінің 

ынталануы байқалады.  

Неоплазияда ісіктердің поликлоналдығы анықталған [21]. Ісікке қарсы бір препаратпен 

емдегенде сезімтал клондардың элиминациясына және ісіктердің тұрақтылығының жоғарылауына 

алып келеді, немесе керісінше, ісіктердің өсуін 50% тежейтін тиімділігі төмен препараттармен 

монотерапияда басқаларына сезімталдықтың пайда болуы, яғни, коллатералды сезімталдық пайда 

болады [21]. 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты лейкоэфдинге тұрақты Плисс лимфосаркомасының ісік 

тасымалдаушы егеуқұйрықтарда өсуін және метастаз беру кезеңіне өсімдік препараттарының 

иммунологиялық көрсеткіштеріне әсерін зерттедік. Алынған нәтижелер бойынша алхидинге және 

арглабинге айқаспалы тұрақтылық кезінде (ісіктердің өсуінің тежелуі 45-30% аспады) жануарларда 

бақылау тобымен салыстырғанда  иммунологиялық көрсеткіштердің төмендеуі байқалды, бірақ 

сарколизиннің әсерімен бірдей; алхидин иммунологиялық статусты жақсартты. 

Алхидинді сарколизинмен біріктіріп ең жоғарғы көтере алатын мөлшерде енгізгенде аталған 

штамда коллатералды сезімталдық анықталды (20-30% егеуқұйрықтарда  ісіктердің өсуінің тежелуі 

96%), лейкоэфдинге тұрақты Плисс лимфосаркомасының өсуінде және метастаз беруінде 

иммунологиялық көрсеткіштерін күрт жоғарылатты. Осыған ұқсас бақылау А.Б.Сыркин және 

басқалар жүргізгенде [26] ең жоғарғы көтере алатын мөлшердің жартысында сарколизин және 

оның туындылары  саркома 45 және Уокер карциносаркомасында иммунодепрессияны шақырмай, 

терапиялық әсер көрсетті. Авторлардың мәліметі бойынша осындай қолайлы мөлшерінде 

терапиялық әсері тікелей цитотоксикалық әсері және иммунологиялық механизм арқылы жанама 

әсерінен тұрады.  

Сонымен, біздің мәліметтер бойынша өсімдік полифлавандарын және сесквитерпендерді ісікке 

қарсы препарат ретінде қолданғанда жоғары сезімтал штамдарға ғана емес, сонымен бірге пайда 

болған тұрақтылықты жою үшін басқа да цитостатиктермен біріктіріп қолдануға болады. 

Бұл жағдайда өсімдік препараттары химиопрепараттардың уытты иммунодепрессивті әсерін 

төмендете алады. Алхидинмен арглабинді уыттылығы жоғары иммунодепрессант платидиаммен 

және 5-фторурацилмен бірге қолданғанда,  емделген жануарлардың иммунологиялық 

көрсеткіштерін жоғарылатқан.  

Қолданылған өсімдік препараттарының әсер ету механизмі анықталмаған [10, 13]. Сондықтан 

алынған мәліметтер бойынша ісіктерге  тікелей әсерінен басқа гуморалдық [14, 22] және 

иммунологиялық  [5, 8, 24, 33] механизм арқылы тікелей емес жанама (опосредованное влияние) 

әсер етеді. Аталған препараттардың иммуно ынталандырушы әсерін ақ қанның жасушалық 

элементтері иммунитеттің субстраты болғандықтан шеткері қанды тексеру жеткілікті. Осыған 

орай, табиғи дәрілердің шеткі қан құрамының морфологиясына көрсететін фармакологиялық 

әсерлері анықталды. 

Ісікке қарсы көптеген заттар жануарлардың және адамдардың қан түзу жүйесіне тежеуші әсер 

көрсетеді [18, 27, 29, 30, 33]. Бұл емдеу курсын тоқтатуға немесе химиотерапияның тиімділігін 

төмендететін препараттардың мөлшерін төмендетуге, қолданылып жатқан препараттарға ісіктердің 

тұрақтылығының дамуына қолайлы жағдай жасайды және әлсіреген организмде ісіктердің өсуі 

үдеуі мүмкін [21, 30].  Алайда біз қатерлі ісіктердің тұрақтылығы пайда болғанда, сондай-ақ 

өсімдік препараттарымен тұрақтылықты жойғанда қан түзу жүйесінің  жағдайы туралы мәліметті 

кездестірген жоқпыз.  
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Табиғи қосылыстардың шеткері қан жүйесінің морфологиялық құрамына әсерін зерттегенде 

табиғи қосылыстарға сезімтал бастапқы Плисс лимфосаркомасы (ЛСП) бар интакты 

егеуқұйрықтарды емдегенде, осы препараттардың қан көрсеткіштеріне депрессисті әсері, яғни, 

анемия, лейкопения, агранулоцитоз, салыстырмалы лимфоцитоз және абсолютті лимфопения  

анықталмады. Алхидинді платидиаммен немесе алхидинді сарколизинмен біріктіріп емдегенде 

синтетикалық препараттардың қан көрсеткіштеріне тежеуші әсерін төмендетті, емдеуді 

аяқтағаннан 5 күннен кейін көрсеткіштер қалпына келе бастады (әсіресе, абсолютті), 

сарколизинмен немесе платидиаммен монотерапия емнен кейін сауығудың орнына тұрақты 

депрессияға әкелді.  

Бір препаратқа ісіктердің тұрақтылығаның пайда болуы [5, 12, 28, 31] басқа қосылыстарға 

тұрақтылықтың болуымен бірге жүруі мүмкін, яғни, айқаспалы немесе көпжақты дәрілік 

тұрақтылық пайда болады. Лейкоэфдинге тұрақты Плисс лимфосаркомасы бастапқы штамымен 

салыстырғанда алхидинге және арглабинге сезімтал болды. Полифлаван тобындағы лейкоэфдинге 

тұрақты ісік тасымалдаушы егеуқұйырқтарда алхидин әсерінен шеткері қан ждүйесінде өзгерістер 

болған жоқ (эозинофилдердің және моноциттердің санының жоғарылауынан басқа). Аталған дәріге 

тұрақты штамы бар егеуқұйрықтарды платидиаммен емдегенде қан түзу жүйесіне тежеуші әсер 

көрсетті (лейкоцит, тромбоцит, эозинофил, лимфоцит).  

Лейкоэфдинге тұрақты Плисс лимфосаркомасы бар егеуқұйрықтарды сарколизинмен 

емдегенде ісікке қарсы белсенділігі жоғары болды, яғни, аталған штам алкилдеуші агенттерге 

сезімталдығы жоғары болды және шеткері қан жүйесінде аздаған тежеуші әсер көрсетті.  

Плисс лимфосаркомасының пайда болған тұрақтылығына әсер ету үшін алхидинді 

сарколизинмен немесе алхидинді платидиаммен біріктіріп қолдандық. Бұл жағдайда 

препараттарды ең жоғарғы көтере алатын мөлшерге жақын етіп егеуқұйрықтарға енгізгенде ісікке 

қарсы әсері байқалды (40% егеуқұйрықтарда ісіктердің өсуінің тежелуі 86 және 99%). Емдеу 

барысында алхидинмен сарколизинді біріктіріп қолданғанда шеткері қан жүйесіне тежеуші әсері 

төмендеді, бақылаудағы ісік тасымалдаушы егеуқұйрықтармен және интакты жануарлармен 

салыстырғанда алхидинмен платидиамды біріктіріп қолданғанда көрсеткіштер қалпына келді, яғни, 

пайда болған дәрілік тұрақтылықты алхидинмен жойғанда жалпы уыттылық әсері 

(егеуқұйрықтардың өлімі болған жоқ) және қан түзу жүйесіне зақымдаушы әсері болмайды,  

шеткері қанның осы  көрсеткіштердің тежелуі бастапқы Плисс лимфосаркомасы бар 

егеуқұйрықтарда анықталды, ал платидиамды және сарколизинді қолданғандағы 

егеуқұйрықтардың өлімі 30-40% құрады.  

Осыған ұқсас нәтижелер арглабинмен сарколизинді және арглабинмен платидиамды 

қолданғанда анықталды (50% егеуқұйрықтарда ісіктердің тежелуі 97%). 

Бастапқы саркома 45 табиғи қосылыстардың әсерін зерттегенде заңдылық анықталды. Аталған 

штамды табиғи препараттарға әлсіз сезімтал және уыттылығы жоғары цитостатиктерді біріктіріп 

емдегенде шеткері қан жүйесіне әлсіз теріс әсер көрсетті. Әсіресе, арглабинмен сарколизинді 

біріктіргенде емдеу барысында лейкопения және лимфопения болған жоқ, ал емді тоқтатқаннан 10 

күннен кейін көрсеткіштер қалпына келді. Алхидинді адриамицинмен біріктіріп қолданғанда емдеу 

барысында адриамицинді жеке қолданғанға қарағанда шеткері қан көрсеткіштерінің төмендеуі аз 

болды.  Осы жағдайда емді тоқтатқаннан 10 күннен кейін көрсеткіштер қалпына келді. Осыған 

ұқсас көрсеткіш 5-фторурацилмен алхидинді біріктіріп қолданғанда анықталды, бұл жағдайда 

шеткері қан жүйесінің басқа көрсеткіштері қалпына келгенде агранулоцитоз көрінді.  

Сарколизинге тұрақты саркома 45  емдегенде шеткері қан жүйесіне әсер етпейтін табиғи 

қосылыстар тиімді әсер етті.  

Табиғи қосылыстардың дәріге тұрақты ісіктерге иммуно ынталандырушы әсері  шеткері қан 

жүйесінің көрсеткіштеріне зиянды әсерінің жоқ болуымен байланысты. Бұл ісіктердің және қан 

түзу тіндерінің дәріге тұрақтылығымен пайда болуына сәйкес келеді [2, 15]. Дәріге тұрақты 

ісіктердің химиотерапиясында қан құрамының өзгерісі аздап өзгереді немесе мүлдем өзгермейді. 

Бұл организмдегі метаболизм өзгерістерімен байланысты болуы мүмкін [12, 20, 21, 32, 33, 34]. 

Біз алған мәліметтер бойынша полифлавандардың және сесквитерпендердің ішінен ісікке 

қарсы табиғи препараттарды  бастапқы және дәріге тұрақты қатерлі ісіктерді цитостатиктермен 

бірге қолдануға болады.  
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Бұл жағдайда олардың әртүрлі цитостатиктермен біріктірілуі қан және иммундық  жүйеге 

уытты және депрессивті әсерін жоюға мүмкіндік береді.  

Сонымен, қолданылған жаңа өсімдік препараттары иммуно ынталандырушы әсер көрсетеді. 

Оларды цитостатиктермен біріктіргенде жануарлардың организмінің иммунологиялық статусын 

жоғарылатады. 

Өсімдік препараттарының тікелей цитотоксикалық әсерімен бірге иммунологиялық тікелей 

емес жанама (опосредованный) әсер механизмі бар екендігі дәлелденді.  

Жаңа өсімдік препараттары жануарлардың шеткері қан құрамының морфологиясын 

тежемейді. Зерттелген өсімдік препараттары цитостатиктердің гематотоксикалық және 

иммунодепрессивті әсерлерін  жояды. 
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Ключевые слова: растительные препараты, сыворотка крови,   иммунологичeский механизм, противоопухлевая 

активность.   

Аннотация. Растительные препараты проявляют иммуностимулирующее действие. Их комбинации с 

цитостатиками значительно повышают иммунологический статус организма животных.  

Противоопухлевый эффект растительных препаратов, кроме прямого цитостатического действия, возможно, 

обусловлен и опосредованным иммунологическим механизмом.  

Растительные препараты не угнетают морфологический состав периферической крови животных. Изучение 

растительные препараты снимают гематотоксичность и иммунодепрессивное действие цитостатиков.  
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