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PHENOTYPIC AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF MYELOID DERIVED SUPPRESSOR CELLS IN THE MOUSE MODEL OF 

ADJUVANT-INDUCED ARTHRITIS  
 

Resume: The present work researched phenotypic and functional characteristics of myeloid derived suppressor cells (MDSCs) in chronic 
inflammatory process. The study has shown a significantly increased pool of splenic granulocytic and monocytic MDSCs with suppressor 
potential in the model of adjuvant arthritis. 
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КЛИНИКАЛЫҚ-ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЗЕРТХАНАЛАРДЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУДЫ ОҢТАЙЛАНДЫРУ ЖОЛДАРЫ 
 

Бұл мақалада зертханалық зерттеу кезінде пайда болатын әр түрлі қателіктердің алдын алу және сапаны көтеру жолдары 
баяндалады. Автордың пікірі бойынша зертханалық зерттеуде қателіктің ең көп болатын сатысы ол – преаналитикалық саты. 
Преаналитикалық сатыда болатын қателерді жоюдың ең тиімді жолы, медициналық – профилактикалық мекеме деңгейінде және 
жалпы зертханалық-диагностикалық процесін ұйымдастыру деңгейінде зертханалық талдау сапасын қамтамасыз ету бойынша 
іс-шараларды әзірлеу және қолданыстағы стандарттарды қайта қарау болып табылады. 
Түйінді сөздер: зертханалық зерттеу сапасын бақылау, медициналық мекеме, бақылау материалдары, зертханалық медицина, 
зертханалық саты. 
 
Кіріспе.Зертханалық талдаулардың нәтижелерђнђң сапасын 
жоғарылату тек қана Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар 
бүкђл дүниежүзђндегђ маңызды мәселенђң бђрђ болып келедђ.  
Зертханалық зерттеулер преаналитикалық, аналитикалық 
және постаналитикалық сатылардан тұрады. Кез-келген 
зертханадажасалынатын жұмыстар бђрқатар қадамдардан 
тұрады – сынамалар мен реагенттердђ дайындау, 
мөлшерлеу, инкубация, оптикалық тығыздықты өлшеу және 
т.б., сонымен қатар осылардың әрқайсысынан қателђк кетуђ 
мүмкђн, сондықтан соңғы нәтижелерге де әсерђн тигђзедђ.  
В.Н.Титовтың мәлђметђ бойынша [1] заманауи клиникалық 
зертханалар сапаны басқаруға бюджеттђң шамамен 20 
пайызын жұмсайды. Негђзђнде шығындалатын қаражаттың 
көбђсђ ағымдағы зертханађшђлђк сапаны басқаруды жүргђзуге, 
ал аз ғана мөлшерђ пре- және постаналитикалық 
сатыларындағы зерттеулердђ жүргђзудђ жетђлдђруге 
жұмсалынады. 
Зерттеу материалдары мен әдђстерђ. Науқастардың 
клиникалық қауђпсђздђгђн қамтамасыз ету үшђн дұрыс 
зетханалық ақпарат алу, зертхана ђшђлђк және зертханадан 
тыс сапаны басқару, зертханалық зерттеудђң барлық 
сатыларын (преаналитикалық, аналитикалық, 
постаналитикалық) стандарттау маңыздылығына қатысты 
материалдар алынды.  Зерттеу әдђсђ ретђнде ақпараттық 
талдау әдђсђн қолдандық 
Зерттеу нәтижелерђ. Зертханалық талдау кезђнде әр түрлђ 
сатыларда пайда болатын қателђктер: 
1. Преаналитикалық сатыдағы қателђктер-пациенттђ 
дайындаумен байланысты, сынамаларды алу, оларды 
тасымалдау мен сақтау, сынамаларды зерттеуге дайындау; 
2. Аналитикалық қателђктер, талдауды жүргђзу барысында 
пайда болады; 
3. Постаналитикалық сатыда шартталған қателђктер, 
алынған нәтижелердђң бұрмалану мүмкђншђлђгђ. 
Преаналитикалық саты дәрђгердђң зертханалық талдауға 
нұсқауыменбасталып (материалды алу), үлгђ зертханалық 
жұмыс орынға келгенде аяқталады. Зертханалық салада 
өзектђ маселе болып зертханалық зерттеудђң 
преаналитикалық сатысының жагдайын бақылайтын және 
ұйымды реттейтђн стандарт жасау болып табылады. Мұндай 
құжат жазылып, зертханалық қоғаммен талқыланып 
қабылдануы тиђс. Құжатты дайындамас бұрын әрбђр емдеу – 
профилактикалық орталықтарында зертханалық сатыға 
дейђнгђ хаттама (жүргђзу тәртђбђ) жазылуы керек. Тәртђп 

бойынша, зертхана мамандары зертханаға дейђнгђ сатыға 
(преаналитикалық саты) қатыспайды, соған қарамастан 
клиникалық зертханалық диагностика дәрђгерлерђ 
зертханалық талдаудың барлық циклына жауапты. 
Клиникалық-диагностикалық зертхананың кез келген 
түрђндегђ преаналитикалық сатыны ұйымдастырудың 
күрделђлђгђ, ол қол еңбегђнђң көптђгђмен және осы сатыда 
науқастарға қызмет көрсететђн көп қызметкерлердђң әр 
түрлђ басқару жүйесђне қарайтындығы, сонымен қатар әр 
түрлђ деңгейдегђ бђлђм саласының мамандары болуымен 
түсђндђрђледђ [2]. Егер медбикелер, дәрђгерлер, курьерлер 
зертханадан тыс жұмыс ђстесе, тђркеушђлер, технологтар, 
зертханалық диагностика дәрђгерлерђ зертхана ђшђнде 
жұмыс жасайды. Өкђнђшке орай, Қазақстанда 
преаналитикалық сатының зертханадан тыс бөлђмђ көп 
жағдайда зертханамен бақыланбайды, сондықтан зертхана 
сынамалардың сапасы мен биоматериалдардың 
дайындалуына оң әсер ете алмайды.Зертханалық зерттеу 
процессђ орталықтандырылмаған болып табылады, әдетте 
онда дербес және бђр-бђрђне тәуелсђз қызметтер тартылған. 
Жалпы зертханалық зерттеулерге кететђн уақыттың 60 % 
преаналитикалық сатыға кетедђ, сонымен қоса зертханалық 
зерттеуге кететђн уақыттың 20% зертханадан тыс 
дайындық сатысына кетедђ. Преаналитикалық сатыда пайда 
болған болмашы қателђктердђң өзђ, зертханалық зерттеудђң 
қорытынды нәтижелерђнђң өзгеруђне әкеледђ. Қазђргђ таңда 
аналитикалық жұмыстарын «жақсы зертханалық тәжђрибе» 
талаптарына сәйкес жүргђзетђн зертханалардың өзђ 
қателђктђң болмауына кепђлдђк бере алмайды, өйткенђ ондай 
қателђктердђң көзђ преаналитикалық саты болып 
табылатындығын тәжђрибе көрсетђп отыр. 
Бұдан басқа, зертханалық қателђктер қайталап зерттеу 
жургђзуге кеткен қаржы мен уақытты жоғалтумен қоса, одан 
ауыр салдары дұрыс диагноз қойылмауына алып келедђ. 
Яғни, пациенттердђң 6 % жуығы денсаулыққа керђ әсер 
ететђн дурыс емес ем қабылдап бастайды, 19% жуық 
пациенттерге емдеу ұзақтығын ұзартатын, шығын алып 
келетђн керек емес қосымша зерттеулер тағайындалады. 
Зертханалық қателђктердђ оның ђшђнде преаналитикалық 
сатыда болатын қателердђ жоюдың ең тиђмдђ жолы, 
медициналық – профилактикалық мекеме деңгейђнде және 
жалпы зертханалық-диагностикалық процесђн 
ұйымдастыру деңгейђнде зертханалық талдау сапасын 
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қамтамасыз ету бойынша ђс-шараларды әзђрлеу және 
қолданыстағы стандарттарды қайта қарау болып табылады.  
Преаналитикалық сатыда сапаны анықтау үшђн қатаң 
стандарттар болмағанына қарамастан, жеке алынған сапа 
өлшемдерђн жеке зертханалар үшђн негђз ретђнде 
пайдалануға болады. Преаналитикалық сатыда сапаны 
жоғарылатудың бђрђншђ қадамы болып медициналық – 
профилактикалық мекеме деңгейђнде сапа жайындағы ђшкђ 
нұсқаулықтарды жасап және бекђтђп, кейђн осы 
нұсқаулықтарды барлық зертханалық зерттеулердђң 
дайындық сатысына қатысатын қызметкерлер қатаң түрде 
орындауларын талап ету қажет. Сонымен бђргесапа 
стандарттарын әзђрлеудђң маңызды қадамы болып 
преаналитикалық сатыда алдыңғы қатарлы технологиялар 
және (пробиркаларды жеке кодтау, барлық технологиялық 
үрдђстердђ компьютеризациялау, лабораториялық үрдђске 
қатысатын қызметкерлердђ оқыту және т.б.) заманауи 
материалдар мен биологиялық үлгђлердђ сақтау, тасымалдау 
жабдықтарына көшу. Халықаралық тәжђрибеде көретђнђмђз, 
осы преаналитикалық сатыны стандарттау зертханалық 
қателердђң айтарлықтай төмендеуђн қамтамасыз етедђ. 
Сонымен қатар науқасты зерттеуге дайындау зертханадан 
тыс (преаналитикалық) сатының негђзгђ бөлђгђ болып 
есептеледђ. Бұл жерде мђндеттђ түрде төмендегђдей белгђлђ 
бђр ђс әрекеттер орындалу тиђс: 
- дәрђгер науқасқа зертханалық зерттеудђң қажеттђлђгђн 
түсђндђру керек; 
- медбике зерттеуге қалай дайындалу керек екендђгђн 
науқасты хабардар ету кажет; 
- тағайындалған зертханалық талдаукорсетђлген 
патологияның медициналық көмек көрсету стандартына 
сәйкес келуђ қажет; 
Аналитикалық сатының сапасын бақылау зертхана ђшђлђк 
сапаны және сырттай сапаны бақылау нәтижелерђн талдау 
арқылы жүзеге асырылады.  
Аналитикалық саты толығымен зертхана ђшђнде өтедђ. 
Қалған сатылармен салыстырғанда (преаналитикалық, 
постаналитикалық) аналитикалық сатыда қателђктер 
көрсеткђшђ төмен [3]. Зертханалық зерттеу нәтижелерђнђң 
дұрыстығыжүйелђк және кездейсоқ қателђктер мәндерђмен 
сипатталады. Зертханада жүргђзђлген зерттеу нәтижесђнде 
пайда болатын жүйелђ және кездейсоқ қателђктердђ анықтау 
және бағалау, зетханалық зерттеулерде зертхана ђшђлђк 
және зертханааралық сапаны бақылау арқылы ђске асады.  
Зертханалық зерттеулердђң сапасын бақылау зертханада 
алынған өлшеу нәтижелерђ мен бақылау үлгђлерђнђң 
ауытқуын салыстыру арқылы жүзеге асырылады. 
Сондықтан зертхана ђшђлђк сапаны бақылауды басқару 
кезђнде,дұрыс бақылау материалдарын таңдау 
маңыздыболып табылады. 
Сонымен қатар зертхана ђшђлђк сапаны жақсарту 
мақсатында бђрыңғай бақылау материалын қолдану арқылы 
бђрнеше зертханада жүргђзђлген зерттеулердђң нәтижелерђн 
салыстыру негђзђнде - зертхана аралық бақылау әдђсђ 
қолданылады. Зертхана аралық бақылау республикалық, 
облыстық деңгейдегђ бақылау орталықтарының әдђстемелђк 
нұсқауларымен кем дегенде тоқсанына бђр рет жүзеге 
асырылуы керек. 
Әрбђр зертхана уәкђлеттђ органда тђркелген, өндђрушђмен 
кұжатты сипатталған тест-жүйелердђ қолдану арқылы 
жүзеге асатын әдђстемелердђ пайдалану алдында, зертхана 
өндђрушђ мәлђмдеген сипаттаманың сәйкестђгђн зертханада 

тәжђрибе жүргђзу арқылы растау қажет. Ол үшђн, зертханада 
парралельдђ сынамаға (дәлдђктђ бағалау), әдђстердђ 
салыстыруға (дұрыстығын бағалау), өндђрушђнђң берген 
деректерђ мен зертхананың жеке өзђнђң деректерђн 
салыстыру үшђн сау адамдар мен пациенттерден 
материалдарды жинау жұмыстары жүргђзђлуђ тиђс. 
Зертханада жүргђзђлген әдђстердђң сипаттамларын растау 
натижелерђ, осы әдђстђ қолдану уақытының барлық 
кезеңђнде құжатталып сақталуы тиђс. Әдђстђ бђр зертханада 
тексергеннен кейђн, оның кем дегенде тагы бђр зертханада 
расталғаны дұрыс.  
Заманауй ғылым мен техниканың ұсынған зертханалық 
зерттеудђң әртүрлђ әдђстемелерђн пайдалану арқылы 
нәтижелердђң салыстырмалылығын қамтамасыз етуђн 
ескере отырып, соңғы кездерђ Қазақстанда айтралықтай 
күш әдђстемелердђ стандарттау мен үйлестђру үшђн 
жұмсалып жатқанын көруге болады.  
Зертханалық талдау нәтижелерђн алудан бастап олардың 
науқасқа немесе дәрђгерге жеткђзђлуђ және дәрђгермен оның 
нәтижесђн дұрыс талданылуы – постаналитикалық саты 
(зертханадан кейђнгђ саты) болып есептеледђ. Алынған 
зертхана натижелерђн талдау және натижелердђ дұрыс 
көрсету науқасқа қатысты шешђм қабылдауға (диагноз, 
емдђк шаралар қабылдау, т.б.) септђгђн тигђзедђ. 
Постаналитикалық саты зертхана ђшлђк және зертханадан 
тыс болып бөлђнедђ. Бђлђктђ маманның зертханалық талдау 
нәтижелерђнђң аналитикалық сенђмдђлђгђ тұрғысынан, 
биологиялық дұрыс болу ықтималдығы мен барлық 
нәтижелердђң референстђк бақылау интервалымен 
салыстырып тексерђлуђ, постаналитикалық сатының 
зертхана ђшђлђк бөлђгђнђң негђзгђ элементђ болыптабылады. 
Зертханадан тыс бөлђгђ зертханалық зерттеу нәтижесђнде 
науқастың жағдайы туралы алынған мәлђметтђң 
клиникалық маңыздылығын емдеушђ дәрђгердђң көмегђмен 
бағалануы. 
Постаналитикалық сатының сапа көрсеткђштерђ 
(индикаторлары): 
1. Талдау нәтижелерђн талқылау және бағалау: 
- тиђстђ контингент үшђн нәтижелердђ бақылау 
(референттђк) интервалымен салыстыру 
- талдау нәтижелерђн осы науқастың алдыңғы ұқсас 
немесе параллель жұптастырылған сынамаларымен 
салыстыру 
- пайда болуы мүмкђн дәрђлђк интерференцияны бағалау 
2. Талдау нәтижелерђ туралы есеппен қамтамасыз ету: 
- сыни ақпараттағы есептердђ уақытылы хабарлау 
- нәтижелер туралы есептердђң дұрыстығы/толықтығы 
- нәтижелердђң құпиялығын сақтау 
Сынама нәтижелерђ бағаланып және есеп берђлгеннен кейђн 
ол аяқталмайды, ол заказ берушђге жеткђзђлуђ тиђс. Сынама 
қайта сараптама жүргђзу үшн сақталынады. 
Шешђмдер. Мақаладакөрсетђлген ақпараттар яғни зертхана 
ұсынған зертханалық зерттеу нәтижелерђнђң дұрыстығын 
арттыру және жету жолдары, науқастардың клиникалық 
қауђпсђздђгђн қамтамасыз ету үшђн дұрыс зетханалық 
ақпарат алу, зертхана ђшђлђк және зертханадан тыс сапаны 
басқару, зертханалық зерттеудђң барлық сатыларын 
(преаналитикалық, аналитикалық, постаналитикалық) 
стандарттау маңыздылығы медициналық мекемелерде 
сәйкес жүйелђ ђс-шаралар жүргђзу үшђн Денстаулық сақтау 
министрлђгђмен ведомствалық акт қабылдау орынды 
екендђгђ көрсетђлђп отыр. 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ 

 
Резюме: В этой статье описаны пути предотвращения различных допустимых ошибок и повышения качества при лабораторных 
исследованиях. По мнению автора этап на котором происходят лабораторные ошибки это - преаналитический этап. Самый 
эффективный путь устранения лабораторных ошибок, в том числе и на преаналитическом этапе, – это разработка мероприятий по 
обеспечению качества лабораторного анализа и пересмотр существующих стандартов как на уровне ЛПУ, так и на уровне 
организации лабораторно-диагностического процесса в целом. 
Ключевые слова: Качество клинико-лабораторных исследований, медицинская организация, контрольные материалы, 
лабораторная медицина, этапы лабораторий. 
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WAYS TO OPTIMIZE THE QUALITY CONTROL FOR CLINICAL DIAGNOSTIC LABORATORIES 

 
Resume: This article describes ways to prevent various reasonable errors and ways to improve quality of laboratory tests. According to the 
author, the stage at which laboratory errors occur is a preanalytical stage. The most effective way of eliminating laboratory errors including 
at the preanalytical stage is the development of activities in support the quality assurance programme for laboratory analysis and revision of 
existing standards at both the treatment and prevention centers and laboratories. 
Key words: The quality of clinical and laboratory tests, medical organization, control samples, laboratory medicine, stages of laboratories. 
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МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 
Современные лаборатории используют высококачественных стандартизованных животных изогенной природы SPF-категории 
(Specific Pathogen Free). Такие биологические модели содержатся в барьерной системе в условиях микроизоляторной технологии и 
требуют периодического подтверждения  микробиологического и генетического статуса. Контроль качества здоровья 
лабораторных животных включает в себя мониторинг инфекционных агентов, носительство которых исключается, и чем выше 
категория качества животного, тем больше перечень недопустимых агентов. 
Ключевые слова: лабораторные животные SPF-категории, мониторинг здоровья, чистые помещения, мыши линии CD-1 и линии 
C57BL/6N, крысы линии Wistar, кролики линии New Zeeland White. 

 
Известно, что качество лабораторных животных во многом 
определяет результат эксперимента и является гарантом 
производства качественных препаратов. Стандартные 
биологические модели требуются для научных 
исследований в разных областях медицины, биотехнологии, 
фармакологии и ветеринарии, а также для практических 
целей,   таких как доклинические исследования, изучение 
безопасности лекарственных и химических веществ, 
получение биоматериала и т.д. Современные лаборатории 
используют высококачественных стандартизованных 
животных изогенной природы, то есть генетические 
определенных. Такие генетические модели относятся к SPF-
категории (Specific Pathogen Free) и содержатся в барьерной 
системе в условиях микроизоляторной технологии и в 
сопровождении комплекса инженерно-технических, 
ветеринарных и санитарно-гигиенических мероприятий [1].  
В настоящее время лабораторные животные 
дифференцируются на 3 генетически качественные модели: 
а) аутбредные (генетически неопределенные), б) 

изогенные/инбредные (генетически определенные) и в) 
генетически частично определенные (мутанты, трансгены). 
По качеству различают 3 класса  лабораторных животных 
(всего 5 категорий, таблица 1) [2]:  
 конвенциональные, содержатся в открытых системах и 
улучшенные конвенциональные, которые содержатся в 
барьерной системе неполного типа (категория 1 и 2). Очень 
важно понимать, что исходными животными этой 
категории могут быть только животные более высокого 
класса качества – SPF категории; 
 SPF лабораторные животные содержатся в барьерной 
системе  и имеют подтверждённый микробиологический 
статус и генетический контроль (категория 3 и 4); 
 Гнотобиоты, безмикробные или аксенные животные, 
содержатся в индивидуальных изоляторах, снабженных 
HEPA фильтрами (категории 5a и 5b) и используются только 
для высокотехнологичных биомедицинских исследований. 
SPF животные и гнотобиоты требуют периодического 
подтверждения  микробиологического и генетического 
статуса. 
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Таблица 1 - Классификация лабораторных животных по категориям и их использование в биомедицинских исследованиях 
Категор
ия 

Характеристика Метод получения Барьер Использование 

1 Конвенциональные 
(CV) 

Случайный Открытая система В целях обучения (острые опыты) 

2 Улучшенные 
конвенциональные 
(MD или Minimal 
Diseases) 

От животных более 
высокой категории 
качества  

Неполная барьерная 
система 

Рутинные исследования в 
кратковременных экспериментах 

3 SPF (свободные от 
патогенной флоры) 

От животных, 
содержащихся в 
изоляторах и 
ассоциированных с 
определенными 
микроорганизмами 

Барьерная система Изготовление стандартных 
препаратов, испытание на 
токсичность препаратов 
Хронические эксперименты 
длительностью 6 мес. 

4 SPF max 
(максимально 
свободные от 
условно-
патогенной флоры) 

От гнотобиотных или 
безмикробных животных, 
ассоциированных с 
определенными 
микроорганизмами 

Барьерная система 
высокой степени 
надежности 

Получение культур клеток при 
производстве вакцин, поддержание 
штаммов бактерий и вирусов 
перевиваемых опухолей, 
испытание новых 
фармакологических средств, 
проведение фундаментальных 
исследований иммунитета, 
воспаления и т.д. 

5a Безмикробные 
(аксенные GF)  

Гистерэктомия, 
свободные от любой или 
известной формы жизни 
микроорганизмов 

Изолятор 

5b Гнотобиотные 
(категории GFX) 

Используются для 
описания животных и 
систем, все формы жизни 
в которых известны 

Изолятор со 
специальным 
контролем 

 
Использование в исследованиях животных-гнотобиотов 
практически невозможно ввиду их чрезвычайной 
дороговизны в связи с содержанием в сложных изоляторах. 
Однако гнотобиотные технологии представляют наилучший 
способ развития базовой линии SPF-животных, поэтому 
гнотобиоты содержатся в питомниках международных 
поставщиков лабораторных животных. SPF-животные, с 
одной стороны, являются носителями целого ряда 
неизвестных видов микроорганизмов, но, с другой, – 
свободны от патогенных микроорганизмов. SPF-животные с 
подтвержденным микробиологическим статусом являются 
экономичной альтернативой гнотобиотам и поэтому нашли 
широкое применение в мировой лабораторной практике.  
В экономически развитых странах для контроля качества 
лабораторных животных разработаны стандарты категорий 

животных по состоянию здоровья. Они включают в себя 
перечень возбудителей, носительство которых исключается 
и чем выше категория качества животного, тем больше 
перечень недопустимых агентов. Практически мониторинг 
здоровья лабораторных животных представляет собой 
периодическое исследование материала от лабораторных 
животных в поисках определённых инфекционных 
заболеваний в ПЦР и ИФА тестах. В последние годы 
отмечается тенденция к унификации критериев качества 
животных и создания единых стандартов, например, широко 
используются разработки европейских исследователей под 
эгидой FELASA (Federation of Laboratory Animal Science 
Associations), которая рекомендует для каждого вида 
лабораторных животных определенный список 
контролируемых инфекционных агентов (таблица 2) [3, 4]. 

 
Таблица 2 - Рекомендуемый список инфекционных агентов для мониторинга здоровья у лабораторных мышей (Mus musculus) в 
соответствие с FELASA 

 Every 3 months Annually 
Viruses   
Mous hepatitis virus +  
Mous rotavirus +  
Murine norovirus +  
Parvoviruses:   
Minute virus of mice +  
Mous parvovirus +  
Theiler`s murine encephalomyelitis virus +  
Limphocytic choriomeningitis virus  + 
Mous adenovirus type 1 (FL)  + 
Mous adenovirus type 2 (K87)  + 
Mousepox (ectromtlia) virus  + 
Phneumonia virus of mice  + 
Reovirus type 3  + 
Sendai virus  + 
Bacteria   
Helicobacter spp +  
If positive, speciation for H.bilis and   
H. typhlonius is recommtnded   
Pasteurella pneumotropica +  
Streptococci β-haemolytic (not group D) +  
Streptococcus pneumoniae +  
Citrobacter rodentium  + 
Clostridium piliforme  + 
Corinebacterium kutscheri  + 
Mycoplasma pulmonis  + 
Salmonella spp.  + 


