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Қуық асты безі ісігінің Du145 клетка циклына 
табиғи полифенолдардың әсерін зерттеу

Өзектілігі: Табиғи полифенолдардың тағамдық зат ретінде пайдалы екенін білсек те қолдануға көп жағдайда 
шешім қабылдай бермейміз. Себебі полифенолдардың  толыққанды  биохимиялық құрылымы мен әсер ету меха-
низмі туралы ақпараттың аздығынан да болса керек. Дегенмен де ғылыми әдебиеттерде полифенолдардың пай-
дасы  мен ағзадағы метаболизмдік әсері жайында жазылып жатқан және жүргізіліп жатқан зерттеулерде көп. Сол 
зерттеулердің нәтижелерінен көріп, бақылағанымыздай  полифенолдардың әсерінің ағза жұмысын жақсартып, 
физиологиялық тұрғыдан  белсенділігін арттыратыны туралы да ақпараттар да бар. Полифенолдардың ағза-
ның қалыпты физиологиялық қызметіне  ғана емес, зат алмасу үдерістерінің бұзылысы кезінде   қолданылатынын 
ескере отырып күрделі патологиялық жағдайларда емдік әсерін бақылауға болады. Сондықтан да, ғылыми-тәжі-
рибелік зерттеулерімізде қуық асты безінің қатерлі ісігінде табиғи полифенолдардың құрылымы мен қызметі жа-
ғынан метаболизмдік әсерін бақылау мақсатында куркумин және карназол қышқылын алып қолданып отырмыз.  
Жасушаның энергетикалық алмасуына жауапты органоидттардың бірі митохондриядағы  алмасу процестерінің 
бұзылысы жасушаның, мүшенің және жалпы жүйенің  патологиялық қайтымсыз үдерісіне алып келеді. Сондықтан 
зерттеулерді жасушалық, оның ішінде жекелей органоидтардағы биохимиялық, физиологиялық тұрғыдан зерт-
теу маңызды болмақ. 

Зерттеудің мақсаты: Табиғи полифенолдардың, оның ішінде куркумин және карназол қышқылының қуық асты 
без ісігі жасушаларының циклына әсерін айқындап, көрсету болып отыр.

Нәтижелері: Куркумин және карназол қышқылының қоспа (комбинация) түріндегі  мөлшері   уақыт аралығына 
сәйкес  Du145 қуық асты без ісігі жасушасының арнайы  бөліну фазаларына сәйкес жасуша өсуін G

0/1 
және  S тежеді.  

Қорытынды: Қуық асты без ісігі Du145 жасушасының циклына табиғи полифенолдардың (куркумин және кар-
назол қышқылы) әсері айқындалды. Куркумин 7мкМ, карназол қышқылының 10мкМ  қоспа түрінде қуық асты без 
ісігі жасушасының бөлінуін  G

0/1 
және S фазаларына сәйкес тоқтатқанын ағынды цитометрия құрылғысы негізінде  

анықталып зерттелді.
Түйінді сөздер: Қуық асты без ісігі, полифенол, куркумин, карназол қышқылы, комбинация.

Кіріспе. Полифенолдар - бұл негізінен жемістер, кө-
көністер, дәнді дақылдармен сусындарда кездесетін таби-
ғи қосылыстар. Полифенолдар өсімдіктердің қайталама 
метаболиттері болып табылады және әдетте ультракүлгін 
сәулелерден немесе қоздырғыштардың агрессиясынан 
қорғауға қатысады. Тағамдарда полифенолдар ащы дәм-
мен қатар, арнайы түс береді. 

Адамға және жануарларға жүргізілген зерттеулер нә-
тижесінен көргеніміздей, полифенолдардың жүрек-қан 
тамырлар ауруларына, нейродегенеративті бұзылыстар-
да, қатерлі ісік пен семіздікке, қабынуға қарсы және ан-
тиоксидантты әсерлері анықталған. Соңғы жылдары таби-
ғи полифенолдардың биологиялық әсеріне, уыттылығы 
төмендігі, адам денсаулығына тиімді әсерлеріне де байла-
нысты оларды жасушалық деңгейде толыққанды зерттеу 
қолға алынып отыр [1, 2].

Полифенолдарды қолданудағы тағы бір тиімді тұсы – 
биожетімділігі болып отыр. Себебі, аталған өнімдер тез 
сіңірілетін, тез сіңетін және қалыпты метаболизмдік қа-
сиеттеріне де байланысты. 

Полифенолдарды қолданудың негізгі көрсеткіші – био-
жетімділігі. Дегенмен де, бұл барлық полифенолдарға қа-
тысты деп айту қиын. Өйткені әрбір полифенолдың мета-
болизмдік қасиеттері әртүрлі және көпшілігі жасушалық 
деңгейде толық зерттелмеген. Аталған заттарды зерттеу 
барысында көп жағдайда олардың химиялық құрылымы 
немесе концентрациясы емес, сіңіру жылдамдығы мен 
плазмада айналатын метаболиттеріне көп назар аудара-
ды [3, 4]. Тағы бір ерекшелігі полифенолдардың бір-бірі-
нен биологиялық қасиеттеріне байланысты әртүрлілігінде 

болып отыр. Полифенолдарға бай тағамдарды қабылда-
ғаннан соң олардың антиоксиданттық қабілетінің жоғары-
лауы ішек жолдары арқылы жылдам сіңірілуі абсорбция-
лық қасиетінің де басым екенін көрсетеді [5]. 

Полифенолдарға жүргізілген эпидемилогиялық ғылы-
ми-зерттеу жұмыстар нәтижесінде аталған табиғи өнім-
дердің көптеген сырқаттардың алдын алуда қабынуға 
қарсы және антиоксидантты әсері бар екені анықталған. 
Мысалы, тік ішек қатерлі ісігінің колоректальды түрінде 
тышқандарға жүргізілген тәжірибелер негізінде курку-
минді құрсақ ішіне иньекциялық түрде енгізу барысында, 
ісіктің белгілі бір дәрежелерінде өсуінің тоқтағаны бай-
қалған [6]. Сонымен бірге осы тәжірибелер негізінде кур-
куминнің митохондриялық РНҚ-ға тікелей әсер ететінін 
зерттеген. Митохондрияның жасушаның негізгі орга-
ноидтарының бірі екенін ескере отырып, оның құрылы-
мы мен қызметтік көрсеткіштерінің аз зерттелмегенін бі-
леміз. Сонымен қатар, біздің зерттеу жұмыстарымызда 
полифенолдардың оның ішінде карназол қышқылы мен 
куркуминнің жасушалық, оның ішінде митохондриялық 
деңгейдігі үдерістерге әсерін зерттеу өзектілігі жоғары 
мәселелердің бірі болмақ. 

Қуық асты безіне анатомиялық құрылымы жағынан 
сипаттама берсек зәр ағар түтіктің жоғарғы жағында ор-
наласқан безді мүше. Эмбриональдық дамудың 11-12  
апталарында зәр ағар түтіктің мезенхималық өсінділері-
не дамиды. Сыртқы құрылымы жұқа дәнекер ұлпамен, ал 
паренхимасы шырышты бездерден тұрады. Тестостерон 
гормонына тәуелді бұл без сперматозоидты сұйықтықты 
сұйылтуға қатысатын міндеті де бар. 
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Анатомиялық құрылымы мен қызметі жағынан күр-
делі бұл бездің қабынуынан туындайтын сырқаттар саны 
мен патогенезі де күрделі болып келеді. Біздің тақырыбы-
мызға өзек болып отырған бұл бездің қатерлі ісігі таралуы 
жағынан әр он ер адамның бірінен кездеседі екен [7, 8]. 

Ғылыми техникалық прогрестің қарқынды дамуы, 
барлық қондырғылар мен құрылғылардың автоматтан-
дырылуы, экологиялық ахуал, стресс, генетикалық фак-
тор, т.б. жағдайлар негізінде қарқынды дамып отырған 
сырқаттардың бірі. Этиологиялық сипаты жағынан бездің 
қалыпты жағдайдан қарқынды өсуімен сипатталады екен. 
Кездесу жиілігі жағынан және жас ерекшеліктеріне қарай 
статистикалық мәліметтерге сүйенсек, қуық асты безінің 
қатерлі ісігі немес обыры 50 жастан асқан ер адамдар-
да кездесу жиілігі жоғары болатынын көруге болады [9, 
10]. Қатерлі ісіктің этиологиясына сәйкес бастапқы кезең-
дерінде ешқандай белгі байқалмайды. Тек зәр ағар түтік-
тегі ауырсынулар немесе зәрдің шығуы қиындаған айқын 
белгілері барысында ғана биопсиялық зерттеулер мен то-
лыққанды талдамалар негізінде анықталады.

Зерттеу жұмыстарымыздың нысаны ретінде алы-
нып отырған қуық асты безінің қатерлі ісігінің жасушасы 
Du145 адам ағзасының белгілі бір бөлімдеріне қарқынды 
түрде метастаз бере бастаған морфологиялық құрылымы 
жағынан қалыпты, көбеюі жылдам, өсіруге қолайлы, тәжі-
рибеге төзімді қатерлі ісік клеткаларының бірі болып та-
былады. Бұл клеткалар линиясы арнайы клеткалар қоры-
нан алынды (Manassas, АҚШ) [11]. 

Зерттеу материалдары және әдістері. Зерттеу 
әдістеріне қуық асты безінің миға және сүйек ұлпалары-
на метастаз бере бастаған қатерлі ісік жасушаларының 
Du145 линиясы алынды. Қатерлі ісік жасушалары 10% 
инактивирленген бұзау сарысуында (РАА, Pasching, Авст-
рия), 1% глутамин ерітінсі, натрий пируватының (100мM) 
1%-ды ерітіндісі мен арнайы RPMI 1640 (Lonza) қоспада 
5% CO

2 
мөлшерлі 37°С температурадағы арнайы инкуба-

торда өсіріліп, дайындалды. Контаминациялық әсердің 
алдын алу мақсатында тәжірибе барысында жасушаларға 
антибиотиктер қолданылды. 

Зерттеу нәтижелері. Зерттеу тәжірибелеріміз-
де куркумин мен карназол қышқылының қосарланған 
әсерінің жасуша циклына әсерін бақылау мақсатында 
48 сағат өткеннен соңғы өзгерісін қарастырдық. Жасу-
ша циклының талдамасы ағынды цитометрия көмегімен 
куркумин және карназол қышқылдарының қосарланған 
әсерінен жасуша циклында өзгеріс тудыру әсері бақылау-
ға алынды.

Зерттеулеріміздің нәтижесінде қосарланған полифе-
нолды қосылыстар жасуша циклын тоқтатқаны айқын-
далды. Куркуминнің 7мкМ және карназол қышқылының 
10мкМ мөлшері өзара әсер ете отырып, жасуша циклы-
ның арнайы фазасында тежелуіне әкеліп отыр. 

Жалпы жасуша циклының арнайы төрт фаза немесе 4 
кезеңнен тұратынын білеміз. Мұнда, G

1
- өсу кезеңі, S- ДНҚ 

ның екі еселенуі, G
2
- өсуден және М – ол митоздық бөліну 

деп ажыратамыз. Жасуша циклының негізгі фазаларының 
бірі G

1 
– фазасында клетканың өзге де құрылымдары мен 

мРНҚ синтезінің басым кезеңі болып табылады. Диферен-
цацияға ұшыраған жасуша бөлінуді тоқтатып тыныштық 
яғни, G

0 
кезеңінде болады. G

2 
– кезеңі болса, жасушаның 

бөлінуіне дайындығының соңғы кезеңі болып табылады. 
Зерттеу жұмыстарымыздың нәтижесі бейнеленген 

төмендегі 1-суретке назар аударсақ, бақылау ретінде 
алынған қуық асты безі ісігі жасушаларының бір линия-
сы Du145 полифенолдар қосылмаған және куркуминің 
7мкМ, карназол қышқылының 10мкМ қоспасымен алын-
ғынан кездегі бейнесі көрсетілген. Жалпы әр жасушаның 
циклі әртүрлі болады. Жасушаның өсуі (интерфаза) ке-
зеңінде яғни ДНҚ мен белоктардың синтезі кезінде жасу-
шаның бөлінуіне дайындық үдерісі болады, ал бұл үдеріс 
қатерлі ісік жасушалары үшін салыстырмалы түрде қара-
сақ қысқа болады екен. 

 

Сурет 1 - Du145 жасушаларының полифенолдар әсерінен кейінгі 
салыстырмалы талдамасы

Жоғарыда келтірілген суреттегі А әріпімен бейнелен-
ген бақылау ретінде алынған Du145 қатерірлі ісік жасу-
шаларының еш қоспасыз нұсқасындағы жасуша циклінің 
бейнесі болса, осы суреттегі Ә нұсқасында куркуминнің 
7мкМ, ал карназол қышқылының 10мкМ концентрация-
ларымен өңделген ағынды цитометрия құрылғысында-
ғы бейнесі көрсетілген. Суреттен көріп отырғанымыздай, 
бақылау жасушаларының циклының бөліну фазаларының 
заңдылығына сәйкес қозғалысын көрсетіп отырса, екінші 
(1Ә) суреттегі бейнеленгендей жасуша циклының поли-
фенолдардың қоспасының әсеріне жасуша бөлінуінің те-
желгенін көруге болады.

Бақылау жасушаларымен салыстырғанда полифенол-
дар қосылған жасушаларда цикл S кезеңінде тежелгені ай-

қын байқалады. Ал полифенолдар қоспасынсыз 48 сағат 
көлемінде өсірілген Du145 қатерірлі ісік жасушаларының 
G

2
/M фазасында дейін циклдың жалғасқанын байқаймыз. 

Ал, 7мкМ куркумин әсері мен, карназол қышқылының 
10мкМ концентрациясының әсерінен жасушаның негізгі 
популяциясының G

0/1 
фазада өсуін тоқтатқан бақылау топ-

тағы бөлінбей қалған жасушалар саны 50%-ды құрайды. 
Қалған жасушалар полифенолдар қоспа құрамынының 
әсерінен жасуша циклының келесі фазасына өткенімен 
өсу жиілігі G

0/1 
кезеңінде тоқтады.

Көптеген өсімдіктектес полифенолдардың қатерлі ісік 
жасушаларының циклының өсуін тежейтін қасиеті бар. Де-
генмен де бұл қасиеттің қатерлі ісік жасушаларының бар-
лығында бірдей емес. Мысалы кейбір зерттеу жұмыстарын-
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да көрсетілгендей, ресвератрол U937 лимфома және HL60 
лейкемиялық промиолоциттерді жасушаларының өсу цик-
лын S фазасында тежеген. Ал, жүзім сүйектерінің сығынды-
сы тышқандардың қуық асты безі ісігінің қарқынды өсуін 
тоқтатқаны туралы мәліметтер де кездеседі. Ал кварце-
тин қуық асты безінің РС

3 
қатерлі ісік жасушаларының өсуін 

тоқтатқаны куркумин және карназол қышқылдарының 
әсерімен бақылағандағы біздің Du145 қатерірлі ісік жасу-
шаларының нәтижелеріне ұқсас нәтиже берген, яғни қа-
терлі ісік жасушаларының өсу циклын полифенолдардың 
қоспа әсерімен G

1
/S фазасында тоқтатқаны айқындалды. 

Қорытынды. Жүргізілген зерттеу тәжірибелік жұ-
мыстарымыздан көргеніміздей, полифенолдардың, яғни 
олардың ішінде куркумин және карназол қышқылының 
қосылған әсерімен жасуша өсуінің кезеңдеріне сәйкес уа-
қытқа байланысты анықтағанымыздай, қатерлі ісік жасу-
шаларының күрделі линияларының бірі Du145 қуық асты 
безі ісігі жасушасының өсуін G

0/1 
және S фазасында теже-

генін анықтадық. Бұл нәтижелер полифенолдардың ин-
гибиторлық әсерін қоспа түрінде байланысымен ұсын-
ғандағы нәтижелері зерттеу жұмыстарында алғаш рет 
алынып отырғаны ғылымға пайдасы бар екендігін және 
жаңа бағыт беретінін көрсетеді. 
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Исследование влияния природных полифенолов 
на клеточный цикл  рака простаты  Du145

Актуальность: Зная, что природные полифенолы полезны как пита-
тельные вещества, мы часто не решаем их использовать. Вероятно, это 
связано с отсутствием информации о полной биохимической структуре 
и механизме действия полифенолов. Однако в научной литературе есть 
много исследований о пользе полифенолов и их метаболическом влиянии 
на организм. Как известно из результатов исследований, действие поли-
фенолов улучшает функции организма и увеличивает его физиологиче-
скую активность. Учитывая, что полифенолы используются не только 
для нормального физиологического функционирования организма, но и 
при нарушениях обменных процессов, терапевтический эффект можно 
контролировать в сложных патологических состояниях. 

Поэтому в своем исследовании мы используем куркумин и карназо-
ловую кислоту для контроля метаболических эффектов природных 
полифенолов с точки зрения структуры и функции при раке простаты. 
Нарушение обменных процессов в митохондриях, одной из органелл, от-
вечающих за энергетический обмен клеток, приводит к патологическим 
необратимым процессам в клетке, органе и системе в целом. Поэтому 
важно изучать клеточные механизмы воздействия на отдельные орга-
неллы, в том числе с биохимической и физиологической точек зрения.

Цель исследования: определить влияние природных полифенолов 
куркумина и карназоловой кислоты на клеточный цикл клеток рака про-
статы.

Результаты: Куркумин и карназоловая кислота в комбинации подавля-
ют рост раковых клеток Du145 на фазе G

0/1
 и S в зависимости от времени 

воздействия.
Выводы: Определено влияние природных полифенолов (куркумина и 

карназоловой кислоты) на цикл клеток рака простаты Du145. Куркуми-
на в концентрации 7мкМ и карназоловая кислота 10 мкМ в комбинации 
останавливали деление клеток рака простаты в соответствии с фаза-
ми G

0/1
 и S.

Ключевые слова: рак предстательной железы, полифенол, куркумин, 
карназоловая кислота, комбинация препаратов.
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Study of the effect of natural polyphenols 
on the prostate cancer Du145 cell cycle

Relevance: Although natural polyphenols are known as 
useful nutrients, their use is quite occasional. This is probably 
due to a lack of complete information on their biochemical 
structure and mechanism of action. Scientific literature offers 
many studies on polyphenols’ benefits and metabolic effects 
on the body. Polyphenols are known to improve body function 
and increase physiological activity. Polyphenols are used in 
the body’s normal physiological function and metabolic disor-
ders, and their therapeutic effect can be controlled in complex 
pathological conditions. 

Therefore, in our study, we used curcumin and carnosic 
acid to control the natural polyphenols’ metabolic effects’ 
structure and function in prostate cancer. Metabolic disorders 
in mitochondria, one of the organelles responsible for cell en-
ergy metabolism, have an irreversible effect on the cell, organ, 
and the system as a whole. This urges the study of cellular ac-
tion on individual organelles, including the biochemical and 
physiological aspects.

The purpose was to determine the effect of natural poly-
phenols – curcumin and carnosic acid – on the prostate cancer 
cell cycle.

Results: Combination of curcumin and carnosic acid caused 
an exposure time-dependent suppression of Du145 cancer cells 
growth at G

0/1
 and S phases.

Conclusions: The effect of natural polyphenols – curcumin 
and carnosic acid – on the Du145 prostate cancer cell cycle was 
determined. Curcumin 7μM and carnosic acid 10μM in combi-
nation stopped phases G

0/1
 and S’ prostate cancer cells division.

Keywords: prostate cancer, polyphenol, curcumin, carnosic 
acid, drug combination.


