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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ. 

Актуальність теми. Пошук нових протипухлинних препаратів на основі 

перехідних металів, які володіють низькою токсичністю і високою активністю 

ведеться інтенсивно вченими багатьох країн світу [Lippard S., 2013, Jones S., 2007; 

Tiekink E., 2005; Zhang C.X., 2003; Wetterhahn J., 1981]. У попередніх роботах 

показано, що кластерні сполуки Ренію мають антиоксидантні, антигемолітичні та 

гепатопротекторні властивості [Скорик, 2009; Івчук, 2011; Леус, 2012]. Розроблено 

протипухлинну систему Реній-Платина, застосування якої у моделі пухлинного 

росту призводило до ефективного гальмування розвитку карциноми Герена 

[Shtemenko N., 2007-2013]. У цих роботах  зафіксовано анемічний стан у моделі 

пухлинного росту та здатність сполук Ренію до його нормалізації, проте, не було 

досліджено зміни у системі червоної крові, які безпосередньо впливають на 

біохімічні характеристики еритроцитів при розвитку новоутворення та корекції 

даного патологічного стану кластерними сполуками Ренію за різних умов введення. 

Відомо, що анемічний стан є одним із найважчих ускладнень онкологічних хворих 

та застосування хіміотерапевтичних засобів [Aapro M., 2012; Khan F., 2008; Bohlius 

J., 2006; Dicato M., 2003; Blohmer J.-U., 2005; Shankar A., 2008; Adamson J., 2008]. 

Виснаження еритроїдного ростку кісткового мозку, яке виникає на фоні 

неопластичної трансформації, призводить до пригнічення еритропоезу [Chen M.L., 

2009; Kim M., 2002; Dempke W., 2007], змін біохімічних характеристик еритроцитів, 

їхнього структурно-функціонального стану та, відповідно, до змін метаболізму 

еритроцитів [Vuyyuri S., 2013; Plathow C., 2008; Younes M., 1996]. Гіпоглікемічний 

стан, що притаманний організму при розвитку новоутворень [Krishnan L., 2011; 

Marks V., 1998; de Groot J. W. B., 2007], впливає на метаболізм еритроцитів [Liu H., 

2010]. Отже, дослідження змін біохімічних характеристик еритроцитів у моделі 

пухлинного росту за введення сполук Ренію та цисплатину за розвитку 

новоутворення є актуальним напрямком в біохімії та є необхідним для 

впровадження нових ефективних протипухлинних агентів - кластерних сполук 

Ренію і системи Реній-Платина у медичну практику.  

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

виконано згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри біофізики та біохімії 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у рамках 

держбюджетних тем: "Дослідження біологічної активності кластерних сполук ренію 

з органічними лігандами" (номер державної реєстрації 0100V005660, 2004-2007 рр.); 

“Дослідження механізмів взаємодії сполук Ренію з біомолекулами при діагностиці і 

корекції патологічних станів” (номер державної реєстрації 0104U000960, 2007-2010 

рр.); “Дослідження антиоксидантних та антиканцерогенних властивостей 

наноліпосом та наночасток на основі кластерних сполук Ренію” (номер державної 

реєстрації 0110U001289, 2010-2013 рр.); “Наноліпосоми та тверді наночастки, 

навантажені системою Реній-Платина у моделях гепато-, нефропатій та 

гемолітичних анемій” (номер державної реєстрації 0113U003034, 2013-2015 рр.). 

Мета та завдання дослідження. Мета роботи – визначити біохімічні 

характеристики еритроцитів за введення цисплатину та кластерних сполук Ренію у 

моделі пухлинного росту та дослідити можливий механізм впливу цих сполук на 

функціонування еритроциту. 
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Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання: 

1. Визначити рівень гемоглобіну, гематокрит, кількість та морфологічні 

форми еритроцитів крові щурів-пухлиноносіїв за введення цисплатину, 

кластерних сполук Ренію та протипухлинної системи Реній-Платина. 

2. Вивчити вплив дикарбоксилатів диренію з ізобутиратним та адамантатним 

лігандами у цис- та транс-конфігурації на систему червоної крові у моделі 

карциноми Герена. 

3. Визначити у крові щурів концентрацію глюкози, фруктози, гексокіназну та 

лактатдегідрогеназну активність та АТР у моделі карциноми Герена за 

введення цисплатину, кластерних сполук Ренію та протипухлинної системи 

Реній-Платина.  

4. Вивчити вплив кластерних сполук Ренію, протипухлинної системи Реній-

Платина та цисплатину на клітинний склад еритроцитарного ростку 

кісткового мозку щурів за розвитку новоутворення.  

5. Визначити можливість впливу кластерних сполук Ренію на біохімічні 

показники еритроцитів в середовищі Фентона і на  активність ферментів in 

vitro та створити узагальнену схему можливого механізму антианемічної дії 

кластерних сполук Ренію. 

Об’єкт дослідження – антианемічні властивості кластерних сполук Ренію і 

протипухлинної системи Реній-Платина за умов експериментальної моделі 

канцерогенезу на щурах лінії Вістар; зміни біохімічних показників еритроцитів під 

впливом кластерних сполук Ренію in vitro. 

Предмет дослідження – система червоної крові, червоний кістковий мозок 

щурів-пухлиноносіїв, біохімічні параметри еритроцитів, активність 

глюкозооксидази, кластерні сполуки Ренію.  

Методи дослідження – спектрофотометричні методи визначення гемоглобіну, 

активності ферментів та концентрації глюкози, фруктози і АТР, цитологічні та 

гістологічні методи виготовлення мазків крові та відбитків кісткового мозку та 

методи математичної статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше показано, що введення 

кластерних сполук Ренію незалежно від способу призводить до нормалізації 

показників червоної крові, що свідчить про антианемічні властивості сполук Ренію. 

Вперше показано, що введення транс-дикарбоксилатів диренію у ліпосомній формі 

не призводить до покращення показників системи червоної крові. Введення 

змішаних наноліпосом, навантажених одночасно цисплатином та кластерною 

сполукою Ренію цис- та транс-конфігурації, призводить до гальмування росту 

новоутворення, підвищення гемоглобіну, гематокриту, загальної кількості 

еритроцитів та зниження патологічних форм еритроцитів. Вперше виявлено 

здатність сполук Ренію до нормалізації концентрації глюкози в еритроцитах і плазмі 

крові щурів-пухлиноносіїв. За введення кластерних сполук Ренію різними 

способами показано зниження кількості еритробластів та підвищення кількості 

базофільних нормобластів  відносно групи щурів-пухлиноносіїв, притаманних 

цисплатиновій терапії, що може бути пов’язане з регуляцією біосинтезу 

еритропоетину сполуками Ренію. Запропоновано можливу схему впливу кластерної 
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сполуки Ренію на систему червоної крові та еритронормобластичну функцію 

кісткового мозку у моделі пухлинного росту та введенні цисплатину. 

На підставі отриманих даних в експериментах in vivo та in vitro запропоновано 

ймовірний механізм впливу кластерних сполук Ренію на метаболізм еритроцитів, 

який включає зміни основних біохімічних параметрів даних клітин. При цьому 

показано можливий опосередкований вплив кластерних сполук Ренію на деякі 

біохімічні характеристики еритроцитів.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати проведених 

досліджень поглиблюють уявлення про стан системи червоної крові, зміни 

біохімічних параметрів еритроцитів за розвитку новоутворення та можливість 

корекції даного патологічного стану кластерними сполуками Ренію та цисплатином 

за різних умов введення. На підставі проведених досліджень виявлена ефективність 

використання кластерних сполук Ренію та системи Реній-Платина у 

експериментальній моделі канцерогенезу in vivo та в умовах інтенсивного 

генерування активних форм кисню in vitro. Показано позитивний ефект кластерних 

сполук Ренію на анемічний та гіпоглікемічний стани у моделі пухлинного росту, що 

може бути використано при лікуванні патологій, що супроводжуються анемією та 

гіпоглікемією. Результати досліджень впроваджені в науково-дослідну діяльність 

студентів та аспірантів; використовуються в навчальному процесі в лекційних 

курсах “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Біохімія вітамінів та гормонів” та 

лабораторно-практичних занять зі спеціальностей “Біохімія” та “Біологія” 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно здійснено 

інформаційний пошук, проведено дослідження і статистичну обробку отриманих 

результатів, аналіз та їх теоретичне узагальнення, оформлення роботи. Планування 

дослідження, постановка завдань і обгрунтування висновків проводилися спільно з 

науковим керівником професором, д.б.н. Н.І. Штеменко.  

Апробація результатів дисертації. Матеріали, викладені в дисертаційній 

роботі, були представлені на 30-му конгресі FEBS “The Protein World Proteins and 

Peptides: Structure, Function and Organization” (Угорщина, 2005), 2-му з’їзді 

Українського товариства клітинної біології (Київ, 23-26 жовтня 2007 р.), на XI 

Міжнародній науковій Пущинської школи-конференції молодих вчених (Пущино, 

Російська Федерація, 29 жовтня - 2 листопада 2007 р.), на Міжнародній конференції 

„Metal Ions in Biology and Medicine” (Корсіка, Франція, травень 2008 р.), на  V та VII 

Міжнародній конференції молодих вчених “Біологія: від молекули до біосфери” 

(Харків, 22-25 листопада 2010 р.,  20-23 листопада 2012 р.), на VI та X Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна» (Київ, 20-23 березня 2008 р., 19-23 березня 2012 р.), на VII 

Міжнародній медико-фармацевтичній конференції студентів і молодих вчених 

(Чернівці, 29-31 березня 2011 р.), на I Всеукраїнському форумі студентів, аспірантів 

і молодих учених «Україні XXI сторіччя – інтелект і творчість молоді» 

(Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2011 р.), NATO Advanced research workshop (ARW) 

“Environmental and food security and safety in southeast Europe and Ukraine” 

(Дніпропетровськ, 15-19 травня 2011р.), ІІ міжнародній конференції студентів, 

аспірантів та молодих учених „Фундаментальні та прикладні дослідження в біології” 
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(Донецьк, 19-22 вересня 2011р.), на II Міжнародній науковій конференції 

„Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології” (Дніпропетровськ, 24-

25 вересня 2013 р.), на IX та XI Українському біохімічному з’їзді (Харків, 24-27 

жовтня 2006 р.; Київ, 6-10 жовтня 2014 р.), на Міжнародній науковій конференції 

студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 2012-2015 рр.).  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 28 робіт, серед яких 8 

статей у фахових виданнях (1 – внесена до бази даних Scopus, 1 – у зарубіжному 

виданні, 6 – у вітчизняних фахових виданнях) та 20 тез доповідей у матеріалах 

наукових з’їздів, вітчизняних та міжнародних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, результатів 

дослідження та їхнього обговорення, узагальнення отриманих результатів, 

висновків, списку використаної літератури, що нараховує 332 посилання. Робота 

викладена на 161 сторінці комп’ютерного тексту, з них основна частина – 125 

сторінок, містить 24 рисунки та 17 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ. 

Огляд літератури. В огляді літератури проаналізовано сучасні біохімічні 

характеристики сполук Ренію як модуляторів дії цисплатину, їх антианемічні 

властивості; розвиток анемічного, гіпоглікемічного стану крові та зміни у 

кістковому мозку при розвитку новоутворень та їхньої корекції. 

Матеріали і методи. У роботі досліджувалися кластерні сполуки Ренію (III) з 

різними органічними лігандами та їхні наноліпосомні форми, що були синтезовані 

та охарактеризовані в Українському державному хіміко-технологічному 

університеті на кафедрі неорганічної хімії [Shtemenko А., 2002]. 

Досліджували кластерні сполуки Ренію: тетракарбоксилати (Reтетра-ізоб.), 

фосфат диренію (Reацет.фосф.), дикарбоксилати (Reіндол., Reферул., Reпівал., Reпроп., Reізоб., 

Reадам.) та дикарбоксилати диренію у цис- та транс-конфігурації (Reізоб. Reадам). 

Дослідження in vivo проводилося на еритроцитах та плазмі здорових щурів 

лінії Вістар та щурів з карциномою Герена (Т8), вагою 120-150 г, віком 2-3 місяця, 

яких утримували в стандартних умовах віварію. Експерименти на щурах 

здійснювали відповідно до Закону України № 3447-ІV від 21.02.06 р. “Про захист 

тварин від жорстокого поводження” та правил “Європейської конвенції захисту 

хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових 

цілей”.  

Пухлинний ріст моделювали шляхом трансплантації здоровим щурам 20%-ї 

суспензії клітин карциноми Герена у фізіологічному розчині [Тимофеевский А.Д., 

1960]. Сполуки Ренію та Платини вводили трьома способами за схемою 

антиоксидантної терапії [Мeerson F.Z., 1983]: 1 спосіб –  введення сполук Ренію у 

вигляді ліпосом у дозі 7 мкмоль/кг; 2 спосіб – одноразове внутрьошньочеревинне 

введення розчину цисплатину у дозі 8 мг/кг на 9 добу після трансплантації пухлини 

[Taylor S.K., 2003] та внутрішньочеревинне введення кластерних сполук Ренію у 

формі звичайних ліпосом розміром 5-10 мкм за схемою антиоксидантної терапії у 

дозі 7 мкмоль/кг з кінцевим молярним співвідношенням введених сполук Ренію і 

Платини 4:1 починали на 3 добу після трансплантації пухлини з інтервалом в 1 добу 
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протягом 21 доби; 3 спосіб – введення наноліпосом розміром 10-100 нм, 

навантажених сполуками Ренію та цисплатином у молярному співвідношенні 4:1, 

проводили починаючи з 3 доби після трансплантації ракових клітин із розрахунку 7 

мкмоль/кг ренієвої сполуки. Терапевтичний ефект сполук у щурів визначали за 

об’ємом пухлини та ступенем її гальмування [Тимофеевский А.Д., 1960]. 

Концентрацію дослідних параметрів (гемоглобін, глікогемоглобін, глюкоза, 

фруктоза) визначали за стандартними методиками з використанням тест-наборів 

фірми Філісіт-Діагностика (Україна). Лактатдегідрогеназну активність визначали 

спектрофотометричним методом з використанням тест-набору фірми Філісіт-

Діагностика (Україна). Гексокіназну активність еритроцитів визначали 

спектрофотометричним методом за стандартною методикою [Кочетов Г.А., 1980].  

АТР в гемолізаті еритроцитів визначали за методикою [Алейникова Т.А., 1988]. 

Дослідження кількості еритроцитів та патологічних форм еритроцитів проводили за 

допомогою світлової мікроскопії [Козенец Г., 1998]. Для дослідження 

еритронормобластичної функції кісткового мозку застосовували метод отримання 

пунктату кісткового мозку [Ильинская А.В., 1958] та методики комбінованого 

забарвлення за Папенгеймом [Сибірна Н.О., 2005]. Досліджували та фотографували 

відбитки кісткового мозку під мікроскопом Zeiss “Primo Star”, фотокамерою 

DCM500, збільшення ×1000.  

Дослідження in vitro проводили на еритроцитах крові ІV(АB) Rh
+
 групи 

донорів (умовно здорових людей) в умовах впливу активних форм кисню на 

біохімічні характеристики еритроцитів та за умов введення кластерної сполуки 

Ренію, а також досліджували вплив кластерних сполук Ренію різної структури на 

активність глюкозооксидази. 

Статистичну обробку результатів дослідження здійснювали за допомогою 

програми пакету аналізу MS Excel. Порівняння середніх значень змінних проводили 

за допомогою параметричних методів (критерію t-Стьюдента) після перевірки 

розподілу ознак на нормальність. Результати при Р≤0,05 вважалися вірогідними 

[Лакин Г.Ф., 1990]. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Вплив цисплатину та сполук Ренію на систему червоної крові щурів-

пухлиноносіїв.  

Ріст карциноми Герена супроводжується зниженням гемоглобіну на 33%, 

зниженням кількості еритроцитів на 33% та підвищенням рівня патологічних форм 

еритроцитів в 5 разів, що є характерною ознакою росту пухлини. За дії цисплатину 

показано зниження гемоглобіну (на 21%), кількості еритроцитів (на 40%), 

підвищення рівня патологічних форм еритроцитів (на 244%) порівняно з контролем. 

Введення цисплатину призводило до зниження кількості еритроцитів на 10,5% 

порівняно з групою Т8. Отже, представлені дані підтверджують наявність 

анемічного стану помірної важкості за розвитку новоутворення та введення 

цисплатину (табл. 1).  
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Таблиця 1. 

Гемоглобін, кількість еритроцитів та патологічні форми еритроцитів в крові щурів за 

введення сполук Ренію тетракарбоксилатного та цис-дикарбоксилатного ряду (M±m; n=8-12) 

Група Гемоглобін, г/л Кількість еритроцитів, 

10
12

/л 

Патологічні форми 

еритроцитів, % 

Контрольна 145,53±7,28 6,711,60 11,702,16 

Т8 97,60 ±  4,88
# 4,51  1,93

# 58,96  4,54
# 

Т8+cPt 114,89 ± 8,74
*/# 4,03  0,55 28,65  3,98

* 

T8+[Re]nl (спосіб 1) 136,53 ± 3,33
* 5,62 ± 1,26 16,55 ± 2,98 

T8+[Re]nl+cPt (спосіб 2) 143,28 ± 6,19
*/& 5,51 ± 1,12 18,13 ± 3,26

*/& 

T8+[Re+cPt 4:1]nl (спосіб 3) 145,87 ± 6,7
*/& 6,67 ± 1,62

*/& 9,39 ± 1,42
*/& 

Примітка: *- достовірна різниця порівняно з групою Т8 (р<0,05); 
#
 - достовірна різниця порівняно з 

контрольною групою, (р<0,05); 
&
 - порівняно з цисплатиновою групою (p<0,05). 

 

За введення кластерних сполук Ренію тетракарбоксилатного та цис-

дикарбоксилатного типу (спосіб 1) та системи Реній-Платина (спосіб 2, 3) показано 

підвищення гемоглобіну в середньому на 40%, 46,8% та 49,4%; кількості 

еритроцитів в середньому на 25%, 22% та 48%; зниження патологічних форм 

еритроцитів в середньому в 3,6 рази, 3,3 та 6,3 рази відповідно у порівнянні з 

групою щурів-пухлиноносіїв.  

Отже, показано, що кластерні сполуки Ренію незалежно від способу введення 

мають антианемічні властивості. 

Введення кластерних сполук Ренію транс-конфігурації способами 1 і 2 не 

призводило до покращення показників системи червоної крові щурів-пухлиноносіїв 

(табл. 2). 
Таблиця 2. 

Гематокрит, кількість еритроцитів та рівень патологічних форм еритроцитів в крові 

щурів за введення транс-сполук Ренію різними способами (M±m; n=8-12) 

Група  Гематокрит, % Кількість 

еритроцитів, 10
12

/л 

Кількість патологічних 

форм, % 

Контроль 45,32 ± 0,56 6,71  1,60 11,70 ± 2,16 

Т8 39,20 ± 1,12 4,51  1,93 58,96 ± 4,54 

Reтранс-ізоб. 24,65 ± 3,16
*
 4,53 ± 0,26 81,33 ± 5,39 

Reтранс-ізоб. +cPt 20,01 ± 2,84
*
 3,80 ± 0,84

*
 81,12 ± 4,93 

[Reтранс-ізоб. + cPt] 38,82 ± 2,18 6,27 ± 1,03
*
 40,33 ± 3,15

*
 

Reтранс-адам. 37,50 ± 1,94 5,11 ± 1,38 44,52 ± 3,15
*
 

Reтранс-адам. +cPt 29,31 ± 2,04
*
 5,95 ± 1,09 30,05 ± 3,10

*
 

[Reтранс-адам. + cPt] 41,03 ± 1,61 6,34 ± 2,92
*
 18,54 ± 2,55

*
 

Примітка: * - вірогідна різниця з групою Т8 (p<0,05)  

 

Введення змішаних наноліпосом, навантажених одночасно сполуками Ренію і 

Платини, призводило до позитивного ефекту введених препаратів як на гальмування 

росту новоутворення, так і на стан системи червоної крові. Підвищення кількості 

еритроцитів становить у середньому 40% і знижується рівень патологічних форм 

еритроцитів в середньому в 2 рази у порівнянні з групою Т8. Ми пояснюємо різний 
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вплив цис- і транс-сполук Ренію різною швидкістю взаємодії з радикалами; у 

наноліпосомі змішаного складу, вірогідно, відбувається взаємодія кластерної 

сполуки Ренію і цисплатину, металоорганічних сполук з ліпідним матриксом, що 

може запобігати “невчасному” гідролізу почверного зв’язку транс-дикарбоксилатів 

та може сприяти збереженню антиоксидантних функцій почверного зв’язку цих 

сполук. Отримані дані підкреслюють доцільність і перспективність використання 

наноліпосом змішаного складу у лікуванні раку. 

Вплив цисплатину, кластерних сполук Ренію та протипухлинної системи 

Реній-Платина на коцентрацію глюкози та фруктози у крові щурів у моделі 

пухлинного росту. 

Ріст пухлини супроводжується гіпоглікемією. У нашій моделі концентрація 

глюкози знижується на 42% в плазмі крові щурів і на 27% в гемолізаті еритроцитів у 

порівнянні з контрольною групою (рис. 1). 

 
 

Концентрація глюкози в еритроцитах підвищується (в 2,14 рази) за введення щурам-

пухлиноносіям цисплатину у порівнянні з групою Т8 та в 1,57 рази у порівнянні з 

контрольною групою. Підвищення або зниження концентрації глюкози в гемолізаті 

еритроцитів може бути пов’язане з гіпоксичним впливом росту новоутворення, 

порушенням транспортних систем та гальмуванням чи активацією процесів 

гліколізу і т.ін. [Plathow C., 2008].  

За ведення кластерних сполук Ренію різними способами відбувається 

зниження рівня глюкози (у середньому на 12,5% у порівнянні з цисплатиновою 

групою), проте, концентрація глюкози залишається на 87,4% вище у порівнянні з 

групою пухлиноносіїв і на 37% вище контрольних значень.  

Ріст пухлини викликає зниження концентрації фруктози на 37% у 

еритроцитах. За введення сполук Ренію різними способами показано підвищення 

концентрації фруктози в середньому на 61% відносно групи пухлиноносіїв. 

Отже, введення сполук Ренію різними способами сприяє зміні концентрації 

глюкози у бік нормального рівня. Даний показник на 12,5% нижче ніж у 

цисплатиновій групі та вище на 87,4%, ніж у групі щурів-пухлиноносіїв. За умов 

впливу сполук Ренію показано нормалізацію концентрації глюкози та фруктози в 

еритроцитах дослідних щурів; найкращий ефект показаний за введення 

протипухлинної системи Реній-Платина (спосіб 3). 

Рис. 1. Концентрація глюкози (ммоль/л) в 

гемолізаті еритроцитів щурів-пухлиноносіїв за 

введення цисплатину та кластерних сполук 

Ренію різними способами: T8+Re – спосіб 1; 

T8+Re+cPt – спосіб 2; T8+[Re+cPt] – спосіб 3 (# 

- вірогідна різниця у порівнянні з контрольною 

групою (p<0.05); * - вірогідна різниця у 

порівнянні з групою T8 (p<0.05); & - вірогідна 

різниця у порівнянні з групою  T8+cPt (p<0.05) 
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Активність ферментів гліколізу в гемолізаті еритроцитів та плазмі крові 

за розвитку карциноми Герена та при введенні кластерних сполук Ренію і 

цисплатину. 

При розвитку карциноми Герена гексокіназна активність в гемолізаті 

еритроцитів підвищується у 2,3 рази, лактатдегідрогеназна активність у 4 рази, а 

АТР знижується у 1,4 рази в порівнянні з контрольною групою. Це свідчить про 

інтенсифікацію внутришньоеритроцитарних гліколітичних реакцій, що, на нашу 

думку, є необхідним для підтримки цілостності еритроцитарних клітин та їхнього 

функціонального стану (табл.3).  
Таблиця 3. 

АТР, гексокіназна активність в гемолізаті еритроцитів та лактатдегідрогеназна 

активність в плазмі щурів-пухлиноносіїв за введення цисплатину та сполук Ренію (M±m; 

n=8-12) 

Група Гексокіназна 

активність, 

нмоль∙хв
-1

∙мл
-1

 

АТР,  

ммоль Pi/л 

Лактатдегідрогеназна 

активність, ммоль/год·л 

Контрольна 2,11 ± 0,21 0,248 ± 0,03 9,62 ± 0,09 

Т8 4,93 ± 0,32
# 0,177 ± 0,01

# 38,2 ± 2,7
# 

Т8+cPt 3,25 ± 0,27
* 0,215 ± 0,02

*
 12,42 ± 1,46

* 

T8+[Re]nl (спосіб 1) 3,21 ± 0,87
* 0,243 ± 0,03

* 15,9 ± 3,4
* 

T8+[Re]nl+cPt (спосіб 2) 3,02 ± 0,60
* 0,213 ± 0,02

* 9,96 ± 2,93
*/& 

T8+[Re+cPt 4:1]nl (спосіб 3) 2,79 ± 0,69
*/& 0,220 ± 0,03

*/& 18,07 ± 4,56
* 

Примітка: *- достовірна різниця порівняно з групою Т8 (р<0,05); 
#
 - достовірна різниця порівняно з 

контрольною групою, (р<0,05); 
&
 - порівняно з цисплатиновою групою (p<0,05). 

За введення цисплатину показано підвищення гексокіназної активності у 

еритроцитах (на 54%), лактатдегідрогеназної активності (на 29%) і зниження АТР 

(на 13,3%) порівняно з контрольною групою. Поряд з цим у порівнянні з групою Т8 

показано зниження гексокіназної активності на 34%, лактатдегідрогеназної 

активності – на 67,5% та незначне (на 21,5%) підвищення АТР. За введення сполук 

Ренію різними способами показано зниження гексокіназної активності (в 

середньому на 39%), лактатдегідрогеназної активності (в середньому на 62%), 

підвищення АТР (в середньому на 27%) у порівнянні з групою Т8. За окремого 

введення кластерних сполук Ренію (спосіб 1) показано зниження гексокіназної (на 

35%) та лактатдегідрогеназної (на 58%) активності у порівнянні з групою Т8, рівень 

АТР знаходиться у межах контролю. За введення протипухлинної системи Реній-

Платина, як для 2, так і для 3 способів введення показано незначні відмінності у 

зниженні гексокіназної активності на 48% і 43% та підвищенні АТР на 20% і 24% 

відповідно до способів введення у порівнянні з групою пухлиноносіїв; при цьому 

лактатдегідрогеназна активність у разі введення системи Реній-Платина (спосіб 3) 

знижується на 52,7%, а за введення системи (спосіб 2) знаходиться у межах 

контролю.  

Таким чином, показано, що розвиток новоутворення та введення цисплатину 

супроводжуються підвищенням гексокіназної активності (в 2,34 рази) в еритроцитах 

і лактатдегідрогеназної активності (в 3,97 рази) у плазмі та зниженням АТР (в 1,27 

рази) відносно норми. Введення сполук Ренію різними способами призводить до 
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зниження гексокіназної активності (на 35-43%); лактатдегідрогеназної активності 

(на 53-74%) та підвищення АТР відносно групи щурів-пухлиноносіїв, що свідчить 

про здатність сполук Ренію до нормалізації даних показників метаболізму 

еритроцитів у моделі пухлинного росту.  

Вплив цисплатину та кластерних сполук Ренію на процес формування 

еритроцитів у кістковому мозку щурів у моделі пухлинного росту.  

За розвитку новоутворення збільшується кількість еритробластів на 52,4%, 

знижується кількість усіх форм нормобластів (базофільних на 15,4%, 

поліхроматофільних – на 27,8%, оксифільних – на 60%),  знижується індекс 

дозрівання еритрокаріоцитів на 15,6%, у порівнянні з контролем (табл.4; рис. 2, А). 
Таблиця 4. 

Зміни показників еритроцитарного ростка у експериментальних тварин,% 

Група Еритробласти Нормобласти ІДЕ, % 

базофільні поліхроматофільні оксифільні 

Контрольна 2,10 ± 0,83 13,00 ± 2,34 18,00 ± 3,11 5,00 ± 1,54 0,640 ± 0,007 

Т8 3,20 ± 0,71 11,00 ± 2,21 13,00 ± 2,35 2,00 ± 0,96 0,540 ± 0,029
#
 

T8+cPt 1,40 ± 0,43
*#

 11,00 ± 2,20 6,00 ± 0,65
*#

 4,00 ± 1,24
*#

 0,470 ± 0,064
*#

 

T8+Reцис-ізоб. 2,20 ± 0,36 17,00 ± 2,86
*
 19,00 ± 1,47 2,00±2,02 0,550 ± 0,028

*
 

T8+Reцис-

ізоб.+cPt 

1,30 ± 0,28 16,00 ± 2,81 13,00 ± 3,04 2,00 ± 2,18 0,048 ± 0,036
*
 

T8+[Reцис-

ізоб.+cPt] 

2,20 ± 0,64 18,00 ± 2,90
*
 25,00 ± 3,14 5,00 ± 3,14 0,625 ± 0,034

*/&
 

#- достовірна різниця порівняно з контрольною групою (р<0,05); *- достовірна різниця порівняно з групою Т8 

(р<0,05); & - достовірна різниця порівняно з групою Т8+cPt (р<0,05).  

Еритропоез у щурів з карциномою Герена носить нормобластичний характер, 

переважають ядровміщуючі клітини. Зафіксовано значну кількість мегакаріоцитів у 

вигляді великих клітин з поліморфним гіперсегментованим ядром та широкою 

зоною цитоплазми, зафіксовано плазматичні клітини. 

За введення цисплатину виявлені зміни у кількості еритроїдних клітин: 

показано зниження поліхроматофільних нормоцитів на 66,7% відносно контрольної 

групи та на 53,9% відносно групи пухлиноносіїв та зниження еритробластів на 

33,4% відносно контрольної групи і на 56,3% відносно групи щурів-пухлиноносіїв, 

що вказує на пригнічення еритроцитарного ростку та розвиток новоутворення. При 

цьому індекс дозрівання еритроцитів знижується на 27% порівняно з контролем та 

на 16% порівняно з групою Т8. 
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 А    Б 

Рис.2. Відбиток кісткового мозку щурів з карциномою Герена (група Т8) – I (Мегакаріоцит) та 

щурів з карциномою Герена, яким вводили цисплатин (Т8+cPt) - II (Мегакаріобласт з лопастним 

ядром); збільшення ×1000.  

 

За введення кластерних сполук Ренію (спосіб 1) показано зниження кількості 

еритробластів на 32,3-62,5% відносно групи пухлиноносіїв та підвищення кількості 

базофільних нормобластів на 27-72% відносно групи щурів-пухлиноносіїв. За 

введення сполуки Ренію з цис-ізобутиратним лігандом показано позитивний вплив 

на продукцію клітин еритроцитарного ростку кістковим мозком: кількість 

еритробластів, рівень базофільних і поліхроматофільних нормобластів знаходились 

у межах контрольної групи, зафіксовано лише поодинокі мегакаріоцити та 

низькодиференційовані клітини еритроцитарного ростку (рис. 3,Б). 

 

 А  Б 

Рис. 3. Відбиток кісткового мозку щурів з карциномою Герена, яким вводили протипухлинну 

систему Re-Pt (Reізоб+сPt) – А та Re (Reізоб) – Б; збільшення ×1000.  

За введення системи Re-Pt (спосіб 2) виявлено зниження загальної кількості 

еритробластів на 31-59% відносно групи пухлиноносіїв та на відбитках кісткового 

мозку зафіксовано збільшена кількість мегакаріоцитів (рис.5, А). Застосування 

протипухлинної системи Re-Pt (спосіб 3) зменшує токсичну дію цисплатину, що 

проявляється у відсутності патологічних змін. Кількість еритробластів, 

нормоеритробластів та індекс дозрівання еритрокаріоцитів знаходяться у межах 

норми.  

Запропоновано можливу схему впливу кластерної сполуки Ренію на систему 

червоної крові та еритронормобластичну функцію кісткового мозку у моделі 

пухлинного росту та введенні цисплатину (рис. 4).  
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А                                                                           Б 
Рис. 4. Схема впливу кластерної сполуки Ренію систему червоної крові та еритронормобластичну 

функцію кісткового мозку (А – за розвитку новоутворення та введення цисплатину, Б – за 

введення кластерної сполуки Ренію). 

 

У процесі дозрівання еритроцитів основну роль відіграє гормон 

еритропоетин, основним місцем продукції якого є кортекс нирок [Hardee M., 2006], 

на нашу думку, розвиток оксидативного стресу може призводити до порушення 

синтезу цього гормону. За дефіциту еритропоетину порушується процес 

еритропоезу, що підтверджується нашими експериментальними даними 

дослідження кісткового мозку і морфологічної картини крові: збільшення кількості 

еритробластів, пригнічення інтенсивності утворення всіх форм нормобластів, що 

призводить до зниження кількості зрілих еритроцитів на фоні збільшення їхніх 

патологічних форм, зниження концентрації гемоглобіну і гематокриту [Воронкова 

Ю.С., 2015]. 

Кластерні сполуки Ренію, що містять почверний зв’язок, здатні знижувати 

окисні процеси в нирках, стабілізуючи мембрани нефроцитів в ділянках синтезу 

еритропоетину, на що вказує зниження активності лактатдегідрогенази в нирковій 

тканині та сечі, що може підтримувати гормон-синтезуючу функцію нирок. Отже, 

спостерігається нормальна морфологічна картина кісткового мозку з одночасним 

підвищенням кількості еритроцитів, гемоглобіну в крові та гематокриту. 

Отже, показана нормалізація показників системи червоної крові і кісткового 

мозку. За введення кластерних сполук Ренію різними способами виявлено зниження 

кількості еритробластів на 31-59% та підвищення кількості базофільних 

нормобластів на 27-72% відносно групи щурів-пухлиноносіїв, притаманних 

цисплатиновій терапії, що може бути пов’язане з регуляцією біосинтезу 

еритропоетину сполуками Ренію. Запропонована схема описує можливий механізм 

впливу кластерних сполук Ренію на процеси еритропоезу у кістковому мозку через 

регуляцію синтезу еритропоетину в нирках, що надає змогу пояснити антианемічні 

властивості цих сполук виявлені у попередніх дослідженнях.   

Вивчення впливу кластерних сполук Ренію на активність 

глюкозооксидази, концентрацію глюкози, АТР та гексокіназну активність 

еритроцитів людини in vitro.  

Показано, що кластерні сполуки Ренію впливають на активність 
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глюкозооксидази (рис.5). 

А   Б 

В  

Існує залежність активації ферментної системи від часу інкубації зі сполуками 

Ренію. Показано майже однакову активацію глюкозооксидази для сполук Reацет. та 

Reтетра-ізоб., даний показник зростає до часу інкубації 2 годин, а після 3 годин 

інкубації показано його зниження для сполуки Reацет. в концентрації 10
-6

 до значень, 

менших за контрольний показник. Для системи Reтетра-ізоб виявлено подібну 

залежність; однак, після 3 годин інкубації активність системи лишається вищою за 

показник контролю на 4-9%. Отримані дані свідчать про зворотній механізм 

зв’язування кластерних сполук Ренію з білками системи: спочатку утворюється 

більш щільний комплекс білок – Reацет. та білок – Reтетра-ізоб. Реакція має зворотній 

механізм, тобто, реакція між білками (Prot) та сполуками Ренію є рівноважною: Prot 

+ Re ↔ Prot – Re. 

      З часом відбувається гідроліз даних сполук Ренію; рівновага зсувається у бік 

вільного ферменту.  Активуюча дія пригнічується разом із ліпофільністю радикала. 

В усіх випробуваних концентраціях комплексів, окрім ReГАМК максимальну 

активацію активності відмічено після одногодинної інкубації, яка досягала 7-24 %. 

Після 2-ох та 3-ох годин інкубації активація ферментів зменшувалася: для Reацет. 

відмічено зменшення активації для усіх концентрацій, для Reтетра-ізоб – зменшення 

активації для концентрацій 10
-8

 та 10
-10

 моль/л, для ReГАМК в усіх досліджуваних 

концентраціях відмічено значне зниження активності майже у 2 рази порівняно з 

контролем. 

Отже, кластерні сполуки Ренію опосередковано впливають на активність 

глюкозооксидази,  збільшуючи її активність на 4-24% залежно від концентрації та 

структури сполуки. Кластерна сполука ReГАМК знижує активність глюкозооксидази, 

Рис. 5. Активність 

глюкозооксидази при інкубації 

з кластерними сполуками 

Ренію у різних концентраціях, 

моль/л: А – 10
-6

М; Б – 10
-8

М; 

В – 10
-10

М. 
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а сполуки Reацет.  та Reтетра-ізоб з гідрофобними радикалами в якості лігандів здатні 

підвищувати активність ферментів, що свідчить про різні механізми взаємодії 

кластерних сполук Ренію з ферментами. 

При інкубації інтактних еритроцитів у середовищі Фентона з розчином Reтетра-

ізоб. показано, що протягом 24-ох годин концентрація глюкози, АТР та гексокіназна 

активність практично не змінювалися (результати не приводяться). При інкубації 

еритроцитів у середовищі Фентона (F) відбувалося різке зменшення концентрації 

глюкози (рис.6). 
 

 
 

Концентрація глюкози в еритроцитах знижувався на 49% після 2-ох годин інкубації 

у середовищі Фентона порівняно з контролем, після 4-ох годин – на 52%, а після 24-

ох годин - на 65% порівняно з контролем, таке різке зниження концентрації глюкози 

у еритроцитах може бути обумовлено або блокуванням транспортної системи 

головного енергетичного субстрату – глюкози (в умовах посиленого генерування 

активних форм кисню), або значним підсиленням процесу утилізації глюкози. 

Застосування розчину Reтетра-ізоб. при інкубації еритроцитів у середовищі Фентона 

підвищує концентрацію глюкози в середньому на 60-157% в залежності від часу 

інкубування порівняно з групою F.  

Зниження концентрації глюкози поєднувалося зі зниженням АТР (табл.5).  
Таблиця 5. 

АТР та гексокіназна активність еритроцитів в залежності від терміну експерименту в 

середовищі Фентона та при введенні розчину Reтетра-ізоб. (10
-7

 M) (М±m) 

Час 

інкубації, 

години 

АТР, ммоль  Pi/ л Гексокіназна активність, нмоль∙хв
-1

∙мл
-1

 

Умови експерименту 

F F+ Reтетра-ізоб F F+ Reтетра-ізоб 

0 0,112 ± 0,010 0,118 ± 0,012 0,64 ± 0,02 0,72 ± 0,02 

2 0,102 ± 0,002
*
 0,112 ± 0,014

*
 0,530 ± 0,015

*
 0,70 ± 0,02

#
 

4 0,093 ± 0,002
*
 0,116 ± 0,012

*#
 0,460 ± 0,008

*
 0,640 ± 0,018

#
 

24 0,064 ± 0,003
*
 0,125 ± 0,011

#
 0,370 ± 0,007

*
 0,66 ± 0,02

#
 

Примітка: * - p<0,05 відносно контрольної групи; # - p<0,05 відносно групи F. 

 

Рис. 6. Концентрація глюкози в еритроцитах 

в залежності від часу інкубації в середовищі 

Фентона та при введенні розчину Reтетра-ізоб. 

(10
-7

 M). * - Р˂0,05 відносно контрольної 

групи; # - Р˂0,05 відносно групи F. 
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 Показано, що з часом інкубування еритроцитів у середовищі Фентона 

знижується АТР від 25% до 53% та гексокіназна активність від 29% до 50% у 

порівнянні з контролем. При інкубації еритроцитів у середовищі Фентона та 

додаванні розчину Reтетра-ізоб. показано підвищення АТР у всіх випадках від 5% до 

95% у порівнянні з групою F. В умовах генерування активних форм кисню та 

додаванні розчину Reтетра-ізоб. гексокіназна активність знижується від 5 до 14% після 

2-х та 4-х-годинної інкубації відповідно у порівнянні з контролем. Застосування 

кластерної сполуки Ренію підвищує гексокіназну активність та нормалізує даний 

показник, сприяючі майже повному відтворенню показників контрольної групи. 

Отже, за умов ініціації окислювальних реакцій in vitro еритроцити зазнають 

оксидативного стресу, що призводить до розвитку деструктивних процесів і 

пригнічення гліколітичного шляху утилізації глюкози. Зменшення рівня АТР може 

свідчити о зниженні інтенсивності гліколітичних реакцій в еритроцитах, а також о 

більш інтенсивном використанні макроергічних субстратів для збільшених 

енерговитрат. Показано, що сполуки Ренію можуть впливати на метаболізм 

еритроцитів; при цьому не виключається і їхній опосередкований вплив на деякі  

біохімічні показники еритроцитів. Скоріше за все, ці процеси мають місце і у 

організмі пухлиноносіїв. За результатами дослідження запропоновано можливу 

схему впливу сполуки Ренію на біохімічні характеристики еритроцитів. 

Введення кластерної сполуки Ренію призводить до відновлення концентрації 

глюкози, АТР та гексокіназної активності, сприяючи нормалізації даних показників, 

що можна пояснити опосередкованим впливом даної сполуки на гальмування 

радикальних процесів та підтримку антиоксидантної системи організму і 

можливістю безпосереднього впливу сполук Ренію на біохімічні характеристики 

еритроцитів шляхом знешкодження активних форм кисню.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Вперше вивчено вплив сполук Ренію як окремо, так і у системі Реній-Платина 

на клітинний склад еритроцитарного ростку кісткового мозку щурів-пухлиноносіїв, 

показано антианемічні властивості кластерних сполук Ренію з різними органічними 

лігандами як окремо, так і у складі протипухлинної системи Реній-Платина, а також 

в системі in vitro показано вплив речовин з почверним зв’язком на активність 

глюкозооксидази, концентрацію глюкози, АТР та гексокіназну активність. 

Запропоновано ймовірний механізм впливу кластерних сполук Ренію на основні 

біохімічні параметри еритроцитів.  

1. Вперше показано, що введення кластерних сполук Ренію 

тетракарбоксилатного та цис-дикарбоксилатного типу сприяє підвищенню кількості 

еритроцитів на 32%, зниженню патологічних форм еритроцитів на 75%, нормалізації 

гематокриту, підвищенню рівня гемоглобіну на 44% відносно групи пухлиноносіїв, 

що свідчить про антианемічні властивості сполук Ренію.   

2. Показано, що введення транс-дикарбоксилатів диренію у ліпосомній 

формі не призводить до покращення показників системи червоної крові. Введення 

змішаних наноліпосом, навантажених одночасно цисплатином та кластерною 

сполукою Ренію цис- та транс-конфігурації, підвищує рівень гемоглобіну, кількість 
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еритроцитів в середньому на 48% і 40%, та знижує рівень патологічних форм 

еритроцитів порівняно з групою пухлиноносіїв та наближає до нормального рівня, 

що підкреслює доцільність використання наноліпосом змішаного складу. 

3. За умов впливу сполук Ренію показано нормалізацію концентрації 

глюкози в еритроцитах дослідних щурів. Введення цисплатину під час росту 

пухлини супроводжується підвищенням гексокіназної активності еритроцитів і 

лактатдегідрогеназної активності та зниженням АТР. Введення сполук Ренію 

різними способами призводить до зниження ензиматичної активності вказаних 

ферментів на 39-63% та підвищення АТР відносно групи пухлиноносіїв. 

Встановлені зміни свідчать про здатність сполук Ренію до нормалізації біохімічних 

характеристик еритроцитів.  

4. За введення кластерних сполук Ренію показано зниження кількості 

еритробластів на 31-59%, підвищення кількості базофільних нормобластів на 27-

72%, що поряд з підвищенням гемоглобіну (на 44%), нормалізацією гематокриту, 

підвищенням загальної кількості еритроцитів (на 32%) та зниженням патологічних 

форм еритроцитів (на 75%) забезпечує нормальне функціонування еритроциту.  

Запропоновано схему можливого механізму впливу кластерних сполук Ренію на 

процеси еритропоезу у кістковому мозку. 

5. Показано, що сполуки Ренію впливають на активність глюкозооксидази,  

збільшуючи її активність на 4-24% залежно від концентрації та структури сполуки. 

В системі in vitro з еритроцитами людини в середовищі Фентона вперше показано, 

що сполуки Ренію зменшують патогенний ефект оксидативного стресу, можливо, за 

рахунок взаємодії з генерованими радикалами. 
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АНОТАЦІЯ 

Воронкова Ю.С. Біохімічні характеристики щурів-пухлиноносіїв за 

введення цисплатину та кластерних сполук Ренію. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Чернівецький національний університет імені 

Юрія Федьковича, Чернівці, 2015. 

Дисертацію присвячено дослідженню біохімічних характеристик еритроцитів 

крові щурів-пухлиноносіїв за введення цисплатину та кластерних сполук Ренію у 

моделі пухлинного росту, дослідженню можливого механізму впливу кластерних 

сполук Ренію на деякі біохімічні показники еритроцитів та антианемічні властивості 

сполук Ренію. Ріст карциноми Герена Т8 та введення цисплатину супроводжуються 

анемією. Введення наноліпосомних форм кластерних сполук Ренію здебільшого 

незалежно від способу введення нормалізує гематокрит та гемоглобін, підвищує 

кількість еритроцитів та зменшує патологічні форми еритроцитів, що свідчить про 

антианемічні властивості сполук Ренію. Вперше показано вплив сполук Ренію як 

окремо, так і у системі Реній-Платина на клітинний склад еритроцитарного ростку 

кісткового мозку щурів та запропоновано можливу схему впливу кластерної 

сполуки Ренію на систему червоної крові та вміст еритро- і нормобластів кісткового 

мозку у моделі пухлинного росту та застосуванні цитостатичної терапії через 
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регуляцію синтезу еритропоетину в нирках. У експериментах in vitro вивчено 

взаємодію сполук Ренію з оксидазою in vitro та показано їхній вплив на ензиматичну 

активність та запропоновано схему впливу речовини з почверним зв’язком на 

біохімічні показники еритроциту.  

Ключові слова: кластерні сполуки Ренію, цисплатин, анемія, еритроцити, 

кістковий мозок, модель пухлинного росту. 
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Воронкова Ю.С. Биохимические характеристики эритроцитов крыс-
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Диссертация посвящена исследованию биохимических характеристик 

эритроцитов крови крыс-опухоленосителей при введении цисплатина и кластерных 

соединений Рения в модели опухолевого роста, исследованию возможного 

механизма влияния кластерных соединений Рения на некоторые биохимические 

показатели эритроцитов и антианемические свойства соединений Рения. Рост 

карциномы Герена и введение цисплатина сопровождаются анемиею. Это приводит 

к снижению гематокрита и уровня гемоглобина, снижению общего количества 

эритроцитов и увеличению патологических форм эритроцитов. Введение 

нанолипосомних форм кластерных соединений Рения в основном независимо от 

способа введения нормализует вышеупомянутые показатели, что свидетельствует об 

антианемических свойствах данных соединений. Впервые показано влияние 

соединений Рения как отдельно, так и в системе Рений-Платина на клеточный 

состав эритроцитарного ростка костного мозга крыс-опухоленосителей и 

предложена возможная схема влияния кластерного соединения Рения на систему 

красной крови и содержание эритро- и нормобластов костного мозга в модели 

опухолевого роста при применении цитостатической терапии через регуляцию 

синтеза эритропоэтина в почках. В экспериментах in vitro изучено взаимодействие 

соединений Рения с оксидазою in vitro и показано их влияние на энзиматическую 

активность и предложена схема влияния соединения Рения с четвертичной связью 

на биохимические показатели.  

На основании полученных результатов в экспериментах in vivo и in vitro 

предложен вероятный механизм влияния кластерных соединений Рения на 

метаболизм эритроцитов, который включает изменения основных биохимических 

параметров данных клеток. При этом не исключается опосредованное влияние 

кластерных соединений Рения на эти показатели через регулирование редокс-

состояния всего организма. 

Ключевые слова: кластерные соединения Рения, цисплатин, анемия, 

эритроциты, костный мозг, модель опухолевого роста, энергетический обмен. 
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The thesis focuses on the investigation of the biochemical characteristics of 

erythrocytes of tumor-bearing rats at introducing of cisplatin and cluster Rhenium 

compounds in the tumor growth pattern. It also focuses on the investigation of the cluster 

Rhenium compounds mechanism of influence on the biochemical parametres of the 

erythrocytes and antianemic properties of Rhenium. The development of Guerin’s 

carcinoma T8 and the introduction of cisplatin were proved to cause the development of 

the anemic condition. The introduction of the nanoliposome forms of cluster Rhenium 

compounds, mostly independent of the introduction way, brings the above mentioned 

indicators to normal, which proves the antianemic properties of  cluster Rhenium  

compounds. It’s the first time that the influence of Rhenium cluster compounds on the 

population of erythrocytes in the bone marrow of tumor-bearing rats has been shown both 

alone and in the Re-Pt system. For the first time there has been suggested a possible 

scheme of cluster Rhenium compounds influence on the red blood system and the erythro- 

and normoblasts contents in the bone marrow at the tumor development and using 

citostatic therapy through the regulation of erythropoietin in kidneys. In the experiments in 

vitro, the regulation of the erythrocytes energy exchange with the help of quadripol bonds 

connection has been shown and the scheme of the influence of the given substance on the 

erythrocytes metabolism has been suggested; the interaction of Rhenium cluster 

compounds and oxidasa in vitro has been studied and their influence on the enzymatic 

activity has been shown. On the basis of the results obtained in the experiments in vivo and 

in vitro, there has been suggested the possible mechanism of the Rhenium  compounds 

influence on the metabolism of erythrocytes, which includes the changes in the basic 

parameters of the given cells. At this, the indirect Rhenium  compounds influence on these 

indicators through the regulation of the redox-condition of the whole organism is not 

excluded. 

Key words: cluster Rhenium compounds, cisplatin, anemia, erythrocytes, bone 

marrow, tumor growth, energy exchange. 
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