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Қазіргі уақытта қан тамырларының атеросклероздық зақымданулары және осы аяда жүрек-қан тамырлары 
ауруларының дамуы, осы мәселеге әртүрлі сала мамандарын жұмылдырады. Ең негізгі көңіл аудартатыны 
атеросклероздың қатерлік факторлары мен алдын алу мен емдеу әдістерін өңдеу мақсатында, оның клиникалық 
асқынуларын зерттеп білу болып отыр. Атеросклероздың молекулярлық және жасушалық деңгейлерде даму 
механизмдерін іргелі зерттеуде алынған жаңа білімдер де осы патологияның алдын алу және жаңа емдеу әдістерін 
енгізуге ықпалын тигізеді. Нақты бұл мақалада атеросклероздық түйіндермен жұмыс жасаудағы негізгі заманауи 
лабораториялық әдістерге шолу жасалынған.  Түйіндердің жасушалық құрамын зерттеуге арналған әдістердің 
мүмкіндіктері мен атеросклероздық түйіндер жасушаларының функционалдық мүмкіндіктерінің бағасы 
талқыланады. 
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Жүрек-қан тамырлар аурулары, әсіресе жүректің ишемиялық ауруы (ЖИА) және оның асқынулары - миокард 
инфарктісі Қазақстан мен шетел тұрғындарының өлімінің ең басты себебі болып табылады [1]. ЖИА-ның негізгі 
этиологиялық факторы - бұл коронарлық артериосклероз (AС) немесе коронарлық артериялардың атеросклерозы. 
ЖИА-ы бар емделушілердің 95%-ының коронарлық артериясында, әсіресе проксимальды бөлімдерінде 
атеросклероздық зақымданулар анықталған. АС өзінің кең таралуымен, тыныштық кезеңі өтуінің 
созылғыштығымен және айқын жайсыз аяқталуына байланысты заманауи медицинада ең өзекті мәселе болып 
табылады [2-4]. 
Адамдардың өлімінің көп болуына байланысты, бүкіл әлем ғалымдары көптеген жылдар бойы АС-дың даму 
механизмдерін зерттеумен айналысуда. Бұл зерттеулерге сай, түрлі атерогенездің көптеген теориялары пайда 
болуымен аяқталды. Олардың арасындағы басымдары мына теориялар болды: патоморфолог Н. Н. Аничков 1913 
жылы ұсынған липопротеидті инфильтрация, 70-ші жылдардың ортасында R. Ross (1976) ортаға салған 
эндотелийдің дисфункциясы [5]. Сонымен қатар, вирусты [6, 7], аутоиммунды [8],  генетикалық [9] және 
моноклональды [10] теориялар дамытылып өңделген болатын. АС зерттеулерінде және оның дамуы мен бағытын 
сипаттайтын көптеген гипотезаларға қарамастан, ауру патогенезінің негізгі жағдайы пікірталасарлық және 
жеткіліксіз зерттелген болып қала береді. 
Қазіргі уақытта ең дамыған АС теорияларының бірі иммундық жүйенің патологиялық процеске тікелей 
қатысуымен байланысты теория болып табылады. Осы тұжырымдамаға сәйкес, АС деп созылмалы, баяу ағымды, 
артерия астарқабығын зақымдап, ол жерде липидтер, жасуша элементтерінің жергілікті жиналып қалуын 
көрсететін және фиброзды ұлпа дамуы, соның әсерінен қан тамыры қуысының тарылуын тудыратын қабынба 
ауруды атайды [11-13]. Артерия қабырғасының созылмалы қабынуындағы патологиялық көзқарас бойынша, АС 
мәселесі патологиялық процесте туа біткен және бейімделген иммуноқабынба механизмдердің қатысы бар деп 
болжайды. Ал, ол механизмдерде жетекші рөлді жасушааралық қарым-қатынас медиаторлары – цитокиндер 
атқарады [14].  
Атерогенез деп те аталатын, АС патогенезі бірнеше тізбекті кезеңдерден тұрады, олардың әрқайсысы өзінің түріне 
сай қан тамыры қабырғасының атеросклероздық зақымдануына ие. Атеросклероздық зақымданудың негізгі 
элементі - атеросклероздық түйін (АСТ) болып табылады, ол тамырдың қуысына шығып, оның тарылуын 
туындататын және қалыпты қан ағуын қиындатады. Түйін липидтер, фибрин, тегіс бұлшықет жасушалары, дәнекер 
тіндері, аралық заттар (гликозаминогликандар және т. б.) және кальцийдің жасушаішілік және жасушадан тыс 
жиынтығынан тұрады. Ол көлемі бойынша үлкейіп және көрініс бере бастағанда, өз бетінде қан элементтері мен 
қанның ұюын ұстап, кальций тұздарының сіңуіне әкеледі, ал оның жарылуы кезінде түйіннің ішіндегісі қанға өтіп, 
жүрек, ми және басқа мүшелер артерияларының тромбозының себебі болуы мүмкін [15]. 
Қазіргі уақытта АСТ әртүрлі қырынан аспапты және зертханалық әдістердің көмегімен зерттелде. Аспаптық 
әдістер-томографияның әртүрлі түрлері: позитронды-эмиссиялық томография, магнитті-резонанстық, 
мультиспиралдық компьютерлік томография, сондай-ақ тамыр ішілік ультрадыбыстық зерттеу, АСТ-нің 
тұрақсыздандыру және үзілу қаупін, орналасқан жерін анықтауға, визуализациялауға, бағалауға бағытталған [16]. 
Зертханалық әдістердің көмегімен АСТ-нің жасушалық құрамының сандық және сапалық бағалануы жүргізіледі, 
олардың негізгілері иммуногистохимия және ағынды цитометрия болып табылады. АСТ-нен in vitro оқшауланып 
алынған жасушалардың функционалдық белсенділігін анықтауға арналған зерттеулер аз. Сондықтан, осы ғылыми 
шолудың мақсаты АСТ-ді зерттеудің заманауи әдістерін бағалау болып табылады. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін 
АСТ-нің әртүрлі қасиеттерін мен құрамын зерттеуге арналған, PubMed және РИНЦ деректер қорынан алынған 
мақалалар талданды. Қазіргі заманғы дерек көздерін талдау АСТ-ді зерттеуді жалпы зерттеу мақсатына қарай, 
әртүрлі әдістердің көмегімен жүргізуге болатынын көрсетті. Атерогенездегі қабынудың жетекші рөліне 
байланысты, АСТ-ді зерттеу негізінен АСТ жасушалық құрамын, атап айтқанда иммуногистохимия (ИГХ) және 
ағынды цитометрия (АЦ) әдістерінің көмегімен лейкоциттердің субпопуляциялық құрамын зерттеу бағытында 
жүргізіледі, сондай-ақ түйіндердің гомогенаттарында цитокиндердің деңгейі де анықталады. Ғылыми әдебиеттерді 
талдау барысында АСТ құрамын зерттеу мақсатында жұмыс бірнеше кезеңде жүргізілетіні анықталды. АСТ алу, 
түйіннен жасушаларды бөлу, бөлінген жасушалардың өміршеңдігін бағалау, бөлінген жасушаларды өсіру. 



АСТ-ны жоспарлы операциялар барысында эндартерэктомия нәтижесінде алады [17,18] және RPMI (Roswell Park 
Memorial Institute) — 1640 ортасында бөлме температурасында тасымалданады. Бұл ортаны пайдалану оның 
құрамы лимфоидты жасушаларды өсіру үшін әзірленгендігіне байланысты.  
АСТ-мен жұмысты операциядан кейін 2 сағаттан кешіктірмей жүргізу ұсынылады [19]. Бұның себебі, жасушалардың 
ұзақ сақталуы, олардың өміршеңдігін төмендетуге және олардың санының өзгеруіне әкелуі мүмкін. Сондай-ақ 
зерттеулер үшін, созылмалы жүрек жеткіліксіздігінің нәтижесінде, кенеттен қайтыс болған науқастардан АС 
зақымданған артериялардың учаскелерін, арнайы зерттеуге жасушалар пайдаланылуға да болады [20]. АСТ-мен 
барлық жұмыстар стерильді аспаптармен вертикальды ағысы бар ламинарлы шкафта жүргізіледі. 
Алынған материалды перифериялық қаннан мононуклеарлық жасушаларды жою үшін фосфатты-тұзды буферде 
өңдейді [21]. Қажет болған жағдайда, этилендиаминтетрасірке қышқылында декальцинирлеу жүргізіледі. АСТ-ді 
міндетті түрде микроскопиялық зерттеуден өткізеді. Бұл ретте АСТ-бетінің бөлінуі, тромбтардың болуы, АСТ-де қан 
құйылу, түйіндердің жыртылуы және тесілуі, артерия қуысының тарылу дәрежесі, беріштенудің болуы және басқа 
да өзгерістер бағаланады [22].  
Зерттеу әдістерін талқылайтын болсақ, АСТ-мен жұмыс жасау сатылары (Leroyer AS, et al., 2007; Гривель Ж.-Ш. және 
т.б., 2012; Profumo E, et al., 2012; Рагино Ю. И. және т.б. 2014; Шишкина В. С. және т.б., 2014; Vorobyova DA, et al., 2016; 
Shalhoud J, et al., 2016; Karadimou G, et al. 2017 мәліметтері бойынша). 
1. Түйіндерді бөліп алудың (Эндартерэктомия) алғашқы әдісі: Түйіннің гомогенатын даярлау → Цитокиндердің 
концентрациясын және спектрін анықтау, иммуноферментті анализ (ИФА); 
2. Алдын ала өңдеу → Жасушаларды бөліп алу → Жасушалардың өміршеңдігін анықтау → Жасуша санын және 
олардың фенотипін анықтау, ағынды цитометрия (АЦ) 
 Дақылдау (митогенмен және митогенсіз) → Ұзағы (12-22 тәул.) → Ex vivo жасушаларының алғашқы дақылдарын 
алу. Қысқа уақытты (1-20 сағ.) → Қорлық цитокинді өнімді анықтау (ИФА); 
3. Гистологиялық препаратты әзірлеу → Жасушаларды фенотиптеу (иммунногистохимия) 
Макроскоптық зерттеуден кейін алдын-ала өңделген материал түрлі зерттеулер жүргізу үшін, бірнеше бөлікке 
бөлінеді. АСТ және артериялардың биоптаттарын гистологиялық зерттеу үшін қалыңдығы 5-7 мм кескіндерге 
кесіледі, 2% параформальдегидте және парафинге бекітіледі [23, 24]. Сондай-ақ, олар моноклональды 
флуоресцентті антиденелермен өңделуі және иммуногистохимия (ИГХ), ИФТ — иммуноферментті талдау, өтпелі 
цитометрия (ӨЦ) әдісімен зерттелінеді [25-27]. Материалдың басқа бөлігі АСТ-нің биохимиялық құрамын және 
цитокиндердің құрамын иммуноферменттік анализ үшін (ИФА) мұздатылып қойылуы мүмкін [28]. 
АСТ-ның жасушалық құрамын сапалы және сандық бағалау үшін АСТ-ді in vitro [29] және ex vivo [30] жағдайларында 
өсіреді. 
АСТ жасушаларды бөлу әдістері. Өсіру үшін интима-медиа қабырғаларының эндотелиальды [31], бірыңғай салалы 
жасушалары, сондай-ақ АСТ немесе артерия биооптатының құрамына кіретін лейкоциттер (лимфоциттер, 
макрофагтар) пайдаланылады [32]. 
Алынған материалдан (АСТ немесе артерия биоптаты) жасушаларды бөлу үшін екі әдіс қолданылуы мүмкін: 
механикалық экстрагирлеу және ферментативті дезагрегация (ФД). Механикалық өңдеу кезінде ұлпаның 
фрагментін жеке адгезивтілігінің арқасында субстратқа бекітілген ~1 мм өлшеміне дейін ұсақтайды. ФД 
жасушалардың көптеп шығуын береді, бірақ әдіс селективті болып табылады, өйткені барлық жасушалар 
диссоциацияға төзімді емес. Тәжірибеде, көптеген ұлпалардан бастапқы жасушаларды қолайлы алу эксплант 
мөлшерін субстратқа бекітілген жасушалардың шағын кластеріне дейін төмендетуге әкелетін коллагеназа 
ферментін пайдаланумен байланысты болып табылады [33,34]. 
Атеросклероздық зақымданулардың туындауынадағы ауырсынулардың рөлін зерттеу үшін АСТ-нен жиірек 
лимфоциттерді бөліп алады. Оларды бөлудің ең тиімді әдісі ферменттер кешенімен өңдеу болып табылады. 
Жасушаларды ФД әдісімен бөлу алдында АСТ-ді және биоптаттар мөлшері 2ˣ2 мм фрагменттерге кесіледі және 
ферменттің қажетті мөлшерін есептеу үшін өлшейді. Гривель Ж. Ш. және т. б. (2012) жұмысында коллагеназдың екі 
түрі қолданылды: коллагеназа XI ("Sigma-Aldrich") және IV коллагеназа ("Invitrogen"), сондай-ақ DL либераза ("Roche 
Diagnostics", АҚШ) ДНҚназаның қатысуымен ("Roche Diagnostics"). Әртүрлі концентрациялардағы барлық 
ферменттерді тестілеу нәтижесінде, АСТ-нен жасушаларды бөлу үшінең тиімдісі, беттік маркерлердің көпшілігін 
сақтауды қамтамасыз ететін-37° С кезінде 1 сағат ішінде ферменттеу уақыты 1,25 мг/мл концентрациядағы IV 
("Invitrogen") коллагеназа ("Invitrogen") болып табылады [35]. 
Е.В. Чернова және т. б. (2013) ғалымдардың зерттеу жұмысында артерия биоптатының лизисі коллаген II типті 
(Worthington Diagnostic System,ферментінің көмегімен жүргізілді. Ол 1 г-ға шикі ұлпаға 10 мл фермент ерітіндісі 
есебінен, құрамында 10% эмбриональды бұзау сарысуы (Flow, Ұлыбритания), 2 мМ L-глутамин, 100 бірлік/мл 
пенициллин, 100 бірлік / мл стрептомицин, 2,5 мкг/мл фунгизоны (барлық реактивтер Grand Island Biological 
Company-GIBCO, АҚШ) бар 199 ортасында жүргізілді. Ферменті бар биоптатты инкубациялау кезінде ұлпаның толық 
ерігенше жүргізілді. Ұлпаның еру қабілеті көзбен бағаланған. Жасушалардан алынған суспензиясы стерильді 
нейлон тор арқылы сүзіліп, 1800 g-та,  20 мин ішінде 4° С кезінде төменгі жиілікті центрифугада (Beckman TJ-6, 
Beckman Division, АҚШ) центрифугаланды. Шөгінді жасушалар құрамында антибиотиктермен 10% эмбрионалды 
бұзау сарысуы бар 10 мл 199 ортасымен жуылып, сол жағдайларда қайтадан центрифугаланды. Шөгінділер 10 мл 
өсу ортасынан алынған. Алынған жасушалар санын арнайы есеп камерасында жүргізіледі [36]. Бөлініп алынған 
жасушалар дақылданылып, атерогенез процестерін жасушалық деңгейде қайта іске қосу үшін және зерттелініп 
отырылған дәрілік препараттар антиатерогенді қасиеттерін бағалауға пайдаланылды. 
Осылайша, жасушалардың түріне және зерттеудің мақсаты байланысты,  АСТ-ді және артерия биоптаттарынан 
жасушаларды бөліп алудың әртүрлі әдістері қолданылады. Бұл ретте, зерттеушілердің назары негізінен жасушалық 
құрамға бағдарланған. АСТ-нен жасушаларды бөліп алып, олардың функционалдық жай-күйін зерттеу мақсатында 
бөлу әдістері табылған жоқ. 
Бөлініп алынған жасушалардың өміршіеңдігін бағалау әдістері. Жасушаларды өсіру тиімділігінің міндетті шарты 
олардың өміршеңдігін бағалау болып табылады. Ғылыми әдебиеттерге шолу барысында АСТ-нен бөлініп алынған 
жасушаларда тірі жасушаларды өлілерінен бөліп алуда қолданылатын бірнеше әдістер бар. 



Лебедева А. М. және т.б. (2012) ғалымдардың зерттеу жұмыстарында жасушалар pacific orange ("Invitrogen", АҚШ) 
аминотоптарымен әрекеттесетін 1 мг/мл бояғыш бар реактивпен өңделді. Бояуды бөлме температурасында 15 
минут бойы өткізген, содан кейін жасушалар 2% қалыпты тінтуір сарысуынан тұратын фосфатты-тұзды буфердің 
үлкен көлемінде ерітіліп, центрифугалаудан кейін бояуға арналған 1 мл буферде қайта суспензияланды. Барлық 
жасушалар цитометр арқылы өтіп, фенотипті анықтауға талданды [37]. 
Shalhoub J, et al жұмысында (2016) жасушалардың өміршеңдігі бағалау үшін трипано көк және флуоресцентті 
бояғыштар (пропидий йодиді) қолданылған. Барлық үлгілерде жасушалардың өміршеңдігі >95% жеткен [30]. 
АС зақымдалған артерия аймақтарын өсіру әдістері. АС дамуын зерттеу мақсатында, АСТ-і бар артерия учаскелерін 
өсіру әдістері А. М. Лебедева және т.б. жұмыстарында (2012) сипатталған. Өсіру ортасы құрамына RPMI 1640ортасы, 
эмбрионалды бұзау сарысуы, инактивирленген қызу, натрий пируваты, пенициллин, стрептомицин және 
амфотерицин В, алмастырылатын амин қышқылдарынан тұратын модифицирленген MEM (Modified Eagle ' s) 
ортасы кірді. Ұлпа блоктары қоректік ортасы бар Петри табақшасына орналастырылып, коллаген сорғышындағы 
бөлу шекарасында Гривель Ж. Ш. және т. б. (2009) әзірлеген әдісіне сәйкес орта-ауа орналасады [38]. Ұлпа 12 тәулік 
ішінде инкубаторда 37° С кезінде 5% CO2-де өсіріліп, әрбір 3 тәулік ұлпалар үлгілері 2% параформальдегидте 
бекітіледі және олардың өміршеңдігін бағалау гистология арқылы жүрді. Барлық жабынды әйнектер өсіріліп 
отырған жасушалар үлгісінде жылжығандарының болу-болмауына тексеріліп отырылды. Жылжығандарының 
морфологиясы мен өміршеңдік көрсеткіштері зерттелінді. 12-ші тәулікте барлық өсіріліп отырған ұлпа үлгілері 
түпкі оңтайландырылған ферменттердің қоспасымен өңделеді, ол жасушаларды бөліп алу және беттік жасушалық 
маркерлерді сақтауға мүмкіндік береді. 
Пролиферация стимуляторларын қосу арқылы жасушаларды өсіру мүмкіндігі туралы хабарларды да кездестіруге 
болады. Karadimou G, et al жұмысында (2017) қабынуға қарсы цитокиндердің экспрессиясын индукциялайтын 
имиквимоды бар жасушаларды өсіру жүргізілген: Tumor necrosis factor (TNF), Interleukin (IL)-2, IL-6, IL-12, 
Interferon(INF) - α, INF-γ) жасушалар дақылында Toll-like receptors 7 (TLR7)-мен өзара әрекеттесу арқылы. Ол үшін 
АСТ бөліктері митогенмен 2,5, 5 және 12,5 дозада RPMI 1640 ортада 20 сағ. бойы инкубацияланды. Цитокин 
өнімдерін бағалау үшін супернатант қолданылады [39]. 
АСТ-де цитокиндерді анықтау әдістері. Рагино Ю. И. (2012) және Шишкина В. С. және т.б. (2014) ғалымдардың 
зерттеу жұмыстарында  цитокиндерді анықтау үшін сұйық азотта мұздатылған әртүрлі типті атеросклероздық 
зақымдардың үлгі фрагменттерін рH =7,4 (500 мкл буфер: 100 мкг ұлпа) кезінде ФСБ-да гомогенизациялайды. Оның 
құрамында 4° С температурада протеаз ингибиторларының коктейлі бар. 1 мл буферде соңғы концентрацияда 1 mM 
диэтилтритола, 1 mM PMSF, 10 µg леупептина (Sigma, АҚШ) бар. Гомогенизация мен центрифугаланған кейін 
супернатант -700° С сақталынады. Мұндай әдіспен алынған супернатант цитокиндерді ИФА әдісімен ELISA (BCM 
Diagnostics, Bender Medsystems, Biomedica фирмаларының жиынтығы) жиынтықтарын пайдалана отырып 
анықтауға қолданылады [40]. 
Қорытынды. 
АСТ алу және олардан жасушаларды бөліп алу әдістері бойынша ғылыми әдеби дереккөздерді талдау негізінде, АСТ 
құрамына кіретін және олардан бөлінетін қабынба медиаторлардан лейкоциттердің негізгі популяциялары 
анықталды. АСТ-нен оқшауланған жасушаларды зерттеу үшін, оларды тиісті тәсілмен дайындау керек, қажет болған 
жағдайда дақылдау жүргізу керек. Бұл ретте АСТ-нің сандық және сапалық жасушалық құрамын бағалаудың негізгі 
әдістері ағынды цитометрия және иммуногистохимия болып табылды. Олар жасушаларды беткі маркерлер 
бойынша, және олардың белсенді дәрежесі туралы экспрессиясының сипаты бойынша анықтауға болады. 
Цитокиндерді анықтаудың негізгі әдісі иммуноферменттік талдау болып табылады. АС патогенезінде 
қолданылатын әдістердің көмегімен макрофагтардың жекелеген жасушаларының рөлі және Т-лимфоциттер мен 
бірқатар қабынуға қарсы  TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6 —цитокин және өсу факторлары белгілі болды. В-
лимфоциттерді, NK-жасушаларды, нейтрофильдерді зерттеуге арналған зерттеу жұмыстары аз кездеседі, осыған 
байланысты олардың АС механизмдерін іске асырудағы патогенетиктерінің рөлі әрі қарай зерттелуде. Сонымен 
қатар, АСТ-де жасушалардың болуы нақты бекітілмеген және әр типтің жасушаларының функционалдық 
белсенділігін анықтау да маңызды болып табылады. Ол үшін қолда бар әдістерді жетілдіру және жасушаларды АСТ-
нен бөлудің, олардың функционалдық жай-күйін бағалаудың жаңа әдістерін әзірлеу қажет. АСТ-нен оқшауланған 
жасушалардың құрамы мен қызметін, механимдерін зерттеу, барлық күрделі патогенетикалық процестері туралы 
дұрыс түсінік қалыптастыруға және тиімді антиатерогенді терапияға жаңа тәсілдер мен көзқарастар әзірлеуге 
мүмкіндік береді.  
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НАУЧНЫЙ ОБЗОР МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТОЧНОГО И МОЛЕКУЛЯРНОГО  
СТРОЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА 

 
Резюме: В настоящее время высокая распространенность атеросклеротического поражения стенок сосудов и 
развитие на этом фоне сердечно-сосудистых заболеваний привлекает к этой проблеме специалистов из различных 
областей. Основное внимание сосредоточено на изучении факторов риска атеросклероза и его клинических 
осложнений с целью разработки методов профилактики и лечения. Новые знания, полученные в ходе 
фундаментальных исследований механизмов развития атеросклероза на молекулярном и клеточных уровнях, также 
способствуют разработке новых методов профилактики и лечения этой патологии. В статье представлен обзор 
основных современных лабораторных методов работы с атеросклеротическими бляшками. Обсуждаются 
возможности методов для изучения клеточного состава бляшек и оценки функциональных возможностей клеток 
атеросклеротической бляшки.  
Ключевые слова: атеросклеротическая бляшка, культивирование, цитокины, лимфоциты. 
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SCIENTIFIC REVIEW ARTICLE OF METHODS FOR THE STUDY OF CELLULAR  
AND MOLECULAR ATHEROSCLEROSIS 

 
Resume: Recently, high prevalence of atherosclerotic lesion of the vascular wallsand further development of cardiovascular 
pathology attracts thespecialists from different fields. The main attention is paid to the riskfactors of atherosclerosis and its 
clinical complications with the aim ofprevention and treatment methods development. New knowledge fromfundamental 
research of atherosclerosis at cellular and molecular levelsfacilitates the development of novel methods for prevention 
andtreatment of the pathology. The article points on the review of the mainmodern laboratory tests for atherosclerotic 
plaques assessment. Theopportunities discussed for the study of cellular contents of the plaques,as functional evaluation of 
the cells in plaques. 
Keywords: atherosclerotic plaque, cultivation, cytokines, lymphocytes.  


