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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Екстраклітинний матрикс (ЕКМ) є складною 

тривимірною структурою, основними компонентами якої є протеоглікани, 

структурні та адгезивні фібрилярні протеїни, а також фібробласти – клітини, 

які синтезують та секретують молекули матриксу [Nair R. P. et al., 2013; 

Tomita K. et al., 2014; Xue S. N. et al., 2014]. Раніше ЕКМ розглядали лише як 

структурний міжклітинний каркас та проміжне середовище для транспорту 

газів, іонів та метаболітів між клітинами та кров’ю [Rozario T. et al., 2010]. 

Тепер ЕКМ вважають регулятором клітинної поведінки, який відіграє 

ключову роль у процесах проліферації, диференціації, міграції та апоптозу 

клітин  [Lu P. et al., 2011; Mecham R. P. et al., 2012; Mouw J. K. et al., 2014]. Всі 

ці процеси пов’язані з деградацією та оновленням складових ЕКМ, його 

перебудовою (ремоделюванням) і відбуваються за участю матрикс-

деградуючих ензимів. Особливого значення ремоделювання ЕКМ набуває 

при патологічних станах, що пов’язані зі змінами проникності та 

ушкодженням судин, в першу чергу, з серцево-судинними та 

онкогематологічними захворюваннями. 

Деградація матриксних білків за умов норми та при патологічних 

станах забезпечується дією протеолітичних ензимів: матриксних 

металопротеїназ, серинових та цистеїнових протеїназ. Найбільш потужною 

протеолітичною дією на білки ЕКМ володіють матриксні металопротеїнази 

(ММП) – кальцій-залежні ензими, яких відносно субстратної специфічності 

розподілено на колагенази, стромелізини, желатинази, матриксні 

металопротеїнази мембранного типу та представників сімейства ADAMTS –  

металопротеїнази, що містять тромбоспондиновий мотив. Ключовими серед 

них вважають желатинази А та В, або ММП2 (КФ 3.4.24.24) та ММП9 (КФ 

3.4.24.35), які здатні руйнувати основний компонент базальних мембран – 

колаген IV типу, що є фізіологічним бар’єром на шляху міграції клітин при 

післяінфарктному ремоделюванні серця та проліферативних процесах 

[Kessenbrock K. et al., 2010; Xie S. L. et al., 2014; Mittal B. et al., 2014]. Більше 

третини описаних на сьогодні протеолітичних ензимів відносять до 

серинових протеїназ (КФ 3.4.21), серед яких найбільш розповсюдженими є 

трипсиноподібні ензими зі специфічністю до пептидного зв’язку, утвореного 

карбоксильними групами лізину та аргініну. Трипсиноподібні ензими можуть 

як безпосередньо руйнувати білки ЕКМ, так і шляхом обмеженого протеолізу 

проферментів, у тому числі матриксних металопротеїназ. На сьогодні ще не 

визначений зв’язок між активністю желатиназ та трипсиноподібних ензимів, 

хоча є попередні дані, що обидві протеолітичні системи можуть спільно 

впливати на ступінь деградації ЕКМ, а при порушенні їх взаємодії 

розвивається патологія [Lu P. et al., 2011].  

Припинення розповсюдження та повне знищення злоякісного клону 

клітин при онкогематологічних захворюваннях досягається проведенням 

хіміотерапії. На першому плані у якості цитостатичних агентів виступають 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nair%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25371858
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tomita%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25291964
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xue%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25215164
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mouw%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25370693
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xie%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25267095
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mittal%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24938016
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антрациклінові антибіотики [Horacek J. M. et al., 2008]. Однак ураження 

серцево-судинної системи, що виникає на тлі застосування даної групи 

антибіотиків і проявляється розвитком кардіоміопатії, є головним 

обмежуючим фактором для проведення цитостатичної терапії та буває 

настільки вираженим, що стає на заваді лікування ще до досягнення 

оптимального протипухлинного ефекту [Heger Z. et al., 2013], і саме тому 

потребує застосування захисних речовин. Серед препаратів з 

кардіопротекторною дією особливу увагу привертають антиоксиданти та інші 

препарати, які проявляють плейотропні ефекти і не мають побічної дії, 

наприклад, інгібітори циклооксигеназ (ЦОГ). Однак вплив цих препаратів на 

стан системи протеолізу ЕКМ не визначений. 

Враховуючи зазначене, дослідження експресії і активності матрикс-

деградуючих ензимів та їх інгібіторів за умов експериментальної 

кардіоміопатії, при серцево-судинних та проліферативних захворюваннях 

являється актуальним напрямом біохімічних досліджень на шляху до 

з’ясування молекулярних механізмів розвитку зазначених патологічних 

станів, розробки додаткових діагностичних критеріїв і оптимізації 

терапевтичних заходів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в рамках науково-дослідних робіт кафедри біохімії, 

медичної та фармацевтичної хімії ДЗ «Дніпропетровська медична академія 

МОЗ України» «Визначення додаткового розвитку несприятливих 

кардіоваскулярних подій у хворих на різні форми ішемічної хвороби серця на 

основі вивчення активності та генетичного поліморфізму протеазно-

антипротеазної системи» (№ д/р 0111U001368, 2011-2013 рр.) та 

«Посттрансляційні зміни (модифікації) білків за умов патологічних процесів» 

(№ д/р 0114U001279, 2013-2015 рр.) 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи було дослідити рівень 

експресії та  активність матрикс-деградуючих ензимів при доксорубіциновій 

кардіоміопатії у щурів, серцево-судинних і проліферативних захворюваннях 

крові у людей на тлі застосування антиоксидантів та інгібіторів 

циклооксигеназ, обґрунтувати додаткові молекулярні механізми патогенезу 

цих захворювань і кардіопротекторної дії досліджуваних препаратів. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

1. Визначити морфометричні, загальнобіохімічні показники у щурів за 

умов фізіологічної норми та при індукованій доксорубіцином 

кардіоміопатії, оцінити вплив антиоксидантів корвітину та α-

кетоглутарату на ці показники. 

2. Оцінити рівень експресії, активність матриксних металопротеїназ 2 та 9 

у серцевому м’язі та плазмі крові щурів за умов норми та при 

доксорубіциновій кардіоміопатії. 

3. Дослідити вплив інгібіторів циклооксигеназ та антиоксидантів на 

активність та експресію матриксних металопротеїназ 2 та 9 у серцевому 

м’язі щурів з експериментальною  кардіоміопатією. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Horacek%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18566582
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heger%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24185911
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4. Визначити активність трипсиноподібних ензимів у щурів за умов 

фізіологічної норми та при доксорубіциновій кардіоміопатії на тлі 

застосування корвітину та α-кетоглутарату. 

5. Дослідити вміст основних інгібіторів протеолітичних ензимів у 

серцевому м’язі та крові щурів з доксорубіциновою кардіоміопатією на 

тлі застосування корвітину та α-кетоглутарату. 

6. Визначити активність трипсиноподібних ензимів, матриксних 

металопротеїназ 2 і 9 та їх інгібіторів у крові здорових осіб та у 

пацієнтів з гострим мієлолейкозом, хронічним лімфолейкозом та 

множинною мієломою на різних етапах захворювання і цитостатичної 

терапії. 

Об’єкт дослідження: матриксні металопротеїнази 2 та 9,  

трипсиноподібні ензими, α1-інгібітор протеїназ, α2-макроглобулін у 

серцевому м’язі та у плазмі крові за умов норми, при серцево-судинних та 

онкогематологічних захворюваннях. 

Предмет дослідження: експресія та активність матриксних 

металопротеїназ 2 та 9, активність трипсиноподібних ензимів, концентрація 

α1-інгібітору протеїназ та α2-макроглобуліну за умов фізіологічної норми та 

при досліджуваних патологічних станах. 

Методи дослідження: морфометричний аналіз, біохімічний аналіз, 

гістологічний та імуногістохімічний методи, ензиматичні, 

спектрофотометричні методи, желатин-зимографія. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено 

комплексне дослідження та порівняльний аналіз активності 

трипсиноподібних ензимів, матриксних металопротеїназ 2 і 9, інгібіторів 

протеолітичних ензимів у щурів з доксорубіциновою кардіоміопатією на фоні 

превентивного застосування нестероїдних протизапальних засобів і 

антиоксидантів корвітину та α-кетоглутарату, а також здійснено 

порівняльний аналіз отриманих показників з такими у пацієнтів з різними 

типами проліферативних захворювань крові на фоні хіміотерапії 

антрацикліновими антибіотиками. Встановлено, що доксорубіцинова 

кардіоміопатія (ДКМП) у щурів супроводжується посиленням експресії та 

рівня активності матриксних металопротеїназ 2/9, а також їх проформ і 

характеризується різноспрямованими змінами активності трипсиноподібних 

ензимів у крові та серцевому м’язі: в крові цей показник вірогідно зростає, а у 

серцевому м’язі знижується. Ці зміни відбуваються на тлі фізіологічних 

значень α1-інгібітору протеїназ. Отримані дані свідчать, що підвищення 

активності матрикс-деградуючих ензимів пов’язане, перш за все, з 

посиленням їх експресії у тканинах міокарду. 

Вплив інгібіторів ЦОГ на активність матриксних металопротеїназ 

залежить від типу інгібітору – більш виражений відновлюючий ефект 

проявляє інгібітор ЦОГ2. З’ясовано, що превентивна терапія із застосуванням 

корвітину та α-кетоглутарату у тканинах міокарду сприяє відновленню рівня 

активності трипсиноподібних ензимів до фізіологічних значень, хоча у плазмі 
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цей показник залишається підвищеним. 

Аналіз рівня активності матрикс-деградуючих ферментів та їхніх 

інгібіторів у хворих з проліферативними захворюваннями крові на різних 

етапах захворювання показав залежність цих показників від типу та стадії 

захворювання. Проліферація клітин нейтрофільного ряду, що має місце при 

гострому мієлолейкозі, супроводжується вірогідним зниженням латентної 

ММП9 на тлі практично незмінної активності її зрілої форми. Хронічний 

лімфолейкоз характеризується нормальними значеннями активності всіх 

досліджуваних форм ММП. При множинній мієломі, що пов’язана зі 

злоякісною трансформацією плазматичних клітин, рівень активності ММП9 

та її латентної форми вірогідно підвищується, причому рівень підвищення 

активності проММП9 відображає стадію проліферації і може бути 

використаний як прогностичний показник.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

розширюють сучасні уявлення про роль протеолізу у процесах ушкодження 

та ремоделювання тканин за умов патологічних станів, вказуючи на те, що  

кардіоміопатія та процеси проліферації клітин крові пов’язані з посиленням 

експресії і активності матриксних металопротеїназ 2/9 та змінами активності 

серинових протеїназ з трипсиноподібною активністю. Крім того, порівняння 

активності матриксних і серинових протеїназ при доксорубіцин-індукованій 

кардіоміопатії дозволяє висунути припущення про незалежність  цих двох 

протеолітичних систем у міокарді, але тісний взаємозв’язок між ними у крові. 

Доведена також різноспрямованість реакції досліджуваних протеолітичних 

ензимів на дію препаратів з антиоксидантною дією та інгібіторів 

циклооксигеназ.   

Отримані в ході дослідження дані є основою для розробки нових 

діагностико-прогностичних критеріїв розвитку проліферативних та серцево-

судинних захворювань і оптимізації превентивних заходів.  

Особистий внесок здобувача. Вибір теми дисертаційної роботи, 

формулювання мети та задач дослідження, а також інтерпретація та 

обґрунтування результатів проведено спільно з науковим керівником – д.б.н., 

професором Шевцовою А. І. Дисертант особисто проаналізувала наукову 

літературу за темою дисертаційної роботи, виконала майже всі 

експериментальні дослідження, провела систематизацію, статистичне 

опрацювання та теоретичне обґрунтування отриманих результатів. Участь 

співробітників науково-дослідної лабораторії кафедри біохімії, медичної та 

фармацевтичної хімії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

відмічена у спільних публікаціях. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися на Х Українському біохімічному з’їзді (м. Одеса, 2010), 

VI Львівсько-Люблінській науковій конференції «Сучасні аспекти 

експериментальної та клінічної біохімії» (м. Люблін, Польща, 2010), VII 

Львівсько-Люблінській науковій конференції з експериментальної та 

клінічної біохімії (м. Львів, 2013), II Міжнародній науковій конференції 
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«Актуальні питання сучасної біохімії та клітинної біології» (м. 

Дніпропетровськ, 2013), Науково-практичній конференції «Актуальні 

питання біології, екології, медицини та фармакології» (м. Дніпропетровськ, 

2013), X Міжнародній науковій конференції «Молодь і поступ біології» (м. 

Львів, 2014), 

Публікації. Результати дисертації опубліковано у 8 статтях, серед яких 

5 опубліковано у наукових фахових виданнях (1 публікація у науковому 

виданні України, що включена до міжнародних наукометричних баз даних) та 

у 7 тезах, що опубліковані у матеріалах конференцій та з’їздів, отримано 1 

патент на корисну модель. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, огляду 

літератури, опису матеріалів та методів дослідження, результатів та їх 

обговорення, узагальнення, висновків, списку використаної літератури, що 

містить 233 посилання на роботи вітчизняних та зарубіжних авторів. Роботу 

викладено на 140 сторінках друкованого тексту та проілюстровано у 19 

таблицях та 23 рисунках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи досліджень 

Експериментальну частину роботи проведено на моделях 

доксорубіцинової кардіоміопатії у щурів лінії Вістар (86 тварин) із 

застосуванням різних доз доксорубіцину (1 та 5 мг/кг маси тіла відповідно) 

[Jensen R. A., 1984]. Для досліджень використовували плазму крові, тканини 

серцевого м’язу та фракції розчинних білків, а також плазму крові здорових 

донорів (32 особи), пацієнтів з проліферативними захворюваннями крові (84 

особи) до та після лікування доксорубіцином та пацієнтів з 

атеросклеротичними ураженнями (26 осіб). 

 Активність матриксних металопротеїназ визначали методом 

желатин-зимографії з деякими модифікаціями [Шевцова А. І. та ін., 2013].  

Для цього проводили електрофорез у 7,5 % поліакриламідному гелі, 

кополімеризованому з желатиною у якості субстрату та у присутності 0,1 % 

додецилсульфату натрію [Laemmli U. K., 1970]. Після видалення детергенту, 

інкубації впродовж 18 годин у інкубаційному буфері гелі фарбували 

розчином Кумассі G250. Дія желатиназ проявлялась як безбарвні смуги на 

синьому фоні. Отримані електрофореграми фотографували камерою Sony 

DSC-H50. Активність ММП2/9 оцінювали за допомогою програми 

Videodensitometer Sorbfil 2.0. і визначали в умовних одиницях (ум. од.) 

відносно активності цих ензимів у стандартному зразку, у якому активність 

була прийнята за 1,00 ум. од. 

     Активність трипсиноподібних ензимів, концентрацію α1-інгібітору 

протеїназ, α2-макроглобуліну оцінювали за модифікованим методом 

Веремеєнко [Веремеєнко К. Н., 1988], що проводився у мікропланшетному 
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варіанті. В основі визначення активності трипсиноподібних ензимів лежить 

здатність цих ферментів розщеплювати синтетичний безбарвний субстрат N-

бензоїл-D,L-аргінін-4-паранітроанілід гідрохлорид (БАНІ) (Sigma, США). 

Визначення α1-інгібітору протеїназ (α1-ІП) засновано на здатності 

пригнічувати гідроліз трипсином хромогенного субстрату БАНІ. Визначення 

α2-макроглобуліну (α2-МГ) базується на збереженні здатності комплексу 

трипсин-α2-МГ гідролізувати БАНІ у присутності соєвого інгібітору 

трипсину. Вміст α2-МГ розраховували за таким же принципом, що і α1-ІП. 

Морфологічні зміни серцевого м’язу щурів оцінювали за допомогою 

розрахунку індексу форми та індексу маси серця та за гістологічним  аналізом 

тканин передсердя та шлуночку. Мікроскопічне дослідження препаратів 

проводили за допомогою світлооптичного мікроскопу Leica DMLS.  

Оцінку експресії ММП2 та ММП9 проводили імуногістохімічним 

методом з використанням поліклональних кролячих антитіл проти цих 

ензимів (Sigma, USA) та антивидових антитіл до IgG кроля, кон’югованих з 

пероксидазою хрону. Для ідентифікації специфічних клітинних структур  

зразки додатково забарвлювали гематоксиліном Майєра і фотографували при 

×400 за допомогою цифрової камери Canon EOS 30D. Ступінь забарвлення 

оцінювали напівкількісно за такими позначками: 0 – негативна реакція, 1 – 

слабка, 2 – помірна, 3 – сильна реакція [Katayama A. et al., 2004]. 

Статистичну обробку результатів здійснювали загальноприйнятими 

методами статистики із застосуванням пакетів прикладних програм Statistica 

6.0, Statwin, Microsoft Excel 2010. Вірогідність міжгрупових відмінностей 

розраховували за допомогою параметричного t-критерію Стьюдента та 

непараметричного U-критерію Манна-Уітні. Відмінності вважали 

вірогідними при p≤0,05. Аналіз залежності показників проводили за 

допомогою коефіцієнтів кореляції Спірмена та Пірсона. 

 

Результати дослідження та їх обговорення 

 

Активність протеолітичних ензимів при доксорубіциновій 

кардіоміопатії у щурів. Наявність кардіоміопатії у досліджуваних тварин 

було підтверджено за допомогою морфометричних, гістохімічних та 

біохімічних досліджень. Після патологоанатомічного розтину тварин були 

визначені морфометричні характеристики серця: індекс маси та індекс форми 

серця. Встановлено, що в нормі цей показник дорівнює 0,62 ± 0,13 %, а за 

умов ДКМП він знижується до 0,49 ± 0,05 %, при цьому форма серця 

невідновно змінюється з еліпсоїдної на кулясту навіть на тлі застосування 

антиоксидантів корвітину та α-кетоглутарату (αКГ). У зразках міокарду 

спостерігались дистрофічні зміни кардіоміоцитів: каріопікноз, каріолізис, 

каріорексіс, наявність крововиливів. Ці зміни відбивались на основних 

біохімічних кардіоспецифічних маркерах ураження серця – вірогідно 

підвищувались активність аспартатамінотрансферази, лактатдегідрогенази, 

МВ-форми креатинкінази та зростала концентрація холестерину і 
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тригліцеридів. При застосуванні антиоксидантів ці показники значно 

знижувались, крім показників ліпідного обміну. Ймовірно, застосування αКГ 

призводить до надлишкового утворення НАДН, який негативно впливає на 

активність циклу трикарбонових кислот, надлишок НАДН використовується 

для утворення гліцерофосфату і синтезу ліпідів.  

Імуногістохімічні дослідження тканин міокарду у щурів виявили, що за 

умов норми у шлуночку реєструється слабка цитоплазматична експресія 

ММП2 та ММР9. При ДКМП у міокарді щурів на фоні застосування 

доксорубіцину виявлено мозаїчне розташування кардіоміоцитів з високою 

цитоплазматичною експресією ММП2 та ММП9. В клітинах з ознаками 

каріопікнозу та плазмолізу відмічено зниження цитоплазматичної експресії 

ММР2 і ММП9 та появу інтрануклеарного забарвлення замість 

цитоплазматичного внаслідок глибокого ушкодження та вивільнення 

ендогенної пероксидази (dot-like реакція). Деградація ЕКМ міокарду при 

ДКМП реалізується через підвищення експресії означених протеолітичних 

ензимів і являється молекулярним підґрунтям компенсаторної перебудови для 

оптимізації його скоротливої функції. На підставі проведених 

імуногістохімічних досліджень тканин міокарду у щурів з ДКМП, можна 

заключити, що вірогідне підвищення експресії ММП2 та ММП9 відносно 

норми свідчить про інтенсивність процесу ремоделювання серця. Відомо, що 

доксорубіцин сприяє утворенню активних форм кисню [Kim S.-Y. Et al., 2006, 

Luanpitpong S. et al., 2012]. Тож доцільним було визначити ступінь експресії 

ММП2 та ММП9 на фоні застосування антиоксидантних препаратів – 

корвітину та αКГ. В ході дослідження було виявлено, що експресія означених 

ензимів у тканинах міокарду знижувалась до помірної та слабкої, що може 

бути пов’язано зі зниженням активних форм кисню під дією антиоксидантів. 

Оцінка відносної активності ММП2 та ММП9 у плазмі крові та 

серцевому м’язі щурів показала їх вірогідне підвищення. Особливо значимі 

зміни знайдені  для проММП9: у групі з ДКМП її активність зростає майже у 2 

рази й становить 1,97 ум. од., усіх інших групах – у 1,3 рази (рис. 1, А), у 

фракції розчинних білків міокарду – в середньому у 1,5 рази (рис. 1, Б). 

Підвищення активності ММП2, ММП9 та їх проформ у плазмі крові і 

серцевому м’язі експериментальних тварин при ДКМП може бути наслідком 

посилення їхнього синтезу або активації за участю вільних радикалів кисню, 

в тому числі й пероксинітриту [Mukhopadhyay P. et al., 2009]. За участі 

останнього відбувається активація ММП шляхом приєднання глутатіону до 

SH-групи цистеїну у складі пропептидного домену ММП2, що призводить до 

експонування активного центру ензиму, деградації під його дією саркомерних 

білків і порушенню структури та функцій кардіоміоцитів. Додатковим 

внеском у підвищення активності желатиназ при ДКМП є інактивація ТІМП4 

– основного інгібітору ММП  у серцевому м’язі,  що також здійснюється за 

участю пероксинітриту [Kandasamy A. D. et al., 2010]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Luanpitpong%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469513
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mukhopadhyay%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19286953
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Рис. 1. Відносна активність матриксних металопротеїназ 2 та 9 у плазмі крові (А) та 

фракції розчинних білків серцевого м’язу щурів (Б). 1 – контрольна група щурів, 2 – група 

щурів з доксорубіциновою кардіоміопатією (ДКМП), 3 – ДКМП + корвітин, 4 – ДКМП + 

α-кетоглутарат. * р≤0,05 – статистична значущість порівняно з показниками контрольної 

групи; 
§ 

р≤0,05 – статистична значущість відносно групи з ДКМП. 
 

За нашими даними активність проММП2 та ММП2 у плазмі при 

одночасному застосуванні доксорубіцину й корвітину вірогідно зростає у 

порівнянні з показниками групи щурів з ДКМП. Аналогічна картина 

спостерігається при застосуванні αКГ. При цьому, корвітин нормалізує 

активність ММП9, швидше за все, через здатність посилювати синтез ТІМП1, 

а αКГ, навпаки, підвищує цей показник на 22 %.   

У фракції розчинних білків серцевого м’язу виявлено збільшення 

активності усіх форм досліджуваних ММП при ДКМП, за виключенням 

ММП9, яка за умов застосованого нами протоколу отримання фракції 

розчинних білків та наступної желатин-зимографії не виявлялась в жодному з 

досліджуваних зразків (рис. 1Б). За нашими даними активність проММП9 при 

застосуванні корвітину знижувалась у 10 разів й становила 0,15 ± 0,04 ум. од. 

Активність проММП2 та ММП2 під впливом корвітину також знижувалась (у 

1,6-1,8 рази). Відомо, що основна складова корвітину – кверцетин інгібує 

синтез фактору генної експресії NF-κB, що призводить до зниження рівня 

ФНПα і, опосередковано, до зменшення рівня ММП2 та ММП9 [Ji J.J. et al., 

2013, Lai W.W. et al., 2013]. Зниження експресії ММП2 та ММП9 під впливом 

кверцетину також досягається блокуванням сигнального шляху cJNK/AP-1 

[Wang L. et al, 2013]. Протилежні дані отримано в результаті одночасного 

застосування доксорубіцину і αКГ: активність всіх досліджуваних ММП 

значно підвищувалась у 3,3-4,6 рази (р≤0,001) порівняно зі щурами з ДКМП. 

Можливо це можна пояснити особливостями складу використаного в нашому 

експерименті препарату, який містив кальцієву та натрієву солі αКГ,– 

постійне вживання з питною водою кальцієвої солі αКГ могло призвести до 

значного підвищення активності досліджуваних ММП. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ji%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24146468
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lai%20WW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23645742
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24337353
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Дослідження впливу інгібіторів ЦОГ на активність желатиназ показало, 

що напрям змін залежить від типу використаного інгібітору (табл. 1).  

Таблиця 1 

Відносна активність ММП2 і ММП9 у щурів при доксорубіциновій 

кардіоміопатії на фоні застосування різних інгібіторів ЦОГ 

Група тварин 
Відносна активність, ум. од. 

проММП9 ММП9 проММП2 ММП2 

Контроль 1,04 ± 0,07 0,98 ± 0,03 0,99 ± 0,03 0,99 ± 0,02 

ДКМП 1,39 ± 0,01
*
 1,19 ± 0,01

*
 1,51 ± 0,06

*
 1,05 ± 0,01

*
 

ДКМП + 

кеторолак 
1,41 ± 0,24 0,67 ± 0,07

*/§
 0,78 ± 0,02

*/§
 1,05 ± 0,02

*
 

ДКМП + 

лорноксикам 
1,22 ± 0,03

*/§
 0,70 ± 0,05

*/§
 0,84 ± 0,04

*/§
 1,03 ± 0,01

*
 

ДКМП + 

целекоксиб 
1,10 ± 0,02

§
 1,00± 0,08

§
 1,34 ± 0,05

*/§
 1,31 ± 0,01

*/§
 

Примітка: 
*
 р≤0,05 – статистична значущість по відношенню до групи контрольної групи; 

§ 

р≤0,05 – статистична значущість порівняно з показниками групи з ДКМП. 
 

Кеторолак, що за механізмом дії є інгібітором ЦОГ1, та лорноксикам – 

неселективний інгібітор ЦОГ – викликають майже однакові зміни  активності 

усіх форм ММП: ММП9 та проММП2 вірогідно знижувались, а ММП2 

залишалась на рівні показників щурів з ДКМП. Целекоксиб, що є інгібітором 

ЦОГ2, призводить до вірогідного зниження активності проформ обох 

желатиназ порівняно з показниками щурів з ДКМП, крім ММП2, активність 

якої вірогідно зростає.  

Дані оцінки активності трипсиноподібних ензимів (ТПЕ) наведено у 

табл. 2.  

Таблиця 2 

Питома активність трипсиноподібних ензимів у плазмі крові 

та серцевому м’язі у щурів з доксорубіциновою кардіоміопатією 

Група тварин 

Питома активність ТПЕ, МО/мл·мг білка 

плазма крові 

фракція розчинних 

білків серцевого 

м’язу 

Контроль 0,0038 ± 0,0003 0,0696 ± 0,0011 

ДКМП 0,0100 ± 0,0008
*
 0,0536 ± 0,0005

*
 

ДКМП + корвітин 0,0100 ± 0,0011
*
 0,0398 ± 0,0008

*/§
 

ДКМП + α-кетоглутарат 0,0112 ± 0,0018
*
 0,0578 ± 0,0005

*/§
 

Примітка: 
*
 р≤0,05 – статистична значущість по відношенню до групи контрольної групи; 

§ 

р≤0,05 – статистична значущість порівняно з показниками групи з ДКМП. 

Встановлено, що під впливом доксорубіцину у фракції розчинних білків 
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серцевого м’язу активність ТПЕ знижується вдвічі відносно норми, натомість 

у плазмі крові цей показник зростає у 3 рази. Звідси можна заключити, що 

однією з причин підвищення рівня ТПЕ у плазмі крові може бути вивільнення 

цих ферментів зі зруйнованих кардіоміоцитів. Застосування антиоксидантів, 

особливо корвітину, призводило до відновлення активності ТПЕ у серцевому 

м’язі, що є додатковим підтвердженням мембраностабілізуючої дії даного 

препарату. 

Активність протеолітичних процесів при онкогематологічних 

захворюваннях та серцево-судинній патології у людей. Динаміку змін 

активності ММП2 та ММП9 у пацієнтів з гострим мієлолейкозом (ГМЛ) до та 

після хіміотерапії даунорубіцином наведено на рис. 2. 

У пацієнтів з ГМЛ до 

лікування спостерігається 

значне пригнічення проММП9, 

активність якої була низькою й 

становила 0,03±0,01 ум. од. 

(р≤0,001), при цьому 

активність ММП9 залишається 

близькою до норми. 

Порівняльний аналіз з 

показниками після терапії 

виявив вірогідне підвищення 

активності обох форм ММП9, 

причому найвиразнішими 

виявились зміни активності 

проММП9, яка зростала у 7 

разів, активність ММП9 

підвищувалась у 1,8 рази. 

Після хіміотерапії  відбувалось зростання активності ММП2, що дорівнювала 

1,16±0,03 ум. од. (при р≤0,1).  

Згідно отриманих нами даних у пацієнтів з лімфопроліферативними  

захворюваннями спостерігалась протилежна картина. При хронічному 

лімфолейкозі (ХЛЛ) активність проММП9 залишалась майже на рівні 

фізіологічної норми й дорівнювала 0,95 ± 0,07 ум. од., проте активність 

ММП9 вірогідно підвищувалась у 1,3 рази відносно норми й становила 1,26 ± 

0,06 ум. од. (р≤0,01).  

При множинній мієломі (ММ) відмічено стрімке зростання активності 

проММП9 у 2,8 рази (рис.3), на фоні якого відбувалось й підвищення 

активності ММП9 на 16 % порівняно з контролем. 

Рис. 2. Відносна активність ММП2 та ММП9 у 

плазмі крові пацієнтів з гострим мієлолейкозом до 

та після хіміотерапії даунорубіцином. * р≤0,05 – 

статистична значущість порівняно з контролем, 
§ 

р≤0,05
 

– статистична значущість порівняно з 

показниками групи до хіміотерапії. 
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 Цікавими виявились 

дані щодо активності ММП2: 

при мієломі відбувалось 

вірогідне зниження активності 

даного ензиму на 10 % до 0,90 

± 0,01 ум. од. (при р≤0,1).  

За  нашими даними при 

трансформації справжньої 

поліцитемії у 

постеритремічний мієлофіброз 

основні зміни стосуються 

проММП9 (рис. 4). Можна 

припустити, що активність 

даного ензиму відбиває 

інтенсивність міграційних 

процесів, формування 

мікрооточення кісткового 

мозку та ангіоґенезу в 

органах-мішенях – печінці та селезінці – для компенсації кровотворення у 

створених умовах. Постеритремічний мієлофіброз супроводжується 

аналогічними змінами. Співставлення активності проММП9 при даних 

захворюваннях показало 

наростання цього 

показника. За умов 

доброякісної справжньої 

поліцитемії активність 

проММП9 нижча серед 

цієї групи захворювань 

(2,74 ± 0,37 ум. од.). По 

мірі малігнізації процесу з 

наростанням гранулоцитів, 

що зберігають здатність до 

дозрівання, та 

мегакаріоцитів, що є 

основним джерелом цього 

ензиму у крові, активність 

про ММП9 підвищується 

(4,17 ± 0,34 ум. од.) і за 

умов переродження 

пухлини у злоякісний 

постеритремічний 

мієлофіброз сягає 

максимальних значень 

Рис. 3. Відносна активність ММП2 та ММП9 у 

плазмі крові пацієнтів з множинною мієломою до 

та після хіміотерапії адрибластином. * р≤0,05 – 

статистична значущість порівняно з показниками 

контролю, 
§ 

р≤0,05
 

– статистична значущість 

порівняно з групою до хіміотерапії. 

Рис. 4. Відносна активність ММП2 та ММП9 при 

різних мієлопроліферативних захворюваннях. * р≤0,05 

– статистична значущість порівняно з контролем, 
§ 

р≤0,05
 

– статистична значущість порівняно з 

показниками групи зі справжньою поліцитемією. 
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4,64 ± 0,33 ум. од. Тобто в даному випадку активність проММП9 відображає 

перебіг захворювання і відповідає стадії розвитку хвороби.  

 Аналіз результатів активності ТПЕ у групах з проліферативними 

захворюваннями до курсу хіміотерапії виявив підвищення активності у 

пацієнтів з ГМЛ (0,338 ± 0,151 МО/л) та ММ (0,407 ± 0,096 МО/л), проте 

статистично значимих змін не відбувалось. У групі хворих з ХЛЛ активність 

ТПЕ була аналогічною такої в контролі. На фоні терапії при ГМЛ відбувалось 

суттєве пригнічення активності трипсиноподібних порівняно з пацієнтами до 

лікування. При ММ у хворих спостерігалась тенденція до зниження 

активності ТПЕ. У групи з ХЛЛ після лікування відбувалось підвищення 

активності ТПЕ, що, незважаючи на велику різницю між показниками до 

терапії (0,223 ± 0,038 МО/л) та після (0,401 ± 0,096 МО/л), не було 

статистично значущим. 

Дослідження активності матриксних металопротеїназ ММП2/9 у хворих 

з атеросклерозом нижніх кінцівок показало, що зміни стосуються лише 

латентної ММП9, активність якої невірогідно підвищувалась відносно 

контролю й становила 1,58 ± 0,34 ум. од. Активність ММП9 та ММП2 

залишалась у межах норми. 

Інгібітори протеїназ при кардіоміопатії та онкогематологічних 

захворюваннях крові. Особливою формою контролю за протеолітичними 

ензимами являється інгібіторний потенціал організму, представлений 

специфічними білками. Основним інгібітором ТПЕ у крові являється 

універсальний інгібітор серинових протеїназ – α1-інгібітор протеїназ (α1-ІП). 

За нашими даними при ДКМП у плазмі крові щурів відбувається зниження 

кількості α1-ІП (329,2 ± 18,3 мкмоль/л) порівняно з нормою (347,2 ± 12,2 

мкмоль/л). На фоні призначення корвітину й доксорубіцину даний показник 

виявляється нижчим відносно щурів з ДКМП. При застосуванні αКГ 

концентрація α1-ІП зростає та дорівнює показникам норми. У фракції 

розчинних білків серцевого м’язу щурів спостерігалась інша картина: у групі 

контролю вміст α1-ІП у два рази нижчий, ніж у плазмі, й становить 170,8 ± 

25,3 й 347,2 ± 12,2 мкмоль/л відповідно. При ДКМП цей показник 

підвищується у 1,5 рази та дорівнює 264,6 ± 19,1 мкмоль/л, при цьому 

виявлено сильний негативний корелятивний зв’язок між активністю ТПЕ та 

α1-ІП (r=-0,94, р≤0,05). Застосування корвітину та αКГ на фоні ДКМП у щурів 

призводило до значущого підвищення концентрації α1-ІП, що відповідно 

дорівнювала 315,4 ± 5,1 та 313,3 ± 12,3 мкмоль/л.  

Онкогематологічні захворювання супроводжувались наступними 

змінами досліджуваних параметрів. При ГМЛ до хіміотерапії кількість α1-ІП 

у плазмі крові вірогідно підвищується до 326,9 ± 13,9 мкмоль/л. 

Кореляційний аналіз даних виявив негативний зв’язок між α1-ІП та 

активністю ТПЕ (r=-0,56, р≤0,05). Після терапії кореляції між 

досліджуваними параметрами не визначалось. 

Результати досліджень α1-ІП у хворих з ММ показали, що при даному 

захворюванні кількість інгібітору у крові має більш високий рівень (268,2 ± 
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42,7 мкмоль/л) відносно контролю (229,4 ± 9,6 мкмоль/л). У групі до 

лікування виявлено наявність позитивної кореляційної залежності з 

активністю ТПЕ (r=0,89, р≤0,05). Після лікування після хіміотерапії кореляція 

практично відсутня. При ХЛЛ отримані інші дані: до лікування рівень 

концентрації α1-ІП у пацієнтів був вірогідно зниженим (155,7 ± 20,3 

мкмоль/л) при наявності негативного взаємозв’язку з активністю ТПЕ (r=-

0,59, р≤0,05), який порушувався після проведення хіміотерапії. Після 

призначення антрациклінових антибіотиків виявлено невірогідне зростання 

даного показника. 

На рис. 5 узагальнено інформацію, що засвідчує кооперативну роль 

трипсиноподібних ензимів та матриксних металопротеїназ 2/9 при перебігу 

патологічних станів. 

 

 
Рис. 5. Схема взаємозв’язків матрикс-деградуючих ензимів за умов норми та 

під дією антрациклінових антибіотиків. α1-ІП – α1-інгібітор протеїназ, α2-МГ – 

α2-макроглобулін, tPA – активатор плазміногену тканинного типу, uPA – 

активатор плазміногену урокіназного типу, іЦОГ2 – інгібітор 

циклооксигенази 2, АФК – активні форми кисню. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі наведено нове рішення актуальної наукової 

проблеми щодо визначення молекулярних механізмів розвитку серцево-

судинних та онкологічних захворювань і доведено значну роль матриксних та 

серинових протеїназ у патогенезі цих станів. Отримані результати 

розширюють уявлення про включення матрикс-деградуючих ензимів у 

процеси неоангіогенезу та ремоделювання тканин і надають важливу 

інформацію щодо розробки додаткових діагностичних критеріїв та оцінки 

ефективності лікування означених захворювань. 

1. Показано, що під дією доксорубіцину у щурів відбуваються морфологічні 

та біохімічні зміни, які проявляються більш кулястою формою серця, 

підвищенням сполучнотканинної складової міокарду, активності 

аланінамінотрансферази, лактатдегідрогенази, вмісту холестерину та 

тригліцеридів. 

2. Вперше встановлено, що доксорубіцинова кардіоміопатія у щурів 

супроводжується підвищенням експресії матриксних металопротеїназ 2 і 9 

у тканинах передсердя та шлуночку, зростанням активності цих ензимів у 

фракції розчинних білків міокарду та плазмі крові, причому активність 

ММП9 у плазмі крові та серцевому м’язі підвищується на 20 % на 

ранньому етапі захворювання, а ММП2 підвищується на 10 % на більш 

пізньому етапі. 

3. Вперше виявлено, що під дією корвітину та α-кетоглутарату у щурів з 

доксорубіциновою кардіоміопатією знижується експресія ММП2 та 

ММП9 у тканинах серця, але спостерігаються різноспрямовані зміни їх 

активності у плазмі крові: корвітин знижує, а α-кетоглутарат вірогідно 

підвищує активність ММП9. Під дією інгібіторів циклооксигеназ 

активність матриксних металопротеїназ змінюється в залежності від типу 

інгібітору: інгібітор ЦОГ1 знижує активність ММП9 та проММП2 до 0,67 

± 0,07 та 0,78 ± 0,02 ум. од. відповідно, а інгібітор ЦОГ2 підвищує 

активність ММП2 до 1,31 ± 0,01 ум. од. 

4. Вперше визначено, що при доксорубіциновій кардіоміопатії у плазмі крові 

щурів зростає активність трипсиноподібних ензимів на тлі збереження 

фізіологічного рівня α1-інгібітору протеїназ, причому ці показники не 

змінюються при застосуванні корвітину та α-кетоглутарату. У фракції 

розчинних білків серцевого м’язу має місце протилежна тенденція: 

знижена за умов доксорубіцинової кардіоміопатії активність 

трипсиноподібних ензимів відновлюється при застосуванні цих 

препаратів.  

5. Вперше встановлено закономірні зміни активності латентної форми 

матриксної металопротеїнази 9, що супроводжують проліферативні 

захворювання крові: при  гострому мієлолейкозі її активність знижується 

до 0,03 ± 0,01 ум. од., а після хіміотерапії зростає до 0,21 ± 0,06 ум. од; при 

множинній мієломі спостерігаються протилежні зміни – до терапії 
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активність підвищена у 3 рази, а після лікування зменшується до 0,17 ± 

0,10 ум. од.; при хронічному лімфолейкозі після проведеної терапії 

активність знижується у п’ять разів; при трансформації доброякісної 

справжньої поліцитемії у злоякісний постеритремічний мієлофіброз – 

зростає у 1,7 рази. 

6. Вперше показано, що активність трипсиноподібних ензимів та вміст α1-

інгібітору протеїназ змінюється при онкогематологічних захворюваннях в 

залежності від типу уражених клітин: інтенсивна проліферація незрілих 

клітин мієлоїдного ряду при гострому мієлолейкозі характеризується 

підвищенням обох показників, а хронічний лімфолейкоз, субстратом якого 

являються дозріваючі та зрілі В-лімфоцити, – зниженою концентрацією 

інгібітору на тлі незмінної активності трипсиноподібних ензимів.  
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АНОТАЦІЯ 

 

 Гордієнко Ю.А. Експресія та активність матрикс-деградуючих 

ензимів при серцево-судинних та онкогематологічних захворюваннях. – 

Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 

за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

У роботі досліджується експресія та активність матрикс-деградуючих 

ензимів при патологічних станах. Встановлено, що доксорубіцинова 

кардіоміопатія у щурів супроводжується морфологічними та біохімічними 

змінами. У серцевому м’язі щурів посилюється експресія матриксних 

металопротеїназ 2 та 9, зростає активність цих ензимів у фракції розчинних 

білків та плазмі крові. Антиоксиданти по-різному впливають на ці показники: 

корвітин знижує, а α-кетоглутарат підвищує. Активність трипсиноподібних 

ензимів у плазмі крові зростає, а у серцевому м’язі знижується. Корвітин та α-

кетоглутарат відновлюють цей показник до фізіологічних значень.  

Встановлено, що при гострому мієлолейкозі активність проММП9 різко 

знижена, а при хронічному лімфолейкозі та множинній мієломі значно 

підвищена. Після терапії антрациклінами при гострому мієлолейкозі 

активність проММП9 зростає, при хронічному лімфолейкозі та множинній 

мієломі – знижується.  

Показано, що у пацієнтів з проліферативними захворюваннями крові 
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активність трипсиноподібних ензимів корелює з вмістом α1-інгібітору 

протеїназ. Після хіміотерапії при гострому мієлолейкозі активність 

трипсиноподібних ензимів знижується, при хронічному лімфолейкозі – 

значно підвищується на тлі підвищення концентрації α1-інгібітору протеїназ 

та α2-макроглобуліну. 

 

Ключові слова: матрикс-деградуючі ензими, матриксні 

металопротеїнази 2 та 9, трипсиноподібні ензими, α1-інгібітор протеїназ, α2-

макроглобулін, доксорубіцинова кардіоміопатія, онкогематологічні 

захворювання, гострий мієлолейкоз, хронічний лімфолейкоз, множинна 

мієлома. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Гордиенко Ю.А. Экспрессия и активность матрикс-деградирующих 

энзимов при сердечно-сосудистых и онкогематологических заболеваниях. 

– Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата биологических 

наук по специальности 03.00.04 – биохимия. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2015. 

В работе исследуется экспрессия и активность матрикс-деградирующих 

энзимов при сердечно-сосудистых и онкогематологических заболеваниях. 

Показано, что доксорубициновая кардиомиопатия у крыс сопровождается 

морфологическими и биохимическими изменениями, которые проявляются 

шаровидной формой сердца, повышением соединительнотканного 

компонента миокарда и активности аспартатаминотрансферазы, 

лактатдегидрогеназы, повышением уровня холестерина и триглицеридов в 

плазме крови. В тканях сердечной мышцы крыс усиливается экспрессия 

матриксных металлопротеиназ 2 и 9, повышается активность этих энзимов во 

фракции растворимых белков и в плазме крови, причем активность ММП9 

повышается на ранней стадии заболевания, а ММП2 на более поздней. 

Выявлено, что изменения активности этих энзимов на фоне применения 

антиоксидантных препаратов имеют разнонаправленный характер: корвитин 

снижает, а α-кетоглутарат повышает эти показатели. Активность 

трипсиноподобных энзимов в плазме крови возрастает, а в сердечной мышце 

снижается. Под воздействием корвитина и α-кетоглутарата этот показатель 

восстанавливается до физиологических значений.  

Пролиферативные заболевания крови сопровождаются значительными 

изменениями активности матриксных металлопротеиназ 2 и 9. Установлено, 

что в процессе лечения антрациклиновыми антибиотиками значительно 

изменяется активность проММП9: до химиотерапии при остром 

миелолейкозе резко снижена активность этого энзима (0,03 ± 0,01 усл. ед.), а 

при множественной миеломе этот показатель увеличивается в 2,76 раза по 

сравнению с контролем. После терапии в группе пациентов с острым 
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миелолейкозом активность проММП9 возрастает в 7 раз по сравнению с 

показателями до лечения, при хроническом лимфолейкозе – снижается до 

0,25 ± 0,06 усл. ед.. При множественной миеломе резко снижается активность 

проММП9 до 0,17 ± 0,10 усл. ед. и при этом достоверно повышается 

активность ММП9 (1,46 ± 0,15 усл. ед.).  

У пациентов с пролиферативными заболеваниями крови до 

химиотерапии уровень активности трипсиноподобных энзимов коррелирует с 

содержанием α1-ингибитора протеиназ. Под действием антрациклиновых 

антибиотиков у пациентов с острым миелолейкозом активность 

трипсиноподобных энзимов снижается, при хроническом лимфолейкозе – 

значительно повышается, при этом концентрация α1-ингибитора протеиназ и 

α2-макроглобулина тоже возрастает. 

 

Ключевые слова: матрикс-деградирующие энзимы, матриксные 

металлопротеиназы 2 и 9, трипсиноподобные энзимы, α1-ингибитор 

протеиназ, α2-макроглобулин, доксорубициновая кардиомиопатия, 

онкогематологические заболевания, острый миелолейкоз, хронический 

лимфолейкоз, множественная миелома. 

 

ANNOTATION 

Gordiienko Iu.A. Expression and activity of matrix-degrading enzymes in 

cardiovascular and oncohematological diseases. – Manuscript. 

Dissertation for the candidate of biological science degree in specialty 

03.00.04 – biochemistry. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the 

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

 

The expression and activity of matrix-degrading enzymes in cardiovascular 

and oncohematological diseases is studied in the research work. The doxorubicin 

cardiomyopathy in rats was shown to be accompanied by morphological and 

biochemical changes such as spherical shape of heart, increased level of connective 

tissue component of myocardium, increased activity of aspartate aminotransferase, 

lactate dehydrogenase and increased levels of cholesterol and triglycerides in the 

blood plasma. Enhanced expression of matrix metalloproteinase 2 and 9 in cardiac 

muscle tissues of rats and increased the activity of these enzymes in the fraction of 

soluble proteins as well as in blood plasma was revealed. In addition, it was 

established that the activity of MMP9 increased at early stages of the disease, while 

MMP2 activity increased later on. It was discovered that changes in the activity 

studied enzymes under the application of the antioxidant drugs had diverse nature: 

corvitin decreased, where as α-ketoglutarate increased these parameters. The 

activity of trypsin-like enzymes increased in the blood plasma, however, decreased 

in heart muscle. Under the influence of corvitin and α-ketoglutarate, they were 

restored to physiological values.  

Proliferative blood diseases were accompanied by the significant changes in 
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the activity of matrix metalloproteinases 2 and 9. It was established that under the 

treatment of anthracycline antibiotics activity of proMMP9 varied considerably. 

The activity of this enzyme was significantly reduced in acute myeloid leukemia 

(0,03 ± 0,01 rel. u.) and increased by 2,76 times in multiple myeloma before the 

chemotherapy compared to the control. The activity of proMMP9 in patients with 

acute myeloid leukemia increased 7-fold after the treatment comparatively to the 

indicators before the chemotherapy; in chronic lymphocytic leukemia it declined to 

0,25 ± 0,06 rel. u. In multiple myeloma significant decrease of proMMP9 activity 

and considerable increase of MMP9 (0,17 ± 0.10 rel. u. and 1,46 ± 0,15 rel. u.) was 

observed.  

The activity of trypsin-like enzymes in patients with proliferative blood 

diseases before the chemotherapy correlated with the content of α1-proteinase 

inhibitor. Under the treatment of anthracycline antibiotics activity of trypsin-like 

enzymes reduced in patients with acute myeloid leukemia, however, it significantly 

increased in addition to the increase of concentration of α1-protease inhibitor and 

α2-macroglobulin in chronic lymphocytic leukemia. 
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