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Қазақстанда В-жасушалық Ходжкиндік емес 
лимфомалардың молекулалық кіші топтарын 

анықтау үшін гендік профилін зерттеу 
жұмысының алғашқы нәтижесі

Жоғарғы дозалы химиотерапиялық емдеуде молекулалық-генетикалық өзгерістерді есептегенде, емдеу нәти-
жесі жақсарып, жалпы ремиссия  (ЖР) 75,0% -ға  дейін көтеріледі, ал бақылау тобында бұл сан 72,0 % -ға теңелді. Бұл 
емдеуден кейін науқастардың жалпы жағдайы  жақсарып, химиялық емдеуі жақсы көтерілді. 

Түйінді сөздер: Ходжкин емес лимфома, FISH-зерттеуі, жоғарғы дозалы химиялық  емдеу.

Кіріспе. Ғылыми-техникалық бағдарламаның мін-
деттерін шешу үшін әртүрлі биологиялық маркер-
лерді анықтау және дамыту қажет, олар Ходжкин емес 
лимфомалардың (ХЕЛ) молекулалық биологиялық 
ерекшеліктерін егжей-тегжейлі зерделеуге мүмкіндік 
беріп (ДВІЖЛ), жеке тұлғаның ісіктерінің ерекшелік-
терін ескере отырып, дербес емдеуді жүргізу. Осыған 
байланысты барлық жоспарланған ғылыми зерттеу-
лердің негізгі мақсаты лимфоидтық жүйенің ісік мо-
лекулалық-генетикалық профилінің тиімділігін артты-
ру және диагностикалау мен емдеуде инновациялық 
тәсілдерді жетілдіру және енгізу болып табылады [1, 
4]. 

Гонконгтағы Ming Guo et al., (2016) патология де-
партаментінен алынған нәтижелерге сәйкес және 
«Molecular genetics to non-Hodjkin lymphoma» мақа-
ласында жарияланған, белгіленген сәйкес хромосома-
лық транслокациялар.

В-жасушалық Ходжкин емес лимфомалар (В-ХЕЛ) 
субтиптерге байланысты, мысалы, t(8;14)(q24;q32) 
Беркитт лимфомасы, t(14; 18) (q32; q21)  фолликулярлы 
лимфома, t(11; 14) (q13; q32)  мантий-жасушалы лим-
фомада. Тек бірнеше қайталанатын цитогенетикалық 
ауытқулар Т-жасушалық лимфомаларда анықталған 
және ішінде танымалы анапластикалық үлкенжасуша-
лы лимфома ALK ген транслокациясы t(2;5) (p23;q35). 
Транслокацияны табудың баламалы тәсілі - полимера-
залық тізбекті реакция (ПТР), немесе флуоресцентті in-
situ гибридизациялау (FISH) тәсілі [2, 3, 5].

Диффузды ірі B-жасушалық лимфоманың бірне-
ше түрлері бар: В-жасушаларының герминативті ор-
талығынан және белсендірілген В-клеткаларынан. 
С-MYC,ВCL6, BCL2 гендері В- лимфоциттердің герми-
нальді (фолликулярлы) дифференциясының негізгі 
реттегіштері болып табылады. Осы гендердің әрқай-
сысы мен протеиндердің тиісті өндірілуіне әкелетін 
гендердің жалпы белсенділігі мен механизмінің дәре-
жесінің ауру болжамына байланысты [6]. Ғылыми-тех-
никалық бағдарламаны іске асыру қатерлі ісіктерді, 
олардың молекулалық биологиялық сипаттамала-
рын ескере отырып, емдеудің жаңа инновациялық 
әдістерінің тиімділігін бағалаудан кейін клиникалық 
практиканы әзірлеуді және енгізуді қамтиды. Қатерлі 

ісіктерді дәрілік емдеуде, молекулалық онкология, ге-
нетика, иммунологияның мол жетістіктері, онкология-
лық аурулардың даму және прогресс механизмдерін 
терең түсінуді қамтамасыз етті. Ісік жасушаның жұмыс 
істеу туралы, жаңа дәрі-дәрмектердің әсерін анық-
тау мақсаттары туралы жаңа білімдер, цитостатика-
ның тиімділігінің болмауы молекулалық маркерлер 
негізінде нақты терапияны даралаудың жолдарын із-
дейді.

Ходжкин емес В-жасуша лимфомалардың молеку-
лалық-генетикалық ерекшеліктерін зерттеу генети-
калық ақаулар спектрін және кіші тобын анықтауға 
мүмкіндік береді, сонымен қатар  науқастарды емдеу-
ге дараланған тәсіл терапияның тиімділігін арттыра-
ды, пациенттердің өмір сүру ұзақтығы мен сапасын 
жақсартады. 

Жұмыстың мақсаты:
- диффузды В-іріжасушылы лимфомамен науқас-

тардың ісіктердің молекулалық-генетикалық ерек-
шеліктерін және гендік профилін ескере отырып ісікке 
қарсы терапия әсерлілігін арттыру және ПХТ жүргізу. 

- Ходжкин емес лимфомалардың В-жасушалы түр-
лерін осылай емдеу   нәтижелерін жоғарылату арқы-
лы рецидивсіз пациенттердің жалпы өмір сүруін ша-
мамен 3-4% көтеру.  

Жұмыстың тапсырмасы:
- молекулалық-генетикалық  транслокацияларды 

анықтау (8;14), t (11,14), t (14,18). BCL6-(3q27); Ходж-
киндік емес лимфомалар емдеу тәсілдерін жекеле-
недіруге мүмкіндік береді.

B-жасушалы Ходжкиндік емес  лимфомалары бар 
науқастарда терапияның рефрактерлігі  мен  болжа-
мына  генетикалық бейімділік маркерін анықтау.

- Ісікке терапияның тиімділігін арттыру мақсатын-
да қатерлі ісіктерді дербестендірілген медицина және 
инновациялық технологиялар қағидалары бойынша 
емдеудің әдіснамасын әзірлеу.

Негізгі топ:
- НХЛ-ДВІЖЛ формасымен науқастарда емдеу так-

тикасын анықтау мақсатымен, ИГХ, цитогенетикалық 
зерттеу (FISH) жоспарлануда.

- Жоғарғы дозалы R+ HyperCVAD  (ритуксимаб 375 
мг/м2 в/венно 1 день, циклофосфамид 300 мг/м2 3-х 
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часовая инфузия 2 раза в сутки, 2-4 дни, месна 600 мг/
м2 в/венно 2-4 дни, доксорубицин 16,7 мг/м2 в/венно 
72 часовая инфузия 5-7 дни, винкристин 2 мг в/венно 5 
и 12 дни, дексаметазон 40 мг в/венно, 2-5 и 12-15 дни) 
кестесі бойынша молекулалық – генетикалық зерттеу 
тәсілдерімен дәлелденген, гендер транслокациясын 
ескере отырып 6-8 курс ПХТ жүргізілді. Химиялық ем 
21 күн сайын қайталанды.

Аурудың ремиссия кезінде аутотрансплантация 
жасау.

Бақылау тобы: молекулалық-генетикалық өзгеріс-
терді есепке алмай, науқастар ПХТ ем алады.

Зерттеу нәтижелері. Жұмыста В-жасушалы ХЕЛ 
8 науқасқа молекулалық-генетикалық зерттеулер жа-
салып, оның ерекшеліктерін ескере отырып, 4 дүркін 
R+ HyperCVAD  (ритуксимаб 375 мг/м2 к/тамырға 1күні, 
циклофосфамид 300 мг/м2 3 сағ. инфузия аптасына 2 
рет, 2-4 күндері, месна 600 мг/м2 к/тамырға 2-4 күн-
дері, доксорубицин 16,7 мг/м2 к/тамырға  72 сағат бо-
йынша инфузия 5-7 күн, винкристин 2 мг к/тамырға 5 
и 12 күндері, дексаметазон 40 мг к/тамырға, 2-5 и 12-
15 күндері) кестесі бойынша  химиялық ем жасалды, 
бір науқасқа 4 курстан кейін аутотрансплантация жа-
салды. 

Алынған нәтижеде көрсетілгендей,  
2,3,6,7,914,017,22 хромосомаларының центромерлі 
және локус арнайы зоналарына Vysis ДНК зондын қол-
дану арқылы молекулалық – цитогенетикалық (FISH) 
зерттеу нәтижесінде 75% жағдайда  анеуплоидия 
анықталған. Оның ішінде 10% 3 және 17, хромосома-
лары бойынша моносомия, 9,14,17 хромосолмалары 
бойынша 80% жағдайда полиплоидия және 10% жағ-
дайда полисомия кездеседі. 

Анықталған хромосомалық белгілер бойынша кло-
нальдық байқалмаған. 

Ходжкин емес лимфомалардың молекулалық пато-
генезін зерттеу, аурудың ерте диагностикасын, реци-

див себептері мен терапияға төзімділігінің молекула-
лық маркерлерін анықтауға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, Ходжкин емес лимфоманың ре-
цидивтік формасымен 8 науқастың алдын ала емдеу 
нәтижелері, заманауи ПХТ (R+ HyperCVAD ) әсерлілігі 
жайлы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Химиоте-
рапиядан кейін перифериялық лимфа түйіндері 75,0% 
кішірейді, өкпедегі ошақтардың тұрақталуы және жал-
пы қан талдауы  мен ЛДГ, ЩФ көрсеткіштерінің қалпы-
на келуі.

Препарат науқас ағзасына токсикалық әсер бер-
меген.  

Науқастар химиотерапиялық емді қабылдауды 
жалғастыруда.

Қорытынды. Химиотерапиялық емді молекула-
лық-генетикалық өзгерістерді есептеп жасағанда  ем 
нәтижесі жақсарады, жалпы ремиссия 75,0% -ға кө-
теріледі. Демек,  емнің нәтижесі және науқастардың 
өмір сүруі мен өмір сапасы жақсарады.
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Изучение профиля экспрессии генов для 
идентификации молекулярных подгрупп 
Неходжкинских В-клеточных лимфом в 

Казахстане

При проведении пациентам высокодозной ПХТ с учетом мо-
лекулярно-генетических изменений при В-клеточной НХЛ, ча-
стота полной ремиссии достигала 75,0% по  сравнению с 72.0% в 
контрольной группе. В одном случае больному была произведена 
пересадка ГСК. Переносимость лечения пациентами была удов-
летворительной.
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Study of gene expression profile for 
identification of molecular subgroups 
of  non-Hodgkin B-cell lymphomas in 

Kazakhstan

When high-dose PCT was conducted taking into account the 
molecular-genetic changes in B-cell non-Hodgkin lymphoma, 
the complete remission reached 75.0% vs. 72.0% in the control 
arm. In one case, transplantation of hematopoietic stem cells 
was required. All the patients tolerated the treatment well.

Key words: non-Hodgkin lymphoma, FISH study, high-dose 
polychemotherapy.


