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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Зростання тривалості життя населення Землі збільшує 

частоту онкологічних та серцево-судинних захворювань [Fuster V., 2010; 

Siegel R.L., 2015]. Серед причин смертності від онкологічних захворювань рак 

товстої кишки посідає друге місце, а лейкемії (лейкози) – восьме 

[Федоренко З.П., 2017; Шульгіна В.В., 2014; Lozynska M.R., 2016; Torre L.A., 

2015]. Існуючі методи лікування цих патологій включають медикаментозну 

терапію, яка не є органоспецифічною і характеризується високою токсичністю 

[Городецкая А., 2011; Бондар Г.В., 2011; Guo G.H., 2017; Ma W.W., 2017]. Це 

стимулює пошук нових речовин, здатних пригнічувати ріст пухлин, істотно не 

впливаючи на інші тканини організму [Cortes J.E., 2012; Permyakova N.M., 2016; 

Senkiv J., 2016; Tsai M.H., 2017].  

Однією з причин розвитку онкологічних хвороб людини є порушення 

функції протеїнкіназ (ПК), зазвичай це надмірна їх активація [Сокур О.В., 2013; 

Awada G., 2015; Brechbiel J., 2014; Core L., 2013; Li B., 2017; Maekawa T., 2017; 

Ostapchenko L.I., 2010; Zabkiewicz J., 2014]. Тому актуальним є вивчення 

протипухлинних сполук, спрямованих на процеси злоякісної трансформації 

клітин, тобто дослідження в галузі молекулярно-спрямованої (таргетної) терапії 

[Шарикіна Н.І., 2014, 2015; Brahmer J., 2015; Brown C., 2016; Wolter P., 2015]. 

Потенційними мішенями такої терапії є злоякісний ангіогенез, процеси апоптозу, 

гени-супресори пухлин, диференціювання пухлинних клітин і контроль 

клітинного циклу [Bilous N.I., 2016; Brenner M.K., 2013; Janjigian Y.Y., 2014; 

Trujillo A., 2012; Zhu B., 2017; Uckun F.M., 2014; Vernygorodskyi S.V., 2015]. 

Особливістю препаратів цієї групи є переважно цитостатична, а не цитотоксична 

дія [Garmanchuk L.V., 2013; Batolla B., 2011; Hartmans E., 2017]. 

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 захворювання [Глузман Д.Ф., 

2015, 2016; Aliustaoglu M., 2010; Baranyai Z., 2016; Del Prete A., 2011; Ho P.J., 

2017; Van Overmeire E., 2014]. 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) [Линчак О.В., 2010; Perse M., 2005, 2011; Yang J., 2013]. 

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

переродження) відбувається підсилення вільнорадикального окиснення і 

порушення антиоксидантних захисних систем, що призводить до оксидативного 

стресу [Бурлака А.П, 2014; Голотюк В.В., 2015; Сокур О.В., 2013; Harzallah H.J., 

2012; Panchuk R.R., 2017; Perse M., 2013]. Тому для більш адекватної оцінки дії 

нових сполук доцільно вивчати їх за моделювання системного ушкодження 

організму та оксидативного стресу [Яблонська С.В., 2009; Kordium V.A., 2016].  
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Похідні малеіміду (дигідропіролу) і гетерополіядерні комплекси, які  мають 

антипухлинні та бактерицидні властивості, були синтезовані співробітниками 

хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка [Дубинина Г.Г., 2007; Кокозей В.М., 2008]. Похідні малеіміду створю-

вались in silico як конкурентні інгібітори АТФ-зв’язуючого сайту протеїнкіназ 

[Dubinina G.G., 2007; Yarmoluk S.M., 2013]. Максимальну антинеопластичну 

активність in vitro і in vivo виявила сполука 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-феніла-

міно)-1Н-пірол-2,5-діон (далі МІ-1) [Дубініна Г.Г., 2007; Гарманчук Л.В., 2013; 

роботи групи під керівництвом Рибальченка В.К., 2008-2017], 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 

[Drukes P., 2005]. Антипухлинну активність виявляв також гетерополіядерний 

комплекс РО244 [Cu(en)2][Cd2(CH3COO)6] [Гарманчук Л.В., 2008; Кокозей В.Н., 

2008; Nikulina V.V., 2014]. 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 [Ганусевич І.І., 2013; Міщенюк О.Ю., 2014; Avraham-

Davidi I., 2013; Baranyai Z., 2016; Bogels M., 2012; Loi S., 2013; Prizment A.E., 

2011]. Ці стани також пов’язані із зсувом ендогенного фону металів в організмі, 

залучених до функціонування як нормальних тканин, так і неопластичних клітин 

[Бурлака А.П., 2014; Calabrich A., 2011; Ludwig H., 2011; Toyokumi S., 2009].  

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 [Battolla B., 2011; Blombery P.A., 

2015; Bone N.K., 2007; Bononi A., 2011; Mazharian A., 2010; Chen X., 2013; 

Zhang X., 2014]. Надзвичайно висока вартість існуючих інгібіторів протеїнкіназ 

іноземного походження обмежує доступ до них населення України. Тому 

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 дисерта-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Prizment%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21742945
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ційної 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.  

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 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 

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 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 мієлофіброзу та 

індукує їх апоптоз. Поєднання МІ-1 з гетерополіядерним комплексом Сu/Cd з 

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

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 
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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. 

Результати досліджень впроваджені у навчальний процес кафедри цитоло-

гії, гістології та біології розвитку ННЦ «Інститут біології» Київського універ-

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

до навчального посібника «Цитобіохімія крові» [Остапченко Л.І. та ін., 2016]. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науко-

вим 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 радіо-

логії 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.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення 

дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на наукових форумах: 

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

дант” (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 міжна-

родною участю, присвяченому 90-річчю від дня народження академіка П.Г. Кос-

тюка (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 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи досліджень. Досліди виконані на білих нелінійних 

щурах (самках та самцях), які утримувались за стандартних умов акредитованого 

віварію Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, згідно із принципами 

біоетики, законодавчих норм та вимог «Європейської конвенції про захист 

хребетних тварин, що використовуються для дослідних та наукових цілей» 

(Страсбург, 1986) і у відповідності до Закону України № 3447 ІV «Про захист 

тварин від жорстокого поводження», і клітинах крові та кісткового мозку згідно 

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 (Іспанія, 
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1997). Прилади, використані для наукових досліджень, підлягали метрологічному 

контролю. 

Морфофункціональний стан клітин крові та кісткового мозку досліджували 

загальноприйнятими методами [Карпищенко А.И., 2002; Абрашова Т.В., 2013]. 

Для виконання поставлених у роботі завдань застосовано модель 1,2-диметил-

гідразин(ДМГ)-індукованого канцерогенезу товстої кишки [Perse М., 2011]. 

Проведено дві серії досліджень протягом 20-ти та 26-ти тижнів (6 тиж після 

відміни ДМГ). Для цього ДМГ у дозі 20  мг/кг вводили підшкірно щотижнево 

протягом 20 тижнів. За результатами досліджень Линчак О.В. (2010) всі щурі 

мали пухлини товстої кишки після 20 тижнів експерименту, кількість і площа 

яких зростала до 26 тижня. МІ-1 розчиняли у соняшниковій олії в дозах 0,027 або 

2,7 мг/кг і вводили per os щоденно протягом 20 та 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% [Дубініна Г.Г., 2007]. Контрольні групи 

щурів одержували відповідні розчинники. Для дослідження  впливу МІ-1 на 

гемопоез щурів проведено три серії досліджень: 1) субхронічний вплив МІ-1 у 

дозах 0,00027, 0,027, 2,7 мг/кг протягом 25 діб; хронічний вплив МІ-1 у дозах 

0,027 і 2,7 мг/кг протягом 20-ти та 26-ти тижнів. 

Гематологічні ефекти МІ-1 (доза 5 мг/кг, 1/100 ЛД50) на тлі оксидативного 

стресу досліджені за його індукції хлоридом кобальту у дозі 15 мг/кг щоденним 

інтраперитонеальним введенням протягом 10 діб [Яблонська С.В., 2009]. Гемато-

токсичний вплив МІ-1 досліджували у дозах 2,7; 13,5; 27 мг/кг (перша є 

ефективною протипухлинною, друга – п’ятикратна, третя – десятикратна від 

ефективної) порівняно з 5-ФУ у відповідній концентрації у крові (у дозах 0,86; 

4,3; 8,6 мг/кг (остання ефективна) та п’ятикратній від ефективної (45 мг/кг) 

протягом 14 діб. 

Дослідження ефектів МІ-1 на неопластичні гемопоетичні клітини різних 

напрямків диференціювання (монобластна лінія U-937, еритролейкемія людини 

лінія K-562, лейкемічні В-клітини миші лінія L1210, мієло- і мегакаріобласти за 

ідіопатичного мієлофіброзу) досліджували у культурі клітин [Дяконова Л.П., 

2000]. Аналізували кількість клітин у камері Горяєва, їх життєздатність за 

результатами МТТ-тесту [Mosman Т., 1983], відсоток клітин в стані мітозу, 

апоптозу і некрозу в цитологічних препаратах [Фильченков А.А., 2006]. 

Взаємодію Сu/Cdгетерополіядерного ацетатного комплексу 

[Cu(en)2][Cd2(CH3COO)6] з еритроцитами досліджували з використанням методів 

кислотної і лужної резистентності еритроцитів [Малюк І.В., 2000]. 

Вплив Cu/Fe-гетерополіядерного комплексу ([Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)]) на 

концертрацію іонів міді і заліза та морфофункціональний стан клітин крові 

досліджували за експериментальної постгеморагічної залізодефіцитної анемії у 

щурів [Стефанов О.В., 2002]. Гематотоксичний вплив цього комплексу досліджу-

вали у дозах 2,5; 25; 100 мг/кг (остання перевищує терапевтичну дозу заліза у 4, а 

міді – майже у 200 разів). 
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Статистичну обробку результатів виконували за допомогою програми 

SPSS 16,0 для Windows. За результатами тесту Шапіро-Уілка встановлювали 

характер розподілу одержаних показників (нормальний чи анормальний). За 

нормального розподілу даних використовували т-тест за порівняння двох груп, за 

множинних порівнянь – однофакторний дисперсійний аналіз (one way ANOVA) з 

подальшим застосуванням критеріїв Даннета. За анормального розподілу даних 

застосовували критерій Краскела–Волліса для множинних порівнянь з подаль-

шим застосуванням непараметричного критерію Манна–Вітні 

[Гржибовский А.М., 2008; Сергиенко В.И., 2001]. Обчислювали середнє значення 

(M) та стандартне відхилення (SD) або похибку середнього арифметичного (m), 

медіану, 25 і 75 процентилі, найбільше і найменше значення у групах. 

Достовірними вважали значення за р0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Гематологічні ефекти похідного малеіміду за 1,2-диметилгідразин-

індукованого  канцерогенезу товстої кишки щурів. Застосування МІ-1 у дозі 

2,7 мг/кг (ефективна протипухлинна) протягом 20-ти тижнів за ДМГ-інду-

кованого канцерогенезу товстої кишки у щурів знижує до норми кількість 

ретикулоцитів у крові (р=0,006) порівняно з групою ДМГ-індукованого 

канцерогенезу, тоді як за дії МІ-1 у дозі 0,027 мг/кг кількість ретикулоцитів 

залишається збільшеною (р=0,001; рис. 1А). Вірогідно зменшені у групі ДМГ 

концентрація гемоглобіну в крові і в еритроцитах (MCHC), його вміст в 

еритроцитах (МСН) (р=0,014; р=0,002; р=0,007, відповідно) за дії МІ-1 

підвищуються до контрольних значень. 

 

  
Рис. 1. Кількість ретикулоцитів (А) і тромбоцитів (Б) у крові щурів у нормі, за 

ДМГ-індукованого канцерогенезу товстої кишки та впливу похідного малеіміду 

МІ-1 у дозах 0,027 і 2,7 мг/кг протягом 20-ти і 26-ти тижнів експерименту; 

*  p< 0,01 порівняно з контрольною групою; #  p< 0,01 порівняно з групою 

ДМГ-індукованого канцерогенезу товстої кишки (тест Манна-Вітні) 
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МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг за вказаних умов зменшує до контрольних значень 

кількість тромбоцитів у крові після 26-ти тижнів застосування (р=0,013) 

порівняно з групою ДМГ-індукованого канцерогенезу, в якій їх кількість вища 

порівняно з контролем (р=0,006; рис. 1Б). У кістковому мозку збільшується 

кількість мегакаріоцитів за розвитку ДМГ-індукованого канцерогенезу (р=0,020), 

що разом із збільшеною кількістю тромбоцитів у крові свідчить про активацію 

мегакаріоцитопоезу.  

МІ-1 в обох дозах на тлі канцерогенезу товстої кишки після 26-ти тижнів 

(6 тиж після відміни ДМГ) експерименту не впливає на загальний вміст 

лейкоцитів у крові щурів, але нормалізує вміст моноцитів (1,67 [1,26; 2,24]; 

1,40 [0,95; 2,50]), на відміну від групи ДМГ-індукованого канцерогенезу, в якій 

вони вірогідно збільшені (1,97 [1,52; 2,58]; р=0,008), порівняно з контролем 

(1,23 [0,94; 1,68]). У цій групі збільшується вміст промоноцитів і моноцитів у 

кістковому мозку (8,85 [7,98; 9,95]; р=0,002) порівняно з контрольною групою 

(6,20 [4,75; 6,80]), що свідчить про активацію диференціювання у моноцитарному 

напрямку і активним виходом цих клітин у кров. 

Таким чином, МІ-1 за ДМГ-індукованого канцерогенезу товстої кишки 

запобігає розвитку анемії, про що свідчать нормалізація кількості ретикулоцитів 

у крові і відновлення вмісту та концентрації гемоглобіну в еритроцитах, 

нормалізує кількість моноцитів і тромбоцитів у крові, зменшуючи залучення цих 

клітин до прогресії розвитку пухлин та їх метастазування.  

Морфофункціональна характеристика клітин крові щурів за 

cубхронічного і хронічного впливу похідного малеіміду МІ-1. МІ-1 у дозах 

0,00027; 0,027; 2,7 мг/кг протягом 25-ти діб не змінює морфофункціонального 

стану (МСV, МСН та МСНС) і кількості еритроцитів та тромбоцитів у крові 

щурів. Проте, МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг викликає лейкопенію за рахунок 

гранулоцитопенії (еозино- і нейтропенії) та моноцитопенії (p<0,05). Хронічний 

вплив (протягом 20-ти і 26-ти тиж) МІ-1 у дозах 0,027 і 2,7 мг/кг на здорових 

щурів не викликає змін морфофункціонального стану еритроцитів і кількості 

ретикулоцитів у крові, не впливає на загальний вміст і склад лейкоцитів у крові, 

не пригнічує тромбоцитопоез. Отже, відсутність негативного впливу МІ-1 на 

гемопоез не обмежує (з боку кровотворної системи) його застосування як 

сполуки з протипухлинною активністю.   

Морфофункціональний стан клітин крові та кісткового мозку за 

впливу 5- і 10-кратних від ефективної доз похідного малеіміду порівняно з 

цитостатиком 5-фторурацилом. За впливу підвищених у 5 і 10 разів від 

ефективної дози МІ-1 кількість та морфофункціональний стан еритроцитів 

залишається без змін (рис. 2Б). Проте має місце активація еритропоезу, про що 

свідчить збільшення кількості ретикулоцитів (р=0,007; рис. 2А), гематокриту 

(р=0,049) і концентрації гемоглобіну (р=0,030; рис. 2В) у крові й еритробластів у 

кістковому мозку (р=0,019, р=0,008, відповідно; табл. 2) та збільшення 

еритробластичних острівців (рис. 4А) порівняно з контролем (рис. 3Г). Активація 

еритропоезу може бути компенсаторною реакцією на зменшення життєздатності 

чи тривалості життя еритроцитів для покриття їх дефіциту. 
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Рис. 2. Кількість ретикулоцитів (А), еритроцитів (Б) і концентрація гемоглобіну 

(В) у крові щурів у нормі, за впливу похідного малеіміду МІ-1 у дозах 2,7; 13,5 і 

27 мг/кг та 5-фторурацилу у дозах 0,86; 4,3; 8,6 мг/кг (остання ефективна) 

(концентрація у крові 1, 5, 1010-4 М, відповідно) протягом 14 діб; 

*  p< 0,017 порівняно з контрольною групою  

 

На відміну від МІ-1, препарат порівняння 5-фторурацил (5-ФУ) у дозі 

8,6 мг/кг (ефективна) призводить до протилежних ефектів. Зокрема, зменшується 

кількість еритроцитів (р=0,009) і ретикулоцитів (р=0,007; рис. 2А, Б) у крові і 

гематокрит (р=0,017). У кістковому мозку зменшується кількість мієлокаріоцитів 

(р=0,005; рис. 3А) та еритробластів (р=0,049; табл. 2). На мікрофотографіях 

мазків кісткового мозку видно, що еритроцитарний росток кровотворення 

представлений переважно дозріваючими клітинами (рис. 3Е), що свідчить про 

супресію еритропоезу та узгоджується з даними літератури [Бондар Г.В., 2011; 

Kojima S, 2003; Kudokotseva O.V., 2014]. 

Кількість лейкоцитів (p=0,038) і моноцитів (p=0,021) у крові за впливу МІ-1 

у підвищених дозах зменшується порівняно з контролем, тоді як вміст 

еозинофільних і нейтрофільних гранулоцитів та лімфоцитів залишається без змін 

(табл. 1). Кількість мієлокаріоцитів і лейкопоез за дії МІ-1 залишається без 

патологічних змін і порушення диференціювання (рис. 3А, Д). Кількість 

моноцитів у кістковому мозку не зменшена, моноцитопоез представлений 

клітинами на  всіх стадіях диференціювання: монобластами, промоноцитами і 

моноцитами, що видно на мікрофотографії (рис. 4Б). Зменшення вмісту 

моноцитів у крові за застосування МІ-1 у 5- і 10-кратній дозах може бути 

пов’язаним із активним виходом цих клітин до тканин (для участі у їх 

відновленні), що підтверджується даними дослідників групи Рибальченка В.К. 

[Єна М.С., 2013, 2014] про запалення і дистрофічні зміни у тканинах різних 

відділів кишечника після впливу МІ-1 у цих дозах. 

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

лейкоцитів (р=0,001; табл. 1), нейтрофільних гранулоцитів (р=0,001), лімфоцитів 

(р=0,001) і моноцитів (р=0,002) у крові та кількості мієлокаріоцитів (р=0,005; 

рис. 3А) і елементів лейкопоезу (мієлобластів і промієлоцитів, р=0,05) та 

еритропоезу (еритробластів р=0,049) на ранніх стадіях диференціювання у 

кістковому мозку (табл. 2).  
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Г Д 
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Рис. 3. Кількість мієлокаріоцитів (А) і мегакаріоцитів (Б) у кістковому мозку та 

тромбоцитів (В) у крові щурів у нормі, за впливу похідного малеіміду (МІ-1) у 

дозах 13,5 і 27 мг/кг та 5-фторурацилу у дозах 4,3 і 8,6 мг/кг (остання ефективна) 

(концентрації у крові 5, 1010-4 М, відповідно); * – р < 0,017 порівнянно з 

контрольною групою. Мікрофотографії мазків кісткового мозку щурів у нормі 

(Г), за впливу похідного малеіміду МІ-1 (Д) у дозі 13 мг/кг (5-кратна від ефектив-

ної), 5-фторурацилу (Е) у дозі 8,6 мг/кг (ефективна доза) і 45 мг/кг (Є) (5-кратна 

від ефективної), 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 
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А Б 
Рис. 4. Мікрофотографії мазків кісткового мозку щурів за впливу похідного 
малеіміду МІ-1 у дозі 27 мг/кг (10-кратна від ефективної): А – активація 
еритропоезу, еритробластичний острівець; Б – лейкопоез, моноцитопоез на різних 
стадіях диференціювання: монобласти, промоноцити, моноцити; 1000; 
позначення, як на рис. 4 (12 – макрофаг) 
 

Кількість тромбоцитів у крові за впливу МІ-1 у підвищених дозах 

зменшується, хоча кількість попередників тромбоцитів мегакаріоцитів у 

кістковому мозку не змінюється (рис. 3Б, В). Аналіз морфофункціонального 

стану мегакаріоцитів за впливу МІ-1 свідчить про перерозподіл клітин за 

ступенем диференціювання – збільшується вміст незрілих промегакаріоцитів 

(р=0,035) на тлі зменшення сумарного вмісту зрілих поліхроматофільних і окси-

фільних клітин (р=0,031; рис. 5А). Одночасно з цим зростає кількість гіпосегмен-

тованих мегакаріоцитів (із 1-5 сегментами ядра, р=0,014; рис. 5Б), як за рахунок 

незрілих промегакаріоцитів (рис. 5Д), так і за рухунок зрілих поліхроматофільних 

клітин (рис. 5Є) при зменшенні кількості клітин з 11-15-ма сегментами ядра 

(р=0,012) і гіперсегментованих клітин (р=0,002, рис. 5Е). Зростання кількості 

незрілих мегакаріоцитів із одночасним збільшення кількості гіпосегментованих і 

мікромегакаріоцитів за впливу МІ-1 у 10-кратній дозі свідчить про затримку 

диференціювання вказаних клітин, що може обумовлювати зменшення продукції 

тромбоцитів. Разом із тим, зменшення кількості тромбоцитів у крові за впливу 

МІ-1 може бути пов’язаним також із їхнім концентруванням у зонах пошкод-

ження, оскільки виявлені порушення мікроциркуляції у різних тканинах після 

впливу даної сполуки у вказаних дозах [роботи групи під керівництвом 

Рибальченка В.К., 2013-2016].  

5-ФУ викликає тромбоцитопенію (рис. 3В), що пов’язано із пригніченням 

мієлопоезу [Thiele W., 2012]. Мієлокаріоцити за впливу 5-ФУ в концентрації 

1010-4 М у крові, яка є ефективною, представлені переважно зрілими 

елементами лейкоцитарного і еритроїдного рядів, спостерігаються клітини в стані 

апоптозу (рис. 3Е), які відсутні у нормі (рис. 3Г). 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 (табл. 1). У кістковому мозку на момент смерті (7 діб) має місце тотальна 

аплазія (рис. 3Є) на тлі дегенеративних змін клітин усіх ростків кровотворення. 
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Таблиця 1  

Загальний вміст і склад лейкоцитів у крові (медіана, [25 і 75 процентилі]) у нормі, за впливу похідного малеіміду у 

дозах 2,7, 13,5 і 27 мг/кг та 5-фторурацилу у дозах 0,86, 4,3, 8,6 і 45 мг/кг протягом 5-ти і 14-ти діб (х109/л)  

Групи тварин і 

тривалість 

досліду 

Загальна 

кількість 

лейкоцитів 

Еозинофільні 

гранулоцити  

Паличкоядерні 

нейтрофільні 

гранулоцити  

Сегментоядерні 

нейтрофільні 

гранулоцити 

Лімфоцити 

 

Моноцити 

14 діб      

Контрольна 

група 

16,05 

[15,35;17,20] 

0,28 

[0,08;0,51] 

0,08 

[0;0,17] 

2,34 

[2,08;2,84] 

11,99 

[11,23;12,43] 

1,20 

[0,92;1,55] 

МІ–1 у дозі 

2,7 мг/кг  

16,30 

[12,70;16,40] 

0 

[0;0,16] 

0,08 

[0,06;0,18] 

1,95 

[1,43;3,20] 

11,33 

[10,67;11,97] 

0,98 

[0,86;1,14] 

МІ–1 у дозі  

13,5 мг/кг  

13,60 

[12,15;15,75] 

0,26 

[0,05;0,37] 

0,11 

[0,06;0,19] 

2,20 

[1,65;2,92] 

9,93 

[9,36;10,88] 

0,86 

[0,66;0,93] 

МІ–1 у дозі 

27 мг/кг 

14,35 

[12,33;15,35] 

0,19 

[0,12;0,30] 

0,08 

[0,06;0,14] 

1,59 

[1,54;3,02] 

11,27 

[8,84;12,32] 

0,72 

[0,5;0,92] 

5-ФУ у дозі 

0,86 мг/кг 

15,30 

[13,78;16,58] 

0,27 

[0,21;0,43] 

0,13 

[0,08;0,43] 

3,17 

[2,58;3,57] 

10,10 

[9,09;11,66] 

1,30 

[1;1,56] 

5-ФУ у дозі 

4,3 мг/кг 

12,30* 

[8,65;14,33] 

0,11 

[0,04;0,14] 

0,02 

[0;0,05] 

1,55 

[1,39;2,09] 

9,28 

[6,3;10,86] 

0,86 

[0,33;1,04] 

5-ФУ у дозі 

8,6 мг/кг 

7,55* 

[5,63;10,10] 

0,10 

[0,06;0,19] 

0 

[0;0,01] 

0,91** 

[0,46;1,12] 

5,93** 

[4,42;8,48] 

0,41** 

[0,33;0,58] 

5 діб      

Контрольна 

група 

17,00 

[15,53;19,23] 

0,17 

[0,11;0,23] 

0,03 

[0;0,12] 

2,69 

[2,06;3,48] 

12,90 

[11,82;13,55] 

1,03 

[0,79;1,28] 

5-ФУ в дозі 

45 мг/кг 

8,30** 

[6,28;12,83] 

0,11 

[0,02;0,15] 

0,04 

[0;0,12] 

1,51 

[1,10;2,70] 

6,69** 

[5,09;8,45] 

0,37** 

[0,28;0,5] 

Примітка. *  р < 0,017; **  р < 0,003  порівняно з контрольною групою  
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Таблиця 2 

Вміст клітин кісткового мозку щурів на різних стадіях диференціювання (медіана[25-й і 75-й процентилі]) у нормі 

та за впливу похідного малеіміду у дозах 13,5 і 27 мг/кг та 5-фторурацилу у дозах 4,3, і 8,6 мг/кг протягом 14 діб 

                  Групи тварин 

Клітини, % 
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 

 



15 

 

Г Д 

Е Є                                                                                                   
Рис. 5. Розподіл мегакаріоцитів кісткового мозку за ступенем диференціювання 

(А), кількістю сегментів ядра (Б) та розмірами клітин (В) за впливу МІ-1 у дозі 

27 мг/кг порівняно з контрольною групою (Мm); *  р < 0,05 порівняно з 

контрольною групою; (А) 1 – промегакаріоцити; 2 – базофільні, 

3  поліхроматофільні, 4 – оксифільні мегакаріоцити; 5 – вільні ядра 

мегакаріоцитів; Мікрофотографії мазків кісткового мозку щурів; забарвлення за 

Паппенгеймом; 1000; Г  контроль, промегакаріоцит; Д  МІ-1, 

гіпосегментований промегакаріоцит; Е  контроль, поліхроматофільний 

мегакаріоцит, 100 мкм; Є  МІ-1, мікромегакаріоцит, 40 мкм  

 

Таким чином, 5-кратна від ефективної дози 5-ФУ після 5-ти діб впливу є 

високотоксичною, яка загрожує життю та супроводжується гематотоксичною 

дією. У той же час похідне малеіміду є малотоксичною сполукою, оскільки за 

впливу 10-кратної від ефективної дози протягом 14 діб усі щури були живі та 

мали прояви лише незначної гематотоксичності.  

Оскільки похідне малеіміду МІ-1 у 5- і 10-кратній від ефективної дозах 

викликає ретикулоцитоз у крові і активує еритропоез, були проведені 

дослідження його впливу на морфофункціональний стан еритроцитів крові на тлі 

оксидативного стресу індукованого хлоридом кобальта. Це необхідно для 



16 

встановлення особливостей застосування  МІ-1 за розвитку пухлинного процесу, 

який супроводжується оксидативним стресом. 

Морфофункціональний стан клітин крові за впливу похідного 

малеіміду МІ-1 на тлі оксидативного стресу індукованого хлоридом 

кобальта. Введення щурам хлориду кобальта призводить до істотних змін 

морфофункціонального стану еритроцитів: вірогідно збільшуються концентрація 

гемоглобіну (р=0,001), кількість еритроцитів (р<0,001), гематокрит (р=0,001), 

середній вміст гемоглобіну в еритроцитах (МСН, р=0,003), об’єм еритроцитів 

(MCV, р=0,003) та кількість ретикулоцитів (р=0,017; рис. 6), що свідчить про 

стимуляцію еритропоезу і узгоджується з даними літератури [Ebert B., 2014; 

Finley B.L., 2013; Simonsen L.O., 2012].  

 

   

 

    

Рис. 6. 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 –
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); * – р < 0,01 порівняно з 
контрольною групою, # – р < 0,01 порівняно з МІ-1 
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Застосування МІ-1 у дозі 5 мг/кг призводить до збільшення концентрації 

гемоглобіну (р=0,020), кількості еритроцитів (р=0,036), гематокриту (р=0,018) у 

крові, без змін MCV, MCH, MCHC, що узгоджується із результатами дослідження 

впливу МІ-1 у дозі 13,5 мг/кг. За сумісної дії МІ-1 і СоCl2 стимуляція 

еритропоезу, спричинена СоCl2, посилюється, про що свідчить подальше зростан-

ня концентрації гемоглобіну (р=0,001), кількості еритроцитів (р<0,001) і 

гематокриту (р<0,001) та ретикулоцитів (р=0,019) у крові порівняно з контролем, 

з впливом одного МІ-1 (р=0,007; р=0,007; р=0,001 відповідно) і кількості 

еритроцитів порівняно з  хлоридом кобальту (р=0,030; рис. 6).  

Кількість тромбоцитів і лейкоцитів за впливу СоCl2 не змінюється. Вміст 

еозинофільних  і нейтрофільних гранулоцитів порівняно з контролем 

зменшується (р≤0,050). Похідне малеіміду МІ-1 не впливає на кількість 

тромбоцитів у крові, але зменшує вміст лейкоцитів (р=0,017), нейтрофільних 

гранулоцитів (р=0,044), моноцитів  (р=0,025) і лімфоцитів (р=0,048). Такі зміни 

можуть бути обумовлені пригніченням проліферації і диференціювання 

гемопоетичних клітин, оскільки лейкопенія, нейтропенія і моноцитопенія 

реєструється після місячного введення МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг, але ці зміни 

компенсуються після хронічного застосування МІ-1. Крім того, зменшення 

кількості лейкоцитів у крові пов’язане із активним виходом їх до різних тканин 

внаслідок розвитку запалення [роботи групи під керівництвом Рибальченка В.К., 

2010-2017] та відновлення тканин, до якого залучені моноцити [Andrew J., 2011; 

Shalhoub J., 2011; Park H., 2011; Van Overmeire E., 2014]. Сумісний вплив МІ-1 і 

СоCl2 призводить до зменшення вмісту лейкоцитів (р=0,026) за рахунок 

зменшення вмісту моноцитів  (р=0,003) порівняно з контролем. 

Отже, результати досліджень хронічного впливу похідного малеіміду 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. Висока експресія протеїнкіназ, які інгібує МІ-1, 

в неопластичних клітинах гемопоетичного походження [Carnevale J., 2013; Cortes 

J.E., 2012; Jacquel A., 2003; Seda V., 2015; Uckun F.M., 2014; Zabkiewicz J., 2014; 

Zeng Z., 2006], спонукало дослідження його ефектів на лейкемічні клітини різних 

напрямків диференціювання. 

Вплив похідного малеіміду МІ-1 на морфофункціональний стан 

неопластичних клітин лінії U-937 моноцитарного напрямку диферен-

ціювання та за індукції їх диференціювання форбол-12-міристат-13-ацетатом 

(ФМА). Як видно з рис. 7, похідне малеіміду MІ-1 пригнічує проліферативну 

активність клітин лінії U-937, що підтверджується зниженням їх життєздатності 

на 50% після впливу  0,016 мМ МІ-1 протягом 24 годин (рис. 7А) та 0,008 мМ 

МІ-1 прогягом 48 годин дії (рис. 7Б). Антипроліферативний ефект МІ-1 за 

сумісного впливу із ФМА (що індукує диференціювання) зберігається, про що 

свідчить знижений рівень життєздатності клітин (рис. 7В, Г).  

Кількість клітин, які не зазнавали впливу МІ-1 чи ФМА, з 24 до 48 год 

інкубації збільшується майже вдвічі (рис. 8А), що є ознакою їх активної 

проліферативної активності. Тому зменшення кількості живих клітин через 24 го-
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дини дії МІ-1 у концентрації 0,016 мМ (р<0,05), так і сумісно з ФМА в обох 

досліджених коцентраціях (0,008 мМ, р<0,01; 0,016 мМ, р<0,001), свідчить про 

пригнічення проліферативної активності клітин U-937. При цьому зі збільшенням 

часу інкубації його цитостатичний ефект посилюється (р<0,001; рис. 8А). 

 

 

     
Рис. 7. Життєздатність клітин U-937 за впливу різних концентрацій МІ-1 та у 

поєднанні з 100 нМ ФМА через 24 (А, В) та 48 (Б, Г) годин (МТТ-тест), 

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 

 

  
     Контроль              0,008 мМ MI-1     0,008 мМ MI-1+ФMA 

     ФMA     0,016 мМ MI-1     0,016 мМ MI-1+ФMA 

Рис. 8. Кількість живих (А) і мертвих (Б) клітин лінії U-937 за впливу МІ-1 у 

концентраціях 0,008 і 0,016 мМ та сумісної дії із 100 нМ ФМА протягом 24 та 48 

годин, (MSD); *  р<0,05; **  р<0,01; ***  р<0,001 порівняно з контролем 

U-937 (тест Даннета); && р<0,01 порівняно з ФМА (тест Даннета); ##  р<0,01; 

###  р<0,001  порівняно з МІ-1 у відповідних концентраціях (t-тест Стьюдента) 
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Зменшення проліферативної активності клітин U-937 під дією MІ-1 

обумовлене зупинкою 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 у S-фазі (15,70 ± 3,49 %, 

p<0,001) порівняно з контролем (38,55 ± 3,05; 4,97 ± 0,25, 56,47 ± 3,30 %, 

відповідно; рис. 9). 

  
 

     Контроль              0,008 мМ MI-1     0,008 мМ MI-1+ФMA 

     ФMA     0,016 мМ MI-1     0,016 мМ MI-1+ФMA 

Рис. 9. 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 і 0,016 мМ та сумісно з 100 нМ 

ФМА після 48 годин дії (MSD); позначення як на рис. 8 

 

За впливу MI-1 у поєднанні із ФMA в обох концентраціях після 48 годин дії 

виявлено відновлення S-фази клітинного циклу (30,07±5,44; 35,57±3,86; p<0,01) із 

відповідним зменшенням клітин у фазах проліферативного спокою G0/G1 

(62,29±4,98; 60,86±3,67; p<0,01; рис. 9А) та G2/М (7,64±0,46, р=0,028; 

3,57±0,19 %; p<0,001; рис. 9 Б) порівняно із МІ-1 у аналогічній 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 клітин 

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. 9А). 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 %; 37,47±3,06 %, 

відповідно), але в фазі G2/M підвищений (ФMA – 0,59±0,05 %; рис. 9Б). 

Оскільки за сумісного впливу МІ-1 і ФМА спостерігається зменшення 

кількості живих клітин U-937 (Рис. 8А), незважаючи на відновлення S- і G2/M-фаз 

клітинного циклу, із одночасним зростанням кількості мертвих клітин за дії МІ-1 

у вищій концентрації (рис. 8Б) були проведені дослідження морфофункціональ-

ного стану цих клітин. 

МІ-1 за дії у концентрації 0,016 мМ пригнічує мітотичну активність клітин 

(р<0,05; рис. 10А) та в обох досліджених дозах стимулює входження клітин в 

апоптоз (р<0,05; рис. 10Б) як окремо, так і сумісно з ФМА (р<0,01). При цьому, 

якщо зміни кількості клітин в стані мітозу більш виражені через 48 годин 

інкубації, то зміни кількості апоптичних клітин – раніше (через 24 години), що 

видно на мікрофотографіях (рис. 10Г, Е).   
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Результати проведених досліджень свідчать, що МІ-1 пригнічує проліфера-

тивну активність і життєздатність клітин лінії U-937. 50%-ве інгібування 

проліферації спостерігається за концентрації 0,016 мМ після однієї доби впливу 

МІ-1 і 0,008 мМ – після двох діб аналогічного впливу, що свідчить про 

виражений цитостатичний ефект. 

  
     Контроль         
  

    0,008 мМ MI-1     0,008 мМ MI-1+ФMA 

     ФMA     0,016 мМ MI-1     0,016 мМ MI-1+ФMA 

В Г 

Д Е 

Рис. 10. Кількість клітин U-937 в стані мітозу (А) і апоптозу (Б) після впливу 

МІ-1 у концентраціях 0,008 і 0,016 мМ протягом 24 та 48 годин, (MSD); 

*  р<0,05; **  р<0,01; ***  р<0,001 порівняно з контролем U-937 (тест Дан-

нета); & р<0,05; && р<0,01 порівняно з ФМА (тест Даннета); #  р<0,05; 

##  р<0,01 порівняно з МІ-1 у відповідних концентраціях (t-тест Стьюдента). 

Мікрофотографії цитологічних препаратів, забарвлення за Паппенгеймом; 

400; 24 години культивування; В – контроль U-937; Г –U-937 + 0,016 мМ МІ-1; 

Д – U-937 + ФМА;  Е – U-937 + 0,016 мМ МІ-1 + ФМА; а – апоптоз, б – мітоз, 

в  некроз  
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Зниження проліферативної активності U-937 за дії МІ-1 відбувається 

внаслідок їх зупинки у фазі клітинного циклу G0/G1 (проліферативного спокою), 

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. 

Вплив похідного малеіміду МІ-1 на морфофункціональний стан 

мишачих неопластичних клітин лінії L1210 В-лімфоцитарного 

диференціювання. Виходячи з того, що МІ-1 інгібує протеїнкінази Syk, Src, 

PDK1, які залучені до диференціювання і функціонування В-клітин 

[Ackerman J.A., 2015; Beitz L.O., 1999; Kurosaki T., 2010; Packard T.A., 2013; 

Seda V., 2015; Uckun F.M., 2014], досліджено вплив МІ-1 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. 

МІ-1 зменшує життєздатність (рис. 11А) і проліферативну активність 

(рис. 11Б) клітин лінії L1210. 50 %-ве їх інгібування спостерігається після дії 

МІ-1 у концентрації 0,016 мМ протягом 72 годин впливу. 

  
Рис. 11. Життєздатність (А, МТТ-тест, % від контролю) і кількість живих  

мишачих лейкемічних клітин лінії L1210 (Б, % від контролю) за впливу зрос-

таючих концентрацій МІ-1 протягом 72 годин, квадратична регресійна модель  

 

Одночасно із зменшенням кількості живих клітин за зростання 

концентрації МІ-1 виявлено збільшення кількості мертвих клітин (забарвлених 

трипановим синім) (рис. 12). Для з’ясування типу загибелі клітин, а також для 

оцінки морфофункціонального стану клітин L1210 за впливу МІ-1, був проведе-

ний аналіз цитологічних препаратів клітин. За впливу МІ-1 з’являється і дозоза-

лежно збільшується кількість морфологічно змінених клітин з інвагінаціями і 

фрагментацією ядра та, інколи, з вакуолізованою цитоплазмою (рис. 13Б, В).  
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 А Б 

В Г 

Рис. 13. Мікрофотографії цитологічних препаратів мишачих лейкемічних 

клітин лінії L1210 після 72 годин впливу МІ-1 у зростаючих концентраціях, 

забарвлення за Паппенгеймом; 1000; А – контроль; Б – 0,004 мМ МІ-1; 

В  0,008 мМ МІ-1; Г – 0,064 мМ МІ-1; а – апоптоз, б – мітоз, в – некроз, г –

морфологічно змінені клітини з інвагінаціями і фрагментацією ядра, 

вакуолізованою цитоплазмою; д – клітини з ознаками диференціювання 

 

Одночасно зростає кількість апоптичних клітин і зменшується кількість 

мітотичних, без збільшення кількості клітин в стані некрозу до концентрацї 

0,032 мМ МІ-1 (рис. 14) на тлі зменшення кількості живих клітин (рис. 12). За 

впливу МІ-1 у дозі 0,032 мМ клітини L1210 з типовою морфологією відсутні, 

кількість живих клітин різко зменшена (рис. 12). За збільшення дози МІ-1 до 

0,064 мМ переважна більшість клітин перебуває у стані некротичної загибелі 

(рис. 13Г; рис. 14В). 

Рис. 12. 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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Виходячи з вищевикладеного, МІ-1 пригнічує проліферативну активність і 

життєздатність мишачих лейкемічних клітин L1210 шляхом пригнічення 

мітотичної активності та індукції апоптозу. 50 %-ве інгібування спостерігається 

за дії 0,016 мМ МІ-1 протягом 72 годин. 

Вплив похідного малеіміду МІ-1 на морфофункціональний стан клітин 

еритролейкемії лінії К-562 та його сумісна дія з гетерополіядерним 

комплексом [Cu(en)2[CdAc6]. Клітини еритролейкемії лінії К-562 одержані від 

хворої з хронічною мієлоїдною лейкемією (ХМЛ) у бластній кризі, містять 

філадельфійську хромосому (Ph+) і химерний ген BCR/ABL, продуктом якого є 

білок з тирозинкіназною активністю, та можуть спонтанно диференціюватися в 

еритроцити, гранулоцити і моноцити [Lozzio, B.B., 1981], а за умов активації 

протеїнкінази С (ПКС) форбол-12-міристат-13-ацетатом (ФМА)  у мегакаріо-

цитарному напрямку [Huang R., 2014; Jacquel A., 2003]. МІ-1 пригнічує життєз-

датність лейкемічних клітин К-562, що підтверджене результатами МТТ-тесту 

(рис. 15А). IC50 становить 0,002 мМ після 48 годин впливу.  

                             
Рис. 15. Життєздатність клітин еритролейкемії людини лінії K-562 (МТТ-тест, % 

від контролю) 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 

Рис. 14. Кількість клітин лінії L1210 в 

стані апоптозу (А), мітозу (Б) і некрозу 

(В) за впливу зростаючих концентрацій 

МІ-1 протягом 72 годин (М±SD); 

**  р<0,01; ***  р<0,001 порівняно з 

контролем (критерій Даннета) 
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За впливу МІ-1 у зростаючих концентраціях зменшується кількість клітин в 

стані мітозу (рис. 16А) і зростає кількість апоптичних клітин (рис. 16Б) порівняно 

з контролем. Гетерополіядерний комплекс [Cu(en)2[CdAc6] (код РО244) має 

протипухлинну активність, пригнічуючи проліферацію клітин раку легені LLC як 

in vitro, так і in vivo, а також інгібує проліферацію клітин лінії К-562 

[Гарманчук Л.В., 2008; Кокозей В.Н. 2008; Nikulina V.V., 2014]. Ці дані 

підтверджуються результатами наших дослідженнь (рис. 15Б). IC50 становить 

0,007 мМ. Тому було досліджено 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 пригнічення проліферативної активності і 

життєздатності клітин лінії К-562 відбувається за концентрації МІ-1 0,0005 мМ і 

РО244 0,0015 мМ, що у чотири рази менші за ефективні концентрації МІ-1 або 

РО244 і свідчить про потенціювання їх протипухлинної активності. 

 

 
Рис. 16. 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 порівняно 

з контролем.  

 

Таким чином, МІ-1 пригнічує проліферативну активність і життєздатність 

клітин лінії К-562 та індукує їх апоптоз (IC50 становить 0,002 мМ). Сумісний 

вплив МІ-1 і гетерополіядерного Сu/Cd комплексу РО244 посилює ці ефекти у 

чотири рази. 

 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 РО244.  

Лужна та кислотна 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, що по-перше, перед гемолізом еритроцити змінюють свій об’єм, 

про що свідчить збільшення оптичної щільності суспензії клітин (на графіках 

зміна об’єму клітин відображена значеннями, меншими за нуль). По-друге, за 

впливу як 7,5 мМ NaOH, так і 0,75 мМ HCl, гемоліз відбувається повільно 

(більше 10 хвилин), що дозволяє реєструвати навіть незначні ефекти дії 

досліджуваних речовин на цей процес (рис. 17). 
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Рис. 17. Відсоток лізованих еритроцитів за впливу 7,5мМ NaOH (А) і 0,75 мМ 

HCl (Б) та дії досліджуваних речовин (вказані на рисунку)  
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Як видно з рис. 17, гетерополіядерний ацетатний комплекс Сu/Cd з 

етилендіаміном (РО244) у концентрації 10-4 М не змінює об’єму еритроцитів 

протягом першої хвилини дії лугу, але викликає їхній гемоліз. Кількість 

лізованих клітин істотно переважає контрольні значення (р <0,05). Ці дані 

співпадають з результатами, отриманими за лізису еритроцитів соляною 

кислотою в різних концентраціях – 7,5 і 0,75 мМ. Дослідження впливу складових 

РО244 на лужну резистентність еритроцитів показали, що катіони міді в 

концентрації 10-4М чинять найбільший пошкоджуючий вплив на еритроцити 

(рис. 17). Після додавання лугу чи кислоти відбувається гемоліз 100 % клітин, 

при цьому зменшення концентрації катіонів міді до 10-5 М істотно не знижує 

рівня лізису еритроцитів. Катіони Cd у концентрації 10-4 М підвищують стійкість 

еритроцитів до дії лугу (р < 0,05; рис. 17), проте не змінюють кислотної 

резистентності еритроцитів. Етилендіамін і ацетат натрію зменшують стійкість 

еритроцитів до дії лугу, так як і кислоти (р < 0,05). 

На підставі одержаних результатів можна зробити висновок, що 

новосинтезований гетерополіядерний ацетатний комплекс Сu/Cd з 

етилендіаміном (РО244) взаємодіє з мембранами еритроцитів, що призводить до 

зменшення стійкості цих клітин до дії лугу або кислоти. При цьому, хоча серед 

його складових найбільш активно взаємодіють з мембранами еритроцитів катіони 

міді, проте взаємодія РО244 з еритроцитами є результатом дії саме 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.  

Вплив похідного малеіміду МІ-1 на морфофункціональний стан 

неопластичних гемопоетичних клітин за ідіопатичного мієлофіброзу. Для 

встановлення ефектів МІ-1 на неопластичні мієло- та мегакаріобластні клітини 

були обрані гемопоетичні клітини за ідіопатичного мієлофіброзу, при якому 

відбувається надмірна проліферація гранулоцитарного і мегакаріоцитарного 

ростків кровотворення у кістковому мозку [Michiels J.J., 2016; Tefferi A., 2015; 

Thiele J., 1997]. Внаслідок цього у крові з’являються як мієло- так і 

мегакаріобласти. Після 48 годин впливу МІ-1 вміст бластних (гемопоетичних) 

клітин зменшується дозозалежно, а у концентрації 0,032 мМ виявлені лише по-

одинокі клітини (рис. 19А).  

  

Рис. 19. Кількість бластних (гемопоетичних) клітин (А) осіб із ідіопатичним 

мієлофіброзом за впливу МІ-1 у зростаючих концентраціях і їх кількість в стані 

апоптозу та некрозу (Б) 
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ІС50 становить 0,012 мМ МІ-1. Одночасно із збільшенням концентрації МІ-1 

зростає кількість апоптичних клітин (рис. 19Б). У контрольних преператах  і за дії 

МІ-1 у концентрації 0,008 мМ присутні клітини в стані мітозу (рис. 20Б, В). За 

впливу МІ-1 у концентрації 0,016 мМ і 0,032 мМ клітини в стані мітозу відсутні, 

переважають клітин на різних стадіях апоптозу (рис. 20Г) та некротичні клітини. 

Починаючи з дози 0,008 мМ мієлобластні клітини набувають дегенеративних 

ознак, та, ймовірно, є клітинами на початкових стадіях апоптозу, оскільки 

кількість таких клітин зростає із збільшенням концентрації МІ-1. 

А Б 

В Г 

Рис. 20. Мікрофотографії цитологічних препаратів каріоцитів особи з ідіо-

патичним мієлофіброзом за впливу МІ-1 у зростаючих концентраціях; 48 годин 

культивування; забарвлення за Паппенгеймом; 1000; А, Б – контроль; В – 

0,008 мМ МІ-1; Г – 0,016 мМ МІ-1; а – апоптоз, б – мітоз, м1 – мієлобласт, м2 – 

мегакаріобласт 

 

Отже, похідне малеіміду МІ-1 пригнічує проліферативну активність і 

життєздатність неопластичних бластних (гемопоетичних) клітин за ідіопатичного 

мієлофіброзу та індукує їх апоптоз. 

Дослідження гематотоксичної дії та антианемічних властивостей 

гетерополіядерного Cu/Fe комплексу [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] та 

визначення вмісту катіонів заліза і міді у сироватці крові за експерименталь-

ної анемії у щурів. Поширеність дефіциту заліза в онкологічних пацієнтів варіює 

від 32% до 60%, при цьому у більшості хворих з дефіцитом заліза виявляється 

анемія [Damery S., 2011; Dicato M., 2010; Ludwig H, 2011; Steinmetz H, 2010].  

Новосинтезований гетерополіядерний комплекс [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] 

(код KL447) містить катіони міді (ІІ) і заліза (ІІ). Fe2+ входить до складу 
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гемоглобіну еритроцитів крові [Coates T.D., 2014; Kaushansky K., 2010; 

Krayenbuehl P.A., 2011], а катіони міді – до складу білків, які беруть участь у 

транспорті і зберіганні катіонів заліза [Громова О.А., 2010; Семенова Е.Н., 2014; 

Ganz T., 2011; Reeves P.G., 2005]. Тому дослідження впливу даного комплексу на 

стан, який пов’язаний з дефіцитом гемоглобіну і катіонів заліза (експеримен-

тальна анемія) є необхідним для встановлення його антианемічних властивостей.  

За впливу КL447 на тлі експериментальної анемії рівень заліза у сироватці 

крові вірогідно вищий порівняно з показниками групи з експериментальною 

анемією на 6-ту, 10-ту та 15-ту добу відновного періоду (p0,05). У групі з 

експериментальною анемією він залишається вірогідно нижчим порівняно з 

контрольними значеннями протягом 20-ти діб відновного періоду (рис. 21А). 

КL447 відновлює рівень заліза майже до контрольних значень вже на початку 

відновного періоду, про що свідчить відсутність істотної різниці порівняно з 

показниками контрольної групи. 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 (p0,05, рис. 21Б). 

 
Рис. 21. Концентрація катіонів заліза (А) і міді (Б) у сироватці крові щурів у нор-

мі (    ), 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 

 

Відновлення еритроцитарних показників крові залежить від рівня заліза у 

сироватці крові. Гетерополіядерній комплекс КL447 вірогідно збільшує кількість 

ретикулоцитів у крові на 10-у і 15-ту добу відновного періоду порівняно з групою 

експериментальної анемії (рис. 22А).  
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Рис. 22. Відновлення кількості еритроцитів (А), концентрації гемоглобіну (Б) у  

крові і середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті (В) щурів  у нормі (    ) після 

експериментальної анемії (   ) і на фоні введення КL447 (   ); (Мm);  як на рис.21 
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За дії КL447 виявлено підвищення концентрації гемоглобіну в крові і 

еритроцитах (МСНС), а також його вмісту в еритроцитах (МСН) на 10-у та 15-у 

добу відновного періоду порівняно з групою з експериментальної анемії (p<0,05; 

рис. 22Б). 

Гематотоксичну дію KL447 досліджували у дозах 2,5, 25 і 100 мг/кг про-

тягом 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 

разів. У максимальній дозі 100 мг/кг KL447 зменшує концентрацію гемоглобіну в 

крові (p<0,01) і в еритроцитах (p<0,001; рис. 24А, Б) і збільшує середній об’єм 

еритроцитів (p<0,05) та кількість ретикулоцитів (p<0,05; рис. 24В). У мазках 

крові всіх щурів цієї групи виявляються 1-2 оксифільних або поліхроматофільних 

нормобластів в середньому на 200 лейкоцитів. Це свідчить про істотну 

стимуляцію еритроїдної ланки гемопоезу і вихід ядерних попередників 

еритроцитів із кістковго мозку в кров.  

   

 
 

Аналізуючи зміни еритроцитарної лінії крові, можна припустити, що 

KL447 у дозі 100 мг/кг викликає гемоліз еритроцитів, про що свідчить зменшення 

концентрації гемоглобіну і кількості еритроцитів у крові, що компенсується 

збільшенням кількості ретикулоцитів. Токсичний вплив KL447 може бути 

обумовлений дією катіонів міді і заліза, які входять до його складу, оскільки 

надлишок катіонів обох цих металів призводить до гемолізу еритроцитів 

[Антонович Е.А., 2005; Coates T.D., 2014; Demily C., 2017; Schumann K., 2002] і 

розвитку гемолітичної анемії. Це пов’язано з тим, що вони каталізують утворення 

вільних радикалів, які взаємодіють з білками цитоскелету і мембран і запускають 

процес перекисного окиснення ліпідів. Оскільки токсичність KL447 виявлена 

лише для дози 100 мг/кг, в якій у 4 рази перевищена терапевтична доза заліза і 

майже у 200 разів – міді, це свідчить про значно меншу токсичність даного 

комплексу, порівняно з солями простих металів. 

Узагальнення одержаних результатів досліджень гематологічних ефектів 

похідного малеіміду і гетерополіядрних комплексів на нормальний і 

неопластичний гемопоез представлено на схемах 1, 2. 

Рис. 24. Концентрація гемоглобіну в 
крові (А), середня концентрація гемогло-
біну в еритроциті (МСНС) (Б), кількість 
ретикулоцитів (В) у крові щурів за дії 
KL447 у зростаючих дозах протягом 
місяця (Мm); *  p<0,05; **  p<0,01; 
***  p<0,05 порівняно з контролем  
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Схема 1. Взаємозв’язки ефектів похідного малеіміду МІ-1 та 

гетерополіядерних комплексів на нормальний і неопластичний гемопоез  

 

 
 

Схема 2. Гематотоксична дія 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 

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 
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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 

лейкоцитів 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 (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 призво-

дить 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). Взаємо-

дія 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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АНОТАЦІЯ 

Бєлінська І.В. Гематологічні ефекти антипухлинних і антианемічних 

сполук похідного малеіміду та гетерополіядерних комплексів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за 

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

національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

Досліджено гематологічну відповідь організму на вплив похідного 

малеіміду МІ-1 та гетерополіядерних комплексів з протипухлинною активністю. 

МІ-1 за канцерогенезу товстої кишки щурів запобігає розвитку анемії і 

нормалізує кількість моноцитів і тромбоцитів у крові, зменшуючи залучення цих 

клітин до прогресії розвитку пухлин. Збільшення дози МІ-1 у 5 та 10 разів 

викликає активацію еритропоезу без пригнічення лейкопоезу, що підтверджено за 

сумісного його впливу з хлоридом кобальту. МІ-1 пригнічує проліферативну 

активність неопластичних гемопоетичних клітин (U-937, L1210, К-562, бластні 

клітини за ідіопатичного мієлофіброзу) та індукує їх апоптоз, зупиняючи клітини 

у Go/G1-фазі. Поєднання МІ-1 з гетерополіядерним комплексом Сu/Cd з 

етилендіаміном [Cu(en)2[CdAc6] призводить до 4-кратного посилення 

антипроліферативного ефекту. Взаємодіючи з мембранами еритроцитів, 

[Cu(en)2[CdAc6] зменшує стійкість цих клітин до дії кислоти або лугу. 

Гетерополіядерний Cu/Fe-комплекс [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] відновлює вміст 

сироваткового заліза та еритроцитарні показники за експериментальної анемії. 

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

АННОТАЦИЯ 

Белинская И.В. Гематологические эффекты антиопухолевых и 

антианемических соединений производного малеимида и 

гетерополиядерных комплексов. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук по 

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

национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017. 

Исследован гематологический ответ организма на воздействие 

производного малеимида МИ-1 и гетерополиядерных комплексов с 

противоопухолевой и антианемической активностью. МИ-1 при канцерогенезе 

толстой кишки крыс предотвращает развитие анемии и нормализует количество 

моноцитов и тромбоцитов в крови, уменьшая вовлечение этих клеток в 

прогрессию развития опухолей. Увеличение дозы МИ-1 в 5 и 10 раз вызывает 

активацию эритропоэза без угнетения лейкопоэза, что подтверждено при его 

совместном влиянии с хлоридом кобальта. МИ-1 подавляет пролиферативную 

активность неопластических гемопоэтических клеток (U-937, L1210, К-562, 

бластные клетки при идиопатическом миелофиброзе) и вызывает их апоптоз, 

останавливая клетки в Go/G1-фазе. Сочетание МИ-1 с гетерополиядерным 

комплексом Сu/Cd с этилендиамином [Cu(en)2[CdAc6] приводит к 4-кратному 

усилению антипролиферативного эффекта. Взаимодействуя с мембранами 

эритроцитов, [Cu(en)2[CdAc6] уменьшает устойчивость этих клеток к 

воздействию кислоты или щелочи. Гетерополиядерный Cu/Fe-комплекс 

[Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] восстанавливает содержание сывороточного железа и 

эритроцитарные показатели при экспериментальной анемии. Таким образом, 

производное малеимида МИ-1 и гетерополиядерные комплексы являются 

перспективными противоопухолевыми и антианемическими соединениями с 

низкой гематотоксичностью. 

Ключевые слова: ингибитор протеинкиназ производное малеимида, 

гетерополиядерные комплексы Сu/Cd и Cu/Fe, клетки крови, гемопоэз, 

неопластические гемопоеэтические клетки. 

 

Summary 

Byelinska I.V. Hematological effects of antitumor and antianemic 

compounds maleimide derivative and heteropolynuclear complexes. – Manuscript.  

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. 

The hematologic response to the effect of the maleimide derivative and 

heteropolynuclear complexes with antitumor and antianemic activity was investigated. 
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It was shown that the maleimide derivative acting under dimethylhydrazine-induced rat 

colon carcinogenesis 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 development progression.  

Hematotoxic effects of MI-1 after chronic use in effective antitumor dose don’t appear. 

Unlike 5-fluorouracil, which suppresses all germs of hematopoiesis, application of 

MI-1 in 5- and 10-fold doses causes the activation of erythropoiesis (reticulocytosis and 

erythroid hemopoietic cells amount increase), which can be a compensatory recipe for 

reducing the red blood cells viability. Activating effect of MI-1 on erythropoiesis is 

confirmed with joint action with cobalt chloride. 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.  

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.  

 


	 Автореф-Титул-1-1.pdf
	 Бєлінська-Автореф-3-1.pdf

