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Сүт безі қатерлі ісігінің алдын алудағы D3 
дәруменінің рөлі:  

Әдеби шолу
Өзектілігі: Бүкіл әлем бойынша, оның ішінде Қазақстанда сүт безі қатерлі ісігі өлім деңгейі жоғары, қатерлі 

аурулардың бірі болып табылады. Диагностика мен емдеудің заманауи озық әдістеріне қарамастан, сүт безі қа-
терлі ісігі «өлтіретін қатерлі ісік» үштігінде қалып отыр. Бұл сырқатты заманауи химиялық мақсатты, гор-
моналды иммундық препараттармен емдеу жақсы нәтиже береді, бірақ сүт безі қатерлі ісігінің дамуына әсер 
етпейді. Емдеудің жоғары құны, терапия процесінде дамып келе жатқан ісікке қарсы препараттарға төзімділік 
және, сайып келгенде, химиотерапияның жанама әсерлері ісік ауруының дамуына жол бермейтін алдын-алу шара-
ларының маңыздылығын көрсетеді.

Осы шолудың мақсаты – Д3 дәруменінің сүт безі қатерлі ісігінің патогенезіндегі, алдын-алу және емдеудегі ма-
ңызы мен орнын бағалау.

Нәтижелер: Сүт безі қатерлі ісігінің патогенезіндегі Д3 дәруменінің рөлін бағалау және Д3 дәруменінің негізгі 
ісікке қарсы әсер ету механизмдерін зерттеу, сүт безі қатерлі ісігінің патогенезіндегі Д3 дәруменінің шынайы 
рөлін анықтау және оны ісікке қарсы терапия бағдарламаларына енгізу үшін үлкен рандомизацияланған алдын-
ала зерттеулер жүргізу қажеттілігін көрсетеді.

Қорытынды: нәтижелер Д3 дәрумені сүт безі қатерлі ісігін емдеуде белсенді көмекші бола алатындығын көрсе-
теді.

Түйінді сөздер: сүт безі қатерлі ісігі (СБҚІ), Д3 дәрумені, алдын алу.

Кіріспе: 2018 жылы Қазақстан Республикасында 
4648 жаңа сүт безі қатерлі ісігі (СБҚІ) тіркелді. Сырқат-
танушылықтың өсу қарқыны 5 жыл ішінде, 2014 жыл-
дан 2018 жылға дейін 12,2% құрады. СБҚІ-нен болатын 
өлім-жітімнің орташа республикалық деңгейі жоға-
ры деңгейде қалып отыр – 100 000 тұрғынға шаққан-
да 6,8 адам, бұл елдегі СБҚІ проблемасының өзектілігін 
және қауіп факторларын анықтау үшін қосымша зерт-
теулер жүргізу қажеттілігін көрсетеді [1]. СБҚІ-нің этио-
логиясы көп қырлы. Генетикалық бейімділіктен басқа, 
өмір салты мен тамақтану да маңызды рөл атқарады. 
Қатерлі ісікке қарсы белсенділікті көрсететін, зат ал-
масуға, организмнің қорғаныс реакцияларын реттеуге 
қатысатын, қатерлі ісік ауруларының алдын алудағы дә-
румендердің маңызыздылығы туралы мәселелер зерт-
теушілер тарапынан көптеген жылдардан бері зерт-
теліп келеді. 

Көбінесе онкологтардың «қатерлі ісік» диагнозы 
расталған науқастарға берген алғашқы ұсыныстары-
ның бірі - ашық күнде болу уақытын қысқарту болып 
табылады. Бұл Д3 дәруменінің деңгейіне әсері жағы-
нан қаншалықты негізделген? Австралияның екі айма-
ғында СБҚІ бар, бұрын химиялық терапия алмаған па-
циенттерде 12 апталық проспективалық когорталық 
зерттеу жүргізілді. Пациенттердің осы топтарында Д3 
дәруменінің жетіспеушілігі сау әйелдермен салыстыр-
ғанда бастапқы деңгейден едәуір және тез төмендеуі-
мен анықталды [2]. Welsh канцерогенез кезінде Д3 
дәруменінің құрамының төмендегенін және функция-
сының бұзылғанын атап өтті [3]. 

Бұл шолудың мақсаты - сүт безі қатерлі ісігінің па-
тогенезінде, алдын алуда және емдеуде Д3 дәруменінің 
маңызы мен орнын бағалау.

Материалдар мен тәсілдер:
2010-2020 жылдарға арналған PubMed дерекқорын-

дағы әдеби деректерге «breast cancer», «vitamin d3» кілт 
сөздері бойынша талдау жүргізілді. 52 шолу мақала-
лары табылды. Бұл әдеби шолуға 33 әдеби дерек көзі, 
яғни ғылыми мақалалардың түпнұсқасы мен СБҚІ-нің 
патогенезіндегі Д3 дәруменінің рөлін бағалау нәтиже-
лерін талдаудан тұратын шолулар кіреді.

Нәтижелер:
Д3 дәруменінің деңгейі мен СБҚІ-нің даму қаупі ара-

сындағы байланысты зерттеулердің жеткілікті мөл-
шерінің нәтижелері дәлелдейді. Rossi М. және басқа-
лардың пікірінше, тамақтану құрамында Д дәрумені 
көп болатын әйелдерде сүт безі қатерлі ісігінің даму 
қаупі төмен [4].

2001-2011 жылдары Ирландияда 50-80 жас аралы-
ғындағы СБҚІ диагнозы бар 5417 әйелдермен жүргізіл-
ген зерттеуде, 2581 әйел сүт безі қатерлі ісігі диагно-
зы қойылғаннан кейін дереу D3 дәрумені қоспаларын 
қабылдай бастаған, сол кезде қатерлі ісіктен өлу қаупі 
20% төмендеген. Диагноз қойылғаннан кейін 6 ай ішін-
де D3 дәрумені қоспаларын қабылдай бастаған әйел-
дерде сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупі 49% төменде-
гені көрінген (HR=0,51, 95% CI=0,34-0,74; p<0,001) [5].

Неміс ғалымдары 2014 жылы 4413 СБҚІ-не шалдыққан 
науқастар қатысқан бес зерттеудің нәтижелері бойын-
ша жүргізген мета-анализі 1,25 (OH) D3 (>75 η mol/L) жо-
ғары деңгейінің СБҚІ-нен туындайтын өлім қаупін 42%-ке 
(HR=0, 58, 95% CI=0.38-0.84)төмендететінін көрсетті [6].

2016 жылы жарияланған шолуда Е.Т. Jacobs жағдай-
ды-бақылау мен проспективті зерттеулерінен тұратын, 
айналымдағы 25 (OH) D концентрациясы мен сүт безі қа-
терлі ісігінің қаупі арасындағы байланысты зерттеуді қам-
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титын төрт қатаң мета-анализге сілтеме жасайды [7-10]. 
Авторлардың пікірінше, алынған нәтижелерде зерттеу 
түрі мен дизайнына байланысты айырмашылықтар бар. 
25 (OH) D және сүт безі қатерлі ісігі арасындағы статисти-
калық маңызды кері байланыс негізінен жағдайды бақы-
лау зерттеулерінде табылды. Керісінше, проспективалық 
зерттеулер 25 (OH) D және сүт безі қатерлі ісігі аурула-
ры арасында айтарлықтай байланыс жоқ екенін көрсетті. 
Осыған байланысты, зерттеушілердің пікірінше, Д3 дәру-
менінің сүт безі қатерлі ісігінің патогенезіндегі рөлі тура-
лы мәселе мұқият зерттеуді қажет етеді [11].

2018 жылы сүт безі қатерлі ісігі кезінде Д3 дәруменінің 
қорғаныш әсерін көрсететін 68 зерттеудің мета-анализі 
жарияланды. Авторлардың айтуы бойынша, жағдайды-
бақылау зерттеулерінде СБҚІ-мен сыртқаттану қаупі 35% 
төмендеген (OR=0,65, 95% CI=0,56-0,76), когортты зерттеу-
лерде - 15% (OR=0,65, 95% CI=0,56-0,76), когортты зерттеу-
лерде - 15% (ОР=0,85, 95% ДИ=0,74-0,98). Д3 дәруменінің 
сүт безі қатерлі ісігінен қорғаныштық қатынасы аурудың 
пайда болу қаупінің 33% төмендеуімен тек пременопауза-
дағы әйелдерде сақталғандығын атап өту қызық (OR=0,67, 
95% CI=0,49-0,92) [12]. Ұқсас деректер Hossein және басқа-
лар жариялаған мета-анализден алынды. 2019 жылы: Д3 
дәруменінің жетіспеушілігі сүт безі қатерлі ісігінің даму 
қаупімен тікелей байланысты болған [13]. 

Cardoso және басқа да авторлар (2014) тарапынан 
жүргізілген Cochrane жүйелі шолусында, Д3 дәруменін 
әр түрлі формада (холекальциферол, эргокальциферол, 
алфакальцидол немесе кальцитриол), қабылдаған па-
циенттердің дозасына, қабылдау ұзақтығына және енгі-
зу жолына қарамастан, талдауы ұсынылды. Пациенттер 
туралы мәліметтер «плацебо» тобымен, зерттеліп жат-
қан ем қабылдамаған сау ересектермен және Д3 дә-
руменінің метаболизмімен байланысты емес тұрақты 
фазадағы созылмалы аурулары бар ересектермен са-
лыстырылды. Жүргізілген талдау бойынша қазіргі кез-
де Д3 дәруменін қосу қатерлі ісік қаупін жоғарылататы-
ны немесе азайтатындығы туралы нақты дәлелдер жоқ, 
сынамалардың кішігірім мөлшеріне және қатысушылар-
дың шығып кетуіне байланысты I типті қателіктер қаупі 
бар. Холекальциферолды қосымша енгізу қатерлі ісік 
өлімін 12%-ға төмендеткен (95% CI:2-22%), ал Д3 дәру-
менінің басқа формалары барлық себептерден болатын 
өлімді 7%-ға төмендеткен (95% CI:2-12%). Холекальцифе-
рол мен кальций қоспаларын біріктіріп қабылдау бүйрек 
тастарының жиілеуіне себеп болған [14].

Д3 дәрумені - бұл күшті стероидты кальцитриол гор-
монының ізашары және басқа дәрумендерден айырма-
шылығы, тіндерде өзінің рецепторы, сонымен қатар Д- дә-
руменін Д-гормонына жатқызуға мүмкіндік беретін өзінің 
тасымалдаушы ақуызы бар, оның функциялары геннің 
транскрипциясын реттеуге байланысты мақсатты тіндер-
де биологиялық реакцияларды қалыптастыру және моду-
ляциялау мүмкіндігін беруші болып табылады [15]. Д дәру-
менінің пролиферацияға, апоптозға және жасушалардың 
дифференциациясына әсері туралы мәселе осы әсер ету 
механизмдерін іздеу және Д дәрумені тапшылығының 
әсерін көрсеткен соңғы жылдардағы эпидемиологиялық 
зерттеулерді бағалау тұрғысынан ең көп зерттелген мәсе-
лелердің біріне айналды, соның ішінде жұқпалы емес бір-
қатар аурулардың, қатерлі ісік ауруының, яғни сүт безі қа-
терлі ісігінің, қуықасты безінің және ішектің қатерлі ісігінің 
өлім-жітімі туралы мәселелері бойынша [16-21].

Д дәруменінің рецепторларының әр түрлі мүшелер 
мен тіндердің жасушаларында ғана емес, сонымен қа-
тар ісік жасушаларында болуы, сонымен қатар Д дәру-
менінің осы рецепторлары жетіспейтін жасушаларға рет-

тегіш әсері, Д -дәруменінің пролиферацияға, метастазға, 
неоангиогенез және инвазияға тежегіш әсері бар екенін 
болжауға рұқсат береді [22-24]. Бұл дегеніміз, оның қан 
сарысуындағы деңгейі қатерлі ісік ауруының даму қаупі-
не қатысты қорғаныс әсерімен байланысты болуы мүмкін.

Дәрумендер мен микроэлементтерді қолдана оты-
рып, сүт безі қатерлі ісігінің химиялық алдын алуын қа-
растырған кезде Моkbel және басқалар, Simboli-Campbell 
мен басқа авторлар деректеріне жүгіне отырып, Д3 дәру-
менінің ісікке қарсы әсері екі негізгі механизммен байла-
нысты екенін көрсетеді: кеуде тінінде болатын рецептор-
лардың өсуін ынталандыратын сигналдарды басу арқылы 
жасушалардың өсуін тежейтін антипролиферативті әсері 
және кеуде жасушаларының табиғи өліміне ықпал ететін 
проапоптотикалық әсері. Осындай деректер басқа зерт-
теушілердің еңбектерінде де көрсетілген [25-28].

 D3 дәруменінің ісік процесіне әсер ету механизм-
дерін зерттеу кезінде Santos және т.б. (2017) олардың 
зерттеулері бойынша Д3 дәрумені ісік жасушаларына 
энергия тепе-теңдігін, өсуін және тіршілігін сақтау үшін 
қажет гликозды тежейді. Гликолитикалық ферменттерді 
тежеу арқылы Д3 дәрумені глюкозаның сіңуін азайтады, 
апоптозды қоздырады, жасушаның өміршеңдігін едәуір 
төмендетеді. Д3 дәруменінің бұл әсерлері гликолизді 
және қатерлі ісік жасушаларының тіршілігін реттейтін 
рапамициннің (mTOR) экспрессиясының төмендеуімен 
сәйкес келеді [29].

Д3 дәруменінің ісікке қарсы әсерін зерттеуді жалғас-
тыра отырып, сол авторлар сүт безі қатерлі ісігінің агрес-
сивтілігін едәуір төмендететіні туралы мәліметтер алды. 
Өсу, инвазия және метастаз процесі үшін метастатикалық 
қатерлі ісік жасушалары жасушадан тыс ортаны қышқыл-
дандыруға байланысты оңтайлы рН деңгейін ұстап тұруы 
керек екендігі белгілі. Бұл процесс V-H + -ATФ-дар про-
тонды сорғының плазмалық мембранаға шамадан тыс 
әсер етуі жағдайында мүмкін болады, бұл өз кезегінде жо-
ғары гликолитикалық ағынмен, mTORC1 активациясымен 
және гипоксиямен байланысты. V-H + -ATФ-нің шамадан 
тыс экспрессиясы метастаздың төмен деңгейімен ісіктер-
мен салыстырғанда жоғары агрессивті СБҚІ фенотиптері-
не тән, оны зерттеушілер әр түрлі СБҚІ фенотиптерінің ісік 
модельдері MB231 және MCF-7 үшін қолданған. Авторлар 
тапқан протондық сорғыдағы Д3 дәруменінің ингибитор-
лық әсері сүт безі қатерлі ісігі жасушаларында VH + -AT-
Фазалар функциясын және экспрессиясын басу арқылы 
олардың Д3 дәрумені, улы емес және кең қолданылатын 
қосылыс, қатерлі ісіктің агрессивтіліктігін едәуір төменде-
теді деген тұжырым жасауға мүмкіндік береді. [30]. Алын-
ған нәтижелер зерттеушіге Д3 дәруменінің сүт безі қа-
терлі ісігіндегі терапиялық және профилактикалық рөлі 
туралы айтуға негіз береді [29,30].

Д3 дәрумені минералдар мен сүйектердің гомеоста-
зына қатысатыны белгілі. Бұрын ол негізінен остеопо-
розды және рахитті емдеуде қолданылған. Соңғы жылда-
ры Д3 дәрумені иммуномодуляциялаушы агент ретінде 
анықталды, сонымен қатар бірнеше ауруларда, соның 
ішінде аутоиммунды ауруларда рөл атқаруы мүмкін. Им-
мунологиялық және ревматологиялық аурулар бірінші 
болып зерттелді, бірақ қазіргі кезде ісік жасушаларының 
Д3 дәруменімен өзара әрекеттесуі басты назарда тұр [31].

Остеопорозды емдеуді арналған Bouvard және бас-
қалардың зерттеуінде: ароматаза ингибиторлары-
мен 10 жыл бойы емделген люминальды сүт безінің қа-
терлі ісігінің түрі бар 450 постменопаузды әйелдердің 
11,3% жағдайында Д3 дәруменінің жетіспеушілігі анық-
талған. Зерттеу көрсеткендей, қатерлі ісік диагностика-
сы кезіндегі жас (HR=1.07, P≤0.01) және Д3 дәруменінің 
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жетіспеушілігі (HR=1.85, P=0.04) осы топтағы науқастар-
дың өлім қаупінің жоғарылауымен байланысты болған. 
Бұл сүт безі қатерлі ісігі кезінде ароматаза ингибиторла-
рын қабылдайтын әйелдерге Д3 дәруменін қосып, остео-
порозды бисфосфанаттармен емдеуге жауаппен корре-
ляциялайды. Сүйек метастаздарын емдеу схемасына Д3 
дәруменін енгізу рецидив пен өлім қаупінің 50% төмен-
деуіне әкелді. Д3 дәруменінің сүт безі қатерлі ісігіне қатыс-
ты болжамдық рөлін гендер белсенділігін реттейтін ядро-
лық транскрипция факторлары ретінде әрекет ететін сүт 
безі қатерлі ісігі жасушаларында Д3 дәруменінің рецеп-
торларының болуының авторлары түсіндіреді [32].

Д дәруменінің онкологиялық аурулардағы маңызды 
рөлінің тағы бір аспектісі - сүйек метастаздарын емдеу-
дегі асқынған остеомаляция. Сүт безі қатерлі ісігінде ос-
теопороз (остеомаляция) мен сүйек метастаздарының 
жиілігі өте жоғары, сондықтан бұл мәселе өзекті болып 
табылады. Зерттеулер көрсеткендей, Д3 дәруменінің 
жетіспеушілігі бисфосфонаттармен байланысты жақ сү-
йектерінің остеонекрозын дамытудың қауіпті факторы 
болып табылады. Егер Д3 дәрумені жетіспесе (ол жойыл-
ғанға дейін), пероральді және парентеральді бисфосфо-
наттарды қолдануға болмайды. Бірақ бұл факт барлық 
дәрігерлерге белгілі емес және Д3 дәрумені деңгейін тү-
зетпестен бисфосфанаттармен ем қабылдап жүрген нау-
қастардағы остеонекроздар соңғы жылдары жиі кез-
деседі, оны бисфосфаттардың қол жетімділігімен және 
дәрігерлер тарапынан Д3 дәрумені деңгейін бақылау 
бойынша абайсыздығы себебімен түсіндіруге болады. 
Д дәрумені деңгейін бақыламастан бисфосфанаттарды 
тағайындау, көбінесе төменгі жақтың остеонекрозына 
әкеледі. Д3 дәруменінің деңгейін барлық онкологиялық 
науқастарда бақылап, оны Д3 дәруменінің адекватты 
қоспасымен бірге, әсіресе тамақтанудың жетіспешілігі 
бар онкологиялық науқастарда емдеу керек [33].

Қорытынды:
Д3 дәруменінің адам ағзасындағы рөлі және оның 

деңгейінің онкологиялық патологияның дамуы мен ағы-
мымен байланысы туралы осы уақытқа дейін жинақтал-
ған мәліметтер, ағзадағы Д3 дәруменінің жеткіліксіз мөл-
шерін түзету қатерлі ісік ауруларының алдын алу мен 
кешенді емдеуде перспективалық бағыт болуы мүмкін 
деп болжаланады. Сонымен қатар, жоғарыда көрсетілген-
дей, барлық зерттеулердің нәтижелері ағзадағы Д3 дәру-
менінің төмен мөлшерінің аурушаңдықпен және сүт безі 
қатерлі ісігі бар ауруларға байланысты нашар болжамы-
мен өзара байланысын бірмәнді түрде баяндаймайды, бұл 
осы сұраққа нүкте қоятын үлкен перспективалық рандо-
мизацияланған зерттеулердің қажеттілігін баса көрсетеді.
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Роль витамина Д3 в профилактике  
рака молочной железы:  

Обзор литературы

Актуальность: Во всём мире и в Казахстане рак молочной железы 
(РМЖ) является одним из наиболее распространённых злокачественных 
заболеваний с высоким уровнем смертности. Несмотря на современные 
передовые методы диагностики и лечения, РМЖ остаётся в тройке ли-
деров «раков-убийц». Лечение современными химиотаргетными, гормо-
нальными иммунными препаратами дает хорошие результаты, но не 
влияет на заболеваемость РМЖ. Высокая стоимость лечения, устой-
чивость к противоопухолевым препаратам, развивающаяся в процессе 
терапии, и, наконец, побочные эффекты химиотерапии подчеркивают 
важность проведения профилактических мероприятий, позволяющих 
предотвратить развитие опухолевого заболевания.

Цель настоящего обзора – оценить значение и место витамина Д3 
в патогенезе, профилактике и лечении рака молочной железы. 

Результаты: Анализ обзорных и оригинальных статей по оценке 
роли витамина Д3 в патогенезе РМЖ и изучение основных противоо-
пухолевых механизмов действия витамина Д3 подчеркивают необ-
ходимость проведения больших рандомизированных проспективных 
исследований для определения истинной роли витамина Д3 в патоге-
незе РМЖ и возможном включении его в программы противоопухолевой 
терапии.

Выводы: Полученные результаты показывают, что витамин Д3 
может стать действующим вспомогательным средством при лече-
нии РМЖ.

Ключевые слова: Рак молочной железы (РМЖ), витамин Д3, профи-
лактика.
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The role of Vitamin D3  
in breast cancer prevention:  
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Relevance: Breast cancer is one of the most common 
malignancies with a high mortality rate all over the world, 
including Kazakhstan. Despite modern advanced diag-
nosis and treatment methods, breast cancer remains one 
of the top three «killer cancers.» Treatment with immuno-
globulins and modern targeted chemotherapy agents is 
efficient but does not reduce the breast cancer incidence. 
High treatment cost, antitumor drug resistance occurring 
during therapy, and significant side effects of chemother-
apy urge the importance of prophylactic actions able to 
prevent the tumor disease. 

Purpose: To review the Vitamin D3 role and potential 
in breast cancer prevention.

Results: The analysis of the literature reviews and 
original articles accessing the Vitamin D3 role in breast 
cancer pathogenesis and the study of the main antitumor 
mechanisms of Vitamin D3 action emphasize the need 
for large randomized prospective studies to determine 
the actual Vitamin D3 role in breast cancer pathogenesis 
and its possible inclusion in antitumor therapy regimens.

Conclusion: The results obtained evidence the Vita-
min D3 adjuvant potential in breast cancer treatment.
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