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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Запальні захворювання кишечника (ЗЗК), до яких 

належить виразковий коліт (ВК), є однією із найбільш серйозних і не 

вирішених проблем сучасної гастроентерології. За важкістю перебігу та 

частотою ускладнень ЗЗК займають одне із провідних місць в структурі хвороб 

шлунково-кишкового тракту [Воробьев Г. И., 2008; Kaser A., 2010; Адлер Г., 

2001]. Етіологія даного захворювання достеменно невідома, серед причин 

називають спадковість, алергічні реакції, харчування, тощо [Kaser A., 2010; 

Daniel K., 2002]. Для ВК  характерні дистрофічні та атрофічні зміни слизової 

оболонки товстої кишки, що супроводжуються розладом секреторної і моторної 

функцій та порушенням травлення,  а також позакишкові прояви (загальна 

інтоксикація, ураження печінки, суглобів, слизових оболонок та шкіри) [Daniel 

K., 2002].  

Так як пухлинний ріст, як правило, супроводжується ознаками запалення 

у пухлинних вузлах та прилеглій умовно нормальній тканині [Xie J. et al., 2008; 

Ullman T. A. et al., 2011; Jain S.K. et al., 1997], а тривале медикаментозне 

пригнічення запалення значно зменшує ризик розвитку новоутворень [Xie J. et 

al., 2008; Имянитов Е. Н., 2010; Tsai C.-J. et al., 2013], то хронічний ВК 

вважають передраковим станом. Більш того, кількість випадків 

колоректального раку серед осіб, що страждають на ВК понад 10 років, зростає 

у 8 разів порівняно з середньопопуляційним значенням [Воробьев Г. И., 2008].  

Для терапії ВК традиційно використовують протизапальні засоби, 

зокрема препарати на основі 5-аміносаліцилової кислоти, кортикостероїди, 

імунодепресанти. Проте всі вони мають низку недоліків, серед яких: 

порушення функцій органів травлення (нудота, блювота, діарея, виразка 

шлунку, гепатит, панкреатит), кровотворення (агранулоцитоз, 

гранулоцитопенія, тромбоцитопенія, гемолітична анемія), токсичне ураження 

нирок, пригнічення імунітету, розвиток гормональної залежності [Cottone M. et 

al., 2011; Bamba S. et.al., 2011]. Тому пошук та створення високоефективних та 

безпечних протизапальних препаратів для лікування виразкового коліту та 

запобігання злоякісним новоутворенням залишається важливим завданням 

сучасної прикладної та фундаментальної науки.  

Останнім часом похідні піролу 1-(4-Сl-бензил)-3-Сl-4-(СF3-феніламіно)-

1Н-пірол-2,5-діон (МІ-1) і 5-аміно-4-(1,3-бензотіазол-2-іл)-1-(3-метоксифеніл)-

1,2-дигідро-3Н-пірол-3-он (Д1), як інгібітори тирозинкіназ, розглядаються і як 

потенційні сполуки протипухлинної дії за експериментального канцерогенезу 

товстої кишки [Kuznietsova H. M., 2013; Кузнєцова Г. М., 2013; Yablonska S., 

2009; Гарманчук Л. В., 2011;  Бабута О. М., 2013; Линчак О. В., 2011]. 

Встановлено, що вказані сполуки є відносно безпечними для органів 

травлення, виділення та репродукції при хронічному введенні та сприяють 

зменшенню запалення, що супроводжує розвиток раку та оксидативного стресу 

[Рибальченко В. К. та ін., 2010-2015]. Однак, системного дослідження 

вищевказаних сполук щодо їх можливих протизапальних ефектів на слизову 

оболонку товстої кишки при виразковому коліті не проводилось, так само як і 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xie%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ullman%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21530747
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xie%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cottone%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21466493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bamba%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21991497
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дослідження їх токсичності у порівнянні з класичними протипухлинними та 

протизапальними сполуками.  

Таким чином, дослідження впливу похідних піролу на розвиток 

експериментального коліту є перспективним як з точки зору розширення 

уявлень про механізми дії вказаних сполук, так і з погляду їх застосування за 

умов передракових станів для попередження злоякісного переродження клітин 

слизової оболонки товстої кишки.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дані 

дослідження виконані в рамках науково-дослідної роботи Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Механізми реалізації 

адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов розвитку різних 

патологій» (тема № 11БФ036-01 № держ. реєстрації 0111U004648).  

Мета та завдання дослідження. Метою роботи було вивчення впливу 

похідних піролу на морфо-функціональний стан слизової оболонки товстої 

кишки щурів за умов виразкового коліту та оцінка їх токсичності у порівнянні з 

традиційними протизапальними та протипухлинними засобами.  

Для досягнення даної мети було поставлено такі завдання: 

1. Дослідити підгостру токсичність різних доз похідних піролу 5-аміно-4-

(1,3-бензотіазол-2-іл)-1-(3-метоксифеніл)-1,2-дигідро-3Н-пірол-3-он (Д1) і 1-(4-

Сl-бензил)-3-Сl-4-(СF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діон (МІ-1) на стан слизової 

оболонки товстої кишки інтактних щурів у порівнянні з традиційним 

протипухлинним засобом 5-фторурацилом. 

2. Оцінити протизапальні та захисні ефекти похідних піролу Д1 і МІ-1 на 

слизову оболонку товстої кишки за умов індукованого оцтовою кислотою 

виразкового коліту у порівняні з традиційним протизапальним препаратом 

преднізолоном. 

3. Вивчити сумісний вплив похідних піролу Д1 і МІ-1 на слизову 

оболонку кишки щурів при виразковому коліті. 

4. Проаналізувати ефекти комбінацій кожного з похідних піролу з 

преднізолоном на слизову оболонку товстої кишки щурів при виразковому 

коліті. 

5. Вивчити сумісний вплив обох похідних піролу і преднізолону на 

слизову оболонку товстої кишки щурів при виразковому коліті. 

Об’єкт дослідження: морфологічні зміни у слизовій оболонці висхідної і 

низхідної ободової, прямої та сліпої кишках щурів при дії похідних піролу Д1 і 

МІ-1, 5-фторурацилу, преднізолону у нормі та при індукції коліту. 

Предмет дослідження: слизова оболонка висхідної і низхідної ободової, 

прямої та сліпої кишок в нормі та при індукованому коліті. 

Методи дослідження: макроскопічні та мікроскопічні методи оцінки 

стану слизової оболонки товстої кишки, гістологічні, морфометричні методи, 

методи статистичного аналізу.  

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше описано морфо-

функціональний стан висхідної і низхідної ободової, сліпої і прямої кишок 

щурів після короткочасного (14 днів) впливу потенційних нових 



5 

 

протипухлинних сполук – похідних піролу (МІ-1 і Д1). Отримано дані щодо 

гістології кишечника щурів за умов дії поширеного протипухлинного препарату 

5-фторурацилу і показано, що похідні піролу (МІ-1 і Д1) є значно менш 

токсичними для кишечника щурів порівняно з 5-ФУ. Показано виражену 

протизапальну дію похідних піролу (МІ-1 і Д1) при виразковому коліті товстої 

кишки щурів. Вперше встановлено відновлення морфо-функціонального стану 

кишки щурів за умов виразкового коліту при застосуванні похідних піролу   

(МІ-1 і Д1) як окремо, так і сумісно з традиційними ліками. Отримано дані 

щодо статевих особливостей розвитку коліту у щурів та встановлено статеві 

відмінності цих тварин у сприйнятливості як до традиційної терапії, так і до 

протизапального впливу похідних піролу: встановлено, що самки більш схильні 

до запальних захворювань кишки, і менш чутливі до терапії протизапальними 

засобами. 
Практичне значення одержаних результатів. Результати гістологічних 

досліджень, виконаних на моделі виразкового коліту щурів, є підгрунтям для 

створення нових підходів для лікування ЗЗК, зокрема створення нових 

лікарських препаратів на основі похідних піролу. Встановлені морфологічні 

особливості перетікання запальних процесів за умов індукованого коліту 

можуть бути використанні для розробки діагностичних критеріїв у клінічній 

практиці для оцінки ефективності проведеного лікування. Отримані результати 

впроваджені у навчальний процес кафедри цитології, гістології та біології 

розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 

кафедри нормальної фізіології, медичної біології, біофізики та біохімії 

Київського медичного університету Української Асоціації народної медицини. 

Особистий внесок здобувача полягає у формулюванні мети та основних 

завдань роботи (за участю наукового керівника): здійснені аналізу літературних 

джерел; плануванні і виконанні експериментальних досліджень, гістологічній 

обробці матеріалу та статистичному аналізі результатів; інтерпретації та 

узагальненні отриманих даних та формулюванні висновків роботи (за участю 

наукового керівника та інших співавторів публікацій). 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи були представлені 

на таких вітчизняних та міжнародних конференціях: Х міжнародна наукова 

конференція «Молодь і поступ біології» (м. Львів, Україна, 2014); ХІІ 

міжнародна наукова конференція «Шевченківська весна 2014: біологічні науки» 

(м. Київ, Україна, 2014); міжнародна наукова конференція «Механізми 

функціонування фізіологічних систем» (м. Львів, Україна, 2014); ХІІ 

міжнародна науково-практична конференція «Наука ХХІ століття: новий 

підхід» (м. Санкт-Петербург, Росія, 2015); 19 міжнародна конференція «Біологія 

– наука 21 століття» (м. Пущино, Росія, 2015); міжнародна конференція «III 

Весняні наукові читання» (м. Харків, Україна, 2015); Міжнародна наукова 

конференція «Актуальні проблеми клітинної біології та біотехнології» (м. 

Львів, 2015); Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

сучасної науки» (м. Львів, 2015); Науково-практична конференція 

«Мультипробіотики в профілактиці та лікуванні найбільш поширених 
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захворювань» (м. Київ, 2015), Міжнародний конгрес «Досягнення в області 

запальних захворювань кишечника» (м. Орландо, США, 2015). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових праць, з 

них 6 статей, 5 з яких у спеціалізованих фахових виданнях, рекомендованих 

ДАК України, в тому числі 1 стаття у іноземному міжнародному журналі, який 

індексується науковометричною базою  SCOPUS, та 10 тез доповідей у 

матеріалах міжнародних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Основний зміст дисертації викладено на 

174 сторінках друкованого тексту. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, матеріалів та методів досліджень, результатів досліджень та їх 

обговорення, висновків, списку використаних джерел з наведенням реквізитів 

294 друкованих праць. Дисертаційна робота ілюстрована 57 рисунками та 22 

таблицями. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи досліджень 

Дослідження проводилися відповідно до Закону України №3447-IV «Про 

захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006 р. Висновок комісії з 

питань біоетики ННЦ «Інститут біології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка протокол № 8 від 02.11.2015 р. 

Похідні піролу 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-

діон (МІ-1), 5-аміно-4-(1,3-бензотіазол-2-іл)-1-(3-метоксифеніл)-1,2-дигідро-

3Н-пірол-3-он (Д1) були синтезовані методом in silico дизайну науково-

виробничим хіміко-біологічний центром Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка як таргетні інгібітори протеїнкіназ, що 

мають антипроліферативні та проапоптичні властивості in vitro [Пат. № 22204 

(UA) від 25.04.2007; Дубініна, 2007; Garmanchuk, 2013;  Гарманчук, 2013], а 

також протипухлинну активність in vivo (Lynchak, 2009) за відносної 

безпечності для органів травлення, виділення, кровотворення та репродукції 

(Яблонська, 2009; Харчук, 2008, 2010; Byelinska, 2010; Kuznietsova, 2015). 

Дослідження їх підгострої токсичності проводили на 85 білих нелінійних 

щурах-самцях з середньою масою тіла 104 г. Щурів утримували в умовах 

віварію на стандартному харчовому раціоні та водному режимі при 

нормальному світловому дні. Як препарат порівняння використали                     

5-фторурацил (ОАО «ВЕРОФАРМ», Україна), традиційний хіміотерапевтичний 

препарат у лікуванні колоректального раку [Гарин, 2000; Олийниченко, 2000; 

Телетаева, 2009].  

Вплив похідних піролу (МІ-1 і Д1) у різних дозах, та порівняння їх ефектів 

з впливом 5-фторурацилу на морфо-функціональний стан товстої кишки щурів 

вивчали протягом 14 днів. Речовини, що досліджувались вводили тваринам 

щоденно натще у дозах, що за умов повного всмоктування відповідають їх 

концентраціям в крові 10
-4

М, 5х10
-4

М, 10х10
-4

М: МІ-1 – у дозах 2,7 мг/кг 

(умовно ефективна) (Lynchak, 2009), 13,5 мг/кг (5-кратна від ефективної) та     

27 мг/кг у дозах (10-кратна від ефективної); Д1 – у дозах  2,3 мг/кг (умовно 
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ефективна) (Kузнєцова, 2012), 11,5 мг/кг (5-кратна від ефективної) та 23 мг/кг 

(10-кратна від ефективної); 5-ФУ – у дозах 0,86 мг/кг, 4,3 мг/кг, 8,6 мг/кг 

(умовно ефективна) та 45 мг/кг (5 кратна від ефективної). МІ-1 та Д1 вводили 

розчиненими у соняшниковій олії, що містила 15% ДМСО (всього 0,1 мл) per 

os, 5-ФУ вводили внутрішньоочеревинно розведеним у фізрозчині. Контрольні 

тварини отримували відповідні розчинники.  

Експериментальні групи у дослідженні підгострої токсичності: 

І група – Дослідний контроль (n=8); 

ІІ група – МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг (n=5); 

ІІІ група – МІ-1 у дозі 13,5 мг/кг (n=7); 

IV група – МІ-1 у дозі 27 мг/кг (n=7); 

V група – Д1 у дозі 2,3 мг/кг (n=7); 

VI група– Д1 у дозі 11,5 мг/кг (n=7); 

VII група –Д1 у дозі 23 мг/кг (n=7); 

VIII група –5-ФУ у дозі 0,86 мг/кг (n=7); 

IX група– 5-ФУ у дозі 4,3 мг/кг (n=7); 

X група– 5-ФУ у дозі 8,6 мг/кг (n=7); 

XI група –5-ФУ у дозі 45 мг/кг (n=7). 

Дослідження протизапальної дії похідних піролу (МІ-1 і Д1) за умов 

експериментального коліту проводили протягом 2 тижнів на 61 білих 

лабораторних нелінійних щурах-самцях з середньою масою 213 г та на 61 

щурах-самках з середньою масою  208 г. Тварин утримували, як і в 

попередньому експерименті. Модель експериментального виразкового коліту 

відтворювали 2-кратним ректальним введенням 1 мл 4% розчину оцтової 

кислоти з інтервалом в 1 тиждень. Попередньо тваринам очищали товсту 

кишку шляхом ректального введення 2-3 мл фізіологічного розчину з 

наступним масажем нижньої частини черева для полегшення випорожнення за 

10-15 хв до введення оцтової кислоти. МІ-1 та Д1 вводили, як і в попередньому 

досліді, в умовно ефективних дозах (2,7 мг/кг та 2,3 мг/кг відповідно). Як 

препарат порівняння було використано преднізолон (ПрАТ «БІОФАРМА» 

Україна) – дегідрований аналог гідрокортизону, що широко використовується 

при виразковому коліті та інших захворюваннях, що супроводжуються 

хронічним запаленням, особливо аутоімунної природи. Преднізолон у дозі      

0,7 мг/кг (Bamba S. et.al., 2011) вводили щоденно внутрішньоочеревинно 

розведеним у фізіологічному розчині. Введення сполук здійснювали через 2 

години після першого введення оцтової кислоти. Контрольні тварини 

отримували відповідні розчинники.  

Експериментальні групи у дослідженні на моделі виразкового коліту: 

І група  – Дослідний контроль (n=5); 

ІІ група  – Коліт (n=7);  

ІІІ група –  Коліт +Д1 (n=7); 

IV група –  Коліт + МІ-1 (n=7); 

V група –  Коліт + Д1 + МІ-1 (n=7); 

VI група  – Коліт + преднізолон (n=7); 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bamba%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21991497
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VII група  – Коліт + преднізолон + Д1 (n=7); 

VIII група  – Коліт + преднізолон + МІ-1 (n=7); 

IX група  – Коліт + преднізолон + Д1 + МІ-1 (n=7). 

Щурів умертвляли через 1 добу після останнього введення речовин 

шляхом інгаляції з CO2 та наступною цервікальною дислокацією. 

Макроскопічні методи дослідження. Після розтину тварин виділяли 

товсту кишку, розтинали її по лінії прикріплення очеревини, промивали у 

фізіологічному розчині і аналізували внутрішню поверхню слизової оболонки. 

Стан слизової оболонки товстої кишки на макро- рівні оцінювали за 10 

бальною шкалою [Şehirli A., 2009]. При оцінці пошкоджень слизової оболонки 

вважали: 0 – відсутність пошкоджень; 1 – локалізована гіперемія, без виразки; 2 

– виразка без гіперемії або потовщення стінки кишки; 3 – виразка із запаленням 

в одному місці; 4 – два або більше сайтів виразки / запалення; 5 – великі сайти 

пошкодження (більше 1 см) по всій довжині товстої кишки; 6-10 пошкодження 

більше 2 см по всій довжині товстої кишки, де оцінка на 1 бал збільшується по 

кожному додатковому 1 см ушкодження [Şehirli A., 2009]. 

Гістологічні методи дослідження. Для гістологічних досліджень брали 

сегменти висхідної ободової, низхідної ободової, сліпої та прямої кишок, які  

фіксували у 10% нейтральному сольовому формаліні, та виготовляли 

парафінові зрізи за традиційними гістологічними методиками. Препарати 

забарвлювали гематоксиліном-еозином за стандартною методикою 

[Горальський Л. П., 2005].  

Мікроскопічні методи дослідження. Гістологічні препарати аналізували 

на світлооптичному рівні за допомогою мікроскопа Olympus BX41 (Olympus 

Europe GmbH, Японія), кольорові мікрофотографії отримували за допомогою 

цифрової фотокамери Olympus C-5050 Zoom (Olympus Europe GmbH, Японія) 

та вказаного мікроскопа. Стан слизової оболонки на мікро- рівні оцінювали за 

11-бальною шкалою, при цьому вважали: 0-3 бали – втрата архітектури 

слизових оболонок (0 – відсутня, 1 – слабка, 2 – помірна, 3 – значна); 0-3 бали – 

клітинна інфільтрація (0 – відсутня, 1 – слабка, 2 – помірна, 3 – значна); 0-3 

бали – мʼязове потовщення (0 – відсутнє, 1 – слабке, 2 – помірне, 3 – значне); 0-

1 бал – формування крипт абсцесів (0 – відсутні, 1 –наявні); 0-1 бал – 

виснаження келихоподібних крипт (0 – відсутні, 1 –наявні) [Appleyard C.B., 

Wallace J.L., 1995]. Оцінювали також стан мікроциркуляторного русла 

(наявність та вираженість розширення /звуження кровоносних та лімфатичних 

капілярів, еритро- та лімфопедезу, крововиливів, крово- та лімфостазів). 

Ступінь загального ураження товстої кишки обчислювали як суму балів за 

мікро- і макро- пошкодженнями. 

Морфометричні методи дослідження.  Морфометричні дослідження 

проводили за допомогою програми WCIF ImageJ. На препаратах товстої кишки 

вимірювали: товщину слизової оболонки (мкм), глибину та ширину крипт 

(мкм), висоту колоноцитів (мкм), площу поперечного перетину келихоподібних 

клітин та ядер колоноцитів (мкм
2
), підраховували відносні кількості 

біфуркаційних крипт та келихоподібних клітин (%), мітотичний індекс (%). 
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Здійснювали по 5 вимірів кожного параметру на 1 поле зору у 5 полях зору на 1 

тварину (всього 25 вимірів кожного параметру на 1 тварину), кількісні 

параметри (відносна кількість біфуркаційних крипт, мітотичний індекс, 

відносна кількість келихоподібних клітин) обчислювали на 200 клітин (крипт). 

Загальний стан тканини (рівень запального процесу, стан судинного русла) 

оцінювали по всьому препарату (4-8 зрізів) [Автандилов Г. Г., 1980]. 

Статистична обробка результатів. Статистичну обробку 

експериментальних даних здійснювали методами варіаційної статистики 

[Сергиенко В. И., 2006] за допомогою пакету програм SPSS 16.0: дані 

перевіряли на нормальність розподілу за допомогою Z-тесту Колмогорова-

Смірнова, міжгрупові порівняння здійснювали методом однофакторного 

дисперсійного аналізу (ANOVA) з використанням для апостеріорних 

множинних порівнянь F-критерію Фішера, а також за допомогою U-тесту 

Манна-Уїтні. Різниця між значеннями показників, що порівнювались, 

вважалась вірогідною при р≤0,05. 

 

Результати досліджень та їх обговорення 

 

Порівняльний аналіз впливу похідних піролу МІ-1 і Д1 з впливом            

5-фторурацилу на слизову оболонку різних відділів товстої кишки щурів. В 

результаті проведених досліджень встановлено, що при дії 5-ФУ навіть у 

мінімальній дозі спостерігалися ознаки запалення, набряк, дифузна десквамація 

епітелію по всій ободовій кишці, які посилювалися дозозалежно. Натомість при 

дії похідних піролу у мінімальних досліджуваних дозах зміни у товстій кишці 

не виявлені, при зростанні доз з’являлися і посилювалися ознаки запалення, які 

були значно менш виражені у порівнянні з дією 5-ФУ у таких же концентраціях. 

За дії 5-ФУ спостерігали зростання глибини крипт (на 14,2%), відносної 

кількості біфуркаційних крипт (на 92-112%) та мітотичного індексу (на 29%), 

що свідчить про інтенсивну проліферацію клітин та регенерацію слизової 

оболонки, а також зниження площі ядер колоноцитів (на 30,6%), що свідчить 

про пригнічення функціональної активності клітин, імовірно, через їх незрілість 

внаслідок  посиленої проліферації і десквамації. Такі зміни можуть вказувати на 

розвиток медикаментозного гострого коліту. Напроти, за дії похідних піролу 

зростання мітотичного індексу (на 21,6%) спостерігали лише за дії Д1, та 

зростання висоти колоноцитів (на 17,5%) – за дії МІ-1, що при незмінності 

значень інших показників може бути ознаками  адаптаційно-компенсаторних 

процесів. 

Тобто, токсичні ефекти всіх досліджених сполук зростають дозозалежно, 

проте похідні піролу значно менш токсичні за відповідні концентрації 5-ФУ, і 

навіть у максимальних дозах не спричиняють значних ушкоджень і змін морфо-

функціональної активності слизової оболонки товстої кишки, що свідчить про 

їх широке  терапевтичне вікно і відповідно безпечність (рис.1). 
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      контроль          5-ФУ 0,86 мг/кг   5-ФУ 4,3 мг/кг        5-ФУ 8,6 мг/кг 

            
МІ-1 2,7 мг/кг      МІ-1 13,5 мг/кг     МІ-1 27 мг/кг        Д1 2,3 мг/кг       Д1 11,5 мг/кг      Д1 23 мг/кг   

 

Рис. 1. Мікрофотографії зрізу висхідної ободової кишки щурів самців 

після дії 5-фторурацилу та похідних піролу МІ-1 і Д1 (стрілками вказано 

дифузну десквамацію епітелію, колами – скупчення лейкоцитів). Забарвлення 

гематоксилін-еозин, х400.  

 

Морфо-функціональні зміни слизової оболонки товстої кишки при 

виразковому коліті. При індукованому коліті [Воробьев, 2008] у тварин обох 

статей спостерігали потовщення і подразнення стінки кишки, зроговіння і 

спайки між петлями кишки, ознаки запалення та набряк слизової оболонки, 

дифузну десквамацію поверхневого епітелію. При цьому у самок, порівняно з 

самцями, ознаки запалення були більш вираженими (рис. 2, 5). Загальне 

пошкодження кишки у самців відповідало 9,6 балам, у самок – 11,2 балам 

(табл.1). Порівняно з контролем знижувались товщина слизової оболонки у 

тварин обох статей, глибина крипт, висота та площа ядер колоноцитів у самців, 

тоді як у самок спостерігалося зростання висоти колоноцитів, що може 

свідчити про пригнічення у самців та посилення у самок функціональної 

активності колоноцитів (рис. 3-4, 7-8). В той же час у самців збільшувалась 

відносна кількість та площа келихоподібних клітин, тоді як у самок ці 

показники знижувалися, що може вказувати на посилення секреції слизу у 

самців і відповідно зменшення його у самок (рис. 9, 10). У тварин обох статей 

також збільшувався мітотичний індекс, що може свідчити про інтенсивну 

проліферацію клітин та регенерацію слизової оболонки (рис. 11). Зміни були 

більш вираженими у висхідній ободовій та сліпій кишках.  
 

Вплив преднізолону на слизову оболонку товстої кишки при 

виразковому коліті. За умов впливу преднізолону макроскопічного 

пошкодження кишки у тварин обох статей не спостерігалося. На мікро- рівні 

частково зберігалися ознаки запалення, набряк, зміни у мікроциркуляторному 

руслі (рис. 2, 5). Загальне пошкодження кишки у самців відповідало 2,5 балам, 

у самок – 4,5 балам (табл. 1). У тварин обох статей морфо-функціональний стан 

слизової оболонки товстої кишки наближався до норми, крім висхідної 

ободової кишки, де мало місце зростання товщини слизової оболонки у тварин 
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обох статей, що може бути повʼязано з набряком, висоти та площі ядер 

колоноцитів, ширини та глибини крипт у самок, тоді як у самців спостерігалося 

зменшення глибини крипт (рис. 3-4, 6-8). В той же час у самців збільшувалась 

площа та відносна кількість келихоподібних клітин, тоді як у самок – 

зменшувалась, що може вказувати на посилення секреції слизу у самців і 

відповідно зменшення його у самок (рис. 9, 10).  

 

 

                     

    контроль                   коліт  (К)              К+преднізолон                  К+ МІ-1                     К+Д1                       

                 

          
 

     К+Д1+МІ-1        К+преднізолон+МІ-1    К+преднізолон+Д1    К+преднізолон+Д1+МІ-1 

 

Рис. 2. Мікрофотографії зрізів висхідної ободової кишки щурів-самців на 

тлі виразкового коліту. Забарвлення гематоксилін-еозин (стрілкою вказано 

дифузну десквамацію епітелію, колами – скупчення лейкоцитів, трикутниками- 

крововиливи, пунктирними стрілками – розширення судин). Збільшення Х400. 

 

 
 

Рис. 3. Товщина слизової оболонки висхідної ободової кишки щурів при 

виразковому коліті  (М±SD): 1 – контроль, 2 – коліт (К), 3 – К+преднізолон,       

4 – К+МІ-1, 5 – К+Д1, 6 – К+Д1+МІ-1, 7 – К+преднізолон+МІ-1, 8 – 

К+преднізолон+Д-1, 9 – К+преднізолон+Д1+МІ-1; похідні піролу МІ-1 у дозі 

2,7 мг/кг та Д1 у дозі 2,3 мг/кг. * – р≤0,05 порівняно з контролем.  
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Таблиця 1 

Ступінь пошкодження кишки та інтенсивність запального процесу у 

товстій кишці щурів за 10-ти бальною шкалою при дії преднізолону, МІ-1 

та Д1 за умов виразкового коліту 
 Пошкодження кишки 

(на макро- рівні) 

Інтенсивність 

запалення (на мікро- 

рівні) 

Загальне 

пошкодження кишки 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Контроль 0 0 0 0 0 0 

Коліт 3,6±0,3 * 3,8±0,5* 6,0±0,8* 7,3±0,8* 9,6* 11,2* 

Преднізолон 0 0 2,5±0,3* 4,5±0,4* 2,5* 4,5* 

МІ-1 0 0 0,5±0,1 2,5±0,2* 0,5 2,5* 

Д1 0 2,9±0,4* 3,0±0,4* 5,5±0,5* 3,0* 8,4* 

МІ-1+Д1 0 0 4,2±0,5* 5,5±0,3* 4,2* 5,5* 

Преднізолон 

+МІ-1 

0 2,5±0,4* 2,5±0,4* 3,2±0,4* 2,5* 5,7* 

Преднізолон+Д1 0 2,9±0,2* 5,0±0,2* 6,0±0,3* 5,0* 8,9* 

Преднізолон 

+МІ-1+Д1 

0 4,3±0,6* 5,7±0,3* 6,5±0,5* 5,7* 10,8* 

* р≤0,05 порівняно з контролем, відсутність пошкоджень у контролі прийнято  

за 0 [Şehirli A., 2009; Appleyard C.B., Wallace J.L., 1995].  

 

 
 

Рис. 4. Глибина крипт висхідної ободової кишки щурів при виразковому 

коліті (М±SD): 1 – контроль, 2 – коліт (К), 3 – К+преднізолон, 4 – К+МІ-1, 5 – 

К+Д1, 6 – К+Д1+МІ-1, 7 – К+преднізолон+МІ-1, 8 – К+преднізолон+Д-1, 9 – 

К+преднізолон+Д1+МІ-1; похідні піролу МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг та Д1 у дозі       

2,3 мг/кг. * – р≤0,05 порівняно з контролем. 

 



13 

 

Вплив похідного піролу МІ-1 на слизову оболонку товстої кишки щурів 

на тлі виразкового коліту. За умов дії МІ-1 макроскопічного пошкодження 

кишки у тварин обох статей не спостерігалося. Ознаки запального процесу, 

набряку, зміни мікроциркуляторного русла частково зберігалися (рис. 2, 5), 

проте були порівняно незначні у самців – 0,5 балів, у самок – 2,5 балів (табл. 1). 

Значення морфометричних показників у тварин обох статей наближалися до 

значень контролю (рис. 3-4, 6-12). Тобто МІ-1 сприяє пригніченню запального 

процесу, збереженню цілісності поверхневого епітелію слизової оболонки 

товстої кишки (в чому є ефективнішим за преднізолон) та відновленню її 

морфо-функціонального стану у тварин обох статей. 

 

                     

    контроль                 коліт  (К)                 К+преднізолон                К+МІ-1                      К+Д1          

            

                  

       К+Д1+МІ-1             К+преднізолон+МІ-1       К+преднізолон+Д1      К+преднізолон+Д1+МІ-1 

 

Рис. 5. Мікрофотографії зрізів висхідної ободової кишки щурів-самок на 

тлі виразкового коліту (стрілками вказано дифузну десквамацію епітелію, 

колами – скупчення лейкоцитів, трикутником – крововиливи, пунктирними 

стрілками – розширення судин, прямокутником – розростання лімфоїдної 

тканини). Забарвлення гематоксилін-еозин. Збільшення Х400. 

 

Вплив похідного піролу Д1 на слизову оболонку товстої кишки щурів 

при виразковому коліті. Д1 порівняно з МІ-1 виявляв дещо слабші 

протизапальні властивості (рис. 2, 5): загальне пошкодження кишки у самців 

відповідало 3 балам, у самок – 8,4 балам (табл. 1). У порівнянні з контрольною 

групою вірогідно збільшувались глибина крипт у тварин обох статей, товщина 

слизової оболонки у самців, ширина крипт та площа ядер колоноцитів у самок, 

що може свідчити про посилення функціональної активності колоноцитів (рис. 

3-4, 6, 8). Як і в попередніх групах, площа келихоподібних клітин зростала у 

самців та знижувалась у самок, що може вказувати на посилення секреції слизу 

у самців і відповідно зменшення його у самок (рис. 9). В той же час у самців 

знижувалась висота колоноцитів, що може свідчити про пригнічення їх 

функціональної активності (рис. 7). Інші показники наближалися до 

контрольних значень (рис. 10-12). 
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Тобто, Д1 менше пригнічує запальний процес порівняно з преднізолоном 

і МІ-1, хоч, як і попередні сполуки, сприяє відновленню морфо-

функціонального стану слизової оболонки товстої кишки. 

 

 
 

Рис. 6. Ширина крипт висхідної ободової кишки щурів при виразковому 

коліті   (М±SD): 1 – контроль, 2 – коліт (К), 3 – К+преднізолон, 4 – К+МІ-1, 5 – 

К+Д1, 6 – К+Д1+МІ-1, 7 – К+преднізолон+МІ-1, 8 – К+преднізолон+Д-1, 9 – 

К+преднізолон+Д1+МІ-1; похідні піролу МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг та Д1 у дозі      

2,3 мг/кг. * – р≤0,05 порівняно з контролем. 

 

 
 

Рис. 7. Висота колоноцитів висхідної ободової кишки щурів при 

виразковому коліті   (М±SD): 1 – контроль, 2 – коліт (К), 3 – К+преднізолон, 4 – 

К+МІ-1, 5 – К+Д1, 6 – К+Д1+МІ-1, 7 – К+преднізолон+МІ-1, 8 – 

К+преднізолон+Д-1, 9 – К+преднізолон+Д1+МІ-1; похідні піролу МІ-1 у дозі 

2,7 мг/кг та Д1 у дозі 2,3 мг/кг. * – р≤0,05 порівняно з контролем. 

 

Сумісний вплив похідних піролу Д1 і МІ-1 на слизову оболонку товстої 

кишки щурів при виразковому коліті. За сумісної дії похідних піролу 

макроскопічного пошкодження кишки у тварин обох статей не спостерігалося, 

проте ознаки запалення, зміни у мікроциркуляторному руслі слизової оболонки 

частково зберігалися (рис. 2, 5). Загальне пошкодження у самців відповідало 

4,2 балам, у самок – 5,5 балам (табл. 1). Вірогідно зростали товщина слизової 

оболонки та площа ядер колоноцитів у тварин обох статей, ширина крипт та 
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площа келихоподібних клітин у самців, глибина крипт у самок (рис. 3-4, 6, 8-9). 

Такі зміни можуть свідчити про набряк слизової оболонки, посилення 

функціональної активності колоноцитів у тварин обох статей, посилення 

секреції слизу у самців. Інші значення морфометричних показників 

наближалися до контролю у тварин обох статей (рис. 7, 10-12). Таким чином, за 

умов сумісної дії похідних піролу протизапальні і захисні ефекти присутні, 

проте менш виражені, ніж у групах МІ-1, Д1 та преднізолон. 

 

 
 

Рис. 8. Площа ядер колоноцитів висхідної ободової кишки щурів при 

виразковому коліті   (М±SD): 1 – контроль, 2 – коліт (К), 3 – К+преднізолон, 4 – 

К+МІ-1, 5 – К+Д1, 6 – К+Д1+МІ-1, 7 – К+преднізолон+МІ-1, 8 – 

К+преднізолон+Д-1, 9 – К+преднізолон+Д1+МІ-1; похідні піролу МІ-1 у дозі 

2,7 мг/кг та Д1 у дозі 2,3 мг/кг. * – р≤0,05 порівняно з контролем. 

 

 
 

Рис. 9. Площа келихоподібних клітин висхідної ободової кишки щурів 

при виразковому коліті (М±SD): 1 – контроль, 2 – коліт (К), 3 – К+преднізолон, 

4 – К+МІ-1, 5 – К+Д1, 6 – К+Д1+МІ-1, 7 – К+преднізолон+МІ-1, 8 – 

К+преднізолон+Д-1, 9 – К+преднізолон+Д1+МІ-1; похідні піролу МІ-1 у дозі 

2,7 мг/кг та Д1 у дозі 2,3 мг/кг. * – р≤0,05 порівняно з контролем. 
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Морфо-функціональний стан слизової оболонки товстої кишки щурів 

при сумісній дії МІ-1 та преднізолону за умов виразкового коліту. При 

сумісній дії преднізолону та МІ-1 ступінь пошкодження кишки у тварин обох 

статей на макро-рівні приблизно відповідав такому за дії одного МІ-1. 

Десквамація епітелію зникала, ознаки запалення у вигляді набряку, змін у 

мікроциркуляторному руслі зберігалися приблизно на рівні групи преднізолону, 

при цьому, як і в попередніх групах, у самок ці ознаки були більш вираженими 

(рис. 2, 5). Загальне пошкодження у самців відповідало 2,5 балам, у самок – 5,7 

балам (табл. 1). У порівняні з контрольною групою вірогідно зростали товщина 

слизової оболонки у самців, тоді як у самок цей показник знижувався, 

спостерігалося зменшення ширини крипт та висоти колоноцитів у тварин обох 

статей, площі ядер колоноцитів у самок, що може свідчити про пригнічення 

функціональної активності колоноцитів (рис. 3, 6-8). Інші значення 

морфометричних показників наближалися до контролю (рис. 4, 9-12). Таким 

чином, сумісна дія преднізолону та МІ-1 є ефективнішою за дію преднізолону, 

проте менш ефективна за дію одного МІ-1. 

 

 
 

Рис. 10. Відносна кількість келихоподібних клітин висхідної ободової 

кишки щурів при виразковому коліті   (М±SD): 1 – контроль, 2 – коліт (К), 3 – 

К+преднізолон, 4 – К+МІ-1, 5 – К+Д1, 6 – К+Д1+МІ-1, 7 – К+преднізолон+    

МІ-1, 8 – К+преднізолон+Д-1, 9 – К+преднізолон+Д1+МІ-1; похідні піролу МІ-

1 у дозі 2,7 мг/кг та Д1 у дозі 2,3 мг/кг. * – р≤0,05 порівняно з контролем. 

 

Сумісний вплив Д1 та преднізолону на морфо-функціональний стан 

слизової оболонки товстої кишки щурів на тлі виразкового коліту. При 

сумісній дії преднізолону та Д1, як і за дії преднізолон+МІ-1, ступінь 

пошкодження кишки у тварин обох статей на макро-рівні приблизно відповідав 

такому за дії одного похідного піролу. На мікро-рівні у самців інтенсивність 

запального процесу (набряк, порушення у судинному руслі) були більш 

виражені порівняно як з дією преднізолону, так і Д1 окремо, проте у самок 

рівень запалення приблизно відповідав такому за дії одного Д1 (рис. 2, 5;     

табл. 1).  Вірогідно зростали товщина слизової оболонки у тварин обох статей, 

що може бути повʼязано з її набряком (рис. 3). У самок зростали глибина та 

ширина крипт, висота та площа ядер колоноцитів, що може вказувати на 
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посилення функціональної активності колоноцитів. Крім цього, зменшувалась 

відносна кількість келихоподібних клітин у тварин обох статей, що може бути 

повʼязано зі зменшенням секреції слизу. У самок також зменшувалися глибина 

та ширина крипт, висота колоноцитів, що може свідчити про деяку незрілість 

цих клітин або посилення їх секреторної активності (рис. 4, 6-8). Інші значення 

морфометричних показників, як і в попередніх групах, наближалися до 

контролю (рис. 9-12). Тобто сумісний вплив преднізолону та Д1 для самок за 

ефективністю подібний до дії одного Д1, для самців же є менш ефективним 

порівняно з дією кожної сполуки окремо. 
 

 
 

Рис. 11. Мітотичний індекс висхідної ободової кишки щурів при 

виразковому коліті   (М±SD): 1 – контроль, 2 – коліт (К), 3 – К+преднізолон, 4 – 

К+МІ-1, 5 – К+Д1, 6 – К+Д1+МІ-1, 7 – К+преднізолон+МІ-1, 8 – 

К+преднізолон+Д-1, 9 – К+преднізолон+Д1+МІ-1; похідні піролу МІ-1 у дозі 

2,7 мг/кг та Д1 у дозі 2,3 мг/кг. * – р≤0,05 порівняно з контролем. 

 

 

 
 

Рис. 12. Відносна кількість біфуркаційних крипт висхідної ободової 

кишки щурів при виразковому коліті (М±SD): 1 – контроль, 2 – коліт (К), 3 – 

К+преднізолон, 4 – К+МІ-1, 5 – К+Д1, 6 – К+Д1+МІ-1, 7 – К+преднізолон+    

МІ-1, 8 – К+преднізолон+Д-1, 9 – К+преднізолон+Д1+МІ-1; похідні піролу    

МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг та Д1 у дозі 2,3 мг/кг. * – р≤0,05 порівняно з контролем. 
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Сумісний вплив похідних піролу Д1, МІ-1 та преднізолону на слизову 

оболонку товстої кишки щурів при виразковому коліті. При одночасній дії 

преднізолону з обома похідними піролу загальне пошкодження на макро- і 

макрорівні у самців відповідало 5,7 балам, у самок – 10,8 балам, що приблизно 

відповідає значенню групи коліту (табл. 1).  

Ознаки запального процесу на мікро-рівні у тварин обох статей 

зберігалися приблизно на рівні групи коліту (рис. 2, 5). У порівняні як з 

контрольною групою, так і з групою коліт вірогідно зростали: товщина 

слизової оболонки та відносна кількість келихоподібних клітин у тварин обох 

статей, глибина та ширина крипт, висота та площа ядер колоноцитів у самок, 

що може свідчити про посилення їх функціональної активності (рис. 3-4, 6-8, 

10). В той же час у самців ці показники зменшувалися, що може свідчити про 

пригнічення функціональної активності колоноцитів. Тобто захисного ефекту 

комбінації вказаних сполук практично не спостерігалося. 

Оскільки похідні піролу є інгібіторами низки протеїнкіназ, які беруть 

участь і у сигнальних шляхах, можна припустити наступне. Сигнальні шляхи 

запалення та канцерогенезу мають спільні ланки, зокрема NFkB та STAT3 [A. 

Del Prete, P. Allavena, G. Santoro et al., 2011], які активуються мембранними 

рецепторами до ростових факторів (EGF, VEGF, INS). Отже, блокада 

сигнальних шляхів, що зумовлюють розвиток запального процесу, може 

впливати на ініціацію і/чи прогресію пухлин, в тому числі колоректальних, і 

навпаки, інгібування сигнальних шляхів, що активуються при канцерогенезі, не 

може не вплинути на розвиток запалення [A. Del Prete et al., 2011; Зайцев В. Г. 

та ін., 2003]. Відомо, що МІ-1 здатен інгібувати низку протеїнкiназ людських 

клiтин, зокрема EGFR, IGF1-RINS-R, SRC, VEGFR, PDK1 тощо [Dubinina G. G. 

et al., 2007]. Тому протипухлинна та протизапальна дія похідних піролу може 

бути зумовлена інгібуванням цими сполуками названих протеїнкіназ та 

сигнальних шляхів, з ними пов‘язаних. Так протизапальні властивості були 

встановлені для деяких інгібіторів тирозинових протеїнкіназ [Wollin L. et. al., 

2014]. Відомо також, що запалення супроводжується підвищенням вмісту 

вільних радикалів у тканинах та розвитком оксидативного стресу [Almenier H. 

A. et al., 2012]. Тому можливо, що у протизапальних ефектах МІ-1 та Д1 беруть 

участь їх  антиоксидантні властивості [Кузнєцова Г., 2013; Filinska O., 2010], 

обумовлені наявністю в структурі молекул подвійних зв'язків між атомами 

вуглецю та аміногрупи.  

 
ВИСНОВКИ 

Наведені у дисертаційній роботі результати експериментальних 

досліджень є науковою базою для поглиблення розуміння особливостей 

розвитку коліту та захисної дії похідних піролу 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-

феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діон (МІ-1) і 5-аміно-4-(1,3-бензотіазол-2-іл)-1-(3-

метоксифеніл)-1,2-дигідро-3Н-пірол-3-он (Д1) у порівнянні з традиційним 

лікувальним засобом преднізолоном. Токсикологічні дослідження похідних 

піролу свідчать про їх незначну токсичність і високу антизапальну активність, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wollin%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24556663
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almenier%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22201958
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almenier%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22201958
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що є обґрунтуванням створення на їх основі препаратів нового покоління для 

запобігання і лікування запальних процесів у товстій кишці. На основі 

результатів дослідження зроблені наступні висновки: 

1. Результати досліджень підгострої токсичності свідчать, що похідні 

піролу МІ-1 та Д1, на відміну від 5-фторурацилу, є малотоксичними сполуками 

для товстої кишки щурів при дії у дозах, що у 5 та 10 разів перевищують 

умовно ефективну (2,7 мг/кг і 2,3 мг/кг відповідно). 

2. За умов індукованого оцтовою кислотою виразкового коліту 

протизапальні і захисні ефекти МІ-1 перевищують ефекти преднізолону на 80% 

(у самців), що свідчить про перспективність його застосування як 

протизапального засобу негормональної природи. 

3. Протизапальні і захисні ефекти комбінації МІ-1 і Д1 за умов 

виразкового коліту менш виражені і складають в середньому 30% від ефектів 

індивідуальної дії МІ-1 

4. Ефекти комбінації похідних піролу з преднізолоном є слабкішими у 

порівнянні з індивідуальною дією цих сполук і преднізолоном, та 

розташовуються в ряд: МІ-1 > преднізолон > преднізолон+МІ-1 > МІ-1+Д1 > 

Д1 > преднізолон+Д1 > преднізолон+МІ-1+Д1.  

5. За морфо-функціональними змінами слизової оболонки товстої кишки 

щури-самки є більш чутливими, ніж щури-самці, до індукції виразкового 

коліту, і менш сприйнятливими до терапії як преднізолоном, так і похідними 

піролу. Ці дані є важливими для розробки діагностичних підходів як для оцінки 

розвитку запалень, так і для їх лікування. 

6. Зважаючи на найвищі протизапальні і захисні ефекти та найнижчу 

токсичність похідного піролу 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-феніламіно)-1Н-

пірол-2,5-діон (МІ-1), його негормональну природу, невисокі затрати на його 

синтез і простоту застосування, цю сполуку можна рекомендувати для 

доклінічного дослідження з метою створення на його основі протизапального 

низькомолекулярного препарату нового покоління. 
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АНОТАЦІЯ 

Єна М. С. Морфо-функціональний стан товстої кишки щурів за умов 

впливу похідних піролу у нормі та при виразковому коліті . – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі 

спеціальності 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню ефектів цитостатичних сполук 

похідних піролу 1-(4-Сl-бензил)-3-Сl-4-(СF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діон (МІ-

1) та 5-аміно-4-(1,3-бензотіазол-2-іл)-1-(3-метоксифеніл)-1,2-дигідро-3Н-пірол-

3-он (Д1) на морфо-функціональний стан висхідної і низхідної ободової, сліпої і 

прямої кишок щурів у нормі та за умов розвитку експериментального коліту 

товстої кишки.  

Встановлено, що похідні піролу МІ-1 і Д1 за умов дії зростаючих доз у 

порівняні з протипухлинним препаратом 5-фторурацилом (5-ФУ) не чинять 

істотного впливу на слизову оболонку товстої кишки щурів у всіх досліджених 

дозах, тоді як введення 5-фторурацилу викликає виражене ураження слизової 

оболонки товстої кишки. Токсичні ефекти всіх досліджуваних сполук 
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зростають дозозалежно, проте похідні піролу значно менш токсичні за 

відповідні концентрації 5-ФУ. Встановлено, МІ-1 за умов експериментального 

коліту виявляє максимальний протизапальний та захисний ефект щодо слизової 

оболонки товстої кишки щурів у тварин обох статей, тоді як захисна дія 

препарату порівняння традиційного протизапального засобу преднізолону, 

похідного піролу Д1 та комбінації Д1 і МІ-1 є слабшою. Сумісна протизапальна 

та захисна дія похідних піролу з преднізолоном на слизову оболонку товстої 

кишки при застосуванні за умов коліту є слабшою порівняно як з 

преднізолоном, так і з МІ-1 та Д1 окремо. При цьому у ряду преднізолон+МІ-1, 

преднізолон+Д1 та преднізолон+Д1+М1 протизапальна активність спадає.  

Ключові слова: преднізолон, товста кишка, експериментальний коліт, 

похідні піролу. 
 

АННОТАЦИЯ 

Ена М. С. Морфо-функциональное состояние толстой кишки крыс в 

условиях воздействия производных пиррола в норме и при язвенном 

колите. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.00.11 - цитология, клеточная биология, гистология. - 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, 

Киев, 2015. 

Диссертация посвящена изучению цитостатических соединений 

производных пирролов 1- (4-Сl-бензил) -3-Сl-4 (СF3-фениламино) 1Н-пиррол-

2,5-дион (МИ-1) и 5-амино-4-(1,3-бензотиазол-2-ил)-1-(3-метоксифенил)-1,2-

дигидро-3Н-пирол-3-он (Д1) на морфо-функциональное состояние восходящей 

и нисходящей ободочной, слепой и прямой кишок крыс в норме и в условиях 

развития индуцированного колита толстой кишки. 

Установлено, что производные пиррола МИ-1 и Д1 в условиях действия 

возрастающих доз по сравнению с 5-фторурацилом не оказывают 

повреждающего воздействия на слизистую оболочку толстой кишки крыс во 

всех исследованных дозах, тогда как введение 5-фторурацила вызывает 

выраженное поражение слизистой оболочки толстой кишки. Вместе с тем, 

токсические эффекты всех исследуемых соединений растут дозозависимо - 

производные пиррола в исследуемых концентрациях значительно менее 

токсичны за соответствующие концентрации 5-ФУ. Также установлено, что 

производное пиррола МИ-1 в условиях индуцированного экспериментального 

колита проявляет максимальный противовоспалительный и защитный эффект в 

отношении слизистой оболочки толстой кишки, тогда как защитное действие 

производного пиррола Д1 и комбинации производных пирролов Д1 и МИ-1 

значительно слабее. Совместное действие производных пиррола с 

традиционным противовоспалительным средством – преднизолоном 

относительно слизистой оболочки толстой кишки при применении в условиях 

колита проявляет слабое действие по сравнению как с преднизолоном, так и с 

исследуемыми производными пирролами отдельно. При этом в ряду 
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комбинаций преднизолон вместе с производными пирролами МИ-1, Д1 и 

Д1+М1 противовоспалительная активность спадает. 

Ключевые слова: преднизолон, толстая кишка, производные пиррола, 

экспериментальный колит. 

 

ABSTRACT 

Yena M. S. Morpho-functional state of rat colon mucosa after the impact 

of pyrrole derivatives on norma and ulcerative colitis. - Manuscript. 

Dissertation for the Candidate of Biological Sciences degree in specialty 

03.00.11 – cytology, cell biology, histology. –Taras Shevchenko National University 

of Kyiv The Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The thesis is devoted to study the impact of cytostatic compounds pyrrole 

derivatives 1-(4-Cl-benzyl)-3-Cl-4-(CF3-phenylamino)-1H-pyrrol-2,5-dione (MI-1) 

and 5-amino-4-(1,3-benzothyazol-2-yl)-1-(3-methoxyphenyl)-1,2-dihydro-3Н-pyrrol-

3-one (D1) on rat caecum, ascending and descending colon and rectum mucosa 

morpho-functional state in norma and under experimental colitis. 

No damaging effects on bowel mucosa, caused by pyrrole derivatives MI-1 and 

D acting in increasing doses, were observed. On the contrary, common antitumor 

drug 5-fluorouracil (5-FU), chosen for comparison, caused pronounced lesions of 

bowel mucosa. The toxicities of all investigated chemicals increased in a dose-

dependent manner, however pyrrole derivatives were considerably less toxic in all 

studied concentrations compared to corresponding concentration of 5-FU. Under 

experimental ulcerative colitis the maximum anti-inflammatory and protective effects 

on the rat bowel mucosa were observed for MI-1, whereas the protective effects of 

common anti-inflammatory drug prednisolone (reference compound), D1 and 

combination of D1 and MI-1 were much weaker. Concomitant anti-inflammatory and 

protective effects of MI-1 and D1 with prednisolone were less expressed than these 

chemicals ones, when acting separately. Thus the sequence of prednisolone+МІ-1, 

prednisolone+D1, prednisolone+MI-1+D1 is characterized of anti-inflammatory 

activity decrease.  

Keywords: prednisolone, colon, pyrrole derivatives, experimental colitis. 


