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ЕКІНШІ ИММУНТАПШЫЛЫҒЫ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАҢА ИММУНОМОДУЛЯТОРЛАРДЫ  
ҚОЛДАНУ 

 
Түйін: Бұл мақалада соңғы жылы жүргізілген екінші иммунтапшылығы жағдайында жануарларға жаңа 
иммуномодуляторды қолдану туралы шолу жүргізілген. Зерттеу жұмысы Ресей және Қытай Республикаларында 
жаңа иммуномодуляторы ретінде стимфорт және Ganoderma lucidum (Gl-PS) полисахариды циклофосфан фонында 
қолданылған. Иммуномодуляция қан түзуде маңызды рөл атқарады. Циклофосфамидтің әсерінен туындаған 
миелосупрессия кезінде миелопоезді белсендіретін ықтимал механизмді зерттеу үшін объект ретінде тышқандар 
алынған. Цитостатиканы  енгізу кезіндегі бұзылыстарды иммуномодуляторлар MЛ көкбауырының сандық және 
субпопуляциялық құрамын, лимфопоэздің орталық және перифериялық органдарының құрылымын, иммунитет 
жасушаларының эффекторлық функцияларын қалпына келтіруге ие. Қазіргі уақытта in vivo және in vitro зерттеу 
барысында иммуномодуляторлар сүйек кемігінің стромальды жасушаларымен таңдамалы байланысатындығын, 
қан түзудің өсу факторларының бөлінуін ынталандыратынын және гемопоэтикалық және стромальды 
жасушалардың клоногендік белсенділігін күшейтетіндігін, миелосупрессияланған тышқандардағы гемопоэзді қалпын 
келтіретіндігі туралы шолу жасадық. 
Түйінді сөздер: иммуносупрессия, миелосупрессия, циклофосфан, стимфорт, иммуномодуляторлар, Ganoderma 
lucidum полисахариды гематопоэз. 
 
 
Цитостатикалық препараттарды клиникада қолдану 
мүмкіндіктері олардың гемо-, лимфопоэзге және 
иммундық жауаптарға әсер ету дәрежесі сипатымен 
анықталады. Циклофосфамидтің (ЦФ) әсерін зерттеу 
көптеген зерттеу жұмыстарында оның айқын миело 
және лимфосупрессивтік әсерін көрсетті [1]. 
Цитостатика әсерінен көбінесе эритроид қатарының 
ядролы жасушалары және лимфоциттердің 
бастамашы жасушалары ең көп зардап шегетін, ең 
азы - гранулоциттердің жас формалары [2]. 
Пролиферация жасушалары циклофосфамидке айқын 
сезімталдыққа ие [3]. Бұл цитостатиктің әсері 
препарат дозасына, сондай-ақ оны қабылдағаннан 
кейінгі уақытқа тәуелділікпен сипатталады. 
Цитостатиктердің әсеріне қатысты соңғы зерттеулер 
көрсеткендей, аз мөлшерде алкилденетін 
химиотерапиялық агенттер Т-супрессор 
субпопуляциясын тежеу арқылы 
иммуностимуляциялаушы әсер ете алады [4]. Алайда 
препараттың терапевтік дозалары лимфоидты 
органдар мен иммунокомпетентті жасушалар санын 
едәуір азайтуға, сондай-ақ иммундық жауаптың 
деңгейін төмендетуге мүмкіндік береді [5]. Бұл 
нәтижелер қатерлі ісіктерді емдеу кезінде 
химиотерапия дәрілері мен иммуномодуляторларды 
біріктіру қажеттілігін көрсетеді. Сонымен қатар, 
зерттеушілер цитостатикалық дәрілердің әр түрлі 
дозаларының әсерінен пайда болатын жасушалық 
құрамын және лимфоидты органдардың 
морфологиялық өзгерістерін зерттеуге жеткілікті 
назар аударылмады. Бірқатар зерттеулер әртүрлі 
табиғаттағы иммуномодуляторлар цитостатиктердің 
әсерінен кейін лимфоидты жасушалардың сандық 
және субпопуляциялық құрамын қалпына келтіруге 
қабілетті екенін көрсетті [6, 7]. Жақында дамыған 
отандық иммуномодуляторлардың бірі - стимфорт 
дәрі-дәрмегі мүшелері мен тіндерінен алынған 
биологиялық белсенділіктің кең спектрі болып 
табылады. Авторлар туа біткен иммундық жауапқа 

бағытталған иммуностимуляциялық әсерді және 
жоғары вирусқа қарсы потенциалды орнатты [8]. 
Осыған байланысты осы препараттың клиникалық 
практикада қолданылатын цитостатиктердің 
әсерінен болатын өзгерістерді бейтараптандыру 
қабілетін зерттеу қажет болады. Қазіргі уақытта 
цитостатиктердің супрессивті әсерінің фонында 
иммунокоррекция кезінде лимфоидты мүшелердің 
иммунологиялық параметрлері мен 
морфохистохимиялық сипаттамалары туралы 
мәліметтер жоқтың қасы [9].  
Бұл жұмыстағы зерттеудің мақсаты -  
иммуномодуляциялық препарат стимфорттың 
иммунофенотипке, мононуклеарлы лейкоциттердің 
тышқандардың көкбауырындағы функционалдық 
сипаттамаларына және циклофосфамидті енгізу 
арқылы туындаған иммуносупрессия фонындағы 
лимфоидты органдардағы морфологиялық 
өзгерістерге әсерін зерттеу болды.  
Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеулер 105 
Balb/c линиялы тышқандарына циклофосфамидті 
(Ланс, Ресей) және стимфорт препаратын 
(Биоорганикалық химия институты, Ресей Ғылым 
академиясы, Ресей) моно-режимде және оларды 
араластырып қолданумен жүргізілді.  
Тәжірибелік жануарлар әртүрлі топтарға бөлінді: 1 
топ - бақылау (интактты жануарларға 
физиологиялық ерітінді енгізілді). 2 топ - 
индукцияланған иммуносупрессиясы бар тышқандар 
(иммуносупрессия жануарлардың салмағына 100 
мг/кг дозада күнара 4 рет ЦФ интраперитонеальді 
инъекциямен енгізілген). 3 топ - 48 сағаттық 
интервалмен тері астына дене салмағына 100 мкг/кг 
дозада стимофорт қабылдаған жануарлар тобы. 4 топ 
- жануарларға дене салмағына 100 мкг/кг мөлшерде 
тері астына екі рет (48 сағаттық интервалмен) және 
бір тәулітен кейін құрсақішілік 100 мг/кг мөлшерде 4 
рет ЦФ енгізгілген.  



Мононуклеарлы лейкоциттерді (MЛ) көкбауырдан 
оқшаулау. MЛ  көкбауырдан механикалық ұсақтау 
әдісімен оқшауланған. 199 ортасымен екі рет 
сұйылтылған MЛ суспензиясы, фиколл-урографиннің 
тығыздық градиентінде («Pharmacia», тығыздығы 
1,088 г/см3) 30 минут ішінде 400 г-да 
центрифугалайды. MЛ, түзілген интерфазалық 
сақинаны пипеткамен жиналып, 199 ортада үш рет 
жуылды. Әр 10 есе көлемдегі ортада әр жуғаннан 
кейін жасушалар 200г температурада 
центрифугаланып тұндырылды.  
YAK-1 жасушаларын культивирлеу. YAK-1 NK-
сезімтал ісік линиясының жасуша нысанын RPMI-
1640 ортасында глютаминді, 5% ірі қара сарысуын 
қоса және 4% СО2 тұратын 37°С атмосферада өсірілді.  
Цитотоксикалық тест. Тышқандардың көкбауырынан 
алынған MЛ цитотоксикалық белсенділікті 3- (4,5-
диметилтазол-2-ил) -2,5-дименилтетразолий 
бромидін (MTT сынағы) тотықсыздандыруға 
арналған тестте ҮAC-тәуелді тышқанның лимфома 
жасушаларының желісі YAC-1-де анықталды. Ісік 
клеткалары (1 мл-де 1×104) қоректік ортада MЛ-мен 
әр түрлі қатынаста 96-ұңғылмалы тегіс микро-
плиталарда (Костар, Франция) 18 сағат ішінде 4% 
CO2 бар атмосферада 37 ° С-та инкубацияланды. 
Содан кейін ұңғымаларға МТТ витальды бояуы 
қосылды (Сигма, АҚШ) және 540 нм толқын 
ұзындығында MS мультиканасында (Labsystem, 
Финляндия) өлшенген оптикалық тығыздыққа 
сәйкес, ісік жасушаларының лизис пайызы 
(цитотоксичность пайызы) есептелді. 
MЛ фенотипін талдау. MЛ фенотипі тиісті 
антигендерге қарсы моноклоналды антиденелерді 
(Caltag Laboratories, АҚШ) қолдану арқылы зерттелді. 
Жасушаларды фосфат-буферлі салқын тұзбен (PBS) 
жуып, FITC (флуоресценция изотиоцианаты) және PE-
мен боялады. (фикоэритрин) - өндірушінің 
нұсқауларына сәйкес таңбаланған антиденелер. 
Содан кейін олар екі рет суық ФСБ-мен жуылды. 
Нәтижелер FacsCalibur ағындық цитометрінде 
жазылды (Бектон Дикинсон, АҚШ). Тышқандардың 
көкбауырынан алынған ML бойынша CD3, CD4, CD8, 
CD19, CD25, NK1.1, F4/80 маркерлерінің экспрессия 
деңгейлері зерттелді. Ұяшық популяциясының 
қақпасы (терезесі) алға және бүйірдегі жарықтың 
шашырауы мен ұяшық өлшемінің тіркесімі негізінде 
құрылды. Нәтижелерді қарастыру кезінде қақпаға 10 
000 ұяшық есептелді. Ағындық цитометрия 
деректерін статистикалық өңдеу WinMDI 2.8 
бағдарламалық жасақтамасының көмегімен жүзеге 
асырылды.  
Морфологиялық зерттеулер мен цитотоксикалық 
тест деректерін статистикалық өңдеу стандартты 
Windows 98 статистикалық бағдарламалық 
жасақтама пакетін (StatSoft 5.5) пайдалана отырып, 
студенттің t-тестін қолдану арқылы жүзеге 
асырылды.  
Зерттеу барысында тышқандарға ЦФ-ті 4 рет 100 
мг/кг дозада енгізу айқын лимфалық 
иммуносупрессияға әкелетіні анықталды. 
Циклофосфамидті тәжірибелік тышқандарға 
енгізгеннен кейін тышқандардың көкбауырында MЛ 
мөлшері бақылау тобымен салыстырғанда 3-5 есе 
азаяды. Жануарлар тобындағы ЦФ қабылдаған МЛ 
популяциясы жетілген лимфоциттермен ұсынылған, 
ал бақылау тобында әр түрлі жетілу дәрежесіндегі 
лимфоидты жасушалар саны бар - пролимфоциттер 
мен лимфобласттар. ЦФ әсерінен MЛ 
популяциясында CD3+, NK 1.1+, CD4+, CD19+ және F4/ 

80+ жасушаларының статистикалық тұрғыдан 
төмендеуі байқалды. Сонымен қатар, MЛ 
көкбауырында CD25+, CD4+/CD25+ және CD8+ 
жасушаларының саны едәуір көбейген. Сондай-ақ, 
нысана жасушалардың /эффекторлардың барлық 
қатынастарында тышқанның MЛ цитотоксикалық 
белсенділігінің айтарлықтай төмендеуі байқалады. 
Интактты жануарлардың лимфоидты мүшелері 
типтік құрылымға ие. Циклофосфамидті моно-
режимде енгізген кезде иммундық жүйенің орталық 
және перифериялық органдарында айтарлықтай 
өзгерістер байқалуы мүмкін. Бұл процесс әсіресе 
тимуста байқалады, мұнда  субкапсулярлық 
бөліктередің толығымен дерлік бүлінуі және 
кортикалық бөліктің, кортико-медулярлық 
байламдардың және милы заттардың ыдырауы 
анықталады. Көкбауырда ақ пульпа 
фолликулаларының мөлшері күрт кішірейеді, оларда 
типтік зоналар белгіленбейді және Т-тәуелді 
периартериалды лимфоидты муфталардың азаюы 
анықталады [10]. 
Клиникалық тәжірибеде ісікке қарсы ең көп 
қолданылатын дәрілік зат циклофосфамид күшті 
иммуносупрессант ретінде белгілі және көбінесе 
тышқандарда иммуносупрессия алу үшін 
қолданылады. ЦФ миело- және лимфо-супрессивті 
әсерлері өткен ғасырдың 60-жылдарының ортасында 
сипатталған [11, 12]. ЦФ-тің супрессивті әсері 
терапевтік мөлшерде тышқандар үшін дене 
салмағының 10 мг/кг, ал адамдар үшін - 5 мг/кг-нан 
асады. ЦФ 20 мг/кг мөлшерде тышқандардағы 
мононуклеарлы лейкоциттер санының азаюын 
тудырады, ал Т-лимфоциттер саны 50% -ға азаяды. 
Qin мәліметтері бойынша, ЦФ күн сайын 20 мг/кг-да 
7 күн ішінде енгізгенде, спленоциттердің 
пролиферативті белсенділігінің төмендеуін туғызады 
[13]. Максималды жоғары (200 мг/кг) мөлшердегі 
химиотерапия Т-лимфоциттер санының күрт 
төмендеуін (90%) тудырады [14]. ЦФ әсері - сүйек 
кемігі Т жасушаларының 10 күнге дейін күрт 
төмендеуі [15], жетілмеген миелоид пен эритроид 
элементтерінің азаюын көрсетті [16]. Шамалы 
терапевтік мөлшерлерде алкилирлеуші 
химиотерапиялық агенттер, керісінше, Т-супрессор 
субпопуляциясын тежеу арқылы 
иммуностимуляциялайтын әсерге ие [17]. 
Бұл авторлардың зерттеуінде циклофосфамидті 
тышқандардың салмағына 100 мг/кг дозада 4 рет 
енгізу арқылы жасалған иммуносупрессияның 
моделі, біріншіден, цитостатиканың лимфо- және 
иммуно-супрессивті әсерін растайды (Т- және В-
лимфоциттер, макрофагтар, NK және онның 
киллерлік белсенділігі төмендейді) екіншіден, бұл 
авторларға зерттелген иммуномодулирлеуші 
препарат - стимофорттың түзету әсерінің 
мүмкіндіктерін зерттеуге мүмкіндік берді. 
Зерттеуден алынған мәліметтер стимфорт 
индукцияланған иммуносупрессия фонында енгізу 
эксперименттік тышқандардың көкбауырындағы 
мононуклеарлы лейкоциттер санының екі есеге 
көбейетінін көрсетеді, бірақ зерттеуден бірнеше күн 
ішінде олардың саны бақылау тобындағы мәнге тең 
болмады. Стимфортты енгізген жануарлардағы 
мононуклеарлы лейкоциттердің сандық және 
сапалық құрамын қалпына келтіру, зерттелген 
иммуномодулятордың әсерінен лимфоидты 
мүшелердің морфологиялық сипаттамаларында 
қалыпты жағдайға жақындағанын көруге болады 
[18]. 



Ал Xiao-Ling Zhu, Ji-Hong Liu, Wei-Dong Li және Zhi-Bin 
Lin авторларының алдыңғы  зерттеулері бойынша 
Ganoderma lucidum полисахаридтерінің (Gl-PS) 
иммуномодулярлық әсері күшті екенін көрсетті. 
Иммуномодуляция қан түзуде маңызды рөл 
атқарады. Циклофосфамидтің әсерінен туындаған 
миелосупрессия кезінде Gl-PS миелопоэзді 
қоздыратын ықтимал механизмді зерттеу үшін 
тышқандарға 10 күн ішінде тәулігіне бір рет 2,5 мг/кг 
Gl-PS құрсақ ішіне және 2-4 күн ішінде құрсақ ішіне 
күніне бір рет циклофосфамид (100 мг/кг) инъекция 
жасалды. Қазіргі уақытта in vivo және in vitro зерттеу 
барысында біз Gl-PS сүйек кемігінің стромальды 
жасушаларымен таңдамалы байланысатындығын, 
қан түзудің өсу факторларының бөлінуін 
ынталандыратынын және гемопоэтикалық және 
стромальды жасушалардың клоногендік 
белсенділігін күшейтетіндігін, миелосупрессияланған 
тышқандардағы гемопоэзді дамытатындығын 
анықтаған. 
Ganoderma lucidum (Қытайда Линджи және 
Жапонияда Рейши деп аталады) - қытайлықтар 
«шөптердің ғажайып патшасы» деп санайтын және 
шығыста пайдалы өсімдік ретінде беделге ие болған 
Polyporaceae тұқымдасының саңырауқұлақтары. 
Линджи алғаш рет Materia Medica Shen Nong-да ұзақ 
өмір сүретін және сергітетін улы шөп ретінде 
тіркелді.  
Клиникалық зерттеулерде G. lucidum қатерлі ісік, 
ұйқысыздық, созылмалы бронхит, гепатит және 
лейкопенияны емдеуде терапевтік тиімділік көрсетті. 
Полисахаридтер - G. lucidum негізгі компоненттерінің 
бірі. Көптеген зерттеулер Ganoderma lucidum 
полисахаридтерінің иммунорегуляциялық 
белсенділігін растады. Алдыңғы зерттеулер Т және В 
лимфоциттер, макрофагтар және дендритті 
жасушалар сияқты иммундық жасушалар гемопоэзді 
реттейтіндігін көрсетті. Көптеген гемопоэтикалық 
өсу факторларын (ГӨФ) иммундық жасушалар 
өндіреді [19]. Миелосупрессия және анемияны 
клиникалық емдеуде кейбір ГӨФ қолжетімді. Алайда, 
ГӨФ қолдану жасуша циклінде гемопоэтикалық 
бағаналы жасушалардың (ГБЖ) енуіне ықпал етеді, 
ГБЖ қорын азайтады және ұзақ мерзімді қан түзілуін 
тежейді [20]. Эритропоэтинді (ЭПО) қолдану қатерлі 
ісік кезінде шектеулі болуы мүмкін, себебі бұл өлім 
қаупін және жүрек-қан тамырлары жүйесінің ауыр 
жағдайларын жоғарылатады [21]. Сондықтан 
гемопоэзді дамытатын, иммунитетті жоғарылататын, 
ісікке қарсы әсерлерді күшейтетін және ісікке қарсы 
дәрілерді детоксикациялайтын қосылыстар іздеу 
керек. Саңырауқұлақтар мен өсімдіктерден 
оқшауланып алынған полисахаридтер пайдалы 
қосылыстардың көзі бола алады, өйткені олар 
гемопоэзді тудырады [22].  
Иммуномодуляция қан түзуде маңызды рөл 
атқарады. Алдыңғы зерттеулер GI-PS цитокиндерді 
бөлу үшін иммундық жасушаларды 
ынталандыратындығын және сүйек кемігі 
жасушаларының санын қалпына келтіретіндігін 
көрсетті және перифериялық гемограммалар ЦФ 
қолдану кезінде төмендеді. GI-PS емдік ретінде 
қолдану, ешқандай да токсикалық немесе жанама 
әсері болмады [23] 
Алайда, GI-PS-ң гемопоэтикалық жасушаларға, сүйек 
кемігінің стромальды жасушаларына, қан түзуші 
факторлардың секрециясына, барлық сүйек кемігінің 
апоптозына және байланысу үлгісіне әсері жеткілікті 
түрде зерттелмеген.  

Зерттеу материалдары мен әдісі. Аталық C57BL/6J 
тышқандары (6-8 апталық) инбрединг штаммдан 
эксперименталды жануарлар бөлімінен сатып 
алынды, Пекин Университетінің медициналық 
ғылыми орталығы (OUHSC), Пекин, Қытай. Осы 
зерттеуге арналған эксперименттер PUHSC 
жануарларды күту және пайдалану жөніндегі 
тәжірибелік комитетінің талаптарына сәйкес 
жүргізілген. G lucidum Карст (Lingzhi) ағаш 
бөренелерінде өсірілген (Линджи) Қытайдың 
Фуцзянь провинциясындағы Тайнин округіндегі G. 
lucidum өндірістік базасынан алынған. G. lucidum 
жемісті денелерінің сапасын Қытай ғылым 
академиясының Ұлттық микробиология 
институтының және микробиологиялық 
институтының аға ғылыми қызметкері, профессор 
Mao XiaoLan бақылаған. 
Ағаш бөренелерімен өсіру үшін таңдалған G. lucidum 
штаммы Ga0801 (штамм саны) болды, оны Қытайдың 
Фужоу жасыл алқап биофармалық институтының 
профессорлары Shu-Qian Lin және Sai-Zhen Wang 
сақтап, ДНҚ-да саусақ іздерін талдау арқылы 
анықтады. Gl-PS- тің жемісті денелерін қайнатылған 
сумен экстракциялау арқылы оқшаулап алғаннан 
кейін этанол, диализдің шөгуімен және ақуыздың 
азаюын Севаг әдісімен жүргізген. Компонентті 
қанттар және гликопептидтердің молекулалық 
таралуы гельді өткізу хроматографиясы (ГӨХ) және 
жоғары өнімді сұйықтық хроматографиясы (ЖӨСХ) 
арқылы анықталды. Гликопептидтердің 
құрылымдары IR, 1HNMR және 13CNMR көмегі 
арқылы анықталынған. Оқшауланған глифтер 
пептидтермен байланысқан полисахаридтер және 
олардың молекулалық салмағы 584 900, полисахарид 
пен пептидтің қатынасы 93,61%: 6,49%. 
Полисахаридтер d-рамноза, d-ксилоза, d-фруктоза, d-
галактоза, d-манноза, d-глюкоза және урон 
қышқылынан тұрады, олардың молярлық қатынасы 
0,793: 0,964: 2,944: 0,167: 0,389: 7,94: 0,33. 
 Gl-PS тазалығы 98% құрайды, оны ЖӨСХ әдісі 
арқылы талданды. in vivo тәжірибелері үшін суда 
еритін ұнтақ ретінде Gl-PS-ті физиологиялық 
концентрацияларында немесе in vitro тәжірибелері 
үшін сарысулық RPMI 1640 ортада (Гибко 
лабораториясы, Гранд Айленд, Нью-Йорк, АҚШ), 
экстракорпоральды эксперименттер үшін еріген, 0,22 
мкм сүзгі арқылы сүзілген және болашақта 
пайдалану үшін 4С температурада сақталады.  ЦФ 
және 5-фторурацил (5-FU, Shanghai Hualian 
Pharmaceutical Co. Ltd., Шанхай, Қытай) тышқандарға 
енгізер алдында залалсыздандырылған 
физиологиялық ерітіндіде еріген. Gl-PS үлгілеріндегі 
эндотоксиндер эксперименттік жағдайда 
эндотоксинсіз лимулус амебоцит хромогенді 
амебоцитарлы лизат талдау жиынтығын қолданып 
талданған (Beijing BXGK Technology Development Co., 
Ltd., Пекин, Қытай). Gl-PS құрамындағы эндотоксин 
мөлшері 0,011 ЕС/мг-ден аз болды, бұл 
эндотоксиннің Gl-PS-ң аздап ластанғанын көрсетеді.  
Миелоспрессия және емдеу режимін көрсету. 
Тышқандар үш топқа бөлінді: (1) бақылау, (2) Gl-PS 
инъекцияланған тышқандар (2,5 мг/кг) және (3) 
физиологиялық ертінді енгізілген тышқандар 
(стерильді физиологиялық  ерітіндінің эквивалентті 
көлемі) теріс бақылау ретінде. Тышқандарға GlP-S 
немесе көлік құралына күніне бір рет 10 күн 
қатарынан көктамыр ішіне енгізіп, тамыр ішіне Cy 
(100 мг / кг) тәулігіне 1 рет 2-ден 4 күнге дейін 
енгізді. Тышқандарға GlP-S күніне бір рет 10 күн 



қатарынан құрсақ ішіне, ал ЦФ (100 мг/кг) тәулігіне 1 
рет 2-ден 4 күнге дейін енгізілді. 
 Иммуномодуляция гемопоэзмен тығыз байланысты. 
Миелосупрессия және иммуносупрессия 
хеморадиотерапиямен туындаған, бұл ісіктің 
терапиялық әсерін шектейтін үлкен проблема. Қазіргі 
уақытта бұл мәселені емдеудің нақты әдісі жоқ. 
Сондықтан терапевтік әсерді жақсарту үшін 
химорадиациялық терапияның 
миелосупрессиясының алдын алатын және емдейтін 
дәрілерді іздеу/уыттылықтың жоқтығын болжау 
қиын. 
Біздің алдыңғы зерттеулеріміз көрсеткендей, 
циклофосфамидтің әсерінен миелосупрессиясы бар 
тышқандарда Gl-PS төмен мөлшерімен емдеу сүйек 
кемігін, эритроциттер және лейкоциттер жедел 
қалпына келуіне әкелді, иммундық жасуша 
функциясын күшейткендігін көрсетті  [25]. Осы 
зерттеуде авторлар миелосупрессия туғызылған 
тышқандарға GІ-PS төмен дозада in vivo қолдана 
отырып, миелопоэзді белсендірілгенін анықтады. 
Қарапайым гемопоэтикалық  және сүйек кемігіндегі 
бастаушы жасушалар көбейіп, жетілген қан 
жасушаларына дифференциалданады.  Авторлардың 
тәжірибесі көрсеткендей, төмен дозада GI-PS енгізу 
миелосупрессияланған тышқандар сарысуындағы IL-
1β, IL-6, G-CSF, TNF-α және IFNy деңгейлерін 
жоғарылатқан. GI-PS химиялық терапиядан кейін 

гемопоэздің қалпына келуін тездетеді деп 
жорамалдаған. 
Қорытынды 
Эксперименталды жануарларға циклофосфамидті 

енгізуден туындаған лимфо- және иммуносупрессивті 

әсерлерді иммуномодуляторлық препаратты қолдану 

арқылы азайтуға болады. Бұл циклофосфамидпен 

туындаған иммуносупрессия фонында стимфорт 

инъекциясынан кейін тышқандардың 

көкбауырындағы MЛ мөлшерінің жоғарылауынан, 

орталық және перифериялық лимфоидты 

мүшелердің құрылымын, MЛ-нің субпопуляциялық 

құрамын және олардың цитотоксикалық қасиеттерін 

қалпына келтіруден көрінеді. Қорытындылай келе, 

GI-PS гемопоэтикалық прогиноторлардың көбеюіне  

гемопоэтикалық жасушалардың клоногендік 

белсенділігін жоғарылатуға әсер етеді. ЦФ-

индуцирленген миелосупрессиядан кейін ұзақ 

мерзімді қан түзілуін күшейтетіндігін анықтау үшін 

қосымша зерттеулер қажет. Авторалрдың нәтижелері 

G. lucidum немесе Gl-PS-ті миелопоэзді күшейту 

арқылы химиотерапиядан туындаған 

миелосупрессияны төмендету үшін мүмкін баламалы 

терапевтік агент ретінде қолдануға механикалық 

негіз бола алады, бұл әрі қарай зерттеуді және сыни 

бағалауды қажет етеді. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ ПРИ ВТОРИЧНОМ ИММУНОДЕФИЦИТЕ 

 

Резюме. В данной статье рассматривается 
использование нового иммуномодулятора у 
животных, страдающих вторичным 
иммунодефицитом за период последнего года. В 
исследованиях России и Китая в качестве новых 
иммуномодуляторов применялись Ganodermalucidum 
(Gl-PS) полисахариды и стимфорт на фоне введения 
циклофосфана. Иммуномодуляция играет важную 
роль в кроветворении. На мышах исследовали 
возможный механизм активации миелопоэза при 
миелосупрессии, вызванной циклофосфамидом. 
Показано, что иммуномодулятор обладает 
способностью корригировать количественный и 
субпопуляционный состав МЛ селезенки, структуру 

центральных и периферических органов лимфопоэза, 
эффекторные функции клеток иммунитета, 
нарушенные при введении цитостатика. В 
настоящем исследовании invivo и invitro обнаружили, 
что иммуномодуляторы избирательно связываются 
со стромальными клетками костного мозга, 
стимулирует секрецию гемопоэтических факторов 
роста и усиливают клоногенную активность 
гемопоэтических и стромальных клеток, способствуя 
гемопоэзу у мышей с миелосупрессией. 
Ключевые слова: иммуносупрессия, миелосупрессия, 
циклофосфан, стимфорт, иммуномодуляторы, 
Ganoderma lucidum полисахариды, гематопоэз. 
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THE USE OF NEW IMMUNOMODULATORS AT SECONDARY IMMUNODEFICIENCY 

 
Resume. This article reviews the use of a new 
immunomodulator in animals for secondary 
immunodeficiency in the past year. In a study in Russia and 
China, Ganoderma lucidum (Gl-PS) polysaccharides and 
stimforte were used as new immunomodulators against the 
background of cyclophosphamide administration. 
Immunomodulation plays an important role in blood 
formation. A possible mechanism of myelopoiesis activation 
in cyclophosphamide-induced myelosuppression was 
investigated in mice. It was shown that the 
immunomodulator has the ability to correct the 
quantitative and subpopulation composition of spleen ML, 
the structure of the central and peripheral organs of 

lymphopoiesis, the effector functions of immunity cells, 
impaired by the introduction of a cytostatic. In the present 
study, in vivo and in vitro, it was found that 
immunomodulators selectively bind to bone marrow 
stromal cells, stimulate the secretion of hematopoietic 
growth factors and enhance the clonogenic activity of 
hematopoietic and stromal cells, promoting hematopoiesis 
in mice with myelosuppression. 
Key words: immunosuppression, myelosuppression, 

cyclophosphamide, stimfort, immunomodulators, 

Ganoderma lucidum polysaccharides, hematopoiesis. 
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