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Abstract.  Thus, the rat thyroid is very sensitive bodies to action of arglabin. The accumulation  
131
І in the 

thyroid gland under the influence of the drug varies depending dose, the number of injections and the presenсe in the 

body of the original and drug resistant tumors.  

The development of the original transplanted sarcoma 45 compared with its resistant variant is accompanied by 

a decrease in absorbance. The concentration of hormones Т3 and T4 in the blood of rats with sarcoma 45, resistant 

prospodin, during treatment with herbal medicine is not reduced.  

Elevated levels  
131
І and hormones in the thyroid gland using arglabin enhances the effectiveness of 

chemotherapy drug resistance tumors.   

 

УДК 615.1.4 (175)  
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 Түйін сөздер: арглабин, 45 саркома, қалқанша без, дәрілік резистенттілік, ісікке қарсы белсенділік.  

Аннотация. Осылайша, егеуқұйрықтардың қалқанша безі арглабинге әсерлі өте сезгіш ағза болып 

саналады. Қалқанша безде дәрмектер әсерінен 
131
І жиналу мөлшері, еңгізу саны және ағзада негізгі мен 

дәрілік резистентті ісік бар болғанымен байланысты өзгереді. 

Қайта өрілген 45 саркома дамуы оның резистентті үлгісімен салыстырғанда йодты қалқанша безімен 

сіңіруі азаюымен қоса болады. Егеуқұйрықтар қанындағы проспидинге резистентті 45 саркомасымен Т3 және 

Т4 гормондар концентрациясы емделу мезгілінде өсімдік дәрмектермен төменделмейді.  

Қалқанша бездегі 
131
І және гормондардың жоғары мөлшері арглабин жәрдемімен дәрілік резистентті 

ісіктердің химиотерапиясы тиімділігінің күшеюіне болысады.   

 

Әдебиеттердегі мәліметтерден белгілі болғандай, клиникада  уытты және көтере алатын 

мөлшерде қолданылатын кейбір ісікке қарсы фармакопрепараттардың әсерінен егеуқұйрықтарда 

қалқанша бездерінің өзгерістері болады [5, 8, 15]. Қалқанша  безінің гормоны трийодтиронин 

уыттылыққа және қатерлі ісікке қарсы дәрілердің  белсенділігіне әсер етеді [8, 11, 22]. 

Трийодтиронин – қалқанша безінен шығатын тиреоидты гормондардың бірі. Қатерлі ісіктің 

өсуі кезінде  организм жасушасында тотығу үрдістерін ынталандыратын және жүйелік әсердің 

реттегіші, жасуша ақуыздарының [1,22] синтезін, құрамында фосфолипидтері бар [7, 17]  
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мембраналардың өткізгіштігін бақылаушы және рибосомалардың, митохондриялардың және 

эндоплазмалық ретикулумның [1, 19] функционалдық жағдайын және құрылымдық орналасуына 

әсер ететін Т3 кинетикасын және таралуын зерттеуге қызығушылық туындауда.  Қатерлі ісігі бар 

науқастардың организмінде басқа қандағы гормондардың концентрациясының төмендеуімен 

сипатталатын патологиялық үрдістерге қарағанда Т3 айқын тапшылығы анықталды [3, 6]. Кейбір 

авторлардың пікірінше қалқанша безінің басқа гормоны тироксин (Т4) Т3 «ізашары» 

(предшественник) болып табылады.  

Сонымен қатар, тіндік және ағзалық SH-тобының реакциялық қабілеті қалқанша безінің 

гормондарымен реттелетіндіктен дәріге тұрақты ісіктердің химиотерапиясында бұл эндокринді 

ағза тиімді әсер көрсетеді [11]. 

Химиофармакопрепараттарды тұрақты ісік жасушаларына ұзақ уақыт бірнеше рет енгізгенде 

[20, 23], сезімтал ісік жасушаларының биологиялық қасиетінің өзгеруі және әдейілеп алынған 

дәрілік тұрақтылық пайда болады [11]. Өсімдік препараттарына сезімталдығы аз бірқатар ісік 

штамының жасушалардың биологиялық қасиетінің өзгеруінде аталған препараттардың айқын 

антитиреоидты  әсері арнайы орын алады. Сондықтан жаңа өсімдік препаратымен емдеу кезінде 

және әдейілеп алынған дәрілік тұрақтылық болғанда қалқанша безінің функционалдық жағдайын 

зерттеуге қызығушылық туындады.  

Қалқанша безінің функционалды жағдайын 
131
І жұтылуымен және оның гормонының 

көрсеткішімен анықтадық [1,3].  

Зерттеуге арналған жануарлардың организмінде тәжірибелік ісіктердің дамуы қалқанша 

безінің қызметінің тежелуін шақырады, өсімдік препараты арглабиннің тиреоидты қызметіне әсері 

ісігі жоқ жануарларға, яғни, интакты егеуқұйрықтарда тәжірибе жүргізілді.  

Өсімдік препаратының егеуқұйрықтардың қалқанша безінің 
131
І жұтылуына әсері препараттың 

мөлшеріне, енгізу санына және организмнің ісіктің дамуына байланысты (қайта егілген саркома 45 

және проспидинге тұрақты субштамы бар интакты егеуқұйрықтарға жасалған тәжірибеде).  

Уытты мөлшерде (900 мг/кг) арглабиннің әсерінен бір рет құрсақ қуысына енгізгенде, 1-5 

күннен кейін егеуқұйрықтардың өлуі байқалды. Осы уақыттың аралығында қалқанша безінің 

көлемінің кішіреюі және оның функционалды жағдайының өзгеруі анықталды. 
131
І қалқанша 

безінде жиналуы арглабинді енгізгеннен 2 сағаттан кейін төмендеді, бақылау тобымен 

салыстырғанда  4 сағаттан кейін жоғары,  24 сағаттан кейін тірі қалған жануарларда 
131
І төмендеді 

және ағзадағы изотоп саны 120 сағаттан кейін бақылау тобымен салыстырғанда 27% (P<0,001) 

болды. Сонымен, арглабиннің уытты мөлшері интакты жануарлардың организміне әсерінен қысқа 

уақыттық қозудан кейін қалқанша безінде йодтың жиналуы төмендеді.  

Арглабинді ең жоғарғы көтере алатын мөлшерде енгізгенде (200 мг/кг) басқа нәтижелер 

алынды. Бұл кезде қалқанша безінің салмағының аздап төмендегені байқалды, бірақ бақылау 

тобымен салыстырғанда мерзімі бойынша кеш анықталды (24 – сағаттан 10,8±0,7  120 сағатқа 

дейін – 11,7±0,9). Егеуқұйрықтарда арглабиннің осы мөлшерін енгізгендегі алғашқы сағаттарда 

қалқанша безінде  
131
І қысқа уақыттық жоғарылауы, 4 сағаттарда оның деңгейі 51% бақылау 

тобынан аспады. Бұл жағдайда ынталандырушы әсері радиоактивтілігінің бастапқы төмендеуінсіз 

өтті және тәжірибенің бірінші сериясына қарағанда кеш мерзімде болды. Сонымен, арглабинді ең 

жоғарғы көтере алатын мөлшерде бір рет енгізгенде бастапқыда қалқанша безін қоздырып, 

кейіннен тұрақтандырды.  

Тәжірибенің үшінші сериясының нәтижесін анализ жасағанда қалқанша безінің  
131
І 

жұтылуының өзгерістері және қалқанша безінің салмағының, гормондардың  көрсеткіштерінің 

өзгеруі саркома 45 емделген терапиялық мөлшерде (50 мг/кг) арглабинді құрсақ қуысына  

күнделікті (10 күн бойы) енгізгенде радиоактивті йодтың  тежелуі 4 сағатта  30,5% дейін (12,8±0,6) 

72 сағатта (3 инъекциядан кейін) 43% дейін (12,7±3,3) бақылау тобымен салыстырғанда (19,4±0,6 

22,3±0,7) болды. Қалқанша  безінің функционалдық қызметінің төмендеуі препаратты енгізуді 

тоқтатқаннан кейін (312) де жалғасты 32% (12,8±2,1 және 18,7±0,7 бақылау тобымен 

салыстырғанда). Бұл нәтижелер әдебиеттердегі мәліметтермен сәйкес келеді [7, 11, 14, 22]. 

Жаңа табиғи препарат арглабиннің бірінші (24 сағаттан кейін 46%) екінші (48 сағаттан кейін 

48%) үшінші (72 сағаттан кейін 52%) инъекциясынан кейін қалқанша безінің салмағының 

төмендеуі байқалды.  Әрі қарай салмағының төмендеуі байқалмады.   
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Өсімдік препараттарының ісікке қарсы әсерінің көрінуіне қалқанша безінің қатысуын анықтау 

мақсатында дәріге тұрақты саркома 45 арглабинмен емделген жануарлардың функционалды 

жағдайын зерттедік.  

Саркома 45  проспидинге әдейілеп алынған тұрақтылықты емдеу нәтижесінде ісіктердің 

өсуінің тежелуі 15% құрады, яғни, тәжірибедегі және бақылау тобындағы жануарлардың 

ісіктерінің көлемі ерекшеленді. Осы уақытта арглабинмен ем қабылдаған жануарларда (50 мг/кг) 

сол мөлшерде және енгізу санында (ісіктердің өсуінің тежелуі 80%) 
131
І құрамы 6 сағатта 17% және  

72 сағатта (препараттың үшінші инъекциясынан кейін) 30%. Арглабиннің  5 және 10 инъекциядан 

кейін радиоактивті йодтың құрамы бақылау тобымен салыстырғанда аздап төмендеді (8,4-7,0%). 

Алайда, препаратпен емдеуді тоқтатқаннан 3 күннен кейін, яғни, 312 сағатта 
131
I жұтылуы 

қалқанша безінде бақылау тобымен салыстырғанда 38% болды.  Аталған ағзаның салмағы бақылау 

тобымен бірдей болды. Проспидинге тұрақты саркома 45 емделмеген ісігінде (15% тежелу) 

әсерінің жоқ болғанына қарамастан емделген жануарлармен салыстырғанда қалқанша безінің 

қызметінің тежелуі анықталғаны қайта егілген  басқа авторлардың нәтижелерімен сәйкес келеді [7, 

11, 14]. Бастапқы саркома 45 бар жануарларды емдегенде қалқанша безінің функционалды 

жағдайының тежелуі проспидинге тұрақты саркома 45 салыстырғанда тереңдеген (соңғы жағдайда 

орташа төмендеген (8,4- 7,0%) арглабиннің 5 және 10 инъекциясынан кейін).  

Сонымен, терапиялық тиімділігіне қарамастан өсімдік текті ісікке қарсы препарат арглабинді 

организмге енгізген кезде бастапқы саркома 45  қалқанша безінің жұтылуының және проспидинге 

тұрақты саркома 45  аздап тежелуі байқалады.  

Бірқатар жұмыстарда көрсетілгендей  тиреоидэктомиядан (қалқанша безді алып тастағаннан 

соң) кейін немесе антитиреоидты заттарды енгізу нәтижесінде организмде тиреоидты 

гормондардың концентрациясы төмендейді және ісіктердің дамуына алып келеді [1, 7, 11]. 

Қалқанша безінің гормондарды бұл үрдістерге тежеуші әсер көрсетеді [10, 11, 14]. Осының 

барлығы қатерлі ісіктердің кешенді емінде тиреоидты гормондардың терапиялық оң әсерін 

дәлелдейді [10, 11, 14, 22]. 

Әдебиеттердегі мәліметтер бойынша интакты егеуқұйрықтардың, бастапқы саркома 45 және 

оның дәріге тұрақты нұсқалары бар егеуқұйрықтарды  өсімдік препараттары арглабинмен, 

алхидинмен, «ГК» препаратымен және лейкоэфдинмен, сондай-ақ цитостатиктер сарколизинмен, 

проспидинмен және 5-фторурацилмен емдегенде қалқанша безінің  тиреоидты гормондары – 

трийодтиронин (Т3) және тироксиннің  (T4) деңгейін анықтауға зерттеу жүргіздік.  

Бастапқы саркома 45 және оның дәріге тұрақты нұсқасы бар егеуқұйрықтардың қанында  интакты 

жануарлармен салыстырғанда Т3  және T4 концентрациясы төмен болды. Бұл тек бақылау тобындағы 

ісігі жоқ жануарларда ғана емес, сондай-ақ синтетикалық фармакопрепараттармен салыстырғанда 

өсімдік препараттарын (арглабин, алхидин, «ГК» препараты және лейкоэфдин) алып жатқан 

егеуқұйрықтар да анықталды.  Арглабин, алхидин, «ГК» препараты және лейкоэфдин енгізіліп жатқан 

бастапқы саркома 45  бар егеуқұйрықтардың қанында Т3 деңгейі 36% дан (1,9±0,9) 70% ға (0,9±0,04) 

дейін және  T4 20% дан (41,3±4,4) 38% ға (30,8±4,6) дейін бақылау тобымен салыстырғанда  (3,0±1,3 

және 50,0±2,5) ісіктердің өсуінің (алхидиннен басқа 65,5%) тежелуі төмен болғанда (33-46%) және 

керісінше, Т3 концентрациясының кенет жоғарылауы байқалды, сарколизинмен емдегенде бақылау 

тобының деңгейінен жоғарыламады (5,7%) және проспидинмен (33,3%), 5-фторурацил (9,2%) әсерінен  

T4 бастапқы саркома 45 жоғары сезімтал болды (82% дейін). 

Проспидинге тұрақты саркома 45  бар интакты егеуқұйрықтарда жоғары сезімтал өсімдіктен 

алынған жаңа препараттармен емдегенде (90% дейін тежелу) қандағы T4 және  Т3 

концентрациясының жоғарылағаны байқалды. Көбінесе, арглабинмен емдегенде бақылау тобымен 

салыстырғанда 16,2 және 20,8% болды.  

Сарколизинмен емдегенде айқаспалы тұрақтылық пайда болды (11% өсуінің тежелуі 80% 

қарсы саркома 45 бастапқы нұсқасы), ал проспидинде ісіктің өсуін 12% тежеді, Т3  (62,2%) және T4 

(59,7%). Саркома 45 бастапқы және дәріге тұрақты нұсқасында интакты жануарлардың 

көрсеткіштерімен салыстырғанда T4 және Т3 қандағы концентрациясы төмен болды. Саркома 45 

дәріге тұрақтылығын өсімдік препараттарымен жойғанда қанда Т3 және T4 концентрациясының 

жоғарылайды, басқа авторларда бұл мәліметті растайды [10, 11, 22].  
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Eгеуқұйрықтардың қалқанша безі табиғи жаңа препарат арглабин және басқа өсімдік 

препараттарының әсеріне сезімтал. Сесквитерпенді препараттарды енгізгенде ерте мезгілде (2-4 

сағат) белсенділігінің өзгеруі анықталды және ол мөлшеріне тәуелді.  Арглабиннің уытты 

мөлшерін (900 мг/кг) бір рет енгізгендегі әсерін 
131
І жұтылуы бойынша үш кезеңге бөлуге болады 

(төмендеуі-жоғарылауы-төмендеуі), ал көтере алатын мөлшерін (50 мг/кг) енгізгенде тек екі кезеңі 

бар (жоғарылау-төмендеу). Бұл кезде препараттың төмен мөлшері дәріге тұрақты саркома 45 бар 

егеуқұйрықтардың қалқанша безінде, бастапқы саркома 45  бар егеуқұйрықтардың қалқанша 

безінің функционалдық жағдайының төмендегеніне қарағанда Т3 және T4  тежелуі болған жоқ. 

Бақылау тобының жануарларында ісіктердің өсуі дәріге тұрақты  саркома 45  қалқанша безінің 
131
І 

жұтылуы төмендеді.  

Сонымен, егеуқұйрықтардың қалқанша безі арглабиннің әсеріне сезімтал. Препараттың 

әсерінен қалқанша безінде 
131
І жиналуы  препараттың мөлшеріне, енгізу санына және организмде 

бастапқы және дәріге тұрақты ісіктің болуына байланысты.  

Қайта егілген саркома 45 дамуы тұрақты нұсқасымен салыстырғанда қалқанша безінде йодтың 

жұтылуының төмендеуімен жүреді. Проспидинге тұрақты саркома 45 бар егеуқұйрықтардың 

қанында Т3 және T4   гормондарының концентрациясы өсімдік препараттарымен емдегенде 

төмендемейді.  

Арглабиннің әсерінен қалқанша безінің гормондарының және 
131
І жиналуының жоғарылауы 

дәріге тұрақты ісіктердің фармакотерапиясының тиімділігінің күшеюін қамтамасыз етеді.  
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ФАРМАКОДИНАМИКА НОВЫХ ПРИРОДНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ОТНОШЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ 

ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ИНДУЦИРОВАННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

ОПУХОЛЕЙ 
 

Қ.Д.Рахимов, С.М.Адекенов 
 

АО «КазМУНО», Алматы, Республика Казахстан 

АО «Международный научно-производственный холдинг», Караганда 

assa2014@mail.ru, krakhimov@rambler.ru 
  

Ключевые слова: арглабин, саркома 45, щитовидная железа, лекарственная резистентность, противоопухлевая 

активность.  

Аннотация. Щитовидная железа крыс является весьма чувствительным органом к действию арглабина. 

Накопление 131І в щитовидной железе под влиянием препарата изменяется в зависимости от дозы, числа введений и 

наличия в организме исходной и лекарственно резистентной опухоли.  

Развитие перевиваемой исходной саркомы 45 по сравнению с резистентным ее вариантом сопровождается 

уменьшением поглощения йода щитовидной железой. Концентрация гормонов Т3 и T4 в крови у крыс с саркомой 45, 

резистентной к проспидину, в период лечения растительными препаратами не снижается.  

Повышенное содержание 131І  и гормонов в щитовидной железе с помощью арглабина способствует усилению 

эффективности химиотерапии лекaрственно резистентных опухолей.   
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