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Робота присвячена дослідженню гематологічних ефектів похідного 

малеіміду МІ-1 (1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діон) і 

гетерополіядерного Cu/Cd [Cu(en)2[CdAc6] комплексу з протипухлинними 

властивостями, а також новосинтезованого Cu/Fe-комплексу 

[Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)]. 

Встановлено, МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг (ефективна протипухлинна, 20-ть 

тижнів дії) повертає до контрольних значень кількість ретикулоцитів у крові за 

ДМГ-індукованого канцерогенезу у щурів, які збільшені за канцерогенезу, так 

само як і за дії МІ-1 у дозі 0,027 мг/кг, для відновленя кількості еритроцитів. 

Одночасно відновлюється вміст і концентрація гемоглобіну в еритроцитах, які 

у групі ДМГ-індукованого канцерогенезу істотно зменшені. 26-ть тижнів 

застосування МІ-1 відновлює до контрольних значень кількість еритроцитів і 

концентрацію гемоглобіну у крові, які зменшені за ДМГ-індукованого 

канцерогенезу. МІ-1 нормалізує кількість моноцитів і тромбоцитів  у крові, які 

збільшені за вказаних умов. Зроблено висновок, МІ-1 за диметилгідразинового 

канцерогенезу товстої кишки у щурів запобігає розвитку анемії, яка ускладнює 

перебіг онкологічних захворювань, і нормалізує кількість моноцитів і 

тромбоцитів у крові, зменшуючи залучення цих клітин до прогресії розвитку 
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пухлин. Оскільки зниження моноцитозу і тромбоцитозу може бути 

опосередковано як зменшенням кількості пухлин та площі ураження товстої 

кишки, так і пригніченням проліферації та диференціювання гемопоетичних 

клітин через інгібування активності протеїнкіназ, досліджено вплив МІ-1 на 

нормальний гемопоез. Встановлено, субхронічний вплив МІ-1 у ефективній 

дозі зменшує кількість лейкоцитів у крові за рахунок зменшення кількості 

гранулоцитів і моноцитів, без змін кількості і морфофункціонального стану 

еритроцитів крові. Хронічний вплив МІ-1 не змінює морфофункціонального 

стану еритроцитів і кількості ретикулоцитів у крові, не впливає на вміст і склад 

лейкоцитів, не пригнічує тромбоцитопоез. Це свідчить про здатність 

гемопоетичної тканини компенсувати виникнення лейкопенії, нейтропенії і 

моноцитопенії активацією регенеративних процесів. Отже, відсутність 

негативного впливу МІ-1 на гемопоез не обмежує (з боку кровотворної 

системи) його застосування як сполуки з протипухлинною активністю.   

 Збільшення дози МІ-1 у 5 та 10 разів від ефективної протипухлинної 

(13 і 27 мг/кг) викликає активацію еритропоезу без змін морфофункціонального 

стану еритроцитів. Активуючий вплив МІ-1 на еритропоез виявлено за 

сумісного впливу з хлоридом кобальту.  На відміну від МІ-1, 5-ФУ у дозі 

8,6 мг/кг (ефективна протипухлинна) призводить до протилежних ефектів - 

зменшує кількість еритроцитів і ретикулоцитів у крові і гематокрит. У 

кістковому мозку зменшується кількість мієлокаріоцитів та еритробластів, що 

свідчить про пригнічення еритропоезу і узгоджується з даними літератури. 

Кількість лейкоцитів і моноцитів у крові за впливу МІ-1 у підвищених 

дозах зменшується порівняно з контролем, що пов’язано з їх активним виходом 

у тканини, тоді як лейкопоез у кістковому мозку залишається без змін. Препа-

рат порівняння 5-ФУ у дозі 8,6 мг/кг (ефективна) зменшує кількість лейкоци-

тів, нейтрофільних гранулоцитів, лімфоцитів і моноцитів у крові та мієлокаріо-

цитів, мієлобластів і промієлоцитів у кістковому мозку, що узгоджується з 

даними літератури. 
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МІ-1 у підвищених дозах пригнічує тромбоцитопоез, що проявляється 

зменшенням кількості тромбоцитів у крові зі зростанням кількості незрілих 

мегакаріоцитів, гіпосегментованих і мікромегакаріоцитів у кістковому мозку. 

Щоденне застосування 5-ФУ у 5-кратній дозі (45 мг/кг) викликало 100 %-ву 

загибель щурів після першого тижня. У крові після 5-ти діб впливу 

зменшується кількість майже всіх клітин крові. У кістковому мозку на момент 

смерті (7 діб) має місце тотальна аплазія на тлі дегенеративних змін клітин усіх 

ростків кровотворення. 

Отже, МІ-1 у ефективній дозі (2,7 мг/кг), 5 і 10-кратній дозах, а також 

його дія на тлі оксидативного стресу, індукованого хлоридом кобальту, 

свідчить про низьку гематотоксичність даної сполуки. Тоді як 5-кратна від 

ефективної дози 5-ФУ після 5-ти діб впливу є високотоксичною, яка загрожує 

життю та супроводжується гематотоксичною дією.  

Вперше встановлено, МІ-1 пригнічує проліферативну активність моно-

бластних лейкемічних клітин людини лінії U-937, що підтверджується знижен-

ням їх життєздатності на 50% після впливу  0,016 мМ МІ-1 протягом 24 годин 

та 0,008 мМ МІ-1 прогягом 48 годин дії. Антипроліферативний ефект МІ-1 за 

сумісного впливу із форбол-12-міристат-13-ацетатом (ФМА, що індукує дифе-

ренціювання) зберігається, про що свідчить знижений рівень життєздатності і 

кількості живих клітин. Зниження проліферативної активності U-937 за дії МІ-

1 відбувається внаслідок їх зупинки у фазі клітинного циклу G0/G1, зменшення 

їх мітотичної активності та індукції апоптозу. За сумісного впливу МІ 1 і ФМА 

зниження проліферативної і мітотичної активності клітин за збільшення 

інтенсивності їх загибелі шляхом апоптозу посилюється порівняно з впливом 

одного МІ-1 або ФМА. Так як, антипроліферативний ефект МІ-1 зберігається 

під час диференціювання клітин U-937, індукованого ФМА, тому похідне 

малеіміду є перспективною протипухлинною сполукою для застосування щодо 

неопластичних клітин на різних стадіях диференціювання. 

МІ-1 пригнічує проліферативну активність і життєздатність мишачих 

лейкемічних B-клітин лінії L1210, еритробластних лейкемічних клітин людини 
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лінії К-562, бластних клітин за остеомієлофіброзу та індукує їх апоптоз. 

Поєднання МІ-1 з гетерополіядерним комплексом Сu/Cd з етилендіаміном 

[Cu(en)2[CdAc6] (код РО244) призводить до посилення антипроліферативного 

ефекту у чотири рази за дії на клітини лінії К-562 людини.  Оскільки вплив 

різних речовин на клітини розпочинається із їх взаємодії з клітинною 

мембраною, для з’ясування первинних механізмів взаємодії РО244 з клітиною 

обрали еритроцити, як специфічну мішень дії даного комплексу. Взаємодія 

Сu/Cd-комплексу з мембраною еритроцитів є результатом дії самого 

комплексу, а не продуктів його дисоціації, що проявляється зменшенням 

стійкості еритроцитів до дії кислоти або лугу і відрізняється від впливу його 

складових (катіонів Сu(ІІ) і Cd (ІІ), етилендіаміну і ацетату натрію).  

Новосинтезований гетерополіядерний комплекс 

[Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] містить катіони міді (ІІ) і заліза (ІІ), які  входять до 

складу гемоглобіну еритроцитів крові і білків, які беруть участь у транспорті і 

зберіганні катіонів заліза. Даний комплекс підвищує концентрацію міді у 

сироватці крові і відновлює вміст сироваткового заліза за його дефіциту та 

еритроцитарні показники за експериментальної анемії, що свідчить про 

антианемічні властивості даної сполуки. Гематотоксична дія комплексу у дозі 

100 мг/кг, яка перевищує за вмістом заліза терапевтичну дозу у 4 рази, а міді – 

майже у 200 разів, після субхронічного застосування проявляється зменшенням 

концентрації гемоглобіну, кількості еритроцитів у крові, концентрації 

гемоглобіну в еритроцитах, а також збільшенням об’єму еритроцитів і 

кількості ретикулоцитів, що свідчить про розвиток гемолітичної анемії.  

Таким чином, похідне малеіміду МІ-1 і гетерополіядерні комплекси є 

перспективними протипухлинними та антианемічними сполуками з низькою 

гематотоксичністю. 

Ключові слова: інгібітор протеїнкіназ похідне малеіміду,  

гетерополіядерні комплекси Сu/Cd і Cu/Fe, клітини крові, гемопоез, 

неопластичні гемопоетичні клітини. 
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SUMMARY 

 

Byelinska I.V. Hematological effects of antitumor and antianemic compounds 

maleimide derivative and heteropolynuclear complexes. – Qualification scientific 

work on the rights of manuscripts.  

The thesis for a Dr. Sci. degree in biological sciences in speciality 03.00.11 – 

cytology, cell biology, histology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

 

The work is devoted to the study of hematological effects of the derivative of 

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

heteropolynuclear complex [Cu(en)2[CdAc6] with antitumor activity activity, as well 

as the newly synthesized Cu/Fe-complex [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)]. 

It was shown that the maleimide derivative at the dose of 2,7 mg/kg (effective 

antitumor) acting under dimethylhydrazine-induced rat colon carcinogenesis returns 

to the control values the count of reticulocytes in the blood, which are increased by 

DMH-induced carcinogenesis, as well as for the effects of MI-1 in the dose of 

0.027 mg/kg, to restore the number of red blood cells. The content and concentration 

of hemoglobin in erythrocytes are restored, while in the group of DMH-induced 

carcinogenesis they are significantly reduced. 26 weeks of application of MI-1 

restores to the control values the amount of erythrocytes and hemoglobin 

concentration in the blood, which are reduced in the group of DMH-induced 

carcinogenesis. MI-1 normalizes the amount of monocytes and platelets in the blood, 

which are enlarged for carcinogenesis of the large intestine. It has been concluded, 

MI-1 prevents the development of anemia, which complicates the oncological 

diseases, and normalizes the monocytes and platelets blood amounts reducing the 

involvement of these cells into the tumor developеment progression. Since the 
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decrease in the monocytes and thrombocytes count in the blood may be caused both 

by decreasing the number of tumors and the total area of  colon lesion, and by 

inhibition of proliferation and differentiation of hematopoietic cells by inhibiting the 

activity of protein kinases, it was studied the effects of MI-1 on normal hemopoiesis. 

It is established that the subchronic treatment with MI-1 at the effective dose reduces 

the number of leukocytes in the blood by reducing the number of granulocytes and 

monocytes, without altering the number and morphofunctional state of erythrocytes. 

The chronic influence of MI-1 does not cause changes in the morphofunctional state 

of the erythrocytes and the number of reticulocytes in the blood, does not affect the 

count and composition of leukocytes in the blood, does not suppresses 

thrombocytopoiesis. This testifies to the ability of hematopoietic tissue to 

compensate for leukopenia, neutropenia and monocytopenia by activation of 

regenerative proceses. Thus, the absence of the side effects of MI-1 on hemopoiesis 

does not limit (by the hematopoietic system) its use as compounds with antitumor 

activity. 

The application of MI-1 in increased dose in 5 and 10-fold (13 and 27 mg/kg) 

causes the activation of erythropoiesis without altering the state of red blood cells, 

that can be a compensatory reaction for reducing the red blood cells viability. 

Activating effect of MI-1 on erythropoiesis is confirmed with joint action with cobalt 

chloride. Unlike MI-1, 5-FU at the dose of 8.6 mg/kg (effective antitumor) reduces 

the number of red blood cells and reticulocytes in the blood and hematocrit. In the 

bone marrow the number of myelokaryocytes and erythroblast are decreased, 

indicating the inhibition of erythropoiesis and consistent with the literature data. 

MI-1 reduces the amount of leukocytes and monocytes in the blood, which is 

associated with their active output in the tissue, without oppression of leukopoiesis. 

MI-1 also suppresses thrombocytopoiesis. Comparative study 5-FU in the dose of 

8.6 mg/kg (effective) reduces the number of leukocytes, neutrophilic granulocytes, 

lymphocytes and monocytes in the blood, and myelokaryocytes, myeloblasts and 

promyelocytes in the bone marrow, which is correspod to literature data. 
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The suppression of neoplastic hematopoietic cells proliferative activity and 

induction of their apoptosis (monoblast human leukemic cells U-937, murine 

leukemic B cells L1210, human erythroleukemia cells K-562, idiopathic 

myelofibrosis blast cells) caused by MI-1 was firstly estimated. MI-1 stops cells in 

the proliferative rest phase Go/G1 and reduces the number of cells in the S-phase. 

The combination of MI-1 with the heteropolynuclear acetate complex of Cu/Cd with 

ethylenediamine [Cu(en)2[CdAc6] leads to 4-fold increase of antiproliferative effect 

when acting on K-562 cells. Interacting with membranes of erythrocytes, 

[Cu(en)2[CdAc6] reduces, the resistance of these cells to acid or alkali and 

suppresses K-562 cells proliferative activity. Interaction with red blood cells are the 

result of the action of the starting substance, not the products of its dissociation, 

which is confirmed by the various effects of the complex and its separate 

components on the erythrocytes stability. 

Heteropolynuclear Cu/Fe complex [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] increases 

blood serum copper concentration and restores the iron one under its deficiency, as 

well as restores erythrocytic indices under experimental anemia, which indicates an 

anti-anemic property of the complex. The hematotoxic effect of the complex 

manifested by the hemolytic anemia development only when applied at dose of 100 

mg/kg, which is 4-fold higher than the iron therapeutic dose and 200-fold higher than 

the copper one. The prospect of maleimide derivative MI-1 and heteropolynuclear 

complexes with antitumor and antianemic activity, and low hematotoxicity was 

concluded. 

Keywords: protein kinase inhibitor maleimide derivative, heteropolynuclear 

complexes Сu/Cd and Cu/Fe, blood cells, hemopoiesis, neoplastic hemopoietic cells.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ДМГ – 1,2-диметилгідразин 

IM – ідіопатичний мієлофіброз 

ІЛ (ІL) – Інтерлейкіни 

КФ – кисла фосфатаза (КФ 3.1.3.2) 

Л:Е – лейко-еритробластичне співвідношення 

МІ-1 – похідне малеіміду 

МСН – сердній вміст гемоглобіну в еритроциті (Mean 

Corpuscular Hemoglobin) 

МСНС – сердня концентрація гемоглобіну в еритроциті (Mean 

Corpuscular Hemoglobin Concentration) 

МСV – сердній об’єм еритроциту (Mean Corpuscular Volume) 

ПК – протеїнкіназа 

ПКС – протеїнкіназа С 

СІАТ – сумарний індекс агрегації тромбоцитів 

СЦК – середній цитохімічний коефіцієнт 

ХМЛ – хронічна мієлоїдна лейкемія (хронічний мієлоїдний 

лейкоз)  

ХЛЛ – хронічна лімфоцитарна лейкемія (хронічний 

лімфоцитарний лейкоз) 

ФМА – форбол-12-мірістат-13-ацетат (індуктор 

диференціювання, активатор протеїнкінази С) 

dmen – N,N´диметилетилендіамін 

en – етилендіамін 

EGF (EGFR) – Епідермальний фактор росту (рецептор 

епідермального фактору росту) 

FGF (FGFR) – Фактор росту фібробластів (рецептор фактора росту 

фібробластів) 

GM-CSF – Гранулоцитарно-макрофагальний фактор росту 
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HER2   – рецептор епідермального фактору росту людини 

(human epidermal growth factor receptor 2)  

KL447 – гетерополіядерний Cu/Fe-комплекс 

[Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] 

L1210 – лейкемічні В-клітини миші 

PAS – Periodic Acid Shiff reaction-позитивні продукти (до 

яких належать глікоген) 

PDGF – тромбоцитарний ростовий фактор (platelet derived 

growth factor)  

PDK1 – 3-фосфоінозитид-залежна протеїнкіназа-1 

(3-phosphoinositide-dependent kinase 1) 

PO244 – Cu/Cd гетерополіядерний комплекс [Cu(en)2[CdAc6] 

SCF – Фактор Стила (фактор росту стовбурових клітин) 

Src(h)     – гомолог онкогену саркоми Рауса (Rous sarcoma 

oncogene cellular homolog) 

Syk(h)    – тирозинкіназа селезінки людини (Spleen tyrosine kinase 

human) 

TNF – фактор некрозу пухлин (tumor necrosis factor) 

TPO – тромбопоетин 

VEGF (VEGFR) – Васкулярно-ендотеліальний фактор росту (рецептор 

васкулярно-ендотеліального фактору росту) 

YES – Гомолог 1 онкогену саркоми Ямагучі (Yamaguchi 

sarcoma viral oncogene homolog 1) 

ZAP70 – зета-ланцюг-асоційована протеїнкіназа 70 (Zeta-chain-

associated protein kinase 70) 

К-562 – клітини еритролейкемії людини, містять 

філадельфійську хромосому (Ph+) і химерний ген 

BCR/ABL  



 

 

21 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Зростання тривалості життя населення Землі 

збільшує частоту онкологічних та серцево-судинних захворювань [280, 341, 

511]. Серед причин смертності від онкологічних захворювань рак товстої 

кишки посідає друге місце, а лейкемії (лейкози) – восьме [128, 148, 405, 544]. 

Існуючі методи лікування цих патологій включають медикаментозну терапію, 

яка не є органоспецифічною і характеризується високою токсичністю [30, 47, 

305, 410]. Це стимулює пошук нових речовин, здатних пригнічувати ріст 

пухлин, істотно не впливаючи на інші тканини організму [242, 465, 506, 547].  

Однією з причин розвитку онкологічних хвороб людини є порушення 

функції протеїнкіназ (ПК), зазвичай це надмірна їх активація [122, 173, 203, 

398, 412, 452, 578]. Тому актуальним є вивчення протипухлинних сполук, 

спрямованих на процеси злоякісної трансформації клітин, тобто дослідження в 

галузі молекулярно-спрямованої (таргетної) терапії [144, 145, 202, 205, ]. 

Потенційними мішенями такої терапії є злоякісний ангіогенез, процеси 

апоптозу, гени-супресори пухлин, диференціювання пухлинних клітин і конт-

роль клітинного циклу [189, 204, 339, 546, 586, 548]. Особливістю препаратів 

цієї групи є переважно цитостатична, а не цитотоксична дія [180, 287, 313]. 

Розвиток пухлин в організмі супроводжується комплексними змінами у 

багатьох тканинах, які безпосередньо не залучені до пухлинного процесу. До 

них належить і кровотворна тканина, клітини якої мають високий рівень 

проліферації. Зміни показників крові є першими ознаками патологічних 

процесів в організмі і прогностичним фактором перебігу та лікування захво-

рювання [41, 43, 166, 178, 255, 316, 552]. Використання експериментальних 

моделей пухлин забезпечує можливість вивчати механізми канцерогенезу, а 

також пухлинно-асоційовані зміни гемопоезу, і розробляти заходи їх 

профілактики та лікування. Однією з таких моделей є канцерогенез товстої 

кишки у гризунів під впливом диметилгідразину (ДМГ) [87, 466, 467, 573]. На 

всіх стадіях виникнення і розвитку пухлин (ініціації, активації і злоякісного 
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переродження) відбувається підсилення вільнорадикального окиснення і 

порушення антиоксидантних захисних систем, що призводить до 

оксидативного стресу [32, 46, 122, 314, 455, 468]. Тому для більш адекватної 

оцінки дії нових сполук доцільно вивчати їх за моделювання системного 

ушкодження організму та оксидативного стресу [149, 377].  

Похідні малеіміду (дигідропіролу) і гетерополіядерні комплекси, які  

мають антипухлинні та бактерицидні властивості, були синтезовані 

співробітниками хімічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка [54, 55, 78]. Похідні малеіміду створювались in silico як 

конкурентні інгібітори АТФ-зв’язуючого сайту протеїнкіназ [263, 575]. Макси-

мальну антинеопластичну активність in vitro і in vivo виявила сполука 1-(4-Cl-

бензил)-3-Cl-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діон (далі МІ-1) [54, 55; роботи 

групи під керівництвом Рибальченка В.К.: 39, 87, 80, 576], основним механіз-

мом дії якої є інгібування мембранозв’язаних (FGF-R1, EGF-R(h), VEGF-R1,2,3 

та ін.) та цитоплазматичних (Yes, Src(h), Syk(h), PDK1, ZAP70 та ін.) 

протеїнкіназ [262]. Антипухлинну активність виявляв також гетерополіядерний 

комплекс РО244 [Cu(en)2][Cd2(CH3COO)6] [37, 78, 448]. Розвиток пухлин в 

організмі призводить до порушень функціонування кровотворної тканини, 

наслідком чого є розвиток анемії, зміни складу і вмісту лейкоцитів і 

тромбоцитів, що ускладнюють перебіг онкологічних захворювать, залучаються 

до прогресії пухлин і зменшують ефективність протипухлинної терапії [36, 94, 

172, 178, 196, 403, 478]. Ці стани також пов’язані із зсувом ендогенного фону 

металів в організмі, залучених до функціонування як нормальних тканин, так і 

неопластичних клітин [32, 226, 406, 545].  

Виходячи із вищевикладеного, інгібітори протеїнкіназ (наприклад, МІ-1) і 

гетерополіядерні (різнометалічні) комплекси можуть відігравати важливу роль 

у регуляції проліферації, диференціюванні та функціонуванні нормальних 

клітин та трансформованих, у тому числі гемопоетичних [180, 193, 197, 199, 

420, 234, 480, 584]. Надзвичайно висока вартість існуючих інгібіторів протеїн-

кіназ іноземного походження обмежує доступ до них населення України. Тому 
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актуальність створення препаратів таргетної дії вітчизняного походження та 

дослідження їх гематологічних ефектів не викликає сумнівів. 

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

виконана у рамках науково-дослідних тем: Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка «Прямий синтез та біологічні властивості 

гетерополіядерних комплексів перехідних металів» (№ держреєстрації 

0106U006627, 2006-2010 р.), «Дослідження механізмів функціонування органів 

травного тракту та розробка методів їх корекції» (№ держреєстрації 

0106U005755, 2006-2010 р.), «Механізми реалізації адаптаційно-

компенсаторних реакцій організму за умов розвитку різних патологій» 

(№ держреєстрації 0111U004648, 2011-2015 р.), «Похідні піролу як 

протизапальні та протипухлинні сполуки нового покоління» (№ держреєстрації 

0116U002639, 2016-2017) та договору  про наукове співробітництво між 

Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та ДУ 

«Національний науковий центр радіаційної медицини» НАМН України (2007-

2010, 2016-2021). Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні вченої 

ради ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, протокол № 5 від 12 листопада 2012 року. Редакційні зміни 

затверджені на засіданні вченої ради ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол № 9 

від 28 лютого 2017 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було встановити 

особливості розвитку гематологічної відповіді на вплив сполук з 

антипроліферативною та антианемічною активностями (похідного малеіміду і 

гетерополіядерних комплексів) in vivo і дослідити їх вплив in vitro на 

проліферативну активність і морфофункціональний стан неопластичних клітин 

гемопоетичного походження із різними напрямками диференціювання.  

Відповідно до мети були поставлені такі завдання дослідження: 

1. Дослідити субхронічний і хронічний вплив похідного малеіміду МІ-1 

на якісні і кількісні показники клітин крові та кісткового мозку.  
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2. Надати морфофункціональну характеристику клітин крові та 

кісткового мозку за раку товстої кишки, індукованого диметилгідразином. 

3. Дослідити вплив похідного малеіміду на морфофункціональні 

особливості клітин крові та кісткового мозку за розвитку раку товстої кишки, 

індукованого диметилгідразином. 

4. З’ясувати вплив високих концентрацій похідного малеіміду (які у п’ять 

та десять разів перевищують ефективну дозу) на морфофункціональний стан 

клітин крові і кісткового мозку і порівняти його дію з ефектами традиційного 

протипухлинного препарату 5-фторурацилу. 

5. Встановити гематологічні ефекти похідного малеіміду МІ-1 за 

оксидативного стресу, викликаного введенням СоСl2. 

6. З’ясувати мембранотропні властивості Cu/Cd-гетерополіядерного 

комплексу [Cu(en)2][Cd2(CH3COO)6] і його складових за результатами кислотної 

і лужної резистентності еритроцитів. 

7. Дослідити антипроліферативну активність похідного малеіміду МІ-1 і 

Cu/Cd-гетерополіядерного комплексу на неопластичних клітинах 

гемопоетичного походження із різними напрямками диференціювання. 

8. Встановити зміни показників клітин крові та вміст катіонів міді і заліза 

у сироватці крові за застосування Cu/Fe-гетерополіядерного комплексу 

[Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] за експериментальної анемії у щурів. 

9. Оцінити побічну негативну дію гетерополіядерних комплексів і 

похідного малеіміду як біологічно активних антипроліферативних і 

антианемічних сполук на кровотворну систему.  

Об’єкт дослідження  ефекти похідного малеіміду і гетерополіядерних 

комплексів на клітини крові та кісткового мозку щурів за умов підгострого і 

хронічного введень та диметилгідразинового канцерогенезу товстої кишки; 

ефекти цих сполук на неопластичні клітини гемопоетичного походження із 

різними напрямками диференціювання. 

Предмет дослідження  морфофункціональний стан клітин крові і 

кісткового мозку щурів при дії гетерополіядерних комплексів і похідного 
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малеіміду та за застосування МІ-1 на тлі диметилгідразинового канцерогенезу 

товстої кишки й оксидативного стресу; проліферативна активність і 

морфофункціональний стан неопластичних клітин гемопоетичного походження 

із різними напрямками диференціювання за дії гетерополіядерного комплексу і 

похідного малеіміду. 

Методи дослідження. У роботі використані цитологічні і цитохімічні 

методи дослідження клітин крові і кісткового мозку, культури гемопоетичних 

клітин; проточну флюорометрію для оцінки клітинного циклу; біохімічні 

методи визначення концентрації гемоглобіну, катіонів заліза і міді, агрегації 

тромбоцитів, кислотної і лужної резистентності еритроцитів крові; статистичні 

методи аналізу результатів дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше показано, що похідне 

малеіміду МІ-1 (1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діон) і 

гетерополіядерні комплекси  Cu/Cd [Cu(en)2[CdAc6] та Cu/Fe 

[Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] окрім антипухлинних і антианемічних властивостей, 

мають низьку гематотоксичність. 

МІ-1 у ефективній протипухлинній дозі 2,7 мг/кг за диметилгідрази-

нового канцерогенезу товстої кишки у щурів запобігає розвитку анемії, яка 

ускладнює перебіг онкологічних захворювань, і нормалізує кількість моноцитів 

і тромбоцитів у крові, зменшуючи залучення цих клітин до прогресії розвитку 

пухлин. Зниження моноцитозу і тромбоцитозу може бути опосередковане як 

зменшенням кількості і розміру пухлин та площі ураження товстої кишки, так і 

пригніченням проліферації та диференціювання гемопоетичних клітин 

кісткового мозку через інгібування активності протеїнкіназ. Гематотоксичний 

вплив МІ-1 за хронічного застосування у дозах, які пригнічують  канцерогенез 

товстої кишки, відсутній.  

На відміну від 5-фторурацилу, збільшені у 5- та 10-разів (від ефективної 

протипухлинної) дози МІ-1 викликають активацію еритропоезу (ретикулоцитоз 

та збільшення еритроїдних гемопоетичних клітин) без змін об’єму, вмісту і 

концентрації гемоглобіну в еритроцитах. Це може бути компенсаторною 
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реакцією на зниження життєздатності еритроцитів. Активуючий вплив МІ-1 на 

еритропоез виявлено і за сумісного впливу з хлоридом кобальту. МІ-1 знижує  

кількість лейкоцитів і моноцитів  у крові (що пов’язано з їх активним виходом 

у тканини), а також пригнічує тромбоцитопоез.  

Вперше встановлено, що МІ-1 пригнічує проліферативну активність і 

життєздатність неопластичних гемопоетичних клітин ліній U-937 (монобластні 

лейкемічні клітини людини), L1210 (лейкемічні B-клітини миші), К-562 

(клітини еритролейкемії людини), бластних клітин за ідіопатичного мієло-

фіброзу та індукує їх апоптоз. Поєднання МІ-1 з гетерополіядерним комплек-

сом Сu/Cd з етилендіаміном [Cu(en)2[CdAc6] призводить до посилення анти-

проліферативного ефекту у чотири рази за дії на клітини лінії К-562 людини.  

Вперше встановлено, взаємодія Сu/Cd-комплексу з мембраною 

еритроцитів є результатом дії самого комплексу, а не продуктів його 

дисоціації, що проявляється зменшенням стійкості еритроцитів до дії кислоти 

або лугу і відрізняється від впливу його складових (катіонів Сu(ІІ) і Cd (ІІ), 

етилендіаміну і ацетату натрію). Гетерополіядерний Cu/Fe-комплекс 

([Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)]) підвищує концентрацію міді у сироватці крові і 

відновлює вміст сироваткового заліза за його дефіциту та еритроцитарні 

показники за експериментальної анемії, що свідчить про антианемічні 

властивості даної сполуки. 

Практичне значення одержаних результатів. Відсутність токсичного 

впливу похідного малеіміду на гемопоез за пригнічення проліферації 

неопластичних клітин гемопоетичного похоження і канцерогенезу товстої 

кишки, і посилення протипухлинного ефекту за поєднання з 

гетерополіядерним Сu/Cd-комплексом є підгрунтям для створення нових 

антиракових препаратів. Вартість такого лікування із застосуванням сполуки 

МІ-1, за попередніми оцінками, буде у рази меншою порівняно із 

закордонними аналогами, що дозволяє рекомендувати його для доклінічних 

досліджень. 
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Результати досліджень впроваджені у навчальний процес кафедри 

цитології, гістології та біології розвитку ННЦ «Інститут біології» Київського 

університету імені Тараса Шевченка (2010 р., акт впровадження додається) та 

увійшли до навчального посібника «Цитобіохімія крові» [97]. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням, виконаним протягом 2003-2017 років на базі НДС 

«Мембранології і цитології» ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та відділення радіаційної 

онкогематології та трансплантації стовбурових клітин Інституту клінічної 

радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини» НАМН 

України. 

Автором особисто підібрана і проаналізована наукова література за 

темою дисертації. За участю наукового консультата Рибальченка В.К. 

дисертантом визначено напрямки дослідження, обгрунтовано мету і завдання 

роботи. Автором особисто спланованні та виконанні (спільно зі співавторами 

публікацій) експериментальні дослідження, проведена статистична обробка 

результатів дослідження, їх аналіз і інтерпретація.  

Вивчення ефектів МІ-1 на тлі ДМГ-індукованого канцерогенезу товстої 

кишки проведені спільно з к.б.н. Линчак О.В. Дослідження морфофункціональ-

них особливостей мегакаріоцитів кісткового мозку та тромбоцитів крові 

хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію та ідіопатичний мієлофіброз виконані 

за сприяння д.м.н. Дягіль І.С. (завідувач відділення радіаційної онкогематології 

та трансплантації стовбурових клітин ДУ «Національний науковий центр 

радіаційної медицини НАМН України»). Дослідження культури клітин 

виконані за методичною допомогою д.б.н. Гарманчук Л.В. Дослідження 

клітинного циклу виконані спільно з д.б.н. Храновською Н.М. (завідувач НДЛ 

Експериментальної онкології та лабораторії молекулярно-генетичної 

діагностики Національного інституту раку). Узагальнення результатів 

досліджень, а також формулювання основних положень та висновків проведені 

спільно із науковим консультатом.  
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Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення 

дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на наукових форумах: 

Установчому з’їзді Українського товариства клітинної біології (Львів, Україна, 

2004); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Анемічний синдром в 

клініці внутрішніх хвороб” (Івано-Франківськ, Україна, 2008); 5-му Міжнарод-

ному науковому симпозіумі з клітинного/тканинного ураження та цитопротек-

ції/органопротекції (Ялта, Україна, 2008); XIV Kонгресі Європейської 

Асоціації Гематологів (Берлін, Німеччина, 2009); Міжнародній конференції 

„Биоантиоксидант” (Москва, Россия, 2010); Міжнародній науковій конференції 

“Cell Technology Week 2013” (Київ, Україна, 2013); 7 Львівсько-Люблінській 

Конференції Експериментальної і клінічної біохімії (Львів, Україна, 2013); XII 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Шевченківська весна» (Київ, Україна, 2014); XIX Конгресі 

Європейської Асоціації Гематологів (Мілан, Італія, 2014); IV З’їзді 

Українського Товариства Клітинної біології із міжнародним представництвом 

(Ужгород, Україна, 2014);  XIX з’їзді Українського фізіологічного товариства 

імені П.Г. Костюка з міжнародною участю, присвяченому 90-річчю від дня 

народження академіка П.Г. Костюка (Львів, Україна, 2015); ХІ Українському 

біохімічному конгресі (Київ, Україна, 2014); XX Конгресі Європейської 

Асоціації Гематологів (Відень, Австрія, 2015); Науково-практичній 

конференції «Мінімальна залишкова хвороба при солідних пухлинах» (Київ, 

Україна, 2015); V З’їзді Українського Товариства Клітинної біології з 

міжнародним представництвом (Одеса, Україна, 2016).   

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 40 наукових праць, 

із них 25 статей, з яких 20 статей у фахових наукових виданнях України, 5 в 

іноземних виданнях (11 належать до міжнародних наукометричних баз даних, з 

них 5 у SCOPUS), та 15 тез доповідей у матеріалах вітчизняних та 

міжнародних наукових конференцій і з’їздів. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 

огляду літератури, розділу з описом матеріалів і методів досліджень, розділу 
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власних досліджень, узагальнення результатів, висновків і списку 

використаних джерел  (містить 587 найменувань, у тому числі 155 – 

кирилицею, 423 – латиницею та 2 додатки). Дисертація викладена на 332 

сторінках, ілюстрована 103 рисунками і 16 таблицями. 

Висновок біоетичної експертизи. Згідно висновку комісії з питань 

біоетики Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протоколу № 1 

від 20 лютого 2017 року) експериментальні дослідження не суперечать 

загально прийнятим біоетичним нормам з дотриманням відповідних 

міжнародних положень стосовно проведення експериментальних робіт та 

клінічних досліджень. Дослідження виконано у відповідності вимогам 

Хельсінської декларації (Всесвітня медична асамблея, 1964), Міжнародних 

принципів Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що 

використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), 

Декларації принципів толерантності (28 сесія ЮНЕСКО, 1995), Універсальної 

декларації по біоетиці та правах людини (ООН, 1997), норм Конвенції про 

захист прав людини у зв’язку з впровадженням нових біомедичних технологій, 

прийнятою у 1997 році у м. Ов’єдо (Іспанія) та у відповідності до Закону 

України № 3447 ІV “Про захист тварин від жорстокого поводження” [61, 495].  
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1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Пухлинно-асоційовані зміни гемопоезу за розвитку 

неопластичного процесу в організмі на прикладі раку товстої кишки 

 

Розвиток пухлин в організмі супроводжується комплексом змін у 

багатьох тканинах, які безпосередньо не залучені до пухлинного процесу. До 

них належить і кровотворна тканина, яка має високий рівень проліферації, 

тому активно реагує на зміни в організмі. Розвиток пухлин спричинює зміну 

показників крові, що, насамперед, є першими ознаками патологічних змін в 

організмі, по-друге, є прогностичним фактором перебігу та лікування 

захворювання [41, 43, 45, 166, 178, 255, 316, 403]. Тому зміни в гемопоетичній 

тканині на фоні розвитку пухлин потребують детального вивчення для 

розробки алгоритмів їх корекції.  

Анемія супроводжує розвиток пухлин в організмі [248, 258, 524]. Вона 

мoже бути нормохромною, внаслідок пригнічення гемопоезу цитокінами, які 

підвищуються у крові як за розвитку запального процесу в організмі [170, 201, 

244, 281, 493], так і розвитку пухлин [521, 545], що супроводжується змінами 

морфофункціонального стану еритроцитів. Анемія також може розвиватися 

через метастазування пухлин у кістковий мозок, може бути гемолітичною або 

залізодефіцитною [406, 524]. За розвитку гемолітинчної анемії у крові 

спостерігається зменшення кількості еритроцитів, із зменшеним МСН та 

МСНС, і збільшенням кількості ретикулоцитів, які є незрілими еритроцитами і 

в яких продовжується синтез гемоглобіну [360, 486].  

Механізм гемолізу еритроцитів під впливом канцерогенезу, наприклад 

товстої кишки, пов’язаний із збільшенням  рівня вільнорадикальних  процесів в 

клітинах – оксидативним стресом. Це підтверджується  збільшенням  продуктів 

окислення (тіобарбітурат-активних продуктів, карбонільних груп протеїнів  та 
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інших) та зміною активності антиоксидантних ензимів (супероксиддисмутази 

та каталази, глутатіонпероксидази, глутатіон-S-трансферази) як в клітинах 

епітелію кишечника [275, 466], в еритроцитах [314], так і у інших клітинах 

орагнізму [136, 335]. Наслідком оксидативного стресу є модифікація протеїнів 

та фосфоліпідів мембран еритроцитів, протеїнів цитоскелету, порушення їх 

функцій і, як результат, гемоліз клітин.  

Зміна морфофункціонального стану колоректального епітелію і 

збільшення кількості та розміру пухлин в кишечнику [87, 466] викликають 

зміни гемопоезу. Зміни морфофункціонального стану епітелію як тонкої, так і 

товстої кишки зменшує транспорт заліза (хоча, венесок товстого кишечника в 

цей процес у порівнянні з тонким істотно менший [529]), що поступово 

призводить до дефіциту заліза в організмі і розвитку залізодефіцитної анемії. 

Тому канцерогенез товстої кишки часто супроводжується анемією [248, 258, 

406, 545], яка поглиблюється за протипухлинної терапії [524]. На користь 

порушеної абсорбції заліза в шлунково-кишковому тракті онкологічних хворих 

свідчать результати істотного відновлення рівня заліза за внутришньовенного  

застосування препаратів  заліза порівнянo з пероральним [171, 226, 272, 381б 

521]. По-друге, розвиток пухлин в організмі супроводжується активацією 

імунної системи і збільшенням продукції цитокінів, таких як фактору некрозу 

пухлин (ФНП), концентрація якого збільшується як при колоректальному 

канцерогенезі у людини [159], так і при ДМГ-індукованому канцерогенезі у 

щурів [307]. Підвищується концентрація інтерлейкінів 1 та 6, інтерферону , 

які, в свою чергу, пригнічують синтез еритропоетину нирками та 

безпосередньо пригнічують еритропоез у кістковому мозку [201, 286, 528]. 

Крім того, інтерлейкін 6 збільшує синтез гормону гепсидину печінкою, який 

знижує і без того порушену абсорбцію заліза в кишечнику [283, 369, 521]. Всі 

ці зміни призводять до пригнічення утворення еритроцитів, зниження 

концентрації гемоглобіну, тобто до розвитку багатофакторної анемії, яка 
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пов’язана з канцерогенезом в організмі і тому вимагає розробки комплексних 

підходів до її корекції. 

Участь імунної системи в канцерогенезі активно обговорюється [36, 243, 

307, 389, 392, 467]. Моноцити є антигенпрезентуючими клітинами для клітин 

імунної системи (цитотоксичних Т-лімфоцитів) [139, 361, 551], тобто, їх 

активність безпосередньо впливає на ефективність протипухлинного захисту 

організму [202, 395, 552]. 

Поява і ріст багатьох пухлин в організмі, в тому числі і колоректальних, 

супроводжується високою концентрацією низки цитокінів, таких як VEGF, 

ТNF, IL-1, IL-6 та ін., як в тканинах пухлин [147, 404], так і в сироватці крові 

[159]. Високий рівень цих цитокінів корелює із прогресією захворювання і 

пов’язаний із низькою чутливістю до терапії [162, 440], а їх блокування має 

терапевтичний ефект [225, 394]. Так, наприклад, синтезуючи VEGF пухлина 

стимулює диференціювання клітин крові в кістковому мозку (моноцитів, 

тромбоцитів та ін.), активує в них синтез цитокінів, які використовує для свого 

росту, прогресії і метастазування [172, 196, 246]. Експериментально доведено, 

що клітини пухлин товстої кишки активують моноцити до виділення IL-1, 

який, в свою чергу, активує в пухлинних клітинах гени транскрипційних 

факторів, що регулюють клітинний цикл і запускають проліферацію [349].  

За розвитку пухлин в організмі підвищується кількість тромбоцитів у крові 

і вміст в них ростових факторів [178, 357], так само як за ДМГ-індукованого 

канцерогенезу товстої кишки [314], що можна пов’язати з високою 

концентрацією VEGF в пухлинній тканині [394] і, як наслідок, у сироватці 

крові, що характерно для екпериментального колоректального канцерогенезу у 

щурів [297], а так і для раку товстої кишки у людей, і його концентрація 

збільшується з прогресією захворювання [439]. 
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1.2  Роль  міді і заліза у функціонуванні кровотворної системи  

 

Для корекції зсуву ендогенного фону металів, які спостерігаються за 

різних патологій, обмежується іонними сполуками мікроелементів - солями та 

оксидами [158, 247]. Відомо, що при введенні таких лікарських засобів в 

організмі утворюються ендогенні біокомплекси, які і здійснюють 

терапевтичний ефект. Однак, процес їх утворення супроводжується великими 

енергозатратами організму. Тому шляхом до підвищення біодоступності та 

нешкідливості металовмісних препаратів може бути заміна іонних сполук 

мікроелементів їх комплексами з органічними лігандами [49]. Перспективним є 

пошук і створення екзогенних комплексних сполук [272, 501], до яких 

належать нові класи координаційних сполук металів, у ролі ліганда яких 

виступали метаболіти чи лікарські речовини та встановлення їх фізіологічної 

активності та механізмів терапевтичної дії [229, 282, 453]. Численні природні 

лікарські препарати містять комплекси металів як фармакологічно активні 

компоненти. Наприклад, вітамін B12 містить координаційно зв’язаний катіон 

кобальту, молекула інсуліну – цинку [85, 96, 142], цисплатин – платину тощо 

[247]. Важливим є знання діапазону оптимальних концентрацій для кожного 

біометалу in vivo, вихід за межі якого обумовлює дефіцит елементу чи 

токсичний вплив [2, 84, 99, 117, 156, 176]. Плазматична мембрана (ПМ) є 

найпершою ланкою в сприйнятті клітиною всіх зовнішніх сигналів, їх 

проведенні і трансформації у клітинну відповідь [113]. Тому при вивченні 

клітинних і молекулярних механізмів дії речовин різної природи значна увага 

приділяється саме особливостям їх взаємодії з плазматичною мембраною [114, 

508]. Все це свідчить, що ефекти гетерополіядерних сполук можуть бути 

опосередковані як через безпосередній зв’язок з молекулами мембранних 

білків, так і шляхом модифікації ліпідного матриксу мембрани [110, 112, 229].  
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Однією з лабільних систем, яка реагує на вплив хімічних сполук, є кров і 

гемопоетична тканина. Еритроцити є зручною моделлю для дослідження 

впливу різних агентів на мембрани клітин. Еритроцит – класичний об’єкт 

мембранології. На ньому проведені фундаментальні дослідження, які є 

основою сучасних уявлень про структуру клітинних мембран [86, 92, 99]. 

Легкість отримання тіней еритроцитів, які представлені плазматичними 

мембранами клітин, дозволяє вивчати різноманітні форми патології 

еритроцитарних мембран, які в умовах природного, поставленого еволюцією, 

експерименту, дозволяють зрозуміти функцію того чи іншого компонента 

мембрани [84, 64, 82]. Крім того, транспорт багатьох речовин відбувається 

через кров, що призводить до безпосередньої взаємодії клітин крові, в тому 

числі і еритроцитів, з цими речовинами.  

Також, оскільки клітини крові перебувають в постійному відновленні, 

важливими є дослідження впливу речовин на процеси регенерації і старіння 

цих клітин. Функціонування імунної і кровотворної систем пов’язане з участю 

цілого ряду мікроелементів, які виступають кофакторами багатьох ферментів 

[62, 88, 90], і активності протеїнкіназ [197, 463, 232]. Через те що 

гетерополіядерні комплекси містять атоми різних металів можливе їх 

застосування для корекції станів, які пов’язані з дефіцитом саме цих складових 

даних хімічних сполук. Одним із таких станів є анемія, яка розвивається 

внаслідок різних патологічних процесів в організмі, у тому числі і 

онкологічних, і пов’язана із дефіцитом іонів заліза та інших металів [51, 93, 

244, 406].  

Комплекси металів з органічними лігандами та інгібітори протеїнкіназ 

широко впроваджуються в експериментальну та клінічну практику як агенти, 

які локалізують та інгібують основну мішень формування пухлин – активно 

проліферуючі клітини [242, 272, 345, 396, 451, 547]. Однак, поряд з цим в 

системі in vivo, цитотоксичному впливу підлягають клітини епітелію, 
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ендотеліальні клітини, та значною мірою, клітини гемопоетичної системи, які 

відносяться до активно проліферуючих клітин. Тому пошук агентів з 

незначним впливом на нормальні клітини є досить актуальним напрямком 

експериментальних досліджень [роботи наукової групи під керівництвом 

Рибальченка В.К.: [80, 87, 136, 149]; 455, 465, 506]. Крім того, визначення 

токсичних властивостей досліджуваних сполук, які вивчаються як потенційні  

терапевтичні засоби  є дуже важливим, так як від цього залежить вибір 

терапевтичних доз [3, 81, 111, 124]. Тому, для подальших досліджень і можли-

вого майбутнього впровадження в клініку досліджуваних нами сполук була 

необхідність оцінити їх токсичний вплив на організм і зокрема, гемопоетичну 

систему. 

Мідь і залізо відіграють важливу роль в функціонуванні кровотворної 

системи. На сьогодні відомо, що вони входять до складу багатьох ферментів 

(амінооксидази, дофамін-b-монооксигенази, супероксиддисмутази та ін.), 

гормонів, вітамінів. З ними пов’язані процеси кровотворення, синтезу 

гемоглобіну, утворення кісткової та розвитку еластичної сполучної тканини, 

росту організму та інше [90, 99, 239, 470]. Процеси всмоктування міді в 

шлунково-кишковому тракті взаємопов’язані конкурентною залежністю з 

цинком і кадмієм [331, 503]. Для підтримання постійної концентрації іонів 

металів в організмі існують депоновані і транспортні форми. Наприклад, залізо 

в організмі ссавців депонується у складі феритину - водорозчинного білка, в 

якому знаходиться міцелярне ядро неорганічної сполуки заліза (ІІІ). В 

депонованій формі знаходиться близько 25% заліза [99, 117, 239]. 

Мідь відіграє важливу роль в транспорті заліза, яке необхідно для 

синтезу гемоглобіну [535]. По-перше, мідь входить до складу білка ентероцитів 

12-палої кишки гефестину, який забезпечує абсорбцію Fe в шлунково-

кишковому тракті [488]. По-друге, білок плазми церулоплазмін, який містить 

Сu, забезпечує окислення Fe2+ у Fe3+, що необхідно для зв’язування з білком 

плазми трансферином, який транспортує залізо до клітин кісткового мозку [32, 
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75, 117, 283, 311]. По-третє, мітохондріальний білок фратаксин, до складу 

якого входить Сu, подібний за структурою до ферритину і, ймовірно, 

забезпечує накопичення в зв’язанному нетоксичному стані Fe в мітохондріях 

багатьох типів клітин. При відсутності фратаксину накопичується незв’язане 

залізо в мітохондріях з подальшим оксидативним пошкодженням 

мітохондріальних мембран [494]. Сu також входить до складу цитохром-с-

оксидази мітохондрій [331, 503]. На користь участі цитохром-с-оксидази в 

метаболізмі заліза і синтезі гемоглобіну свідчать виявлені мутації гену цього 

ензиму у хворих на рефрактерну анемію з кільцевими сидеробластами (варіант 

мієлодиспластичного синдрому) [300]. З вищевикладеного видно, що мідь 

відграє важливу роль у всмоктуванні, транспорті та накопиченні заліза в 

організмі. Мідь [88, 479, 503] необхідна для диференціювання і 

функціонування нейтрофільних гранулоцитів.  

Оскільки гетерополіядерні комплесні сполуки, які містять атоми цих 

металів можуть впливати на функціонування кровотворної системи, тому 

дослідження ефектів таких сполук на показники крові є обов’язковим етапом 

досліджень. 

 

1.3 Роль протеїнкіназ у проліферації і диференціюванні гемопоетичних 

клітин 

 

Стовбурові гемопоетичні клітини під дією ростових факторів 

диференціюються у клітини крові: еритроцити, тромбоцити, базофільні, 

еозинофільні, нейтрофільні гранулоцити, моноцити, лімфоцити (рис. 1.1) [42, 

416].  
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Рис. 1.1. Схема диференціювання гемопоетичних клітин у клітини крові (цит. 

за Martelli A.M., 2010 [416]) 

 

 Зв’язування рецепторів гемопоетичних клітин з різними  ростовими 

факторами, наприклад, фактор росту стовбурових клітин, гранулоцитарно-

макрофагальний фактор росту, еритропоетин, тромбопоетин, VEGF, EGFR, 

FGF, IGF, призводить до активації каскадів протеїнкіназ, які забезпечують 
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передачу сигналу в клітину з подальшою активацією проліферації, 

диференціювання та росту клітин (рис. 1.2.). 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Схема активації протеїнкіназ після зв’язування рецепторів 

гемопоетичних клітин з ростовими факторами (цит. за Matsumura I., 2008 

[419]).   
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 Ключова роль у проліферації і диференціюванні гемопоетичних клітин 

належить фосфоінозитол-3-кіназа/АКТ каскаду, який представлений на рис. 1.3 

[480], до якого лажежить PDK1-кіназа. У регуляції рецепторів цитокінів 

(наприклад, інтерлейкіни), які пов’язані з протеїном G,  ключова роль належить  

Src-кіназі, як показано на рис. 1.4 [444]. 

 

 

Рис. 1.3. Схема активації протеїнкіназ після зв’язування рецепторів 

гемопоетичних клітин з ростовими факторами (цит. за Polak R., 2012 [480]). 
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Рис. 1.4. Схема активації Src-тирозинкінази  після зв’язування G-протеїн 

зв’язаних рецепторів (GPCR) гемопоетичних клітин з ростовими факторами 

(цит. за New D.C., 2007 [446]). 

 

Активація кінази VEGFR-1 (зв’язування з VEGF, концентрація якого 

підвищена у сироватці крові за різних пухлин, у тому числі лейкемій і 

колоректального раку людини та експериментального ДМГ-індукованого раку 

товстої кишки) у попередників моноцитів призводить до проліферації і міграції 
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їх до осередка пухлин через активацію фосфоінозитид-3-кінази (РІ3К) [246, 

532], яка в свою чергу активує 3-фосфоінозитид-залежну протеїнкіназу-1 

(PDK1), кінази Src і Syk [460, 550, 574].  

Зазначені протеїнкінази залучен до тромбоцитопоезу. На користь цього 

свідчать результати досліджень, в яких показано, що спрямовування 

диференціювання клітин лінії К562 у мегакаріоцитарному напрямку 

призводить до збільшення експерсії генів VEGF-R1 і R2 у 90 і 40 разів 

відповідно [337]. Подальше вивчення ролі рецепторів VEGF у 

мегакаріоцитопоезі показали, що стимулювання VEGF-R1 призводить до 

диференціювання мегакаріоцитарних попередників, переміщення їх до 

синусоїдів кісткового мозку і, як наслідок, до збільшення кількості 

тромбоцитів в крові [474]. На відміну від цього, стимулювання VEGF-R2 

активує проліферацію і виживання мегакаріобластів, кількість тромбоцитів при 

цьому не змінюється [473]. VEGF-R3 виконує регуляторну роль в 

мегакаріоцитопоезі, відновлюючи популяцію цих клітин після гострого 

пригнічення гемопоезу (сублетальне опромінення, вплив високих доз 

5-фторурацилу та ін.) та збільшуючи кількість тромбоцитів у відповідь на дію 

тромбопоетину [542]. Крім того, висока концентрація VEGF в сироватці крові 

має високий кореляційний зв’язок з кількістю тромбоцитів [289]. Також, 

зазнають змін і самі тромбоцити, в яких різко збільшується вміст 

тромбоцитарного ростового фактору (PDGF) [469], що пов’язано із прогресією 

пухлин внаслідок їх васкуляризації. Кіназа PDK1 задіяна у передачі 

проліферативного і диференціюючого сигналу в мегакаріоцитах [232, 440, 441]. 

Так, дефіцит кінази PDK1 у мишей призводить до тромбоцитопенії і 

зменшення функціональної активності тромбоцитів (зменшення агрегації, 

ретракції згустку та ін.) [234, 249].  

Кінази PDK1, Syk  та Src важлива для проліферації і диференціювання 

моноцитів [407, 472, 458, 510]. PDK1 регулює активність протеїнкінази С 

(ПКС) [463]. ПКС належить до родини серин/треонінових протеїнкіназ [434], 

яка прямо чи опосередковано впливає на проліферацію, диференціювання та 
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апоптоз моноцитарних клітин [285, 398, 433, 523]. У той же час різні ізоензими 

ПКС викликають різні ефекти в клітинах, так активація ПКС в клітинах 

гострої мієлоїдної лейкемії індукує в них апоптоз [308], а в клітинах хронічної 

мієлоїдної лейкемії має антиапоптичну активність і спричинює їх виживання. 

Активація ПКС в гемопоетичних клітинах спрямовує їх диференціювання у 

моноцитарному напрямку [401] і необхідна для їх функціонування [231, 407, 

438, 458], що свідчить про важливу роль даної кінази в цих клітинах.  

 

1.3.1 Інгібітори протеїнкіназ, як протипухлинні препарати 

 

Причиною багатьох хвороб людини (онкологічні, аутоімунні 

захворювання та діабет) є порушення регуляції активності протеїнкіназ (ПК) 

[173, 198, 203]. Багато із цих хвороб, включаючи різноманітні форми раку (у 

тому числі лейкемії), можуть бути спричинені мутацією гена будь-яких інших 

компонентів каскаду передачі сигналу, які активують ПК, стимулюючи 

надмірну експресію кінази, або неспроможні її інгібувати. Для лікування 

злоякісних пухлин традиційно застосовується метод хіміотерапії і його 

комбінація з хірургічними методами та променевою терапією [46, 47, 83, 129, 

305]. В доклінічних та клінічних дослідженнях застосовують поєднання трьох і 

більшої кількості цитостатиків в різноманітних терапевтичних режимах [130, 

143, 305, 525, 560]. Більшість хіміотерапевтичних препаратів є токсичними не 

лише для тканин пухлин, але й для інших тканин, отже виникає цілий спектр 

побічних реакцій організму. З боку кровотворної системи виявляється анемія, 

лейкопенія, нейтропенія, тромоцитопенія [30, 385, 410]. Тому дуже важливим 

напрямком досліджень є вивчення протипухлинних препаратів, які спрямовані 

на процеси злоякісної трансформації клітин, тобто дослідження в області 

молекулярно-спрямованої (таргетної) терапії. При цьому потенційними 

мішенями можуть бути: передача сигналу, злоякісний ангіогенез, процеси 

апоптозу, гени-супресори пухлин, диференціювання пухлинних клітин та 

контроль клітинного циклу [189, 204, 339, 546, 586, 548, 556]. Особливістю 
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препаратів цієї групи є не цитотоксична, а переважно цитостатична дія [180, 

287, 313]. 

Зміна активності регуляторних протеїнкіназ в клітині може призводити 

до неконтрольованої проліферації і, як наслідок, розвитку онкологічних 

захворювань. Відкриття в багатьох пухлинах мутованих генів, які кодують 

протеїнкінази, сприяло пошуку нових лікарських речовин, які б інгібували ці 

протеїнкінази і пригнічували ріст пухлин. Успішне застосування інгібітора 

Bcr/Abl тирозинкінази imatitinib для лікування хронічної мієлоїдної лейкемії 

зробило прицільну терапію актуальною темою в онкології [242, 295, 415, 471]. 

У світі зареєстровано декілька препаратів, інгібіторів протеїн-кіназ і 

комплексів з металами, які ефективно діють за певних онкозахворювань 

зокрема: різних видах лейкемій [312, 435, 491, 505] та солідних пухлин, у тому 

числі раку товстої кишки [186, 202, 302, 345, 536, 587]. Значна частина 

розроблених сполук при тривалому застосуванні не проходить всі стадії 

доклінічних та клінічних випробувань через виникнення резистентності, 

низьку ефективність, загальну токсичність для організму через появу 

негативних побічних ефектів [302, 319, 339, 340, 577]. Постійно 

продовжуються дослідження біології ракових клітин і особливостей регуляції 

їх життєдіяльності, а також пошук і синтез нових інгібіторів активності 

протеїнкіназ [250, 313, 398]. 

Пошук моноклональних антитіл (МКАТ) або невеликих молекул, які 

блокують АТФ-зв’язучий сайт протеїнкіназ, призвів до створення препаратів: 

trastuzumab (МКАТ до протеїнкінази HER2 – рецептора 2 епідермального 

фактору росту людини) [339, 340, 577] та низькомолекулярний інгібітор 

тирозинкіназного домену рецептора епідермального фактору росту EGF 

gefitinib для лікування раку легені [202], bevacizumab (МКАТ до vascular 

endothelial growth factor receptor) для лікування метастазуючого раку товстої 

кишки [47, 130, 225] та ін. Для лікування неопластичних захворювань 

кровотворної системи в клінічній практиці застосовують інгібітори кінази 

BCR/ABL іматиніб [471], бозутиніб [242] і нілотиніб [393] за хронічної 
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мієлоїдної  лейкемії, тирозинкінази Брутона – ібрутиніб [435] за хронічної 

лімфоцитарної лейкемії, Янус(Jak)-кіназ – руксолютиніб [518, 553, 557] за 

мієлопроліферативних захворювань і хронічної нейтрофільної лейкемії [304] та 

ін. Така таргетна терапія має низку переваг: високу специфічність і низьку 

побічну дію (не впливає на нормально-проліферуючі клітини організму) [169, 

316, 471]. 

Похідні малеіміду (дигідропіролу) були створені in silico як інгібітори 

АТФ-зв’язуючого сайту протеїнкіназ і синтезовані науково-виробничим 

хіміко-біологічним центром Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка [263]. Результати дослідження впливу 43-х синтезованих 

похідних на проліферативну активність більше ніж 20 ліній пухлинних клітин 

in vitro виявило найбільшу пригнічувальну активність похідного 1-(4-Cl-

бензил)-3-Cl-4-(3-F-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діон (рис.1), назване МІ-1, щодо 

росту ліній ракових клітин НСТ-116 і SW-620 – аденокарциноми товстої кишки 

людини. ЛД50 при пероральному застосуванні становить 500 мг/кг, що є 

незначною для препаратів цієї групи [54, 55, 126].  

 

 

Рис. 1.1. Похідне малеіміду МІ-1 (дигідропіролу) (1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-

(3-F-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діон) 
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Тому саме це похідне було обране для подальших досліджень на моделі 

хімічно-індукованого раку товстої кишки (колоректального раку) in vivo і 

доведено зменшення кількості пухлин і загальної площі ураження товстої 

кишки за його дії [роботи наукової групи під керівництвом Рибальченка В.К.: 

80, 87, 387, 409]. 

Дослідження впливу похідного малеіміду МІ-1 на активність 32 

протеїнкіназ in vitro у лабораторії ProQinase GmbH (Germany) показало, що 

МI-1 інгібує як мембранозв’язані VEGF-R1,2,3, FGF-R1, EGF-R(h), так і 

цитоплазматични ZAP70, PDK1, YЕS, Src (h), Syk (h) та ін. кінази, які залучені 

до внутришньоклітинної передачі сигналу у відповідь на дію ростових 

факторів, про- і протизапальних цитокінів тощо [262].  

Таким чином, похідне дигідропіролу (малеіміду) (1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-

(3-F-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діон) є потенційною сполукою для застосування 

в клінічній практиці для лікування онкологічних захворювань, особливо 

шлунково-кишкового тракту та при резистентності пухлин до інтерферону. 

Похідне малеіміду є інгібітором таких протеїнкіназ YES, SRC(h), ZAP70, 

Syk (h), PDK1, які відіграють важливу роль у проліферації, диференціюванні та 

функціонуванні клітин у нормі, у тому числі гемопоетичних клітин [197, 276, 

333, 416, 480, 523, 584]. Тому за застосування похідного малеіміда як 

протипухлинної сполуки і інгібітора зазначених протеїнкіназ може впливати на 

проліферацію, диференціювання та функціонування клітин крові. Виходячи з 

цього, дослідження можливих ефектів антиракових сполук на кровотворну 

систему є необхідним етапом досліджень. 

 

1.4 Лейкемії як мішень гетрополіядерних комплексів і похідних малеіміду 

з протипухлинною активністю  

 

Проліферація і виживання лейкемічних клітин пов’язана із надмірною 

активацією ензимів передачі сигналу в клітину та/або антиапоптичних білків, 
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які запобігають апоптичній загибелі клітин [160, 189-191, 302, 398, 492, 505, 

578]. Так, наприклад, хронічна мієлоїдна лейкемія є злоякісним захворюванням 

кровотворної системи, яка пов’язана з проліферацією мієлоїдних клітин 

кісткового мозку внаслідок специфічної цитогенетичної аномалії – 

Філадельфійської хромосоми Ph+ (результату транслокації між 9q34 та 22q11 - 

t(9;22) - хромосомами).  

Внаслідок такої транслокації утворюється химерний ген BCR/ABL, 

розташований на вкороченій 22-й хромосомі. Білок р210, який кодує цей ген, 

має вищу протеінкіназну активність, ніж р145, який ген ABL синтезує в нормі 

[334, 361, 425]. Наслідком активації гену ABL в гені BCR/ABL є подовження 

тривалості життя клітин гранулоцитарного паростка у зв’язку з пригніченням 

апоптозу і підвищенням їх проліферативного потенціалу. Застосування 

препарату іматиніб, який ефективно інгібує фермент bcr/abl-тирозинкіназу на 

клітинному рівні, селективно подавляє проліферацію і відновлює апоптоз 

клітинних ліній, позитивних по BCR/ABL [337] демонструє високу клінічну 

ефективність і забезпечує високу якість життя хворих [242, 393, 471]. Однак, 

дія препарату також має обмеження; на певному етапі лікування ефективність 

його зменшується або нівелюється і захворювання вступає в термінальну фазу 

свого перебігу [58, 319, 491, 527, 577]. 

Хронічна мієлоїдна лейкемія (ХМЛ) характеризується не тільки змінами 

в гранулоцитарному паростку кровотворення [334, 515], але і появою значної 

кількості атипових мегакаріоцитів [540, 539]. Показана значна кількість (біля 

47%) мікромегакаріоцитів з округлими компактними ядрами в гістологічних 

препаратах кісткового мозку, що свідчить про порушення диференціювання 

мегакаріоцитів при ХМЛ. Відомо, що порушення диференціювання в 

гранулоцитарному паростку кровотворення супроводжується збільшенням 

кількості незрілих гранулоцитів як в крові, так і в кістковому мозку. Причиною 

таких змін є продукт химерного гену bcr/abl, який виявляється в стовбурових 

клітинах, а також в мієлоїдних і лімфоїдних клітинах кісткового мозку, в тому 

числі і в мегакаріоцитах [539, 561]. Рівень тромбопоетину в крові хворих на 
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ХМЛ або в межах нормальних показників, або незначно підвищений [560]. При 

підвищенні рівня тромбопоетину у нормі в крові в кістковому мозку 

збільшується кількість мегакаріоцитів великих розмірів з гіперсегментованими 

ядрами [194, 500, 582], на відміну від ХМЛ із значною кількістю 

мікромегакаріоцитів. 

Мегакаріоцити з пікнотичним ядром, з ізольованими одним- або більше 

сегментами ядра, а також вільні ядра мегакаріоцитів, є  клітинами, які залучені 

до апоптозу.  В роботі J.Thiele з співавторами (1997) показано, що такі клітини 

не є класичним відображенням апоптичного процесу, оскільки не утворюють 

апоптичних тілець і в них не вивільнюються петлі ДНК, які визначаються ISEL 

методом [537]. Автори назвали даний процес пара-апоптозом, до якого 

залучються і ядра еритроїдних попередників кісткового мозку. Особливості 

апоптичного процесу в мегакаріоцитах і тромбоцитах наведені в роботі 

M.Сlark з співавторами (2003) [238]. 

Хронічна лімфоцитарна лейкемія пов’язана з надмірною проліферацією і 

виживання В-лімфоцитів, в яких виявлено високий вміст антиапоптичних 

білків BCL2 і висока активність Syk та Src кіназ [160, 189-191, 235, 365, 571]. 

Крім того, виявлення білка ZAP70 в цих клітинах, який є протеїнкіназою Т-клі-

тинного рецептора Т-лімфоцитів, призводить до несприятливого перебігу 

захворювання і тривалості життя осіб з даною патологією [40, 355]. Високий 

вміст білка ZAP70, який пов’язаний і активацією Т-клітинного рецептору, 

характерний для Т-клітинних лейкемій/лімфом [562]. 

За розвитку мієлопроліферативних захворювань, в яких відсутній 

BCR/ABL ген, до яких належить iдіопатичний мієлофіброз, есенціальний 

тромбоцитоз, поліцетемія пов’язані із надмірною активацією JAK/STAT шляху 

[430, 431, 515, 534].  Одночасно з цим, за цих патологій виявляють 

гіперактивований фосфоінозитид-3(РІ3)-кіназний каскад, який також 

залучений до проліферації і виживання мієлоїдних неопластичних клітин [456]. 

Дослідження морфофункціональних особливостей гемопоетичних клітин 

за розвитку гострої мієлоїдної лейкемії (гострого мієлоїдного лейкозу) виявили 
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надмірну активність різних кіназ, таких як SRC(h), Syk (h), PDK1 та ін. [228, 

288, 384, 482, 578].  

Виходячи з вище зазначеного, інгібітори протеїн кіназ можуть бути 

ефективними у пригніченні неопластичних клітин різних напрямків 

диференціювання. 

У попередніх дослідженнях встановлено, що гетерополіядерний ацетатний 

комплекс Сu/Cd з етилендіаміном (РО 244) [37, 78] та різні похідні 

дигідропіролів [54] пригнічують проліферативну активність Ph+ 

еритролейкемії людини К562, яку отриману від пацієнта з хронічною 

мієлоїдною лейкеміїю в період бластної кризи. Тому, хронічна мієлоїдна 

лейкемія є потенційною мішенню впливу гетерополіядерних комплексів і 

похідних дигідропіролів з протипухлинною активністю. 

Оскільки більшість металів, особливо із змінною валентністю, токсичні по 

відношенню до організму, тому для зниження їх токсичних властивостей, 

використовують їх солі [158]. Дослідження комплексних сполук металів 

продемонстрували переваги їх використання у порівнянні з металами і їх 

простими солями, одна з яких, це суттєве зменшення їх токсичних 

властивостей [49, 50, 62, 451, 501]. Це призвело до синтезу значної кількостсі 

комплексних сполук і активному дослідженню їх білогічної активності. Такі 

різнометалічні (гетерополіядерні, у тому числі мідь- і кадмій-вмістні) 

комплекси мають протипухлинну [229, 267, 282, 330, 453, 555], 

антибактеріальні [241] та загальнозміцнюючі і відновлюючі властивості [451, 

554, 549]. Гетеробіядерні комплекси Сu/Zn, Сu/Сd, синтезовані на хімічному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

мають антимікробну, фунгіцидну [138, 151, 152], антифітовірусну [368] і 

протипухлинну [37, 78, 448] активності, а також мембраномодулюючий ефект, 

який відрізняється від впливу складових комплексу: а саме іонів металів, що 

свідчить про вплив комплексу як індивідуальної речовини, а не окремих його 

складових [63-68].  
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Вищевикладене і стало нам підставою для вивчення гематологічних 

ефектів гетерополіядерних комплексних сполук та похідних дигідропіролів.  

 

1.5 Неопластичні клітин U-937, K-562, L1210 гемопоетичного 

походження як модель дослідження лейкемії 

 

U-937 є лінією клітин моноцитарного напрямку диференціювання, які 

одержані від пацієнта з гістіоцитарною лімфомою [526], за якої виявлена 

висока експересія VEGF [1]. Висока проліферативна активність цих клітин, 

кількість яких збільшується вдвічі за 24 години, є моделлю гострої 

монобластної лейкемії [228]. Саме за гострої монобластної та мієло-

монобластної лейкемії відбувається надмірна проліферація неопластичних 

монобластних клітин [43, 361], крім того ці клітини перебувають на різних 

стадіях диференціювання – від монобластів до моноцитів. Дослідження цих 

клітини виявило в них підвищену активність RAS-каскаду із надмірною 

активацією РDK1 кінази і протеїнкінази С [463, 578]. Подальші дослідження 

«нормального» гемопоезу виявило ключову роль цих двох кіназ у 

диференціюванні і функціонуванні моноцитів/макрофагів [407, 472, 458, 510]. 

K-562 це клітини еритролейкемії людини К-562, яку отриману від 

пацієнта з хронічною мієлоїдною лейкеміїю в період бластної кризи, тому вони 

є Ph+ і мають хімерний ген BCR/ABL, продук якого є цитоплазматичною 

протеїнкіназою [336]. Ці клітини є модельними у дослідженнях особливостей 

проліферації і функціонування гемопоетичних клітин спрямованих до 

диференціювання в еритроцитарному напрямку [67, 261], а також у 

експериментальних досліженнях особливостей клітин за розвитку хронічної 

мієлоїдної лейкемії [324, 326, 337]. 

L1210 є клітинами В-клітинної лейкемії миші. Їх використовують як in 

vivo так in vitro у модельних експериментальних дослідженнях гострої та 

хронічної лімфоцитарної лейкемії людини [240]. Відомо що, за гострої 

лімфобластної лейкемії відбувається надмірна проліферація бластних клітин 
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лімфоїдного напрямку диференціювання [42], а за хронічної лімфоцитарної 

лейкемії і лімфоми неопластичні клітини перебувають на більш пізніх стадіях 

диференціювання [40, 41, 160, 182, 303, 361]. Проліферація цих клітин 

пов’язана з надмірною функціональною активністю Syk-, Src- PDK1-, РІ3- та 

інших кіназ [161, 184, 193, 265, 386, 460, 571]. 

 

1.6 Гематотоксичність як модель дослідження механізмів впливу різних 

речовин на проліферацію і диференціювання гемопоетичних клітин 

 

Метою доклінічних токсикологічних досліджень фармакологічної 

речовини є встановлення характеру і вираженості її пошкоджуючої дії на 

організм експериментальних тварин та оцінка її безпеки. Гостра токсичність – 

це шкідлива дія препарату, яка проявляється після однократного застосування 

або повторного введення через короткі інтервали (не більше 6 годин) протягом 

доби. Визначення токсичних властивостей хімічних сполук, які вивчаються як 

потенційні терапевтичні засоби, є дуже важливим та відповідальним етапом 

доклінічних досліджень, так як від цього залежить вибір лікувальних доз, 

режиму лікування, стратегії та ефективності терапії [3, 30, 124, 111].  

Тому встановлення параметрів токсичного впливу гетерополіядерних 

комплексів є необхідним етапом досліджень впливу цих сполук на організм. 

Найбільш зручним та нетравматичним способом використання лікувальних 

засобів як для пацієнтів, так і для лікарів, є їх введення per os, що також дає 

змогу проводити лікування амбулаторно.  

За даними Григор’євої з співавторами [49] комплекси перехідних металів 

Fe (III), Zn (II), Mn (II), Cu (II), Cr (III) з N-2,3-диметилфенілантраніловою 

кислотою та сумішева композиція таких комплексів  мають менші показники 

гострої токсичності в ряду сполук: йонні форми металів  прості солі  

комплекси металів з амінокарбоновою кислотою  композиція комплексів 

металів при відповідному пролонгуванні та пом’ягшенні клінічної картини 

інтоксикації. На думку авторів, ці дані не слід вважати таким, що обмежуються 
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дослідженими координаційними сполуками з конкретним лігандом. 

Токсикологічні переваги, наприклад, амінокислотних комплексів перехідних 

металів (а також комплексів з деякими іншими органічними кислотами — 

лимонною, фумаровою, молочною) обумовили поширення свідомого звертання 

до них як до фармакологічних агентів. 

Гематологічна токсичність міді проявляється еритроцитозом, зниженням 

резистентності еритроцитів через посилення перекисного окислення ліпідів 

мембран, появою гемоглобіну в плазмі крові, гемолітичною анемією [2, 79, 91, 

92, 158, 388, 498].  Ці дані підтверджуються дослідженнями захворювання 

Вільсона-Коновалова, при якому відбувається надмірне накопичення (через 

порушення екскреції) міді в організмі і в еритроцитах зокрема, що призводить 

до гемолізу еритроцитів, тобто гемолітичної анемії [498, 568]. Надлишок Cu 

або Fe веде до лейкопенії і нейтропенії, зменшення фагоцитарної активності 

нейтрофільних гранулоцитів, вакуолізації та зупинки диференціювання 

мієлоїдних попередників в кістковому мозку. Ці зміни зникають при 

зменшенні надходження цих елементів в організм [2, 79, 88, 331].  

Вплив Cd та його сполук на організм проявляється з боку системи крові 

гіпохромною анемією або еритроцитозом із збільшенням гемоглобіну 

(компенсаторна реакція на кисневу недостатність), збільшенням кількості 

лейкоцитів, нейтрофілів і моноцитів у крові [52, 175, 321, 354, 374, 489]. 

Механізм дії Cd та його сполук, ймовірно, пов’язано з пригніченням активності 

ферментативних систем за рахунок блокування карбоксильних, амінних і SH-

груп білкових молекул [306, 364, 402]. При гострому отруєнні спостерігається 

збільшення кількості еритроцитів, лейкоцитів та нетрофілів. При хронічному 

отруєнні – різка гіпохромна анемія або еритроцитоз і збільшення гемоглобіну 

(компенсаторна реакція на кисневу недостатність), підвищення вмісту 

лейкоцитів і моноцитів у крові [374, 402, 489]. 

 Хронічна кадмієва інтоксикація призводить до анемії внаслідок 

комплексу порушень: гемолітичної, залізо-дефіцитної та анемії, яка спричина 

ураженням нирок [321, 356, 374]. Внутришньосудинний гемоліз відбувається 
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на ранніх стадіях впливу Cd [175]. Cd пошкоджує мембранний цитоскелет, 

внаслідок чого знижується здатність еритроцитів до деформації [306, 364, 374]. 

Такі зміни призводять до захвату і руйнування еритроцитів в селезінці. 

Дефіцит заліза відбувається внаслідок конкуренції Cd і Fe при всмоктуванні в 

кишці, наслідком чого є залізодефіцитна анемія. Парадоксом також є те, що 

при кадмієвій інтоксикації часто спостерігається надлишок запасів заліза в 

організмі, який поєднується з анемією. Ймовірно, Cd «перешкоджає» 

використанню заліза при синтезі гемоглобіну [321]. Про взаємодію Cd з 

молекулою гемоглобіну свідчать дослідження Губського Ю.І. зі співав. [52]. В 

цій роботі показано, що внаслідок кадмієвої інтоксикації зменшується 

концентрація гемоглобіну крові на фоні зібльшеного вмісту сульф- і 

метгемоглобіну. Під час окиснення оксигемоглобіну в метгемоглобін 

утворюються супероксиданіони, які в свою чергу, пошкоджують мембрани і 

білки еритроцитів. Сульфгемоглобін утворюється шляхом розриву метинового 

містка. Анемія внаслідок ушкодження нирок і, як наслідок, зменшення синтезу 

еритропоетину спостерігається на пізніх стадіях хронічної кадмієвої 

інтоксикації. При цьому в кістковому мозку – глибока гіпоплазія або 

інгібування синтезу гема [254].  

Поглинання розчину Cd (100 мг/л) з водою протягом 7 днів не 

призводило до генотоксичних ефектів в клітинах кісткового мозку мишей 

[230].  Субхронічний і хронічний вплив Cd на організм призводив до істотного 

збільшення хромосомних аберацій і утворення мікроядер в клітинах крові, 

кісткового мозку і сперматозоїдах, а також зменшення співвідношення 

поліхроматофільних/оксифільних нормобластів, що свідчить про гено- і 

цитоксичний ефекти. Збільшується кількість обмінів сестринських хроматид в 

клітинах кісткового мозку і селезінці [252, 273, 358, 397, 531].  

Показано, що генотоксичний ефект CdCl2 можна зменшувати іншою 

сполукою Cd -Сadmium Sulphoricum – в гомеопатичних дозах. Найбільший 

позитивний ефект спостерігаєть при застосуванні Сadmium Sulphoricum перед 
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та після токсичного впливу CdCl2 [252]. Зниження генотоксичного ефекту 

кадмію також показано за застосування вітаміну С [273].  

Cd спричинює оксидативний стрес: підвищує вміст продуктів 

перекисного окислення ліпідв в плазмі і мембранах еритроцитів при зниженні 

активності супероксиддисмутази і глутатіон пероксидази в еритроцитах [70, 71, 

102, 354, 306]. Застосування Se (який використовують як антиоксидантний 

елемент) [566] або білка металотіонеїну (останній бере участь у зв’язуванні, 

трнспорті та детоксикації різних металів, в тому числі і Cd) [402] при кадмієвій 

інтоксикації зменшує накопичення Cd в плазмі крові та його пошкоджуючий 

ефект. 

Іони Cd2+ інгібують Са2+помпу плазматичної. Інгібуючий ефект 

збільшується при залужнюванні зовнішнього середовища, присутності іонів 

Са2+, гістідіну або цистеїну [63]. Іони Cd2+ інгібують активність Ca2+,Mg2+-

AТФази плазматичної мембрани еритроцитів в мікромолярних концентраціях 

[84]. Інгібуючий ефект Cd2+ пов’язаний з дисоціацією амінокислотних залишків 

каталітичного сайту ферменту. Закислення середовища зменшує цей ефект. 

Кадмій пошкоджує білки цитоскелету, що призводить до зниження осмотичної 

резистентності еритроцитів та зміни форми еритроцитів крові: появи 

акантоцитів [306]. Сd впливає на активність Na-K-ATФази [29, 66]. Cполукa Cd 

індукує апоптоз клітин еритролейкемії людини К-562 і її можна 

використовувати для доставки ліків [325].  

Таким чином, з вищевикладеного видно, що іони Cd чинять 

пошкоджуючу дію на еритроцити крові. З боку лейкоцитів збільшується 

кількість цих клітин та відбувається перерозподіл: збільшується кількість 

нейтрофільних гранулоцитів та моноцитів. 

В попередніх дослідженнях встановлено, що гетерополіядерні комплекси 

Cu/Сo з діетаноламіном проявляють мембранотропну активність, взаємодіють з 

природними і штучними моношаровими та бішаровими мембранами [135], 

змінюють активність мембранозв’язаних ферментів гепатоцитів [134]. 

Гетерополіядерні комплекси проявляють антимікробні, фунгіцидні та 
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протипухлинні властивості, що дає можливість вивчати їх як основу для 

протипухлинних і противірусних препаратів [37, 78, 138, 150, 151, 368, 448].  

Таким чином, вищевикладене дозволяє розцінювати комплексоутворення 

як перспективний системний шлях до підвищення нешкідливості 

мікроелементів та обумовлює фармакотерапевтичні переваги їх застосування у 

вигляді координаційних сполук та їх композицій. Виходячи з того, що гетеро-

поліядерні комплекси можуть бути сировиною для лікарських препаратів, а 

оскільки ці сполуки містять атоми металів, які можуть впливати на 

функціонування кровотворної системи, тому дослідження ефектів таких сполук 

на показники крові є обов’язковим етапом токсикологічних досліджень.  

 

1.7 Кислотна і лужна резистентність еритроцитів у дослідженнях 

взаємодії різних речовин з плазматичною мембраною клітин 

 

Складність досліджень впливу хімічних речовин на еритроцити 

пов’язана з морфологічною однорідністю цих клітин при мікроскопічному 

дослідженні, які є різними за функціональним станом та активністю і, 

відповідно, з різною реакцією на вплив. Крім того, еритроцити є дуже стійкими 

клітинами. В зв’язку з цим розроблені методики відповіді еритроцитів 

(набухання та гемолізу в залежності від часу) на дію розчинів кислоти чи лугу 

в залежності від віку або виду особин, а також після впливу різних сполук. 

Стійкість клітини до дії пошкоджуючих факторів може виступати критерієм її 

стану і стану організму в цілому [329, 501]. 

Аналіз розподілу еритроцитів за властивостями може бути досліджений 

на основі фізико-хімічних ознак стійкості клітин до гемолізу. Мірою стійкості 

еритроцита є час, протягом якого еритроцит не лізується. Стійкість 

еритроцитів залежить від фізіологічного стану і віку клітини. Активація 

еритропоезу супроводжується накопиченням більш стійких до дії кислоти 

еритроцитів [86]. 



 

 

55 

Вважається, що клітинна мембрана є критичною мішенню в механізмах 

рН-індукованого гемолізу. Вважають, що у зовнішньому шарі мембран 

відбуваються зміни конформації мембранних білків. На користь цього свідчать 

дані про інгібування кислотного та лужного гемолізу еритроцитів в 

присутності мембранного білка глікофорина і ліпофільного реактива Еллмана 

(5,5’-дитіобіс(2-нітробензойна кислота)) (останній зшиває мембранні білки). 

Конфірмаційні зміни мембранних білків призводять до порушення бар’єрної 

функції мембран і до гемолізу [64]. 

При вивченні кислотного гемолізу еритроцитів отримані дані про переніс 

кислоти через аніонний обмінник в цитозоль (використовували 

мембранонепроникаючий інгібітор аніонного обмінника 4,4’-діізотіоциано-

2,2’-стильбендисульфонат (ДИДС)). Закислення цитозоля супроводжується 

генерацією вільних радикалів, які ушкоджують клітинні мембрани. Зміни 

гемоглобіну також впливають на кислотний гемоліз еритроцитів, оскільки 

реконструйовані еритроцити з меншим вмістом гемоглобіну для гемолізу 

потребують більшого закислення середовища. Інгібітор аніонного обмінника 

4,4’-діізотіоциано-2,2’-стильбендисульфонат гальмує також лужний гемоліз 

еритроцитів, за рахунок уповільнення надходження лугу в клітину. Додавання 

атакридину (ліпофільний атакридин проникає в клітину, на внутрішній стороні 

мембрани дисоціює і залужнює цитозоль) призводить до більш швидкого 

(миттєвого) гемолізу під дією лугу. Атакридин є гідроксилофором, який 

збільшує швидкість надходження лужних еквівалентів в цитозоль і ініціює 

гемоліз [64]. 

Відхилення рН розчину гемоглобіну від фізіологічного рівня призводить 

до зміни конформації глобіну, дисоціації тетраметрів, гема, пришвидшується 

автоокислення гемоглобіну в метгемоглобін з виділенням супероксидого аніон-

радикала О2
•ֿ. В збільшеній концентрації ці радикали дисмутують з утворенням 

перекису водню , останній  може вступати в реакцію Фентона. Перекис водню 

може взаємодіяти О2
•ֿ з утворення гідроксильного радикала ОН•. Радикали, які 

утворюються, і оксиданти (якщо їх кількість перевищує антиокислювальну 
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поружність клітин) здатні окислювати SH-групи гемоглобіну і метгемоглобіну, 

що призводить до денатурації білку, відділенню глобіну від гему і вивільненню 

заліза [52]. Ці процеси ініціюють окислювальний стрес мембран, частина 

глобіну адсорбується на внутрішній поверхні мембрани і змінює конформацію 

мембранних білків. Супероксиддисмутаза і каталаза (підвищує стійкість 

еритроцитів до дії кислоти і лугу) інгібує як кислотний, так і лужний гемоліз 

еритроцитів. Ці дані є прямим доказом про участь вільних радикалів в процесі 

кислотного і лужного гемолізу еритроцитів [64, 69]. 

Кислотний і лужний гемоліз еритроцитів досліджують при різних 

патологічних станах [5, 82, 103, 108, 127, 154, 155], після впливу іонізуючого 

випромінювання [5], карбонових кислот [92], активованих водних розчинів 

[69], фізичних навантажень [152, 153]. Це дозволяє вирішувати актуальне 

питання молекулярно-клітинних основ впливу та взаємодії досліджуваних 

хімічних речовин та фізичних факторів з плазматичними мембранами, що 

доповнює теоретичні знання і дозволяє розробити практичні рекомендації 

щодо їх використання в медицині. Для вирішення таких завдань найбільш 

інформативним об’єктом є еритроцити, оскільки їх структура достатньо повно 

вивчена і відображує реакцію мембран клітин організму. 

 

*** 

 

Tаким чином, комплексні сполуки та похідні малеіміду (дигідропіролу) 

регулюють мінеральний обмін, мають протиалергійні, бактерицидні, 

антивірусні та протипухлинні властивості [роботи наукової групи під 

керівництвом Рибальченка В.К.: 80, 87, 134, 387, 576; 37, 78, 138, 448]. 

Вивчення механізмів взаємодії біологічно активних речовин з клітиною є 

однією з важливих задач сучасної біології. Ця взаємодія є початковою стадією 

в реалізації біологічного ефекту речовин, що запускає низку послідовних 

клітинних реакцій, які формують відповідь клітини. Функціонування клітини 

безпосередньо залежить від стану її плазматичної мембрани, яка бере участь в 
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регуляції біохімічних реакцій. Тому, при вивченні клітинних і молекулярних 

механізмів дії ендо- та екзогенних речовин різної природи значна увага 

приділяється саме особливостям їх взаємодії з плазматичною мембраною [109, 

110, 112, 113]. Кінцевим етапом такої взаємодії зазвичай є запуск структурно-

функціональних змін в мембрані, які забезпечують подальше проведення 

хімічного сигналу до відповідних «ефекторних» структур клітини. Останні 

забезпечують запуск цілої низки компенсаторних реакцій, що в сумі є 

відображенням біологічної активності певної сполуки на рівні клітини [508]. 

На сьогоднішній день цитологічні і гістологічні дослідження мають 

велике практичне значення для виявлення та оцінки реакцій у органах і 

тканинах, що виникають у відповідь на вплив зовнішніх та внутрішніх 

факторів. Цитологічні ознаки специфічні для кожного виду патології.  

Досягнення патоцитології широко застосовуються в медицині, для 

встановлення правильного діагнозу та можливих способів лікування, слугують 

основним методом дифференційної діагностики злоякісних та доброякісних 

захворювань. Окрім того, морфологічні дослідження дають уяву про 

структурну основу патологічних процесів з самих початкових етапів їх 

розвитку, дозволяють паралельно з деструктивними змінами ідентифікувати 

наявність компесанторно-пристосовних процесів (регенераторних і 

гіперпластичних), що спрямовані на мінімізацію цих зміни і підтримку 

гомеостазу організму. Доведено, що чим вище потенціал адаптивної реакції, 

тим довше може зберігатися клінічне благополуччя при наявності 

патологічного процесу. Враховуючи зазначене, дослідження впливу 

потенційних лікарських сполук на морфо-функціональний стан різних тканин є 

необхідним етапом вивчення механізмів дії препаратів та їх токсичності на 

організм. 

Дослідження впливу хімічних речовин на показники крові є одним з 

розділів токсикології. Кровотворна тканина відноситься до 

високопроліферативних тканин. Пул гемопоетичних клітин-попередників і пул 

зрілих формених елементів крові знаходяться в стані динамічної рівноваги, при 
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якому загибель і руйнування зрілих клітин урівноважено постійною 

продукцією і виходом в кров молодих. В середньому, у дорослої людини за 

добу руйнується і заново утворюється від 200 до 400 млн. клітин крові. 

Пошкоджуюча дія на процес гемопоезу супроводжується загибеллю клітин, 

порушенням диференціювання і дозрівання клітин, активацією стовбурових 

клітин [58, 188, 361, 462, 527]. 

При лікуванні онкологічних захворювань важливо враховувати 

особливості тих патологічних процесів, що супроводжують канцерогенез. На 

всіх стадіях виникнення і розвитку пухлин (ініціації, активації і злоякісного 

переродження) відбувається підсилення вільно-радикального окиснення і 

порушення антиоксидантних захисних систем, що призводить до 

оксидативного стресу. За цих умов підвищується виживання і метастазування 

пухлин [32, 46, 122, 314, 455, 468]. Саме тому для більш адекватної оцінки 

досліджуваних нами сполук (похідного малеіміду) доцільно вивчати його дію 

за моделювання оксидативного стресу. Сполукою, що широко 

використовується для моделювання оксидативного стресу є хлорид кобальту 

(ІІ), CoCl2 [149, 163, 164, 293]. Його прооксидантна роль пов’язана із здатністю 

безпосередньо взаємодіяти з вільними радикалами кисню та пероксидом 

водню, активувати ферментні системи генерації реактивних форм кисню [579]. 

Внаслідок цього порушується рівновага між активними формами кисню та 

системами антиоксидантного захисту в бік зростання рівня реактивного кисню 

та зменшення вмісту антиоксидантів, що супроводжується активацією 

ланцюгових реакцій окислення ліпідів, розвитком окислювального стресу. 

Вільно-радикальне ПОЛ є одним із найбільш поширених механізмів деструкції 

мембранних структур і реєструється при розвитку цілої низки патологічних 

станів: інфекції процеси у різних тканинах (печінки, кісток, легень та ін.), 

гіпоксичні та гіпероксичні ураженнях органів, злоякісні пухлини, травми, опіки 

тощо [33, 46, 122, 307, 314, 455, 468]. Підвищення вмісту продуктів ПОЛ в 

біомембранах веде до послаблення її бар’єрної функції і підвищення проник-

ності для органічних речовин та різних іонів. Продукти ліпопероксидації 
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пошкоджують білки, тіолові сполуки, ДНК, нуклеотидфосфати, що, в 

кінцевому результаті, негативно впливає на життєдіяльність клітини. 

Отже, узагальнюючи вищевикладене, зазначимо, що метали - токсичні по 

відношенню до організму. Тому, для зниження їх токсичних властивостей, 

використовують їх солі. Дослідження комплексних сполук металів 

продемонстрували переваги їх використання у порівнянні з металами і їх 

простими солями, одна з яких, це суттєве зменшення їх токсичних 

властивостей [11, 12, 49, 50, 62]. Гетеробіядерні комплекси Сu/Zn, Сu/Сd мають 

антимікробну, фунгіцидну [138, 150, 151], антифітовірусну [368] і 

протипухлинну активності [37, 78, 448], а також мембраномодулюючий ефект, 

який відрізняється від впливу складових комплексу: а саме іонів металів, що 

свідчить про вплив комплексу як індивідуальної речовини, а не окремих його 

складових [134, 135]. Метою наших досліджень було встановлення впливу 

новосинтезованого гетерополіядерного ацетатного комплексу Сu/Cd з 

етилендіаміном (РО244) на стійкість еритроцитів крові. Комплекс Сu/Cd має 

антимікробні [138, 150, 151] та протипухлинні властивості, пригнічує 

проліферативну активність клітин еритролейкемії людини К-562 [37, 78, 448]. 

Дослідження впливу даного комплексу на еритроцитарні клітини дасть 

відповідь на декілька питань. По-перше, отримані результати продемонструють 

вплив комплексу на плазматичну мембрану (оскільки еритроцитарна мембрана 

вважається модельною, то це дає можливість застосовувати отримані дані і до 

інших типів кілітин, в тому числі і ракових). По-друге, ці дослідження 

покажуть дію комплексу на стійкість еритроцитарних клітин, оскільки добре 

відома токсичність сполук міді і кадмію, в тому числі і гематотоксичність [2, 

52, 79, 175, 374, 388, 489, 568]. Хоча, як показано в попередніх дослідженнях, 

комплексні сполуки перехідних металів чинять значно менший токсичний 

вплив на організм [49, 50, 62, 119], в порівнянні з простими оксидами чи 

солями цих металів. Тому отримані дані будуть корисні щодо можливих 

ризиків побічної (небажаної) дії даної сполуки на клітини крові.  
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Похідне малеіміду МІ-1 є інгібітором протеїнкіназ і пригнічує 

проліферативну активність різних ракових клітин, у тому числі колоректаль-

ного раку [54, 55, 126].  В дослідах in vivo на моделі хімічноіндуковоного 

колоректального канцерогенезу доведено зменшення кількості пухлин і площі 

ураження товстої кишки [80, 87, 387], що підтверджує його протипухлинну 

активність.  

Вищевикладене і стало підставою для вивчення гематологічних ефектів 

гетерополіядерних комплексних сполук та похідних дигідропіролів, як 

потенційних лікарських препаратів. Оскільки протеїнкінази, які інігібує МІ-1 

(VEGF-R1,2,3, FGF-R1, EGF-R(h), ZAP70, PDK1, YЕS, Src (h), Syk (h) [262]), та 

метали, які входять до складу комплексних сполук, можуть впливати на 

проліферацію, диференціювання та функціонування клітин крові, це і стало 

причиною дослідження можливих ефектів досліджуваних сполук на нормально 

високопроліферуючу тканину (кровотворну) систему.  Крім того, висока 

активність зазначених кіназ у неопластичних клітинах гемопоетичного 

походження спонукало дослідження антилейкемічних властивостей 

досліджених сполук. 



 

 

61 

РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Для вивчення гематологічних ефектів похідного малеіміду (рис. 1.1) і 

гетерополіядерних комплексів [Cu(en)2[CdAc6, en=етилетилендіамін] і 

[Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO), dmenN,N´диметилетилендіамін], як потенційних 

лікарських препаратів, дослідження проведені у трьох напрямках: 

гематологічні і мембранотропні ефекти та проліферативна активність 

гемопоетичних неопластичних клітин (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Напрямки досліджень гематологічних ефектів похідного 

малеіміду та гетерополіядерних комплексів 
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Гематотоксична дія вищевказаних сполук досліджена за субхронічного і 

хронічного впливів, експериментальної моделі колоректального канцерогенезу 

(раку товстої кишки) та оксидативного стресу (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2. Напрямки досліджень гематотоксичної дії похідного малеіміду 

та гетерополіядерних комплексів 

 

Досліди на тваринах (беспородних білих щурах самках або самцях 

розводки віварію Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка), які утримувались за стандартних умов віварію, проведені з 

дотримуванням принципів біоетики, законодавчих норм та вимог згідно з 

положенням «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що 

використовуються для дослідних та наукових цілей» (Страсбург, 1986) і 

«Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених 

Першим Національним конгресом з біоетики (Київ, 2001) [61, 495]. Висновок 

комісії з питань біоетики Навчально-наукового центру "Інститут біології та 

медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

протокол №1 від 20 лютого 2017. 

Гематотоксична дія досліджуваних сполук  

 у безпородних білих щурів (per os) 

 

експериментальна модель  

колоректального канцерогенезу 

індукованого диметилгідразином 

 (20-26 тижнів) 

 

оксидативний стресу, 

викликаний дією 

СоCl2 

(10  діб) 

хронічне  введення 

           (20-26 тижнів) 

підгостра 

токсичність  

(14 діб) 

Субхронічне 

введення  

(25 діб) 



 

 

63 

 

2.1 Дослідження морфофункціонального стану клітин крові у щурів 

 

Для дослідження клітин кров з пахової вени щурів забирали в пробірку з 

антикоагулянтом ЕДТА. Визначали такі показники крові, як кількість 

еритроцитів, концентрація гемоглобіну в крові, гематокрит, середній об’єм 

еритроцита (МСV), середній вміст гемоглобіну в еритроциті (МСН), середня 

концентрація гемоглобіну в еритроциті (МСНС), кількість лейкоцитів, 

кількість тромбоцитів з використанням загальноприйнятих методів [74].  

Аналіз лейкограм здійснювали на мазках крові, забарвлених за 

Паппенгеймом, підраховуючи 200 лейкоцитів, серед яких базофільні, 

еозинофільні і нейтрофільні гранулоцити, лімфоцити і моноцити. Мазки крові 

виготовляли за допомогою традиційного методу. Мазки висушували, 

маркували олівцем і забарвлювали за Паппенгеймом: 1) наносили фіксуючий 

розчин Май-Грюнвальда на 3 хв; 2) в розчин Май-Грюнвальда вносили 3-5 

крапель фосфатного буфера (рН 6,8-7,2), інкубували 3 хв; 3) розчин Май-

Грюнвальда змивали фосфатним буфером (рН 6,8-7,2); 4) наносили розчин 

Романовського, який був розведений фосфатним буфером (рН 6,8-7,2) у 

співвідношенні 1:9, на 30-45 хв; 5) мазки змивали дистильованою водою і 

висушували на повітрі [74]. 

Лейкоцити розподіляли на основі морфологічних ознак на базофільні  

(рис. 2.3.1), еозинофільні гранулоцити (рис. 2.3.2), нейтрофільні паличкоядерні 

(рис. 2.3.3) та сегментоядерні гранулоцити (рис. 2.3.4), лімфоцити (рис. 2.3.5), 

моноцити (рис. 2.3.6).  
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Рис. 2.3. Мікрофотографії цитологічних препаратів крові щурів. 

Збільшення ×1000. Забарвлення за Паппенгеймом. 1 – базофільний гранулоцит, 

2 – еозинофільний гранулоцит,  3 – паличкоядерний нейтрофільний 

гранулоцит,  4 – сегментооядерні нейтрофільні гранулоцити, 5 – лімфоцити, 

6  моноцит 

 

Як видно з рис. 2.3,1-3 особливістю диференціювання гранулоцитів 

щурів є те, що воно відбувається за кільцевим типом. 
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2.2 Дослідження морфофункціонального стану клітин кісткового 

мозку у щурів 

 

Кількість мієлокаріоцитів у кістковому мозку досліджували за 

допомогою загальноприйнятого методу [4]. Для цього у щурів виділяли 

стегнову кістку, відсікали епіфізи і вимивали вміст діафізів 3% оцтовою 

кислотою у об’ємі 4 мл. Кількість мієлокаріоцитів і мегакаріоцитів 

підраховували з використанням камери Горяєва. 

Мієлограму досліджували на мазках кісткового мозку забарвлених за 

Паппенгеймом (як описано у підрозділі 2.1). Аналізували 1000 мієлокаріоцитів. 

Мієлокаріоцити поділяли на основі морфологічних ознак на бласти, 

промієлоцити, мієлоцити, метамієлоцити, паличкоядерні нейтрофіли, 

сегментоядерні нейтрофіли, промоноцити/моноцити, лімфоцити,  плазматичні 

клітини, еозинофіли, базофіли – лейкоцитарний росток; еритробласти, 

базофільні нормобласти, поліхроматофільні нормобласти, оксифільні 

нормобласти – еритроцитарний росток. Обчислювали лейко-еритробластичне 

співвідношення. 

При аналізі мегакаріоцитограм підраховували 100 мегакаріоцитів, які 

поділяли за ступенем зрілості на мегакаріобласти, промегакаріоцити, 

базофільні, поліхроматофільні, оксифільні мегакаріоцити (за спорідненістю до 

кислих та основних барвників), вільні ядра мегекаріоцитів, за особливостями 

будови на мікромегакаріоцити (клітини з 1-2-сегментованим ядром і розмірами 

клітини не більше 40 мкм), гіпосегментовані мегакаріоцити з 1-5-сегментами 

ядра, гіперсегментовані мегакаріоцити (16 і більше сегментами ядра), 

мегакаріоцити з фрагментацією ядра (сегменти ядра, які з’єднані тоненьким 

містком ядерного матеріалу або не з’єднані між собою) [9].  
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2.3 Визначення прямого і непрямого білірубіну у сироватці крові 

Для біохімічних досліджень кров з пахової вени щурів забирали в суху 

пробірку і залишали на 30 хв при кімнатній температурі. Утворений сгусток 

обводили скляною паличкою. Пробірки з кров’ю центрифугували 10 хв при 

1000 g у центрифузі ОПН-8. Сироватку відбирали в окрему суху пробірку. 

Вміст загального і прямого білірубіну визначали у сироватці крові з 

використанням наборів фірми «Реагент» (Україна). Визначення здійснювали за 

інструкцією до набору. 

2.4 Визначення концентрації катіонів заліза і міді у сироватці крові 

Сироватку крові одержували як описано у підрозділі 2.3. 

Концентрацію катіонів заліза визначали мікрометодом за допомогою тест 

наборів „Філісіт-Діагностика” (Україна), а міді за допомогою тест наборів 

PLIVA-lachema (Чехія) у сироватці крові на піку розвитку анемії. Визначення 

проводили у відповідно до інструкції. Вимірювання проводили на 

мікропланшетному спектрофотометрі Sumal (Австрія). 

2.5 Характеристика експериментальних груп 

2.5.1 Експериментальна модель колоректального канцерогенезу 

(раку товстої кишки), індукованого 1,2-диметилгідразином у дослідженнях 

гематологічних ефектів  похідного малеіміду на його тлі 

У дослідах використано 114 беспородних білих щурів-самців з віварію 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тварини  мали 

початкову масу 180-200 г й утримувалися за стандартних умов віварію. 

Використовували модель ДМГ-індукованого колоректального канцерогенезу 

[466, 467]. Для цього тваринам вводили підшкірно 1,2-диметилгідразин 

дигідрохлорид (ДМГ), розведений у 0,1 мл фізіологічного розчину один раз на 

тиждень в дозі 20 мг/кг протягом 20 тижнів. Проведено 2 серії досліджень: 

протягом 20 (на тлі введення ДМГ) та 26 тижнів (6 тижнів після відміни ДМГ). 

В роботі Линчак О.В. [87] показано, що після 20 тижнів введення ДМГ через 20 
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і 26 тижнів експерименту у всіх щурів виявлені пухлини товстої кишки. Після 

20 тижнів експерименту кількість пухлин у товстій кишці становила в серед-

ньому 9,70  0,68, загальна площа ураження товстої кишки  

228,70  22,56 мм2; після 26 тижнів (6 тижнів після відміни ДМГ)  

12,20  0,88, 248,10  30,57, відповідно. У вказаній роботі проаналізовано 

розподіл пухлин за середньою площею та загальною площею ураження в 

різних відділах товстої кишки [87]. У даному розділі роботи у цих тварин нами 

проаналізовані: 1) еритроцитарні, лейкоцитарні і тромбоцитарні показники 

крові; 2) кореляційні зв’язки між показниками крові, введенням ДМГ, 

кількістю пухлин і загальною площею ураження товстої кишки на 

вищевказаних етапах експериментального колоректального канцерогенезу у 

щурів; 3) морфофункціональний стан гемопоезу.  

Для встановлення особливостей морфофункціонального стану клітин 

крові за розвитку колоректального канцерогенезу порівнювали показники у 

чотирьох групах (рис. 2.4): І (n=5) та IІІ (n=6) – контрольні групи, яким вводи-

ли підшкірно 0,1 мл фізіологічного розчину раз на тиждень протягом 20 тиж-

нів; ІІ (n=8) та ІV (n=10) групи одержували підшкірно 1,2-диметилгідразин 

дигідрохлорид (ДМГ), розведений у 0,1 мл фізіологічного розчину один раз на 

тиждень в дозі 20 мг/кг протягом 20 тижнів. Кров для аналізу забирали у груп І 

і ІІ на 21-му та ІІІ і ІV (6 тижнів після відміни ДМГ) на 27-му (ІV) тижнях. 

                                                  Тижні 

№ 

групи 

    20       26 

І Контрольна група(n=5) 0,1 мл фізіологічний розчин   

ІІ ДМГ група (n=8) 20 мг/кг ДМГ   

ІІІ Контрольна група(n=6) 0,1 мл фізіологічний  

IV ДМГ група (n=10) 20 мг/кг ДМГ  

Рис. 2.4. Протокол досліду:                введення речовини;  

                                                                  аналіз показників 
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Для характеристики гематологічних ефектів похідного малеіміду МІ-1 

(1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-феніламіно)–1Н-пірол-2,5-діон) на тлі ДМГ-інду-

кованого колоректального канцерогенезу МІ-1 розчиняли в 0,1 мл 

соняшникової олії у дозах 0,027 або 2,7 мг/кг і вводили per os щоденно 

протягом 20 або 26 тижнів. Доза МІ-1 0,027 мг/кг відповідає концентрації у 

крові 10-6 моль/л; 2,7 мг/кг – 10-4 моль/л за повного всмоктування. Вибрані дози 

викликали пригнічення проліферації пухлинних клітин in vitro на 50 % та 90 % 

[Дубинина Г.Г., 2007]. ДМГ вводили як зазначено вище. Контрольні групи 

щурів одержували 0,1 мл соняшникової олії та/або 0,1 мл фізіологічного 

розчину. На підставі результатів статистичного аналізу показники контрольних 

груп не відрізнялись між собою (р>0,05). Тому їх об’єднали в дві контрольні 

групи (20 тижнів – група І, 26 тижнів – група V) для збільшення ймовірності 

виявлення різниці між показниками дослідних груп в порівнянні з 

контрольною. Виходячи з цього, щурі були поділені на 8 груп. 

І серія досліду – 20 тижнів експерименту: I – контрольна група (n=15); ІІ 

– ДМГ група (n=8); ІІІ – ДМГ сумісно з 0,027 мг/кг МІ-1 (n=8); IV – ДМГ 

сумісно з 2,7 мг/кг МІ-1 (n=8). ІІ серія досліду – 26 тижнів (6 тижнів після 

відміни ДМГ) експерименту: V – контрольна група (n=16); VІ – ДМГ група 

(n=10); VІІ – ДМГ сумісно з 0,027 мг/кг МІ-1 (n=11); VІІІ – ДМГ сумісно з 

2,7 мг/кг МІ-1 (n=10). Кров для аналізу у щурів І – ІV груп під ефірним 

наркозом забирали на 21-му тижні, у щурів груп V – VІІІ – на 27-му тижні.  

Для характеристики гематологічних ефектів похідного малеіміду за 

хронічного впливу МІ-1 вводили per os «здоровим» щурам у дозах 0,027 і 

2,7 мг/кг (розчиняли у 0,1 мл соняшникової олії) протягом 20 та 26 тижнів. 

Після цього порівнювали показники крові з показниками відповідної 

контрольної групи щурів. Щурі були поділені на 6 груп. І серія досліду - 20 

тижнів експерименту: I – контрольна група (n=15); ІІ – 0,027 мг/кг МІ-1 (n=6); 

ІІІ – 2,7 мг/кг МІ-1 (n=5); ІІ серія досліду - 26 тижнів експерименту: 

IV  контрольна група (n=16); V – 0,027 мг/кг МІ-1 (n=8), VІ –2,7 мг/кг МІ-1 
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(n=9). Кров для аналізу у щурів І – ІІІ груп під ефірним наркозом забирали на 

21-му тижні, у щурів груп ІV – VІ – на 27-му тижні експерименту. 

 

2.5.2 Дослідження субхронічного впливу похідного малеіміду МІ-1 на 

клітини крові щурів 

 

Досліди проведені з використанням 20-х щурів-самців з розплідника 

віварію біологічного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Похідне малеіміду МІ-1 (1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(3-F-

феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону) розчиняли в рослинній олії, розкапували на 

шматочки хлібу розміром 1х1х1 см і згодовували щурам в дозах 2,7; 0,027; 

0,00027 мг/кг протягом 25 діб. Через добу після останнього введення речовини 

щурів наркотизували парами ефіру в герметичній камері. Кров отримували з 

стегнової порожнистої вени в пластикові пробірки з антикоагулянтом 7,5% 

ЕДТА у співвідношенні 20 мкл ЕДТА 1 мл крові. Пробірки з кров’ю ретельно 

перемішували інверсіями не менше 10 разів кожну і залишали не менше, ніж на 

30 хв. Кров була стабільною протягом доби при +4оС. Показники крові 

досліджували на геманалізаторі Sysmex F800 (Японія). 

Перед проведенням вимірювань пробірку з кров’ю ретельно 

перемішували  інверсіями не менше 10 разів. За допомогою дозатора 

Autodiluter AD-260 відбирали 20 мкл крові і вносили в 9,94 мл розчину Diaton-

SYS-Diluent у пластиковий контейнер для вимірювань (проба 1). Пробу 

ретельно перемішували без утворення пухирців. За допомого дозатора AD-260 

відбирали 0,1 мл проби 1 і вносили в 9,94 мл розчину Diaton-SYS-Diluent у 

пластиковий контейнер для вимірювань (проба 2). Пробу ретельно 

перемішували без утворення пухирців. У пробу 1 вносили 0,1 мл (3 краплі) 

лізуючого розчину (Quicklyser II), ретельно перемішували і залишали на 30 сек. 

Пробу 1 і 2 ретельно перемішували, поміщали в апарат Sysmex F 800 і 

проводили вимірювання. Визначали такі показники, як кількість еритроцитів, 

гемоглобін (г/л), гематокрит (%, відсоток, який займають еритроцити від 

загального об’єму крові), середній об’єм еритроцитів (МСV), середній вміст 
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гемоглобіну в еритроциті (МСН), середню концентрацію гемоглобіну в 

еритроциті (МСНС), коефіцієнт зміни ширини розподілу еритроцитів за об’є-

мом (RDW-CV), кількість лейкоцитів, кількість тромбоцитів, середній об’єм 

тромбоцитів (МРV), ширину кривої розподілу тромбоцитів за об’ємом  (PDW).  

 

2.5.3 Дослідження гематотоксичного впливу похідного малеіміду МІ-1 

у дозах, які у 5 і 10 разів перевищують ефективну протипухлинну і 

порівняння з ефектами традиційного цитостака 5-фторуацилу 

 

Досліди проведено з використанням 61-х щурів-самців з початковою 

масою 130140 г, яких утримували в стандартних умовах віварію. 

Досліджували вплив МІ-1 у ефективній, п’ятикратній та десятикратній дозах 

(2,7, 13,5, 27 мг/кг) порівняно з 5-ФУ у відповідній концентрації на показники 

клітин крові щурів після впливу протягом 14 діб. МІ-1 розчиняли у 0,1 мл 

соняшникової олії, яка містила 15% ДМСО і вводили per os щоденно. 5-ФУ 

розводили у 0,1 мл фізіологічного розчину і вводили щоденно 

внутрішньоочеревенно. Контрольні щурі одержували per os 0,1 мл 

соняшникової олії з 15% ДМСО та 0,1 мл фізіологічного розчину 

внутрішньоочеревенно. Відомо, що МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг in vivo пригнічує ріст 

пухлин товстої кишки біля 40%, на рівні 5-фторурацилу [87, 409].  

Виходячи з цього щурі були поділені на 8 груп.  

І – контрольна група (n=8).  

І серія досліду введення МІ-1 у дозах:  

ІІ – 2,7 мг/кг (умовно ефективна, відповідає концентрації сполуки у крові 

110-4 моль/л за умов повного всмоктування) (n=5),   

ІІІ – 13,5 мг/кг (п’ятикратна від ефективної, 510-4 моль/л у крові) (n=8),  

ІV – 27 мг/кг (десятикратна від ефективної, 1010-4 моль/л у крові) (n=8).  

ІІ серія досліду введення 5-ФУ у дозах:  

V – 0,86 мг/кг (110-4 моль/л у крові, 1/10 від ефективної) (n=8),  

VІ – 4,3 мг/кг (510-4 моль/л у крові; ½ від ефективної) (n=8),  
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VІІ – 8,6 мг/ кг (1010-4 моль/л у крові; ефективна) (n=8).  

ІІІ серія досліду введення 5-ФУ у дозі 45 мг/кг (п’ятикратна від ефективної) 

(n=8). 

Кров для аналізу у щурів після CO2-інгаляційної евтаназії забирали з 

пахової вени через 24 год після останнього введення досліджуваних речовин.  

 

2.5.4 Дослідження гематологічних ефектів похідного малеіміду МІ-1 

на тлі оксидативного стресу індукованого СоCl2 

 

Експерименти проводили на 37 білих щурах-самцях масою 200-300 г, 

яких утримували у стандартних умовах віварію Київського національного 

університету. МІ-1 (розчинений у cоняшниковій олії) вводили тваринам  

щоденно перорально у дозі 5 мг/кг (1/100 ЛД50) та хлорид кобальту            

(CoCl2  6Н2О) – внутрішньоочеревинно у дозі 15 мг/кг, що розчинений у 0,9 % 

NaCl, протягом 10 діб. Тварин було поділено на чотири групи, що отримували:  

І (контрольна) – соняшникову олію та 0,9 % NaCl; 

ІІ – МІ-1 та 0,9 % NaCl;  

ІІІ - CoCl2 та соняшникову олію;  

ІV – МІ-1 та CoCl2.  

МІ-1 вводили за 2 год до введення хлориду кобальту. Щурів декапітували 

через 24 години після останнього введення досліджуваних сполук і визначали 

показники крові щурів. 

 

2.5.5 Дослідження впливу Cu/Fe-гетерополіядерного комплексу 

[Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] (код KL447) на показники клітин крові та 

концентрацію іонів заліза і міді у сироватці крові за експериментальної 

анемії у щурів 

 

Досліди проведені на самках щурів з початковою масою 170-200 г. Щурів 

утримували за стандартного світлового дня і нормального харчового раціону. 
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Піддослідних тварин були поділені на такі групи: котрольна, експериментальна 

анемія, експериментальна анемія+KL447 (в кожній групі по 8 щурів). В основі 

експериментальної моделі анемії лежить низка повторних крововтрат, 

внаслідок яких зменшується рівень гемоглобіну і заліза у крові тварин [124]. У 

дослідних групах здійснювали п’ять крововилучень із судин хвоста в об’ємі 

10 мл/кг маси тіла (20% від об’єму циркулюючої крові) протягом 10 діб. 

Досліджуваний комплекс KL447 розчиняли у дистильованій воді і 

вводили per os у дозі 25 мг/кг щоденно протягом 20 діб, починаючи з наступної 

доби після останнього крововилучення. Доза 25 мг/кг KL447, містила 3 мг/кг 

елементарного заліза, відповідає терапевтичній дозі, яку призначають людям 

під час лікування анемій [156, 176, 361, 470, 521]. Щурам контрольної групи і 

групи з експериментальною анемією вводили per os дистильовану воду. 

Показники крові визначали перед дослідом (вихідні показники), на піку 

розвитку експериментальної анемії і на 6, 10, 15 та 20 добу відновного періоду, 

використовуючи загальноприйняті методи [74, 124]. Концентрацію іонів заліза 

у сироватці крові визначали мікрометодом за допомогою тест-наборів „Філісіт-

Діагностика” (Україна), а міді - (PLIVA-lachema, Чехія) відповідно до 

інструкції з використанням мікропланшетного спектрофотометра Sumal 

(Австрія). 

 

2.5.6 Дослідження гематотоксичної дії Cu/Fe-гетерополіядерного 

комплексу [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] (код KL447)  

 

Досліди проводили на безпородних білих самках щурів із початковою 

масою 160-190 г. Щурів утримували за стандартного світлового дня на 

нормальному харчовому раціоні. KL447 розводили дистильованою водою у 

дозах 2,5, 25 і 100 мг/кг і вводили зондом per os протягом 4-х тижнів (5 введень 

на тиждень) вранці до годування тварин. KL447 у дозі 25 мг/кг містить 3 мг/кг 

заліза, що відповідає терапевтичній дозі, і 3,5 мг/кг міді. Доза 100 мг/кг 

перевищує за вмістом заліза терапевтичну дозу у 4 рази, а міді – майже у 200 
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раз. Щурам контрольної групи вводили per os дистильовану воду. У кожній 

групі було 8 щурів. Показники крові визначали за допомогою 

загальноприйнятих методів перед дослідом (вихідні показники) і після 

введення досліджуваної речовини протягом місяця.  

 

2.5.7 Дослідження гематотоксичної дії Cu/Zn-гетерополіядерного 

комплексу [Cu(en)2ZnCl4]*dmso  

Досліди проведені на статево-зрілих білих щурах масою 160—180 г з 

розплідника віварію біологічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Комплекс Сu/Zn розчиняли у 

дистильованій воді у дозі 794 мг/кг (ЛД50 831 мг/кг), відповідно вазі тварин, і 

вводили зондом через рот. За тваринами спостерігали протягом 14 діб [11]. 

 

2.6 Дослідження впливу похідного малеіміду МІ-1 на неопластичні 

клітини гемопоетичного походження  

 

Клітини ліній U-937, K-562, L1210 інкубували у 96-лункових планшетах 

за стандартних умов (5% СО2, 100% вологості, 37 оС) у середовищі RPMI-1640 

(Sigma, США) із додаванням 10% ембріональної телячої сироватки (Sigma, 

США), 2 мМ глутаміну (Sigma, США), 40 мкг/мл гентаміцина (Біофарма, 

Україна). Клітинна лінія U-937 була люб’язно надана проф. Філоненнко В.В. 

(Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук 

України).  

100 мкл MІ-1 у різних концентраціях та у поєднанні з 100 нМ форбол-12-

мірістат-13-ацетатом або Р0244 у різних концентраціях додавали до клітин 

після 24 годин її адаптації у культурі.  

Кількість живих клітин і клітин забарвлених 0,1% трипановим синім 

(мертвих клітин) підраховували в камері Горяєва після 24 або 48 год впливу 

досліджуваних сполук.  
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Життєздатність клітин визначали з використанням МТТ-тесту [436]. 

Після закінчення інкубування клітин до суспензії додавали 10 мкл розчину 

МТТ (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide, 5 mg/ml, 

Sigma) і інкубували протягом 4 год. Після цього планшет центрифугували при 

1000 g протягом 20 хв, надосад відбирали, а до осаду додавали 100 мкл ДМСО 

(Sigma). Оптичну щільність вимірювали при 540 нм, використовуючи 

мікропланшетний спектрофотометр (BioTek Instruments, BioTek, USA ). 

Для підрахунку кількості мітотичних, апоптотичних і некротичних 

клітин в зразках готували цитологічні препарати і фарбували за Паппенгеймом, 

аналізували по 1000 клітин з використанням мікроскопу Olympus BX-41 

(Olympus Europe GmbH, Japan) при збільшенні 1000 [132]. Мікрофотографії 

зробліені з використання камери Olympus C-5050 Zoom (Olympus Europe 

GmbH, Japan) (збільшення 400 або 1000). 

Вплив МІ-1 на розподіл клітин за фазами клітинного циклу досліджували 

на проточному цитофлюориметрі „Becton Dickinson” (США) з аргоновим 

лазером ( збудження 488 нм,   емісії 585/40 нм) після  фарбування клітин 

флуорохромним барвником пропідію йодиду (Sigma). Зразки аналізували за 

допомогою програмного забезпечення Мod Fit LT 3.0 (BDIS, США). 

 

2.7 Дослідження морфофункціонального стану мегакаріоцитарного 

ростка кровотворення за хронічної мієлоїдної лейкемії та ідіопатичного 

мієлофіброзу 

 

Для встановлення особливостей морфофункціонального стану 

мегакаріоцитарного ростка кровотворення та тромбоцитів аналізували мазки 

кісткового мозку та крові 20-ти хворих на ХМЛ у ранній хронічній фазі, у 14 

хворих на ідіопатичний мієлофіброз та у 12 осіб без захворювань крові 

(контрольна група). Мазки крові та кісткового мозку одержували під час 

діагностичної пункції. Підраховували 100 мегакаріоцитів (збільшення мікрос-
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копа 1000). Морфологічні критерії мегакаріоцитів наведені у підрозділі 2.2 і у 

роботі [10].  

 У мегакаріоцитах кісткового мозку і тромбоцитах крові визначали 

активність кислої фосфатази (КФ) (Acid Phosphatase) за методом Goldberg and 

Barka (із використанням наборів фірми Sigma (США), вміст глікогену - за PAS-

реакцією (Periodic Acid Shiff reaction) методом McManus та Hotchkiss [74]. Для 

оцінки результатів цитохімічних реакцій вивчали не менше ніж 50 

мегакаріоцитів і 100 тромбоцитів у 2-5 препаратах кожного пацієнта. Підрахо-

вували відсоток позитивно реагуючих клітин, розрізняли три ступені вмісту 

продукту реакції – низький, середній, високий. Тромбоцити за вмістом кислої 

фосфатази поділяли на групи: клітини, які не містять продукту реакції; 

тромбоцити, які містять 1-2 гранули продукту реакції;  3-5 гранул; 6 і більше 

гранул. За вмістом глікогену: тромбоцити без глікогену, 1 маленька гранула 

глікогену, 2-4 гранули глікогену, 5 і більше гранул, або 1 велика гранула 

глікогену. Середній цитохімічний коефіцієнт (СЦК) визначали за методом 

Kaplow [74].  

 

2.8 Дослідження агрегації тромбоцитів крові за хронічної мієлоїдної 

лейкемії і ідіопатичного мієлофіброзу 

 

Для дослідження функціональної активності тромбоцитів за ступенем їх 

агрегації кров з вени натщесерце збирали у поліпропіленові пробірки, що 

містили 3,8% розчин цитрату Na (співвідношенні кров-антикоагулянт 9:1). 

Загальну кількість тромбоцитів визначали на геманалізаторі Sismex F-800 

(Японія). Збагачену тромбоцитами плазму отримували центрифугуванням 

крові при 160 g і переносили у пластикові пробірки. Агрегацію тромбоцитів 

вивчали, використовуючи кількісний метод із застосуванням ФЕК, за зміною 

коефіцієнта світлопропускання (Т, %) збагаченої тромбоцитами плазми до 

внесення індукторів агрегації ADP (0,2 мМ, 5, 2,5, 0,4 х10-6 М), епінефрину 

(2,5х10-6 М) або колагену (0,2%) та після цього [8]. 
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2.9 Дослідження впливу похідного малеіміду МІ-1 на неопластичні 

гемопоетичні клітини за ідіопатичного мієлофіброзу 

 

 Для дослідження впливу похідного малеіміду МІ-1 на неопластичні 

гемопоетичні клітини за остеомієлофіброзу одержували клітини крові або 

кісткового мозку (при виконанні діагностичної пункції) з антикоагулянтом 

(гепарин) за поінформованої згоди пацієнта. Для одержання фракції клітин, 

збагаченої мононуклеарами, до складу якої входять бластні (гемопоетичні) 

клітини, кров або кістковий мозок розводили фізіологічним розчином у 

співвідношенні 1:1 і нашаровували на розчин фікол-верографіну із щільністю 

1,077 у співвідношенні 5:3 (кров або кістковий мозок/фікол). Зразки 

центрифугували протягом 30 хв при 300 g при кімнатній температурі. Шар 

клітин, розташований на поверхні фікол-верографіну, відбирали в окрему 

пробірку, центрифугували, додавали охолоджений розчин стерильної 

дистильованої води і витримували протяком 30 сек для лізування еритроцитів, 

додавали 9% NaCl для доведення його концентрації до 0,9% NaCl і 

центрифугували протягом 10 хв при 1000 g для осадження клітин [57].  

Після 2-разового відмивання клітини ресуспендували у середовищі 

RPMI-1640 (Sigma, США) із додаванням 10% телячої ембріональної сироватки 

(Sigma, США), 2 мМ глутаміну (Sigma, США), 40 мкг/мл гентаміцину 

(Біофарма, Україна) та інкубували у 96-лункових планшетах за стандартних 

умов (5% СО2, 100% вологості, 37 оС) протягом 24 годин для адаптації. Після 

цього додавали 100 мкл розчину MІ-1 у кінцевих концентраціях 0,032, 0,016 і 

0,008 мМ. Після 48-годинного впливу підраховували кількість живих і мертвих 

(забарвлених трипановим синім) клітин у камері Горяєва. Виготовляли 

цитологічні препарати, забарвлювали за Паппенгеймом та аналізували 

морфофункціольний стан 1000 клітин. 
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2.10 Кислотна і лужна резистентність еритроцитів у дослідженні 

взаємодії гетерополіядерного комплексу з мембранами клітин 

 

Для вивчення впливу гетерополіядерного комплексу Сu/Cd з 

етилендіаміном ([Cu(en)2[CdAc6], код РО244) та його складових (іонів Сu,Cd, 

етилендіаміну і  ацетату натрію) на еритроцити набирали кров з судин хвоста 

щурів з антикоагулянтом ЕДТА. Визначали вміст гемоглобіну 

(ціангемоглобіновий метод) і підраховували кількість еритроцитів 

використовуючи загально прийняті методи [74]. Ці дослідження проводили для 

елімінації з досліду тварин зі змінами в еритроїдній ланці гемопоезу, а саме 

тварин з анемією. 

Для моделювання взаємодії еритроцитів з досліджуваними речовинами 

суспензії цих клітин інкубували при 37оС протягом 1 год in vitro. Для цього 

готували суспензію еритроцитів у розведенні в 3500 разів в 0,9% NaCl 

безпосередньо перед проведенням такої інкубації. У дослідні зразки додавали 

розчин досліджуваної речовини (гетерополіядерний комплекс РО244 

[Cu(en)2[CdAc6] або його складові  – СuCl2, CdCl2, етилендіамін, ацетат натрію) 

у 0,9% NaCl у досліджуваній концентрації, у контрольні проби – відповідний 

об’єм 0,9% NaCl.  

Для визначення стійкості еритроцитів до впливу гетерополіядерних 

комплексів та їх складових вивчали реакцію цих клітин на дію кислоти чи лугу. 

За основу взяли методику, описану в роботі І.В. Малюка зі співав. (2000). Для 

цього до суспензії еритроцитів додавали розчини 15 мМ HCl або 150 мМ HCl, 

або 150 мМ NaOH, які готували на 0,9% NaCl. Досліджували зміну оптичної 

щільності суспензії після додавання кислоти чи лугу, що відображає кількість 

лізованих еритроцитів за певний проміжок часу з використанням 

фотоколориметра КФК-3. 
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2.11 Методи статистичного аналізу результатів досліджень 

 

Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою SPSS 16,0 для 

Windows. На підставі результатів тесту Шапіро-Уілка встановлювали характер 

розподілу одержаних показників. За нормального розподілу і порівняння двох 

груп в подальшому використовували t-критерій Стьюдента; за порівняння 

більше ніж двох груп застосовували однофакторний дисперсійний аналіз (one 

way ANOVA). В подальшому за порівняння з контрольною групою використо-

вували тест Даннета для множинних порівняннь. За різної кількості n у групах 

застосовували тест Хохберга. Обчислювали середнє значення M і похибку 

середнього арифметичного m або стандартне відхилення SD. За анормального 

розподілу даних в одній із груп порівняння використовували критерій Краске-

ла-Уолліса для множинних порівнянь із подальшим застосуванням непарамет-

ричного критерія Манна-Уітні. Обчислювали медіану, 25 і 75 процентилі, 

найбільше і найменше значення в групах. Рівень значущості різниці 

встановлювали за р0,05. Для встановлення зв’язку між змінами показників 

крові щурів, введенням ДМГ, кількістю пухлин і загальною площею ураження 

товстої кишки обчислювали коефіцієнт кореляції Спірмана та його 

вірогідність. Різницю вважали вірогідною при р<0,05. Для встановлення 

встановлення дозозалежних ефектів застосовували регресійний або 

квадтратичний регресійний аналіз, обчислювали коефіцієнт детермінації R та 

його вірогідність [48, 118]. 
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РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КЛІТИН КРОВІ І КІСТКО-

ВОГО МОЗКУ ТА НЕОПЛАСТИЧНИХ ГЕМОПОЕТИЧНИХ КЛІТИН ЗА 

ДІЇ ПОХІДНОГО МАЛЕІМІДУ І ГЕТЕРОПОЛІЯДЕРНИХ КОМПЛЕСІВ 

 

3.1. Морфофункціональна характеристика клітин крові щурів за 

канцерогенезу товстої кишки, індукованого 1,2-диметилгідразином 

 

Модель ДМГ-індукованого канцерогенезу кишечника широко 

використовують для досліджень механізмів розвитку пухлин [207, 466, 467] і 

методів їх профілактики та лікування [87, 335, 573]. У роботі Линчак О.В. 

(2010) показано, що після 20-ти тижнів введення ДМГ через 20 і 26 тижнів 

експерименту у всіх щурів виявлені пухлини товстої кишки [87]. Після 20-ти 

тижнів експерименту кількість пухлин у товстій кишці становила в середньому 

9,7  0,68, загальна площа ураження товстої кишки  228,7  22,56 мм2; після 

26-ти тижнів (6 тижнів після відміни ДМГ)  12,2  0,88, 248,1  30,57 мм2, 

відповідно. Представлений аналіз розподілу пухлин, їх площі та загальної 

площі ураження по різних відділах товстої кишки [87]. У даному розділі 

роботи у цих тварин проаналізовані: 1) еритроцитарні, лейкоцитарні і 

тромбоцитарні показники крові; 2) кореляційні зв’язки між показниками крові, 

введенням ДМГ, кількістю пухлин і загальною площею ураження товстої 

кишки на вищевказаних етапах експериментального колоректального 

канцерогенезу у щурів.  

Введення ДМГ протягом 20-ти тижнів призводить до змін показників 

еритроцитів: істотно зменшується вміст (МСН) і концентрація (МСНС) 

гемоглобіну в еритроцитах (р<0,05; рис. 3.1 В, Г) при збільшенні кількості 

ретикулоцитів у крові (р<0,01; рис. 3.1 Є; рис. 3.2 Б) порівняно з контрольною 

групою.  
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А – концентрація гемоглобіну в крові (г/л);  

Б – кількість еритроцитів (1012/л);  

В – середній вміст гемоглобіну в 

еритроциті (МСН, пг); 

Г  – середня концентрація гемоглобіну в 

еритроциті (МСНС, г/л); 

Д – гематокрит (%); 

Е – середній об’єм еритроцитів (МСV, 

фемтолітри); 

 Є - кількість ретикулоцитів (1012/л) 

Рис. 3.1. Морфофункціональна характеристика еритроцитів крові щурів за ДМГ-

індукованого канцерогенезу після 20-ти та 26-ти тижнів експерименту (6 тижнів 

після відміни ДМГ), * р < 0,05 порівняно з контрольною групою 
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А  Б 

Рис. 3.2. Мікрофотографії цитологічних препаратів крові, забарвлення діаман-

товим крезиловим синім; 1000: А – контрольна група; Б – ДМГ-група, 20 тиж-

нів експерименту, збільшення кількості ретикулоцитів (позначені стрілками) 

 

Концентрація гемоглобіну,  МСН та МСНС обернено пропорційно корелюють 

із середньою силою як із введенням ДМГ (r=-0,541, р=0,046;  r=-0,645, р=0,013; 

r=-0,627, р=0,016, відповідно), так із кількістю пухлин (r=-0,625, р=0,022; 

r=-0,530, р=0,062; r=-0,696, р=0,008, відповідно) та загальною площею 

ураження кишечника (r=-0,662, р=0,014; r=-0,679, р=0,011; r=-0,803, р=0,001, 

відповідно). Кількість ретикулоцитів з однаковою високою силою прямо 

пропорційно корелює із введенням ДМГ (r=0,860, р<0,001), кількістю пухлин 

(r=0,800, р=0,001) та загальною площею ураження кишечника (r=0,770, 

р=0,002). Кількість еритроцитів, гематокрит та MCV залишаються без змін 

(рис. 3.1 Б, Д, Е).  

Після 26-ти тижнів експерименту (6 тижнів після відміни ДМГ) істотно 

зменшується концентрація гемоглобіну та кількість еритроцитів (р<0,05; 

рис. 3.1 A, Б) у крові, МСНС не змінюється (р=0,083; рис. 3.1 В) порівняно з 

контрольною групою. Концентрація гемоглобіну та кількість еритроцитів у 

крові обернено пропорційно корелюють із середньою силою із кількістю 

пухлин (r=-0,544, р=0,029; r=-0,679, р=0,004, відповідно), кількість еритроцитів 

також обернено пропорційно корелює із загальною площею ураження товстої 

кишки (r=-0,603, р=0,013). Кількість ретикулоцитів не відрізняється від 



 

 

82 

аналогічних показників у контролі (рис. 3.1 Є), залишаються без змін і 

гематокрит та MCV (рис. 3.1 Д, Е). Як видно із представлених результатів, 

збільшення кількості ретикулоцитів більш істотне саме під час введення ДМГ 

після 20-ти тижнів експерименту (нівелюється після 6 тижнів відміни ДМГ – 26 

тижнів експерименту). Це свідчить про підвищений гемоліз еритроцитів під 

впливом ДМГ як гемолітичного фактора. Зменшення МСН та МСНС також 

пов’язані із збільшенням кількості ретикулоцитів, які є незрілими 

еритроцитами, в яких продовжується синтез гемоглобіну [99, 361, 490], що 

підтверджується обернено пропорційним кореляційним зв’язком середньої 

сили (r=-0,532, р=0,050; r=-0,548, р=0,042, відповідно). Для підтвердження 

гемолізу еритроцитів під впливом ДМГ як гемолізуючого фактора проведені 

дослідження прямого і непрямого білірубіну сироватки крові, оскільки 

збільшення останнього пов’язане саме з гемолізом еритроцитів [486]. Як видно 

з рис. 3.3,  вірогідне збільшення загального білірубіну (р<0,05) за рахунок 

непрямого, після 20-ти тижнів введення ДМГ, є результатом гемолізу 

еритроцитів.  
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Рис. 3.3. Концентрація загального і прямого білірубіна в сироватці крові за 

ДМГ-індукованого канцерогенезу протягом 20-ти та 26-ти тижнів 

експерименту (6 тижнів після відміни ДМГ); * р<0,05  порівнянно з 

відповідною контрольною групою 
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Через 6 тижнів після відміни ДМГ (26 тижнів експерименту) кількість 

ретикулоцитів істотно не відрізняється від контрольних значень, але має 

широкі межі коливань (рис. 3.1 Є) і разом із збільшенням на 13% непрямого 

білірубіну (рис. 3.3) свідчить про гемоліз еритроцитів через вільнорадикальні 

процеси, що виникають внаслідок розвитку пухлин. 

Загальна кількість лейкоцитів не змінюється як після 20-ти, так і 26-ти 

тижнів експерименту ДМГ-індукованого канцерогенезу (табл. 3.1). Результати 

дослідження кількості лейкоцитів за зазначених умов малочисельні і 

суперечливі [335, 307, 314]. Можна припустити, що протилежні результати 

пов’язані, по-перше, з визначенням кількості лейкоцитів на різних етапах 

розвитку колоректального раку, по-друге, з різними лініями піддослідних 

щурів. Крім того, в зазначених роботах не представлений аналіз складу 

лейкоцитів.  

Результати проведених досліджень показали істотне збільшення як 

відносного, так і абсолютного вмісту еозинофільних гранулоцитів після 20-ти 

тижнів колоректального канцерогенезу на фоні введення ДМГ (табл. 3.1).  

Абсолютний вміст еозинофільних гранулоцитів прямо пропорційно корелює із 

високою силою як із кількістю пухлин у товстій кишці (r=0,713, р=0,006), так і 

загальною площею ураження (r=0,740, р=0,004) та із середньою силою із 

введенням ДМГ (r=0,541, р=0,046). 
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Таблиця 3.1 

Загальний вміст і склад лейкоцитів (Мm) після 20-ти та 26-ти тижнів (6 тижнів після відміни ДМГ) 

експерименту 1,2-диметилгідразин-індукованого колоректального канцерогенезу у щурів. 

Група 
Одиниці 

вимірювання 

Контрольна група 

(20 тижнів) 

ДМГ-група 

(20 тижнів) 

Контрольна група 

(26 тижнів) 

ДМГ-група 

(26 тижнів) 

Загальна кількість 

лейкоцитів 
х109/л 17,96±2,30 20,99±2,15 19,00±1,18 19,84±2,15 

Еозинофільні 

гранулоцити 

% 2,40±0,29 
5,120,75 

р=0,008 
3,75±0,63 5,050,80 

х109/л 0,43±0,07 
1,080,17* 

 р=0,015 
0,67±0,07 0,960,14 

Паличкоядерні 

нейтрофильні 

гранулоцити 

% 1,30±0,34 1,38±0,25 1,17±0,21 0,95±0,28 

х109/л 0,21±0,05 0,29±0,05 0,22±0,04 0,15±0,04 

Сегментоядерні 

нейтрофильні 

гранулоцити 

% 22,80±2,18 20,81±2,19 19,33±3,32 19,65±1,10 

х109/л 4,20±0,91 4,43±0,73 3,40±0,36 3,84±0,33 

Лімфоцити 
% 67,50±2,27 64,38±2,29 68,50±4,04 63,40±2,04 

х109/л 12,06±1,40 13,36±1,34 13,33±2,00 12,76±1,36 

Моноцити 

% 6,00±0,76 
8,310,71 

р=0,055 
7,25±0,53 

10,951,2* 

р=0,015 

х109/л 1,05±0,17 
1,790,28 

р=0,082 
1,38±0,16 

2,130,28 

р=0,069 

Примітка. *  р < 0,05 порівняно з контрольною групою 
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Після 6-ти тижнів відміни ДМГ (26 тижнів експерименту) вміст 

еозинофілів залишається вищим на 40%, зберігається прямо пропорційний 

кореляційний зв’язок середньої сили із загальною площею ураження товстої 

кишки (r=0,500, р=0,049). Збільшена кількість еозинофілів може бути пов’язана 

із залученням цих клітин до захисту організму проти пухлин. Еозинофілія часто 

супроводжує розвиток колоректального раку і має обернено пропорційну 

кореляцію з виникненням, прогресією і смертністю [478]. Кількість 

нейтрофільних гранулоцитів та лімфоцитів на досліджених етапах 

колоректального канцерогенезу не змінюється. Спостерігається збільшення 

більше ніж на 30% відносного (р=0,055) і абсолютного вмісту моноцитів після 

20-ти тижнів розвитку колоректального раку під впливом ДМГ, та з’являється 

прямо пропорційний кореляційний зв’язок із кількістю пухлин у товстій кишці 

(r=0,568, р=0,043). Ці зміни зберігаються і після 6-ти тижнів відміни ДМГ 

(відносний та абсолютний вміст моноцитів залишається збільшеним на 50% 

(табл. 1) і корелює із кількістю пухлин у товстій кишці (r=0,545, р=0,029), тому 

їх можна пов’язати саме з розвитком пухлин в організмі. Окрім зміни кількості 

моноцитів, звертає на себе увагу зміна будови лейкоцитів: з’являється велика 

кількість вакуолізованих моноцитів (рис. 3.4, А), лімфоцитів (рис. 3.4, Б) і 

нейтрофільних гранулоцитів (рис. 3.4, В). Кількість таких клітин збільшується 

як після 20-ти, так і 26-ти тижнів досліду.  

Кількість тромбоцитів після 20-ти тижнів експерименту не відрізняється 

від контролю (р=0,086) (кореляційний зв’язок із введенням ДМГ відсутній), 

істотно збільшується (р<0,05) після 26-ти тижнів розвитку пухлин (рис. 3.4, В; 

рис. 3.5), а також з’являється прямо пропорційний кореляційний зв’язок із 

кількістю пухлин (r=0,626, р=0,009) та загальною площею ураження товстої 

кишки (r=0,619, р=0,011). 
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А Б 

 В  Г 

Рис. 3.4. Мікрофотографії цитологічних препаратів крові, забарвлення за 

Паппенгеймом, 1000, А–В ДМГ-група, 26 тижнів експерименту: А – 

вакуолізовані моноцити; Б – вакуолізований лімфоцит; В – вакуолізовані 

нейтрофільні гранулоцити, гіпохромія еритроцитів, збільшення кількості 

тромбоцитів; Г – контрольна група: лімофцит, тромбоцити; довгими 

стрілками позначені лейкоцити, короткими – тромбоцити 

 

Збільшення кількості тромбоцитів після 10-ти тижнів ДМГ-індукованого 

канцерогенезу показано в роботі [314]. 
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Рис. 3.5. Кількість тромбоцитів у крові за ДМГ-індукованого канцерогенезу 

протягом 20-ти та 26-ти тижнів експерименту (6 тижнів після відміни ДМГ); 

* р < 0,05 порівняно з контрольною групою 

 

Тромбоцитоз у поєднанні з анемією, ймовірно, є наслідком впливу на 

гемопоетичні клітини ФНП, вміст якого у сироватці крові збільшений як за 

ДМГ-індукованого канцерогенезу у щурів [467, 468], так і за раку товстої 

кишки у людей [159, 404]. Показано, що ФНП діє на гемопоетичні клітини 

через регуляцію рівня експресії факторів транскрипції: зменшує експресію 

GATA1 і збільшує – GATA2, що призводить до переключення диференціюван-

ня з еритроцитарної ланки гемопоезу у напрямку мегакаріоцитарної 

[254, 284, 561]. На користь цього свідчить обернено пропорційний кореля-

ційний зв’язок високої сили між кількістю тромбоцитів і еритроцитів (r=0,856, 

р<0,001), який з’являється після 26-ти тижнів розвитку раку товстої кишки 

[216]. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що двадцять тижнів ДМГ-індукованого 

канцерогенезу призводить до зменшення вмісту (МСН) і концентрації (МСНС) 

гемоглобіну в еритроцитах на тлі істотного збільшення кількості ретикулоцитів 

і непрямого білірубіну, що свідчить про гемоліз еритроцитів під впливом ДМГ 

в процесі розвитку пухлин [28]. Також спостерігається збільшення кількості 
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моноцитів і тромбоцитів. На тлі введення канцерогену істотно збільшується 

кількість еозинофільних гранулоцитів. Після 26-ти тижнів експерименту 

(6 тижнів після відміни ДМГ) спостерігається зменшення концентрації 

гемоглобіну в крові і кількості еритроцитів, збільшується кількість моноцитів і 

тромбоцитів у крові щурів. Оскільки анемія, моноцитоз і тромбоцитоз 

супроводжують розвиток пухлин в організмі людей [56], тому на моделі 

ДМГ-індукованого канцерогенезу товстої кишки можна вивчати не тільки 

механізми канцерогенезу, а й проводити пошук нових протипухлинних 

препаратів та розробляти алгоритми корекції пухлинно-асоційованих змін 

кровотворної системи [216]. 

 

3.2 Гематологічні ефекти похідного малеіміду за 1,2-диметилгідразин-

індукованого  канцерогенезу товстої кишки у щурів 

 

У всіх щурів, які одержували ДМГ, були виявлені пухлини товстої кишки 

[87]. Показано, що через 26 тижнів експерименту (6 тижнів після відміни ДМГ), 

порівнянно з 20 тижнями, збільшувалась середня кількість пухлин на одного 

щура і, відповідно, зростала площа ураження кишечника. Доведено, що за 

введення МІ-1 у дозах 0,027 і 2,7 мг/кг зменшується кількість і розміри пухлин 

та площа ураження товстої кишки [87]. У даному розділі роботи у щурів із 

раком товстої кишки за впливу МІ-1 у зазначених дозах надано характеристику 

морфофункціонального стану та кількості еритроцитів, лейкоцитів та 

тромбоцитів після 20-ти та 26-ти тижнів експерименту.  

Аналіз морфофункціонального стану еритроцитів за впливу МІ-1 при 

ДМГ-індукованому канцерогенезі товстої кишки у щурів показав, що МІ-1 у 

дозі 0,027 мг/кг залишає істотно вищою кількість ретикулоцитів у крові 

(р = 0,001) порівняно з контрольною групою, так само як в групі ДМГ-індуко-

ваного канцерогенезу (р = 0,0001) (рис. 3.6, 3.7). За впливу МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг 

після 20-ти тижнів застосування призводить до нормалізації кількості 

ретикулоцитів у крові (р = 0,006) порівняно з групою ДМГ-індукованого 
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канцерогенезу і не відрізнаяється від значень у контролі (рис. 3.6, 3.7). 

Спостерігається нормалізація концентрації гемоглобіну в еритроцитах (MCHC, 

р = 0,036) за впливу МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг (також за дії МІ-1 у дозі  0,027 мг/кг,  

р  =  0,027)   порівняно  з  групою   ДМГ-індукованого канцерогенезу 

(рис. 3.8 Г); вміст гемоглобіну в еритроцитах (МСН) підвищується невірогідно 

(рис. 3.8 В, р = 0,074) порівняно  з  групою   ДМГ-індукованого канцерогенезу. 

 

 

  

 

Контрольна група 

ДМГ 

ДМГ+0,027мг/кг МІ-1 

ДМГ+2,7 мг/кг МІ-1 
 

 

 

Рис. 3.6. Кількість ретикулоцитів у крові щурів у нормі та за дії похідного 

малеіміду МІ-1 у дозах 0,027 і 2,7 мг/кг на тлі 1,2-диметилгідразин 

(ДМГ)-індукованого канцерогенезу товстої кишки; 

* p< 0,01 порівняно з контрольною групою; 

#p< 0,01 порівняно з групою ДМГ-індукованого канцерогенезу товстої кишки 
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Рис. 3.7. Мікрофотографії цитологічних препаратів крові, забарвлення 

діамантовим крезиловим синім; 1000: А – контрольна група; Б – ДМГ-група, В 

– ДМГ+0,027 мг/кг МІ-1; Г – ДМГ+2,7 мг/кг МІ-1, 20 тижнів експерименту, 

ретикулоцити позначені стрілками 

 

Про нормалізацію еритроцитарних показників за впливу МІ-1 свідчить 

відсутність різниці між концентраціями гемоглобіну в крові і в еритроцитах 

(МСНС) та його вмісту в еритроцитах (МСН) порівняно з контрольною групою, 

на відміну від групи ДМГ, в якій вони нижчі (р=0,014, р=0,007, р=0,002, 

відповідно) (рис.3.8 А, В, Г). Кількість еритроцитів, гематокрит, середній об’єм 

еритроцитів (МСV) не зазнають істотних змін (рис. 3.8 Б, Д, Е).  
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Контрольна група 
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Рис. 3.8. Морфофункціональна характеристика еритроцитів крові щурів в нормі 

та за дії похідного малеіміду МІ-1 у дозах 0,027 і 2,7 мг/кг на тлі 

1,2-диметилгідразин (ДМГ)-індукованого канцерогенезу товстої кишки; МСН – 

середій вміст гемоглобіну в еритроциті, пг; МСНС – середня концентрація 

гемоглобіну в еритроциті, г/л; MCV – середній об’єм еритроцита, фемтолітр; 

*p< 0,01 порівняно з контрольною групою 
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Після 26-ти тижнів застосування МІ-1 в обох дозах (0,027 і 2,7 мг/кг) 

відбувається нормалізація концентрації гемоглобіну в крові та кількості 

еритроцитів. Про це свідчить відсутність різниці у порівнянні з контрольною 

групою і збільшення (р = 0,022) порівняно з групою ДМГ-індукованого 

канцерогенезу (рис. 3.8 А, Б). На відміну від цього, у групі ДМГ-індукованого 

канцерогенезу (26 тижнів експерименту, 6 тижнів після відміни ДМГ) 

концентрація гемоглобіну і кількість еритроцитів зменшені (р = 0,019 та 

р = 0,048, відповідно) порівняно з контрольною групою (рис. 3.8 А, Б). При 

цьому інші показники (МСН, МСНС, МСМ, гематокрит) не зазнають істотних 

змін. 

 На підставі одержаних даних можна зробити висновок, що МІ-1 

запобігає розвитку анемії, зменшуючи ускладнення онкологічного 

захворювання і обмеження до застосування цитотоксичної терапії.  

МІ-1 в обох досліджуваних концентраціях на тлі канцерогенезу товстої 

кишки протягом 20-ти і 26-ти (6 тижнів після відміни ДМГ) тижнів експе-

рименту не впливає на загальний вміст лейкоцитів у крові щурів (табл. 3.2). 

Разом з тим спостерігається перерозподіл складу лейкоцитів: нормалізується як 

відносний, так і абсолютний вміст еозинофільних гранулоцитів за впливу МІ-1 

у дозі 2,7 мг/кг на тлі ДМГ-індукованого канцерогенезу. Про це свідчить 

відсутність різниці порівняно з контрольною групою і невірогідне зменшення  

(р = 0,055 та р = 0,059, відповідно) порівняно з групою ДМГ-індукованого 

канцерогенезу (табл. 3.2) після 20-ти тижнів застосування. Відносний і 

абсолютний вміст еозинофільних гранулоцитів залишаються збільшеними 

майже в 1,5 рази (р = 0,026 та р = 0,053, відповідно) за умов застосування МІ-1 

у дозі 0,027 мг/кг, так само як і в групі ДМГ-індукованого канцерогенезу 

(збільшені вдвічі р = 0,017, р = 0,045, відповідно) порівнянно з контролем. 
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Таблиця 3.2  

Загальний вміст і склад лейкоцитів (медіана, 25-й і 75-й процентилі) у нормі, за 1,2-диметилгідразин (ДМГ)-

індукованого канцерогенезу товстої кишки і впливу похідного малеіміду у дозах 0,027 і 2,7 мг/кг протягом 20-ти 

та 26-ти тижнів  

Група Загальна 

кількість 

лейкоцитів 

Еозинофільні 

гранулоцити 

Паличкоядерні 

нейтрофильні 

гранулоцити 

Сегментоядерні 

нейтрофильні 

гранулоцити 

Лімфоцити Моноцити 

 х109/л % х109/л % х109/л % х109/л % х109/л % х109/л 

Контрольна 

група 

(20 тижнів) 

18,90 

(14,50;  

24,0) 

3,00 

(2,00; 

4,00) 

0,52 

(0,31;  

0,93) 

1,50 

(0,50;  

2,00) 

0,22 

(0,11;  

0,40) 

22,00 

(18,50;  

24,00) 

3,84 

(3,12;  

5,25) 

66,00 

(64,50;  

73,00) 

13,99 

(9,72; 

15,80) 

6,50 

(4,50; 

8,00) 

1,03 

(0,85; 

1,65) 

ДМГ–група   

(20 тижнів) 

19,70 

(15,55;  

25,75) 

6,25 

(2,75; 

6,50) 

1,18 

(0,58;  

1,50) 

1,50 

(0,63;  

1,88) 

0,27 

(0,14;  

0,45) 

20,25 

(15,88;  

24,88) 

4,17 

(2,61;  

5,66) 

65,75 

(60,13;  

69,63) 

12,77 

(10,57; 

15,03) 

8,25 

(6,50; 

10,00) 

1,63 

(1,06; 

2,43) 

ДМГ+МІ–1 

0,027 мг/кг 

(20 тижнів) 

19,45 

(16,80;  

23,93) 

4,25 

(3,13; 

7,25) 

0,80 

(0,60;  

1,60) 

1,25 

(0,63;  

1,88) 

0,25 

(0,12;  

0,33) 

18,25 

(14,25;  

22,75) 

3,89 

(2,41;  

4,62) 

65,50 

(61,63;  

70,00) 

13,52 

(11,76; 

15,20) 

10,50 

(6,75; 

11,63) 

2,05 

(1,10;  

2,60) 

ДМГ+МІ–1 

2,7 мг/кг  

(20 тижнів) 

18,90 

(15,18;  

23,68) 

2,75 

(2,00; 

3,00) 

0,42 

(0,30;  

0,71) 

1,50 

(0,50;  

2,38) 

0,27 

(0,12;  

0,39) 

20,75 

(16,50;  

23,25) 

3,57 

(2,80;  

4,58) 

68,75 

(64,38;  

74,25) 

12,86 

(9,98; 

16,84) 

6,5 

(5,13; 

8,38) 

1,23 

(1,17;  

1,36) 
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Продовження таблиці 3.2 

 

Контрольна 

група 

 (26 тижнів) 

16,70 

(14,45; 

20,93) 

3,25 

(2,13; 

4,5) 

0,70 

(0,42; 

0,79) 

1,00 

(0,50; 

1,8) 

0,20 

(0,07; 

0,33) 

18,50 

(13,50; 

25,88) 

3,44 

(2,82; 

4,10) 

71,50 

(60,50; 

73,88) 

11,11 

(9,10; 

16,19) 

7,00 

(5,25; 

8,75) 

1,23 

(0,94;  

1,68) 

ДМГ–група   

(26 тижнів) 

19,15 

(14,60; 

24,18) 

4,50 

(2,88; 

7,0) 

1,01 

(0,54;1

,25) 

0,50 

(0,38; 

2,00) 

0,13 

(0,07; 

0,28) 

20,00 

(16,25;  

23,25) 

3,36 

(2,85;  

4,81) 

65,50 

(58,25;  

67,63) 

13,42 

(7,89;  

16,29) 

10,00* 

(7,88;  

14,50) 

1,97* 

(1,52;  

2,58) 

ДМГ+МІ–1 

0,027 мг/кг 

(26 тижнів) 

18,50 

(16,80; 

26,30) 

4,00 

(3,00; 

4,50) 

0,91 

(0,49; 

1,16) 

1,50 

(0,00; 

1,50) 

0,25 

(0,00; 

0,46) 

17,50 

(14,00; 

34,00) 

3,34 

(2,95; 

5,80) 

64,50 

(58,00; 

74,50) 

13,03 

(9,32; 

16,96) 

7,5 

(5,50; 

12,50) 

1,67 

(1,26; 

2,24) 

ДМГ+МІ–1 

2,7 мг/кг 

(26 тижнів) 

19,25 

(17,06; 

22,60) 

3,75 

(2,50; 

5,50) 

0,69 

(0,56; 

0,97) 

1,00 

(0,50; 

2,13) 

0,17 

(0,10; 

0,48) 

21,75 

(17,38; 

29,25) 

4,31 

(3,17; 

6,28) 

64,25 

(53,75; 

70,50) 

11,70 

(10,34; 

13,93) 

7,25 

(5,63; 

11,38) 

1,40 

(0,95; 

2,50) 

 

Примітка. *  р < 0,01 порівняно з контрольною групою 
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Після 26-ти тижнів впливу МІ-1 в обох дозах на тлі ДМГ-індукованого 

канцерогенезу (6 тижнів після відміни ДМГ) відсутня різниця вмісту 

еозинофільних гранулоцитів порівняно з контрольною групой. У той же час він 

у середньому на 44% підвищений (р = 0,035) в групі ДМГ-індукованого 

канцерогенезу. 

Зазнає змін і вміст моноцитів. МІ-1 в дозі 2,7 мг/кг після 20-ти тижнів 

застосування на тлі ДМГ-індукованого канцерогенезу нормалізує відносний та 

абсолютний вміст моноцитів у крові щурів. Про це свідчить відсутність різниці 

порівняно з контрольною групою, в той же час у групі  ДМГ-індукованого 

канцерогенезу відносний вміст моноцитів підвищений в середньому на 27 % 

(р = 0,035), збільшення абсолютного вмісту невірогідне  (р = 0,061) (табл. 3.2). 

За застосування МІ-1 в меншій досліджуваній дозі (0,027 мг/кг) відносний і 

абсолютний вміст моноцитів у крові залишається підвищеним (р = 0,012 і 

р = 0,034, відповідно) порівняно з контрольною групою. Після 26-ти тижнів 

застосування МІ-1 в обох дозах на тлі ДМГ-індукованого канцерогенезу товстої 

кишки у щурів відносний і абсолютний вміст моноцитів не відрізняється від 

контролю, на відміну від групи ДМГ-індукованого канцерогенезу, в якій вони 

істотно збільшені (р = 0,006 і р = 0,008, відповідно) (табл. 3.2, рис. 3.9).  
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Рис. 3.9. Мікрофотографії цитологічних препаратів крові, забарвлення за 

Паппенгеймом, х400, 26 тижнів експерименту; А – контрольна група, Б – ДМГ-

група, В –  ДМГ+2,7 мг/кг МІ-1;  стрілками позначені моноцити. 

 

 

За умов застосування МІ-1 у дозі 0,027 мг/кг на тлі ДМГ-індукованого 

канцерогенезу протягом 20-ти тижнів кількість тромбоцитів не відрізнаяється 

від контрольної групи. Після 26-ти тижнів експерименту їх кількість збільшена 

(р=0,016) порівняно з контролем, так само як і у групі ДМГ-індукованого 

колоректального канцерогенезу (р=0,006) (рис. 3.10). МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг за 

вказаних умов зменшує до контрольних значень кількість тромбоцитів в крові 

після 20-ти  і 26-ти тижнів застосування. Це підтверджене відсутністю різниці з 

показниками контрольної групи. Порівняно з групою ДМГ-індукованого 
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канцерогенезу на 20-му тижні експерименту їх кількість не відрізняється 

(р=0,093). Зменшення вмісту тромбоцитів відбувається на 26-му тижні 

експерименту після впливу МІ-1 у зазначеній дозі (р=0,013), як видно на рис. 

3.10 та мікрофотографіях цитологічних препаратів (рис. 3.11).  

 

 

 

Контрольна група 

ДМГ 

ДМГ+0,027мг/кг МІ-1 

ДМГ+2,7 мг/кг МІ-1 
 

 

Рис. 3.10. Кількість тромбоцитів у крові щурів у нормі та за впливу похідного 

малеіміду МІ-1 у дозах 0,027 і 2,7 мг/кг на тлі 1,2-диметилгідразин 

(ДМГ)-індукованого канцерогенезу товстої кишки; 

*p<0,01 порівняно з контрольною групою  
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А Б 

  
В Г 

Рис. 3.11. Мікрофотографії цитологічних препаратів крові, забарвлення за 

Паппенгеймом, 1000, 26 тижнів експерименту; А – контрольна група, Б - 

ДМГ-група, В -  ДМГ+2,7 мг/кг МІ-1;  стрілками позначені тромбоцити. 

 

 Дослідження морфофункціонального стану кісткового мозку після 26-ти 

тижнів розвитку ДМГ-індукованого канцерогенезу і застосування МІ-1 на його 

тлі показало, що кількість мієлокаріоцитів не зазнає змін (рис. 3.12 А). У той же 

час спостерігається збільшення кількості мегакаріоцитів у кістковому мозку за 

розвитку ДМГ-індукованого канцерогенезу (р=0,020) порівняно з контрольною 

групою (рис. 3.12 Б), що разом із збільшеною кількістю тромбоцитів свідчить 

про активацію мегакаріоцитарного ростка кровотворення. Застосування МІ-1 в 

обох досліджених дозах протягом 26-ти тижнів на тлі ДМГ-індукованого 
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канцерогенезу не змінює кількості мієлокаріоцитів. Воно нормалізує кількість 

мегакаріоцитів у кістковому мозку, що підтверджується відсутністю різниці 

порівняно з контрольною групою (рис. 3.12 Б). 

 
А 

 
Б 

 Рис. 3.12. Кількість мієлокаріоцитів (А) і мегакаріоцитів (Б) у кістковому мозку 

щурів у нормі та за впливу похідного малеіміду МІ-1 у дозах 0,027 і 2,7 мг/кг на 

тлі 1,2-диметилгідразин (ДМГ)-індукованого канцерогенезу товстої кишки 

протягом 26-ти тижнів 

 

  

Аналіз мієлограм показав, що у групі щурів із ДМГ-індукованим 

канцерогенезом спостерігається збільшення відсотка промоноцитів із 

моноцитами (р=0,002, табл. 3.3) без збільшення кількості мієлобластів 

порівняно з контрольною групою. Це свідчить про активацію диференціювання 

мієлокаріоцитів у моноцитарному напрямку і активним виходом моноцитів у 

кров, що підтвержується моноцитозом у цих тварин.  
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Таблиця 3.3 

Мієлограма щурів у нормі, за 1,2-диметилгідразином (ДМГ)-індукованого канцерогенезу товстої кишки і впливу 

на його тлі похідного малеіміду МІ-1 протягом 26-ти тижнів (медіана (25-й і 75-й процентилі)) 
        Серії  
                  досліду 
% клітин 

Контроль ДМГ ДМГ+0,027мг/кгМІ-1 ДМГ+2,7мг/кг МІ-1 

Бласти 1,50(1,10;1,85) 1,75(1,43;2,45) 1,50(1,25; 2,10) 1,75(1,35; 2,13) 

Промієлоцити 2,10(1,80; 2,85) 2,00(1,80; 2,90) 2,90(2,15; 3,45) 3,10(2,08; 3,55) 

Мієлоцити 5,80(5,10; 6,4) 5,70(5,00; 6,80) 5,70(4,85; 6,55) 5,20(4,50; 5,63) 

Метамієлоцити 6,90(6,35; 7,45) 7,05(6,58; 7,48) 6,60(6,15; 7,25) 6,25(5,40; 6,73) 

Паличкоядерні 

нейтрофіли 
6,80(6,30; 7,65) 6,45(5,85; 7,95) 7,20(6,45; 7,80) 6,95(5,90; 7,90) 

Сегментоядерні 

нейтрофіли 
10,50(9,80; 11,25) 10,45(9,53; 11,68) 9,60(8,90; 10,90) 10,95(9,68; 11,93) 

Промоноцити/ 

моноцити 
6,20(4,75; 6,80) 8,85(7,98; 9,95)** 6,70(5,80; 10,25) 6,45(5,38; 9,70) 

Лімфоцити 12,00(10,65; 15,15) 13,15(10,98; 13,75) 11,50(10,55; 12,00) 11,65(10,13; 12,75) 

Плазматичні 

клітини 
0,10(0,05; 0,20) 0,15(0,10; 0,28) 0,10(0,10; 0,30) 0,10(0,03; 0,18) 

Еозинофіли 3,40(3,00; 4,65) 3,30(2,95; 4,78) 3,10(2,40; 3,75) 4,10(2,98; 5,83) 

Базофіли 1,00(0,70; 1,25) 0,95(0,65; 1,25) 0,90(0,55; 1,15) 0,90(0,73; 1,18) 

Еритробласти 0,70(0,45;0,90) 0,70(0,60; 0,88) 0,80(0,55; 0,95) 0,80(0,63; 0,90) 

базофільні 

нормобласти 
4,20(3,30; 4,95) 4,05(3,25; 4,50) 3,70(3,15; 4,60) 3,95(3,35; 4,45) 

поліхроматофільні 

нормобластти 
25,90(25,05; 28,15) 

24,15(22,55; 24,98)* 

(р=0,020) 
26,90(25,25; 27,80) 26,70(25,25; 27,65) 

оксифільні 

нормобласти 
10,80(9,25; 11,85) 9, 50(8,68; 9,43) 11,10(10,20; 12,0) 11,05(10,48; 11,83) 

Л:Е 1,35(1,29; 1,51) 1,53(1,37;1,79) 1,42(1,31; 1,44) 1,31(1,25; 1,50) 

Л:Е – лейко-еритробластичне співвідношення; *p<0,05, **p<0,01 порівняно з контрольною групою 
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Одночасно із цим відбуваються зміни в еритроцитарному ростку 

кровотворення, що проявляється зменшенням частки поліхроматофільних 

нормоцитів (р=0,020) без зменшення відсотка еритробластів і базофільних 

нормоцитів. Це свідчить про прискорене диференціювання поліхроматофільних 

нормобластів в оксифільні, тобто є проявами неефективного еритропоезу, 

наслідком якого є зменшення кількості еритроцитів у крові. За введення МІ-1 в 

2-х досліджених дозах на тлі ДМГ-індукованого канцерогенезу мієлопоез та 

еритропоез в межах нормальних величин. Про це свідчить відсутність різниці 

відсотка гемопоетичних клітин на різних стадіях диференціювання порівнянно 

з контрольною групою (табл. 3.3).  

Встановлено, що МІ-1 в дозі 2,7 мг/кг після 20-ти тижнів застосування за 

ДМГ-індукованого канцерогенезу запобігає розвитку анемії, яка ускладнює 

перебіг онкологічних захворювань. Про це свідчить зменшення кількості 

ретикулоцитів у крові і відновлення вмісту та концентрації гемоглобіну в 

еритроцитах. МІ-1 у вищевказаній дозі нормалізує кількість моноцитів і 

тромбоцитів у крові після 26-ти тижнів впливу за ДМГ-індукованого 

канцерогенезу, зменшуючи залучення цих клітин до прогресії розвитку пухлин 

та їх метастазування.  

МІ-1 впливає на морфофункціональний стан і кількість еритроцитів, 

моноцитів і тромбоцитів крові щурів за ДМГ-індукованого канцерогенезу. 

Тому необхідно з’ясувати, чи буде впливати дана сполука у досліджених дозах 

на гемопоез. Наслідком такого впливу можуть бути зміни кількості і 

морфофункціонального стану клітин крові. Тому  в наступних розділах роботи 

було досліджено та проаналізовано показники клітин крові і кісткового мозку 

щурів після субхронічного впливу МІ-1, для встановлення первинної реакції 

організму за дії сполуки, і його хронічного застосування. 
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3.3 Морфофункціональна характеристика клітин крові щурів за 

cубхронічного і хронічного впливу похідного малеіміду МІ-1 

 

Досліджено вплив похідного малеіміду  на еритроїдну ланку гемопоезу в 

дозах 0,00027; 0,027; 2,7мг/кг (що відповідає  10-4, 10-6, 10-9 М у крові за 

повного всмоктування) протягом 25-ти діб. Показано, що кількість еритроцитів, 

гематокрит, гемоглобін, МСН, МСНС, RDW-CV  не  змінюються під впливом 

досліджуваної речовини у зазначених дозах (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Гематологічні показники щурів після введення похідного малеіміду МІ-1 

per os протягом 25-ти діб у дозах  0,00027; 0,027; 2,7 мг/кг  (Мm) 

                Група 

Показники 

Контрольна 

група 

МІ-1  

0,00027 

мг/кг 

МІ-1  

0,027 мг/кг 

МІ-1  

2,7 мг/кг 

Еритроцити, х1012/л 6,30±0,19 6,39±0,18 6,44±0,42 5,88±0,16 

Гемоглобін, г/л 120,50±2,59 114,33±3,84 118,75± 5,12 114,20±3,64 

Гематокрит, % 33,05±1,06 32,00±0,51 34,70±1,87 31,72±0,94 

MCV, фемтолітри 52,45±0,49 
50,13±0,67 

 р=0,07 
54,08±1,01 

53,90±0,39 

р=0,075 

MCH, пг 19,15±0,25 17,93±0,97 18,70±1,34 19,35±0,52 

MCHC, /л 365,33±5,83 357,70±15,34 345,50±22,69 360,60±10,70 

RDW-CV, % 18,52±0,50 16,83±0,93 18,73±0,37 18,60±0,41 

Тромбоцити, х109/л 736,67±69,65 681,00±41,02 787,67±34,97 788,00±40,38 

PDW, фемтолітри 8,62±0,18 9,13±0,75 9,03±0,89 8,78±0,23 

 

Примітки: MCV – середній об’єм еритроцитів, МСН – середній вміст 

гемоглобіну в еритроцитів (пг), МСНС – середня концентрація гемоглобіну в 

еритроциті (г/л), RDW-CV – коефіцієнт варіації розподілу еритроцитів за 

розміром, PDW – розподіл тромбоцитів за розмірами, MPV – середнє значення 

об’єму тромбоцитів. 
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Разом з цим, результати однофакторного дисперсійнного аналізу свідчать про 

наявність змін середнього об’єму еритроцитів (MCV p<0,01) в одній із груп 

порівняння. Аналіз відмінностей середніх значень MCV дослідних груп 

порівняно з контрольною  за критерієм Даннета показав, що у дозі 

0,00027 мг/кг спостерігається невірогідне  зниження МСV (p=0,07), а в дозах 

0,027 и 2,7 мг/кг – збільшення (р=0,2). Для аналізу односпрямованих змін у 

двох групах (дози 0,027 і 2,7 мг/кг) ми об’єднали їх в одну, для перевірки такого 

збільшення. За цих умов за результатами дисперсійного аналізу (p<0,01) і 

критерію Даннета (p=0,075) збільшення MCV залишається невірогідним. Разом 

з тим, результати регресійного аналізу свідчать про наявність позитивного 

дозозалежного ефекту, який описується рівнянням y=54,1+0,85x з коефіцієнтом 

детермінації R=0,66 (R Square=0,43). 

Введення МІ-1 у дозах 0,00027; 0,027; 2,7 мг/кг не впливає на загальний 

вміст лейкоцитів у крові щурів (табл. 3.5). У той же час, результати 

однофакторного дисперсійного аналізу свідчать про наявність змін у кількості 

лейкоцитів (p=0,051) і еозинофільних гранулоцитів (p<0,05). За  результатами 

тесту Даннета виявлено зменшення кількості еозинофільних гранулоцитів і 

моноцитів у крові, які одержували МІ-1 у дозі  2,7 мг/кг (p=0,05, p=0,05) 

(табл. 3.5).  

Аналіз результатів досліджень свідчить, що більше ніж у 50% щурів в 

групах, які отримували МІ-1 у дозах 0,027 і 2,7 мг/кг, кількість лейкоцитів 

менша за значень контрольної групи. Оскількі фізіологічний рівень лейкоцитів 

необхідний для підтримки нормального функціонування організму і є 

важливим показником його стану, для кращого аналізу були об’єднані в одну 

групи щурів, які одержували МІ-1 у дозах 0,027 і 2,7 мг/кг. Результати 

однофакторного дисперсійного аналізу свідчать на користь впливу похідного 

МІ-1 на кількість лейкоцитів (p<0,05), еозинофільних (p<0,01) і нейтрофільних 

гранулоцитів (p<0,05), моноцитів (p<0,05). Зниження вмісту цих клітин в 

об’єднаній групі також підтвреджене результатами тесту Даннета (p<0,05). 
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Результати регресійного аналізу свідчать про наявність взаємозв’язку  між 

дозою МІ-1 і кількістю лейкоцитів  (R=0,59; R Square=0,35), еозинофільних 

гранулоцитів (R=0,76; R Square=0,58) і моноцитів (R=0,50; R Square=0,25). 

Таблиця 3.5 

Показники  лейкограми щурів після введення похідного малеіміду per os  

протягом 25-ти діб у дозах   0,00027; 0,027; 2,7 мг/кг (Мm) 

 

                Група 

 

Показники 

 Контрольна 

група 

МІ-1  

0,00027 

мг/кг 

МІ-1  

0,027 

мг/кг 

МІ-1  

2,7 мг/кг 

Лейкоцити х109/л 13,87±0,67 14,7±0,49 13,05±2,88 
10,2±1,78 

 

Паличкоядерні 

нейтрофильні 

гранулоцити 

% 0,92±0,33 0,33±0,29 0,38±0,24 0,7±0,34 

109/л 
0,13±0,05 0,05±0,05 0,03±0,02 0,06±0,03 

Сегментоядерні 

нейтрофильні 

гранулоцити 

% 18,90±2,63 13,00±1,80 13,75±1,31 18,80±3,37 

109/л 
2,65±0,47 1,91±0,32 1,77±0,38 1,71±0,14 

Лімфоцити, 

% 69,42±3,07 76,0±2,63 77,25±2,83 71,6±4,26 

109/л 
9,56±0,41 

11,19±0,76 

 
10,11±2,28 7,58±1,69 

Моноцити % 7,08±0,85 6,0±1,52 5,75±1,05 5,6±0,91 

109/л 
1,0±0,17 0,87±0,24 0,8±0,24 

0,54±0,09* 

р=0,05 

Еозинофільні 

гранулоцити 

% 3,67±0,53 4,67±0,58 2,88±0,83 3,2±0,78 

109/л 0,50±0,07 0,68±0,08 0,36±0,10 
0,3±0,06* 

р=0,05 

Примітка: * р0,05 порівняно з контролем 
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Отже за умов застосування МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг або вищої необхідно 

контролювати кількість лейкоцитів та їх склад у зв’язку із можливим 

виникненням лейкопенії як негативного побічного явища.   

Похідне малеіміду у застосованих дозах 0,00027; 0,027; 2,7 мг/кг не 

впливає на показники тромбоцитарної ланки гемопоезу: кількість тромбоцитів, 

середній об’єм тромбоцитів (МРV) і ширину кривої розподілу тромбоцитів за 

об’ємом  (PDW) (табл. 3.4).  

Таким чином, вплив похідного малеіміду в дозах 0,00027; 0,027; 2,7 мг/кг 

протягом 25-ти діб не викликає змін морфофункціонального стану і кількості 

еритроцитів (окрім тенденції до збільшення середнього об’єму еритроцитів при 

дії у дозі 2,7 мг/кг та до його зменшення після впливу у дозі 0,00027 мг/кг) і 

тромбоцитів щурів. У той же час, МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг призводить до розвитку 

лейкопенії, гранулоцитопенії (еозино- і нейтропенії) та моноцитопенії. Тому 

наступним етапом нашого дослідження стало вивчення гематологічних ефектів 

у щурів після хронічного застосування МІ-1. 

Результати дослідження впливу МІ-1 в дозах 0,027 і 2,7 мг/кг протягом 

20-ти і 26-ти тижнів на мофофункціональний стан еритроцитів здорових щурів 

показали (рис. 3.13), що концентрація гемоглобіну в крові (А), кількість 

еритроцитів (Б), вміст (В) і концентрація (Г) гемоглобіну в еритроциті, 

гематокрит (Д) та середній об’єм еритроцита (Е) не зазнають істотних змін 

(р>0,05). Не змінюється також кількість ретикулоцитів в крові (рис. 3.14). Отже, 

МІ-1 у досліджених дозах не пригнічує еритропоез і не викликає гемолізу 

еритроцитів. 
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А Б 

 

 

В Г 

 

Д Е 

 

Рис. 3.13 Показники морфофункціонального стану еритроцитів крові щурів у 

нормі та за впливу похідного малеіміду МІ-1 у дозах 0,027 і 2,7 мг/кг протягом 

20-ти та 26-ти тижнів: А – гемоглобін, Б – еритроцити, В – середній вміст 

гемоглобіну в еритроциті МСН, пг; Г – середня концентрація гемоглобіну в 

еритроциті МСНС, г/л; Д – гематокрит; Е – середній об’єм еритроцита MCV, 

фемтолітр 
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Рис. 3.14. Кількість ретикулоцитів у крові щурів у нормі та за впливу похідного 

малеіміду МІ-1 у дозах 0,027 і 2,7 мг/кг протягом 20-ти та 26-ти тижнів 

 

МІ-1 не впливає на загальний вміст і склад лейкоцитів в крові (табл. 3.6) 

(р>0,05 порівняно з контролем). Не зазнає змін і кількість мієлокаріоцитів (рис. 

3.15 А) у кістковому мозку та характер їх диференціювання, що 

підтверджується відсутністю різниці показників мієлограми порівняно з 

контрольною групою (табл. 3.7).  

 

 А  Б 

Рис. 3.15. Кількість мієлокаріоцитів (А) і мегакаріоцитів (Б) у кістковому мозку 

щурів у нормі та за впливу похідного малеіміду (МІ-1) у дозах 0,027 і 2,7 мг/кг 

протягом 26-ти тижнів 
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Таблиця 3.6  

Загальний вміст і склад лейкоцитів (медіана, 25 і 75 процентилі) у нормі та за впливу похідного малеіміду у дозах 

0,027 і 2,7 мг/кг протягом 20-ти та 26-ти тижнів  

 

Схема та серії 

досліду 

Загальна 

кількість 

лейкоцитів, 

 

Еозинофільні 

гранулоцити 

Паличкоядерні 

нейтрофільні 

гранулоцити, 

Сегментоядерні 

нейтрофільні гранулоцити 

Лімфоцити Моноцити 

 х109/л % х109/л % х109/л % х109/л % х109/л % х109/л 

І серія (20 тиж)            

Контрольна 

група 

 (20 тижнів) 

 

18,90 

[14,50;24,0] 

3,00 

[2,00;4,00] 

0,52 

[0,31;0,93] 

1,50 

[0,50;2,00] 

0,22 

[0,11;0,40] 

22,00 

[18,50;24,00] 

3,84 

[3,12;5,25] 

66,00 

[64,50;73,00] 

13,99 

[9,72;15,80] 

6,50 

[4,50;8,00] 

1,03 

[0,85;1,65] 

МІ–1 у дозі 

0,027 мг/кг  

26,0 

[19,30;28,35] 

 

2,50 

[1,75;6,00] 

0,52 

[0,35;1,72] 

1,50 

[0,75;2,00] 

0,41 

[0,16;0,55] 

18,50 

[14,50;34,75] 

4,73 

[2,90;9,0] 

70,50 

[51,50;71,00] 

16,32 

[9,71;20,06] 

8,50 

[6,75;10,25] 

2,52 

[1,29;2,65] 

МІ–1 у дозі  

2,7 мг/кг 

18,30 

[17,50;26,75] 

 

3,50 

[2,88;4,88] 

0,70 

[0,59;1,07] 

1,00 

[0,38;1,63] 

0,18 

[0,65;0,33] 

16,25 

[13,13;21,88] 

3,22 

[2,30;5,27] 

73,50 

[65,38;77,63] 

14,04 

[12,74;17,70] 

6,25 

[3,75;7,50] 

1,13 

[0,69;1,97] 

ІІ серія (26 тиж)            

Контрольна 

група 

 

16,70 

[14,45;20,93] 

3,25 

[2,13;4,5] 

0,70 

[0,42;0,79] 

1,00 

[0,50;1,88] 

0,20 

[0,07;0,33] 

18,50 

[13,50;25,88] 

3,44 

[2,82;4,10] 

71,50 

[60,50;73,88] 

11,11 

[9,10;16,19] 

7,00 

[5,25;8,75] 

1,23 

[0,94;1,68] 

МІ–1 в дозі 

0,027 мг/кг  

 

17,90 

[16,18;26,10] 

3,75 

[3,13;4,50] 

0,76 

[0,62;0,94] 

1,25 

[0,50;2,38] 

0,20 

[0,11;0,44] 

21,25 

[17,88;26,50] 

3,61 

[3,37;6,41] 

66,50 

[62,00;71,75] 

12,13 

[10,76;17,34] 

6,5 

[6,00;6,88] 

1,17 

[0,99;1,59] 

МІ–1 в дозі 

2,7 мг/кг  

17,20 

[13,65;21,95] 

3,50 

[2,00;6,00] 

0,70 

[0,33;0,99] 

1,00 

[0,00;2,00] 

0,24 

[0,00;0,39] 

23,00 

[17,25;26,75] 

3,18 

[2,64;5,69] 

63,00 

[56,50;71,50] 

10,93 

[9,03;14,04] 

8,50 

[7,00;10,25] 

1,50 

[1,15;1,97] 

 

Примітка. р > 0,05 порівняно з контрольною групою 
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Таблиця 3.7 
Мієлограма щурів у нормі та за впливу похідного малеіміду МІ-1 протягом 26-ти тижнів  

(медіана [25-й і 75-й процентилі]) 

                Серії досліду 

% клітин 
Контроль 

МІ–1 

у дозі 0,027 мг/кг 

МІ–1 

у дозі 2,7 мг/кг 

Бласти 1,50 [1,10; 1,85] 1,40 [1,05; 1,80] 1,70 [1,30; 2,10] 

Промієлоцити 2,10 [1,80; 2,85] 3,15 [2,78; 3,65] 2,10 [1,70; 2,80] 

Мієлоцити 5,80 [5,10; 6,40] 5,25 [5,10; 5,88] 6,10 [5,40; 7,20] 

Метамієлоцити 6,90 [6,35; 7,45] 7,0 [6,58; 7,35] 6,80 [5,90; 7,40] 

Паличкоядерні 

нейтрофіли 
6,80[6,30; 7,65] 7,05 [6,65; 7,58] 6,20 [5,80; 7,10] 

Сегментоядерні 

нейтрофіли 
10,50 [9,80; 11,25] 10,9 [9,93; 11,03] 10,20 [9,60; 10,60] 

Промоноцити/моноцити 6,20 [4,75; 6,80] 6,65 [6,03; 7,15] 5,90 [5,30; 7,90] 

Лімфоцити 12,00 [10,65; 15,15] 10,45 [9,40; 12,58] 11,30 [10,10; 11,70] 

Плазм.клітини 0,10 [0,05; 0,20] 0,20 [0,10; 0,33] 0,10 [0,10; 0,20] 

Еозинофіли 3,40 [3,00; 4,65] 4,00 [3,75; 4,35] 4,30 [3,10; 7,20] 

Базофіли 1,00 [0,70; 1,25] 0,75 [0,48; 0,95] 0,90 [0,60; 1,40] 

Еритробласти 0,70 [0,45; 0,90] 0,9 [0,78; 1,10] 0,90 [0,70; 1,20] 

базофільні нормобласти 4,2 [3,30; 4,95] 3,50 [3,05; 3,83] 3,80 [3,20; 4,20] 

поліхроматофільні 

нормобласти 
25,9 [25,05; 28,15] 27,45 [26,63; 28,13] 27,70 [26,40; 28,60] 

оксифільні 

нормобласти 
10,80 [9,25; 11,85] 10,10 [9,40; 10,98] 9,80 [9,40; 10,40] 

Л:Е 1,35 [1,29; 1,51] 1,40 [1,33; 1,48] 1,34 [1,26; 1,53] 

Примітки. Л:Е – лейко-еритробластичне співвідношення; р > 0,05 порівняно з контрольною групою 
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Отже МІ-1 у зазначених дозах після тривалого впливу не пригнічує 

лейко- та еритропоез. У наших попередніх дослідженнях показано [213], що 

після місячного введення МІ-1 спостерігається зменшення кількості 

гранулоцитів і моноцитів у крові. Це є ознакою негативних ефектів даної 

сполуки в організмі. Після хронічного впливу МІ-1 такі зміни відсутні, що 

підтверджується результатами досліджень після 20-ти та 26-ти тижнів дії 

(табл. 3.6). Це свідчить про „транзиторний” пригнічувальний ефект протягом 

місячної дії даної речовини і про адаптацію лейкопоезу до неї після тривалого 

впливу [26, 214, 220]. 

МІ-1 не змінює кількості тромбоцитів у крові після хронічного впливу 

протягом 20-ти та 26-ти тижнів, що підтверджене відсутністю різниці між 

значеннями дослідних і контрольної груп як за результатами тесту Манна-

Уітні, так і тесту Даннета (р>0,05, рис. 3.16). Не зареєстровано змін морфофун-

кціонального стану тромбоцитів після впливу МІ-1 протягом місяця (див. 

підрозділ 3.3). 

 

 

 

 
 

Рис. 3.16. Кількість тромбоцитів у крові щурів у нормі та за впливу похідного 

малеіміду МІ-1 у дозах 0,027 і 2,7 мг/кг протягом 20 та 26 тижнів 

 

МІ-1 не впливає на мегакаріоцитопоез, що підтверджене відсутністю 

різниці у кількості мегакаріоцитів (які утворюють тромбоцити) у кістковому 

мозку (рис. 3.15, Б). 
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Таким чином, похідне малеіміду МІ-1 у дозах 0,027 і 2,7 мг/кг (які 

пригнічують канцерогенез товстої кишки) після хронічного впливу (20 і 

26 тижнів) на здорових щурів: не викликає змін морфофункціонального стану 

еритроцитів і кількості ретикулоцитів у крові, не впливає на загальний вміст і 

склад лейкоцитів у крові (еозинофільних і нейтрофільних гранулоцитів, 

лімфоцитів, моноцитів), не пригнічує тромбоцитопоезу (кількість тромбоцитів 

залишається без змін). Отже, відсутність негативного впливу МІ-1 на гемопоез 

не обмежує (з боку кровотворної системи) його застосування як сполуки з 

протипухлинною активністю.   

Відомо, що активна проліферація неопластичних клітин (в тому числі і 

гемопоетичного походження) забезпечується високою активністю протеїнкіназ, 

які відповідають за передачу сигналу в клітині. Висока проліферативна 

активність лейкемічних клітин моноцитарного напрямку диференціювання 

пов’язана із високою активністю рецепторних VEGFR1,2,3 [290, 352, 546] і 

цитоплазматичних PDK1 [463, 578, 580], Syk [477] та Src [342] й інших 

протеїнкіназ [363, 484, 559]. Оскільки МІ-1 інгібує активність зазначених 

протеїнкіназ і нормалізує кількість моноцитів у крові (підрозділ 3.2) за умов 

ДМГ-індукованого канцерогенезу і не впливає на кількість цих клітин у 

«здорових» щурів. Тобто МІ-1 не чинить токсичного впливу на гемопоез. Тому 

для з’ясування можливих побічних ефектів МІ-1 проведено аналіз 

морфофункціонального стану та кількості клітин крові за впливу доз, які у 5 і 

10 разів перевищують ефективну протипухлинну дозу. 
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3.4 Морфофункціональний стан клітин крові та кісткового мозку за 

впливу 5- і 10-кратних від ефективної доз похідного малеіміду порівняно з 

цитостатиком 5-фторурацилом   

 

Введення МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг (ефективна протипухлинна доза, 

концентрація у крові 110-4 моль/л) протягом 14 діб не впливає на кількість 

ретикулоцитів (рис. 3.17) і еритроцитів у крові, а також їх морфофунк-

ціональний стан, а саме: середній вміст (МСН) і концентрацію (МСНС) 

гемоглобіну в еритроциті, гематокрит, середній об’єм еритроцита (МСV), 

концентрацію гемоглобіну у крові (рис. 3.18 А-Е).  

 

 

Рис. 3.17. Кількість ритикулоцитів у крові щурів у нормі, за впливу похідного 

малеіміду МІ-1 у дозах 2,7, 13,5 і 27 мг/кг (концентрація у крові 1, 5, 1010-4 

М, відповідно) та 5-фторурацилу у вказаних концентраціях у крові (у дозах 

0,86, 4,3, 8,6 мг/кг (остання ефективна)) протягом 14 діб; *p< 0,017 порівняно з 

контрольною групою  
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А Б 

В Г 

Д 
Е 

        Контроль          МІ-1       5-ФУ 

Рис. 3.18. Показники морфофункціонального стану еритроцитів крові щурів у 

нормі, за впливу похідного малеіміду МІ-1 у дозах 2,7, 13,5 і 27 мг/кг (1, 5, 

1010-4 М, відповідно) та 5-фторурацилу (5-ФУ) у вказаних концентраціях (у 

дозах 0,86, 4,3, 8,6 мг/кг)  протягом 14 діб: А – гемоглобін, Б – еритроцити, В – 

середній вміст гемоглобіну в еритроциті МСН; Г – середня концентрація 

гемоглобіну в еритроциті МСНС; Д – гематокрит; Е – середній об’єм 

еритроцита MCV; *p< 0,017 порівняно з контрольною групою  
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Препарат порівняння, який застосовується у лікуванні раку товстої 

кишки, 5-aторурацил (5-ФУ) у концентрації 110-4 моль/л, 0,86 мг/кг, яка 

становить 1/10 від ефективної дози, також не чинить токсичного впливу на 

еритропоез. Це підтверджується відсутністю різниці у кількості ретикулоцитів і 

еритроцитів у крові, та показників їх морфофункціонального стану порівняно з 

контрольною групою (рис. 3.17, 3.18).  

За впливу МІ-1 і 5-ФУ у вказаних дозах не зазнає змін кількість 

тромбоцитів (рис. 3.19) і лейкоцитів та їх склад, а саме: кількість еозинофільних 

і нейтрофільних гранулоцитів, лімфоцитів і моноцитів у крові (табл. 3.8).  

 

 

Рис. 3.19. Кількість тромбоцитів у крові щурів у нормі, за впливу похідного 

малеіміду МІ-1 у дозах 2,7, 13,5 і 27 мг/кг (концентрація у крові 1, 5, 1010-4 

М, відповідно) та 5-фторурацилу у вказаних концентраціях у крові (у дозах 

0,86, 4,3, 8,6 мг/кг, остання ефективна) протягом 14 діб; *p< 0,017 порівняно з 

контрольною групою  
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Таблиця 3.8  

Загальний вміст і склад лейкоцитів (медіана, 25 і 75 процентилі) у нормі, за впливу похідного малеіміду та 

5-фторурацилу у відповідних концентраціях протягом 14 діб  

Схема та серії 

досліду 

Загальна 

кількість 

лейкоцитів, 

 

Еозинофільні 

гранулоцити 

Паличкоядерні 

нейтрофільні 

гранулоцити, 

Сегментоядерні 

нейтрофільні гранулоцити 

Лімфоцити Моноцити 

 х109/л % х109/л % х109/л % х109/л % х109/л % х109/л 

Контрольна 

група 

16,05 

[15,35;17,20] 

1,75 

[0,50;3,00] 

0,28 

[0,08;0,51] 

0,50 

[0;0,88] 

0,08 

[0;0,17] 

15,50 

[13,00;16,50] 

2,34 

[2,08;2,84] 

74,25 

[72,25;76,63] 

11,99 

[11,23;12,43] 

7,50 

[6,00;8,50] 

1,20 

[0,92;1,55] 

І серія досліду            

МІ–1 у дозі 

2,7 мг/кг 

(конц.110-4М) 

16,30 

[12,70;16,40] 

0 

[0;1,00] 

0 

[0;0,16] 

0,50 

[0,50;1,50] 

0,08 

[0,06;0,18] 

12,00 

[10,50;19,05] 

1,95 

[1,43;3,20] 

79,50 

[73,00;82,5] 

11,33 

[10,67;11,97] 

6,00 

[6,00;7,00] 

0,98 

[0,86;1,14] 

МІ–1 у дозі  

13,5 мг/кг 

(конц510-4 М) 

13,60 

[12,15;15,75] 

2,00 

[0,38;2,75] 

0,26 

[0,05;0,37] 

0,75 

[0,50;1,13] 

0,11 

[0,06;0,19] 

15,25 

[13,63;19,13] 

2,20 

[1,65;2,92] 

75,50 

[72,25;78,63] 

9,93 

[9,36;10,88] 

6,00 

[4,88;7,00] 

0,86 

[0,66;0,93] 

МІ–1 у дозі 

27 мг/кг,  

(кон.1010-4М) 

14,35 

[12,33;15,35] 

1,25 

[0,88;2,50] 

0,19 

[0,12;0,30] 

0,50 

[0,50;1,00] 

0,08 

[0,06;0,14] 

12,50 

[10,50;20,38] 

1,59 

[1,54;3,02] 

78,75 

[71,75;81] 

11,27 

[8,84;12,32] 

5,50 

[3,88;6,13] 

0,72 

[0,5;0,92] 

ІІ серія досліду            

5-ФУ у дозі 

0,86 мг/кг 

(конц.110-4М) 

15,30 

[13,78;16,58] 

2,00 

[1,50;2,50] 

0,27 

[0,21;0,43] 

1,25 

[0,50;2,75] 

0,13[0,08;

0,43] 

19,50 

[17,38;21,75] 

3,17 

[2,58;3,57] 

66,5 

[64,13;71,75] 

10,10 

[9,09;11,66] 

8,50 

[5,75;9,25] 

1,30 

[1;1,56] 

5-ФУ у дозі 

4,3 мг/кг 

(конц510-4 М) 

12,30* 

[8,65;14,33] 

0,75 

[0,50;1,50] 

0,11 

[0,04;0,14] 

0,25 

[0;0,50] 

0,02 

[0;0,05] 

16,75 

[14,38;18,63] 

1,55 

[1,39;2,09] 

75,75 

[72,75;80,5] 

9,28 

[6,3;10,86] 

5,75 

[4,13;7,13] 

0,86 

[0,33;1,04] 

5-ФУ у дозі 

8,6 мг/кг 

(кон.1010-4М) 

7,55* 

[5,63;10,10] 

1,25 

[0,88;2,00] 

0,10 

[0,06;0,19] 

0 

[0;0,13] 

0 

[0;0,01] 

10,25 

[8,38;13,63] 

0,91** 

[0,46;1,12] 

84 

[80,25;85,13] 

5,93** 

[4,42;8,48] 

5,75 

[3,88;7,75] 

0,41** 

[0,33;0,58] 

Примітка. *р < 0,017 порівнянно з контрольною групою, **р < 0,003 в порівнянно з контрольною групою 
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Застосування збільшеної у 5 разів від ефективної дози МІ-1 (13,5 мг/кг) 

призводить до зростанням вмісту ретикулоцитів у крові (р=0,007; рис. 3.17), що 

добре видно на мікрофотографіях мазків крові, забарвлених діамантовим 

крезиловим синім  (рис. 3.20, В) порівняно з котролем (рис. 3.20, А, Б).  

А Б 

В Г 

Д Е 

Рис. 3.20, Мікрофотографії цитологічних препаратів крові у нормі (А, Б) і за дії 

похідного малеіміду МІ-1 у дозах 13,5 (В) і 27 мг/кг (Г) (концентрації у крові 

5, 1010-4 М, відповідно) та 5-фторурацилу у вказаних концентраціях (у дозах 

4,3 (Д), 8,6 мг/кг (Е), остання ефективна); забарвлення діамантовим крезиловим 

синім; 1000; стрілками позначені ретикулоцити 
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За цих умов у крові підвищується концентрація гемоглобіну (р=0,030; 

рис. 3.18 А) та зростає гематокрит (р=0,049; рис. 3.18 Д). 

Морфофункціональний стан еритроцитів (МСV, МСН та МСНС) без змін. У 

кістковому мозку виявлено активацію еритропоезу. На мікрофотографіях 

мазків кісткового мозку добре видно збільшення еритробластів на різних 

стадіях диференціювання  (рис. 3.21 В) порівняно з котролем (рис. 3.21 А).  

 

 А Б 

В Г 

 

Рис. 3.21. Мікрофотографії мазків кісткового мозку у нормі (А, Б) і після 

впливу похідного малеіміду МІ-1 (В, Г) у дозі 13,5 мг/кг (концентрація у крові 

510-4 М), забарвлення за Паппенгеймом, 1000; 1 – еритробласт, 2 – 

базофільний нормобласт, 3 – поліхроматофільний нормоцит, 4 – оксифільний 

нормоцит, 5 – мієлобласт, 5а  – монобласт, 6 – промієлоцит, 7 – мієлоцит, 8 – 

метамієлоцит, 9 – паличкоядрений гранулоцит, 10 – сегментоядерний 

гранулоцит, 11а – промоноцит, 11 – моноцит, 12 – макрофаг  
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Це підтверджується збільшенням еритроїдних гемопоетичних клітин на ранніх 

стадія диференціювання, а саме: еритробластів (р=0,019; табл. 3.9), сумарна 

кількість еритробластів та базофільних нормобластів істотно не змінюється 

(р=0,074). Концентрація 5-ФУ на рівні 510-4 моль/л (4,3 мг/кг), що становить 

50% ефективної дози, не впливає на кількість і морфофункціональний стан 

еритроцитів крові. Це підвтерджується відсутністю різниці еритроцитарних 

показників (р>0,05, рис. 3.18 А-Е) і кількості ретикулоцитів (р>0,05, рис. 3.17), 

як показано на мікрофотографіях цитологічних препаратів крові, забарвлених 

діамантовим крезиловим синім (рис. 3.20 Д), порівняно з контрольною групою. 

Морфофункціональний стан еритроїдного ростка у кістковому мозку в межах 

контрольних величин (табл. 3.9; рис. 3.22 А). 

А Б 

В Г 

Рис. 3.22. Мікрофотографії мазків кісткового мозку за впливу 5-фторурацилу у 

дозах 4,3 мг/кг (А) і 8,6 мг/кг (Ж) (остання ефективна) та похідного малеіміду 

МІ-1 (В, Г) у дозі 27 мг/кг (концентрація у крові 1010-4 М), забарвлення за 

Паппенгеймом; 1000; позначення на мікрофотографіях як на рис. 3.21. 
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Таблиця 3.9.  

Вміст клітин кісткового мозку щурів на різних стадіях диференціювання (медіана[25-й і 75-й процентилі]) у нормі 

та за впливу похідного малеіміду МІ-1 у дозах 13,5 і 27 мг/кг (концентрація у крові 5, 1010-4 М, відповідно) та 

5-фторурацилу (5-ФУ) у дозах 4,3, і 8,6 мг/кг (концентрації у крові відповідні МІ-1)  протягом 14 діб 

                  Серії 

                 досліду                             

% клітин 
Контроль МІ-1 13,5 мг/кг  МІ-1 27 мг/кг  5-ФУ 4,3 мг/кг  5-ФУ 8,6 мг/кг  

Бласти 1,96[1,38;2,38] 1,55[1,08;1,88] 2,15[1,55;2,80] 1,50[0,98;2,03] 1,45[0,98;1,7] 

Промієлоцити 2,72[2,25;3,43] 2,25[1,85;2,73] 1,95[1,75;2,53] 2,55[2,18;2,85] 2,20[1,73;2,45] 

Мієлоцити 5,00[4,58;5,60] 4,60[3,30;6,55] 5,10[3,45;6,53] 5,40[4,58;5,90] 5,70[4,35;8,88] 

Метамієлоцити 5,96[5,60;6,80] 6,35[5,85;7,20] 6,45[5,85;6,98] 6,85[6,40;7,23] 7,00[5,75;8,28] 

Палички 6,25[5,90;6,90] 7,45[6,50;7,90] 7,75[6,00;8,88] 7,40[7,10;7,60] 7,50[5,43;8,53] 

Сегменти 9,29[8,68;10,15] 9,55[8,40;10,03] 7,85[7,58;9,38] 9,55[9,08;10,65] 8,85[8,50;9,43] 

Промоноцити/Моноцити 5,61[4,83;6,75] 6,15[5,58;6,90] 4,95[3,98;6,08] 5,25[4,10;8,08] 5,25[3,58;8,38] 

Лімфоцити 11,70[10,93;13,53] 10,25[9,25;11,20] 10,45[10,2;12,88] 11,50[10,33;12,53] 14,20[12,15;15,43] 

Плазм.клітини 0,20[0,08;0,30] 0,25[0,10;1,13] 0,30[0,08;1,13] 0,50[0,35;0,73] 0,75[0,33;1,25] 

Еозинофіли 3,65[2,95;6,78] 2,95[2,50;4,60] 3,75[2,88;5,70] 4,00[3,05;5,40] 4,65[2,45;7,20] 

Базофіли 1,05[0,80;1,53] 0,85[0,60;1,10] 1,25[0,86;1,50] 0,90[0,78;1,13] 1,10[0,88;1,58] 

Еритробласти 0,71[0,60;0,86] 0,95[0,90;1,03] 1,05[0,9;1,23]* 0,75[0,60;0,90] 0,45[0,38;0,60] 

базофільні нормобласти 3,66[3,03;4,45] 4,70[4,10;5,25] 4,25[2,98;4,93] 4,00[3,45;4,60] 2,70[2,33;3,50] 

поліхроматофільні 

нормоцити 28,38[27,5;29,35] 28,35[27,68;28,53] 29,50[28,25;30,00] 29,00[28,33;29,73] 26,75[22,95;29,10] 

оксифільні нормоцити 10,93[9,73;13,15] 12,25[11,20;13,58] 11,30[10,23;12,43] 10,15[9,88;11,23] 11,15[9,80;13,10] 

Л:Е 1,23[1,14;1,39] 1,18[1,09;1,27] 1,19[1,02;1,31] 1,27[1,22;1,33] 1,44[1,24;1,76] 

Примітка. Л:Е – лейко-еритробластичне співвідношення; р < 0,017 порівняно з контрольною групою 
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Кількість лейкоцитів у крові за впливу МІ-1 у 5-кратній дозі зменшується 

невірогідно (p=0,059) порівняно з контрольною групою (табл. 3.8). Аналіз 

розподілу лейкоцитів свідчить про зменшення вмісту моноцитів (p=0,027), 

вміст базофільних, еозинофільних і нейтрофільних гранулоцитів та лімфоцитів 

не відрізняється від контрольних значень. У кістковому мозку зменшення 

кількості мієлокаріоцитів невірогідне (р=0,073; рис. 3.23 А), що свідчить про 

відсутність пригнічення мієлопоезу.  

 

 А  Б 

Рис. 3.23. Кількість мієлокаріоцитів (А) і мегакаріоцитів (Б) у кістковому мозку 

щурів у нормі та за впливу похідного малеіміду (МІ-1) у дозах 13,5 і 27 мг/кг 

(концентрації у крові 5, 1010-4 М, відповідно) та 5-фторурацилу у 

відповідних концентраціях (у дозах 4,3 і 8,6 мг/кг (остання ефективна)); 

*р < 0,017 порівнянно з контрольною групою  

 

Лейкопоез без особливостей, вміст мієлокаріоцитів на різних 

диференціювання не відрізняється від контрольних значень (табл. 3.9). 

Необхідно підкреслити, що  вміст промоноцитів і моноцитів у кістковому мозку 

не відрізняється від контрольних значень. Це видно на мікрофотографії мазків 

кісткового мозку (рис. 3.21 Г) порівняно з котролем (рис. 3.21 А, Б). Можна 

зазначити, що зменшення кількості моноцитів у крові не пов’язане із 

пригніченням монопоезу, а пов’язане із активним виходом цих клітин до різних 
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тканин. Це твердження базується на результатах досліджень наукової групи під 

керівництвом Рибальченка В.К. [59, 60], в яких показано збільшення вмісту 

лейкоцитів, у тому числі і моноцитів, у тканинах шлунково-кишкового тракту 

за впливу МІ-1 у вищевказаних дозах. За впливу препарату порівняння 5-ФУ у 

дозі 4,3 мг/кг (50 % від ефективної дози, концентрація у крові становить 

510-4 моль/л) кількість лейкоцитів та їх розподіл у крові не зазнають істотних 

змін (табл. 3.8). У кістковому мозку кількість мієлокаріоцитів істотно не 

змінюється (р=0,074, рис. 3.23 А) і не порушується їх диференціювання 

(табл. 3.9, рис. 3.22 А). 

Введення збільшеної  у 10 разів від ефективної дози МІ-1 (27 мг/кг) не 

змінює концентрації гемоглобіну, гематокриту, кількості еритроцитів у крові, їх 

об’єму, вмісту і концентрації в них гемоглобіну (рис. 3.18 А-Е). Одночасно 

спостерігається збільшений вміст ретикулоцитів у крові (р=0,007; рис. 3.17), що 

видно на мікрофотографіях цитологічних препаратів крові забарвлених 

діамантовим крезиловим синім (рис. 3.20 В) порівняно з контролем 

(рис. 3.20 А, Б). У кістковому мозку виявлено активацію еритроїдної ланки 

гемопоезу, як показано на мікрофотографіях мазків кісткового мозку збільшену 

кількістю еритробластів на різних стадіях диференціювання і еритробластичних 

острівців (рис. 3.22 В) та підтверджено збільшеним вмістом еритробластів при 

аналізі мієлограми (р=0,008, табл. 3.9). Активація еритропоезу може слугувати 

компенсаторною реакцією на зменшення життєздатності чи тривалості життя 

еритроцитів для покриття їх дефіциту. Відомо, що гіперактивація Lyn-кінази 

(яка належить до групи Src-кіназ) призводить до експансії еритропоезу у 

кістковому мозку і селезінці внаслідок гемолітичної анемії, тоді як її 

інгібування призводить до затримки диференціювання гемопоетичних клітин і, 

як наслідок, до розвитку анемії [513]. Застосування відповідної концентрації 

5-ФУ (1010-4 моль/л, 8,6 мг/кг, ефективна доза) призводить до протилежних 

ефектів. Зокрема, зменшується кількість еритроцитів у крові (р=0,009; 

рис. 3.18 Б) і гематокрит (р=0,017; рис. 3.18 Д), без змін МСН, МСНС та МСV 

(рис. 3.18 В, Г, Е), та кількість ретикулоцитів (р=0,007; рис. 3.17) порівняно з 
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котролем. Зменшена кількість ретикулоцитів представлена на 

мікрофотографіях цитологічних препаратів крові, забарвлених діамантовим 

крезиловим синім (рис. 3.20 Е). У кістковому мозку зменшується кількість 

мієлокаріоцитів (р=0,005; рис. 3.23 А) із пригніченням еритропоезу, що 

підтверджується зменшенням вмісту еритробластів (р=0,049; табл. 3.9). 

Сумарна кількість еритробластів і базофільних нормобластів зменшується 

невірогідно (р=0,07). На мікрофотографіях мазків кісткового мозку видно, що 

еритроцитарний росток кровотворення представлений переважно дозріваючими 

клітинами (рис. 3.22, Б), що свідчить про супресію еритропоезу. Пригнічуючий 

вплив 5-ФУ на еритропоез і розвиток анемії показано у попередніх 

дослідженнях [30, 376, 385, 432]. 

За впливу 10-кратної дози МІ-1 кількість лейкоцитів у крові зменшена 

(p=0,038) із зменшенням вмісту моноцитів (p=0,021) порівняно з контролем. 

Вміст базофільних, еозинофільних і нейтрофільних гранулоцитів та лімфоцитів 

не змінюється (табл. 3.8). У кістковому мозку кількість мієлокаріоцитів не 

змінюється (р>0,3, рис. 6 А), що свідчить про здатність мієлопоезу 

компенсувати вплив МІ-1. Лейкопоез зберігається без патологічних змін і 

порушення диференціювання. Кількість моноцитів у кістковому мозку не 

зменшена, моноцитопоез представлений клітинами на  всіх стадіях 

диференціювання: монобластами, промоноцитами і моноцитами, що видно на 

мікрофотографіях мазків кісткового мозку (рис. 3.22 Г). Як зазначалось вище, 

зменшення вмісту моноцитів у крові за умов застосування МІ-1 як у 

п’ятикратній, так і у десятикратній дозах може бути пов’язаним із активним 

виходом цих клітин до тканин (для участі у їх відновленні). Таке припущення 

базується на результатах досліджень наукової групи під керівництвом 

Рибальченка В.К. [59, 60], які показали ознаки запалення і наявність 

дистрофічних змін у тканинах різних відділів кишечника після впливу МІ-1 у 

цих дозах. Препарат порівняння 5-ФУ у відповідній концентрації у крові 

1010-4 М (доза 8,6 мг/кг, яка є ефективною) викликає зменшення кількості 

лейкоцитів у крові (р=0,001) із зменшенням вмісту нейтрофільних гранулоцитів 
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(р=0,001), лімфоцитів (р=0,001) і моноцитів (р=0,002, табл. 3.8). Як зазначалось 

вище, у кістковому мозку зменшується кількість мієлокаріоцитів (р=0,005, 

рис. 3.23 А) із зменшенням вмісту елементів лейкопоезу (мієлобластів і 

промієлоцитів, р=0,05) та еритропоезу (еритробластів р=0,049) на ранніх 

стадіях диференціювання (табл. 3.9). На мікрофотографії мазка кісткового 

мозку видно, що мієлокаріоцити представлені переважно зрілими елементами 

лейкоцитарного і еритроїдного рядів. Крім того спостерігаються клітини в стані 

апоптозу (рис. 3.22 Б), які відсутні у нормі (рис. 3.21 А, Б). Пригнічення 

мієлопоезу за впливу 5-ФУ показано у попередніх дослідженнях [376, 385].  

Кількість тромбоцитів у крові після впливу МІ-1 у п’ятикратній і у 

десятикратній дозах зменшується (p=0,012; p=0,027, відповідно) порівняно з 

контрольною групою (рис. 3.19). Кількість попередників тромбоцитів 

мегакаріоцитів у кістковому мозку не змінюється (рис. 3.23 Б), як видно на 

мікрофотографіях мазків кісткового мозку (рис. 3.24 А, Б).  

 

  
А        Б 

 

Рис. 3.24. Мікрофотографії мазків кісткового мозку щурів у нормі (А) і за 

впливу похідного малеіміду МІ-1 (Б) у дозі 27 мг/кг (10-ти кратна від 

ефективної, концентрація 1010-4 М у крові), забарвлення за Паппенгеймом; 

100; стрілками позначені мегакаріоцити  
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Аналіз морфофукнціонального стану мегакаріоцитів проведений після 

впливу 10-кратної дози (оскільки зміни за 5-кратної подібні) свідчить про 

перерозподіл клітин за ступенем диференціювання (рис. 3.25) та кількістю 

сегментів у ядрі (рис. 3.26).  

 

Рис. 3.25. Розподіл мегакаріоцитів кісткового мозку за ступенем 

диференціювання за впливу МІ-1 у дозі 27 мг/кг (10-кратна від ефективної, 

концентрація 1010-4 М у крові) порівняно з контрольною групою; m ± SD 
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Рис. 3.26. Розподіл мегакаріоцитів кісткового мозку за кількістю сегментів ядра 

(А) та розмірами клітин (Б) (мікромегакаріоцити 40 мкм і менше, гігантські 

мегакаріоцити 120 мкм і більше) за впливу МІ-1 у дозі 27 мг/кг (10-кратна від 

ефективної, концентрація 1010-4 М у крові) порівняно з контрольною 

групою; *р < 0,017 порівнянно з контрольною групою; m ± SD 
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Як видно з рис. 3.25 після впливу похідного малеіміду у дозі 27 мг/кг 

(10-ти кратна від ефективної) збільшується вміст незрілих промегакаріоцитів 

(р=0,035, рис. 3.25) порівняно з контрольною групою. Промегакаріоцити 

показані на мікрофотографіях мазків кісткового мозку (рис. 3.27 А-Г).  

А Б 

В Г 

Д Е 

Рис. 3.27. Мікрофотографії мазків кісткового мозку щурів у нормі (А, В, Д,) і за 

впливу похідного малеіміду МІ-1 (Б, Г, Е) у дозі 27 мг/кг (10-кратна від 

ефективної, концентрація 1010-4 М у крові), забарвлення за Паппенгеймом; 

1000; 1 – промегакаріоцит, 2 – базофільний мегакаріоцит, 

3  поліхроматофільний мегакаріоцит 
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Ці зміни відбуваються на тлі зменшення сумарного вмісту зрілих 

поліхроматофільних і оксифільних клітин (р=0,031, рис. 3.25), які показані на 

мікрофотографіях мазків кістковго мозку  (рис. 3.28). 

А Б 

В Г 

Д Е 

 

Рис. 3.28. Мікрофотографії мазків кісткового мозку щурів у нормі (А, В, Д) і за 

впливу похідного малеіміду МІ-1 (Б, Г, Д) у дозі 27 мг/кг (10-кратна від 

ефективної, концентрація 1010-4 М у крові), забарвлення за Паппенгеймом; 

400; 1 – промегакаріоцит, 2 – базофільний мегакаріоцит, 

3  поліхроматофільний мегакаріоцит, 4 – оксифільний мегакаріоцит, 5 – вільне 

ядро мегакаріоцита  
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Одночасно з цим зростає кількість гіпосегентованих мегакаріоцитів (із 

1-5 сегментами ядра, рис. 3.26 А), як за рахунок незрілих промегакаріоцитів 

(рис. 3.27 Б, В), так і за рухунок зрілих поліхроматофільних клітин 

(рис. 3.28 Б, Г) при зменшенні кількості клітин з 11-ма сегментами ядра і 

більше (гіперсегментованих, рис. 3.28 Б, Г, Е) порівняно з контролем 

(рис. 3.28 А, В, Д). На мікрофографіях мазків кісткового мозку видно незрілі 

промегакаріоцити із чотирма (рис. 3.27 Б) і двома (рис. 3.27 Г) сегментами ядра 

після впливу МІ-1 у 10-кратній дозі, у той же час у контрольній групі 

переважають клітини із кількістю сегментів 6 і більше у ядрі вже на стадії 

промегакаріоцита (рис. 3.27 А, В). На мікрофотографіях (рис. 3.27 Г, Е; 

рис. 3.28 Г) видно базофільні і поліхроматофільні мегакаріоцити невеликих 

розмірів (40 мкм і менше, названі мікромегакаріоцитами, на мікрофотографії 

рис. 3.27 Е – трисегментований (гіпосегментований) поліхроматофільний 

мікромегакаріоцит) після впливу МІ-1. У контрольній групі переважають 

клітини із великою кількістю сегементів у ядрі (6 і більше) на всіх стадіях 

диференціювання: промегакаріоцитів (рис. 3.27 А, В), базофільних (рис. 3.27 В; 

рис. 3.28 А, Д), поліхроматофільних (рис. 3.27 Д; рис. 3.28 А, Д) і оксифільних 

мегакаріоцитів. Зростання кількості незрілих мегакаріоцитів із одночасним 

збільшення кількості гіпосегментованих і мікромегакаріоцитів після впливу МІ-

1 у десятикратній дозі свідчить про затримку диференціювання вказаних 

клітин, що може обумовлювати зменшення продукції тромбоцитів. Відомо, що 

збільшення кількості тромбоцитів у крові (наприклад після крововтрати або 

відновлення після опромінення) супроводжується збільшенням кількості 

гігантських гіперсегментованих мегакаріоцитів у кістковому мозку 

[194, 378, 500]. Тромбоцитоз у крові також пов’язаний із надмірною 

продукцією тромбоцитів внаслідок порушення проліферації і диференціювання 

мегакаріоцитів за неопластичного переродження гемопоетичних клітин, 

наприклад, за остеомієлофіброзу та хронічної мієлоїдної лейкемії [95, 194, 334, 

515, 539, 540].  Разом із тим, зменшення кількості тромбоцитів у крові за 

впливу МІ-1 може бути пов’язаним також із їхнім концентруванням у зонах 
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пошкодження, оскільки виявлені порушення мікроциркуляції у різних тканинах 

після впливу даної сполуки у вказаних дозах [59, 60]. 

5-ФУ, препарат порівняння, у концентрації 1010-4 М у крові, яка є 

ефективною, викликає тромбоцитопенію (рис. 3.19). У кістковому мозку 

зменшення кількості мегакаріоцитів, як видно на мікрофотографії (рис. 3.29), не 

вірогідне через широкі межі коливань даного показника (р=0,074, рис. 3.23). Як 

відомо із попередніх досліджень тробоцитопенія за впливу 5-ФУ пов’язана із 

пригніченням мієлопоезу [376, 385, 542]. 

 

 
 

Рис. 3.29. Мікрофотографія мазка кісткового мозку щура за впливу 

5-фторурацилу у концентрації 1010-4 М у крові (ефективна доза 8,6 мг/кг), 

забарвлення за Паппенгеймом; 100; стрілками позначені мегакаріоцити  

 

Аналізуючи результат дії похідного малеіміду МІ-1 у 5- і 10-кратних від 

ефективної дозах ми порівняли їх з ефектами 5-ФУ у 5-кратній дозі (45 мг/кг). 

Щоденне застосування 5-ФУ у вказаній дозі викликало 100%-ву загибель щурів 

вже після першого тижня. У крові після 5-ти діб впливу зменшується кількість 

еритроцитів (рис. 3.30 Б) і гематокрит (рис. 3.30 Д) та кількість ретикулоцитів 

(рис. 3.31 А) у крові без змін морфофункціонального стану еритроцитів (MCH 
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(рис. 3.30 В), MCHC (рис. 3.30 Г), МСV (рис. 3.30 Е)), що свідчить про 

пригнічення еритропоезу.  

А Б 

В 
Г 

Д Е 

Рис. 3.30. Морфофункціональна характеристика еритроцитів крові щурів 

у нормі та за впливу 5-фторурацилу (5-ФУ) у 5-кратній від ефективної дози (45 

мг/кг) протягом 5 діб; *p<0,017 порівняно з контрольною групою 
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А        Б 

Рис. 3.31. Кількість ретикулоцитів (А) і тромбоцитів (Б) у крові щурів у нормі 

та за впливу 5-фторурацилу (5-ФУ) у 5-кратній від ефективної дози (45 мг/кг) 

протягом 5 діб; **p< 0,003 порівняно з контрольною групою  

 

 

Одночасно зменшується кількість лейкоцитів, із зменшенням вмісту 

лімфоцитів і моноцитів (p0,003, табл. 3.10), та тромбоцитів у крові (р=0,003; 

рис. 3.31). Кількість нейтрофільних гранулоцитів істотно не змінюється 

(р=0,059). У кістковому мозку на момент смерті після впливу 5-ФУ тотальна 

аплазія (рис. 3.32 Б), що видно на мікрофотографії кісткового мозку, порівняно 

з контрольною групою (рис. 3.32 А) на тлі дегенеративних змін клітин усіх 

ростків кровотворення (рис. 3.32 Г), на відміну від контрольної групи, у якій 

мієлокаріоцити кісткового мозку представлені клітинами усіх ростків 

кровотворення (рис. 3.32 В).  
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Таблиця 3.10  

Загальний вміст і склад лейкоцитів у нормі та за впливу 5-фторурацилу 

(5-ФУ) у дозі 45 мг/кг (5-кратна від ефективної) протягом 5 діб 

                Група 

Клітини 

Од. 

вимір. 

Контрольна 

група 

5-ФУ в дозі 

45 мг/кг 

 

Лейкоцити х109/л 
17,00 

[15,53;19,23] 

8,30** 

[6,28;12,83] 

Еозинофільні гранулоцити 

% 
1,00 

[0,50;1,63] 

1,00 

[0,38;2,00] 

109/л 
0,17 

[0,11;0,23] 

0,11 

[0,02;0,15] 

Паличкоядерні нейтрофильні 

гранулоцити 

% 
0,25 

[0;0,63] 

0,03 

[0;0,12] 

109/л 
0,50 

[0;1,13] 

0,04 

[0;0,12] 

Сегментоядерні 

нейтрофильні гранулоцити 

% 
16,00 

[14,25;18,88] 

21,00 

[15,13;25,63] 

109/л 
2,69 

[2,06;3,48] 

1,51 

[1,10;2,70] 

Лімфоцити 

% 
75,75 

[73,25;78,88] 

12,90 

[11,82;13,55] 

109/л 
73,50 

[67,00;78,38] 

6,69** 

[5,09;8,45] 

Моноцити 

% 
6,50 

[4,75;7,63] 

1,03 

[0,79;1,28] 

109/л 
4,50 

[3,63;5,63] 

0,37** 

[0,28;0,5] 

 

Примітка. **р  0,003 порівняно з контрольною групою 
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А Б 

В Г 

Рис. 3.32. Мікрофотографії мазків кісткового мозку щурів у нормі (А, В) і за 

впливу 5-фторурацилу у дозі 45 мг/кг (Б, Г), забарвлення за Паппенгеймом; 

100 (А, Б); 1000 (В, Г). 

 

Таким чином, 5-кратна від ефективної дози 5-ФУ після 5-ти діб впливу є 

високотоксичною, яка загрожує життю та супроводжується гематотоксичною 

дією (зменшення кількості еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів). У той же час 

похідне малеіміду є малотоксичною сполукою, оскільки за впливу 10-кратної 

від ефективної дози протягом 14 діб усі щури живі, із незначною гемато-

токсичністю: лейкопенія, моноцитопенія і тромбоцитопенія та ретикулоцитоз у 

крові.  Оскільки похідне малеіміду МІ-1 у 5- і 10-кратній від ефективної дозах 

викликає ретикулоцитоз у крові і активує еритропоез, були проведені дослід-

ження його впливу на морфофункціональний стан еритроцитів крові на тлі 

оксидативного стресу індукованого хлоридом кобальта [149]. Ці дослідження 

необхідні для встановлення особливостей застосування  МІ-1 за розвитку 

пухлинного процесу, який супроводжується оксидативним стресом.  
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3.5 Морфофункціональний стан клітин крові за впливу похідного 

малеіміду МІ-1 на тлі оксидативного стресу індукованого хлоридом 

кобальта 

 Встановлено (підрозділ 3.4), що МІ-1 у дозах 13,5 і 27 мг/кг 

спричинює активацію еритропоезу. Оскільки протеїнкінази, які інгібує МІ-1, 

залучені до регуляції проліферації і диференціювання гемопоетичних клітин 

[180, 193, 197, 199, 419, 234, 583], у тому числі еритроцитарного напрямку 

диференціювання [67, 261], необхідним було з’ясувати ефекти МІ-1 за активації 

еритропоезу на тлі оксидативного стресу. Одним із способів такої активації є 

введення хлориду кобальта тваринам [91, 264, 273, 512]. Відомо, що хлорид 

кобальта у високих дозах (1/2 ЛД50) у щурів призводить до розвитку 

оксидативного стресу [149]. Оскільки похідне малеіміду МІ-1 проявляє 

антиоксидантні властивості та запобігає розвитку анемії за ДМГ-індукованого 

канцерогенезу, був досліджений його вплив у дозі 1/100 ЛД50 на тлі 

оксдативного стресу індукованого хлоридом кобальта. Кобальт – важливий 

біологічно активний елемент, який входить до складу вітаміну В12 (кобаламіну), 

необхідного для функціонування кровотворної та нервової систем (для 

утворення мієліну), печінки та ін. Кобальт бере участь у метаболізмі жирів, 

синтезі білків, перетворенні фолатів в активну форму, підвищує активність 

карбоксилази, каталази, петидази, пригнічує цитохромоксидазу і синтез 

тироксину [163, 164, 174, 372, 390, 451]. Комплексні сполуки, до складу яких 

входить кобальт (Сu/Со з діетаноламіном) є мембранотропними речовинами 

[роботи під керівництвом Рибальченка В.К.: 98, 131, 133-135, 496], впливають 

на секрецію жовчі [119] і мають антипухлинні [121] та антифітовірусні 

властивості [368]. Недостатність кобальту в організмі з боку кровотворної 

системи проявляється розвитком мегалобластної анемії, що лікується вітаміном 

В12 [90, 99, 142, 361]. Гематотоксичний вплив кобальту проявляється 

поліцетемією [141, 512]. Тому, ми проаналізували вплив МІ-1 на тлі активації 

еритропоезу за розвитку оксидативного стресу індукованого хлоридом 

кобальта. 
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Як видно із результатів проведених досліджень, введення тваринам хлориду 

кобальта призводить до істотних змін у морфофункціональному стані 

еритроцитів: збільшуються концентрація гемоглобіну у крові (р=0,001), 

кількість еритроцитів (р=0,001), гематокрит (р<0,001), середній вміст 

гемоглобіну в еритроцитах (МСН р=0,004), об’єм еритроцитів (MCV р=0,003)  

(рис. 3.33) та кількість ретикулоцитів (р=0,017, рис. 3.34), що свідчить про 

стимуляцію еритропоезу [16] і узгоджується з даними літератури 

[264, 273, 512]. 

Застосування МІ-1 у дозі 5 мг/кг призводить до модулюючого впливу на 

еритропоез: збільшується концентрація гемоглобіну (р=0,020), кількість 

еритроцитів (р=0,036), гематокрит (р=0,018) у крові, без змін MCV, MCH, 

MCHC, що узгоджується із результатами дослідження впливу МІ-1 у дозі 

13,5 мг/кг (підрозділ 3.4). Як зазначалось вище, такі зміни можуть бути 

обумовлені, зменшенням тривалості життя еритроцитів, внаслідок чого 

відбувається активація еритропоезу для покриття їх дефіциту. Стимуляція 

еритропоезу і синтезу гемоглобіну в еритроцитах хлоридом кобальта переважає 

такі зміни за дії МІ-1, про що свідчить більш істотне зростання концентрації 

гемоглобіну у крові (р=0,003) та його середнього вмісту в еритроциті (р=0,012), 

збільшення гематокриту (р=0,019) і MCV (р=0,015) (рис. 3.33) [23]. 

За сумісної дії МІ-1 і СоCl2  стимуляція еритропоезу посилюється, про що 

свідчить зростання концентрації гемоглобіну, еритроцитів і гематокриту та 

ретикулоцитів у крові порівняно з контрольною групою (р=0,001; р<0,001; 

р<0,001; р=0,019 відповідно), з впливом одного МІ-1 (р=0,007; р=0,007; р=0,001 

відповідно) і кількості еритроцитів порівняно з  хлоридом кобальта (р=0,030; 

рис. 3.33). 
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A Б 

В Г 

Д Е 

Рис. 3.33. Показники морфофункціонального стану еритроцитів крові щурів за 

впливу МІ-1 у дозі 5 мг/кг, СоCl2 у дозі 15 мг/кг та їх сумісної дії, А – 

концентрація гемоглобіну в крові (г/л); Б – середній вміст гемоглобіну в 

еритроциті (МСН, пг); В – середня концентрація гемоглобіну в еритроциті 

(МСНС, г/л); Г – кількість еритроцитів (1012/л); Д – гематокрит (%); Е – 

середній об’єм еритроцитів (МСV, фемтолітри); р < 0,01 *порівняно з 

контрольною групою, # порівняно з МІ-1 
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Рис. 3.34. Вміст ретикулоцитів у крові щурів за впливу МІ-1 у дозі 

5 мг/кг, СоCl2 у дозі 0,15 мг/кг та їх сумісної дії  

 

Збільшення концентрації гемоглобіну і кількості еритроцитів після 

введення хлориду кобальту пов’язане з підвищенним рівнем утворення 

еритропоетину. Дане твердження ґрунтується на результатах досліджень, в 

яких показано істотне збільшення експресії гена еритропоетину за дії хлориду 

кобальта [264, 273, 512]. Еритропоетин  – цє гормон, який посилює утворення 

еритроцитів у кістковому мозку [171, 470, 521, 558]. Показано, що хлорид 

кобальту підвищує інтенсивність синтезу глобіну в ретикулоцитах [510].  

Позитивний вплив сполук кобальту на кровотворення використовують 

для лікування анемій [99, 142, 361], а також для підвищення рівня результатів 

спортсменів [91, 264]. Стимулюючий вплив на еритропоез також здійснюють і 

комплексні сполуки, до складу яких входить кобальт [247, 501, 510]. Разом з 

тим, сполуки кобальту у підвищених дозах чинять токсичний вплив на клітини 

різних тканин, у тому числі і на клітини крові [163, 164, 174, 372, 390, 415]. 

Вони вступають у хімічні реакції, в результаті яких утворюються активні 

форми кисню, які змінюють структуру білків і підвищують перекисне 

окиснення ліпідів мембран, що призводить до крихкості мембран еритроцитів і, 

як наслідок, до гемолізу останніх. 



 

 

137 

Кількість тромбоцитів (рис. 3.35) і лейкоцитів за впливу СоCl2 не 

змінюється (табл. 3.11). Аналіз розподілу лейкоцитів свідчить про зменшення 

вмісту еозинофільних (р=0,050) і нейтрофільних (р=0,048) гранулоцитів 

порівняно з контролем. Кількість лімфоцитів за цих умов істотно не змінюється 

(р=0,057). 

 

 
Рис. 3.35. Вміст тромбоцитів у крові щурів за впливу МІ-1 у дозі 5 мг/кг, 

СоCl2 у дозі 0,15 мг/кг та їх сумісної дії 

 

Похідне малеіміду МІ-1 не змінює кількості тромбоцитів у крові 

(рис. 3.35), але призводить до зменшення вмісту лейкоцитів (р=0,017 табл. 3.11) 

за рахунок зменшення вмісту нейтрофільних гранулоцитів (р=0,044), моноцитів 

(р=0,025) і лімфоцитів (р=0,048) порівняно з контролем. Такі зміни можуть 

бути обумовлені пригніченням проліферації і диференціювання гемопоетичних 

клітин, оскільки лейкопенія, нейтропенія і моноцитопенія реєструвалась нами 

після місячного введення МІ-1 2,7 мг/кг (підрозділ 3.3), але ці зміни 

компенсувалися після хронічного застосування МІ-1. Крім того, зменшення 

кількості лейкоцитів у крові пов’язане із активним виходом їх до різних тканин 

внаслідок розвитку запалення, що показано в дослідженнях [59, 60, 87] та 

відновлення тканин, до якого залучені моноцити [168, 509, 459, 552].  
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Таблиця 3.11  

Загальний вміст і склад лейкоцитів (медіана, 25 і 75 процентилі) у нормі, за 

впливу СоCl2, похідного малеіміду та їх сумісної дії 

 

                Група 

Показники 

Од. 

вимір. 

Контрольна 

група 

МІ-1  

5 мг/кг 

СоCl2 

15 мг/кг 

МІ-1+ 

СоCl2  

 

Лейкоцити х109/л 
19,00 

[13,55;23,75] 

12,50 

[8,60;12,90] 

19,40 

[10,80;25,30] 

12,45 

[9,08;16,03] 

Паличкоядерні 

нейтрофильні 

гранулоцити 

% 
2,00 

[1,25;2,75] 

1,50 

[1,00;2,00] 

0,50 

[0,50;1,50] 

1,00 

[0,38;1,00] 

109/л 
0,38 

[0,21;0,44] 

0,16 

[0,13;0,17] 

0,11 

[0,04;0,38] 

0,09 

[0,06;0,15] 

Сегментоядерні 

нейтрофильні 

гранулоцити 

% 
18,50 

[16,75;22,50] 

19,00 

[17,50;23,00] 

12,50 

[10,00;13,50] 

19,50 

[17,00;22,00] 

109/л 
3,25 

[2,49;4,43] 

2,63 

[1,63;2,91] 

2,18 

[1,08;3,79] 

2,10 

[1,86;2,91] 

Лімфоцити 

% 
71,50 

[69,50;74,75] 

72,50 

[68,50;73,00] 

77,00 

[76,00;79,00] 

72,50 

[71,38;76,88] 

109/л 
12,84 

[10,01;17,95] 

8,56 

[6,11;9,35] 

13,29 

[9,02;18,82] 

8,98 

[6,45;12,72] 

Моноцити 

% 
7,00 

[5,00;8,00] 

6,00 

[4,00;6,50] 

7,50 

[5,00;10,00] 

4,50 

[3,75;5,63] 

109/л 
1,29 

[0,71;1,57] 

0,56 

[0,34;1,02] 

1,27 

[0,83;2,12] 

0,46* & 

[0,41;0,56] 

Еозинофільні 

гранулоцити 

% 
0,50 

[0,50;1,25] 

1,00 

[0,50;1,50] 

0,50 

[0,50;1,50] 

0,75 

[0,38;1,00] 

109/л 
0,10 

[0,06;0,31] 

0,09 

[0,06;0,22] 

0,11 

[0,05;0,38] 

0,09 

[0,04;0,17] 

Примітка.  р < 0,01 * порівняно з контрольною групою, & порівняно з СоCl2 

 

Сумісний вплив МІ-1 і СоCl2 призводить до зменшення вмісту лейкоцитів 

(р=0,026; табл. 3.11) за рахунок зменшення вмісту моноцитів (р=0,003) 

порівняно з контролем. Кількість нейтрофільних гранулоцитів (р=0,069) і 
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лімфоцитів (р=0,069) істотно не змінюється. У порівнянні з впливом одного 

СоCl2 зменшується вміст моноцитів (р=0,008; табл. 3.11), що підтверджує більш 

інтенсивний їх вихід до осередків запалення та участь у відновленні тканин. 

Вміст лімфоцитів істотно не змінюється (р=0,068). 

Дослідження впливу сполук кобальту на лейкоцити крові виявило 

генотоксичний ефект, що підтверджується збільшенням кількості клітин з 

мікроядрами та фрагментами ДНК в цих клітинах [174, 230, 579]. Ці іони також 

знижують функціональну активність нейтрофілів, що підтверджується 

пригніченням екзоцитозу і респіраторного вибуху [251, 451]. Показане 

зменшення відсотка нейтрофільних гранулоцитів, ймовірно є наслідком 

токсичного впливу іонів кобальту. Іони кобальту чинять цитотоксичний вплив 

на Т-лімфоцити [141, 142, 512].  

Таким чином, за сумісного впливу з хлоридом кобальту похідне 

малеіміду МІ-1 посилює активацію еритропоезу, про що свідчить зростання 

концентрації гемоглобіну, кількості еритроцитів, гематокриту та кількості 

ретикулоцитів у крові порівняно з контрольною групою та впливом одного 

МІ-1. За цих умов виявлено збільшення кількість еритроцитів у крові порівняно 

з ефектами хлориду кобальта.  

Отже, результати досліджень хронічного впливу у дозах пригнічення 

колоректального канцерогенезу, 5 і 10-кратних доз похідного малеіміду МІ-1, а 

також його дія на тлі оксидативного стресу індукованого хлоридом кобальта 

доводить низьку гематотоксичність даної сполуки. Разом із цим висока 

експресія кіназ в неопластичних клітинах гемопоетичного походження [228, 

242, 337, 504, 548, 578, 580], які інгібує МІ-1, спонукало дослідження його 

ефектів на лейкемічні клітини різних напрямків диференціювання. 
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3.6. Вплив похідного малеіміду МІ-1 на неопластичні клітини 

гемопоетичного походження різних напрямків диференціювання в 

культурі клітин 

 

3.6.1 Вплив похідного малеіміду МІ-1 на морфофункціональний стан 

неопластичних клітин лінії U-937 моноцитарного напрямку 

диференціювання і за індукції їх диференціювання  

 

Як видно з рис. 3.15, похідне малеіміду MІ-1 впливає на кількість живих 

клітин лінії U-937 в культурі. Зменшення їх кількості на 50 % порівняно з 

контролем відбувається за концентрації 0,022 мМ МІ-1 після 24 годин впливу 

(рис. 3.36 А) і 0,009 мМ після 48 годин впливу (рис. 3.36 Б). Оскільки кількість 

клітин, які не зазнавали впливу МІ-1, з 24 годин інкубації до 48 годин 

збільшується майже вдвічі, як видно з рис. 3.37, це є ознакою їх активної 

проліферативної активності. Тому зменшення кількості живих клітин за дії МІ-

1 свідчить про пригнічення їх проліферативної активності. 

 

 
A 

R2=0,783 (p=0,01) 

 
Б 

R2=0,934 (p<0,0001) 

Рис. 3.36. Кількість живих клітин лінії U-937 (% від контролю) за впливу МІ-1 

залежно від концентрації протягом 24 та 48 годин; квадратична регресійна 

модель 
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Морфофункціональний стан клітин U-937 досліджено за дії МІ-1 у 

концентраціях 0,008 і 0,016 мМ, за яких знижується рівень їх життєздатності на 

50% за результатами МТТ-тесту. За результатами однофакторного 

дисперсійного аналізу (one-way ANOVA) МІ-1 у зазначених концентраціях 

змінює кількість живих  клітин після 24 годин впливу (р=0,049) і цей ефект 

підсилюється після 48 годин (р<0,001). Одночасно зазнає змін кількість 

мертвих клітин, забарвлених трипановим синім, після 48 годин інкубації 

(р<0,001). За результатами тесту Даннета встановлено, що MІ-1 в концентрації 

0,008 мМ після 24 годин дії істотно не пригнічує проліферативну активність 

клітин лінії U-937. Про це свідчить менша кількість клітин на 13% (1,100,14 

106/мл) порівняно з контролем (1,270,28 106/мл, рис. 3.37 А). 

  
A Б В 

 U-937             U-937+0,008 мM MI-1       U937+0,016 мM MI-1 

 

Рис. 3.37. Кількість живих (А) і мертвих (В) клітин лінії U-937 та розподіл 

клітин за клітинним циклом (Б) за впливу МІ-1 в концентраціях 0,008 і 

0,016 мМ  протягом 24 та 48 годин, (MSD); 

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 порівняно з котролем U-937 (тест Даннета) 

 

Після 48 годин дії МІ-1 проліферативна активність U-937 зменшується на 

43% порівняно з контролем (1,510,25; 2,660,18 106/мл, відповідно, p<0,001). 

Збільшення концентрації МІ-1 вдвічі призводить до зменшення 

проліферативної активності майже на 25% (0,950,13 106/мл;  p=0,032) після 
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однієї доби впливу і на 92% (0,200,12 106/мл; p<0,001) після двох діб впливу 

(рис. 3.37 А). Тобто, подовження інкубації U-937 з МІ-1 до двох діб призводить 

до наростання цитостатичного ефекту похідного малеіміду, що свідчить про 

пролонгацію його дії. Зменшення проліферативної активності клітин під дією 

MІ-1 обумовлене блокуванням клітин у фазі проліферативного спокою Go/G1 

(зростає майже вдвічі 76,35 ± 3,67 %; p<0,01) і в меншій мірі у фазі G2/M 

(7,86 ± 0,32 %; p<0,01), з відповідним зменшенням у 3,5 рази клітин в S-фазі 

(15,70 ± 3,49 %; p<0,001) порівняно з клітинами U-937, які не зазнавали впливу 

МІ-1 (38,55 ± 3,05, 4,97 ± 0,25, 56,47 ± 3,30 %, відповідно; рис. 3.37 Б). При 

цьому спостерігається істотне зростання кількості клітин забарвлених 

трипановим синім (мертвих) за впливу МІ-1 у концентрації 0,016 мМ після 

48 годин (0,270,08 106/мл, р<0,001; рис. 3.37 В) порівняно з контролем 

(0,110,05 106/мл). Оскільки трипановим синім забарвлюються клітини в 

стадії некротичної загибелі, а також на пізніх стадіях апоптозу, нами 

проведений морфологічний аналіз клітин у цитологічних препаратах, а також 

досліджена їх мітотична активність. 

За результатами однофакторного дисперсійного аналізу MІ-1 впливає на 

мітотичну активність (р=0,024) та рівень апоптозу (р<0,001) U-937 як після 24, 

такі і 48 годин впливу (р=0,005, р<0,001, відповідно). За результатами тесту 

Даннета мітотична активність клітин істотно не змінюється після 24 годин дії 

MІ-1 в обох досліджуваних концентраціях (2,400,36 %, р=0,093; 2,700,26 %, 

р=0,180, відповідно) порівняно з контролем (3,630,55 %) (рис. 3.38, А; 

рис. 3.39, А, Б). Встановлено пригнічення мітотичної активності на 65 % після 

48 годин впливу MІ-1 в концентрації 0,016 мМ (1,100,26 %, р=0,027) щодо 

контролю (3,130,55 %; рис. 3.38 А; рис. 3.40 В, Г). Одночасно у 10 разів 

збільшується кількість клітин в апоптозі після однієї доби впливу МІ-1 у 

концентрації 0,016 мМ  (10,402,03 %, p=0,030 щодо контролю 0,900,20 %; 

рис. 3.38 Б). За морфологічними ознаками це клітини із збереженою цілісністю 

плазматичної мемрбрани та гіперхромними пікнотичними ділянками у ядрі. Ці 
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зміни добре видно на мікрофотографії цитологічного препрату клітин U-937 

після впливу МІ-1 (рис. 3.39 Б). Подальші зміни супроводжуються значним 

зменшенням розміру клітин, як видно на мікрофотографіях (рис. 3.39 Б, В; 

рис. 3.40 Д, Е), разом із одним пікнотичним ядром значно зменшеного розміру, 

або розпадом гіперхромного ядра на декілька фрагментів (рис. 3.39 Г). За дії 

МІ-1 у концентрації 0,008 мМ кількість апоптичних клітин істотно не 

змінюється (3,270,95%, p=0,093). Після двох діб впливу МІ-1 в обох 

досліджуваних концентраціях вміст апоптичних клітин збільшується у 3 та 5 

разів (3,330,25 %, р=0,001; 5,470,76 % р=0,016, відповідно) порівняно з 

контролем (0,970,15 %; рис. 3.38 Б; рис. 3.40 А-Е).  

  
A Б В 

 U-937             U-937+0,008 мM MI-1       U937+0,016 мM MI-1 

 

Рис. 3.38. Кількість клітин U-937 в стані мітозу (А),  апоптозу (Б) і некрозу (В) 

після впливу МІ-1 у концентраціях 0,008 і 0,016 мМ протягом 24 та 48 годин, 

(MSD); *р<0,05;  ** р<0,01 порівняно з котролем U-937 (тест Даннета) 

 

Кількість некротичних клітин (рис. 3.38 В; рис. 3.39 Д, E; рис. 3.40 A, Б) 

істотно не відрізняється від контрольних значень після впливу МІ-1 в обох 

досліджуваних концентраціях як після однієї доби, так і після двох діб впливу. 

За некротичної загибелі клітини їх будова зазнає інших змін. Цілісність 

плазматичної мембрани порушена, що добре видно на мікрофотографіях 

цитологічних препаратів клітин U-937 (рис. 3.39 Д, Е).  
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U-937, 400                                                  

 
U-937 + 0,016 мМ МІ-1, 400                                                  

 
U-937, 1000       

 
U-937 + 0,008 мМ МІ-1, 1000 

 
U-937, 1000            

 

 

 
U-937 і 0,008 мМ МІ-1, 1000 

Рис. 3.39. Мікрофотографії цитологічних препаратів неопластичних клітин 

лінії U-937 моноцитарного напрямку диференціювання після 24 годин 

культивування з 0,008 або 0,016 мМ МІ-1, забарвлення за Паппенгеймом; 

А, Б 400; В – Е 1000; А, В, Д – контроль U-937; Б – U-937+0,016 мМ МІ-1; 

Г, Е – U-937+0,008 мМ МІ-1; а – апоптоз, б – мітоз, в – некроз 
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U-937, 400           

 
U-937 + 0,016 мМ МІ-1, 400 

 
U-937, 1000 

 
U-937 + 0,016 мМ МІ-1, 1000 

 
U-937, 1000 

 
U-937 + 0,016 мМ МІ-1, 1000 

 

Рис. 3.40. Мікрофотографії цитологічних препаратів неопластичних клітин лінії 

U-937 моноцитарного напрямку диференціювання після 48 годин 

культивування з 0,016 мМ МІ-1, забарвлення за Паппенгеймом; А, Б 400; 

В  Е 1000; А, В, Д – контроль U-937; Б, Г, Е – U-937+0,016 мМ МІ-1; 

а  апоптоз, б – мітоз, в – некроз  
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Тому ці клітини мають рівномірне блакитне забарвлення у тесті з трипановим 

синім, на відміну від живих клітин і клітин на ранніх стадіях апоптозу. 

Одночасно із порушенням цілісності мембрани клітини вона збільшується у 

розмірах внаслідок набухання, що також видно на вказаних мікрофотографіях. 

Набухає і збільшується ядро клітини. Вказані ознаки некротичної загибелі 

клітин є протилежними від апоптичних, за яких клітина і ядро навпаки 

ущільнюється. 

Результати проведених досліджень свідчать, що МІ-1 пригнічує пролі-

феративну активність і життєздатність U-937, що підтверджується меншою 

кількістю клітин після 24 та 48 годин впливу МІ-1. 50%-ве інгібування 

проліферації спостерігається за концентрації 0,022 мМ після однієї доби впливу 

МІ-1 і 0,009 мМ після двох діб аналогічного впливу, що свідчить про 

виражений цитостатичний вплив. Зменшення проліферативної активності 

U-937 за дії МІ-1 відбувається внаслідок їх блокування у фазі клітинного циклу 

G0/G1 (проліферативного спокою), зменшення їх мітотичної активності та 

індукції апоптозу. 

Патології кровотворної системи, які пов’язані з надмірною проліферацією 

моноцитарних клітин на різних стадіях диференціювання включають гостру 

мієло-моноцитарну і моноцитарну лейкемії (лейкози), хронічну мієло-

моноцитарну лейкемію, гістіоцитарну лімфому та ін. [1, 42, 361]. Проліферація 

та активація моноцитів у нормі пов’язана з активацією різних протеїнкіназ 

[231, 246]. Показано, що надекспресія фосфоінозітид-залежної кінази-1 (РDК1) 

призводить до активації мембранозв’язаної протеїнкінази С і виживання 

моноцитарних лейкемічних клітин, стійких до протипухлинної терапіїі, як 

наслідок, несприятливий прогноз і короткий період виживання пацієнтів [458, 

463, 578]. Відомо, що активація протеїнкінази С форбол-12-міристат-13-

ацетатом (ФМА) призводить до диференціювання U-937 [433]. Дослідження 

U-937 за впливу ФМА можуть бути використані як модельні для досліджень 

різних видів лейкемій, в яких моноцитарні гемопоетичні попередники 

знаходяться на різному ступені диференціювання, наприклад, варіантів гострої 
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монобластної лейкемії  з та без диференціювання (М5а та М5b за Франко-

Американо-Британською класифікацією), гострої та хронічної мієло-

моноцитарної лейкемій [42, 43, 361]. Оскільки ФMA активує ПКС [353, 523], 

індукує диференціювання і знижує проліферативну активність U-937 [24, 285, 

401, 380], так само як МІ-1, показано в наших дослідженнях [38, 222, 215], який 

інгібує активність кіназ PDK1, Src та інших, тому наступним етапом нашого 

дослідження було порівняння ефектів МІ-1 та його сумісного впливу з ФMA на 

морфофункціональний стан U-937. 

  

Порівняння ефектів похідного малеіміду МІ-1 і його поєднання з 

форбол-12-міристат-13-ацетатом на морфофункціональний стан 

неопластичних монобластних клітин лінії U-937. МІ-1 змінює 

проліферативну активність U-937, що підтверджується зниженням їх 

життєздатності на 50% після впливу 0,016 мМ МІ-1 протягом 24 годин 

(рис. 3.41 А) та 0,008 мМ МІ-1 прогягом 48 годин (рис. 3.41 Б) за результатами 

МТТ-тесту. Антипроліферативний ефект МІ-1 за сумісного впливу з ФМА 

зберігається (рис. 3.41 В, Г), останій індукує диференціювання і знижує 

проліферативну активність клітин. 

MI-1 у концентрації 0,008 мM за сумісного впливу із 100 нМ ФМА 

зменшує проліферативну активність U-937, що підтверджується кількістю 

клітин, меншою на 40% (0,670,18 106/мл) (рис. 3.42 А) та життєздатністю 

(результат МТТ-тесту, рис. 3.42 Б) порівняно із впливом МІ-1 у відповідній 

концентрації (1,100,14 106/мл; p=0,002) і істотно не змінює порівняно з ФМА 

(0,860,13106/мл, p=0,064) після 24 годин впливу. За збільшення концентрації 

МІ-1 вдвічі (0,016 мМ) у поєднанні із ФМА зменшення проліферативної 

активності зберігається: кількість клітин (0,560,12106/мл) і життєздатність 

зменшені на 40% порівняно з МІ-1 (0,950,13106/мл; p=0,001) та істотно 

менша порівняно з ФМА (p<0,01; рис. 3.42 A, Б). 
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А Б 

 
R2=0,963 (p<0,001)  

R2=0,962 (p<0,001) 

В Г 

 
R2=0,942 (p<0,001) 

 
R2=0,974 (p<0,001) 

 

Рис. 3.41. Рівень життєздатності клітин U-937 (МТТ-тест) за впливу різних 

концентрацій МІ-1 та у поєднанні з 100 нМ ФМА протягом 24 та 48 годин за 

результатами МТТ-тесту (n не менше 4), квадратична регресійна модель. A – 

МІ-1, 24 години; Б – МІ-1, 48 годин; В – МІ-1+ФМА, 24 години; Г – 

МІ-1+ФМА, 48 годин 

 

Кількість мертвих клітин у досліджених групах  не відрізняється 

(0,080,032 – 0,008 мМ MI-1+ФMA, 0,080,028 – 0,008 мМ MI-1; 
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0,070,05  ФMA; 0,120,032 – 0,016 мМ MI-1+ФMA, 0,090,033 – 0,016 мМ 

MI-1, p0,1, відповідно) (Рис. 3.42 В).  

А 

 
Б 

 
В 

 
     U-937         

  

    U-937+0,008 мМ MI-1+ФMA     U-937+0,016мМ MI-1+ФMA 

     U-937+ФMA     U-937+0,008 мМ MI-1      U-937+0,016 мМ MI-1 

Рис. 3.42. Показники проліферативної активності і життєздатності клітин лінії 

U-937 за дії МІ-1 у концентраціях 0,008 або 0,016 мМ сумісно із 100 нМ ФМА 

порівняно із МІ-1 у таких самих концентраціях або ФМА після 24 та 48 годин 

впливу (n не менше 4; MSD): A – кількість живих клітин, В – життєздатність 

клітин (МТТ-тест, % від контролю), С – кількість мертвих клітин;  

*p<0,05; ** p<0,01 порівняння MI + ФMA із МІ-1 (t-тест Стьюдента);  

## p<0,01; ### p<0,001 порівняння MI + ФMA із ФМА (тест Хохберга) 
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Подовження впливу протягом 48 годин 0,008 мМ МІ-1 у поєднанні із 

ФМА зменшує проліферативну активність U937 – кількість клітин зменшена до 

62 % (0,570,13 106/мл) і життєздтаність до 56 % порівняно із впливом одного 

МІ-1 (1,500,25 106/мл; p<0,001) і на 40 % порівняно з ФМА 

(0,950,13 106/мл). За впливу 0,016 мМ МІ-1 із ФМА кількість клітин дещо 

вища (0,360,09 106/мл) порівняно із МІ-1 (0,200,09 106/мл; p<0,028), хоча 

вона залишається істотно меншою (на 86 %) від контролю (який не зазнавав 

ніякого впливу) (2,660,18 106/мл), та на 62 % (p<0,001) меншою порівняно з 

ФМА (рис. 3.42 А, Б). Кількість мертвих клітин у групах 0,008 мМ MI-1+ФMA, 

0,008 мМ MI-1 або ФMA не відрізняється (0,080,04 106/мл, 0,120,04 106/мл, 

0,100,06 106/мл p0,1), але збільшена за впливу 0,016 мМ MI-1 сумісно з 

ФMA (0,320,09 106/мл) порівняно із ФМА (0,100,06 106/мл, р=0,007) і не 

відрізняється від 0,016 мМ MI-1 (0,270,08 106/мл, p=0,319) (Рис. 3.42 С).   

Дослідження клітинного циклу клітин U-937 за впливу ФMA у поєднанні 

із MI-1 в обох досліджених концентраціях після 48 годин дії показало, що ФMA 

відновлює S-фазу клітинного циклу (30,07±5,44, р=0,034; 35,57±3,86, р=0,003), 

із відповідним зменшенням клітин у фазах проліферативного спокою G0/G1 

(62,29±4,98, р=0,035; 60,86±3,67, р=0,007) (рис. 3.43 А) та G2/М (7,64±0,46, 

р=0,028; 3,57±0,19, р<0,001) (рис. 3.43 Б)  порівняно із МІ-1 у такій самій 

концентрації (14,74±6,43, 15,70±3,49; 76,41±6,01, 76,35±3,67; 8,85±0,42, 

7,86±0,32, відповідно). Відновлення S-фази клітинного циклу, ймовірно, 

продовжує час життя U-937, що призводить до збільшення кількості клітин, яке 

зареєстроване за сумісної дії 0,016 мМ МІ-1 і ФМА після 48 годин впливу 

(рис. 3.43 А). У той же час як за дії МІ-1, так і за його сумісної дії із ФМА 

переважають клітини у фазі проліферативного спокою G0/G1 із зменшенням 

клітин у S-фазі порівняно із U-937, які не зназнавали впливу чинників 

(38,55±3,05%, 56,47±3,30%, відповідно, р<0,01; рис. 3.43 А).  
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     U-937         

  

    U-937+0,008 мМ MI-1+ФMA     U-937+0,016 мМ MI-1+ФMA 

     U-937+ФMA     U-937+0,008 мМ MI-1      U-937+0,016 мМ MI-1 

 

Рис. 3.43. Розподіл клітин лінії U-937 за фазами клітинного циклу (А – G0/G1 і 

S; Б – G2/M) за впливу МІ-1 у концентраціях 0,008 або 0,016 мМ сумісно з 

100 нМ ФМА у порівнянні із МІ-1 у відповідних концентраціях після 48 годин 

дії (n=3; MSD);  * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 порівняння MI+ФMA із МІ-1 

(t-тест Стьюдента); ## p<0,01 порівняння MI + ФMA із ФМА (тест Даннета) 

 

 

Розподіл клітин лінії U-937 за фазами G0/G1 і S після впливу МІ-1 в обох 

концентраціях сумісно із ФМА не відрізняється від впливу ФМА (61,94±3,10%, 

p=0,999, p=0,969; 37,47±3,06%, p=0,281, p=0,874, відповідно), але в фазі G2/M 

підвищена (ФMA – 0,59±0,05%, p=0,003, p=0,002; рис. 3.43 Б). Оскільки за 

сумісного впливу МІ-1 і ФМА спостерігається зменшення кількості 

життєздатних клітин U-937 (Рис. 3.42 А, Б), незважаючи на відновлення фаз S і 

G2/M клітинного циклу, були проведені дослідження морфофункціонального 

стану цих клітин. 
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Вплив 0,008 мМ МІ-1 у поєднанні із ФМА протягом 24 годин істотно не 

змінює кількості апоптичних клітин (2,57 ± 0,32%; p=0,293) порівняно з МІ-1 у 

такій самій концентрації (3,27 ± 0,95; p=0,293) і ФМА (2,03 ± 0,31%; p=0,245) 

після 24 годин дії. За впливу 0,016 мМ МІ-1 у поєднанні із ФМА відбувається 

зростання кількості апоптичних клітин (17,17 ± 2,52%) порівняно з МІ-1 у цій 

концентрації (10,40 ± 2,03%, p=0,022) або ФМА (2,03 ± 0,31%; p=0,018; 

рис. 3.44 А; рис. 3.45 Д, Е). Збільшення кількості клітини U-937 в стані апоп-

тозу за використаних умов видно на мікрофотографіях цитологічних препаратів 

(рис. 3.45, апоптичні клітини позначені літерою «а»).  

 

А

 

Б

 

     U-937         

  

    U-937+0,008 мM MI-1+ФMA     U-937+0,016 мM MI-1+ФMA 

     U-937+ФMA     U-937+0,008 мM MI-1      U-937+0,016 мM MI-1 

 

Рис. 3.44. Кількість клітин U-937 в стані апоптозу (А) і мітозу (В) за впливу 

МІ-1 у концентраціях 0,008 або 0,016 мМ із 100 нМ ФМА порівняно із МІ-1 у 

таких самих концентраціях після 24 і 48 годин дії (n=3; MSD); * p<0,05, 

** p<0,01 порівняння MI+ФMA із МІ-1 (t-тест Стьюдента); # p<0,05;  ## p<0,01 

порівняння MI + ФMA із ФМА (тест Даннета) 

 
 

 

 



 

 

153 

  

  

  

 

Рис. 3.45. Мікрофотографії цитологічних препаратів клітин лінії U-937 за 

впливу МІ-1 у концентраціях 0,008 або 0,016 мМ і у поєднанні із 100 нМ ФМА 

після 24 годин дії. Забарвлення за Паппенгеймом, 400; (A) U-937; 

(Б) U-937+ФMA; (В) U-937+0,008 мМ MI-1; (Г) U-937+0,008 мМ MI-1+ФMA; 

(Д) U-937+0,016 мМ MI-1; (Е) U-937+0,016 мМ MI-1+ФМА;  

а – апоптоз,  б – мітоз, в – некроз 
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Зростання апоптичної загибелі клітин супроводжується зменшенням їх 

мітотичної активності за сумісної дії ФМА із МІ-1 у концентрації 0,016 мМ на 

40% (1,60 ± 0,10%) порівняно із МІ-1 у цій концентрації (2,70 ± 0,26%, p=0,003) 

і ФМА (2,50 ± 0,10%, p=0,001; рис. 3.44 Б; рис. 3.45 мітотичні клітини позначені 

літерою «б»). За впливу МІ-1 у концентрації 0,008 мМ сумісно з ФМА 

мітотична активність U-937 істотно не зменшується (1,90 ± 0,10%) порівняно з 

МІ-1 у цій концентрації (2,40 ± 0,36% p=0,082) і вірогідно менша порівняно з 

дією ФМА (p=0,005; рис. 3.44 Б, рис. 3.45 Б, Г). 

Подовження часу інкубації U-937 із МІ-1 (у обох досліджених 

концентраціях) у поєднанні із ФМА до 48 годин зберігає підвищену кількість 

клітин в стані апоптозу у 3 та 2 рази (10,17 ± 0,15 %, 10,73 ± 0,64 %, відповідно) 

порівняно із МІ-1 у такій самій концентрації (3.33 ± 0,25 %, p<0,001; 

5,47 ± 0,76 %, p=0,001, відповідно) і у 5 разів порівняно з ФМА (2,00 ± 0,53 %, 

p0,001; рис. 3.44, А; рис. 3.46 А-Е). Мітотична активність клітини пригнічена 

на 48 % за впливу 0,008 мМ МІ-1 із ФМА (1,07 ± 0,15 %)  порівняно із МІ-1 у 

такій самій концентрації (2,07 ± 0,50 %, p=0,030) і не відрізняється за дії 0,016 

мМ МІ-1 із ФМА (0,70 ± 0,10 %)  порівняно із МІ-1 (1,10 ± 0,26 %, p=0,070) або 

ФМА (1,33 ± 0,31 %, p=0,526, p=0,125, відповідно) (Рис. 3.44 Б).  

Оскількі клітини можуть гинути як шляхом апоптозу, так і некрозу, 

проведений аналіз кількості клітини у стадії некротичної загибелі, як показано 

на мікрофотографіях цитологічних препаратів клітин U-937 (рис. 3.45, 

рис. 3.46 с). Встановлено, що за сумісного впливу 0,008 мМ МІ-1 із ФМА як 

після 24 так і 48 годин впливу кількість некротичних клітин менша 

(2,63 ± 0,15 %,  1,10 ± 0,10 %) порівняно із МІ-1 у такій самій концентрації 

(5,00 ± 0,66, p=0,004; 1,90 ± 0,36 %, p=0,021, відповідно) і ФМА (5,10 ± 0,36%, 

p=0,001) (рис. 3.47). 
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Рис. 3.46. Мікрофотографії цитологічних препаратів клітин лінії U-937 за 

впливу МІ-1 у концентраціях 0,008 або 0,016 мМ і у поєднанні із 100 нМ ФМА 

після 48 годин дії. Забарвлення за Паппенгеймом, 400; (A) U-937; 

(Б) U-937+ФMA; (В) U-937+0,008 мМ MI-1; (Г) U-937+0,008 мМ MI-1+ФMA; 

(Д) U-937+0,016 мМ MI-1; (Е) U-937+0,016 мМ MI-1+ФМА;  

а – апоптоз,  б – мітоз, в – некроз 
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При збільшенні дози МІ-1 удвічі разом із ФМА після 24 годин впливу 

кількість некротичних клітин збільшена (4.27 ± 0,31%. p=0,029) порівняно із 

МІ-1 (2,13 ± 1,07%, p=0,029), і не відрізняється від ФМА (р=0,060), а після 48 

годин впливу (2,17 ± 0,49%) не відрізняється від МІ-1 (2,17 ± 0,40%, p=1,00) і 

ФМА (0,87 ± 0,31%, р=0,060) (рис. 3.47).  

 

     U-937         

  

    U-937+0,008 мM MI-1+ФMA     U-937+0,016 мM MI-1+ФMA 

     U-937+ФMA     U-937+0,008 мM MI-1      U-937+0,016 мM MI-1 

 

Рис. 3.47. Відсоток клітин U-937 у стані некрозу за впливу МІ-1 у 

концентраціях 0,008 або 0,016 мМ із 100 нМ ФМА порівняно із МІ-1 у таких 

самих концентраціях після 24 і 48 годин дії (n=3; MSD); * p<0,05 порівняння 

MI+ФMA із МІ-1 (t-тест Стьюдента); ## p<0,01 порівняння MI + ФMA із ФМА 

(тест Даннета) 

 

Відсутність збільшення кількості некротичних клітин після впливу 0,016 мМ 

МІ-1 сумісно з ФМА протягом 48 годин може бути пов’язане з активним 

цитолізом клітин і неможливістю їх виявлення у цитологічних препаратах, 

оскільки кількість мертвих клітин (забарвлених трипановим синім) в суспензії є 

значно більшою (рис. 3.42 В). 

Таким чином, МІ-1 за сумісної дії із активатором протеїнкінази С ФМА 

знижує рівень проліферативної і мітотичної активності монобластних 

неопластичних клітин U-937 за збільшення іншентсвності їх загибелі шляхом 
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апоптозу порівняно з впливом одного МІ-1 або ФМА. Встановлено, що ФМА 

відновлює кількість клітин у S-фазі із відповідним зменшенням клітин у фазах 

G0/G1 і G2/M, що, ймовірно, збільшує тривалість життя клітин, і, як наслідок, 

обумовлює зареєстроване нами збільшення кількості клітин після 48 годин 

впливу 0,016 мМ МІ-1 із ФМА порівняно із МІ-1. У той же час, кількість U-937 

у фазах G0/G1 і G2/M збільшена, а в S-фазі зменшена, разом із цим зменшена 

кількість і життєздатність клітин після впливу МІ-1 сумісно з ФМА, так само як 

одного МІ-1, порівняно з U-937, які не зазнавали ніякого впливу. 

Антипроліферативний ефект МІ-1 зберігається під час диференціювання клітин 

U-937 індукованого ФМА, тому ця сполука є перспективною протипухлинною 

сполукою із антипроліферативною активністю для клітин на різних стадіях 

диференціювання [217, 223]. 

 

3.6.2 Вплив похідного малеіміду МІ-1 на морфофункціональний стан 

неопластичних клітин лінії L1210 В-лімфоцитарного диференціювання  

 

 Проліферація, диференціювання і функціонування В-лімфоцитів 

забезпечується зв’язуванням з антигеном В клітинного рецептора (BCR), з 

наступною активацією внутршньоклітинного каскаду передачі сигналу [161]. 

Протеїнкіназа Syk є ключовою як для диференціювання [181, 315], так і 

функціонування В-клітин [327, 386]. Конститутивна активність Syk пов'язана із 

розвитком неопластичних захворювань кровотворної системи, таких як 

хронічна лімфоцитарна лейкемія (лейкоз) і лімфоми [504, 548] та гостра 

лімфобластна лейкемія [543], а інгібітори вказаної кінази є перспективними для 

їх лікування [181, 318, 548]. Застосування інгібіторів протеїнкіназ, які 

активовані кіназою Syk або альтернативно, також є ефективними для 

пригнічення проліферації неопластичних лімфоцитів [504]. Кіназа Syk 

гіперактивована під час  проліферації неопластичних лімфоїдних клітин, а 

PDK1 кіназа належить до фосфоінозитол-3-кіназного-(РІ3К) шляху, який 

активує Syk [184, 386]. РІ3- і PDK1-кіназа активуються за зв’язування 
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В-клітинного рецептору з лігандом у нормі [571], а також є гіперактивованими 

за проліферації пухлинних В-клітин [193, 265, 460]. 

Тому наше дослідження було скероване на вплив МІ-1 (інгібує вказані 

кінази) на морфофункціональний стан мишачих лейкемічних В-лімфоцитарних 

клітин лінії L1210. Ці клітини є модельними для дослідження неопластичних 

проліферативних процесів, пов’язаних з надмірною проліферацією або 

виживанням (зниження апоптозу) В-лімфоцитів, до яких належить хронічна 

лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ). У крові таких осіб міститься до 90% малих 

лімфоцитів з вузьким обідком світлої цитоплазми, високим ядерно-

цитоплазматичним співвідношенням, що показано в наших попередніх 

дослідженнях [100]. Ядро округлої форми з щільною і «глибоподібною» 

структурою ядерного хроматину, а при прогресуванні захворювання 

з’являються клітини з ядрами неправильної форми (рощепленими ядрами). 

Близько 40% лімфоцитів крові дають позитивну реакцію з реактивом Шиффа 

(PAS-позитивні клітини), відсоток яких зростає з прогресуванням 

захворювання майже до 60 %. До 50 % лімфоцитів крові мають позитивну 

реакцію на кислу фосфатазу (КФ) і з прогресуванням захворювання їх кількість 

зменшується. Відомо, що КФ залучена до апоптичного процесу, а з 

наростанням проявів хвороби посилюється стійкість клітин до апоптозу, що  

проявляється зменшенням кількості КФ-позитивних клітин [101].  

Для дослідження ефектів похідного малеіміду МІ-1, який інгібує Syk, Src, 

PDK1 та інші кінази, на неопластичні лімфоцитарні клітини були обрані 

мишачі лейкемічні клітини лінії L1210, 

МІ-1 зменшує життєздатність (рис. 3.48 А) і проліферативну активність 

(рис. 3.48 Б) клітин лінії L1210, 50 % їх інгібування спостерігається після дії 

МІ-1 у концентрації 0,016 мМ протягом 72 годин впливу. 
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R2=0,940 (p<0,001) 

 
R2=0,941 (p<0,001) 

 

Рис. 3.48. Рівень життєздатності (А) і кількість (Б) мишачих лейкемічних клітин 

лінії L1210 за впливу зростаючих концентрацій МІ-1 протягом 72 годин, 

квадратична регресійна модель; А – МТТ-тест (% від контролю); Б – кількість 

живих клітин (% від контролю) 

 

Одночасно із зменшенням кількості живих клітин за зростання 

концентрації МІ-1 виявлено збільшення кількості мертвих клітин (забарвлених 

трипановим синім) (рис. 3.49).  

 

Рис. 3.49. Кількість живих і мертвих клітин лінії L1210 за впливу зростаючих 

концентрацій МІ-1 протягом 72 годин (М±SD); *р<0,05; ***р<0,001 (критерій 

Даннета) 
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 Оскільки трипановий синій забарвлює як некротичні клітини, так і 

клітини на пізніх стадіях апоптозу [277, 343, 414, 457], для з’ясування типу 

загибелі клітин, а також для оцінки морфофункціонального стану клітин L1210 

за впливу МІ-1, був проведений аналіз цитологічних препаратів клітин. Як 

видно з рис. 3.50, за впливу МІ-1 у концентрації 0,004 мМ збільшується 

кількість морфологічно змінених клітин (позначені літерою «г» на 

мікрофотографіях) з інвагінаціями і фрагментацією ядра та, інколи, з вакуолі-

зованою цитоплазмою, як видно на мікрофотографіях (рис. 3.50 В, Г). Можна 

припустити, що такі клітини є апоптичними, що переходять до пізньої стадії 

апоптозу маючи однорідні пікнотичні ядра або кілька пікнотичних фрагментів 

ядра, інколи мають, базофільну цитоплазму (рис. 3.50 Г, Д). Ці клітини на 

мікрофотографіях позначені літерою «а». Таке припущення базується на тому, 

що кількість морфологічно змінених клітин зростає зі збільшенням дози МІ-1 із 

одночасним зростанням кількості апоптичних клітин (рис. 3.50 В, Д; рис. 3.51). 

Вище перераховані зміни будови клітин L1210 відбуваються на тлі зменшення 

кількості живих клітин (рис. 3.49). 

За впливу МІ-1 у дозі 0,032 мМ клітини L1210 з типовою морфологією 

відсутні, загальна кількість клітин суттєво зменшена (рис. 3.49). Виявляються 

морфологічно змінені клітини зі значною вакуолізацією цитоплазми, з 

ексцентрично розташованими, інвагінованими та фрагментованими ядрами, а 

також апоптичні  клітини (рис. 3.50, Є). За збільшення дози МІ-1 до 0,064 мМ 

виявлено поодинокі апоптичні і в більшій кількості некротичні клітини. 

Отримані результати свідчать, що МІ-1 індукує апоптоз неопластичних клітин 

L1210 і цей ефект має дозозалежний характер. Клітини на пізніх стадіях 

апоптозу фарбуються трипановим синім. Це клітини невеликого розміру з 

гранулярним забарвленням на тлі блакитного, що є відміним від некротичних 

клітин з рівномірним блакитним забарвленням. Кількість клітин, забарвлених 

трипановим, синім зростає дозозалежно за впливу МІ-1 (рис. 3.49). 
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Рис. 3.50. Мікрофотографії цитологічних препаратів мишачих лейкемічних 

клітин лінії L1210 після 72 годин впливу МІ-1 у зростаючих концентраціях, 

забарвлення за Паппенгеймом; А, В 400; Б, Г, Д, Є 1000; а – апоптоз, 

б  мітоз, в – некроз, г –морфологічно змінені клітини з інвагінаціями і 

фрагментацією ядра, вакуолізованою цитоплазмою; д – клітини з ознаками 

диференціювання. (А – Б) контроль; (В-Г) 0,004 мМ МІ-1; (Д) 0,008 мМ МІ-1; 

(Є) 0,032 мМ МІ-1  
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Рис. 3.51. Кількість апоптичних клітин лінії L1210 за впливу зростаючих 

концентрацій МІ-1 протягом 72 годин (М±SD); **р<0,01; ***р<0,001 порівняно 

з контролем (критерій Даннета) 

 

За при дії МІ-1 у дозах 0,004 і 0,008 мМ збільшується кількість клітин з 

ознаками диференціювання: зменшеним ядерно/цитоплазматичним 

співвідношенням, морфологією клітини і ядра, та розмірами клітин 

характерними для лімфоцитів (на мікрофотографіях позначені літерою «д», 

рис. 3.50 В, Д). Одночасно зі збільшенням кількості “диференційованих” і 

апоптичних клітин зменшується кількість мітотичних (рис. 3.52) порівняно з 

контролем.  

 

 

Рис. 3.52. Кількість мітотичних клітин лінії L1210 за впливу зростаючих 

концентрацій МІ-1 протягом 72 годин (М±SD); ***р<0,001 порівняно з 

контролем (критерій Даннета) 
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Кількість некротичних клітин збільшується за дії МІ-1 у концентрації 

0,032 мМ порівняно з контролем, а у найвищій концентрації 0,064 мМ майже  

всі клітини перебувають у стані некрозу (рис. 3.53 А), як видно на 

мікрофографії (рис. 3.53 Б). 

 

    А      Б 

Рис. 3.53. (А) Кількість некротичних клітин лінії L1210 за впливу зростаючих 

концентрацій МІ-1 протягом 72 годин (М±SD); ***р<0,001 порівняно з 

контролем (критерій Даннета); (Б) Мікрофотографія цитологічного препарату 

мишачих лейкемічних клітин лінії L1210 після 72 годин впливу МІ-1 у 

концентрації 0,032 мМ, забарвлення за Паппенгеймом, 1000; в   всі клітини у 

стані некрозу  

 

Виходячи з вищевикладеного, МІ-1 пригнічує проліферативну активність 

і життєздатність мишачих лейкемічних клітин L1210 шляхом пригнічення 

мітотичної активності та індукції апоптозу. 50 % інгібування спостерігається за 

дії 0,016 мМ МІ-1 протягом 72 годин. 

Наші дані співпадають з результатами досліджень Wossning T. [570], в 

яких показано, що інгібування надекспресованої Syk-кінази в пре-

В-лімфоцитах пригнічує їх проліферацію і запускає диференціювання. У той 

же час, фосфорилювання Syk- і Src- кіназ відбувається за умов індукції 

проліферації і диференціювання В-лімфоцитів [504, 548], а третина В-клітин 

без гена SYK здатні виживати [570]. Ці дані свідчать про складний механізм 

регуляції проліферації, диференціювання, функціонування і апоптозу клітин. 
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3.6.3 Вплив похідного малеіміду МІ-1 на морфофункціональний стан 

лейкемічних клітин лінії К-562  

 

Клітини еритролейкемії К-562 одержані від хворої з хронічною 

мієлоїдною лейкемією (ХМЛ) у бластній кризі, містять філадельфійську 

хромосому (Ph+) і можуть спонтанно диференціюватися в еритроцити, 

гранулоцити і моноцити [401], а за умов активації протеїн кінази С (ПКС) 

форбол-12-міристат-13-ацетатом (ФМА) диференціюються у 

мегакаріоцитарному напрямку [326, 336, 337]. За розвитку ХМЛ характерна 

надмірна проліферація гранулоцитарного ростка кровотворення, а в 50 % 

випадків і мегакаріоцитарного ростка, що призводить до лейкоцитозу і 

тробоцитозу у крові [334, 361]. Окрім надмірної проліферації гемопоетичних 

клітин порушується  їх диференціювання, що призводить до появи значної 

кількості атипових мегакаріоцитів і значної кількості (до 47%) 

мікромегакаріоцитів [539, 540]. Відомо, що порушення диференціювання у 

гранулоцитарному паростку кровотворення супроводжується збільшенням 

кількості незрілих гранулоцитів як в крові, так і в кістковому мозку. Причиною 

таких змін є поява химерного гена BCR/ABL, продуктом якого є білок з 

тирозинкіназною активністю. Цей ген виявляється у стовбурових клітинах, а 

також в мієлоїдних і лімфоїдних клітинах кісткового мозку, у тому числі і в 

мегакаріоцитах [539, 540]. Розом з тим, залишалось нез’ясованим питання, чи 

супроводжується поява аномальних мікромегакаріоцитів у кістковому мозку 

зміною ступеня їх дозрівання (дифференціювання), чи змінюється їх 

функціональна активність та активність тромбоцитів (нащадків мегакаріоцитів) 

у крові. Тому ми дослідили розподіл мегакаріоцитів кісткового мозку за 

ступенем диференціювання та їх функціональної активності, а також 

морфологічні особливостей за хронічної мієлоїдної лейкемії. 
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3.6.3.1 Морфофункціональна характеристика мегакаріоцитів 

кісткового мозку і тромбоцитів крові за хронічної мієлоїдної лейкемії 

 

Кількість мегакаріоцитів кісткового мозку у осіб із ХМЛ складає 

56,87±12,2106/л, що на 11 % більша за значення контрольної групи 

(50,9±9,7106/л), ця зміна не є вірогідною. Показники тромбоцитів у крові осіб 

дослідної групи були на 39 % вищими, але вірогідно не відрізнялись від 

контрольних значень (389±60,2109/л, 280±19,9109/л, відповідно). 

Аналіз розподілу мегакаріоцитів за ступенем диференціювання показав, 

що відсоток мегакаріобластів, промегакаріоцитів, базофільних, 

поліхроматофільних, оксифільних і вільних ядер мегакаріоцитів у осіб з ХМЛ 

не відрізнявся від контрольних показників (рис. 3.54).  
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Рис. 3.54. Розподіл мегакаріоцитів кісткового мозку за ступенем 

диференціювання у нормі та за хронічної мієлоїдної лейкемії 

 

Дослідження функціональної активності мегакаріоцитів показало, що в 

групі з ХМЛ загальна кількість функціонуючих мегакаріоцитів вірогідно вища 

порівняно з показниками контрольної групи (p≤0,01) (рис. 3.55). Ці зміни 

відбуваються за рахунок вірогідного збільшення відсотка базофільних і 

поліхроматофільних мегакаріоцитів, які утворюють тромбоцити (p≤0,05), 

порівняно з показниками контрольної групи. Кількість оксифільних 
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мегакаріоцитів, які утворюють тромбоцити, не відрізнялась в обох 

досліджуваних групах (рис. 3.55). 

Необхідно відзначити, що за ХМЛ 5,571,9 % мегакаріоцитів складають 

клітини з пікнотичними ядрами, цитоплазма яких повністю розпалась на 

тромбоцити (p≤0,05). Поява таких клітин свідчить про стимуляцію 

мегакаріоцитарної ланки кровотворення, хоча причин для такої стимуляції 

(наприклад, кровотечі) немає (рис. 3.55). 
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Рис. 3.55. Функціональна активність мегакаріоцитів кісткового мозку  в 

залежності від ступеня диференціювання у нормі та за хронічної мієлоїдної 

лейкемії; * р≤0,05; ** р≤0,01 порівняно з контрольною групою  

 

Розподіл мегакаріоцитів за кількістю сегментів ядра показав, що в групі з 

хронічною мієлоїдною лейкемією істотно збільшується кількість одно- 

(9,331,5%) і двосегментованих (13,701,8 %) мегакаріоцитів порівняно з 

показниками контрольної групи (2,80,5 % та 2,50,6 %, відповідно p≤0,01, 

р≤0,001) (рис. 3.56). Дані зміни супроводжуються зменшенням кількості клітин 

з 4-8 сегментами ядра, які є найбільшою популяцією клітин в контрольній групі 

(р≤0,001). Також необхідно відзначити зменшення кількості 
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гіперсегментованих мегакаріоцитів (р≤0,01) (рис. 3.56), що є відмінною 

ознакою від змін за ідіопатичного мієлофіброзу, при якому, навпаки, 

збільшується кількість гіперсегментованих мегакаріоцитів. 
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Рис. 3.56. Розподіл мегакаріоцитів кісткового мозку за кількістю 

сегментів ядра у нормі та за хронічної мієлоїдної лейкемії; ** р≤0,01, 

*** р≤0,001 – порівняно з контрольною групою  

 

У той же час, збільшується кількість мікромегакаріоцитів (11,812,2 %) і 

диспластичних (7,101,5 %) мегакаріоцитів (в контрольній групі – 0,90,3 %, 

0,60,3 %, відповідно). Наведені вище дані свідчать про порушення 

диференціювання мегакаріоцитів кісткового мозку при ХМЛ вже у ранній 

хронічній фазі. 

При ХМЛ збільшується популяція старіючих мегакаріоцитів,  тобто 

клітин, залучених до апоптозу, що проявляється збільшенням відсотка 

мегакаріоцитів з пікнотичним ядром (9,712,1 %) та мегакаріоцитів з 

ізольованим одним- або більше сегментами ядра  (4,290,9 %) порівняно з 

контрольною групою (1,10,4 %, р≤0,01; 1,30,8 %, р≤0,05). 

Таким чином, за ХМЛ збільшується кількість функціонуючих 

мегакаріоцитів (які утворюють тромбоцити), функціонуючих незрілих 
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мегакаріоцитів з одночасним збільшенням гіпосегментованих і 

мікромегакаріоцитів і зменшенням гіперсегментованих мегакаріоцитів [10], 

останнє є відмінною ознакою від ідіопатичного мієлофіброзу, як показано в 

наших дослідженнях [104, 106] та інших мієлопроліферативних захворювань 

[77, 348]. Отримані результати розкривають ступінь і характер порушень 

мегакаріоцитів за хронічної мієлоїдної лейкемії і можуть бути додатковими 

критеріями диференційної діагностики даного захворювання.  

Враховуючи відомості про збільшення кількості мегакаріоцитів у 

кістковому мозку [539, 540] і зміну їх морфофункціонального стану за ХМЛ 

[10], для з’ясування змін у функціональній активності їх нащадків - 

тромбоцитів - було проведене дослідження їх агрегації. Дослідження 

функціональної активності тромбоцитів за їх агрегацією показало, що у хворих 

на ХМЛ сумарний індекс агрегації тромбоцитів за активації максимальною 

концентрацією індуктора (210-4 М) АДФ вищий порівняно з показниками 

контрольної групи (рис. 3.57). На першій і другій хвилинах активації сумарний 

індекс агрегації істотно не відрізяється у двох досліджених групах (р<0,09), а 

починаючи з третьої хвилини різниця стає істотною (р=0,05) і зберігається 

протягом п’яти хвилин.   
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Рис. 3.57. Сумарний індекс агрегації тромбоцитів крові (%) у нормі та за 

ХМЛ при активації АДФ у кінцевій концентрації 210-4 М  
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 В подальшому нами були проведені дослідження агрегації тромбоцитів з 

нижчими концентраціями індуктора. Як видно з рис. 3.58, у хворих на ХМЛ 

агрегаційна здатність тромбоцитів залишається підвищеною, порівняно з 

показниками контрольної групи, при активації АДФ в середній концентрації 

510-6 М.  На першій хвилині активації різниця невірогідна у досліджуваних 

групах (р<0,07), а з другої хвилини активації стає істотною (р<0,05).  
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Рис. 3.58. Сумарний індекс агрегації тромбоцитів крові (%) у нормі та за 

ХМЛ при активації АДФ у кінцевій концентрації 510-6 М  

 

Подальше зменшення концентрації індуктора агрегації (рис. 3.59) не 

виявило різниці між двома групами через високу варіабельність 

досліджуваного параметру в групі з ХМЛ.  
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Рис. 3.59. Сумарний індекс агрегації тромбоцитів крові (%) у нормі та за 

ХМЛ при активації АДФ у кінцевій концентрації 110-6 М 
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 Аналіз даних щодо агрегації тромбоцитів за їх активації колагеном 

(рис. 3.60) і епінефрином (рис. 3.61) не виявив різниці даного показника між 

хворими на ХМЛ та контрольною групою. Відсутність таких змін може бути 

пов’язана з кількістю рецепторів до колагену і епінефрину на поверхні клітин, а 

також різними шляхами передачі сигналу в клітину від АДФ. 
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Рис. 3.60, Сумарний індекс агрегації тромбоцитів крові (%) у нормі та за 

ХМЛ при активації колагеном у кінцевій концентрації 0,2 %  
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Рис. 3.61. Сумарний індекс агрегації тромбоцитів крові (%) у нормі та за 

ХМЛ при активації епінефрином у кінцевій концентрації 2,510-6 М  

 

 Таким чином, за ХМЛ збільшується функціональна активність мегакаріо-

цитів кісткового мозку, що проявляється збільшення вмісту базофільних і полі-

хроматофільних мегакаріоцитів, які утворюють тромбоцити. Ці зміни призво-

дять до підвищення агрегаційної здатності тромбоцитів крові за активації АДФ 

і, як наслідок, підвищену ймовірність тромботичних ускладнень, що необхідно 
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враховувати при призначенні терапії [22]. Можна зазначити, що зміна 

активності тромбоцитів за ХМЛ відрізняється від такої у хворих на 

ідіопатичний мієлофіброз, як показано в наших дослідженнях [105]. Але за 

інших мієлопроліферативних захворювань (поліцетемія і ессенціальна 

тромбоцитемія) також реєструють підвищену активацію тромбоцитів, зокрема 

за дії індуктора АДФ, і не виявляють при активації колагеном [322, 346, 348, 

515]. Механізми такої аномальної відповіді на активуючий стимул, а саме АДФ, 

потребують подальшого дослідження. Ймовірно, зміна активності протеїнкіназ, 

що лежить в основі як ХМЛ (продукту химерного гену BCR/ABL), так і 

поліцетемії та ессенціальної тромбоцитемії (JAK2(V617F)), може 

обумовлювати підвищену відповідь тромбоцитів за активації АДФ.  

 

3.6.3.2 Вплив похідного малеіміду МІ-1 на морфофункціональний стан 

лейкемічних клітин лінії К-562 та його сумісна дія з гетерополіядерним 

комплексом [Cu(en)2[CdAc6] 

 

МІ-1 пригнічує життєздатність лейкемічних клітин лінії К-562, що 

підтверджене результатами МТТ-тесту (рис. 3.62, А). IC50 становить 0,002 мМ 

після 48 годин впливу.      

  
Рис. 3.62. Показники життєздатності лейкемічних клітин лінії K-562 (МТТ-тест, 

% від контролю, n=4) за впливу похідного малеіміду МІ-1 (A) та 

Сu/Cd-гетерополіядерного комплексу ([Cu(en)2[CdAc6], код РО244) (Б) 

протягом 48 годин, квадратична регресійна модель 
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К-562 є клітинами еритролейкемії (рис. 3.63 А). За активації ПКС здатні 

диференціюватися в еритро- і мегакаріобластному напрямках, як видно на 

мікрофотографіях цитологічних препаратів (рис. 3.63 Б, В).  

 А   Г 

Б   Д 

В  Е 

Рис. 3.63. Мікрофотографії цитологічних препаратів лейкемічних клітин лінії 

К-562, 1000, забарвлення за Паппенгеймом; 48 годин інкубації: А – контроль; 

Б –В – 100 нМ ФМА; Г – 0,002 мМ МІ-1;  Д – 0,008 мМ МІ-1; Е – 0,016 мМ 

МІ-1; стрілками позначені 1 – еритробласт з ознаками диференціювання, 

2  мегакаріобласт, 3  – апоптична клітина; 4 – некротична клітина 

3 
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Пригнічення проліферативної активності К-562 за впливу МІ-1 стосується 

неопластичних клітин як еритроцитарного, так і мегакаріоцитарного напрямків 

диференціювання.  

 Аналіз морфофункціонального стану клітин лінії К-562 за впливу МІ-1 у 

зростаючих концентраціях показав зменшення кількості клітин в мітозі 

(рис. 3.64 А) і зростання кількості апоптичних клітин (рис. 3.64 Б) порівняно з 

контрольними клітинами К-562, які не зазнавали впливу. Це представлено на 

мікрофотографіях цитологічних препаратів (рис. 3.63 Г, Д). За дії МІ-1 у 

концентрації 0,016 мМ у цитологічних препаратах виявляються поодинокі 

клітини в стані апоптозу і некротичної загибелі (рис. 3.63 Д), а за впливу 0,032 

мМ виявляються лише поодинокі некротичні клітини (рис. 3.63 Е), а клітини з 

типовою морфологією для К-562 (рис. 3.63 А) – відсутні. 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

К 0,002 0,008 0,016 0,032

 МІ-1, мМ

%
  

к
л

іт
и

н
  

  
  

  
 .

****

 

0

10

20

30

40

50

К 0,002 0,008 0,016 0,032

 МІ-1, мМ

%
  

к
л

іт
и

н
  

  
  

  
  

.

***

* *

 
А Б 

Рис. 3.64. Кількість клітин лінії К-562 в стані мітозу (А) і апоптозу (Б) за впливу 

МІ-1 у зростаючих концентраціях, *p<0,05, **p<0,01, **p<0,001 

 

Відомо, що метали підсилюють ефективність дії антибіотиків [31, 53, 241, 

323, 165, 267] і протипухлинних препаратів [62, 229, 282, 325, 330, 379, 444, 

453, 555]. Гетерополіядерний комплекс [Cu(en)2[CdAc6] (код РО244) має 

протипухлинну активність, пригнічуючи проліферацію клітин раку легені LLC 

як in vitro так і in vivo [37, 448], а також інгібує проліферацію клітин лінії К-562 

[37, 78]. Ці дані підтверджуються результатами наших дослідженнь 
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(рис. 3.62 Б). 50%-ве зменшення життєздатності клітин за дії в концентрації 

0,007 мМ РО244. Тому був дослідженний сумісний вплив похідного МІ-1 і 

РО244 на проліферативну активність і життєздатність клітин лінії К-562. 

За сумісного впливу МІ-1 і РО244 50 %-ве інгібування проліферативної 

активності і життєздатності клітин лінії К-562 відбувається за концентрації 

0,0005 мМ МІ-1 і 0,0015 мМ РО244. Ці концентрації у чотири рази менші за 

впливу одного МІ-1 або РО244 і свідчить про посилення антиупухлинної 

активності обох сполук за умов поєднаної дії. 

Таким чином, МІ-1 пригнічує проліферативну активність і життєздатність 

клітин лінії К-562 та індукує їх апоптоз. IC50 інгібування проліферації становить 

0,002 мМ МІ-1. Сумісний вплив МІ-1 і гетерополіядерного Сu/Cd комплексу 

РО244 посилює ці ефекти у чотири рази, що підтверджується 50%-им 

інгібування проліферації за дії МІ-1 у концентрації 0,0005 мМ МІ-1 і 0,0015 мМ 

РО244. 

 Оскільки вплив різних речовин на клітини розпочинається із їх взаємодії 

з клітинною мембраною, для з’ясування первинних механізмів взаємодії РО244 

з клітиною обрали еритроцити крові. По-перше, еритроцити є універсальною 

моделлю для дослідження плазматичної мембрани, тому що вони не містять 

інших мембранних органел і ядра, а  по-друге, РО244 пригнічує проліферативну 

активність клітин лінії К-562, які є попередниками еритроцитів (клітин 

еритролейкемії). Результати цих досліджень представлені у наступному 

підрозділі роботи. 
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3.7 Дослідження впливу ацетатного комплексу Сu/Cd з 

етилендіаміном ([Cu(en)2[CdAc6]) та його складових (іонів Сu,Cd, 

етилендіаміну і  ацетату натрію) на стійкість еритроцитів за дії кислоти 

(кислотна резистентість) 

 

Біологічна дія фізичних чинників і хімічних речовин, у тому числі 

гетерополіядерних комплексів, залежить від особливостей їх взаємодії з 

плазматичною мембраною клітин. Основними компонентами плазматичної 

мембрани є ліпідний матрикс і білки, які в нього вбудовані [109, 110, 112, 508]. 

Дослідження взаємодії гетерополіядерного комплексу Сu/Cd з етилендіаміном 

(РО244) з плазматичною мембраною проведене з використанням еритроцитів 

крові. Ці клітини є унікальною моделлю для дослідження плазматичних 

мембран, оскільки вони не містять інших мембранних органел і ядра [99, 86, 

361]. Комплекс Сu/Cd з етилендіаміном пригнічував проліферативну активність 

і життєздатність клітин еритролейкемії людини К562 [37, 78].  

Сукупний вплив комплексу РО244 як на ліпідний мактрикс, так і на білки 

мембран, проявляється зміною характеристики мембрани в цілому. Досліджено 

вплив гетерополіядерного ацетатного комплексу Сu/Cd з етилендіаміном на 

стійкість мембран еритроцитів. Для реєстрації зміни стійкості еритроцитів було 

обрано метод визначення швидкості кислотного гемолізу за дії розчинів 150 

мМ і 15 мМ HCl у кінцевій концентрації 7,5 мМ та 0,75 мМ  HCl. 

Як видно з рис. 3.65, дія на суспензію еритроцитів гетерополіядерного 

комплексу Сu/Cd з етилендіаміном у концентрації 10-4 М призводить до 

зменшення стійкості цих клітин на вплив 7,5 мМ HCl. Про це свідчить 

збільшення кількості лізованих еритроцитів, що підтверджується швидшою 

зміною оптичної щільності суспензії клітин. Суспензія еритроцитів є 

неоднорідною і складається як із «старих» еритроцитів, життєвий шлях яких 

добігає кінця, так і «молодих» клітин, які нещодавно утворилися.  
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Рис. 3.65. Показники оптичної щільності (А) суспензії еритроцитів і відсоток 

лізованих еритроцитів (Б) за впливу 7,5мМ HCl і дії досліджуваних речовин 

(вказані на рисунку) 
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Найбільш чутливими до дії гетерополіядерного комплексу РО244 є 

«старі» еритроцити, оскільки збільшення кількості гемолізованих еритроцитів 

відбувається безпосередньо після дії кислоти. Це твердження ґрунтується на 

даних Леонової [86], яка показала, що саме старі еритроцити є менш стійкими 

до дії кислоти і вони лізують в першу чергу.  

Основними складовими більшості координаційних сполук є атоми 

металів, які координаційними зв’язками з’єднані з лігандами. До складу 

ацетатного комплексу РО244 входять катіони Сu(ІІ) і Cd (ІІ) оточені лігандом 

(етилендіамін).  Для з’ясування ролі цих складових у впливі на мембрани 

клітин досліджено їх дію СuCl2, CdCl2, етилендіаміну та ацетату натрію на 

стійкість еритроцитів. Як видно з рис. 3.65 найбільший пошкоджуючий вплив 

на мембрани еритроцитів чинять катіони Сu(ІІ) в концентрації 10-4 М. Про це 

свідчить 100% зміна оптичної щільності суспензії клітин безпосередньо після 

додавання кислоти, що вказує на лізис 100% еритроцитів. Такі події не 

розвиваються за дії жодного складового і самого гетерополіядерного 

комплексу. 

Для з’ясування дозової залежності впливу катіонів міді досліджено вплив 

нижчих концентрацій цих катіонів на кислотний гемоліз еритроцитів. 

Результати цього досліджень наведені на рис. 3.66. Як видно, зберігається 

вірогідний пошкоджувальний вплив катіонів міді в концентрації 10-5 М на 

еритроцити, що за інтенсивністю подібний до їх дії у концентрації 10-4 М. Про 

це свідчить гемоліз майже 100 % клітин безпосередньо після додавання 

кислоти. За дії менших концентрацій (10-6М, 10-7М) катіонів міді 

спостерігається зменшення стійкості як «старих», так і «молодих» еритроцитів 

порівняно з контролем. Ймовірно, катіони міді діють як ззовні, так і зсередини 

клітини, оскільки вони активно взаємодіють з ліпідами і білками як мембран, 

так і цитоплазми. 

 



 

 

178 

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Час, хв

Е, ум. од.

Kонтроль

CuCl2 10-5 М

 

0

20

40

60

80

100

120

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Час, хв

%
 л

із
о
в
ан

и
х
 е

р
и
тр

о
ц
и
ті

в

Kонтроль

CuCl2 10-5 М

 

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Час, хв

Е, ум. од.

Kонтроль

CuCl2 10-6 М

 

0

20

40

60

80

100

120

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Час, хв

%
 л

із
о

в
ан

и
х
 е

р
и

тр
о

ц
и

ті
в

Kонтроль

CuCl2 10-6 М

 

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Час

Е, ум. од.

Kонтроль

CuCl2 10-7 М

 

0

20

40

60

80

100

120

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Час, хв

%
 л

із
о

ва
н

и
х

 е
р

и
тр

о
ц

и
ті

в

Kонтроль

CuCl2 10-7 М

 
A Б 

Рис. 3.66. Показники оптичної щільності (А) суспензії еритроцитів і відсоток 

лізованих еритроцитів (Б) за впливу 7,5 мМ HCl і дії СuCl2 в різних концентраціях 

(вказані на рисунку) 

 

Ацетат натрію чинить незначний вплив на еритроцити, що 

підтверджується неістотним зменшенням стійкості еритроцитів на дію кислоти. 

Не зареєстровано істотного збільшення кількості лізованих еритроцитів за 

впливу катіонів кадмію й етилендіаміну в концентрації 10-4 М, про що свідчить 

відсутність змін оптичної щільності суспензії клітин за дії кислоти порівняно з 

контролем (рис. 3.65).  

Узагальнюючи отримані результати, необхідно зазначити наступне: 
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- новосинтезований гетерополіядерний ацетатний комплекс Сu/Cd з 

етилендіаміном (РО244) взаємодіє з мембранами еритроцитів, що проявляється 

зменшенням стійкості цих клітин до пошкоджуючого впливу кислоти; 

- серед складових РО244 найбільш активно взаємодіють з мембранами 

еритроцитів катіони міді в концентрації 10-4 М, що підтверджується гемолізом 

100 % еритроцитів безпосередньо після додавання кислоти; 

- пошкоджуючий вплив катіонів міді переважає такий вплив РО244 

більше ніж у чотири рази; 

- взаємодія з мембранами еритроцитів РО244 є результатом дії вихідної 

речовини, а не продуктів її дисоціації, що підтверджується різним впливом на 

стійкість еритроцитів досліджуваного комплексу і його складових: катіонів 

Сu(ІІ) і Cd (ІІ), етилендіаміну і ацетату натрію [13, 208]. 

 

100%-вий гемоліз еритроцитів за дії 150 мМ HCl у кінцевій концентрації 

7,5 мМ відбувається протягом двох хвилин. Оскільки гемоліз відбувається дуже 

швидко, доцільно було провести дослідження з меншою концентраціє кислоти 

(а саме: 15мМ HCl в кінцевій концентрації 0,75 мМ). Це дозволо, з одного боку, 

перевірити отримані результати, а, з другого боку, уповільнити процес 

руйнування еритроцитів і дало можливість зареєструвати додаткові ефекти. Як 

видно з рис. 3.67 ацетатний гетерополіядерний комплекс Сu/Cd з 

етилендіаміном у концентрації 10-4 М змінює кінетику кислотного гемолізу 

еритроцитів у відповідь на дію 0,75 мМ HCl. Збільшена кількість лізованих 

еритроцитів спостерігається протягом 3,25 хвилин, що підтверджується  більш 

швидкою зміною оптичної щільності суспензії клітин порівняно з контролем. 

За впливу досліджуваної речовини зменшується стійкість до кислоти як 

«старих» еритроцитів, які гемолізуються протягом перших двох хвилин дії 

кислоти, так і основної популяції «зрілих» клітин, які перебувають «всередині» 

життєвого циклу. Ці клітини гемолізуються з 2-ої до 4-ої хвилини дії кислоти. 

Зміна стійкості «молодих» еритроцитів до дії кислоти, які гемолізують після 4-

ої хвилин дії, потребує подальшого дослідження.  
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Рис. 3.67. Показники оптичної щільності (А) суспензії еритроцитів і відсоток 

лізованих еритроцитів (Б) за впливу 0,75 мМ HCl і дії досліджуваних речовин 

(вказані на рисунку) 
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// // 

// // 

// // 
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// // 
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Дослідження, проведені з меншою концентрацією кислоти (0,75 мМ HCl), 

підтвердили результати, отримані за дії 7,5 мМ HCl, а саме: комплекс РО244 

зменшує стійкість еритроцитів до дії кислоти. Застосування 0,75 мМ HCl 

супроводжувалось зменшенням стійкості не лише «старих» еритроцитів, а й 

клітин, які перебувають «всередині» життєвого циклу. 

Дослідження ролі складових гетерополіядерного комплексу в ефектах 

зміни стійкості еритроцитів до дії 0,75 мМ HCl підтвердили результати, 

отримані за дії 7,5 мМ HCl  найбільший ефект спричинюють катіони Сu(ІІ). Як 

видно з рис. 3.67 за інкубації еритроцитів з катіонами Сu(ІІ) в концентрації 10-4 

М відбувається гемоліз 100 % клітин безспосередньо після додавання кислоти. 

Пошкоджуючий ефект катіонів міді переважає РО244 у такій самій 

концентрації більше ніж у 4 рази, хоча вміст Сu в інкубаційному середовищі 

однаковий. РО244 здійснює менший вплив на еритроцити. Результати 

досліджень катіонів Сu(ІІ) у менших концентраціях наведені на рис. 3.68. Як 

видно з рисунку, пошкоджуючий ефект катіонів міді  в концентрації  10-5 М 

подібний до дії у концентрації 10-4  М. За дії менших концентрацій  – 10-6 М і 10-

7 М – спостерігається зменшення стійкості як «старих», так і «молодих» 

еритроцитів до дії кислоти. Ці дані підтверджують результати, отримані при 

застосуванні 7,5 мМ HCl. 

Катіони Cd в концентрації 10-4 М не змінюють стійкості еритроцитів до 

дії кислоти. Етилендіамін у тій самій концентрації зменшує стійкість «старих» 

еритроцитів та основної популяції еритроцитів, що перебувають в середині 

життєвого циклу. Це підтверджується більшим відсотком гемолізованих клітин 

у проміжок часу з 1,5 до 2,5 хвилин (рис. 3.67). Слабкий пошкоджуючий ефект 

етилендіаміну виявлено за застосування 0,75 мМ HCl, оскільки за дії 7,5 мМ 

HCl гемоліз еритроцитів відбувається надто швидко.  

Зміна стійкості еритроцитів за впливу ацетату натрію виявляється, 

починаючи з 2,25 хвилин, збільшенням відсотку лізованих еритроцитів, що 

підтверджується швидшою зміною оптичної щільності суспензії клітин 

(рис. 3.67). Ці дані свідчать про чутливість еритроцитів до ацетату натрію. 
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Найбільш чутливими є основна популяція «зрілих» еритроцитів, які 

перебувають «всередині» життєвого циклу, та «молодих» клітин. Отримані 

результати співпадають з даними гемолізу еритроцитів за дії 7,5 мМ HCl (рис. 

3.65). 
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Рис. 3.68. Показники оптичної щільності (А) суспензії еритроцитів і відсоток 

лізованих еритроцитів (Б) за впливу 0,75 мМ HCl і дії СuCl2 в різних концентраціях 

(вказані на рисунку) 
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На основі отриманих результатів можна зробити наступні висновки: 

- новосинтезований гетерополіядерний ацетатний комплекс Сu/Cd з 

етилендіаміном (РО244) взаємодіє з мембранами еритроцитів, що проявляється 

зменшенням стійкості цих клітин до пошкоджуючого впливу соляної кислоти у 

двох концентраціях 7,5 мМ і 0,75 мМ; 

- РО244 зменшує стійкість «старих» еритроцитів і основної популяції 

клітин до дії кислоти; 

- серед складових РО244 найбільш активно взаємодіють з мембранами 

еритроцитів катіони міді, що підтверджується гемолізом 100 % клітин 

безпосередньо після додавання кислоти за інкубації клітин з СuCl2 в 

концентрації 10-4 М;  

- пошкоджуючий вплив катіонів міді переважає дію РО244 більше ніж у 

чотири рази за однакового молярного вмісту міді; 

- катіони Cd в концентрації 10-4 М не змінюють стійкості еритроцитів до 

дії кислоти; 

- етилендіамін зменшує стійкість «старих» еритроцитів і основної 

популяції клітин до дії кислоти; 

- ацетат натрію впливає на «молоді» еритроцити і основну популяції 

клітин до дії кислоти, що проявляється зменшенням їх стійкості до дії кислоти; 

- взаємодія з еритроцитами РО244 є результатом дії вихідної речовини, а 

не продуктів її дисоціації, що підтверджується різним впливом на стійкість 

еритроцитів досліджуваного комплексу і його складових: катіонів Сu(ІІ) і Cd 

(ІІ), етилендіаміну й ацетату натрію [15, 208]. 
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3.8 Лужна резистентність еритроцитів за впливу ацетатного 

комплексу Сu/Cd з етилендіаміном ([Cu(en)2[CdAc6]) та його складових 

(іонів Сu,Cd, етилендіаміну і  ацетату натрію) 

 

Особливістю лужного гемолізу еритроцитів є те, по-перше, що перед 

гемолізом еритроцити змінюють свій об’єм, про що свідчить збільшення 

оптичної щільності суспензії клітин (рис. 3.69). На графіках, де вказаний 

відсоток лізованих еритроцитів, зміна об’єму клітин відображена значеннями, 

меншими за нуль. По-друге, за впливу 7,5 мМ NaOH гемоліз відбувається 

повільно (більше 10 хвилин), що дозволяє реєструвати навіть незначні ефекти 

дії досліджуваних речовин на цей процес. 

Протирічними є дані щодо зміни розмірів еритроцитів після залужнення 

інкбаційного середовища. За даними Иванова И.Т. (2001) після додавання лугу 

зростає оптична щільність суспензії за рахунок зморщування еритроцитів, що 

відбувається до гемолізу клітин. Цей висновок зроблений за результатами 

вимірювання зміни оптичної щільності суспензії еритроцитів [64]. У роботі 

Ionescu-Zanetti C. зі співав. (2005) на основі морфометричного аналізу 

еритроцитів показано, що додавання перекису водню (залужнення середовища) 

призводить до збільшення об’єму еритроцитів із подальшим їх гемолізом [329].  

Як видно з рис. 3.69, гетерополіядерний ацетатний комплекс Сu/Cd з 

етилендіаміном (РО244) у концентрації 10-4 М не змінює об’єму еритроцитів 

протягом першої хвилини дії лугу, але відбувається їхній гемоліз. Кількість 

лізованих клітин істотно переважає контрольні значення, що підтверджується 

швидшою зміною оптичної щільності суспензії клітин. Найбільший вплив 

РО244 чинить на «старі» еритроцити і основну популяцію клітин, які 

перебувають в «середині» життєвого циклу. Дане твердження ґрунтується на 

результатах визначення відсотка лізованих еритроцитів протягом перших 3-х 

хвилин. Протягом перших 3-х хвилин лізуються «старі» еритроцити,  з 3-ої по 

7-ту хвилину – основна популяція еритроцитів, після 7-ої хвилини – «молоді» 

еритроцити. 
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Рис. 3.69. Показники оптичної щільності (А) суспензії еритроцитів і відсоток 

лізованих еритроцитів (Б) за впливу 7,5мМ NaOH і дії досліджуваних речовин 

(вказані на рисунку)  
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Дослідження впливу складових РО244 на лужну резистентність 

еритроцитів підтвердили, що катіони міді в концентрації 10-4М чинять 

найбільший пошкоджуючий вплив на еритроцити. Після додавання лугу 

відбувається гемоліз 100 % клітин (рис. 3.69). Зменшення концентрації катіонів 

міді до 10-5 М істотно не знижує рівня лізису еритроцитів (рис. 3.70). 
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Рис. 3.70. Показники оптичної щільності (А) суспензії еритроцитів і відсоток 

лізованих еритроцитів (Б) за впливу 7,5 мМ NaOH і дії СuCl2 в різних 

концентраціях (вказані на рисунку) 
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 За концентрації катіонів міді 10-6 М  і 10-7 М стійкість еритроцитів до дії лугу 

значно підвищується і клітини здатні змінювати об’єм, але відсоток лізованих 

клітини залишається збільшеним порівняно з контролем (рис. 3.70). Ці дані 

співпадають з результатами, отриманими за лізису еритроцитів соляною 

кислотою в різних концентраціях – 7,5 і 0,75 мМ. 

Катіони Cd у концентрації 10-4 М підвищують стійкість еритроцитів до дії 

лугу (рис. 3.69). Такий стабілізуючий ефект щодо клітин зареєстрований тільки 

за дії лугу. За дії кислоти у двох різних концентраціях катіони Cd не змінювали 

кислотної резистентності еритроцитів (рис. 3.65, рис. 3.67). 

Етилендіамін суттєво не впливає на стійкість еритроцитів до дії лугу. 

Зміни спостерігаються після 7-ої хвилини впливу NaOH (рис. 3.69), що 

підтверджує дані про чутливість до даної сполуки еритроцитів, які перебувають 

«всередині» життєвого циклу, і були отримані за умов руйнування еритроцитів 

кислотою (рис. 3.67). 

Після інкубації клітин з ацетатом натрію реєстрували зменшення 

стійкості еритроцитів, починаючи з 2,25 хвилин впливу лугу (рис. 3.69). Ці дані 

співпадають з результатами, отриманими за гемолізу еритроцитів кислотою 

(рис. 3.67), і свідчать про найбільший вплив даної сполуки на «молоді» 

еритроцити й еритроцитів, які перебувають «всередині» життєвого циклу. 

На підставі одержаних результатів можна зробити наступні висновки: 

- новосинтезований гетерополіядерний ацетатний комплекс Сu/Cd з 

етилендіаміном (РО244) взаємодіє з мембранами еритроцитів, що призводить 

до зменшення стійкості цих клітин до дії  лугу; 

- РО244 зменшує стійкість «старих» еритроцитів і клітин, які 

перебувають «всередині» життєвого циклу, до дії лугу; 

- серед складових РО244 найбільш активно взаємодіють з мембранами 

еритроцитів катіони міді, що підтверджується гемолізом 100 % клітин після 

додавання лугу й інкубації клітин з СuCl2 у концентрації 10-4 М;  

- пошкоджуючий вплив катіонів міді переважає дію РО244 більше, ніж у 

п’ять разів, за однакового молярного вмісту міді; 
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- катіони Cd у концентрації 10-4 М підвищують стійкість еритроцитів до 

дії лугу; 

- етилендіамін зменшує стійкість основної популяції еритроцитів, які 

перебувають «всередині» життєвого циклу, до дії лугу; 

- ацетат натрію впливає на «молоді» еритроцити і клітини, які 

перебувають в середині життєвого циклу, що проявляється у зменшенні їх 

стійкості до дії лугу; 

- взаємодія РО244 з еритроцитами є результатом дії вихідної речовини, а 

не продуктів її дисоціації; це підтверджується різним характером впливу 

досліджуваного комплексу і його складових (катіонів Сu(ІІ) і Cd (ІІ), 

етилендіаміну й ацетату натрію) на стійкість еритроцитів [14, 208].  

 

Нижча загальна токсичність і гематотоксичність Сu-вмісних 

гетерополіядерних комплексів порівняно з солями зазначеного металу показана 

нами на Сu/Zn-гетерополіядерному комплексі ([Cu(en)2ZnCl4]*dmso) [11, 12]. 

Комплекс Сu/Zn при введенні per os добре переносився тваринами. Після 

введення досліджуваної речовини спостерігається незначне зниження 

активності тварин, які мали примружені очі, зменшення поглинання їжі, що 

зникало через одну-дві доби, після введення. Доза 1000 мг/кг була летальною 

для всіх тварин при введенні per os. Доза 250 мг/кг була максимально 

переносимою, при якій жодна з тварин не загинула. ЛД50 становить 831 мг/кг  

[12]. У крові цих тварин за дії комплексу у дозі 794 мг/кг не спостерігається 

істотних змін морфофункціонального стану і кількості еритроцитів і 

ретикулоцитів як через добу, так і через 10 діб після впливу цього комплексу 

[11, 209]. Це свідчить про відсутність гематотоксичного впливу за впливу 

високої дози комплексу, на відміну від сполук міді [2, 35, 65, 158, 568, 503].  
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3.9 Ідіопатичний мієлофіброз як модель неопластичної проліферації 

грануло- і мегакаріоцитарного ростків кровотворення 

 

  Як видно із результатів попередніх досліджень (підрозділ 3.6.3.2), 

похідне малеіміду МІ-1 пригнічує проліферативну активність й індукує апоптоз 

еритробластних клітин лінії К-562, які також здатні диференціюватися у 

мегакаріоцитарному напрямку. Для підтвердження ефектів МІ-1 на 

неопластичні грануло- і мегакаріобластні клітини були обрані гемопоетичні 

клітини за  розвитку ідіопатичного мієлофіброзу. 

Ідіопатичний мієлофіброз (ІМ) – це захворювання, яке пов’язане із 

порушенням проліферації і диференціювання стовбурових гемопоетичних 

клітин, наслідком чого є гіперклітинний кістковий мозок з неефективним 

еритропоезом, збільшеним співвідношенням незрілих/зрілих гранулоцитів,  

збільшеною кількістю патологічних мегакаріоцитів і різним ступенем фіброзу 

кісткового мозку та екстрамедулярного кровотворення [431, 534]. 

 Мегакаріоцити і моноцити кісткового мозку є джерелом цитокінів, які 

стимулюють надмірну проліферацію фібробластів (PDGF), синтез колагену 

(трансформуючий ростовий фактор TGF-β), ангіогенез (PDGF-β та фактор 

росту фібробластів) та ін. [301, 422], що показано і в наших дослідженнях [6]. 

Це призводить до розвитку фіброзу кісткового мозку [430, 412, 475, 516]. 

Характерною ознакою ідіопатичного мієлофіброзу є поява кластерів із 

мегакаріоцітів, які часто мають анормальну будову [475, 537, 557]. 

 Оскільки ступінь диференціювання мегакаріоцитів та їх функціональна 

активність (утворення тромбоцитів) не були досліджені за ідіопатичного 

мієлофіброзу, ми дослідили їх для встановлення характерних ознак порушення 

диференціювання і функціонування цих клітин за даної патології. 

Аналіз розподілу мегакаріоцитів кісткового мозку за ступенем 

диференціювання показав, що в групі осіб з ідіопатичним миєлофіброзом 

зростає кількість мегакаріобластів 4,09 ± 0,87 % (р<0,05, рис. 3.65), представ-

лений на мікрофотографії мазка кістковго мозку (рис. 3.66 А), вільних ядер 
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мегакаріоцитів 17,45 ± 2,50 % (р<0,05, рис. 3.65) на тлі зменшення кількості 

поліхроматофільних мегакаіоцитів 21,45 ± 2,78 % (р<0,001, рис. 3.65), які є 

набільшою популяцією клітин у нормі 41,14 ± 2,53 %. Дані зміни розподілу 

мегакаріоцитів свідчать про посилене диференціювання клітин даного паростку 

кровотворення і високий ступінь їх деструкції. Відсоток промегакаріоцитів 

8,64 ± 1,50 %, базофільних 17,68 ± 2,64 % і оксифільних 12,36 ± 1,65 %  мега-

каріоцитів, не відрізняється від їх вмісту в контрольній групі (7,34 ± 1,24 %; 

22,64 ± 1,73 %; 13,71 ± 1,13 %, відповідно; рис. 3.65). Промегакаріоцити (рис. 

3.66, Б), базофільні (рис. 3.66 В), поліхроматофільні (рис. 3.66 Г) і оксифільні 

(рис. 3.66 Д) мегакаріоцити та їх вільні ядра (рис. 3.66 Е) представлені на 

мікрофографіях мазків кісткового мозку хворих на ІМ. 

***

*

*

0

10

20

30

40

50

Мегакаріо-

бласти

Промега-

каріоцити 

Базофільні

мегакаріоцити

Поліхромато-

фільні

мегакаріоцити

Оксифільні

мегакаріоцити

Вільні ядра

мегакаріоцитів

%
  

 к
л

іт
и

н
  

  
  

.

Контрольна група

Хворі на IM

Р

ис. 3.65. Розподіл мегакаріоцитів кісткового мозку за ступенем 

диференціювання у нормі і за ідіопатичного мієлофіброзу (ІМ); Mm; *p<0,05, 

***p<0,001 порівняно з контролем (t-критерій Стьюдента) 

 

Для ідіопатичного мієлофіброзу характерним є збільшення кількості 

тромбоцитів у крові [95, 431, 534, 541], що спостерігалося і в нашій дослідній 

групі. Так у 10 із 12 пацієнтів з ІМ кількість тромбоцитів у крові 

(606116,7х109/л) вища контрольної межі (400х109/л), і в середньому по групі 

(554105,3х109/л, р<0,05) вища  порівняно з контрольною групою 
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(278,0018,2х109/л). Тому був проведений аналіз функціональної активності 

мегакаріоцитів (які утворюють тромбоцити) у кісктвомоу мозку. 

А Б 

В Г 

Д Е 

Рис. 3.66. Мікрофотографії мазків кісткового мозку осіб з ідіопатичним мієло-

фіброзом; забарвлення за Паппенгеймом; х1000; мегаріоцити на різних стадіях 

диференціювання позначені стрілками; А – мегакаріобласт, Б – промега-

каріоцит, В – базофільні функціонуючі мегакаріоцити (а – базофільні ме-

гакаріоцити, б – тромбоцити), Г – поліхроматофільний двосегментований мік-

ромегакаріоцит (в) і диспластичний поліхроматофільний мегакаріоцит (г), 

Д  оксифільний функціонуючий мегакаріоцит; Е –вільне ядро мегакаріоцита 

в 

г 

б 

а 

а 
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Як видно з рис. 3.67 загальна кількість функціонуючих мегакаріоцитів не 

відрізняється від контрольних значень. Також не змінюється кількість 

функціонуючих базофільних (рис. 3.66 В), поліхроматофільних (рис. 3.66 Г) і 

оксифільних мегакаріоцитів (рис. 3.66 Д). У той же час привертає до себе увагу 

велика кількість мегакаріоцитів із пікнотичним ядром і цитоплазмою, яка 

повністю розпадається на тромбоцити (“вибухоподібне” утворення 

тромбоцитів; рис. 3.67).  

***

0

10

20

30

40

50

60

Загальна кількість

функціонуючих

мегакаріоцитів

Функціонуючі

базофільні

мегакаріоцити

Функціонуючі

поліхроматофільні

мегакаріоцити

Функціонуючі

оксифільні

мегакаріоцити

Мегакаріоцити з

пікнотичним ядром

і активним

утворенням

тромбоцитів

%
   

к
л

іт
и

н
   

  .

Контрольна група

Хворі на IM

Р

ис. 3.67. Функціональна активність мегакаріоцитів кісткового мозку залежно 

від їх ступеня диференціювання у нормі і за ідіопатичного мієлофіброзу (ІМ), 

***p<0,001 порівняно з контролем (t-критерій Стьюдента) 

Середня кількість таких клітин складає 19,27  3,57% (р<0,001), серед 

яких 8,82  2,31% є базофільними, як показано на мікрофотографії 

цитологічного препарату кісткового мозку (рис. 3.68 А), і 9,45  2,49% –

поліхроматофільними (рис. 3.68 Б) мегакаріоцитами. В осіб без захворювань 

крові такі клітини є поодинокими (1,14  0,31%), а більша частина функціоную-

чих клітин представлена поліхроматофільними (рис. 3.67), і в меншій кількості 

базофільними мегакаріоцитами з тонкими тяжами цитоплазми, яка розпа-

дається на тромбоцити, як показано на мікрофотографіях (рис. 3.66 В, Д). Поява 

великої кількості мегакаріоцитів із пікнотичним ядром і цитоплазмою, 
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яка повністю розпадається на тромбоцити, за ідіопатичного мієлофіброзу 

свідчить про надмірну стимуляцію мегакаріоцитів до утворення тромбоцитів та 

їх передчасне “старіння”. 

А Б 

В Г 

Д Е 
Рис. 3.68. Мікрофотографії мазків кісткового мозку осіб з ідіопатичним мієло-

фіброзом, забарвлення за Паппенгеймом, х1000; А – базофільний мегакаріоцит 

з пікнотичним ядром і цитоплазмою, яка повністю розпалась на тромбоцити; Б 

– поліхроматофільний мегакаріоцит з пікнотичним ядром і цитоплазмою, яка 

повністю розпалась на тромбоцити; В – гігантський гіперсегментований полі-

хроматофільний мегакаріоцит; Г – гігантський гіперсегментований оксифіль-

ний мегакаріоцит з ізольованими сегментами ядра; Д – поліхроматофільний 

мегакаріоцит; Е – оксифільний функціонуючий мегакаріоцит 
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Аналіз розподілу мегакаріоцитів кісткового мозку за кількістю сегментів 

ядра представлений на рис. 3.69. У контрольній групі найбільшою є популяція 

клітин з 4-8 сегментами ядра. Кількість односегментованих мегакаріоцітив 

складає (0,50  0,17 %) більшість яких представлена мегакаріобластами. 

Гіпосегментовані клітини (дво- та трисегментовані 1,93  0,52 %; 8,79  1,80 %, 

відповідно) представлені в основному про- та базофільними мегакаріоцитами. 

Кількість гіперсегментованих мегакаріоцитів складає (11,36  1,36 %). 

Кінцевим етапом диференціювання мегакаріоцитів є їх вільні ядра (як видно на 

мікрофотографії рис. 3.66, Е), кількість яких врахована при аналізі розподілу 

клітин за ступенем диференціювання (рис. 3.65).  
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Рис. 3.69. Розподіл мегакаріоцитів кісткового мозку за кількістю сегментів ядра 

у нормі і за ідіопатичного мієлофіброзу (ІМ); Мm; *p<0,05,  ***p<0,001 

порівняно з контролем (t-тест Стьюдента) 

 

За ідіопатичного мієлофіброзу спостерігається перерозподіл 

мегакаріоцитів за кількістю сегментів ядра: зменшується кількість 

трисегментованих мегакаріоцитів 1,73  0,59 % (p<0,05) і клітин  з 4-8 
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сегментами 22,27  3,08 % (p<0,001) із одночасним зростанням  

односегментованих 4,64  1,60 % мегакаріоцитів (p<0,05, рис. 3.69). Зростання 

гіпосегментованих клітин відбувається не тільки за рахунок незрілих про- та 

базофільних клітин, а і за рахунок зрілих поліхроматофільних, як видно на 

мікрофотографії (рис. 3.66 Г, в). Такі зміни свідчать про порушення 

диференціювання цих клітин. На користь цього свідчить зростання кількості 

диспластичних мегакаріоцитів (3,00,9%, p<0,05) та мегакаріоцитів з 

ізольованими одним або декількома сегментами ядра 2,50,9% (p<0,05), як 

показано на мікрофотографії (рис. 3.68 Г) порівняно з контролем (1,00,4%). 

Водночас виявлено збільшення кількості гігантських гіперсегментованих 

мегакаріоцітив 18,27  2,78 % (p<0,05, рис. 3.69), представлені на 

мікрофотографіях (рис. 3.68 В, Г). Зазначені клітини є високоплоїдними і здатні 

утворювати велику кількість тромбоцитів. 

У процесі дозрівання мегакаріоцитів змінюються їх функціональні 

властивості, метаболічна активність та здатність акумулювати із оточуючого 

середовища різні сполуки. Зрілі мегакаріоцити мають більш високий вміст 

АТФ, більш інтенсивно включають нуклеотиди, аденін, арахідонову кислоту. В 

них відбувається синтез білків, фосфоліпідів, холестерину в декілька разів 

інтенсивніше, ніж у незрілих. З процесами білкового синтезу в мегакаріоцитах 

пов`язано і комплектування вмісту гранул. Більшість біохімічних особливостей 

і функціональних властивостей тромбоцитів детерміновано мегакаріоцитами, в 

значній мірі ступенем зрілості останніх [348, 378, 487, 500]. Тому метою 

наступного етапу дослідження було дати оцінку цитохімічним особливостям 

клітин мегакаріоцитарного ряду, як маркерів метаболізму клітини, за 

ідіопатичного мієлофіброзу: здатність накопичувати лізосоми за активністю 

кислої фосфатази (КФ), що міститься в них, та PAS-позитивних продуктів (до 

яких належить глікоген) – енергетичної речовини, що накопичується у 

цитоплазмі мегакаріоцитів, вміст якої збільшується із дозріванням клітин. 
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Результати цитохімічного дослідження рівня КФ і глікогену у 

мегакаріоцитах  кісткового мозку і тромбоцитах крові осіб з ІМ порівняно з 

такими у групі контролю представлено у таблиці 3.12. 

Таблиця 3.12.  

Середній цитохімічний коефіцієнт (СЦК) активності кислої фосфатази та 

вмісту глікогену у мегакаріоцитах кісткового мозку та тромбоцитах крові 

пацієнтів з ІМ 

 СЦК Контрольна 

група (n = 12) 

Ідіопатичний 

мієлофіброз 

(n = 14) 

КФ мегакаріоцитів кісткового мозку  2,07 ± 0,08 1,57 ± 0,09 

p < 0,001* 

КФ тромбоцитів крові 2,11 ± 0,09 1,67 ± 0,06 

p < 0,005* 

PAS-позитивні продукти мегакаріоцитів 

кісткового мозку 

2,15 ± 0,06 2,29 ± 0,08 

 

PAS-позитивні продукти тромбоцитів 

крові 

1,51 ± 0,06 1,65 ± 0,08 

 

*p<0,05 порівняно з контрольною групою 

 

Для пацієнтів з ІМ у мегакаріоцитах кісткового мозку та у тромбоцитах 

крові середній вміст PAS-позитивних продуктів за середнім цитохімічним 

коефіцієнтом (СЦК) не відрізняється від контрольної групи (табл. 3.12). У той 

же час аналіз розподілу мегакаріоцитів за ступенем вмісту PAS-позитивних 

продуктів свідчить про збільшеня кількості клітин з високим вмістом глікогену 

у пацієнтів з ІМ за рахунок клітин, які за морфологічними ознаками належить 

до мегакаріоцитів із пікнотичними ядрами, цитоплазма яких активно 

(«вибухоподібно») розпадається на тромбоцити (рис. 3.70), як видно на 

мікрофотографії мазка кісткового мозку (рис. 3.71 Б). Вміст таких клітин осіб з 

ІМ та контрольної вірогідно відрізнявся (39,78 ± 4,94%; 2,18 ± 0,46, відповідно; 

p < 0,001). 



 

 

197 

 

Рис. 3.70. Розподіл мегакаріоцитів кісткового мозку за вмістом PAS-

позитивного продукту в осіб без захворювань крові та із ідіопатичним 

мієлофіброзом 

 

 А  Б 

Рис. 3.71. Мікрофотографія цитологічного препарату кісткового мозку хворого з 

ІМ. PAS-реакція за методом McManus та Hotchkiss. 1000; (А) Мегакаріоцит з 

низьким вмістом глікогену. Дифузно-гранулярний тип реакції. (Б) Мегакаріоцит 

з пікнотичним ядром, цитоплазма якого «вибухоподібно» розпадається на 

тромбоцити з високим вмістом глікогену 

 

Середній вміст глікогену у тромбоцитах крові пацієнтів з ІМ  не 

відрізнявся від показників контрольної групи (табл. 3.12).  

Визначений СЦК вмісту глікогену у мегакаріоцитах кісткового мозку осіб 

з ІМ має зворотні кореляційні зв’язки середньої сили з відносною долею 

загальної кількості базофільних мегакаріоцитів r = -0,59 (p = 0,045) та 
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позитивно з високою силою корелює з відносною долею оксифільних 

мегакаріоцитів та мегакаріоцитів з пікнотичним ядром та оксифільною 

цитоплазмою, що активно розпадається на тромбоцити r = 0,75 (p = 0,005), 

тобто відповідає даним, щодо накопичення глікогену у мегакаріоцитах 

залежить від ступеня дозрівання клітин. 

Вмість кислої фосфатази у мегакаріоцитах кісткового мозку за значенням 

СЦК нижча порівняно з контрольною групою (p < 0,001) (табл. 3.12). Ці зміни 

відбуваються за рахунок збільшення відсотку клітин з низькою активністю КФ 

(52,59 ± 4,58% та 29,01 ± 2,14%, p < 0,01, рис. 3.72) та зменшення відсотка 

клітин з високою активністю КФ (12,47 ± 2,81% та 37,86 ± 2,28%, p < 0,001). 

Мегакаріоцити з низьким і високим вмістом кислої фосфатази представлені на 

мікрофотографіях кісткового мозку осіб з ІМ  (рис.  3.73).  

 

 

Рис. 3.72. Розподіл мегакаріоцитів кісткового мозку за вмістом КФ в осіб без 

захворювань крові та із ідіопатичним мієлофіброзом 

 

Виявлений прямий кореляційний зв’язок слабкої сили відносної долі 

мегакаріоцитів із пікнотичним ядром, що активно утворюють тромбоцити, та 

«вільних» ядер мегакаріоцитів з рівнем накопичення КФ у мегакаріоцитах КМ: 

коефіцієнт кореляції r = 0,49 (p = 0,047), що свідчить про роль КФ у процесах 

старіння мегакаріоцитів. 
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А Б 

Рис. 3.73. Мікрофотографія цитологічного препарату кісткового мозку. 

Забарвлення за методом Goldberg and Barka. ×1000; (А) Мегакаріоцит з низькою 

активністю кислої фосфатази.  (Б) Мегакаріоцит з високою активністю кислої 

фосфатази, що «вибухоподібно» розпадається на тромбоцити.  

 

Дослідження вмісту КФ у тромбоцитах крові осіб з ІМ виявлено зниження 

вмісту даного ензиму порівняно з контролем (p < 0,05, відповідно) (табл. 3.12, 

рис. 3.74), що обумовлене зниженою активністю КФ у мегакаріоцитах, що їх 

продукують. 

 

  А      Б 

Рис 3.74. Мікрофотографія цитологічного препарату крові. Забарвлення за 

методом Goldberg and Barka. ×1000; (А) Тромбоцит з низькою активністю кислої 

фосфатази. (Б) Тромбоцит з високою активністю кислої фосфатази  
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Щоб з’ясувати до яких змін у функціонуванні тромбоцитів призводять 

виявлені морфофункціональні порушення мегакаріоцитів, проведене 

дослідження функціональної активності тромбоцитів крові. За ІМ не виявлено 

істотного зниження сумарного індексу агрегації тромбоцитів (СІАТ) після 5-ти 

хвилин дії індуктора агрегації адреналіну порівняно з контрольною групою 

(p < 0,08; рис. 3.75. А). 

 

А Б 

В 
Г 

Д Е 

Рис. 3.75. Сумарний індекс  агрегації тромбоцитів (СІАТ, %) за активації: А –

 адреналіном у кінценвій 2,5·10-6 М; Б – аденозиндифосфатом (АДФ) у 

кінцевій концентрації 4·10-7 М; В – АДФ, 5·10-6 М; Г – АДФ, 2·10-5 М; Д – 

АДФ, 2·10-4 М; Е -  колагеном, 0,2%; по осі Х час агрегації тромбоцитів, хв 
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У той же час, за активації тромбоцитів зростаючими концентраціями 

аденозиндифосфату (АДФ) виявлено зниження сумарного індексу агрегації 

після 5-ти хвилин дії АДФ у низькій концентрації  4·10-7 М (F < 0,04, рис. 3.75 

Б), середній 2·10-5 М  (p < 0,001, рис. 3.75 В), 5·10-6 М (p < 0,001, рис. 3.75 Г) та 

у високій концентрації 2·10-4 М (F < 0,04, рис. 3.75, Д); порівняно з групою 

контролю. За впливу 0,2% колагену агрегація тромбоцитів також знижена 

(F < 0,01, рис. 3.75 Е). Колаген і високі концентрації АДФ є сильними 

агоністами і викликають максимальне вивільнення вмісту гранул тромбоцитів 

під час їх агрегації. Тому виявлене за їх впливу зменшення індексу агрегації 

тромбоцитів у пацієнтів з ІМ порівняно з контролем  протягом 2-ї (F < 0,05), 3-ї 

(F < 0,05); 4-ї (F < 0,02), 5-ї (F < 0,01) хвилин свідчить про менший вміст у 

тромбоцитах ендогенних агоністів, тобто про менший запас пластичних 

речовин, що зумовлено формуванням останніх із мегакаріоцитів із зменшеним 

вмістом пластичних речовин.  

Таким чином, за ідіопатичного мієлофіброзу відбувається надмірна 

проліферація мегакаріоцитарного паростку кровотворення, про що свідчить 

збільшенний відсоток мегакаріобластів у мегакаріоцитограмі [104, 106]. 

Порушується їх диференціювання – одночасно зростає кількість 

гіпосегментованих і гігантських гіперсегментованих клітин, мегакаріоцитів з 

високим вмістом глікогену і низьким вмістом кислої фосфатази [107]. 

Мегакаріоцити активно продукують тромбоцити, про що свідчить поява 

великої кількості мегакаріоцитів з пікнотичним ядром та цитоплазмою, яка 

повністю розпалась на тромбоцити, з порушеною функціональною активністю 

[105], що призводить до тромбоцитозу у крові та розвитку фіброзу у кістковому 

мозку [6].  

Виходячи з вищевикладеного, ми застосували (за поінформованої згоди з 

пацієнтом) гемопоетичні клітини грануло- і мегакаріоцитарного напрямків 

диференціювання осіб з ідіопатичним мієлофіброзом, для встановлення 

чутливості до інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміду МІ-1. Підставою для 

таких досліджень були відомі факти, що за надмірної проліферації 
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мегакаріоцитарної лінії гемопоезу зростає концентрація ростових факторів, 

таких як VEGF, FGF, PDGF і ін., у крові і кістковому мозку із надмірною 

експресією їх кіназ у клітинах крові та кісткового мозку [257, 291, 422, 429, 473, 

474, 541]. Застосування антитіл до рецепторів VEGF за ідіопатичного 

мієлофіброзу не мало позитивного ефекту на перебіг захворювання, одночасно 

спостерігалась висока токсичність препарату [424, 429]. У той же час 

застосування низькомолекулярного інгібітора VEGFR мало клінічний ефект без 

токсичного впливу для пацієнтів [291]. Проліферація мегакаріоцитів пов’язана 

із кіназами Syk [180, 516] та Src [350, 391, 567]. За ідіопатичного мієлофіброзу у 

гемопоетичних клітинах виявляється надмірна активація фосфоінозитид-3-

кіназного (РІ3К) каскаду [232, 456], до якого належить PDK1-кіназа, яку інгібує 

МІ-1. PDK1-кіназа залучена до активаціх тромбоцитів [249]. Крім того, 

одержані нами дані про збереження інгібування проліферації неопластичних 

клітин за індукції їх диференціювання на прикладі монобластних клітин, що 

стало підставою для наступного етапу наших досліджень. 

 

3.9.1 Вплив похідного малеіміду МІ-1 на морфофункціональний стан 

неопластичних гемопоетичних клітин за ідіопатичного мієлофіброзу  

  

Як видно з результатів попередніх досліджень (підрозділ 3.6.3.2) похідне 

малеіміду МІ-1 пригнічує проліферативну активність й індукує апоптоз 

еритробластних клітин К-562, які здатні диференціюватися у 

мегакаріоцитарному напрямку. Для підтвердження ефектів МІ-1 на 

неопластичні мієло- та мегакаріобластні клітини були обрані гемопоетичні 

клітини за ідіопатичного мієлофіброзу. Як зазначалось вище за ідіопатичного 

мієлофіброзу відбувається надмірна проліферація гранулоцитарного і 

мегакаріоцитарного ростків кровотворення у кістковому мозку [6, 104, 106, 412, 

431, 475, 534, 537, 557]. Внаслідок цього у крові з’являються як мієло- так і 

мегакаріобласти, як показано на мікрофотографіях мазків крові хворих на 

ідіопатичний мієлофіброз (рис. 3.76).  
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Рис. 3.76. Мікрофотографії мазків крові хворих на ідіопатичний мієлофіброз; 

забарвлення за Паппенгеймом, ×1000; м1 –мієлобласт, м2 - мегакаріобласт 

 

Дослідження впливу похідного малеіміду МІ-1 на проліферативну 

активність і життєздатність бластних (гемопоетичних) клітин показало, що 

після 48 годин впливу МІ-1 у концентрації 0,008 мМ вміст клітин зменшується 

в середньому на 42%,  у концентрації 0,016 мМ – на 82%, а  0,032 мМ виявлені 

поодинокі клітини (рис. 3.77 А).  
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А Б 

Рис. 3.77. Рівень проліферативної активності та життєздатності бластних 

(гемопоетичних) клітин осіб із ідіопатичним мієлофіброзом за впливу МІ-1 у 

зростаючих концентраціях; А – живі клітини (% від контролю); Б – мертві 

клітини (забарвлені трипановим синім, % від контролю) 
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ІС50 становить 0,012 мМ МІ-1. Одночасно із збільшенням концентрації МІ-1 

зростає кількість мервих клітин, забарвлених трипановим синім (рис. 3.77 Б). 

Дослідження морфофункціонального стану клітин з використанням 

цитологічних препаратів показало, що за впливу МІ-1 збільшується кількість 

апоптичних клітин (рис. 3.78) і їхня кількість збільшується із підвищенням 

концентрації МІ-1. Так за впливу МІ-1 у концентрації 0,008 мМ вміст 

апоптичних клітин складає в середньому 35 %, у концентрації 0,016 мМ – 56 %, 

а 0,032 мМ – 73 %.  
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Рис. 3.78. Кількість клітин в стані апотозу, мітозу і некрозу в 

цитологічних препаратах осіб з ідіопатичнм мієлофіброзом за впливу МІ-1 у 

зростаючих концентраціях 

 

На мікрофотографіях цитологічних препраратів каріоцитів після 48 годин 

культивування з МІ-1 у зростаючих концентраціях видно збільння кількості 

клітини в стані апоптозу (на мікрофотографіях позначені літерою «а», 

рис. 3.80 А-Е), порівняно клітинами, які не зазнавали впливу МІ-1 

(рис. 3.79 А, Б). У контрольних преператах (рис. 3.79 Б, Г) і за дії МІ-1 у 

концентрації 0,008 мМ (рис. 3.80 Б) присутні клітини в стані мітозу (на 

мікрофотографіях позначені літерою «б»). За впливу МІ-1 у концентрації 

0,016 мМ і 0,032 мМ клітини в стані мітозу відсутні (рис. 3.78). Починаючи з 
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концентрації 0,032 мМ збільшується кількість некротичних клітин (рис. 3.80 Д). 

За дії високих доз (0,016 і 0,032 мМ) у препаратах переважають клітин на 

різних стадіях апоптозу та некротичні клітини (рис. 3.80 В-Е). Починаючи з 

дози 0,008 мМ мієлобластні клітини з дегенеративними ознаками (рис. 3.80 Б), 

які ймовірно є клітинами на початкових стадіях апоптозу, оскільки кількість 

таких клітин зростає із збільшенням концентрації МІ-1 (рис. 3.80 В-Е). 

 

А Б 

В Г 

Рис 3.79. Мікрофотографії цитологічних препаратів каріоцитів особи з 

ідіопатичнм мієлофіброзом; 48 годин культивування; забарвлення за 

Паппенгеймом; А,Б 400; В,Г  1000; а – апоптоз, б – мітоз, с – некроз, м1 –

мієлобласт, м2 – мегакаріобласт 
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А Б 

В Г 

Д Е 

 Рис. 3.80. Мікрофотографії цитологічних препаратів каріоцитів особи з ідіопа-

тичним мієлофіброзом за впливу МІ-1 у зростаючих концентраціях; забарв-

лення за Паппенгеймом; А, В, Д 400;  Б, Г, Е 1000; А, Б – 0,008 мМ МІ-1; 

В, Г – 0,016 мМ МІ-1; Д, Е – 0,032 мМ МІ-1; а – апоптоз, б – мітоз, с – некроз, 

м1  мієлобласт, м2 – мегакаріобласт 

  

Отже, похідне малеіміду МІ-1 пригнічує проліферативну активність і 

життєздатність неопластичних бластних (гемопоетичних) клітин за ідіопатич-

ного мієлофіброзу (50% інгібування за 0,012 мМ МІ-1), та індукує апоптоз. 
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 Виходячи із вищевикладеного можна зробити висновок, що дія МІ-1 на 

неопластичні клітини гемопоетичного походження різних напрямків 

диференціювання однаково направлена: пригнічення проліферативної 

активності і життєздатності та індукція апоптозу у мікромолярних 

концентраціях. Така ж закономірність дії МІ-1 підтверджена на неопластичних 

клітинах епітеліального походження [55, 287]. У той же час, за хронічного 

впливу МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг (що відповідає 110-4 М у крові за повного 

всмоктування) еритро-, лейко- і тромбоцитопоез не зазнають істотних змін [26]. 

Пригнічення лейкопоезу і тромбоцитопоезу і порушення еритропоезу 

відбувається за підгострого впливу МІ-1 у дозах 13,5 та 27 мг/кг (відповідає 5 

та 1010-4 М у крові) [215]. 

 

3.10 Дослідження антианемічних властивостей гетерополіядерного 

Cu/Fe-комплексу [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] та вмісту катіонів заліза і міді у 

сироватці крові за експериментальної анемії у щурів 

  

У всьому світі на анемію страждатюь 1,62 мільярди людей, що становить 

24,8 % населення [185]. Хронічні захворювання знижують біодоступність 

заліза, необхідного для еритропоезу [170, 201, 244, 281, 494]. Канцерогенез 

також вважають хронічним захворюванням [243, 255, 351]. Прозапальні 

цитокіни зменшують життєздатність еритроцитів і пригнічують еритропоез 

[123, 286, 399]. Поширеність дефіциту заліза в онкологічних пацієнтів варіює 

від 32% до 60%, при цьому у більшості хворих з дефіцитом заліза виявляється 

анемія [226, 236, 406, 524, 545]. 60 %  пацієнтів з колоректальним раком мають 

залізодефіцитну анемію [248, 258,], так само як і за розвитку хімічноіндуко-

ваного колоректального канцерогенезу, як показано в наших дослідженнях 

(підрозділ 3.1) [216], і лейкеміях [115, 361]. Тому пошук нових сполук з 

антианемічними властивостями і низькою токсичністю є актуальним. 
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Відомо, що іони міді відіграють важливу роль в транспорті іонів заліза 

[117, 165, 479, 535]. Мідь входить до складу білка ентероцитів 12-палої кишки 

гефестину, який забезпечує абсорбцию Fe в шлунково-кишковому тракті [117, 

488]. Також, білок плазми церулоплазмін, який містить Сu, забезпечує 

окислення Fe2+ у Fe3+, що необхідно для зв’язування іону з білком плазми 

трансферином, який транспортує залізо до клітин кісткового мозку [75, 205]. 

Крім того, мітохондріальний білок фратаксин, до складу якого входить Сu, 

подібний за структурою до ферритину і, ймовірно, забезпечує накопичення в 

зв’язанному нетоксичному стані Fe в мітохондріях багатьох типів клітин. При 

відсутності фратаксину накопичується незв’язане залізо в мітохондріях з 

подальшим оксидативним пошкодженням мітохондріальних мембран [494]. Сu 

також входить до складу цитохром-с-оксидази мітохондрій [503]. На користь 

участі цитохром-с-оксидази в метаболізмі заліза і синтезі гемоглобіну свідчать 

виявлені мутації гену цього ферменту у людей з рефрактерною анемією з 

кільцевими сидеробластами (варіант мієлодиспластичного синдрому) [300]. З 

вищевикладеного видно, що мідь відграє важливу роль у всмоктуванні, 

транспорті та накопиченні заліза в організмі.  

Необхідність вивчення анемій і удосконалення препаратів, які б усували 

даний стан, сприяла створенню експериментальних моделей анемій. Ми 

поставили за мету проаналізувати динаміку показників крові і еритроцитарних 

індексів, які надають характеристику власне еритроцитам та, останнім часом, 

активно використовуються для встановлення виду анемії, при створенні анемії 

в експерименті за допомогою крововилучень, а також вивчити рівень заліза і 

міді в сироватці крові на піку розвитку експериментальної анемії у щурів.  

В основі одного з методів створення експериментальної анемії лежать 

крововтрати, внаслідок яких в організмі зменшується рівень гемоглобіну [124, 

413, 417]. Динаміку показників крові досліджували: в групі з 

експериментальною анемією після кожного крововилучення та на наступний 

день після останнього крововилучення, що відповідає піку анемії; в 
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контрольній групі – на початку і в кінці (що відповідає піку анемії) досліду, 

щоб уникнути крововтрат і, як наслідок, зміни показників крові.  

Як видно з табл. 3.13 показники крові щурів контрольної і 

експериментальної (анемія) груп до початку крововилучень (вихідні значення) 

не відрізняються, що свідчить про однорідність груп за цими показниками, і 

перебувають у межах фізіологічної норми. 

Таблиця 3.13 

Гематологічні показники щурів до початку експерименту  (Мm) 

                Група 

Показники 

Контрольна 

група 

Експериментальна 

анемія 

Експериментальна 

анемія+КL447 

Еритроцити, х1012/л 
144,2 ± 2,15 143,1 ± 1,51 146,3± 1,55 

Гемоглобін, г/л 
7,54 ± 0,05 7,50 ± 0,07 7,61 ± 0,07 

Гематокрит, % 
43,59 ± 0,36 43,39 ± 0,25 43,88 ± 0,50 

MCV, фемтолітри 
57,81 ± 0,34 57,88 ± 0,41 57,65 ± 0,28 

MCH, пг 
19,12 ± 0,23 19,08 ± 0,10 19,22 ± 0,11 

MCHC, г/л 
330,9 ± 4,49 329,7 ± 2,96 333,5 ± 3,05 

Ретикулоцити, % 
3,91 ± 0,41 4,05 ± 0,27 4,1 ± 0,21 

Лейкоцити, 109/л 
21,06 ± 1,68 20,54 ± 1,04 17,91 ± 1,28 

Концентрація 

катіонів заліза у 

сироватці крові, 

мкм/л 

38,57 ± 2,33 

 

39,34 ± 2,41 

 

39,60 ±2,98 

 

Примітка: MCV – середній об’єм еритроцитів, МСН – середній вміст 

гемоглобіну в еритроцитів (пг), МСНС – середня концентрація гемоглобіну в 

еритроциті (г/л). 
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Крововтрати в групі експериментальної анемії призводять до поступовго 

зменшення гемоглобіну, кількості еритроцитів і гематокриту, які досягають 

найменших показників на піку анемії (рис. 3.81). Як видно з рис. 3.81 (А), після 

першого та другого крововилучень спостерігається найбільш інтенсивне 

зменшення гемоглобіну в середньому на 16% (р<0,001) та 9% (р<0,01) 

відповідно попереднім показникам даної групи. Після третього крововилучення 

відбувається менш різке зменшення даного показника в середньому на 5% 

відносно попередніх значень. Подібна динаміка стосується кількості 

еритроцитів (рис. 3.81 Б) і, як наслідок, гематокриту (рис. 3.81 Г). Зниження 

інтенсивності зменшення гемоглобіну і кількості еритроцитів після третього 

крововилучення пов’язане із активацією еритропоезу в кістковому мозку у 

відповідь на крововтрати із метою відновлення кількості еритроцитів. Оскільки 

відомо, що період диференціювання від проеритробласта до ретикулоцита 

відбувається приблизно 5 діб [99, 361, 558], а третя крововтрата в нашому 

досліді відбувалась саме на 5 добу, тому після третього крововилучення ми і 

спостерігаємо менш істотне зменшення еритроцитарних показників внаслідок 

компенсації їх дефіциту за рахунок утворення і виходу нових клітин із 

кісткового мозку в кров. Ці дані підтверджуються істотним збільшенням 

кількості ретикулоцитів у крові (рис. 3.81 В) саме на третьому крововилученні 

із подальшим збільшенням після наступних кровтрат. Всі вищевказані 

показники були вірогідно меншими (р<0,01) порівняно з показниками 

контрольної групи вже після першої крововтрати і залишались такими 

протягом всіх наступних крововилучень. 
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Рис. 3.81. Динаміка концентрації гемоглобіну (А), кількості еритроцитів (Б) і 

ретикулоцитів (В) та гематокриту (Г) у крові щурів за низки крововтрат для 

відтворення експериментальної анемії  
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Аналіз динаміки еритроцитарних індексів, до яких відносяться середній 

об’єм еритроцитів (МСV), середній вміст гемоглобіна в еритроцитах (MCH) і 

середня концентрація гемоглобіна в еритроцитах (MCHС) показав, що після 

першого крововилучення вірогідно зменшується вміст і концентрація 

гемоглобіну в еритроцитах (р≤0,05; рис. 3.82). Зменшення вмісту гемоглобіну в 

еритроцитах можна пояснити „терміновим” виходом незрілих еритроцитів із 

низьким вмістом гемоглобіну з кісткового мозку для компенсації кількості 

клітин після крововтрати. На користь цього твердження свідчить вірогідне 

збільшення кількості ретикулоцитів після першого крововилучення 

(рис. 3.81 В). Середній об’єм еритроцитів після першої крововтрати не 

змінюється (рис. 3.82 В). Але після другого крововилучення спостерігається 

вірогідне збільшення (р<0,05) цього показника, що також пов’язане з 

прискореним виходом у кров недозрілих еритроцитів (ритикулоцитів), які 

мають більший об’єм. Збільшенний об’єм молодих еритроцитів доведено у 

людей [99, 361, 413, 417]. Це підтверджується різким збільшенням кількості 

ретикулоцитів у крові в цей період (рис. 3.81 В). Тривалі хронічні крововтрати 

призводять до протилежних змін – зменшення об’єму еритроцитів. Такі зміни 

пов’язані із вичерпанням резервних можливостей організму і тривалим 

дозріванням еритроцитів при дефециті заліза, тому вони також містять менше 

гемоглобіну. Це є характерними для залізодефіцитної анемії у людей [99, 361, 

413, 417, 490]. Зменшення середнього об’єму еритроцитів також характерно для 

диференціювання попередників еритроцитів у кістковому мозку при дефіциті 

іонів заліза, що підтверджується в наших дослідженнях істотним зменшенням 

вмісту гемоглобіну в еритроцитах (рис. 3.82 Б) після другого крововилучення. 

Подальші крововилучення призводять до стабілізації низького рівня вмісту і 

концентрації гемоглобіну в еритроцитах. Немає різниці між кількістю 

ретикулоцитів на п’ятому крововилученні і піку анемії (рис. 3.81 В), що 

свідчить про „швидкість” еритропоезу на максимальному рівні.   
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Рис. 3.82. Динаміка еритроцитарних індексів за низки крововтрат для 

відтворення експериментальної анемії у щурів; (А) MCH – середній вміст 

гемоглобіну в еритроциті,  (Б) MCHС – середня концентрація гемоглобіну в 

еритроциті, (В) МСV – середній об’єм еритроцита 
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Як видно на мікрофотографіях мазків крові забарвлених діамантовим 

крезиловим синім (рис. 3.83 А, Б) кількість ретикулоцитів на піку анемії істотно 

перевищує ці показники контрольної групи. Аналіз цитологічних препаратів 

крові на піку експериментальної анемії показав помірну гіпохромію 

еритроцитів (рис. 3.83  Г, г). Істотна частина еритроцитів мають зменшений 

об’єм (мікроцити; рис. 3.83  Г, в), що свідчить про виражений анізоцитоз 

(наявність еритроцитів різного розміру), і змінену шиповату форму (ехіноцити; 

рис. 3.83  Г, в) – помірний пойкілоцитоз (наявність еритроцитів різної форми).   

А Б 

В Г 

Рис. 3.83. Мікрофотографія мазків крові; А, Б – забарвлених діамантовим 

крезиловим синім; В, Г – забарвлених за Паппенгеймом, 1000; А, В – 

контрольна група; Б, Г – експериментальна анемія, пік анемії;  а  еритроцити,  

б – ретикулоцити; в – мікроцити, ехіноцити, г – поліхроматофільний 

гіпохромний еритроцит, д – поліхроматофільний нормобласт 

 

Привертає увагу значна кількість поліхроматофільних еритроцитів 

(рис. 3.83 Г, г), які є новоутвореними „молодими” клітинами. Як видно з 

б 

а 
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рис. 3.83 Г такі молоді еритроцити мають більший об’єм, що співпадає з 

даними літератури, але вони є гіпохромними, що характерно для 

диференціювання цих клітини за дефіциту іонів заліза. Вихід із кісткового 

мозку в кров поліхроматофільних нормобластів (рис. 3.83 Г, д), які є 

попередниками еритроцитів, свідчить про прискорене диференціювання і вихід 

клітин із кісткового мозку для покриття дефіциту еритроцитів в крові.  

Дослідження вмісту заліза і міді в сироватці крові на піку анемії показало 

істотне зменшнення концентрації заліза (р<0,001) і, навпаки, збільшення міді 

(р≤0,05) в групі з експериментальною анемією порівняно з показниками 

контрольної групи (рис. 3.87, рис. 3,88).   

Таким чином, при створенні експериментальної анемії за допомогою 

крововилучень вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів, гематокрит, вміст і 

концентрація гемоглобіну в еритроцитах найбільш істотно зменшуються після 

першого та другого крововилучення. Подальші крововилучення призводять до 

менш різкого зменшення цих показників, що пов’язане із активацією 

еритропоезу і виходом в кров незрілих зі зниженим вмістом гемоглобіну 

еритроцитів для покриття дефіциту цих клітин. Вищевказані показники та вміст 

сироваткового заліза сягають найменших значень на піку анемії і є 

характерними для залізодефіцитної анемії. Збільшена кількість ретикулоцитів в 

крові свідчить про активацію еритропоезу. Кількість та склад лейкоцитів крові 

не змінюється. Концентрація іонів міді в сироватці крові при 

експериментальній анемії вірогідно збільшується. 

 Новосинтезований гетерополіядерний комплекс 

[Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] (код KL447) містить катіони міді (ІІ) і заліза (ІІ). 

Відомо, що двохвалентне залізо входить до складу гемоглобіну еритроцитів 

крові [239, 381], а катіони міді – до складу білків, які беруть участь у транспорті 

і зберіганні катіонів заліза [51, 116, 283, 488]. Тому дослідження впливу даного 

комплексу на стан, який пов’язаний з дефіцитом гемоглобіну і катіонів заліза 

(експериментальна анемія) є необхідним для встановлення його антианемічних 
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властивостей. Катіони міді, що входять до складу цього комплексу, можуть 

покращити транспорт катіонів заліза в організмі. 

 Як зазначалось вище, на початку досліду вихідні показники еритроцитів і 

ретикулоцитів, а також еритроцитарні індекси та вміст заліза у сироватці крові 

(табл 3.13) експериментальних груп тварин (контрольна, експериментальна 

анемія й експериментальна анемія за введення гетерополіядерного комплексу 

KL447) знаходяться в межах фізіологічних значень і не  відрізнялись між 

групами, що відчить про їх однорідність за цими параметрами.  

На піку експериментальної анемії у двох групах експериментальної анемії  

еритроцитарні показники крові істотно не відрізняються. Порівняно з 

показниками контрольної групи вірогідно зменшений рівень гемоглобіну 

(p<0,001), кількість еритроцитів у крові, гематокрит (рис. 3.84), вміст та 

концентрація гемоглобіну в еритроцитах (рис. 3.85), тоді як кількість 

ретикулоцитів істотно збільшена (p<0,001) (рис. 3.86). Вміст заліза у сироватці 

крові на піку анемії (рис. 3.87) вірогідно менший порівняно з контрольною 

групою (p≤0,01) й істотно не відрізняється між експериментальними групами. 

Концентрація міді на піку анемії змінюється у протилежному напрямку, тобто 

підвищується (p<0,05) (рис. 3.88). Необхідно зазначити, що у контрольній групі 

вірогідно зростає концентрація міді (p<0,01) у сироватці крові у період, який 

відповідає піку анемії і 6-й добі відновного періоду експериментальних груп 

(рис. 3.88). Таке підвищення пов’язане із здійсненням крововилучень, 

необхідних для визначення фонових показників та показників крові у період, 

що відповідає піку анемії експериментальних груп. Тому концентрацію міді у 

сироватці крові експериментальних груп порівнювали з показниками 

контрольної групи, які отримані в час піку анемії експериментальних груп. 

Дослідження впливу гетерометалевого комплексу КL447 на відновлення 

показників крові після створення експериментальної анемії показало, що після 

п’яти днів введення досліджуваної речовини на 6-у добу відновного періоду 

вміст гемоглобіну у крові істотно не відрізняється від даного показника у групі 

з експериментальною анемією (рис. 3.84 А). В обох експериментальних групах 
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цей показник залишається істотно меншим (p<0,001) порівняно з показниками 

контрольної групи. 
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Рис. 3.84. Відновлення концентрації гемоглобіну (А), кількості 

еритроцитів (Б) гематокриту (В) у крові щурів після експериментальної анемії і 

на фоні введення КL447; (Мm); * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 порівняно з 

контрольною групою; # p<0,05 порівняно з групою з експериментальною 

анемією (тест Даннета) 
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Виявлено вірогідне збільшення гемоглобіну (p<0,05) на фоні введення 

КL447 на 10-у та 15-у добу відновного періоду порівняно з групою з 

експериментальною анемією. На 20-у добу відновного періоду ця різниця 

зникає. КL447 призводить до відновлення рівня гемоглобіну до контрольних 

значень на 15-у добу відновного періоду, а в групі з експериментальною 

анемією він залишється вірогідно меншим (p<0,01).  

Кількість еритроцитів у крові на фоні введення КL447 істотно не 

відрізняється від показників у групі з експериментальною анемією на 6-у добу 

відновного періоду (рис. 3.84 Б). На 10-у добу відновного періоду має місце 

тенденція до відновлення даного показника під впливом КL447 (р=0,06), хоча 

різниця невірогідна порівняно з групою з експериментальною анемією. Немає 

різниці у кількості еритроцитів у крові між групами на 15-у (р=0,09) і 20-у 

(р=0,1) добу відновного періоду. Порівняно з кількістю еритроцитів у 

контрольній групі за впливу КL447 різниця відсутня вже на 10-у добу 

відновного періоду, тоді як у групі з експериментальною анемією  залишається 

вірогідно меншою (p<0,05). У двох експериментальних групах на 10-у добу 

відновного періоду кількість еритроцитів у крові істотно нижча порівняно з 

фоновими показниками (p<0,05). За впливу КL447 кількість еритроцитів 

відновлюється до вихідних значень на 15-у добу відновного періоду, а в групі з 

експериментальною анемією вона залишається вірогідно меншою (p<0,05). 

Кількість еритроцитів сягає фонових значень в обох групах на 20-у добу 

відновного періоду. 

Динаміку відновлення гематокриту показано на рис. 3.84 В. Не виявлено 

різниці між даними показниками експериментальних груп на 6-у добу 

відновного періоду, але він вірогідно нижчий (p≤0,001) в обох групах порівняно 

з показниками контрольної групи. Під впливом КL447 зникає різниця даного 

показника на 10-у добу відновного періоду порівняно з контрольною групою, а 

в групі з експериментальною анемією він знижений невірогідно, на рівні 

тенденції (р=0,07). На 15-у та 20-у добу відновного періоду не виявлено різниці 

між гематокритом експериментальних і контрольної груп. 
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Динаміку відновлення еритроцитарних індексів наведено на рис. 3.85. За 

дії КL447 вірогідно зростає вміст гемоглобіну в еритроцитах (МСН) на 10-у та 

15-у добу відновного періоду (p≤0,05) порівняно з показниками групи з 

експериментальною анемією (рис. 3.85 A). Порівняно з показниками 

контрольної групи різниця в МСН зникає на 15-ту добу відновного періоду. В 

групі з експериментальною анемією МСН залишається вірогідно нижчим на 

10-у (p<0,001), 15-у  (p<0,05) та 20-у (p<0,05) добу відновного періоду 

порівняно з показниками контрольної групи.  
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Рис. 3.85. Відновлення еритроцитарних індексів у крові щурів після 

експериментальної анемії і на фоні введення КL447 (А – середній вміст 

гемоглобіну в еритроциті (МСН); (Мm); Б –  середня концентрація 

гемоглобіну в еритроциті (МСНС)); * p0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 порівняно з 

контрольною групою; # p<0,05 порівняно з групою з експериментальною 

анемією (тест Даннета) 
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Вірогідне збільшення (p<0,05) концентрації гемоглобіну в еритроцитах 

під впливом КL447 зареєстровано на 15-у добу відновного періоду порівняно з 

показниками групи експериментальної анемії (рис. 3.85, Б). У цей час зникає 

різниця між даними показниками порівняно з контрольною групою, а в групі з 

експериментальною анемією він залишається істотно меншим (p<0,01). На 20-у 

добу відновного періоду в групі з експериментальною анемією МСНС 

залишається меншим (р=0,05) порівняно з контролем, а після впливу КL447 

різниця між групами відсутня.Динаміка кількості ретикулоцитів під час 

відновлення після експериментальної анемії представлена на рис. 3.86. Як 

видно з рис. 3.86, під впливом КL447 кількість ретикулоцитів істотно вища 

порівняно з показниками групи експериментальної анемії протягом всього 

відновного періоду, що свідчить про більш ефективне відновлення еритроцитів. 
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Рис. 3.86. Динаміка кількості ретикулоцитів у крові щурів під час 

відновлення після експериментальної анемії і на фоні введення КL447; (Мm); 

* p0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 порівняно з контрольною групою; # p<0,05 

порівняно з групою з експериментальною анемією (тест Даннета) 

 

Відновлення еритроцитарних показників крові залежить від рівня заліза у 

сироватці крові. Як видно з рис. 3.87 у контрольній групі відбувається 

збільшення вмісту катіонів заліза у сироватці крові (p≤0,05) у період, який 
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відповідає піку анемії і 6-й добі відновного періоду в експериментальних 

групах, порівняно з вихідними значеннями. Такі зміни пов’язані з виходом цих 

катіонів із депо для участі у процесах відновлення клітин крові, кількість яких 

зменшується внаслідок крововилучень для вимірювання показників. Тому, на 

10-у, 15-у та 20-у добу відновного періоду показники експериментальних груп 

порівнювали із значенням контрольної групи, отриманими в період піку анемії 

експериментальних груп. 
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Рис. 3.87. Концентрація катіонів заліза у сироватці крові щурів після 

експериментальної анемії і на фоні введення КL447; (Мm); *** p<0,001 

порівняно з контрольною групою; # p<0,05 порівняно з групою з 

експериментальною анемією (тест Даннета) 

 

Катіони заліза входять до складу комплексу КL447, тому проведено 

дослідження впливу цього комлекса на концентрацію заліза у сироватці крові.  

Як видно з рис. 3.87, на піку анемії у двох експериментальних групах 

концентрація заліза у сироватці крові вірогідно нижча порівняно з показниками 

контрольної групи, а між собою істотно не відрізняється. У групі з 

експериментальною анемією він залишається вірогідно нижчим порівняно з 

контрольними значеннями протягом 20-ти діб відновного періоду. Під впливом 

КL447 рівень заліза у сироватці крові вірогідно вищий порівняно з показниками 
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групи з експериментальною анемією на 6-ту, 10-ту та 15-ту добу відновного 

періоду (p≤0,05), на 20-ту добу різниця вмісту даного катіону невірогідна 

(p=0,06). КL447 відновлює рівень сироваткового заліза майже до контрольних 

значень вже на початку відновного періоду, про що свідчить відсутність 

істотної різниці порівняно з показниками контрольної групи.  

На піку анемії спостерігається істотне підвищення концентрації катіонів 

міді (p<0,05) (рис. 3.88). Як видно з рис. 3.88 у контрольній групі відбувається 

збільшення вмісту катіонів заліза у сироватці крові (p<0,01) у період, який 

відповідає 6-й добі відновного періоду в експериментальних групах порівняно з 

піком анемії. Ці зміни пов’язані із залученням цих катіонів до процесів 

транспорту катіонів заліза, рівень якого підвищується для відновлення 

еритроцитів внаслідок крововилучень для вимірювання показників. Тому, на 

10-у, 15-у та 20-у добу відновного періоду показники експериментальних груп 

порівнювали із значенням контрольної групи, отриманими в період піку анемії 

експериментальних груп.  
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Рис. 3.88. Концентрація катіонів міді у сироватці крові щурів після 

експериментальної анемії і на фоні введення КL447; (Мm); * p0,05, ** p<0,01, 

порівняно з контрольною групою; # p<0,05 порівняно з групою з 

експериментальною анемією (тест Даннета) 
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До складу КL447 входять катіони міді (ІІ), тому ми дослідили їх 

концентрацію за дії даного комплексу. Протягом 20-ти діб відновного періоду 

після експериментальної анемії рівень міді залишається істотно вищим 

порівняно з показниками у контрольній групі (p<0,01). Під впливом КL447 цей 

показник має вищі значення порівняно з групою з експериментальною анемією 

на 6-у та 10-у добу відновного періоду (p≤0,05). На 15-ту і 20-ту добу 

відновного періоду різниця невірогідна (p=0,06, p=0,1, відповідно). 

Під впливом КL447 відбувається активне відновлення еритроцитарних 

показників крові, що підтверджується вищою концентрацією гемоглобіну, 

збільшеним вмістом гемоглобіну в еритроцитах, активним утворенням 

ретикулоцитів у крові щурів порівняно з групою з експериментальною анемією, 

що свідчить про антианемічні властивості даної сполуки [17]. КL447 відновлює 

вміст заліза у сироватці крові за його дефіциту. Після введення щурам з 

експериментальною анемією КL447 підвищує концентрацію міді у сироватці 

крові [218]. 

 

3.11 Гематотоксична дія гетерополіядерного Cu/Fe-комплексу 

[Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO), dmenN,N´диметилетилендіамін]  

 

Гематотоксичну дію KL447 досліджували у дозах 2,5, 25 і 100 мг/кг 

протягом місяця (5 днів на тиждень). KL447 у дозі 25 мг/кг містить 3 мг/кг 

заліза, що відповідає терапевтичній дозі при лікуванні анемій і 3,5 мг/кг міді. За 

вмістом заліза доза 100 мг/кг перевищує терапевтичну дозу у 4 рази, а міді – 

майже у 200 раз. Вихідні значення основних показників крові контрольної та 

експериментальних груп істотно не відрізняються і знаходяться в межах 

фізіологічних значень (табл. 3.14).  
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Таблиця 3.14 

Показники крові щурів у групах до введення KL447, (Мm) 

Група Гемоглобін, 

г/л 

Еритроцити, 

1012/л 

MCH, 

пг 

Лейкоцити, 

109/л 

Контрольна група 154,1 ± 3,60 8,00 ± 0,14 19,26±0,17 18,28 ± 2,02 

КL447 2,5 мг/кг 158,63 ± 4,18 8,01 ± 0,10 19,78±0,34 23,76 ± 2,58 

КL447 25 мг/кг 149 ± 1,94 7,76 ± 0,06 19,21±0,17 19,68 ± 1,64 

КL447 100 мг/кг 154,1 ± 4,30 7,86 ± 0,22 19,62±0,21 21,05 ± 1,06 

Примітка: MCH – середній вміст гемоглобіну в еритроцитах, пг 

 

Після місячного введення KL447 у дозах 2,5 і 25 мг/кг не змінюється 

концентрація гемоглобіну і кількість еритроцитів у крові, а доза 100 мг/кг – 

призводить до вірогідного їх зниження (рис. 3.89, 3.90).  
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Рис. 3.89. Концентрація гемоглобіна в крові щурів за дії KL447 у 

зростаючих дозах протягом місяця (Мm); ** p<0,01 порівняно з контрольною 

групою (тест Даннета) 
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Рис. 3.90. Кількість еритроцитів у крові щурів за дії KL447 у зростаючих 

дозах протягом місяця (Мm); * p<0,05 порівняно з контрольною групою (тест 

Даннета) 

 

Не виявлено істотного впливу KL447 у всіх досліджених дозах на 

гематокрит (рис. 3.91) і вміст гемоглобіну в еритроцитах (рис. 3.92). 
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Рис. 3.91. Гематокрит крові щурів за дії KL447 у зростаючих дозах 

протягом місяця (Мm) 
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Рис. 3.92. Середній вміст гемоглобіна в еритроцитах крові щурів (МСН) 

за дії KL447 у зростаючих дозах протягом місяця (Мm) 

 

У максимальній досліджуваній дозі 100 мг/кг KL447 зменшує середню 

концентрацію гемоглобіну в еритроцитах (рис. 3.93) і збільшує середній об’єм 

еритроцитів (рис. 3.94) та кількість ретикулоцитів (рис. 3.95, 3.96 Б).  
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Рис. 3.93. Середня концентрація гемоглобіна в еритроцитах крові щурів 

(МСНС) за дії KL447 у зростаючих дозах протягом місяця (Мm); *** p<0,001 

порівняно з контрольною групою (тест Даннета) 
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Рис. 3.94. Середній об’єм еритроцитів крові щурів (МСV) за дії KL447 у 

зростаючих дозах протягом місяця (Мm); * p<0,05 порівняно з контрольною 

групою (тест Даннета) 
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Рис. 3.95. Кількість ретикулоцитів у крові щурів за дії KL447 у 

зростаючих дозах протягом місяця (Мm); * p<0,05 порівняно з контрольною 

групою (тест Даннета) 

 

У мазках крові всіх щурів виявляються 1-2 оксифільних або по-

ліхроматофільних нормобластів (рис. 3.96 В) в середньому на 200 лейкоцитів. 

Це свідчить про істотну стимуляцію еритроїдної ланки гемопоезу і вихід 

ядерних попередників еритроцитів із кістковго мозку в кров. 
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Рис. 3.96. Мікрофотографії мазків крові щурів; А, Б  –  забарвлення діаманто-

вим крезиловим синім, стрілками позначені ретикулоцити, 400: А – контроль-

на група, Б – KL447 у дозі 100 мг/кг, введення протягом місяця; В, Г – забарв-

лення за Паппенгеймом, 1000; KL447 у дозі 100 мг/кг, введення протягом 

місяця: В – поліхроматофільний нормобласт; Г – вакуолізовані лімфоцити. 

 

Аналізуючи зміни в еритроцитарній лінії крові можна припустити, що 

KL447 у дозі 100 мг/кг викликає гемоліз еритроцитів, про що свідчить змен-

шення концентрації гемоглобіну і кількості еритроцитів у крові і компенсується 

збільшенням кількості ретикулоцитів. Оскільки ретикулоцити є попередниками 

еритроцитів [99, 361, 558], вони мають більший об’єм, що підтверджується 

підвищенням середнього об’єму еритроцитів. Аналогічні результати отримані в 

наших попередніх дослідженнях з використанням експериментальної моделі 

анемії, яку створювали за допомогою крововтрат [18].  

KL447 в усіх досліджених дозах не впливає на загальну кількість 

лейкоцитів у крові. У найменшій дозі 2,5 мг/кг KL447 викликає еозинофілію, у 
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дозах 25 і 100 мг/кг збільшення кількості еозинофілів невірогідне (табл. 3.14). 

Інші показники лейкоцитарного складу не змінюються. Із морфологічних 

особливостей лейкоцитів привертає увагу вакуолізація лімфоцитів, як показано 

на мікрофотографії мазка крові щурів після введення KL447 у дозі 100 мг/кг 

(рис. 3.96 Г), і моноцитів крові. Якщо для моноцитів вакуолізація є 

характерною у нормі, то для лімфоцитів воня є ознакою патологічних процесів, 

таких як лейкози, лімфопроліферативні [40-42] та метаболічні захворювання 

[167]. 

Таблиця 3.14 

Загальна кількість лейкоцитів і показники  лейкограми щурів після 

введення  per os KL447 протягом місяця у дозах  2,5, 25 і 100 мг/кг (Мm) 

                Група 

Показники 

 Контрольна 

група 

КL447  

2,5 мг/кг 

КL447  

25 мг/кг 

КL447  

100 мг/кг 

Лейкоцити х109/л 19,34±2,06 18,18±1,49 19,94±1,80 18,46±1,52 

Еозинофільні 

гранулоцити 

% 0,44±0,20 3,50±0,59* 1,81±0,48 2,06±0,74 

109/л 0,09±0,04 0,60±0,09* 0,37±0,10 0,35±0,07 

Паличкоядерні 

нейтрофильні 

гранулоцити 

% 0,31±0,13 0,50±0,25 0,50±0,19 0,75±0,21 

109/л 0,07±0,03 0,08±0,04 0,12±0,06 0,13±0,11 

Сегментоядерні 

нейтрофильні 

гранулоцити 

% 13,94±0,96 14,31±1,06 12,88±1,68 14,25±1,64 

109/л 2,64±0,23 2,52±0,15 2,63±0,48 2,57±0,32 

Лімфоцити, 
% 78,56±1,35 75,44±2,09 76,44±1,02 77,19±1,83 

109/л 15,26±1,75 13,88±1,43 15,15±1,22 14,33±1,34 

Моноцити % 6,75±0,51 6,25±1,19 8,38±1,09 5,75±0,63 

109/л 1,29±0,14 1,11±0,22 1,66±0,24 1,07±0,18 

Примітка: * р<0,05 порівняно з контрольною групою 
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Токсичний вплив KL447 може бути обумовлений дією катіонів міді і 

заліза, які входять до його складу. Відомо, що надлишок катіонів обох цих 

металів призводить до гемолізу еритроцитів [2, 158, 176, 179, 498, 568]. Це 

пов’язано з тим, що вони каталізують утворення вільних радикалів, які 

взаємодіють з білками цитоскелету і мембран і запускають процес перекисного 

окиснення ліпідів. Токсична дія вказаних металів призводить до зміни кількості 

нейтрофільних гранулоцитів [2, 503]. У нашому досліджені кількість цих клітин 

залишається в межах норми, хоча дози металів істотно перевищують 

терапевтичні і вводилися протягом місяця. Це свідчить про меншу токсичність 

металів у складі комплексних сполук порівняно з ефектами їх простих солей.  

Таким чином, гетерополіядерний Cu/Fe комплекс KL447 

[Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO), dmenN,N´диметилетилендіамін] у дозах 2,5 і 

25 мг/кг, які за вмістом заліза не перевищують терапевтичні дози, протягом 

місячного введення істотно не впливає на показники крові щурів. Введення 

протягом місяця KL447 у дозі 100 мг/кг, що в 4 рази перевищує терапевтичну 

дозу заліза і майже у 200 разів – міді, призводить до зменшення концентрації 

гемоглобіну і кількості еритроцитів у крові, а також середньої концентрації 

гемоглобіну в еритроцитах, збільшення середнього об’єму еритроцитів та 

кількості ретикулоцитів, що свідчить про розвиток гемолітичної анемії. KL447 

призводить до незначної еозинофілії і вакуолізації лімфоцитів, інші показники 

лейкоцитів (кількість і склад лейкоцитів) істотно не змінюються. 

Для з’ясування первинних ефектів та особливостей розвитку гемато-

логічної відповіді на вплив KL447 у дозі 100 мг/кг був проведений аналіз 

динаміки гематологічних показників після 5-ти, 10-ти та 15-діб впливу. 
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Динаміка гематотоксичного впливу гетерополіядерного комплексу 

[Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO), dmenN,N´диметилетилендіамін] (код KL447) 

 

Після 5-ти введень КL447 у дозі 100 мг/кг відбувається істотне зниження 

концентрації гемоглобіну в крові (p<0,01; рис. 3.97), кількості еритроцитів 

(p<0,001; рис. 3.98), концентрації гемоглобіну в еритроцитах (p<0,01; рис. 

3.101).  
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Рис. 3.97. Динаміка концентрації гемоглобіну в крові щурів за впливу КL447 у 

дозі 100 мг/кг; ** p<0,01; *** p<0,001 порівняно з контрольною групою (тест 

Даннета) 
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Рис. 3.98. Динаміка кількості еритроцитів у крові щурів за впливу КL447 у дозі 

100 мг/кг; *** p<0,001 порівняно з контрольною групою (тест Даннета)  
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Гематокрит зменшується невірогідно через широкі межі коливань даного 

показника (р=0,09; рис. 3.99). Вміст гемоглобіну в еритроцитах (МСН) 

вірогідно не змінюється (рис. 3.100). Середній об’єм еритроцитів істотно 

збільшується (p<0,001; рис. 3.102). Вищевказані зміни можна пояснити 

гемолізом еритроцитів після введення досліджуваної речовини, що обумовлене 

вмістом в ній катіонів заліза і міді, а також ціаніду.  
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Рис. 3.99. Динаміка гематокриту крові щурів за впливу КL447 у дозі 100 мг/кг 
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Рис. 3.100. Динаміка середнього вмісту гемоглобіна в еритроциті (МСН) крові 

щурів за впливу КL447 у дозі 100 мг/кг; * p<0,05 порівняно з контрольною 

групою (тест Даннета) 



 

 

233 

250

270

290

310

330

350

Контрольна

група

5 введень  

KL447-100 мг/кг

10 введень

KL447-100 мг/кг

15 введень

KL447-100 мг/кг

г/л

**

*

***

 

Рис. 3.101. Динаміка середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті (МСНС) 

крові щурів за впливу КL447 у дозі 100 мг/кг; * p<0,05, ** p<0,01; *** p<0,001 

порівняно з контрольною групою (тест Даннета) 
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Рис. 3.102. Динаміка середнього об’єму еритроцитів (МСV) крові щурів за 

впливу КL447 у дозі 100 мг/кг; *** p<0,001 порівняно з контрольною групою 

(тест Даннета)  

 

Дане припущення підтверджується різким збільшенням кількості 

ретикулоцитів в крові (*** p<0,001; рис. 3.103), що є компенсаторною реакцією 

організму на зменшення кількості еритроцитів у крові внаслідок їх гемолізу. Як 

відомо, ретикулоцити є попередниками еритроцитів, вони мають більший об’єм 

порівняно з еритроцитами [99, 361, 417, 558] і знижену концентрацію 

гемоглобіну, оскільки процеси синтезу даного білка не завершені [462]. 
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Рис. 3.103. Динаміка кількості ретикулоцитів у крові щурів за впливу КL447 у 

дозі 100 мг/кг; * p<0,05, *** p<0,001 порівняно з контрольною групою (тест 

Даннета)  

 

При подальшому введенні КL447 протягом 10-ти діб залишаються 

зменшеними концентрація гемоглобіну (p<0,001; рис. 3.97) і кількість 

еритроцитів (p<0,001, рис. 3.98), вірогідно зменшується не тільки концентрація 

гемоглобіну в еритроцитах (p<0,001; рис. 3.101), але і його вміст (p<0,05; 

рис. 3.100), гематокрит зменшений невірогідно (р=0,07; рис. 3.99). Кількість 

ретикулоцитів залишається істотно збільшеною  порівняно з показниками 

контрольної групи (p<0,001; рис. 3.103), але дещо нижча, порівняно з п’ятьма 

введеннями досліджуваної речовини і співпадає з меншими показниками 

середнього об’єму еритроцитів (рис. 3.102). МСV збільшений на 8 % порівняно 

з показниками контрольної групи, але через велику варіабельність даного 

показника різниця невірогідна (р=0,08). 

Введення КL447 протягом 15-ти діб призводить до поступового 

відновлення концентрації гемоглобіну (рис. 3.97) і кількості еритроцитів 

(рис. 3.98) у крові, гематокриту (рис. 3.99), МСН (рис. 3.100). Ці показники 

залишаються нижчими за контрольні значенння, але через їх велику варіабель-

ність (внаслідок відновлення) різниця невірогідна. Залишається вірогідно 

зменшеною концентрація гемоглобіну в еритроцитах (p<0,05; рис. 3.101) і 

збільшеною кількість ретикулоцитів у крові (p<0,05; рис. 3.103).  
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Введення КL447 у дозі 100 мг/кг не змінює загальної кількості лейкоцитів 

та їх складу, окрім збільшення вмісту еозинофільних гранулоцитів у крові 

(p<0,01; табл. 3.15), яке виявлено після 15-ти введень досліджуваної сполуки. 

Ці зміни збірігаються і після 20-ти введень цієї речовини і свідчать про 

розвиток алергічної реакції в організмі.  

Таблиця 3.15 

Динаміка загальної кількості лейкоцитів і показників  лейкограми щурів 

після введення  per os KL447 у дозі  100 мг/кг (Мm) 

                Група 

Показники 

Од. 

вимір. 

Контрольна 

група 

КL447  

5 введень 

КL447  

10 введень 

КL447  

15 введень 

Лейкоцити х109/л 19,34±2,06 23,99±3,14 22,11±2,22 19,28±2,14 

Еозинофільні 

гранулоцити 

% 0,44±0,20 0,94±0,29 1,38±0,30 2,56±0,61** 

109/л 0,09±0,04 0,22±0,07 0,30±0,07 0,48±0,12** 

Паличкоядерні 

нейтрофильні 

гранулоцити 

% 0,31±0,13 0,44±0,32 0,31±0,13 0,31±0,16 

109/л 0,07±0,03 0,12±0,09 0,06±0,03 0,06±0,03 

Сегментоядерні 

нейтрофильні 

гранулоцити 

% 13,94±0,96 18,00±5,23 17,25±1,39 13,19±1,33 

109/л 2,64±0,23 4,66±1,62 3,87±0,54 2,50±0,33 

Лімфоцити, 
% 78,56±1,35 76,31±5,20 73,38±1,56 78,94±1,63 

109/л 15,26±1,75 17,96±2,61 16,23±1,73 15,31±1,94 

Моноцити % 6,75±0,51 4,31±0,37 7,69±1,16 5,00±0,61 

109/л 1,29±0,14 1,03±0,15 1,66±0,23 0,93±0,10 

Примітка: ** р<0,01 порівняно з контрольною групою (тест Даннета) 

 

Таким чином, гематотоксична дія КL447 у дозі 100 мг/кг пов’язана з 

істотним зменшенням концентрації гемоглобіну і кількості еритроцитів у крові, 

концентрації гемоглобіну в еритроцитах, тоді як кількість ретикулоцитів і 

середній об’єм еритроцитів істотно збільшені. На фоні введення КL447 
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протягом 3-ох тижнів кількість ретикулоцитів у крові зменшується порівняно з 

одним тежнем (*р<0,05), що свідчить про здатність організму компенсувати 

вплив даної речовини. КL447 призводить до збільшення кількості еозинофілів у 

крові, інші показники лейкоцитів (загальна кількість і лейкоцитарний склад) не 

змінюються [20, 21].  

 

Визначення динаміки маси щурів та макроскопічний аналіз їх 

внутрішніх органів за  дії гетерополіядерного Cu/Fe-комплексу 

[Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO), dmenN,N´диметилетилендіамін] (код KL447) 

 

Протягом місяця впливу KL447 у всіх досліджуваних дозах не виявлено 

ознак інтоксикації у щурів. Тварини зберігали активність, а динаміка маси тіла 

була позитивною. KL447 протягом перших 3-ох тижнів не впливає на ріст 

щурів, їх маса рівномірно зростає і вірогідно не відрізняється від маси 

контрольних тварин (табл. 3.16). Лише протягом останнього тижня досліду під 

дією максимальної дози KL447 ~30 % щурів починають відставати у рості, тоді 

як решта зберігає нормальний приріст. 

Таблиця 3.16 

Зміна маси щурів за дії KL447 у зростаючих дозах протягом місяця (M±m) 

Тривалість 

впливу 

Контроль 2,5 мг/кг 25 мг/кг 100 мг/кг 

Початкова 

маса 
175,9±3,04 171,5±2,79 174,6±3,14 172,4±2,65 

1 тиждень 192,1±2,62 177,0±2,81 181,6±4,01 188,1±5,93 

2 тижні 200,1±2,43 190,0±4,91 202,6±5,37 198,4±7,64 

3 тижні 206,4±3,39 195,8±5,58 207,6±6,83 206,7±8,60 

4 тижні 220,4±5,79 216,5±8,54 218,4±6,61 207,0±8,66 

 

Макроскопічний аналіз показав, що внутрішні органи щурів контрольної 

групи мають типову для цього виду тварин структуру і локалізацію. Після 
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впливу KL447 протягом місяця анатомічне розташування, розміри і структура 

внутрішніх органів не відрізняються від контрольних. Консистенція і колір 

паренхіми печінки залишаються не зміненими. 

Таким чином, гетерополіядерний Cu/Fe комплекс має антианемічні 

властивості, що підтверджується активним відновленням еритроцитарних 

показників крові: збільшенням концентрації гемоглобіну в крові, вмісту 

гемоглобіну в еритроцитах, активним утворенням ретикулоцитів порівняно з 

групою експериментальної анемії. КL447 відновлює вміст сироваткового заліза 

при його дефіциті заліза. Після введення КL447 збільшується концентрація міді 

в сироватці крові, що покращує транспорт заліза. Відсутність гематоксичності 

комплексу у дозах 2,5 і 25 мг/кг, які не перевищують терапевтичної за вмістом 

заліза, але у 5 і 50 разів вищі за вмістом міді, відповідно, протягом місячного 

введення істотно не впливає на показники крові щурів, що свідчить про його 

перевагу на простими солями цит металів. Гематоксичність KL447 у дозі 100 

мг/кг, яка в 4 рази перевищує терапевтичну дозу заліза і майже у 200 разів міді, 

проявляється зменшенням концентрації гемоглобіну і кількості еритроцитів у 

крові, а також середньої концентрації гемоглобіну в еритроцитах, збільшення 

середнього об’єму еритроцитів та кількості ретикулоцитів, що свідчить про 

розвиток гемолітичної анемії і є характерним для впливу різних металів. Дія 

KL447 призводить до еозинофілії і вакуолізації лімфоцитів, інші показники 

лейкоцитів (кількість і лейкоцитарний склад) істотно не змінюються. Необхідно 

зазначити, що комплексні сполуки металів є менш токсичними [49, 50, 179, 

501], що показано і в наших дослідженнях [11, 12], порівняно з їх солями [2, 35, 

65], що надає перевагу їх використання в медицині. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Пошук нових сполук, які пригнічують ріст пухлин і не впливають на інші 

тканини організму є актуальною проблемою сьогодення. Підвищена активність 

різних кіназ за неопластичної трансформації клітин дозволяє регулювати їх 

проліферативну активність через пригнічення цих ферементів [192, 228, 242, 

337, 396, 456, 504, 548, 578, 580]. Створені і синтезовані у Науково-

виробничому хіміко-біологічному центрі та на хімічному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка інгібітори 

протеїнкіназ похідні малеіміду і гетерополіядерні комплекси мають 

протупухлинну активність [262, 263, 575]. Серед 43 синтезованих похідних 

малеіміду (дигідропіролу) МІ-1 має найвищу пригнічувальну активність щодо 

клітин колоректального раку та лейкемій [54, 55, 126], тому саме його було 

обрано для подальших досліджень в дослідах in vivo.  Необхідність 

дослідження впливу цих сполук на нормальні клітини організму, особливо з 

високою проліферативною активністю, до яких належить гемопоетична, не 

викликає сумніву.  

Гематологічні ефекти похідного малеіміду на тлі пухлинно-

асоційованих змін гемопоезу на моделі ДМГ-індукованого канцерогенезу 

товстої кишки у щурів 

 

Роль гемопоетичної системи у протидії розвитку пухлин в організмі, а 

також її залученість до прогресування онкологічних захворювань активно 

досліджуються. Результати таких досліджень можуть допомогти розробити нові 

підходів у діагностиці і лікуванні даної патології, а також сприяти  оцінці її 

перебігу та відповіді на терапію. Як видно із результатів наших досліджень 

26 тижнів ДМГ-індукованого канцерогенезу призводить до зменшення вмісту 

(МСН) та концентрації (МСНС) гемоглобіну в еритроцитах на тлі істотного 

збільшення кількості ретикулоцитів та непрямого білірубіну, що свідчить про 

гемоліз еритроцитів під впливом ДМГ під час розвитку пухлин [211, 216]. 
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Механізм гемолізу еритроцитів під впливом ДМГ-індукованого канцерогенезу 

пов’язаний із збільшенням рівня вільнорадикальних процесів в клітинах 

внаслідок оксидативного стресу. Це підтверджується збільшенням продуктів 

окиснення (тіобарбітурат-активних продуктів, карбонільних груп протеїнів та 

ін.) та зміною активності антиоксидантних ензимів (супероксиддисмутази та 

каталази, глутатіонпероксидази, глутатіон-S-трансферази) як в клітинах епіте-

лію кишечника [275, 468] та в еритроцитах [314], так і в інших клітинах 

організму [136, 335]. Наслідком оксидативного стресу є модифікація протеїнів і 

фосфоліпідів мембран еритроцитів, протеїнів цитоскелету, порушення їх 

функцій і, як результат, гемоліз клітин. Після 6-ти тижнів відміни ДМГ 

(26 тижнів експерименту) кількість ретикулоцитів істотно не відрізняється від 

контрольних значень, але має широкі межі коливань (рис. 3.1 Д) і разом із 

збільшенням на 13% вмісту непрямого білірубіну (рис. 3.3) свідчить про 

гемоліз еритроцитів через вільнорадикальні процеси внаслідок розвитку 

пухлин. Одночасно с цим зменшується концентрація гемоглобіну і кількість 

еритроцитів у крові (рис. 3.1 А, Г), що відчить про розвиток анемії [211, 216]. 

Такі зміни можуть бути обумовлені порушенням морфофункціонального стану 

епітелію товстої кишки і збільшенням кількості та розміру пухлин в кишечнику 

[39, 87, 466-468, 573]. Розвиток анемії є наслідком комплексу причин. По-

перше, змінений під впливом канцерогену епітелій зменшує інтенсивність 

транспорту заліза (хоча, внесок товстої кишки в цей процес у порівнянні з 

тонкою істотно менший [529]). Поступово це призводить до дефіциту заліза в 

організмі і розвитку залізодефіцитної анемії [383]. На користь висновку про 

порушену абсорбцію заліза у шлунково-кишковому тракті онкологічних хворих 

свідчать результати істотного відновлення рівня заліза за  внутрішньовенного 

застосування препаратів заліза порівнянно з пероральним [171, 226,  272, 381, 

524]. Розвиток пухлин в організмі також супроводжується активацією імунної 

системи і збільшенням продукції цитокінів, таких як фактору некрозу пухлин 

(ФНП), концентрація якого збільшується як при колоректальному 

канцерогенезі у людини [159, 404, 519], так і при ДМГ-індукованому 
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канцерогенезі у щурів [307, 467]. Підвищується концентрація інтерлейкінів 1 та 

6, інтерферону , які, в свою чергу, пригнічують синтез еритропоетину нирками 

та безпосередньо пригнічують еритропоез в кістковому мозку [201, 301, 370, 

462, 528]. Крім того, інтерлейкін 6 збільшує синтез гормону гепсидину 

печінкою, який знижує і без того порушену абсорбцію заліза в кишечнику 

[283, 286, 369, 521]. Всі ці зміни призводять до пригнічення утворення 

еритроцитів, зниження концентрації гемоглобіну, тобто до розвитку 

багатофакторної анемії, яка пов’язана з канцерогенезом в організмі і тому 

вимагає розробки комплексних підходів до її корекції. 

Розвиток пухлин товстої кишки за умов ДМГ-індукованого канцерогенезу 

супроводжується збільшенням кількості моноцитів і тромбоцитів в крові щурів 

після 26-ти тижнів експерименту, що продемонстровано результатами наших 

досліджень [211, 216]. Участь імунної системи в канцерогенезі активно 

обговорюється [36, 243, 307, 467, 552, 553]. Моноцити є антигенпрезентуючими 

клітинами для клітин імунної системи (цитотоксичних Т-лімфоцитів). Їхня 

активність безпосередньо впливає на ефективність протипухлинного захисту 

організму [139, 361]. Збільшення кількості моноцитів у крові пов’язана із 

стимуляцією їх диференціювання в кістковому мозку та активну міграцію цих 

клітин до осередка пухлин [467, 509, 519]. На користь цього свідчить 

збільшення кількості лейкоцитів, у тому числі і моноцитів, у пухлинах [307, 

467].  

В експериментах in vitro показано, що під впливом цитокінів клітин 

колоректального раку моноцити диференціюються у протизапальні макрофаги 

М1 і починають активно синтезувати цитокіни – ІЛ-6, ІЛ-12 та ФНП [172, 196, 

246]. Наслідком цього є збільшена концентрація цих цитокінів у сироватці 

крові та в пухлинах за колоректального канцерогенезу in vivo [307, 467], і, як 

зазначалось вище, зміна під їх впливом процесів диференціювання 

гемопоетичних попередників [201, 301, 370, 462, 528] і розвиток анемії [168, 

248, 258, 545]. Збільшена кількість моноцитів у крові та макрофагів в 

колоректальних пухлинах корелює з позитивним прогнозом перебігу 
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захворювання. Негативний прогноз, ймовірно, пов’язаний із диференціюванням 

моноцитів у альтернативно активовані макрофаги М2, які синтезують 

ангіогенні фактори росту, матриксні металопротеїнази і цим сприяють 

збільшенню пухлинної маси й високу ймовірність метастазування [7, 36, 196, 

349, 551, 552]. Виявлена нами підвищена вакуолізація лейкоцитів 

(нейтрофільних гранулоцитів, лімфоцитів та моноцитів) не є специфічною для 

розвитку пухлин в організмі [216], її можна пов’язати як із стимуляцією 

функціональної активності лейкоцитів, так і дегенеративними змінами під 

впливом цитокінів пухлин. Але, поява великої кількості таких клітин є першою 

ознакою порушень в організмі і має діагностичне значення [167, 361]. 

 Таким чином, анемія, моноцитоз і тромбоцитоз супроводжує розвиток 

пухлин в організмі людини, тому на моделі ДМГ-індукованого канцерогенезу 

товстої кишки можна вивчати не тільки механізми канцерогенезу, а й 

проводити пошук нових протипухлинних препаратів та розробляти алгоритми 

корекції пухлин-асоційованих змін кровотворної системи. Тому ми дослідили 

гематологічні ефекти похідного малеіміду МІ-1 з встановленою 

протипухлинною активністю [39, 54, 55, 87, 287] на моделі ДМГ-індукованого 

колоректального канцерогенезу.  

Нами встановлено, що МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг після 20-ти тижнів 

застосування за ДМГ-індукованого канцерогенезу запобігає розвитку анемії, 

остання ускладнює перебіг онкологічних захворювань. Про це свідчать 

зменшення кількості ретикулоцитів і відновлення вмісту та концентрації 

гемоглобіну в еритроцитах. МІ-1 нормалізує кількість моноцитів і тромбоцитів 

у крові після 26-ти тижнів впливу за ДМГ-індукованого канцерогенезу 

(6 тижнів після відміни ДМГ), зменшуючи залучення цих клітин до прогресії 

розвитку пухлин та їх метастазування [25, 212, 214, 220].  

Вплив МІ-1 на клітини крові за розвитку ДМГ-індукованого раку товстої 

кишки може бути як прямим, так і опосередкованим. Прямий вплив, ймовірно, 

пов’язаний із протективною дією МІ-1 на мембрани клітин. Ці припущення 

базуються на результатах досліджень, в яких доведено істотне зменшення 
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продуктів окисної модифікації ліпідів і протеїнів мембран гепатоцитів за 

впливу МІ-1 при ДМГ-індукованому канцерогенезі товстої кишки щурів [136]. 

Аналогічні результати одержані і на клітинах та їх мембранах слизової 

оболонки кишечника [275]. Тобто, МІ-1 сприяє нормалізації продуктів 

перекисного окислення ліпідів, окисної модифікації протеїнів мембран і 

активності антиоксидантних ензимів, що порушуються під час дії ДМГ. Саме з 

цим механізмом дії МІ-1 може бути пов’язане істотне зменшення кількості 

ретикулоцитів у крові за ДМГ-індукованого канцерогенезу товстої кишки. 

Стабілізація мембран еритроцитів запобігає їх гемолізу і, як наслідок, не 

відбувається стимулювання виходу ретикулоцитів із кісткового мозку для 

усунення дефіциту еритроцитів.  

Опосередкована дія МІ-1 на клітини крові відбувається декількома 

шляхами. МІ-1 може впливати на диференціювання попередників клітин крові 

в кістковому мозку через протеїнкінази Yes, Src (h), ZAP70, Syk (h), PDK1, 

VEGF-R1,2,3 (h) та ін., інгібітором яких він є [262, 263, 416], оскільки ці 

протеїнкінази задіяні у cигнальних каскадах при проліферації та диференці-

юванні багатьох клітин, у тому числі гемопоетичних [198, 231, 233, 276, 315, 

333, 336, 355, 363, 441, 523, 562].  

Поява і ріст багатьох пухлин в організмі, в тому числі і колоректальних, 

супроводжується високою концентрацією низки цитокінів, таких як VEGF, 

ТNF, IL-1, IL-6 та ін., як в тканинах пухлин [301, 307, 332, 352, 439, 404, 514], 

так і в сироватці крові [147, 162, 269]. Високий рівень цих цитокінів корелює із 

прогресією захворювання і пов’язаний із низькою чутливістю до терапії [159, 

422-424, 439, 519], а їх блокування має терапевтичний ефект [291, 394]. Так, 

синтезуючи VEGF пухлина стимулює диференціювання клітин кісткового 

мозку у клітини крові (моноцитів, тромбоцитів та ін.), активує в них синтез 

цитокінів, які використовує для свого росту, прогресії і метастазування [172, 

196, 243, 320, 395, 519]. Експериментально доведено, що клітини 

колоректальних пухлин активують моноцити до виділення IL-1, який, в свою 

чергу, активує в пухлинних клітинах гени транскрипційних факторів, що 
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регулюють клітинний цикл і запускають проліферацію [349]. Активація кінази 

VEGFR-1 (зв’язування з VEGF) попередників моноцитів призводить до 

проліферації і міграції їх до осередка пухлин через активацію фосфоінозитид-3-

кінази (РІ3К) [246, 407, 532], яка, в свою чергу, активує 3-фосфоінозитид-

залежну протеїнкіназу-1 (PDK1), а також кінази Src і Syk [458, 459, 574]. 

Виходячи з цього, можна вважати, що продемонстрований нами нормалізуючий 

вплив МІ-І на кількість моноцитів у крові опосередкований блокуванням на 

гемопоетичних попередниках як рецепторної кінази VEGFR-1, так і 

цитоплазматичних PDK1-, Src- і Syk-кіназ, які задіяні у передачі регуляторних 

сигналів в клітину.  

Інгібування вищевказаних протеїнкіназ малеімідом може 

опосередковувати нормалізацію кількості тромбоцитів. Показано, що 

стимулювання VEGF-R1 призводить до диференціювання мегакаріоцитарних 

попередників, переміщення їх до синусоїдів кісткового мозку і, як наслідок, до 

збільшення кількості тромбоцитів у крові [474]. На відміну від цього, 

стимулювання VEGF-R2 активує проліферацію і виживання мегакаріобластів, 

кількість тромбоцитів при цьому не змінюється [473]. VEGF-R3 виконує 

регуляторну роль у мегакаріоцитопоезі, відновлюючи популяцію цих клітин 

після гострого пригнічення гемопоезу (сублетальне опромінення, вплив 

високих доз 5-фторурацилу та ін.) та збільшуючи кількість тромбоцитів у 

відповідь на дію тромбопоетину [542]. Збільшення кількості тромбоцитів за 

ДМГ-індукованого канцерогенезу можна пов’язати з високою концентрацією 

VEGF в пухлинній тканині [467, 573] і, як наслідок, в сироватці крові, що 

характерно для ДМГ-індукованого канцерогенезу товстої кишки у щурів [467] і 

колоректального раку у людей, і його концентрація збільшується з прогресією 

захворювання [47, 130, 439]. Крім того, підвищена концентрація VEGF у 

сироватці крові має високий кореляційний зв’язок з кількістю тромбоцитів 

[289, 357, 469]. Також, зазнають змін і самі тромбоцити, в яких різко 

збільшується вміст тромбоцитарного ростового фактору (PDGF) [469], що 

пов’язане із прогресією пухлин внаслідок їх васкуляризації. Встановлена нами 
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нормалізація кількості тромбоцитів у крові за впливу МІ-1 на щурів з ДМГ-

індукованим раком товстої кишки може бути опосередкована його 

інгібувальним впливом на VEGF-R1,2,3 протеїнкінази, особливо VEGF-R1, 

оскільки саме з нею пов’язане збільшення кількості тромбоцитів [25, 212, 220]. 

Нормалізуючий ефект МІ-1 також може бути опосередкований пригніченням 

активності PDK1-кінази, яка задіяна у передачі проліферативного і 

диференціюючого сигналу в мегакаріоцитах [68, 440, 441, 232]. Дефіцит PDK1-

кінази у мишей призводить до тромбоцитопенії і зменшення функціональної 

активності тромбоцитів (зменшення агрегації, ретракції згустку та ін.) [234, 

249]. Нормалізація кількості тромбоцитів під впливом МІ-1 зменшує залучення 

тромбоцитів до прогресії пухлин і, тим самим, поліпшує перебіг захворювання. 

Як зазначалось вище, МІ-1 зменшує кількість і розміри пухлин та площу 

ураження товстої кишки вже після 20-ти тижнів застосування [39, 87]. 

Внаслідок цього знижується вплив на кровотворну систему цитокінів пухлин і 

імунної системи і, як наслідок, зменшується вихід клітин із кісткового мозку та 

нормалізується їх кількість у крові. 

Оскільки МІ-1 впливає на морфофункціональний стан і кількість 

еритроцитів, моноцитів і тромбоцитів крові щурів за ДМГ-індукованого 

канцерогенезу був досліджений вплив даної сполуки на клітини крові здорових 

щурів як після субхронічного, так і хронічного застосування.  

 

Вплив похідного малеіміду МІ-1 на нормальний гемопоез щурів у 

дозах пригнічення колоректального канцерогенезу 

 

Метою доклінічних досліджень фармакологічної речовини є 

встановлення характеру і вираженості її дії на організм експериментальних 

тварин та діапазону безпечних доз. Визначення токсичних властивостей 

хімічних сполук, які вивчаються як потенційні терапевтичні засоби, є дуже 

важливим та відповідальним етапом таких досліджень, оскільки від цього 

залежить вибір лікувальних доз, режиму лікування, стратегії та ефективності 

терапії [3, 81, 111].  
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Клітини кровотворної тканини характеризуються високим рівнем 

проліферативної активності. Пул гемопоетичних клітин-попередників і пул 

елементів крові знаходяться в стані динамічної рівноваги, при якому загибель і 

руйнування зрілих клітин урівноважені постійною продукцією і виходом в кров 

молодих клітин. В середньому за добу у дорослої людини руйнується і 

утворюється від 200 до 400 млн клітин крові. Пошкоджувальна дія на процес 

гемопоезу супроводжується загибеллю клітин, порушенням диференціювання і 

дозрівання клітин, активацією стовбурових клітин, які за нормальних умов 

знаходяться в стані спокою [58, 188, 327, 361]. 

Представлені результати наших досліджень свідчать, що вплив похідного 

малеіміду у дозах 0,00027; 0,027; 2,7 мг/кг протягом 25-ти діб (субхронічний 

вплив) не викликає змін морфофункціонального стану і кількості еритроцитів і 

тромбоцитів щурів. У той же час, МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг викликає лейкопенію, 

гранулоцитопенію (еозино- і нейтропенії) і моноцитопенію [213]. Тому, для 

з’ясування впливу МІ-1 на гемопоез за умов його тривалого застосування були 

проведені дослідження кількості і стану клітин крові і кісткового мозку після 

20-ти і 26-ти тижнів введення (хронічний вплив). 

Результати проведених досліджень свідчать, що МІ-1 у дозах 0,027 і 

2,7 мг/кг (які пригнічують канцерогенез товстої кишки) після хронічного 

впливу (20 і 26 тижнів) не впливає на кількість і морфофункціональний стан 

еритроцитів крові щурів. Це підтверджується відсутністю різниці у 

концентрації гемоглобіну, кількості еритроцитів, вмісту і концентрації 

гемоглобіну в еритроциті, гематокриту та середнього об’єму еритроцита 

(р>0,05) порівняно з контрольною групою. Не змінюється також кількість 

ретикулоцитів у крові [26].  

Дослідження впливу похідних малеімідів, які є інгібіторами протеїнкіназ, 

на клітини крові  малочисельні. Наприклад відомо, що еозин-5-малеімід 

зв’язується з білками мембран еритроцитів смуги-3 і смуги-4.1 [206], що 

використовується для діагностики спадкового порушення мембран еритроцитів 

[371]. 
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Досліджене нами похідне малеіміду є інгібітором PDK1 (фосфоінозитид-

залежної) серин-треонінової протеїнкінази [434], яка фосфорилює і активує 

цілу низку інших протеїнкіназ  родини А (PKB/Akt), G, C. Відомо, що 

протеїнкіназа С відіграє важливу роль у функціонуванні еритроцитів. ЇЇ 

активація призводить до появи фосфатидилсерину в зовнішньому моношарі 

плазматичної мембрани еритроцитів, стискання (зменшення об’єму) і загибель 

еритроцитів (ериптозис) [375, 447]. Стауроспорин (природний інгібітор 

протеінкінази С) відміняє появу фосфатидилсерину в зовнішньому шарі 

плазматичної мембрани еритроцитів [237]. Фагоцитоз еритроцитів макрофагами 

відбувається через активацію протеїнкінази С, фосфатидил-інозитол-3-фосфат 

залежної протеїнкінази макрофагів [407]. З вищевикладеного видно, що 

протеїнкіназа С відіграє важливу роль у функціонуванні і загибелі еритроцитів, 

а досліджуване нами похідне малеіміду чрез PDK1-протеїнкіназу може 

впливати на протеїнкіназу С. Ці дані свідчать, що виявлені нами зміни об’єму 

еритроцитів можуть бути пов’язані зі зміною активності протеїнкінази С. 

N-етилмалеімід є тіоалкілуючим агентом, який призводить до підвищення 

внутрішньоклітинної концентрації іонів Ca2+ через їх входження із 

позаклітинного середовища в нейтрофіли щурів [564]. Отже, підвищення вмісту 

іонів Ca2+ в цитозолі впливає як на функціональну ативність нейтрофільних 

гранулоцитів, так і бере участь в апоптозі цих клітин [543]. Активація 

нейтрофільних гранулоцитів і поглинання ними бактерій супроводжується 

активацією Syk-кінази [476, 499, 550]. Src, Syk, та PI3-кінази пригнічують 

спонтанний апоптоз нейтрофільних гранулоцитів [416]. Оскільки похідне 

малеіміду є інгібітором Src, Syk, та PI3- кіназ, виявлені, після його впливу, 

зміни кількості нейтрофільних гранулоцитів у крові можливо, пов’язані з 

активацією в них апоптозу внаслідок пригнічення активності зазначених кіназ. 

Результати впливу на тромбоцити ішного похідного малеіміду 

1-[6-[[17beta-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl-]amino]hexyl]1H-pyrrole-2,5-

dione  (інгібітор фосфоліпази С) свідчать про інгібувальний вплив на перенос 

фосфоліпідів з ліпопротеїдів дуже низької щільності (VLDL) у тромбоцити при 
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їх активації [328]. Досліджуване похідне малеіміду МІ-1 у дозах пригнічення 

канцерогенезу не змінює кількості тромбоцитів у крові [26]. 

PDK1-кіназа необхідна для проліферації гемопоетичних клітин і їх 

диференціювання в еритроїдному і мієлоїдному напрямках, а її інгібувння 

призводить до зменшення кількості еритроцитів і розвитку анемії [67, 197, 227, 

261, 266]. У активацію PDK1-кінази залучена Src-кіназа [574]. Гіперактивація 

однієї із Src-кіназ Lyn призводить до експансії еритропоезу в кістковому мозку 

і селезінці, гемолізу еритроцитів та розвитку анемії. Зниження рівня цієї кінази 

в гемопоетичних клітин призводить до пригнічення диференціювання в 

еритроїдному напрямку, затримки у дозріванні і результує розвитком анемії 

[253, 513]. За впливу МІ-1, який інгібує PDK1, Src (h), Syk(h) та ін. кінази [262], 

у антипухлинних дозах кількість та морфофункціональний стан еритроцитів не 

змінюється, що свідчить про здатність еритропоезу компенсувати вплив цієї 

сполуки [26, 149]. МІ-1 не викликає гемолізу еритроцитів, що підтверджується 

нормальною кількістю ретикулоцитів у крові та результатами біохімічних 

досліджень, в яких концентрація непрямого білірубіну не збільшується [136].  

МІ-1 у антипухлинних дозах за хронічного впливу не змінює загальний 

вміст і склад лейкоцитів у крові (підрозділ 3.3, табл. 3.5) порівняно з 

контролем, тобто після тривалої дії не пригнічує лейкопоез [26]. Тобто 

лейкопенія, нейтропенія і моноцитопенія (які виникають після субхронічного 

застосування) відсутні. Це свідчить про „транзиторний” пригнічувальний ефект 

за умов субхронічної дії даної речовини і здатність лейкопоезу компенсувати 

пригнічення після тривалого впливу (адаптація) (рис. 3.12, 3.13, табл. 3.5). 

Тобто мієлопоез здорових щурів не реагує на вплив даного інгібітора у 

зазначених дозах. Але за умови його активації (наприклад внаслідок 

канцерогенезу) вищевказані протеїнкінази є гіперактивовані [197, 199, 231, 276, 

298, 584]. Ймовірно, що за цих умов і проявляється нормалізувальна 

антипроліферативна дія МІ-1. Останнє підтверджується результатами 

досліджень ДМГ-індукованого канцерогенезу товстої кишки у щурів, при 
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якому збільшується кількість моноцитів у крові і нормалізується після впливу 

МІ-1 (підрозділ 3.1, 3.2).  

Результати наших досліджень співпадають з даними інших 

дослідницьких груп. Так, синтетичний інгібітор PDK1/АКТ кінази KP372-1 не 

впливає на проліферацію СD34+ гемопоетичних клітин людини, в той же час 

пригнічує проліферацію клітин гострої мієлоїдної і мієло-моноцитарної 

лейкемій [580]. Інгібування Syk-кінази дає обнадійливі результати для 

лікування гострої мієлоїдної (особливо моноцитарного напрямку 

диференціювання) та лімфоїдної лейкемій [228, 288, 265]. 

МІ-1 не змінює кількість тромбоцитів у крові після хронічного впливу 

протягом 20-ти та 26-ти тижнів, що підтверджується відсутністю різниці між 

значеннями дослідних і контрольної груп як за результатами тесту Манна-

Уітні, так і тесту Даннета (р>0,05, рис. 3) [26]. Не зареєстровано змін 

морфофункціонального стану тромбоцитів після впливу МІ-1 протягом місяця 

[213]. Відомо, що проліферація і диференціювання тромбоцитарної ланки 

кровотворення [180, 197, 232, 391], так само як і еритроцитарної і 

лейкоцитарної, залежать від активності протеїнкіназ, які інгібує МІ-1. МІ-1 у 

досліджених доза не впливає на тромбоцитопоез здорових щурів, але норма-

лізує кількість тромбоцитів за його активації під час канцерогенезу 

(підрозділ 3.2). Тому для з’ясування можливих побічних ефектів МІ-1 

проведено аналіз морфофункціонального стану клітин крові та кісткового 

мозку за впливу доз, які у 5 і 10 разів перевищують ефективну протипухлинну, і 

співставлені з ефектами цитостатика 5-фторурацилу, який входить до сучасних 

схем терапії раку товстої кишки. 

 

Морфофункціональний стан клітин крові та кісткового мозку за 

впливу 5- і 10-кратних від ефективної доз похідного малеіміду порівняно з 

цитостатиком 5-фторурацилом   

МІ-1 в п’ятикратній (13,5 мг/кг) і десятикратній (27 мг/кг) від ефективної 

дозах (концентрації 5 і 1010-4 моль/л у крові відповідно) після 14 діб впливу 
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викликає активацію еритропоезу, що підтверджується збільшенням вмісту 

еритробластів у кістковому мозку і кількості ретикулоцитів, гематокриту та 

концентрації гемоглобіну у крові без змін морфофункціонального стану 

еритроцитів: їх об’єму, вмісту та концентрації в них гемоглобіну. Зростання 

концентрації гемоглобіну, кількості еритроцитів, гематокриту та кількості 

ретикулоцитів у крові встановлено за впливу похідного малеіміду МІ-1 на тлі 

оксидативного стресу, індукованого хлоридом кобальту, та дигідропіролу 

[19, 23, 210]. Такі зміни можуть бути обумовлені компенсаторною реакцією 

гемопоезу на зменшення життєздатності еритроцитів. Відомо, що 

гіперактивація Lyn-кінази (яка належить до групи Src-кіназ) призводить до 

експансії еритропоезу у кістковому мозку і селезінці внаслідок гемолітичної 

анемії, тоді як її інгібування призводить до затримки диференціювання 

гемопоетичних клітин і, як наслідок, до розвитку анемії [310, 513]. Активацію 

еритропоезу виявлено за застосування антитіл до VEGFR [187]. Препарат 

порівняння 5-ФУ у концентрації 1010-4 моль/л у крові (яка є ефективною 

дозою, 8,6 мг/кг) викликає пригнічення еритропоезу. Це підтверджується 

зменшенням вмісту еритробластів на тлі зменшення кількості мієлокаріоцитів у 

кістковому мозку і кількості ретикулоцитів та еритроцитів у крові. 

Пригнічуючий вплив 5-ФУ на еритропоез і розвиток анемії показано у 

попередніх дослідженнях [30, 376, 385, 432]. 

За впливу 5- і 10-кратної від ефективної доз МІ-1 зменшується кількість 

лейкоцитів (p=0,038), моноцитів (p=0,027; p=0,021, відповідно), і тромбоцитів 

(p=0,012; p=0,027, відповідно) у крові [221]. Вміст базофільних, еозинофільних 

і нейтрофільних гранулоцитів та лімфоцитів не змінюється. У кістковому мозку 

кількість мієлокаріоцитів не змінюється, що свідчить про здатність мієлопоезу 

компенсувати вплив МІ-1. Лейкопоез зберігається без патологічних змін і 

порушення диференціювання. Кількість моноцитів у кістковому мозку не 

зменшена, моноцитопоез представлений клітинами на  всіх стадіях 

диференціювання: монобластами, промоноцитами і моноцитами, Зменшення 

кількості лейкоцитів і вмісту моноцитів у крові за умов застосування МІ-1 як у 
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п’ятикратній, так і у десятикратній дозах може бути пов’язаним із активним 

виходом цих клітин до тканин (для участі у їх відновленні). Таке припущення 

базується на результатах досліджень Єни і співавт. [59, 60] які показали ознаки 

запалення і наявність дистрофічних змін у тканинах різних відділів кишечника 

після впливу МІ-1 у цих дозах. Препарат порівняння 5-ФУ у концентрації 

1010-4 моль/л у крові (8,6 мг/кг) викликає зменшення у крові кількості 

лейкоцитів, нейтрофільних гранулоцитів, лімфоцитів, моноцитів (р=0,001), а 

також тромбоцитів (р=0,016). У кістковому мозку зменшується кількість 

мієлокаріоцитів (р=0,005, рис. 3.23, А) із зменшенням вмісту елементів 

лейкопоезу (мієлобластів і промієлоцитів, р=0,05) та еритропоезу 

(еритробластів р=0,049) на ранніх стадіях диференціювання. Крім того спосте-

рігаються клітини в стані апоптозу, які відсутні у нормі. Одержані результати 

пригнічувального впливу 5-ФУ на мієлопоез узгоджуються із результатами 

попередніх дослідженнях [30, 376, 385, 432]. У той же час п’ятикратна від 

ефективної дози 5-ФУ (45 мг/кг) після щоденного застосування викликала 

100% загибель щурів після першого тижня введення. У крові після 5-ти діб 

впливу виявлено зменшення кількості еритроцитів, лейкоцитів за рахунок 

зменшення кількості лімфоцитів, моноцитів і нейтрофільних гранулоцитів та 

тромбоцитів. На момент смерті у кістковому мозку виявлена аплазію із 

дегенеративними змінами всіх ростків кровотворення. Високі дози 5-ФУ, які 

застосовують для лікування резистентних та рецидивуючих випадків 

колоректального раку, також є летальними для частини пацієнтів [410]. 

Отже, похідному малеіміду притаманний незначний гематотоксичний 

вплив у дозах, які у 10 разів перевищують ефективну  порівняно з 

5-фторурацилом, який є гематотоксичним у ефективній дозі, а у 5-кратній від 

ефективної – його вплив є смертельним [221]. Протипухлинна активність 

(ефективність) МІ-1 перебуває на рівні 5-ФУ, що доведено на 

експериментальній моделі колоректального канцерогенезу [409]. Це свідчить 

про те, що інгібітор протеїнкіназ похідне малеіміду МІ-1 може бути 
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перспективною сполукою з протипухлинною активністю і низькою 

гематоксичністю, що є перевагою у його застосуванні. 

Оскільки МІ-1 у дозах, за яких він пригнічує колоректальний 

канцерогенез, не чинить негативного впливу на нормальний гемопоез [26], а 

протеїнкінази VEGF-R1,2,3, PDK1, FGF-R1, YЕS, EGF-R(h), Src (h), ZAP70, 

Syk(h), які він інгібує, гіперактивовані за різних видів лейкемій [228, 235, 265, 

288, 318, 342, 456, 483, 548, 568], було доцільним дослідження впливу МІ-1 на 

неопластичні гемопоетичні клітини з різною скерованістю диференціювання. 

 

Вплив похідного малеіміду МІ-1 і Cu/Cd гетерополіядерного 

комплексу на неопластичні клітини гемопоетичного походження різних 

напрямків диференціювання 

 

Створення інгібітора химерної протеїнкінази BCR/ABL [198, 522] й 

успішне використання його в клінічній практиці для лікування хронічної 

мієлоїдної лейкемії [242, 415, 471] спонукало велику кількість досліджень 

сигнальних каскадів неопластичних клітин, у тому числі і лейкемічних, як 

мішеней для створення терапевтичних препаратів нового покоління з 

таргетною дією [186, 202, 250, 292, 302, 313]. Перевагами такої терапії є висока 

специфічність її на пухлинні клітини і низька токсичність щодо здорових 

високопроліферуючих, у тому числі гемопоетичних [169].  

У пацієнтів із гематологічними захворюваннями (мієлодиспластичним 

синдромом, гострими та хронічними мієлоїдними лейкеміями та ін.) виявлено 

підвищену концентрацію VEGF, FGF, EGF у сироватці крові. Ці ростові 

фактори притаманні лейкемічним клітинам і іх вміст корелює з низькою 

чутливістю до терапії та несприятливим прогнозом щодо тривалості життя 

пацієнтів [147, 157, 162, 269, 352, 394, 423, 559]. Блокування антитілами 

рецепторів VEGF, або низькомолекулярними сполуками рецепторної-

протеїнкінази, призводить до істотного зменшення його концентрації в 

сироватці крові, але без зменшення кількості лейкемічних клітин. Тому анти-
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VEGF монотерапія не ефективна в лікуванні лейкемій, однак в комбінованій 

терапії з цитостатиками має терапевтичний ефект [291, 411, 424, 514].  

Найвищий рівень кіназ факторів VEGF, FGF, EGF пов’язаний з активною 

проліферацією моноцитарних і мегакаріоцитарних гемопоетичних клітин при 

мієломонобластних, монобластних і мегакаріобластних лейкеміях [290, 291, 

332, 422]. Монобластним гемопоетичним клітинам з високою експресією 

PDK1-кінази [463, 578] притаманні високий проліферативний потенціал і 

життєздатність, стійкість до дії цитостатиків, наслідком чого є часткова 

відповідь на цитостатичну терапію пацієнтів. Інгібування PDK1-кінази 

низькомолекулярними інгібіторами індукують апоптоз в клітинах [440, 580]. 

Syk-кіназа міститься в гемопоетичних і лейкемічних клітинах [265, 288, 382, 

571]. Її інгібування в клітинах гострої мієлоїдної лейкемії призводить до 

диференціювання лейкемічних клітин у моноцитарному напрямку, а сумісне 

інгібування з РI3K підсилює цей ефект [228]. Пригнічення Src-кінази в клітинах 

хронічної мієлоїдної лейкемії (К562), стійкої до дії інгібітора BCR/ABL-

протеїнкінази іматиніба, індукує апоптоз цих клітин [342, 384, 568]. Інгібування 

РІ3-кінази долає стійкість цих клітин до комплексного інгібітора протеїнкіназ 

нілотинібу [259]. Високий рівень  VEGF-R, EGF-R, FGF-R, PDK1 кіназ у 

лейкемічних клітинах обумовлює низьку чутливістю до терапії і несприятливий 

прогноз щодо виживання хворих [352, 269, 271, 578]. Інгібітори VEGF-R [291, 

411, 424],  PDK1 [580], Src [342] пригнічують проліферацію лейкемічних клітин 

і є сполуками для комплексної терапії лейкемій та солідних пухлин [384, 394, 

497].  

Оскільки рівень протеїнкіназ VEGF-R1,2,3, PDK1, FGF-R, EGF-R(h), 

Src (h), Syk(h) підвищений за умов проліферації гемопоетичних клітин 

моноцитарного напрямку диференціювання [197, 231, 463, 559, 578], а їх 

інгібування індукує диференціювання і апоптоз  цих клітин [195, 228, 288], ми 

дослідили вплив МІ-1 на морфофункціональний стан неопластичних клітин 

U-937 з моноцитарним напрямком диференціювання.  
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Вплив похідного малеіміду МІ-1 на морфофункціональний стан 

неопластичних монобластних клітин лінії U-937 

Результати досліджень свідчать, що МІ-1 пригнічує проліферативну 

активність та життєздатність U-937, що підтверджується меншою кількістю 

клітин після 24 та 48 годин впливу МІ-1 порівняно з U-937, які не зазнавили 

впливу. 50% інгібування проліферації спостерігали за концентрації 0,016 мМ 

після одніє доби впливу МІ-1 і 0,008 мМ після двох діб аналогічного впливу, 

що свідчить про виражений цитостатичний вплив. Зменшення проліферативної 

активності U-937 за впливу МІ-1 відбувається внаслідок їх блокування у фазі 

G0/G1 (проліферативного спокою) клітинного циклу, зменшення їх мітотичної 

активності та індукції апоптозу [215, 222]. 

До захворювань кровотворної системи із надмірною проліферацією 

моноцитарної лінії клітин на різних стадіях їх диференціювання належать 

гостра мієло-моноцитарна і моноцитарна лейкемії, хронічна мієло-моноцитарна 

лейкемія, гістіоцитарна лімфома та ін. [1, 290, 361]. Як зазначалось вище, у 

моноцитарних лейкемічних клітинах надмірна активація РDК1-кінази 

призводить до активації мембранозв’язаної протеїнкінази С і виживання цих 

клітин при дії антитипухлинних препаратів [463, 578]. Лігандом до 

протеїнкінази С (ПКС) є форбол-12-мірістат-13-ацетат (ФMA) [523]. Активація 

ПКС під впливом ФМА призводить до зупинки проліферації і запуску 

диференціювання нормальних гранулоцитарно-макрофагальних гемопоетичних 

клітинах [433, 472] і неопластичних U-937 у моноцитарно/макрофагальному 

напрямку [11, 285], а високі дози активаторів (ФMA>100 нМ) індукують 

апоптоз [401]. Активація апоптозу обумовлена збільшенням активності і 

мітохондріальною транслокацією як ПKCII [401], також ПKC, яктивація якої 

також запускає апоптоз у лейкемічних клітинах [308]. У той же час до 

протилежних ефектів призводить активація і транслокація до плазматичної 

мембрани ПKC і ПKCc/n, які забезпечують надмірну проліферацію і 

виживання мієлоїдних лейкемічних після впливу цитотоксичних агентів [463, 

578], що відображає гетерогенність ПКС із різним значенням у долі клітин 
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[353]. Інгібітор протеїнкіназ МІ-1 [262, 263] і високі дози активатора 

протеїнкінази С ФМА [24, 401] активують апоптичну загибель U-937, а 

протеїнкінази PDK1, Syk, Src та ін., які інгібує МІ-1, залучені до активації ПКС 

[181, 199, 353, 507, 523]. Виходячи з цього було досліджено вплив похідного 

малеіміду МІ-1 на морфофункціональний стан неопластичних клітин U-937 за 

умов ідукції їх диференціювання активатором протеїнкізи С ФМА. 

Сумісний вплив МІ-1 з ФМА посилює пригнічення проліферативної і 

мітотичної активності U-937 із активацією апотозу клітин порівняно з дією 

одного МІ-1 або ФМА [218, 219]. Незважаючи на те, що ФМА на тлі впливу 

МІ-1 відновлює синтетичну фазу клітинного циклу при зменшенні фази 

проліферативного спокою G0/G1 та фази G2/M порівняно з МІ-1, блокування 

клітин у G0/G1 та G2/M фазах зберігається з одночасним зменшенням в S фазі, 

що обумовлює зменшення кількості життєздатних клітин порівняно з U-937, які 

не зазнавали ніякого впливу. Антипроліферативний ефект МІ-1 зберігається під 

час диференціювання U-937 індукованого ФМА. Тому можна вважани МІ-1 

перспективною протипухлинною сполукою з антипроліферативною активністю 

[223]. 

Як зазначалось вище, хронічний вплив МІ-1 у дозах пригнічення 

колоректального канцерогенезу (концентрація у крові 10-6 і 10-4M відповідно) 

[26] негативно не впливає на гемопоез та інші тканини [87, 136, 365-367], що не 

обмежує його використання як протипухлинної сполуки. Одночасно, МІ-1 в 

мікромолярних концентраціях зменшує проліферативну і мітотичну активність, 

спричинює затримку у фазах G0/G1 клітинного циклу та індукує апоптоз 

неопластичних клітин U-937 [215, 222]. Комбінований вплив МІ-1 із ФМА 

підвищують апоптоз та пригнічують мітотичну і проліферативну активність 

U937 порівняно із МІ-1 або ФМА, незважаючи на відновлення під впливом 

ФМА синтетичної фази клітинного циклу із відповідним зменшенням клітин у 

фазі проліферативного спокою G0/G1, ініційоване МІ-1 [219, 223]. Тобто, можна 

зазначити, що ефекти (пригнічення проліферації і активація апоптозу) МІ-1 

зберігаються під час диференціювання клітин індукованого ФМА і сумуються, 
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що підтверджується результатами порівняння ефектів МІ-1 сумісно з ФМА з 

одним ФМА [218], тобто вплив МІ-1 відбувається не тільки через ПКС. МІ-1 в 

основному ініціює зупинку клітинного циклу в фазах G0/G1 і в меншій мірі в 

фазі G2/M. За умов впливу МІ-1 сумісно з ФМА блокування у фазі G0/G1 

зберігається, але він менше виражений, оскільки ФМА відновлює кількість 

клітин в S фазі і зменшує блокування в G2/М фазі. Відомо, що ФМА спричинює 

зупинку клітинного циклу в G0/G1 фазі [444], що співпадає з результатами 

наших досліджень [218, 219, 223], а також  у G2/М фазі, як показано на клітинах 

карциноми легень [450], але якщо ці клітини були синхронізовані в G1 фазі 

ФМА інгібує їх прогресію до S-фази [533]. В даному дослідженні також 

показаний модулюючий вплив ФМА на некротичну загибель клітин, яка 

зменшувалась за умов впливу ФМА із 0,008 мМ MI-1 як після 24 годин, так і 48 

годин впливу у порівнянні із  МІ-1. Протективний вплив ФМА на некротичну 

загибель клітин, індуковану фактором некрозу пухлин, доведено на різних 

лініях клітин [224]. У той же час, збільшена вдвічи доза МІ-1 призводить до 

збільшення некротичних клітин, що, ймовірно, пов’язане із сумацією 

пошкоджуючого впливу на клітину через модуляцію активності ПКС і 

зменшення його ефекту.  

Вплив похідного малеіміду МІ-1 на морфофункціональний стан 

мишачих лейкемічних В-клітин лінії L1210  

Розвиток хронічної лімфоцитарної лейкемії пов’язаний із надмірною 

проліферацією лімфоцитів і зниженням їх апоптозу [40, 43]. Переважною 

більшістю клітин у крові (до 90%) хворих на дану патологію є малі лімфоцитів 

з вузьким обідком світлої цитоплазми і високим ядерно-цитоплазматичним 

співвідношенням, що показано і в наших попередніх дослідженнях [100]. 

Близько 40% лімфоцитів крові дають позитивну реакцію з реактивом Шиффа 

(PAS-позитивні клітини), відсоток яких зростає з прогресуванням 

захворювання майже до 60 %. До 50 % лімфоцитів крові мають позитивну 

реакцію на кислу фосфатазу (КФ) і з прогресуванням захворювання їх кількість 

зменшується. Відомо, що КФ залучена до апоптичного процесу, а з 
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наростанням проявів хвороби посилюється стійкість клітин до апоптозу, що  

проявляється зменшенням кількості позитивних клітин на КФ [101]. Лейкемічні 

В-клітини миші L1210 є модельними для дослідженнь неопластичних процесів, 

які пов’язані із надмірною проліферативною активністю В-клітин [240]. 

Дослідження впливу МІ-1 на мишачі лейкемічні В-клітин лінії L1210 показало 

пригнічення їх проліферативної активності і життєздатності шляхом 

пригнічення мітотичної активності, індукції диференціюваня і апоптозу [27]. 

Наші дані співпадають з результатами досліджень Wossning T. [570], в яких 

показано, що інгібування гіперактивованої Syk-кінази в пре-В-лімфоцитах 

пригнічує їх проліферацію і запускає диференціювання. Одночасно, 

активація Syk- і Src-кіназ відбувається за умов індукції проліферації і 

диференціювання В-лімфоцитів [161, 382, 571], а третина В-клітин без гена 

SYK виживає [570]. Ці дані свідчать про складний механізм регуляції 

проліферації, диференціювання й апоптозу клітин, в якому задіяна велика 

кількість різноманітних молекул. 

Вплив похідного малеіміду МІ-1 на морфофункціональний стан 

неопластичних мієлоїдних, еритроцитарних  і мегакаріоцитарних клітин 

Для дослідження ефектів МІ-1 на неопластичні мієлоїдні, еритроцитарні  

і мегакаріоцитарні клітини нами були обрані клітини К-562, які є клітинами 

еритролейкемії хворої на хронічну мієлоїдну лейкемію (ХМЛ), містять 

химерний ген BCR/ABL [67, 261, 337], і здатні диференціюватися у 

мегакаріоцитарному напрямку [68, 336]. Відомо, що майже у 50% випадків 

хворих на ХМЛ відбувається надмірна проліферація мегакаріоцитарного ростка 

кровотворення, що призводить до тромбоцитозу у крові і ускладнює його 

перебіг [95, 334, 361, 539, 540]. Результати наших досліджень показали зміну 

ступеня диференціювання та функціональної активності мегакаріоцитів 

кісткового мозку за даної патології, а також наявність комплексу змін, які 

свідчать про порушення диференціювання цих клітин [10]. У кістковому мозку 

збільшується кількість функціонуючих мегакаріоцитів і мегакаріоцитів з 

пікнотичним ядром, цитоплазма яких повністю розпалась на тромбоцити, що 
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свідчить про надмірну функціональну активність цих клітин. Подібна 

стимуляція  мегакаріоцитопоезу спостерігається, наприклад, за введення 

тромбопоетину (фактору росту і диференціювання мегакаріоцитів), після чого 

збільшується кількість мегакаріоцитів у кістковому мозку і тромбоцитів у крові 

[177, 194, 232, 348, 378, 500]. У тойже час, за ХМЛ з надмірною 

функціональную активністю мегакаріоцитів замість збільшення кількості цих 

клітин з 4-7 сегментами ядра і, особливо, гіперсегментованих форм, навпаки 

відбувається збільшення кількості гіпосегментованих, мікро- та диспластичних 

мегакаріоцитів, що демонструє їх нездатність до повноцінного 

диференціювання [10]. Зменшення гіперсегментованих мегакаріоцитів при 

даному захворюванні є відмінною ознакою змін мегакаріоцитопоезу порівняно 

з іншим мієлопроліферативним захворюванням – ідіопатичним мієлофіброзом 

[104, 106], за якого також спостерігається надмірна проліферація 

мегакаріоцитарного ростка кровотворення [192, 412, 431, 475, 572]. Отримані 

результати розкривають ступінь і характер порушень мегакаріоцитів 

кістковомго мозку за ХМЛ і можуть бути додатковими критеріями 

диференціальної діагностики даного захворювання.  

В подальшому було вирішено з’ясувати, до яких змін функціональнуван-

ня тромбоцитів призводять виялені зміни мегакаріоцитопоезу. Тому ми 

дослідили агрегацію тромбоцитів при активації різними індукторами 

(аденозиндифосфатом, колагеном, епінефрином). Показано, що агрегаційна 

здатність тромбоцитів у хворих на ХМЛ є підвищеною при активації АДФ і не 

відрізняєть при активації колагеном чи епінефрином порівняно з показниками 

контрольної групи [22]. Тобто, підвищення функціональної активності 

мегакаріоцитів кісткового мозку за ХМЛ призводить до підвищення агрегації 

тромбоцитів у крові і, як наслідок, підвищену ймовірність тромботичних 

ускладнень, що необхідно враховувати при призначенні терапії. Можна 

зазначити, що підвищена агрегація тромбоцитів за ХМЛ відрізняється від такої 

у хворих на ідіопатичний мієлофіброз [105]. Але за інших мієлопроліфератив-

них захворювань (поліцетемія і ессенціальна тромбоцитемія) також реєструють 
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підвищену активацію тромбоцитів за дії індуктора АДФ, і не виявляють при 

активації колагеном [322, 346, 348, 515]. Механізми такої аномальної відповіді 

на активуючий стимул, а саме АДФ, потребують подальшого дослідження. 

Ймовірно, зміна активності протеїнкіназ, що лежить в основі як ХМЛ 

(продукту химерного гену Bcr/Abl) [334, 361], так і поліцетемії та ессенціальної 

тромбоцитемії (JAK2(V617F)) [77, 431, 534, 572], може обумовлювати змінену 

відповідь тромбоцитів на АДФ. 

Одже, дослідження ефектів похідного малеіміду МІ-1 на еритробластні 

клітини лінії К-562 хворої на ХМЛ показало пригнічення їх проліферативної 

активності і життєзданості за результатами МТТ-тесту. IC50 інгібування 

проліферативної активності становить 0,002 мМ після 48 годин впливу. МІ-1 

зменшує мітотичну активність К-562 і індукує їх апоптоз. Гетерополіядерний 

Сu/Cd-комплекс РО244 посилює ці ефекти МІ-1 у чотири раза, що 

підтверджується 50%-вим інгібуванням проліферації за сумісного впливу МІ-1 

у концентрації 0,0005 мМ МІ-1 і 0,0015 мМ РО244. 

Як зазначалось вище, іншим захворюванням кровотворної системи, яке 

супроводжується надмірною проліферацією мегакаріоцитарного ростка 

кровотворення є ідіопатичний мієлофіброз (мієлофіброз з мієлоїдною 

метаплазією) [95, 334, 361, 539, 540]. На відміну від ХМЛ у осіб з ідіопатичним 

мієлофіброзом у мегакаріоцитограмі спостерігається збільшення відсотка 

мегакаріобластів. Порушується їх диференціювання: одночасно зростає вміст 

гіпосегментованих та гігантських гіперсегментованих клітин [104, 106], 

мегакаріоцитів з високим вмістом глікогену і низьким вмістом кислої 

фосфатази [107] та активна продукція тромбоцитів (поява великої кількості 

мегакаріоцитів з пікнотичним ядром та цитоплазмою, яка повністю розпалась 

на тромбоцити) [104, 106]. Наслідком таких змін є тромбоцитоз у крові та 

розвитку фіброзу у кістковому мозку. Також порушується функціональна 

активність (агрегація) тромбоцитів [105]. Похідне малеіміду МІ-1 пригнічує 

проліферативну активність і життєздатність неопластичних бластних 

(гемопоетичних) клітин за остеомієлофіброзу (50% інгібування за 0,012 мМ 
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МІ-1) та індукує апоптоз. Такий ефект опосередкований інгібуванням 

цитоплазматичних протеїнкіназ ростових факторів VEGF, FGF, PDGF і ін., які 

залучені до проліферації і диференціювання мегакаріоцитів [291, 422, 429, 473, 

474, 541]. Відомо, що застосування низькомолекулярного інгібітора VEGFR-

кінази зменшувало кількістсь мегакаріоцитів у кістковому мозку і рівень його 

фіброзу [291, 422, 424]. Проліферація і диференціювання мегакаріоцитів 

пов’язані із активацією Syk [180, 516] та Src-кіназ [180, 350, 391, 483, 567]. За 

ідіопатичного мієлофіброзу у гемопоетичних клітинах виявляється надмірна 

активація фосфоінозитид-3-кіназного (РІ3К) каскаду, до якого належить PDK1 

кіназа, яку інгібує МІ-1, а її інгібітори розглядаються для лікування цього 

захворюваня [232, 378, 456].  Пригнічення проліферативної активності й 

індукція апотозу за інгібування РІ3-кінази [195],  PDK1- [440], Syk- [288, 318, 

477, 517, 548], Src [342, 384] кіназ показано на інших лейкемічних клітинах. 

Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновок, що дія МІ-1 на 

неопластичні клітини гемопоетичного походження різних напрямків 

диференціювання однаково направлена: пригнічення проліферативної 

активності і життєздатності та індукція апоптозу у мікромолярних 

концентраціях. Така ж закономірність дії МІ-1 підтверджена на неопластичних 

клітинах епітеліального походження [287]. У той же час, за хронічного впливу 

МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг (що відповідає 110-4 М у крові за повного всмоктування) 

еритро-, лейко- і тромбоцитопоез не зазнають істотних змін [26]. Пригнічення 

лейкопоезу і тромбоцитопоезу та порушення еритропоезу відбувається за 

підгострого впливу МІ-1 у дозах 13,5 та 27 мг/кг (відповідає 5 та 1010-4 М у 

крові) [23, 221]. 

Оскільки вплив різних речовин на клітини розпочинається із їх взаємодії 

з клітинною мембраною, для з’ясування первинних механізмів взаємодії РО244, 

який підсилює антипроліферативну дію МІ-1, з клітиною обрали еритроцити 

крові. По-перше, еритроцити є універсальною моделлю для дослідження 

плазматичної мембрани, бо вони не містять інших мембранних органел і ядра, а  
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по-друге, РО244 пригнічує проліферативну активність клітин К-562, які є 

попередниками еритроцитів (клітин еритролейкемії).  

Дослідження взаємодії ацетатного комплексу Сu/Cd з етилендіаміном 

([Cu(en)2[CdAc6], код РО244) та його складових (іонів Сu,Cd, етилендіаміну 

і  ацетату натрію) з мембранами еритроцитів    

Первинний вплив досліджуваних речовин на клітини вібувається через 

плазматичні мембрани, які складаються з ліпідного бішару і білків, які в нього 

занурені. Дію сполук металів на ліпідний матрикс мембран клітин часто 

досліджують, використовуючи штучні ліпідні мембрани з різним рівнем 

організації [229, 508, Роботи під керівництвом Рибальченка В.К. 98, 133-135, 

496]. Взаємодія ацетатного гетерополіядерного комплексу Сu/Co з 

діетиламіном з мономолекулярним ліпідним матриксом призводить до змін 

граничного стрибка потенціалу. Це свідчить про взаємодію речовини із зоною 

полярних головок ліпідних молекул мембрани. Зміна двомірного тиску вказує 

на проникнення речовини у гідрофобну зону жирно-килотних хвостів 

мембранних ліпідів [98, 134]. Результати дослідження впливу вищевказаного 

комплексу на бімолекулярні ліпідні мембрани показали збільшення 

електропровідності за незмінної електричної ємності, що свідчить про 

зменшення структурної цілісності ліпідного бішару і структурні зміни 

мембранного матриксу [135]. Гетерополіядерні комплекси Сu/Co з 

діетиламіном змінюють активність мембранозв’язаних білків-ензимів екто-

ATФаз [133], Мg2+-Са2+- і Na+-K+-AТФази [496]. Із вищевикладеного видно, що 

гетерополіядерні комплекси впливають на клітини як через ліпідний матрикс 

мембран, так і через мембрнозв’язані білки. Виявлене нами зменшення 

стійкості еритроцитів до кислоти і лугу, ймовірно, є наслідком дії 

гетерополіядерного ацетатного комплексу Сu/Cd з етилендіаміном на 

плазматичні мембрани еритроцитів.  

Визначення ролі складових гетерополіядерних комплексів у мембрано-

тропних ефектах показало, що катіони Cu підвищують електричну провідність 

штучних бімолекулярних ліпідних мембран. Вірогідні зміни спостерігаються, 
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починаючи з концентрації 10-8 М [134, 135]. Показано, що катіони міді 

порушують орієнтацію полярних головок ліпідних молекул та конформацію 

гідрокарбонових ланцюгів. Ці дані співпадають з результатами наших 

досліджень, які показали, що катіони Cu зменшують стійкість еритроцитів до 

дії кислоти і лугу за концентрації іонів 10-7 М. Зростання концентрації цих 

катіонів призводить до більш істотних і навіть «фатальних» змін. 

Катіони Cd чинять інший вплив на еритроцити. За дії кислоти не 

зареєстровано зміни стійкості еритроцитів. Проте катіони Cd підвищують 

лужну резистентність еритроцитів. Тобто, ефекти катіонів Cu і Cd є 

протилежними. У роботі Філінської зі співавторами показано [134, 135], що 

катіони Со знижують електричну провідність і ємність біліпідних штучних 

мембран і такий ефект є протилежним щодо катіонів міді. Оскільки катіони Со і 

Cd відносяться до d-металів, ймовірно, що ефект катіонів кадмію подібний до 

ефектів катіонів кобальту, що і проявляється збільшенням стійкості 

еритроцитів до дії лугу, що виявлене у наших дослідженнях. За кислотного 

гемолізу еритроцитів і впливу катіонів Сd такі зміни не відбуваються. Наші 

результати узгоджуються з даними Kerek I.M. і співавт. (2016), в роботі яких 

показано, що Сd взаємодіє з негативно-зарядженими головками ліпідів і 

підвищує жорсткість мембрани [364]. Підвищення резистентності еритроцитів 

також пов’язане із підвищенням вмісту поліненасиченими жирними кислотами 

в мембрані клітин [181]. З вищевикладеного видно, що можливість реєструвати 

ефекти досліджуваних речовин залежить від методів дослідження. 

Надходження кадмію в організм призводить до зміни жирнокислотного складу 

мембран еритроцитів: знижується вміст олеїнової та арахідонової кислот, 

підвищується – ейкозотриєнової [52]. Ефекти катіонів Сd пов’язані не тільки із 

зміною ліпідного матриксу мембран клітин, але й із впливом на 

мембранозв’язані ензими. Відомо, що катіони Cd змінюють активність 

мембранозв’язаних білків: зменшують активність Na+-Ca2+-обмінника везикул 

сарколеми міометрію, клітин диспергованих залоз шлунку морських свинок та 

ін. (серед d-елементів Cd є найефективнішим блокатором Na+-Ca2+-обмінника) 
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[402], зменшують активність Na+-K+-АТФази мембран зародків в’юна [29, 66] і 

Са2+-помпи плазматичної мембрани [306, 531]. Із вищевикладеного видно, що 

вплив катіонів Cd на стійкість еритроцитів відбувається як через ліпідний 

матрикс мембран, так і через білки. 

Ацетат натрію підвищує електричну провідність та ємність 

бімолекулярних ліпідних мембран, але значно менше порівняно з 

гетерополіядерними комплексами [134, 135]. Ступінь змін цих двох сполук 

підтверджується і в нашому дослідженні стійкості мембран еритроцитів. Зміна 

структури ліпідного матриксу може бути однієї з причин підвищення 

кислотного і лужного гемолізу еритроцитів. 

Виходячи з викладеного вище на основі наших даних і даних літератури 

можна зробити висновки, що ацетатний гетерополіядерний комплекс Сu/Cd з 

етилендіаміном (РО244) взаємодіє з мембранами еритроцитів. Ймовірно, цей 

вплив відбувається не лише через фосфоліпідний матрикс мембран, але й через 

мембранозв’язані білки. Оскільки вплив РО244 відрізняється від його 

складових, дана речовина (як і раніше вивчені гетерополіядерні комплекси 

Сu/Cо з диетаноламіном [133-135]) діє як комплексна сполука. 

Новосинтезований різнометалічний комплекс [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] 

(код KL447) містить іони міді (ІІ) і заліза (ІІ). Відомо, що двохвалентне залізо 

входить до складу білка гемоглобіну еритроцитів крові [239, 381, 470, 521], а 

іони міді – до складу білків, які беруть участь у транспорті і зберіганні іонів 

заліза [51, 116, 283, 488]. Тому дослідження впливу даного комплексу на стан, 

який пов’язаний з дефіцитом гемоглобіну і катіонів заліза (експериментальну 

анемію) дасть можливість зрозуміни його участь у метаболізмі зазначеного 

катіону. Мідь, яка входить до складу цієї комплексної сполуки, може 

прискорити транспорт іонів заліза в організмі.  

КL447 відновлює вміст сироваткового заліза при його дефіциті за 

експериментальної моделі залізодефіцитної анемії. На фоні введення КL447 

збільшується концентрація міді в сироватці крові [218]. Під впливом КL447 

відбувається активне відновлення еритроцитарних показників крові, що 
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підтверджується вищою концентрацією гемоглобіну, збільшеним вмістом 

гемоглобіну в еритроцитах, активним утворенням ретикулоцитів порівняно з 

групою експериментальної анемії, що свідчить про антианемічні властивості 

даної сполуки [17].  

Для співставлення отриманих результатів з літературними даними ми 

звернулися до ефектів речовин, які мають спільні риси з дослідженим 

комплексом КL447 [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)]. Дослідження біологічної 

активності гетерополіядерних комплексних сполук показали, що ці сполуки 

мають протипухлинні [37, 78, 229], антимікробні і фунгіцидні властивості [138, 

151, 152, 241, 368], проявляють мембранотропну активність [134, 135, 229], 

змінюють кислотну та лужну резистентність еритроцитів [13-15, 208], при 

цьому чинять незначний токсичний вплив [11, 12], що обумовлює вивчення їх 

як потенційно лікувальних речовин. КL447 одержаний з нітропрусиду натрію 

(Na2[Fe(CN)5NO]2H2O), який використовують в медицині як 

судинорозширюючий препарат (при внутришньовенному введенні), завдяки 

здатності бути донором оксиду азоту [278, 446].  

Дослідження останніх років показали, що нітропрусид є донором не 

тільки оксиду азоту, а й іонів заліза [268, 370]. Введення нітропрусиду 

призводить до збільшення концентрації заліза в плазмі крові і печінці [268]. 

Нітропрусид підвищує внутришньоклітинну концентрацію заліза [563] і 

експресію білка гем-оксигенази-1 в культурі макрофагів миші саме за участю 

іонів заліза [428, 502]. Гемоксигеназа-1 є ключовим ферментом в гомеостазі 

заліза в організмі (рощеплює гем з вивільненням монооксиду вуглецю, іонів 

заліза і білівердину), запобігає руйнуванню клітин вільними радикалами 

(антиоксидантні властивості) [427]. Підвищена експресія гена гем-оксигенази-1 

в клітинах епітеліальної колоректальної аденокарциноми людини призводить 

до підвищення внутришньоклітинної концентрації іонів заліза, підвищеного 

поглинання гемового заліза апікальною і активного виведення заліза 

базолатеральною поверхнями клітин [418], що свідчить про активацію 

транспорту заліза епітеліальними клітинами шлунково-кишкового тракту. 
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Відомо, що активація гемоксигенази-1 печінки призводить до підвищення 

концентрації заліза в сироватці крові, блокування синтезу гема запобігає 

активації цього ферменту [437]. Тобто цей фермент пов’язаний із синтезом 

гемоглобіну, але його роль в нормальному еритропоезі потребує вивчення. 

Виходячи з вище викладеного, нітропрусид впливає на метаболізм заліза в 

організмі. Крім того, оскільки нітропрусид застосовують як 

судинорозширюючий препарат [278], а дефіцит міді в організмі пов’язаний із 

зниженою вазодилятацією [331, 445], тому введення в сполуку донора азоту 

катіону міді підвищує цей ефект [445]. Разом з тим, якщо катіони міді 

гемолізують еритроцити [2, 503, 498, 568], то в складі комплексних сполук 

чинять протилежну дію – запобігають гемолізу еритроцитів [379, 388].   

Токсичною складовою комплексу КL447 і нітропрусиду натрію може 

бути ціанідний аніон, який взаємодіє з залізом(ІІІ) цитохрому а3 і цитохром-С-

оксидазою, кінцевим ферментом дихального ланцюга. Ціанід запобігає 

поглинання кисню тканинами. Гемоглобін бере участь в детоксикації ціаніду. 

Спочатку гемоглобін окиснюється нітритом до метгемоглобіну (в якому залізо 

має ступінь окиснення +3), який зв’язує ціанід з утворенням малотоксичного 

ціанметгемоглобіну [245]. У той же час, дослідження токсичності червоної 

K3[Fe(CN)6] і жовтої кров’яних K4[Fe(CN)6]·3H2O солей, до складу яких входять 

координовані ціанідні групи, показало (при введенні в шлунок), що ці сполуки є 

помірно небезпечними речовинами (ЛД50 = 4520 і  4470 мг/кг відповідно, 3-й 

клас токсичності) і навіть у високих дозах (1/2 ЛД50) не призводять до 

утворення метгемоглобіну [125].  Незначну токсичність цианідного аніону у 

складі комплексної сполуки продемонстровано за застосування високих доз 

цианкобаламіну протягом 26 тижнів  [443]. 

Таким чином, КL447 залучається до відновлення еритроцитарних 

показників крові, що підтверджується вищою концентрацією гемоглобіну, 

збільшеним вмістом гемоглобіну в еритроцитах, активним утворенням 

ретикулоцитів порівняно з групою експериментальної анемії [17]. Даний ефект 
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обумовлений впливом різнометалічної сполуки на метаболізм заліза і міді в 

організмі, які беруть активну участь в еритропоезі [218].  

Узагальнення одержаних результати власних досліджень гематологічних 

ефектів похідного малеіміду і гетерополіядрних комплексів на нормальний і 

неопластичний гемопоез представлено на схемі. 1. Дозозалежні ефекти 

похідного малеіміду і гетерополіядрного комплексу на нормальний гемопоез 

наведено на схемі. 2. 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема взаємозв’язків ефектів похідного малеіміду МІ-1 та 

гетерополіядерних комплексів на нормальний і неопластичний гемопоез 
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Рис. 2. Схема впливу похідного малеіміду МІ-1 та гетерополіядерного 

комплексу на нормальний гемопоез 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі встановлені особливості формування гематологічної 

відповіді на вплив сполук з протипухлинною й антианемічною активностями. 

Результати досліджень показали, що інгібітор протеїнкіназ похідне малеіміду 

(МІ-1) знижує проліферативну активність та індукує апоптоз неопластичних 

клітин і не впливає на клітини системи гемопоезу з високою проліферативною 

активністю. Спільний вплив МІ-1 і Cu/Cd-гетерополіядерного комплексу 

підсилює їх антипроліферативну дію. Cu/Fe-гетерополіядерному комплексу 

притаманні антианемічні властивості і менша загальна токсичність порівняно з 

солями металів, які входять до його складу. 

1. Антипухлинна сполука похідне малеіміду МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг 

(ефективна протипухлинна) за диметилгідразинового колоректального 

канцерогенезу у щурів запобігає розвитку анемії та нормалізує кількість 

моноцитів і тромбоцитів у крові, зменшуючи залучення цих клітин до розвитку 

пухлин. Зменшення моноцитозу і тромбоцитозу за впливу МІ-1 при канцерогенезі 

товстої кишки опосередковане зменшенням кількості і розміру пухлин та площі 

ураження товстої кишки. 

2. Субхронічний вплив МІ-1 у дозах пригнічення колоректального 

канцерогенезу (2,7 мг/кг) зменшує кількість лейкоцитів (за рахунок 

нейтрофільних і еозинофільних гранулоцитів та моноцитів) у крові щурів і не 

впливає на морфофункціональний стан еритроцитів (їх кількість, об’єм, середній 

вміст і концентрацію гемоглобіну в еритроциті) і тромбоцитів. Хронічний вплив 

МІ-1 у зазначених дозах не змінює кількості та морфофункціонального стану 

клітин крові і кісткового мозку щурів.  

3. Збільшення дози МІ-1 у п’ять і десять разів активує еритропоез 

(ретикулоцитоз і збільшення еритроїдних гемопоетичних клітин) без змін об’єму 

еритроцитів, вмісту і концентрації гемоглобіну в них на відміну від дії 

5-фторурацилу, який зменшує кількість еритроцитів і ретикулоцитів у крові та 

пригнічує еритропоез у кістковому мозку. Зменшення кількості тромбоцитів у 



 

 

268 

крові після впливу МІ-1 у вказаних дозах пов’язане зі зростанням кількості 

незрілих мегакаріоцитів із одночасним збільшенням кількості гіпосегментованих і 

мікромегакаріоцитів. 

4. Похідне малеіміду МІ-1 у 5- і 10-кратних (від ефективної) дозах знижує 

кількість лейкоцитів і моноцитів, що пов’язано з їх активним виходом у тканини. 

Лейкопоез у кістковому мозку представлений усіма стадіями диференціювання 

лейкоцитів, а їх вміст не відрізняється від контрольних значень, на відміну від 

5-фторурацилу, який у дозі 8,6 мг/кг (ефективна протипухлинна) зменшує 

кількість лейкоцитів (за рахунок лімфоцитів, моноцитів і нейтрофільних 

гранулоцитів) у крові та пригнічує лейкопоез у кістковому мозку, а у п’ятикратній 

від ефективної дозі (45 мг/кг) спричинює 100%-ву загибель щурів після першого 

тижня введення на тлі глибокої супресії мієлопоезу. 

5. Похідне малеіміду МІ-1 у дозі 5 мг/кг (1/100 ЛД50) за сумісного впливу з 

хлоридом кобальту посилює активацію еритропоезу (зростає концентрація 

гемоглобіну, кількість еритроцитів, гематокрит та кількість ретикулоцитів у крові 

порівняно з контрольною групою, впливом лише одного МІ-1 та кількість 

еритроцитів порівняно з ефектами хлориду кобальта); зменшує кількість лейкоци-

тів за рахунок моноцитів порівняно з контролем та ефектами хлориду кобальта.  

6. Похідне малеіміду МІ-1 пригнічує проліферативну активність 

монобластних лейкемічних клітин U-937 людини шляхом зростанням кількості 

клітин у фазі проліферативного спокою Go/G1 і зменшення мітотичної активності 

та індукції апоптозу. Сумісний вплив МІ-1 з індуктором диференціювання 

форбол-12-мірістат-13-ацетатом (ФМА) посилює пригнічення проліферативної і 

мітотичної активності U-937 із активацією апотозу клітин порівняно з дією самого 

МІ-1 або ФМА. Тобто, антипроліферативний ефект МІ-1 зберігається під час 

диференціювання U-937, індукованого ФМА.  

7. МІ-1 пригнічує проліферативну активність і життєздатність мишачих 

лейкемічних B-клітин лінії L1210 (IC50 – 0,016 мМ МІ-1 після 72 год дії), мієло- та 

мегакаріобластних клітин за остеомієлофіброзу (IC50 – 0,012 мМ), а також 

еритробластних Ph-позитивних лейкемічних клітин лінії К-562 людини 
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(IC50  0,002 мМ МІ-1 після 48 год дії), зменшує їх мітотичну активність та 

індукує апоптоз. Сумісний вплив МІ-1 із гетерополіядерним Cu/Cd-комплексом 

призводить до посилення антипроліферативного ефекту в цих клітинах у чотири 

рази.  

8. Взаємодіючи з мембранами еритроцитів, Сu/Cd-гетерополіядерний 

ацетатний комплекс [Cu(en)2[CdAc6] зменшує стійкість цих клітин до дії кислоти і 

лугу та пригнічує проліферативну активність еритробластних лейкемічних клітин 

лінії К-562 людини (сумісний вплив з МІ-1 посилює пригнічення). Взаємодія з 

еритроцитами є наслідком дії вихідної речовини, а не продуктів її дисоціації, що 

підтверджується відмінним впливом даного комплексу і його складових (іонів 

Сu(ІІ) і Cd (ІІ), етилендіаміну й ацетату натрію) на стійкість еритроцитів. 

9. На моделі експериментальної анемії у щурів гетерополіядерний 

Сu/Fe-комплекс [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] у дозі 25 мг/кг відновлює вміст заліза 

за його дефіциту і підвищує вміст міді у сироватці крові й відновлює такі 

еритроцитарні показники, як концентрацію гемоглобіну в крові, середній вміст 

гемоглобіну в еритроциті, кількість ретикулоцитів у крові.  

10. Гематотоксична дія Сu/Fe-комплексу у дозі 100 мг/кг, яка перевищує за 

вмістом заліза терапевтичну дозу у 4 рази, а міді – майже у 200 разів, після 

субхронічного застосування проявляється зменшенням концентрації гемоглобіну, 

кількості еритроцитів у крові, концентрації гемоглобіну в еритроцитах, а також 

збільшенням об’єму еритроцитів і кількості ретикулоцитів, що свідчить про 

розвиток гемолітичної анемії.  

11. Протипухлинна (на моделі ДМГ-індукованого канцерогенезу товстої 

кишки), антинеопластична (на моделях in vitro лейкемічних клітин людини і 

тварин) дія похідного малеіміду МІ-1 і Сu/Cd- та Сu/Fe-гетерополіядерних 

комплексів у поєднанні з їх антианемічною активністю і низькою токсичністю 

може слугувати підгрунтям для їх доклінічних досліджень як антипухлинних 

сполук нового покоління.  
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