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Мсf10A сүт безі клеткаларының 
тотығу-фосфорлануына даназол препаратының 

әсер ету механизмін зерттеу
Өзектілігі: Фиброзды-кистозды мастопатия (ФКМ) әйелдердің 60%-ға жуығында кездесетін сүт безінің күрделі пато-

логияларының бірі болып табылады. Фиброзды-кистозды мастопатияның киста түзілу себептері мен молекулалық 
механизмдері толыққанды зерттелінбеген және тиімді емдеу жолдары кеңінен енгізілмеген. Сонымен бірге фиброзды-
кистозды мастопатияның қатерлі ісікке айналу қаупі бар деректер де келтіріледі. ФКМ кезінде қолданылатын бел-
сендсенді заттың молекулалық деңгейдегі әсер ету механизмін зерттеу барысында, осы белсендсенді заттың әртүрлі 
концентрацияларын  алып, жасушаның энергетикалық орталығы болып есептелетін митохондриядағы тыныс алу 
кешеніне әсері зерттелді. 

Жасуша мембранасының өткізгіштігін жақсарту үшін жасушаішілік ақуыздар мен нуклеин қышқылдарын талдау 
кезінде арнайы заттармен пермебилизация әдісі жасалды. Зерттеушілер пермеабилизация әдісін қолдана отырып, 
Msf10a жасушалық желісінің митохондриялық тыныс алу кешенін зерттеу міндетін қойды.

Зерттеудің мақсаты: Фиброзды-кистозды мастопатиясы бар әйелдерден алынған Msf10A сүт безі жасушаларының 
тотығу-фосфорлануына даназол препаратының әсер ету механизміне белсенді затының әртүрлі концентрациясының 
әсерін зерттеу.

Нәтижелер: Msf10A сүт безі жасушаларының тыныс алу тізбегіне әсер ететін тыныс алу кешенінің субстраттарын 
қолдана отырып, тотығу фосфорлану процесін бақылау кезінде даназол 30мкм белсенді заттың концентрациясы I ты-
ныс алу кешенінің кешеніне әсер ететіні анықталды.

Қорытындылар: 30мкм концентрациясындағы даназолдың әсер етуші затының Msf10A жасушаларына әсері кезінде 
біз дигитонинмен пермеабилизациядан кейін оксиграфиялық жазбаларда көрсетілгендей бақылаумен салыстырғанда 
10 минут ішінде тотығу фосфорлануының күшеюін байқадық. Дигитонин қосылғаннан кейін 10 минуттан кейін тыныс 
алу жиілігі 45% төмендеді.

Түйінді сөздер: Фиброзды-кистозды мастопатиясы, белсенді ингредиент даназол, пермеабилизация.

Кіріспе. Фиброзды-кистозды мастопатияға ұшы-
раған науқастар санының артуына байланысты кли-
никалық зерттеулермен қатар әртүрлі ғылыми-
зерттеу жұмыстары көптеп жүргізіле бастады және 
мұндай жұмыстар әлі де жалғасуда. Осындай зерттеу 
нәтижесінде қазіргі таңда синтетикалық және таби-
ғи емдік заттардың түрлері көптеп ұсынылуда. Деген-
мен олардың бірде біреуі осы уақытқа дейін нақты 
емдік нәтиже бермей отыр [1]. Ауру сипатының күр-
делілігімен қатар аурудың пайда болуы да жас тал-
ғамайтын сипатқа ие екені анықталған. Фиброзды-
кистозды мастопатияның туындау жиілігі 30 жастан 
асқан соң жоғарылайтыны туралы статистикалық 
мәліметтер бар.

Фиброзды-кистозды мастопатия-әйелдердегі сүт 
безінің түйін түрінде түзілістермен ерекшеленетін қа-
терсіз өзгерісі. Аурудың асқыну деңгейлерін анықтау 
және алдын алу үшін жергілікті емдеу мекемелерінде 
әйел тұрғындарының жылына екі рет маммолог ма-
манның тексерілуінен өтуін қадағалап отырады [2, 3]. 

Сүт безіндегі пайда болған кистаның көлемі мен 
қатерлі ісік ауруына күдік болған жағдайда аспира-
циялық биопсия жасауды ұсынып, биоптат нәтижесі-
не қарай қатерлі ісік деңгейін сипаттайды.

Əдетте ауруды бәсеңдету үшін, көп жағдайда, бас-
қа препараттарды қабылдайды. Фиброзды-кистоз-
ды мастопатия жағдайында сонымен бірге киста кө-

леміне қарай сұйықтықты арнайы инелермен сорып 
алып тастап, ауырсынуды бәсеңдету үшін гормональ-
ды препараттар тағайындалады. Солардың бірі-бел-
сенді зат [4]. 

Белсенді заттың тұрақты түрде қолданған уақыт-
тар аралығында мастодиния кезінде де сүт безі ұлпа-
ларының гиперплазиясының кішірейгені анықталған.
Ал мастопатия түрлерін емдеу барысында андроген-
дер эстроген антогонисі ретінде қолданылады. Зерт-
ханалық жануарларға жасалған тәжірибелерде да-
назол әсерінің негізінде овариальды стероидогенез 
кезеңдерінде кейбір эссенциальды энзимдер мен 
гонодотропты гормонның синтезін төмендететін 
мүмкіндігі зерттелінген [5, 6].

Белсенді зат науқастарға қолданылып келеді, де-
генменде жанама әсерлерінің болуына қарай сыр-
қаттар көп жағдайда қабылдаудан бас тартып жа-
тады. Препараттың ағзадан  сіңуі және шығарылу 
жолдары, мөлшері, сақтау мерзімі секілді басты та-
лаптары көрсетілген. Дегенменде клиникада кеңінен 
қолданыс тапқанымен, жасушалық деңгейдегі әсер 
ету механизмдері туралы мәліметтер кездеспейді. 
Осы мәселелерге орай Мсf10A сүт безі жасушалары-
ның энергетикалық метаболизміне әсерін бақылап, 
зерттеу үшін белсенді заттың әсері қарастырылды.

Зерттеу материалдары және әдістері. Зерт-
теу материалы ретінде белсенді заттың 0,25нМ, 1мкМ, 
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3мкМ, 10мкМ және 30мкМ концентрациялары және 
фиброзды-кистозды мастопатия сырқатымен ауыра-
тын әйелдерден алынған Мсf10A сүт безі жасушала-
ры қолданылды [7].

Белсенді заттың концентрацияларының дайында-
луы. Белсенді заттың фармакологиялық  релевантты-
лығын қамтамсыз  үшін арнайы ерітінді дайындалды. 
Ерітінді құрамына: ПЭГ 400  (полиэиленгликоль), 15% 
2 пиролидон (лактам класына жататын қосынды, суда 
және спиртте жақсы ериді), 5% глицерин және пропи-
ленглюколь, этанол (50%) және 10% су қосылды. Со-
нымен, тәжірибелік мақсатта алынған белсенді зат-
тың (АҚШ, Пенсильвания) арнайы 0,25нМ, 1мкМ, 3мкМ, 
10мкМ және 30мкМ концентрацияларда тәжірибеге да-
йындалды. 30 мкМ концентрациядан жоғары қоспала-
ры кристалл түзуге бейім болғандықтан осы концент-
рациялар алынды. Біздің зерттеу жұмыстарымызда 
белсенді заттың әртүрлі концентрацияларын дайын-
дау, арнайы рұқсат етілген хаттамаға сәйкес қоспалар-
дың концентрациясы алынып, жұмыс жүргізілді.

Мсf10A жасушалары 50-60 пассаж аралығында  
өсірілді. Жасушаны өсіру үшін қоректікорта құрамы-
на: F12 DMEM/Хэма (Cellgro, Mediatech, VA, USA) қо-
ректік ортасы, 5% FBS, эпидермальды өсіру факторы 
(EGF epidermal growth factor) (100 мкг/мл), гидрокор-
тизон (1 мг/мл), инсулин (10 мг/мл ), холера токсин 
(1 мг/л). Тритон Х-100, РНКаза, DMSO пайдаланылды.  
F12 DMEM/Хэма қоректік ортасына  сипаты:

DMEM(Dulbecco’s Modified Eagle Medium)-моди-
фицирленген өсіру ортасы;

- өнімді сертификаттаушы – Biowest компаниясы;
- өнімнің коды: L0090-500;
- стерильділік деңгейі – стерильді;
- сақтау темрературасы – +2/+8°C;
- сақтау мерзімі – 24 ай;
- L-глютамин ұнтағының қоспадағы мөлшері – 

0,365 г/л;
- түсі – қызғылт ерітінді.
Химиялық реагенттер қатаң талаптарға сай қос-

палары мөлшерімен алынып, зерттеу жұмыстары 
жүргізілуі барысында әрбір ыдыстың сыртқы жағын-
да ерітіндінің дайындалған мерзімі мен қоспалары 
құрамы зерттеулер үшін мұздатқышта немесе тоңа-
зытқыштаарнайы температураға сәйкес сақталды. 

Мсf10A сүт безінің эпителий жасушалары Амери-
калық типті культуралар жинағының (American Culture 
Collection-ATCC, Манассас, АҚШ), фиброзды-кистозды 
мастопатиямен ауыратын сырқат әйелдерден алынып 
(Дрексель университеті, Митохондриялар патофизио-
логиясы лабораториясы, Пенсильвания шт, АҚШ) жа-
суша культуралары қорынан қатаң санитарлы-гигие-
налық талаптарға сай сақталған лаборатория қорынан 
алынып, жұмыс жүргізуге қолданылды. Мсf10A жасуша-
лары 50-60 пассаж аралығында, 5% FBS (фетальды бұ-
зау сарысуы) қосылған, L-глютамин ұнтағының қопа-
сы бар F12 DMEM/Хэма (Cellgro, Mediatech, VA, USA), 
эпидермальды өсіру факторы (EGF epidermal growth 
factor) (100 мкг/мл), гидрокортизон (1 мг/мл), инсулин 
(10 мг/мл ), холера токсин (1 мг/мл) қоректік ортасын-
да өсірілді. 

Зерттеу нәтижелері. Пермеабилизацияға ар-
налған реагенттер екі түрге бөлінеді. Органикалық 

еріткіштер (метанол, этанол, ацетон). Олар мембарана-
ны, майларды еріте отырып және белоктарды каогуля-
циялық қабілетке келтіре отырып пермебизилизация 
жасайды. Ал екіншісі детергенттер яғни, жасуша мемб-
ранасын-сапонин (saponin), Trition-X-100, Tween-20 
тағы басқалар арқылы тесіктер жасау арқылы қол-
данылады. Зерттеу жұмыстарымызда Мсf10A сүт 
безі жасушаларының тыныс алу деңгейін OROBOROS 
Oxygraph-2K (Инсбрук, Австрия) құрылғысында 37°C 
температурада бақылау және белсенді заттың кон-
центрацияларын қолдана отырып зерттедік. Зерттеу-
лер барысында тәжірибе үшін өсірілген жасушаларды 
трипсинизация және центрифугалау тәсілдері арқылы 
ерітіп, тұндырып, жинап алғаннан соң белсенді заттың 
25 нМ, 1 мкМ, 3 мкМ, 10мкМ және 30мкМ  концентра-
цияларын қолдана отырып жүргізілді. Зерттеу жұмыс-
тары барысында белсенді заттың 25 нМ, 1мкМ, 3мкМ 
және 10мкМ концентрацияларынан айқын нәтиже-
лер  көру мүмкін болмады, сондықтан бақылау ретінде  
Мсf10A сүт безі жасушаларына белсенді заттың ең жо-
ғарғы концентрациясы 30мкМ концентрацияны алып, 
нәтиже төмендегідей бақыланды.

Тыныс алу жиілігі секундына миллион жасуша 
деңгейінде алынды. Тыныс алу ферменттерінің жеке-
лей белсенділігінің тізбектегі көрсеткіштерін бақы-
лау мақсатында пермеабилизация тәсілдері қолда-
нылды (сурет 1).

Тәжірибе жұмысындағы орындалған пермеаби-
лизация тәсілдері  жұмыс хаттамасында көрсетіл-
ген нормада орындалды. Тыныс ферменттерінің бел-
сенділігін анықтауға 10мкМ глутамат, 10мкМ пируват 
және 2мкМ малат, 1 мг/мл ротенон, 10мкМ сукцинат, 
2,5мкМ антимицин және 1мМ аскорбат/0,3мМ TMPD 
(тетраметилфенилендиамин) қолданылды.

Зерттеу жұмыстарында тәжірибе жасаған жасуша 
линиясы бойынша зерттеу нәтижелерінің негізгі кезең-
дерінің бірі жасушаның тыныс алу деңгейін анықтауға 
арналған болатын. Тыныс ферменттерінің белсенділігін 
бақылау мақсатында қолданылған дигитонин органи-
калық зат глюкозид болып табылады. Оның агликоны 
болып спиростан  туындылары агликон жатады. Зерт-
теу жұмыстарымызда дигитонинді детергент ретінде 
қолдандық. Дигитонин, сукцинат, глутамат, малат және 
ротенонмен ынталандырылған тыныс алу арасындағы 
айырмашылықтар митохондрияның мөлшеріне, тыныс 
алу ферменттерінің санына және олардың төменгі то-
тығу белсенділігі айқын көрінетін респирометриялық 
талдамаларда айқын көрінді. 

Қарастырылған тәжірибелерде ІІ кешенге тәуелді 
тыныс алудың максималды белсенділігін бағалау 
үшін сукцинатпен титрленген болатын. 

Дигитонин көмегімен жасуша мембранасының 
өткізгіштігін өзгерткеннен кейін глутамат (глутамин 
қышқылы), пируват және малат (алма қышқылы) қа-
тысында жасушалардың тыныс алу қарқынында ай-
тарлықтай айырмашылықтар байқалмады. Деген-
мен де зақымдалған митохондриялық мембрана 
дигитонинмен тесілген жасушалар шегінде  сақта-
лады. Өйткені экзогенді сукцинат қатысында жасу-
шалар ұзақ уақыт бойы жоғары жылдамдықпен ты-
ныс алуын жалғастырады. Бірақ көп ұзамай тыныс 
алу қарқыны жасушаішілік ортаның бұзылуының 
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нәтижесінде төмендеді. 1 суреттегі көрініске орай, 
І кешен ингибиторы ротеномен (1мг/мл) және сук-
цинат арқылы өңделді. Жоғарыдағы суреттегі нәти-
желерге сәйкес даназолдың 30мкМ концентрация-
сының Мсf10A жасушаларының тотығу-фосфорлану 
механизміне әсерін бақылауда дигитонинмен пер-
меабилизация жасағаннан кейінгі оксиграфиялық 

жазбаларға қарасақ (а), бақылаумен салыстырған-
да даназолдың 30мкМ концентрацияларын қосқан-
нан кейін 10 минут аралығынада 120% мөлшерде 
жоғарылағанын байқаймыз. Уақыт аралығына сәй-
кес 10 минут өткеннен кейінгі нәтижелерде дигито-
нин қосқаннан кейін тыныс алу деңгейінің 45%-ға 
(*p≤0,05) дейін төмендегенін көреміз.

Мұндағы, абцисса сызығы оттегінің нМоль/мл концентрациясын көрсетсе, ордината сызығы уа-
қыт айырмашылығын білдіреді. Қысқартылған мәліметтер тыныс кешенінің субстарттар. (Com I, NADH 
dehydrogenase) 10 mM Glutamate, 10 mMPyruvate and 2 mM Malate (G/P/M), inhibitor of Complex I 1 mg/

ml Rotenone (Rot), substrate of Complex II (Com II, succinate dehydrogenase) 10 mM Succinate (Suc), inhibitor 
of Complex II 2.5 mM Antimycin A (Ant), and substrate of Complex IV (Com IV, cytochrome c oxidase) 1 mM 

Ascorbate with 0.3 mM TMPD (Asc/TMPD). Жуан сызықтар 1 кешеннің тыныс алу  белсенділігінің айырмашы-
лығын көрсетеді

Сурет 1 – Белсенді заттың  30мкМ концентрациясының  Мсf10A жасушаларының тотығу-фосфорлану меха-
низміне  әсері. А: Дигитонин иен пермеабилизация жасағаннан кейінгі оксиграфиялық жазбалар. Ə: Бел-

сенді заттың 30мкМ концентрациясын қосқаннан кейінгі оксиграфиялық жазбалар

Қорытынды. Жүргізілген зерттеулердегі негізгі 
нысан-жасуша митохондриясының үдерістері. Бұл ор-
ганоид жасуша ішінде энергетикалық метаболизмін-
де маңызды рөл атқаратыны, жасушаның тыныс алу 
үрдісіне қатысып, басқа құрылымдары пайдалана ала-
тын түрдегі энергия бөліп шығаратыны толыққанды 
сипат алды. Сондықтан, митохондрияны «жасушаның  
энергетикалық  ортасы, қуат  қоры станциясы» деп те 
атап келеді. Митохондриялардың тотығу-фосфорла-
ну арқылы эндогендік жасушалық оттегінің белсенді 
түрінің көп мөлшерін түзеді. Қалыпты физиологиялық 
жағдайларда, оттегінің белсенді түрлері өндірісі  I  ке-
шеннің белгілі бір бөлігімен жоғары деңгейде ретте-
летіні әдеби деректерде көрсетілген. Сонымен қатар, 
тыныс алу тізбегінің ферменттері электрондарды та-
сымалдау тізбегін  немесе тыныс алу тізбегін түзеді 
және тотығу-тотықсыздану потенциалының өзгеру 
деңгейі бойынша, яғни электрондарды қосып алу (то-
тықсыздану) немесе беру (тотығу) қабілеті бойынша 
белгілі бір ретпен орналасқан 40 жуық әртүрлі белок-
тарды қамтиды. Осыған орай, бұл зерттеулердегі мәлі-
меттерден көріп отырғанымыздай, белсенді заттың 
жасуша құрылымындағы тікелей әсер ететін нысанасы 
митохондрияның тыныс алу тізбегінің I,III және IV тіз-
бектеріндегі оттегі қабылдауы жоғарылаған сайын тө-
мендеп отырған І кешені болып табылады. 

Белсенді заттың патологиялық үдерістерді те-
жейтін терапевтикалық әсерлері бар, препараттың 
клиникада қолданылуындағы көрсетікіштерге сүйен-

сек, жанама әсерлерінің көптігінен  әйел адамдар сүт 
безінің  патологиялары (матопатия, фиброзды-кис-
тозды мастоптаияда) кезінде қабылдаудан бас тарт-
қан. Сондықтан да ғалымдар, белсенді заттың  жа-
сушалық деңгейдегі әсер ету механизмін бағалауғ 
бақылау мақсатында жасушаның негізгі органоидта-
рының бірі-митохондриядағы үдерістерге басты на-
зар аудара отырып тәжірибе жүргізілді. Соңғы алын-
ған нәтижелер бойынша белсенді заттың жасушаның 
тотығу-фосфорлану қызметіне, жасуша циклына,  су-
тегінің асқын тотығын түзу секілді өзге де үдерістері-
не назар аударып, зерттеу жұмыстарынының нәтиже-
лерін ұсынуда.
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Исследование влияния действующего 
вещества даназол на механизм окислительно-

восстановительного фосфорилирования клеток 
молочной железы Мсf10A

Актуальность: Фиброзно-кистозная мастопатия (ФКМ) – одна из наи-
более сложных патологий молочной железы – встречается у примерно 
60% женщин. Причины и молекулярные механизмы образования кисты  при 
ФКМ полностью не изучены, отсутствуют широко применимые эффек-
тивные методы лечения. Вместе с тем приводятся данные о риске пре-
вращения ФКМ в злокачественную. В ходе изучения механизма действия 
действующего вещества даназол, применяемого при ФКМ, было изучено 
влияние этого препарата на молекулярном уровне на дыхательный ком-
плекс в митохондриях, которые встречаются в различных концентраци-
ях и считаются энергетическим центром клетки. 

Для улучшения проницаемости клеточной мембраны при анализе вну-
триклеточных белков и нуклеиновых кислот разработан метод перме-
билизации специальными веществами. Исследователи поставили перед 
собой задачу изучить митохондриальный дыхательный комплекс  кле-
точной линии  Мсf10A, используя метод пермеабилизации.

Цель исследования: Изучить влияние различных концентраций дей-
ствующего вещества даназол на механизм окислительно-восстанови-
тельного фосфорилирования клеток молочной железы Msf10A, получен-
ных от женщин с фиброзно-кистозной мастопатией.

Результаты: При мониторинге процесса окислительного фосфорили-
рования с использованием субстратов респираторного комплекса, влия-
ющих на дыхательную цепь клеток молочной железы Msf10A, было обнару-
жено, что концентрация действующего вещества даназол 30мкМ влияет 
на комплекс дыхательного комплекса I.

Выводы: При влиянии действующего вещества даназол в концентра-
ции 30мкМ на клетки Msf10A мы наблюдали усиление окислительного 
фосфорилирования в течение 10 минут после добавления в сравнении с 
контролем, как показано в оксиграфических записях после пермеабилиза-
ции дигитонином. Через 10 минут после добавления дигитонина частота 
дыхания снизилась на 45%.

Ключевые слова: Фиброзно-кистозная мастопатия (ФКМ), действую-
щее вещество даназол, пермеабилизация.
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Study of danazol active agent 
effect on Mcf10a breast cells redox 

phosphorylation

Relevance: Fibrocystic mastopathy is one of the 
most complex breast pathologies, occurring in about 
60% of women. The causes and molecular mecha-
nisms of cyst formation in fibrocystic mastopathy are 
not fully understood, and effective treatment meth-
ods are not widely implemented. However, there is 
evidence of the fibrocystic mastopathy malignization 
risk. We studied the molecular effect of the active agent 
danazol on the respiratory complex in mitochondria, 
which occur in various concentrations and are consid-
ered the cell energy center.

A method of permeation with special substances 
was developed to improve the cell membrane perme-
ability in the intracellular proteins and nucleic acids 
analysis. The scientists aimed to study the Mcf10a cell 
line mitochondrial respiratory complex using the per-
meabilization method.

Purpose: To study the effect of different danazol 
concentrations on Mcf10a breast cells redox phos-
phorylation in women with fibrocystic mastopathy. 

Results: Monitoring the redox phosphorylation 
process using the respiratory complex substrates 
affecting the Msf10A breast cells respiratory chain 
showed the danazol 30 μM effect on the respiratory 
complex I.

Conclusions: According to oxygraphic records, 10 
minutes’ exposure to danazol 30 μM after permeabili-
zation with digitonin increased the Msf10A cells’ oxida-
tive phosphorylation compared with the control.  The 
respiratory rate decreased by 45% ten minutes after 
treatment with digitonin.

Keywords: fibrocystic mastopathy (FM), danazol 
active agent, permeabilization.
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