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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

АФК − активні форми кисню  

ГАМК – гама-аміномасляна кислота 

ЛДГ – лактатдегідрогеназа  

2,3 – DPG – 2,3-дифосфогліцерат 

ЕПО – еритропоетин 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Пошук нових протипухлинних препаратів на 

основі перехідних металів, які володіють низькою токсичністю і високою 

активністю ведеться інтенсивно вченими багатьох країн світу [117; 140; 211; 

245]. У попередніх роботах показано, що кластерні сполуки Ренію мають 

антиоксидантні, антигемолітичні та гепатопротекторні властивості [281; 296; 

316]. Розроблено протипухлинну систему Реній-Платина, застосування якої у 

моделі пухлинного росту призводило до ефективного гальмування розвитку 

карциноми Герена [204; 205; 217]. 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 [12; 22; 35; 61; 124; 178]. Виснаження 

еритроїдного ростку кісткового мозку, яке виникає на фоні неопластичної 

трансформації, призводить до пригнічення еритропоезу [46; 56], змін 

біохімічних характеристик еритроцитів, їхнього структурно-функціонального 

стану та, відповідно, до змін метаболізму еритроцитів [15; 173; 240]. 

Гіпоглікемічний стан, що притаманний організму при розвитку новоутворень 

[129; 148; 161], впливає на метаболізм еритроцитів [85]. Отже, дослідження 

змін біохімічних характеристик еритроцитів у моделі пухлинного росту 

(карциноми Герена) за введення сполук Ренію та цисплатину є актуальним 

напрямком в біохімії та є необхідним для впровадження нових ефективних 

протипухлинних агентів − кластерних сполук Ренію і системи Реній-Платина 

у медичну практику.  
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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. 

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 
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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 та 

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 
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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 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 можливий 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 
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―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‖ (Донецьк, 19-22 
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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 сторінках комп’ютерного тексту, з них 

основна частина – 125 сторінок, містить 24 рисунки та 17 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

АНТИАНЕМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КЛАСТЕРНИХ СПОЛУК РЕНІЮ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Біохімічні властивості лікарських препаратів на основі перехідних 

металів 

 

Застосування сполук перехідних металів в онкології почалось лише у 

другій половині XX сторіччя [3; 87; 89; 117; 187], але швидкий розвиток цієї 

галузі мав своїм результатом створення великої кількості хіміотерапевтичних 

засобів з різноманітними металами та різноманітними лігандами у своєму 

складі [6; 27; 58; 59; 120; 132; 136; 169; 186; 245]. Особливість та унікальність 

перехідних металів полягає в тому, що вони мають здатність до зміни 

ступеню окиснення, вступати в кластерні взаємодії зі зв’язком метал-метал та 

координувати навколо себе багато лігандів.  

В сучасній хіміотерапії новоутворень різної етології широко 

застосовують препарати на основі металів, що дозволяє варіювати 

властивості сполук у відповідності до їх призначення, виду пухлини або ж 

препаратів, що застосовуються комбіновано. Похідні Платини відносяться до 

найбільш застосованих при злоякісних новоутвореннях цитостатичних 

препаратів. Схеми хіміотерапії на основі сполук Платини показали високу 

ефективність при пухлинах голови, молочної залози, яєчників, легень тощо 

[15; 16; 27; 49; 73]. Сьогодні найбільш вживаними в онкологічній практиці 

похідними Платини є цисплатин [4; 8; 27; 47; 49; 56; 73; 130; 140], 

оксаліплатин [44; 89; 117; 140; 169; 170] та карбоплатин [48; 89; 94; 117; 146]. 

Ефективність даних препаратів пов’язана з пошкодженням молекули ДНК 

пухлинної клітини, де основним механізмом дії платинових комплексів є 

утворення ДНК-аддуктів, внаслідок зв’язування з N7 атомами гуанідінових 

основ у складі нуклеїнових кислот [67]. Комплексні сполуки інших металів 
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мають подібний механізм дії до цисплатину [23; 58; 59; 79], який порушує 

синтез білкових молекул і регуляцію основних біохімічних процесів у клітині 

[19; 208]. Однак, застосування цисплатину в більшості випадків 

характеризується розвитком анемічного стану [123; 196; 247], вираженою 

нефро-, нейро- та гепатотоксичністю [55; 103; 184], що негативно 

відображається на біохімічній картині крові та загальному стані організму. 

Токсична дія протипухлинних препаратів є наслідком їхнього накопичення в 

здорових клітинах і біотрансформації під дією ферментів. Це призводить до 

порушення функцій гемо- та еритропоезу, що супроводжується анемією, 

розвитком оксидативного стресу, виснаженням антиоксидантного пулу, 

ушкодженням мембранних компонентів тощо [90; 300]. Незважаючи на 

великий спектр цитостатичних препаратів, вони досить часто володіють 

низькою селективністю дії, що обумовлює появу побічних ефектів лікування 

та хіміотерапії [271; 298]. Тому засобом для подолання даних проблем є 

застосування нових форм лікарських препаратів, інкапсульованих у ліпосоми 

та наноліпосоми, які володіють низькою токсичністю, високою 

ефективністю, відрізняються засобом доставки препарату до клітини-мішені 

[5; 100; 119; 160; 237; 261; 277; 288].  

Відкриття протипухлинної активності цисплатину призвело до 

розвитку досліджень, направлених на пошук нових протипухлинних 

препаратів на основі інших металів, які б володіли менш токсичною дією та 

виявляли б такі ж протипухлинні властивості [59; 138; 140]. Відомо [63; 117; 

186], що координаційні сполуки Платини, Рутенію, Родію, Паладію та ряду 

інших металів є біологічно активними та можуть застосовуватись при 

лікуванні різноманітних видів злоякісних пухлин. Широкий спектр 

протипухлинної активності було виявлено у біядерних кластерних 

карбоксилатів диродію(II), дієвість яких було показано проти лейкозу Р388 та 

асцитної пухлини Ерліха у мишей [74]. Рутенієві комплекси мають менший 

токсичний вплив ніж цисплатин та виявляють свою дію проти пухлинного 
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росту багатьох пухлин людини та пухлин мишей [6; 43; 195], а також 

показана їхня протипухлинна дія в експериментах in vitro на культурах 

клітин людини ліній A172, HS683, N2A, SHY5H, HCT116, RDM4, TK6 [195]. 

Також в експериментах in vitro показано ефективну протипухлинну дію 

комплексів Au(III) [187] на клітинних лініях HONE1, HNE1, SUNE1 та CNE1 

карциноми людини [95]. 

Навідміну від вищезазначених комплексів металів Реній є нетоксичною 

сполукою, яка володіє певною біологічною дією, яку можна використовувати 

з терапевтичною метою [117; 304; 305]. Біядерні кластерні комплекси 

Ренію(ІІІ), завдяки наявності унікального почверного зв’язку між атомами 

Ренію, що утворює кластерний центр Re2
+6

, становлять великий інтерес для 

клінічних досліджень кластерних неорганічних сполук.  

У попередніх роботах показано, що кластерні сполуки Ренію(III) 

проявляють антиканцерогенну та антиоксидантну активність у моделях in 

vitro та in vivo та є ефективними модуляторами дії цисплатину, підсилюючи 

його дію з одночасним зниженням токсичності [204; 205; 296; 316]. У 

експериментах in vivo доведено, що кластерні сполуки Ренію у ліпосомній та 

наноліпосомній формах мають антиканцерогенні властивості, пригнічуючи 

ріст карциноми Герена [316]. У моделях гемолітичної анемії: 

фенілгідрозиновій анемії на щурах та свинцево-ацетатній на кролях показано 

антигемолітичні та антиоксидантні властивості таких сполук як-цис-

діакватетрахлориди-μ-карбоксилатодиреній(ІІІ) та дихлортетра-μ-

карбоксилатодиреній(ІІІ) [203; 303-305; 328; 329]. Встановлено, що в  

моделях гемолітичної анемії введення препаратів Ренію з органічними 

лігандами призводить до підвищення рівня гемоглобіну різною мірою 

залежно від форми введення і будови речовини. Введення сполуки  в 

ліпосомній формі супроводжується вірогідною корекцією гематологічних 

показників, корекцією системи антиоксидантного захисту крові на рівні 

відомих антиоксидантів, подовженням середньої тривалості життя та 
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покращенням  загального стану тварин. Методами дослідження 

триптофанової флуоресценції та кругового дихроїзму in vitro було доведено 

[296], що сироваткові альбуміни взаємодіють зі сполуками Ренію із зміною 

нативної конформації в залежності від конфігурації сполуки Ренію; для 

транс-дикарбоксилату характерний більш подібний до динамічного 

механізму взаємодії з молекулярним оточенням Trp-214 сироваткового 

альбуміну людини та Trp-212 бичачого сироваткового альбуміну у 

гідрофобній кишені субдомену IIА гомологічних білків. Для цис-

дикарбоксилату характерний більш складний механізм взаємодії з 

альбумінами, що включає не тільки субдомен IIА, а й як мінімум другий сайт 

зв’язування білкової молекули у субдомені ІВ. Також показано, що кластерні 

сполуки Ренію безпосередньо взаємодіють із білковими молекулами системи 

глюкозооксидази [263]. Кластерна сполука Ренію [Re2(GABA)2Cl5]ClH2O  

знижує активність глюкозооксидази, а сполуки Ренію Re2(CH3COO)2Cl4·2H2O 

та Re2(i-C3H7COO)4Cl2  з гідрофобними радикалами в якості лігандів здатні 

підвищувати активність ферментів, що свідчить про різні механізми взаємодії 

кластерних сполук Ренію з ферментами. 

Виходячи з цих властивостей було розроблено нову протипухлинну 

систему Реній-Платина, яка включає введення пухлиноносіям одноразово 

цисплатину та кластерної сполуки Ренію за схемою антиоксидантної терапії 

і, які об’єднані в одну систему у вигляді наноліпосом. Показано значний 

терапевтичний ефект з мінімальним негативним впливом на біохімічну 

картину крові. Так, показано, що за введення протипухлинної системи Реній-

Платина відбувалася значна редукція пухлини у більшості щурів (до 99%), 

зростання концентрації гемоглобіну (на 28 - 71%), підвищення загальної 

кількості еритроцитів (на 11-50%) в крові щурів-пухлиноносіїв [204; 262; 

296; 316]. Також доведено значний гепатопротекторний ефект кластерних 

сполук [264; 281] за введення змішаних наноліпосом, навантажених 

сполуками Ренію і Платини. Показано, що сполука Re2(i-C3H7COO)4Cl2 має 
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антипроліферативну активність у складі протипухлинної системи Реній-

Платина (Re-Pt) на клітинах раку крові людини СЕМ-Т4 [265].  

Отже, розробка нових протипухлинних препаратів на основі 

кластерних сполук Ренію з різними органічними лігандами, які мають низьку 

токсичну дію на здорові тканини та одночасно володіють антиоксидантними, 

гепатопротекторними та антиканцерогенними властивостями, а також мають 

біологічну активність на сьогодні є досить актуальним питанням. Тому, 

незважаючи на значну кількість отриманих результатів цікавим 

продовженням наших досліджень є дослідження змін у системі червоної 

крові, які безпосередньо торкаються біохімічних характеристик і 

енергетичного обміну еритроцитів при розвитку новоутворення та корекції 

даного патологічного стану кластерними сполуками Ренію за різних умов 

введення.  

 

1.1.1. Біохімічні властивості ліпосом змішаного складу 

 

Важливим етапом лікування новоутворень є одночасне застосування 

ліків у комбінації один з одним для досягнення синергічного або адитивного 

ефекту [12; 41; 62; 137]. За результатами сучасних досліджень застосування 

цисплатину у комбінації з іншими препаратами є перспективним для 

розробки нового напрямку лікування раку оскільки призводить до зниження 

його токсичності [154; 216]. 

Ліпосомні препарати на основі двох металів мають відмінні 

фармакокинетичні властивості, більш тривалу циркуляцію в руслі крові, 

підвищену проникність та опосередковане накопичення в пухлині, що 

підвищує терапевтичну ефективність і зменшує побічні ефекти цисплатину 

[138]. 
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Також відомо, що застосування нанокапсул для доставки лікарських 

препаратів взагалі збільшує їх терапевтичну активність. Показано, що 

введення ліпосомних форм комбінованих препаратів на відміну від 

звичайного введення препарату [46; 113] є не тільки більш ефективним в 

плані доставки, а й призводить до зниження токсичності та підвищення їх 

накопичення у пухлинах [46; 62; 83; 113].  

Як було показано у попередньому розділі, введення нової 

протипухлинної системи Реній-Платина з кінцевим молярним 

співвідношенням компонентів системи 4:1 (Re-Pt система 4:1) включало 

введення сполук Ренію у ліпосомній формі, цисплатину у розчині, і таке 

введення було ефективним у моделі пухлинного росту карциноми Герена 

[204]. 

Пізніше було розроблено нову ефективну протипухлинну систему Re-

Pt – ліпосоми змішаного складу, які містили обидві сполуки всередині, 

розміром 100-105 нм, що мала практично таку ж ефективність in vivo. 

Ліпосомні форми двох препаратів мають відмінну форму та спектральні 

характеристики від препарату, що включає лише одну сполуку. В ліпосомах, 

зі сполукою Ренію, почверний зв'язок Re2
6+

 зберігається до 10 днів з деякими 

змінами у просторовому розташуванні ліганду у зв'язку із заміщенням 

карбоксилатної і / або хлоридної груп  фосфатидилхоліном або цисплатином, 

що, вірогідно, впливає на хімічний склад інкапсульованої сполуки. 

На рис. 1.1 показано можливі продукти, що утворюються всередині 

наноліпосоми. 
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Рис.1.1. Можливі продукти реакції цисплатину та сполуки Ренію при інкапсулюванні в 

наноліпосомах. 

 

Ліпосоми з одночасною інкапсуляцією сполуки Ренію та цисплатину є 

менш стабільними, що пов’язано скоріше за все з нестабільністю аддукта 

Re2/Pt або збільшеним вивільненням лікарського засобу. 

Дослідження біохімічних особливостей змішаних ліпосом на прикладі 

однієї сполуки – Reцис-півалат – показали, що окрім значного протипухлинного 

ефекту, введення змішаних наноліпосом, що містили одночасно сполуку 

Ренію і цисплатин, призводило до зниження токсичного ефекту цисплатину 

на нирки [254]. Детального дослідження впливу цих перспективних форм 

протипухлинної системи не проводилось, зокрема на систему червоної крові. 

Отже, дослідження рівня гемоглобіну та гематокриту,  кількості та 

морфологічних форм еритроцитів в крові щурів-пухлиноносіїв за введення 

кластерних сполук Ренію різної конфігурації та протипухлинної системи 

Реній-Платина у формі змішаних наноліпосом, є актуальним дослідженням. 
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1.2 Анемія при канцерогенезі 

 

Дослідження системи червоної крові в патогенезі пухлинного росту є 

важливим в онкологічній практиці та хіміотерапії. Ряд робіт у цьому 

напрямку торкається виникнення та механізмів розвитку анемії [178]. 

Вивчення патогенезу анемії, яка виникає в ході розвитку пухлинного та 

хронічного неспецифічного запального процесів до теперішнього часу 

залишається в центрі уваги дослідників.  

Анемія є частим ускладненням злоякісних новоутворень [24; 162]. Вона 

характеризується зниженням загального рівня гемоглобіну (< 12 г/дл), який 

може виступати як прогностичний фактор розвитку анемії при канцерогенезі 

[17; 61], зменшенням кількості еритроцитів в одиниці об’єму крові і, 

відповідно, зниженням гематокриту, який віддзеркалює загальний об’єм 

формених елементів в крові [9; 22; 35; 36; 61; 122; 124; 201; 225]. 

На сучасному етапі досліджень не існує єдиної загальноприйнятої 

класифікації групи анемічних станів. Анемії поділяють на групи в залежності 

від ряду ознак. Так, етіологічно їх поділяють на вроджені анемії, обумовлені 

внутрішньоеритроцитарними факторами (аномалії мембрани, ензимопатії, 

гемоглобінопатії) та анемії, які обумовлені позаеритроцитарними факторами 

– набуті анемії [267; 292].  

Кількість ретикулоцитів як показник продукції молодих еритроцитів є 

чутливим тестом для визначення адекватності реакції кісткового мозку на 

зниження рівня гемоглобіну та еритроцитів в крові [45; 190]. З урахуванням 

даного показнику анемії поділяють на гіпорегенераторні (при рівні 

ретикулоцитів < 1-1,2% при наявності анемії), пов’язані з порушенням 

продукції еритроцитів в кістковому мозку, а також нормо- та 

гіперрегенераторні (рівень ретикулоцитів підвищений помірно або значно – 

до 20-30% та більше). Підвищення кількості ретикулоцитів вказує на гемоліз 

або кровотечу [28]. 
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За патогенетичним механізмом виділяють анемії, які обумовлені: 

1) порушенням синтезу гемоглобіну; 2) зниженням продукції еритроцитів 

в кістковому мозку; 3) підвищеним руйнуванням еритроцитів і/або 

еритрокаріоцитів в кістковому мозку [267; 292].  

При вивченні механізмів розвитку анемії при пухлинному рості велике 

значення має оцінка якісного стану периферичної ланки еритрону, оскільки 

зміни структури мембрани та метаболізму еритроцитів периферичної крові, 

як правило, передують змінам кількісних показників червоної крові. 

Причини і механізми розвитку анемічного стану є варіативними, тому для 

визначення анемії при розвитку злоякісних новоутворень використовують 

термін ―багатофакторної‖ анемії [11; 22; 196]. Причинами такого стану 

можуть бути: кровотеча, гемоліз еритроцитів, гіперспленізм, дефіцит 

кофакторів гемопоезу (залізо, ендогенний еритропоетин, вітамін В12, фолієва 

кислота тощо), ураження кісткового мозку пухлиною, порушення 

еритропоезу на різних стадіях, зменшення плацдарму еритропродукції та 

протипухлинна терапія [46; 61; 98; 99; 107; 123].  

У багатьох дослідженнях показано, що розвиток анемії 

супроводжується зниженням рівня гематокриту, гемоглобіну та загальної 

кількості еритроцитів. У роботі Esteghamat et al. на мутантних мишах з В-

клітинною лімфомою 11А (BCL11A) показано, що з розвитком 

серповидноклітинної анемії знижується рівень гемоглобіну на 24% та 

помірно знижується рівень гематокриту та загальної кількості еритроцитів 

[162]. Також показано, що при розвитку пухлин яєчників [182; 223] 

знижується рівень гемоглобіну  < 10 г/дл, при пухлинах цервікального каналу 

– до 9 г/дл [69], при  злоякісних пухлинах молочних залоз - < 12 г/дл [1]. 

Поряд з цим розвиток анемії також залежить від типу пухлини та стадії її 

прогресування. У 40% хворих лімфомами анемія виявляється до моменту 

постановки діагнозу, а до 3-4 курсу хіміотерапії даний показник збільшується 

до 70%. При розвитку пухлин легень анемізація показана у 71% пацієнтів, а 
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при новоутвореннях гінекологічного профілю – у 65% з подальшим 

підвищенням при застосуванні циклу хіміотерапії [198; 241]. Майже 50% 

пацієнтів з солідними пухлинами страждають на гостру анемію. 

Онкогематологічні захворювання збільшують цей відсоток до 60-70%, що 

може бути обумовлено як прямим впливом пухлини, пов'язаним з 

продуктами розвитку новоутворення (пухлина продукує фактори, які 

гальмують еритропоез), або може розвинутися внаслідок терапії, або 

прогресії захворювання [22]. Застосування хіміо- та радіотерапії в лікуванні 

новоутворень різної етіології супроводжує анемічний стан у 54% хворих. За 

літературними даними показано [11], що щорічний ризик летального виходу 

у онкологічно хворих на анемію в цілому на 65% вищий, ніж у хворих без 

анемії. Різниця залежить від локалізації пухлини та коливається від 19% при 

новоутвореннях легень до 75% у хворих з пухлинами голови та шиї. 

Причинами такого стану можуть бути: а) розвиток гемоглобінопатій, 

таласемія, порушення метаболізму заліза; б) інфільтрація кісткового мозку, 

дефіцит кофакторів гемопоезу; в) вплив терапії (гіпоплазія окремих ділянок 

кісткового мозку, вплив хіміотерапії на кістковий мозок, ниркова 

недостатність, гемоліз внаслідок використання певних препаратів, 

наприклад, цитостатиків), а також поєднання цих причин [61; 210; 309].  

Механізми розвитку анемії включають зростання втрат еритроцитів 

внаслідок гострої або хронічної крововтрати [38; 150; 151]. При цьому 

активація пухлинним ростом імунної системи призводить до збільшення 

концентрації фактора некрозу пухлини (TNF-α), γ-інтерферону, інтерлейкіну-

1(IL-1) та інтерлейкіну-6 (IL-6) в крові та тканинах. Цитокіни запалення та 

клітини ретикуло-ендотеліальної системи гальмують обмін заліза, 

пригнічують процес диференціювання клітин-попередників еритроїдного 

ряду та негативно впливають на продукцію еритропоетину [33], зменшуючи 

тривалість життя еритроциту з 120 діб до 90-60 діб [212; 225; 273; 326; 332], 
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що обумовлено як внутрішніми [253], так і позаеритроцитарними факторами 

[126].  

Анемія у хворих на злоякісні новоутворення, в більшості випадків, є 

нормохромною та нормоцитарною, рідше – гіпохромною, 

гіпорегенераторною [72; 227; 267; 292]. Кількість ретикулоцитів зменшена 

навіть до повного їх зникнення. Перніціозна анемія (злоякісна анемія, анемія 

Аддісона-Бірмера) навпаки є гіперхромною; кількість еритроцитів та вміст 

гемоглобіну знаходяться у межах низьких чисел. При цьому яскраво 

виражені морфологічні зміни еритроцитів: анізоцитоз, пойкілоцитоз, 

гіперхромія, в еритроцитах знаходяться тільця Жоллі та кільця Кебота, 

базофільна пунктуація та збільшується відносна кількість більш великих 

еритроцитів (макроцитоз). Слід враховувати і мієлосупресивний ефект 

хіміотерапії та радіотерапії [158; 196], які також впливають на кількість 

еритроцитів в крові.  

Як вже зазначалося, рівень гемоглобіну, як і кількість та морфологічні 

форми еритроцитів, виступають прогностичним фактором при розвитку 

карцином голови та шиї, карциноми сечостатевого каналу [192], пухлин 

яєчників [235; 236] тощо. При цьому анемізації сприяє і застосування 

протипухлинних ліків. Сучасний арсенал протипухлинної терапії має велику 

кількість препаратів, які з успіхом використовують у лікуванні пухлин різної 

локалізації та гістологічних структур. Серед більшості з них найбільш 

ефективними протипухлинними властивостями у лікуванні ракових 

захворювань є препарати на основі Платини [4; 27; 44; 47; 49; 72; 120]. 

Однак, показано, що дані препарати негативно впливають на кістковий мозок 

та систему червоної крові. Так, за [89] показано, що цисплатин, окрім нефро-, 

гепато- та ототоксичності також негативно впливає на біохімічні показники 

крові та продукцію еритроцитів кістковим мозком, викликаючи еритроїдну 

дисплазію [7; 130; 145; 247]. Негативний вплив карбоплатину призводить до 

вираженої мієлосупресії та тромбоцитопенії [58; 59; 94], токсична дія 
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оксаліплатину проявляється мієлосупресією з низьким ступенем одужання 

[59; 136]. Також показано, що сполуки Платини необоротно зв’язуються з 

еритроцитами [44; 169], виказуючи цитотоксичну дію; при цьому період 

напіврозпаду даного зв’язку визначається швидкістю циркуляції еритроциту 

в кров’яному руслі [44]. У експериментах in vitro та in vivo на тваринах 

показано, що деякі метали, такі як: Au, Cu та Cd, які використовують у 

лікарських препаратах для лікування злоякісних новоутворень викликають 

анемію [10]. 

Таким чином, результати багатьох досліджень [309], які проведені за 

останні роки, свідчать про те, що проблема корекції анемічного стану при 

розвитку новоутворень залишається досить актуальною. Впровадження у 

клінічну практику ряду нових цитостатиків, активне застосування агресивних 

режимів лікування, застосовуючи одночасно хіміо- та променеву терапію, 

використання високих доз інтерферонів та інтерлейкінів дозволяє покращити 

ефективність лікування злоякісного новоутворення. Але інтенсифікація 

лікування потребує пошуку нових протипухлинних препаратів з мінімальним 

негативним впливом на функціональний та біохімічний стан системи 

червоної крові.  

У попередніх дослідженнях in vitro показано [275; 303; 305;327-330], 

що комплекси Ренію з різними органічними лігандами здатні до взаємодії з 

еритроцитами людини, у свою чергу, призводячи до змін швидкості гемолізу. 

Ефект впливу залежав від природи аксіального галоген-замісника, положення 

лігандів навколо кластерного фрагмента, а також від стану еритроцитарної 

мембрани та швидкості гідролізу у водному розчині. Найбільш стабілізуючий 

ефект зафіксовано для сполуки Re2(i-C3H7COO)4Cl2 [316; 330]. На основі 

отриманих даних висунуто гіпотезу, що переважним механізмом взаємодії 

комплексів Ренію з еритроцитами в діапазоні високих концентрацій є 

гідрофобна взаємодія по типу комплекс-ліпідний матрикс, в області низьких 

концентрацій мають перевагу електростатичні взаємодії по типу комплекс-
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іоногенні амінокислоти білків. У експериментальній моделі пухлинного 

росту – карциноми Герена, показана ефективність застосування деяких 

кластерних сполук Ренію та протипухлинної системи Реній-Платина на їхній 

основі, де поряд з істотними протипухлинними властивостями спостерігали 

значне покращення показників системи червоної крові експериментальних 

тварин. Проте, механізм цього позитивного впливу невідомий.  

Отже, ефективна корекція анемічного стану при застосуванні 

кластерних сполук Ренію може покращити функціональний стан системи 

червоної крові та розглядається нами як один з факторів підвищення 

ефективності протипухлинного лікування. Оскільки показано, що кластерні 

сполуки Ренію проявляють антигемолітичні властивості в якості 

еритростабілізаторів у моделях кислотного гемолізу in vitro та у моделях 

гемолітичних анемій і пухлинного росту in vivo, актуальним постає завдання 

дослідження впливу сполук Ренію на біохімічні та морфологічні 

характеристики еритроцитів з подальшим дослідженням їх антианемічних 

властивостей у моделі експериментального канцерогенезу – карциноми 

Герена.  

 

1.3. Зміни біохімічних характеристик еритроцитів при розвитку 

новоутворень 

 

Призначення протипухлинної терапії більшості хворим на злоякісні 

новоутворення базується на фоні вже присутніх порушень в системі 

еритрону, які обумовлені впливом пухлини [300; 332]. Існуючі літературні 

данні о біохімічних характеристиках та якісних змінах еритроцитів 

периферичної крові не дозволяють повністю пояснити механізми розвитку 

анемічного та гіпоглікемічного стану, що ускладнює розробку патогенетично 

обгрунтованих засобів попередження та корекції порушень еритрону при 

розвитку новоутворення та у період проведення протипухлинної терапії.  
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Якісним та кількісним змінам системи червоної крові передують 

зміни біохімічних характеристик еритроцитів, без дослідження змін яких 

неможна охарактеризувати повною мірою стан організму в цілому та його 

здатність до підтримання гомеостазу [313]. Одним із таких чинників є ріст 

пухлини, що супроводжуються зміною вуглеводного та енергетичного 

обміну [57; 90; 173; 200; 224; 262; 286; 287]. В останні роки проведено 

багаточисельні дослідження з вивчення процесу енергетичного обміну та 

змін ензиматичної активності ключових ферментів даного процесу. Зміни 

енергетичного обміну можуть проявлятися порушеннями в роботі практично 

усіх органів та систем, але найбільш вираженими вони є в енергозалежних – 

система червоної крові, нирки, печінка [250; 294]. За умов розвитку 

новоутворення зростають енергетичні потреби клітин, а відповідно зростає і 

споживання глюкози пухлиною, що супроводжується розвитком гіпоглікемії.  

Гіпоглікемія характеризується зниженням вмісту глюкози в крові; 

найчастіше пов’язана з абсолютним та відносним підвищенням рівня 

інсуліну в крові [42; 57; 110; 112; 148; 188; 221; 318]. Згідно літературним 

даним найбільш розповсюдженими пухлинами, розвиток яких 

супроводжується гіпоглікемічним станом є інсулін-секретуючі пухлини та 

паранеопластичні пухлини [148; 166; 231]; при цьому рівень глюкози не 

перевищує, як правило, 1,1 ммоль/л [129; 161; 221]. Гіпоглікемічний стан 

зазвичай є наслідком продукції пухлинними клітинами IGF-2, але також його 

розвиток може бути пов’язаний з продукцією інсуліну пухлинними 

клітинами [191; 231]. Поряд зі зниженням загальної концентрації глюкози 

знижується рівень інсуліну <1,44-3,60 μIU/mL, С-пептидного білку <0,3 

ng/mL у сироватці крові, рівень гормону росту та IGF-1; при цьому рівень 

IGF-2 незначно підвищений або знаходиться у межах норми, а 

співвідношення IGF-2:IGF-1 підвищується [221]. Розвиток інсуліноми 

супроводжується також зниженням концентрації глюкози (від 1,2 до 3,1 
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ммоль/л), але рівень інсуліну та С-пептидного білку підвищується, 

співвідношення IGF-2:IGF-1 у межах норми [202]. 

Енергетичний обмін пухлинних клітин значно відрізняється від такого 

 нормальних клітин [29; 34; 71; 91; 173; 226; 241]. Для більшості своїх 

енергетичних потреб нормальні клітини використовують процес дихання, 

який полягає в отриманні кисню та глюкози для виробництва енергії та 

зберігання її у вигляді АТР, але навіть в присутності кисню ракові клітини 

підвищують свій потенціал до продукції лактату [71; 243]. При цьому 

продукція АТР шляхом аеробного гліколізу малоефективна та може 

розглядатися як механізм виживання пухлинних клітин в умовах поганої 

васкуляризації [236]. Пухлинні клітини на відміну від нормальних 

проліферуючих клітин мають дещо відмінні метаболічні характеристики: 

підвищене споживання глюкози (як основного енергетичного субстрату), 

підвищення синтезу ліпідів та нуклеїнових кислот, зниження інтенсивності 

процесу дихання у мітохондріях та окислення ацетил-CoA [101; 236]. 

Шляхом підвищення активності ключових ферментів гліколізу (гексокінази, 

фосфофруктокінази та піруваткінази) і мітохондріальної дезрегуляції рівень 

гліколізу в пухлинних клітинах підвищується, забезпечуючи високий рівень 

утворення проміжних продуктів (рибозо-5-фосфату, гліцерол-3-фосфату, 

ацетил-CoA, серину) для синтезу нуклеїнових кислот та ліпідів [91; 236].   

Аналіз літературних джерел виявив повну відсутність даних щодо 

вмісту глюкози в еритроцитах при розвитку новоутворень, де метаболізм 

глюкози відбувається двома шляхами: анаеробним гліколізом та 

пентозофосфатний шунтом [176]. Злоякісна трансформація клітин тісно 

пов’язана зі зміною активності гліколітичного розпаду глюкози [14; 32; 34; 

52; 53; 71; 88; 173; 224]. Глюкоза, як основне джерело енергії, засвоюється в 

нормальних клітинах при наявності кисню, що приводить до повного її 

окиснення та, у свою чергу, запускає цитоплазматичний процес гліколізу, а 

згодом цикл трикарбонових кислот та окиснювальне фосфорилювання. На 
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відміну від нормальних клітин у експериментах in vitro та in vivo показано 

[34; 53; 114; 173; 215; 240], що пухлинні клітини використовують здебільше 

гліколіз, як конверсію глюкози у піруват, а згодом в лактат, більш ніж 

окислювальне фосфорилювання, навіть у присутності кисню [29; 118]. Цей 

шлях є не настільки ж ефективним, як окислювальне фосфорилювання у 

продукції енергії. Тому, щоб відповідати високим енергетичним потребам, 

клітини пухлин збільшують продуктивність гліколізу, інтенсивність 

протікання якого корелює зі ступенем злоякісності [31]. Одним мл 

еритроцитів людини утилізується приблизно 2 мкмоль глюкози у годину 

[272]. Збільшення поглинання глюкози та її транспорт з плазми до 

еритроциту забезпечується специфічними переносниками – GLUT’s, які 

розташовані на поверхні клітинної мембрани [92; 142; 159; 228; 239; 240]. 

Білок-транспортер (GLUT) утворює в мембрані еритроциту конформаційно 

лабільну пору з центрами зв’язування субстрату по обидві сторони мембрани 

[159]. В якості такого білку-переносника виступає GLUT1, який відноситься 

до першого класу родини транспортерів-переносників GLUT’s та є 

специфічним транспортером для еритроцитів ссавців [66; 111; 142; 174; 175; 

214]. Також даний білок-транспортер знайдено у нирках і мозку щурів, 

ендотелії, печінці та плаценті людини [51; 144; 240]. У роботах Driedzic W. et 

al. показано [66], що окрім GLUT1 еритроцити атлантичної тріски на відміну 

від еритроцитів ссавців також експресують GLUT3, переносячи глюкозу з 

плазми до еритроциту. GLUT1-залежний транспорт глюкози регулюється 

інтенсивністю гліколізу, який протікає в еритроциті [214] та з утворенням 

більшої кількості АТР блокує роботу GLUT1 до відновлення енергетичного 

потенціалу еритроциту [139; 157; 180]. Швидкість гліколізу в пухлинних 

клітинах може бути більш ніж у 30 разів більшою, ніж у нормальних 

клітинах [86], і близько 63% енергетичних потреб злоякісні клітини 

отримують саме таким чином [32]. За нормальних умов більш 90% 

витрачаємої еритроцитами глюкози розщеплюється у гліколізі, який 
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забезпечує клітину АТР, необхідну для енергозалежних процесів переносу 

крізь клітинну мембрану. При фізіологічних умовах одна клітина метаболізує 

близько 8̇×10
-20

 моль глюкози у секунду.  

Крім цього, гліколіз є не тільки основним джерелом енергії для 

еритроцитів, а ще він продукує алостеричний ефектор – 2,3-дифосфогліцерат 

(2,3-DPG) [173; 325]. Утворення 2,3-DPG важливе для алостеричної регуляції 

синтезу гемоглобіну, підвищення ефективності даного білку на етапі 

передачі кисню тканинам, оскільки, зв’язуючись з гемоглобіном 2,3-DPG 

знижує його спорідненість до кисню. Це має велике значення у зв’язку з 

протікаючим спонтанно утворенням глікозильованої форми гемоглобіну 

(HbA1c), яка виявляє в 10 раз більш високу спорідненість до кисню [268; 

325]. Рівень глікозильованого гемоглобіну є інтегральним показником 

глікемії протягом 2-4 місяців, тобто за період життя еритроциту. Підвищення 

рівня HbA1c призводить до гіпоксії тканин. У відповідь на хронічну гіпоксію 

відбувається стимуляція еритропоезу, збільшується в крові вміст загального 

гемоглобіну та викид у кровоток молодих форм еритроцитів. При цьому 

рівень глікозильованого гемоглобіну тісно пов’язан з концентрацією глюкози 

в крові, оскільки він є продуктом посттрансляційної неферментативної 

конденсації глюкози та β-ланцюгів гемоглобіну. Зміна рівня HbA1c на 1% 

відповідає зміні середнього вмісту глюкози на 1,7-2 ммоль/л. У здорової 

людини його концентрація складає від 4 до 5,9%, а у хворих на цукровий 

діабет у 2-3 рази вища [128]. HbA1c є ключовим маркером ризику розвитку 

діабетичних ускладнень [60; 125; 128; 315], перш за все – мікросудинних 

(ретинопатії, нефропатії, нейропатії). При розвитку кардіоміопатії вміст 

глікозильованого гемоглобіну підвищується в еритроцитах на 5,1%; поряд з 

цим підвищується і вміст глюкози в еритроцитах на 43,3% [325]. У літературі 

показано, що підвищення рівня HbA1c супроводжується розвитком 

колоректального раку [93; 106], пухлин молочної залози у жінок [16; 106], 

раку печінки [54], ендометрію [193] та підшлункової залози [80; 207].  
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Гліколітичний метаболон включає в свою структуру 13 ферментів [88; 

252]. Три реакції гліколізу в еритроцитах, що каталізуються гексокіназою, 

фосфофруктокіназою та піруваткіназаою характеризуються найбільшими 

змінами вільної енергії та є найбільш важливими у всьому гліколітичному 

ланцюзі [252]. Зміни гексокіназної активності (КФ 2.7.1.1) можуть 

обумовлюватись одночасно, як розвитком новоутворення та, у свою чергу, 

порушеннями структурно-функціональної цілісності мембран і внаслідок 

цього гліколітичного метаболону, так і впливом змін вмісту алостеричних 

ефекторів – іонів Mg
+2

, АТР та субстратів. На активності гексокінази також 

позначається ефект дезоксигенації клітини [252]. При дезоксигенації 

активність ферменту підвищується внаслідок того, що 2,3-ДФГ є інгібітором 

гексокінази (в цих умовах концентрація органофосфату знижується) [252]. 

Підвищення активності гексокінази при дезоксигенації еритроцитів пов’язана 

також з підвищенням внутрішньоклітинної концентрації іонів Mg
2+

, що 

виступають в ролі активаторів гексокіназної активності [252; 286; 293]. 

Підвищення гексокіназної активності в еритроцитах при розвитку 

новоутворення свідчить об інтенсифікації внутришньоеритроцитарних 

гліколітичних реакцій, що, спряжено не тільки з підсиленням генерування 

АТР, але і також відновних еквівалентів у вигляді NADH. Це, в певному 

ступені, відображає процес метаболічної перебудови в еритроцитах, 

перемикання цих клітин на використання глюкози в більшому ступені по 

гліколітичному шляху та в меншому ступені – пентозофосфатному шляху. 

Крім того, зміни проліферативної активності еритрону, що спостерігаються 

при розвитку новоутворень різної етіології та за дії рентгенівського 

опромінення малої потужності [257], ведуть до збільшення в периферичній 

крові популяції еритроцитів з більш високою активністю гексокінази. 

Фактором зниження активності гексокінази може бути відсутність достатньої 

кількості субстрату (глюкози) всередині клітини [194; 266; 287].  
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АТP слугує ланкою, яка пов'язує енергетику клітини з 

функціональною активністю молекул гемоглобіну, які містяться в 

еритроцитах. У зв'язку з цим багато особливостей поведінки гемоглобіну 

визначаються характером гліколітичних реакцій та накопиченням АТP і 2,3-

DPG [325]. В еритроцитах здорової дорослої людини кількість 2,3-DPG 

складає приблизно 5мкМ у розрахунку на 1 мл клітин і в 3-4 рази менше 

кількості АТP. Розпад АТP та 2,3-DPG під впливом 2,3-

дифосфогліцератфосфатази призводить до ресинтезу АТP у піруваткіназній 

реакції [104]. При цьому з 1 моль 2,3-DPG ресинтезується 1 моль АТP; тому 

швидкість споживання АТP при розвитку новоутворення дорівнює сумі 

швидкостей зниження концентрації АТP і 2,3-DPG. Зниження концентрації 

АТP в еритроцитах – результат уповільнення синтезу в процесах гліколізу та 

активації розпаду. 2,3-DPG складає близько 60% усіх органічних фосфатів 

еритроциту. Даний органофосфат вважають маркером гіпоксії [310]. Більш 

інтенсивне зниження рівня АТP в еритроцитах при розвитку новоутворення 

призводить до зниження швидкості продукції відновних еквівалентів, 

підвищує загрозу окислювального руйнування еритроцитів, є причиною 

зниження деформації еритроцитів.  

Кінцевим ферментом гліколізу є лактатдегідрогеназа (ЛДГ, КФ 

1.1.1.27), аналіз ізозимного спектра якої може дати уявлення про стан 

енергозабезпечення. Лактатдегідрогеназа каталізує реакцію окиснення L-

лактату у піруват. Лактатдегідрогеназа – цитоплазматичний цинкувмісний 

фермент, що виявляється практично у всіх органах та тканинах людини. 

Концентрація його всередині клітини набагато вища, ніж у сироватці крові. 

Активність лактатдегідрогенази еритроцитів дорівнює 36 од. / г гемоглобіну 

[279; 299]. Активність лактатдегідрогенази може змінюватися внаслідок 

варіації співвідношення лактат/піруват та відіграє важливу роль в контролі за 

співвідношенням окиснених та відновних форм NAD
+
 в клітині [20; 102; 

279]. За нормальних умов у здорової людини кількість пірувату в тканинах на 
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2-3 порядки нижче, ніж лактату, оскільки піруват в аеробних умовах швидко 

використовується у біохімічних реакціях з утворенням АТP. Відновлення 

глюкози із лактату є важливим механізмом видалення лактату з системного 

кровотоку після тканинної гіпоксії [20]. Тісний взаємозв’язок пірувату та 

лактату залежить напряму від лактатдегідрогеназної активності, що приймає 

участь в регуляції анаеробного та аеробного гліколізу.  

При розвитку новоутворення в умовах енергетичної напруги 

компенсаторно активується анаеробний шлях утилізації глюкози, при цьому 

активність лактатдегідрогенази підвищується, що показано in vivo у моделі 

лейкемії на мишах [115], у пацієнтів з нейробластомою [165], пухлиною 

легень [229] та нирок [278]. Також показано [248], що при розвитку раку 

молочної залози існує тісний зв'язок між активністю лактатдегідрогенази у 

сироватці крові та суміжною тканиною, що свідчить про системний характер 

порушення цілісності клітинних мембран. І основним джерелом походження 

лактатдегідрогенази у циркулюючому руслі крові є посилення виходу даного 

ферменту з пухлинних клітин та суміжної тканини біля пухлинного вузла 

[244]. Причинами цього можуть бути як підвищена експресія відповідних 

генів [189], так і зміни ступеню зв’язування ферменту з іншими білками [222]  

або з мембранами субклітинних органел [279], або ж інші зміни біохімічного 

середовища як в цитоплазмі, так і в мітохондріях клітин [40]. Подібні 

результати було отримано при дослідженні метаболізму клітин крові; 

показано підвищення лактатдегідрогеназної активності в еритроцитах хворих 

раком шлунка порівняно зі здоровими пацієнтами та хворими на виразку 

шлунка. 

Інший, досить важливий шлях метаболізму глюкози в еритроцитах – 

пентозофосфатний. Незважаючи на те, що у ссавців та людини лише 10% 

глюкози утилізується саме цим шляхом він забезпечує ряд важливих 

процесів в еритроцитах. Окиснення глюкозо-6-фосфату призводить до 

відновлення NADP
+
 в NADPН·Н

+
 – відновленого еквіваленту, який приймає 
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участь у захисті клітини від різного типу окислювальних руйнувань [252; 

286]. Еритроцитам потрібен NADPН·Н
+
 для підтримання глутатіону в його 

відновленій формі. За літературними даними [242] глутатіонредуктазна 

система сприяє активації пентозофосфатного шляху, швидкість якого 

гальмується при накопиченні NADPН·Н
+
. Окиснення останнього пов’язано з 

активністю глутатіону та глутатіонредуктази. Якщо окиснений глутатіон не 

може відновлюватися, то знижується інтенсивність роботи 

пентозофосфатного циклу, що є характерним при спадковій нестачі 

глутатіонредуктази [156; 167; 177] та за розвитку новоутворення. Надлишок 

окисненого глутатіону призводить до інактивації деяких ферментів та 

зниження утилізації глюкози в реакціях пентозофосфатного циклу [242]. 

Показано, що зниження рівня відновленого глутатіону в еритроцитах сприяє 

інактивації ряду ферментів (гексокінази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, 

піруваткінази) та АТP, що призводить до вагомих порушень метаболізму та 

прискорює загибель еритроцитів [218; 232; 274]. 

Не менш важливе значення в вуглеводному та енергетичному обміні 

посідає фруктоза, яка слугує швидко утилізованим джерелом енергії. В нормі 

рівень фруктози в крові коливається в широкому діапазоні: від 2,77 до 27,75 

ммоль/л [219; 318]. Підвищення рівня фруктози в крові спостерігається при 

цукровому діабеті, захворюваннях печінки (рак, цироз, отруєння фосфором, 

жовчнокам'яна хвороба), хворобі Аддісона, нервових і психічних 

захворюваннях. При розвитку цукрового діабету рівень фруктози 

підвищується у 1,5-2 рази у порівнянні з показниками норми та корелює з 

рівнем глікозильованого гемоглобіну [121; 164; 197]. Низький рівень 

фруктози в сечі виявляється при печінковій недостатності [318]. Причиною 

порушення метаболізму фруктози можуть бути дефекти ферментів, що 

каталізують проміжні реакції її обміну. Зниження концентрації фруктози 

може бути обумовлено також порушенням транспортної системи внаслідок 

активації перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та пошкодження 
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фосфоліпідного шару мембрани та білку-транспортеру [64]. На відміну від 

глюкози в якості такого транспортеру виступає специфічний переносник 

GLUT5, який розташован на мембрані еритроциту [64; 109]. Потрапляючи до 

еритроциту з плазми фруктоза метаболізується за пентозофосфатним шляхом 

[109]. З літературних даних відомо, що клітини пухлин мають підвищену 

експресію GLUT5, що прискорює захват фруктози пухлиною [81]. Отже, з 

одного боку при розвитку новоутворення транспорт фруктози у еритроцит 

порушується, а з іншого у пухлину зростає. Наслідком цього може бути 

зменшення фруктози у еритроцитах.  

Незважаючи на значний обсяг робіт присвячених вивченню 

вуглеводного та енергетичного обміну при багатьох патологічних станах 

організму, даних присвячених вивченню саме цих процесів в еритроцитах 

майже не зустрічається. Отже, оскільки гіпоглікемічний стан, що  

притаманний організму при розвитку новоутворень [129; 148; 161] впливає 

на метаболізм еритроцитів [85], постає актуальним завдання дослідження 

змін біохімічних характеристик еритроцитів у моделі пухлинного росту за 

введення сполук Ренію та цисплатину при розвитку новоутворення.  

Оскільки розвиток новоутворення та введення цисплатину і сполук 

Ренію впливають на загальні характеристики системи червоної крові, як було 

показано у розділі 1.1, важливою є задача дослідити їхній вплив га 

гіпоглікемічний стан та на вуглеводний обмін еритроцитів. 

 

1.4. Еритронормобластична функція кісткового мозку при розвитку 

новоутворень 

 

Кістковий мозок є одним з найбільших органів організму [141], який 

продукує еритроцити, гранулоцити, лімфоцити, моноцити та тромбоцити 

[253; 292; 230; 302]. Відомо, що родоначальником усіх клітин кісткового 

мозку є плюрипотентна стволова клітина стромальної ніши. Ці клітини 
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протягом певного періоду поділу, дозрівання та диференціювання переходять 

до морфологічної форми еритроциту (рис. 1.2).  

 

                                      
 1                2                  3                 4                 5               6              7 

                                                            
                                               8 

Рис. 1.2. Постембріональний гемопоез. 1 – стовбурова клітина крові (плюрипотентна 

клітина), 2 - мієлоїдна мультипотентна клітина (червоний кістковий мозок), 3 – 

проеритробласт, 4 – базофільний нормоцит, 5 – поліхроматофільний нормоцит, 6 – 

оксифільний нормоцит, 7 – ретикулоцит, 8 – еритроцит. КМ – кістковий мозок. 

 

Еритрон – система, яка об’єднує ранні попередники еритроїдного ряду, 

морфологічно ідентифікуємі проліферуючі та непроліферуючі ядровміщуючі 

клітини, ретикулоцити, еритроцити. Клітинами попередниками клітин 

червоного ростку є комітовані попередники еритропоезу, які утворюються зі 

стволової плюрипотентної клітини шляхом 5-10 поділів. Найбільш ранні 

клітини-попередники – бурст-утворюючі одиниці еритропоезу (BFU-E) 

характеризуються низькою чутливістю до дії еритропоетину. Еритропоетин 

(ЕПО) є антиапоптичним агентом для попередників еритроцитів, особливо 

для колонієформуючих одиниць (CFU-Es). У відповідь на ЕПО ці клітини-

попередники проліферують і генерують групи проеритробластів та 

нормобластів. Утворення еритробластів відбувається тільки в присутності 

достатньої концентрації ендогенного еритропоетину. Дія еритропоетину 

відбувається через специфічні ЕПО-рецептори, кількість яких максимальна 

на клітинах CFU-E, проеритробластах та базофільних еритробластах. 

Зв’язування еритропоетину з відповідним рецептором попереджує апоптоз 
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клітин. В цілому диференціювання та дозрівання еритроїдних клітин, 

починаючи з проеритробласту до еритроциту, відбувається протягом 9-14 

днів (рис. 1.3). 

 

Рис.1.3. Еритропоетин стимулює проліферацію, диференціювання та дозрівання 

детермінованих клітин-попередників еритроцитарного ростку з утворенням морфологічно 

ідентифікуємих нормобластів. 

 

На сьогоднішній день центральну роль у процесі дозрівання 

еритроцитів та вихід їх у кровотворне русло віддають гормону 

еритропоетину. Еритропоетин – це глікопротеїн з молекулярною вагою 30,4 

кДа, який продукується, головним чином, інтерстиціальними клітинами 

коркового та мозкового шару нирок шляхом контролю кисень-залежного 

механізму [22; 76; 82; 96; 116; 163]. Гіпоксія індукує експресію ЕПО гену 

шляхом активації транскрипції і стабілізації мРНК [68; 76]. Дослідження на 

тваринах, яким хірургічним шляхом видаляли різні органи, показали, що 

інтерстиціальні претубулярні фібробласти і клітини тубулярного і 

гломерулярного епітелію нирок є головним джерелом синтезу цього гормону 

[75; 76; 78]. Також еритропоетин продукується в нервовій тканині [76], в 

жіночому генітальному тракті [76; 238], в плаценті [50; 76] та яєчниках [76; 

78]. При цьому еритропоетин, синтезований в інших органах не може 

повністю замістити нирковий еритропоетин при хронічних ушкодженнях 
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нирок [76]. При розвитку пухлини відбувається порушення цілісності відділів 

нефрону, відповідальних за синтез ЕПО. 

Однією з причин анемічних станів за розвитку новоутворень є 

пригнічення синтезу ЕПО в нирках сполуками, що продукуються 

злоякісними клітинами (інтерлейкіни 1α і 1β, інтерферони α і β, фактор 

некрозу пухлини α). Застосування цисплатину ускладнює цей стан. Відомо, 

що за введення цього цитостатику відбувається ушкодження нирок внаслідок 

утворення вільних радикалів, що ушкоджують всі мембранні компоненти 

клітин, в тому числі і мітохондрії. Зниження концентрації кисню є одним із 

специфічних стимулів для продукції ЕПО, проте, за розвитку пухлини та 

введення цисплатину відсутня відповідь нирок на гіпоксичний стан. 

Причиною цього є пошкодження кортексу, зокрема клітин відповідальних за 

синтез ЕПО, що, як наслідок призводить до пригнічення еритропоезу. Крім 

гіпоксії існує декілька факторів, що модулюють продукцію еритропоетину, 

серед них гіпоглікемія, підвищення позаклітинного кальцію, естрогену, 

інсуліну та цитокінів [76; 116]. Вплив продукції еритропоетину на рівні 

еритроїдних попередників здійснюється шляхом аутокринно-паракринного 

механізму регуляції еритропоезу [75; 76].  

При розвитку злоякісних новоутворень відбуваються якісні та 

кількісні зміни з боку системи крові. При цьому відбувається мобілізація у 

кров клітин кістковомозкового пулу. Порушення еритропоезу належить до 

постійних ознак розвитку новоутворень [84]. Більшість гематологічних 

розладів при розвитку новоутворень пов’язані з виникненням патологічних 

змін у функціонуванні червоного кісткового мозку [18]. У ряді 

фармацевтичних та токсикологічних дослідженнях вивчення клітин 

еритроїдного ростку кісткового мозку допомагає визначити потенційні 

гематотоксичні ефекти різноманітних сполук на дані клітини [25; 130; 131; 

149; 208]. Показано, що цисплатин призводить до вираженого 
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гематотоксичного ефекту, що відображається на пригніченні еритропоезу 

[208].  

Значну роль серед багатьох механізмів пригнічення еритропоезу грає 

пряма цитотоксична дія пухлинних клітин на клітини еритрону або 

опосередкована дія прозапальних цитокінів [2]. Велике значення в регуляції 

еритропоезу також належить кістковомозковому оточенню [269]. 

Основними патогенетичними факторами, які порушують процес 

утворення еритроцитів кістковим мозком, знижують рівень гемоглобіну та 

призводять до анемії під час розвитку новоутворення, є мієлосупресія та 

блокування синтезу еритропоетину. Останнім часом в патогенезі 

онкологічних хвороб все більше уваги приділяється морфологічним 

структурам, які приймають участь у системі кровотворення [30; 70], Також 

показано порушення синтезу еритропоетину; при цьому знижується реакція 

на нього гемопоетичних клітин, а також порушується вивільнення заліза з 

ретикуло-ендотеліальної системи та перерозподіл його в імунокомпетентних 

клітинах [72; 77; 198; 227; 302]. 

Виснаження еритроїдного ростку кровотворення, яке виникає на фоні 

неопластичної трансформації призводе до декомпенсації еритропоезу, зміні 

структурно-функціонального стану мембрани еритроцитів, порушенню 

мікрореологічних властивостей системи червоної крові, що підсилює 

гіпоксію та ускладнює течу загального захворювання. Особливо різкого 

ступеня анемія досягає у тих випадках, коли має місце кровотеча пухлин, а 

також метастазування їх у кістковий мозок [155; 230]. Саме цей варіант 

розвитку анемії реалізується при хіміотерапії з похідними Платини [8; 98; 

172; 247].  

У ряді робіт по дослідженню ролі порушень кістковомозкового 

кровотворення при канцерогенезі показано стан депресії еритроїдного ростку 

у тварин з перещеплюваними пухлинами, на що вказувало зниження 

кількості еритроїдних клітин-попередників [84; 105; 130; 273]. При розвитку 
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карциносаркоми Уокер-256 та гепатохолангіоми РС-1 щурів виявлено 

достовірне зниження кількості еритронормобластів [326]. Однак, при 

дослідженні на рівні стовбурових клітин отримано досить суперечливі 

результати. Так, показано [134; 135], що загальна кількість стовбурових 

клітин, в тому числі колонієформуюючих одиниць еритропоезу, у динаміці 

розвитку пухлин залишається майже незмінною, а у інших роботах [33] по 

дослідженню пухлин бронхів показано значне зниження кількості 

еритроїдних колоній порівняно зі здоровими особами. В деяких випадках 

розвивалася аплазія еритроїдного ростку [212]. 

Збільшення кількості мегакаріоцитів та тучних клітин є характерною 

рисою розвитку злоякісних новоутворень [133; 143; 213; 274; 292]. Зниження 

продукції клітин червоного ростку може бути пов’язано з еритроїдною 

гіпоплазією, яка може бути викликана розвитком анемічного стану, а також 

може бути пов’язано з прямим (хлорамфенікол, противірусні та 

хіміотерапевтичні засоби) та непрямим (наприклад, фактор некрозу пухлини) 

впливом застосованої терапії [10; 21; 97; 141; 147]. Також зниження 

продукції еритроцитів спостерігається при розвитку хронічного запалення, 

новоутворення, гіпотиреозі, гіпоадренокортицизмі та при хронічній нирковій 

нестачі [153]. При розвитку новоутворення лейкоеритробластичне 

співвідношення (Л:Е) збільшується і змінюється в залежності від стадії 

розвитку пухлини. При гістологічному дослідженні морфологічні зміни 

кісткового мозку можуть бути мінімальні [143].  

Розвиток новоутворення часто супроводжується некротичними 

явищами, які підсилюють розпад еритроцитів. Стійкість еритроцитів 

відображає їхня форма. В нормі еритроцити мають форму двоввигнутого 

диску з потовщеними краями, округлої форми розміром 5,5-9,0 мкм – це так 

звані дискоцити. З точки зору мікроциркуляції, кислородтранспортуючої 

функції, здатності до зворотної трансформації, видозмінені форми 

еритроцитів менш повноцінні та стійки, ніж дискоцити, у зв’язку з чим 
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збільшення їхньої кількості в популяції еритроцитів є несприятливим явищем 

[26; 230; 322]. Найбільш вираженими вони є при анеміях, коли такі зміни є 

причиною передчасного виходу клітин з русла крові і, відповідно, 

недостатнього газообміну між легенями та тканинами. Природа 

молекулярних змін, які призводять до аномальної форми та зниження 

деформованості еритроцитів при таких захворюваннях є різноманітною. 

Вони можуть бути обумовлені порушенням складу і структури мембранних 

компонентів, гемоглобіну, ферментів цитоплазми та мають як спадковий, так 

і набутий характер. Рядом авторів [39; 225; 326] показано посилену руйнацію 

еритроцитів у експериментальних тварин з індукованими та 

перещеплюваними пухлинами. Підвищена руйнація еритроцитів є наслідком 

їхньої внутрішньої неповноцінності або може бути пов’язана з дією 

зовнішніх факторів. Існує припущення, що пухлинні клітини виділяють 

речовини, які здійснюють руйнуючу дію на мембрани інших клітин, в тому 

числі еритроцитів [246; 321]. В якості таких речовин можуть виступати 

продукти ПОЛ, які утворюються у підвищеній кількості в організмі під час 

розвитку новоутворення [256; 283; 296]. У ряді випадків пошкодження 

еритроцитів відбувається під впливом аутоантитіл [209] або циркулюючих 

імунних комплексів [285]. Також показано збільшення в’язкості ліпідного 

бішару мембран еритроцитів, зміну параметрів функціонування катіон-

транспортуючих систем, зміни форми та рельєфу поверхні еритроцитів, 

появу дегенеративно змінених їх форм, що також можна пов’язати з 

продукцією кістковим мозком дефектних еритроцитів [321]. Внаслідок чого 

відбувається зміна їхньої форми та зниження здатності до проходження крізь 

мікроциркуляторне русло, що може призвести до прискореного гемолізу 

[289]. Одночасно з цим в організмі посилюються компенсаторно-

пристосувальні процеси, спрямовані на поповнення крові еритроцитами і 

гемоглобіном, посилення регенерації та проліферації клітин у кістковому 

мозку, відповідно змінюється обмін речовин [127]. Повнота прояву і 
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потужність цих механізмів залежать не лише від ступеню анемії, а й від 

швидкості її розвитку, рівня адаптаційної спроможності організму, а також 

об’єму крові в ньому [127].  

На теперішній час в клінічній практиці (в тому числі для лікування 

анемії у онкологічних хворих) зареєстровано ряд препаратів – рекомбінантні 

аналоги ендогенного еритропоетину [2; 13; 308]; це так звані еритропоез-

стимулюючі препарати (ЕСП), які представлені епоетином альфа, епоетином 

бета та дарбепоетином. ЕСП володіють високою активністю щодо 

нормалізації анемічного стану у хворих на злоякісні новоутворення (корекція 

рівня гемоглобіну, зниження гемотрансфузій тощо); при цьому ефективність 

застосування даних препаратів складає від 43% до 72% [24].  

Поряд з цим досить інтенсивно ведеться пошук препаратів на основі 

перехідних металів, які б окрім значної протипухлинної активності володіли 

б мінімальним токсичним впливом на систему еритрону. На теперішній час 

немає даних щодо впливу кластерних сполук Ренію на процес еритропоезу. 

Тому, цікавим постає розробка підходу до вивчення можливого зв’язку між 

біохімічними процесами, що відбуваються у кістковому мозку та значно 

порушуються при розвитку новоутворень і при застосуванні токсичних 

цитостатиків, що включає вивчення еритронормобластичної функції 

кісткового мозку. Отже, актуальним завданням роботи є з’ясування того, як 

реагують клітини еритроїдного ростку кісткового мозку на розвиток 

карциноми Герена, вплив цисплатину та його корекцію кластерними 

сполуками Ренію.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Матеріали дослідження 
 

Кластерні сполуки Ренію синтезовані та охарактеризовані в 

Українському Державному Хіміко-Технологічному Університеті (Україна, м. 

Дніпропетровськ) на кафедрі неорганічної хімії за [168; 331]. У дослідженні 

використовували розчини, ліпосомні та наноліпосомні форми сполук Ренію, 

а також змішані наноліпосоми з цисплатином (cPt) у різних молярних 

співвідношеннях [277]. В експериментах in vivo та in vitro досліджувалися 

кластерні сполуки Ренію з органічними лігандами (рис. 2.1, табл.2.1). 

За просторовою будовою та складом досліджувані сполуки належали 

до трьох структурних типів кластерних сполук Ренію (рис. 2.1): 

 

                               I                                             II                                 III 

Рис. 2.1. Типи досліджуваних комплексних сполук ренію з органічними лігандами: 

І – тетракарбоксилати; ІІ – дикарбоксилати диренію у цис-конфігурації, III -  

дикарбоксилати диренію у транс-конфігурації. 

Примітка: X = Cl, R = i-C3H7 – ізобутил; (CH3)3C – піваліл; Ad – адамантил; С10Н15 – 

пропіл; L – фосфат, Н2О, СН3СN. 
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Таблиця 2.1 

Кластерні сполуки Ренію з органічними лігандами 

Структурна формула 
Умовне 

позначення 

Назва кластерної сполуки Ренію 

[Re2(i-C3H7COO)4Cl2] Reтетра-ізоб. 
дихлоротетра-µ-

ізобутиратодиреній (ІІІ) 

cis-Re2(CH3COO)2Cl4·2H2O Reцис-ацет. 
цис-тетрахлороди-µ-

ацетатодиреній(III) дигідрат 

[Re2(GABA)2Cl5(Н2О)]ClH2O ReГАМК 

біс-діаква-цис-

аквапентахлориди-µ-γ-

амінобутиратодиреній(ІІІ) 

хлорид 

Re2(AdCOO)2Cl4·2СН3СN Reaдам. 

цис-диацетонітрило-

тетрахлороди-μ-адамантил-

карбоксилатодиреній(ІІІ) 

[Re2(CH3COO)4(H2PO4)2]·2H2O Reaц.фосф. 
дигідрофосфатотетра-μ- 

ацетатодиреній(III) дигідрат 

cis-Re2Cl4 [(CH3 )3 CCOO]2 Reпів. 
цис-дипівалато-

диреній(ІІІ)дихлорид 

cis–Re2(C2H5COO)2Cl4•2DMSO Reпроп. 
цис-тетрахлороди-μ-

пропіонатодиреній(III) 

cis-Re2(i-C3H7COO)2Cl4 Reцис-ізоб. 
цис-тетрахлороди-μ-

ізобутиратодиреній(III) 

trans-Re2(i-C3H7COO)2Cl4 Reтранс-ізоб. 
транс-тетрахлороди-μ-

ізобутиратодиреній(III); 

cis-[Re2(AdCOO)2Cl4·2DМSО] Reцис-адам. 

біс-диметилсульфоксидо-цис-

тетрахлоро-ди-µ-адамантил-

карбоксилатодиреній(III) 

trans-Re2(AdCOO)2Cl4 Reтранс-адам. 

транс-тетрахлориди-µ-

адамантил-

карбоксилатодиреній(III) 

сis-

Re2((C8H6N)CH2COO)2Cl4•2CH3CN 
Reіндол. 

біс-ацетонітрилтетрахлориди-μ-

карбоксилат диренія(III) з 

індоліл-3-оцтовою кислотою 

сis-

Re2(HOC6H3(OCH3)CH=CHCOO)2

Cl4 •2DMSO 
Reферул. 

біс-диметилсульфоксидо-

тетрахлориди-μ-карбоксилат 

диренія(III) з феруловою 

кислотою 
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Експерименти in vitro проводили на еритроцитах донорської крові IV(АB) 

Rh
+
 групи; ферментній системі – глюкозооксидаза-пероксидаза, виробник 

―Реагент‖ (Україна). 

 

2.2. Модель пухлинного росту 

 

Експерименти проводили на щурах-самицях лінії Wistar віком до 3-х 

місяців з вагою 100-150 г, яким перещеплювали карциному Герена (Т8) шляхом 

підшкірного введення у ліву задню лапу 0,5 мл 20% зависі пухлинної тканини у 

фізіологічному розчині з дотриманням правил асептики [323]. Штам клітин 

отримано з Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології 

ім. Р.Є.Кавецького НАН України. Дослідних тварин 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‖.  

В рамках даного експерименту були сформовані групи, по 8-12 щурів у 

кожній групі: 

1. Контроль – щури без патології, яким вводили пусті наноліпосоми; 

2. Т8 – щури з карциномою Герена; 

3. Т8+cPt – щури з пухлиною, яким вводили розчин цисплатину; 

4. Т8+[Re]nl – щури з пухлиною, яким вводили наноліпосоми, 

навантажені відповідним комплексом Ренію у наноліпосомній формі 

(спосіб 1): 

Група Комплекс Ренію Умовне позначення 

Т8+[Re]nl 

Тетракарбоксилати Reацет.фосф. 

Дикарбоксилати 
Reіндол., Reферул., Reпівал.,  

Reізоб., Reадам. 

Дикарбоксилати диренію у 

цис- та транс-конфігурації 
Reізоб., Reадам. 
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5. Т8+[Re]nl+cPt – щури з пухлиною, яким вводили відповідну 

протипухлинну систему Реній-Платина зі співвідношенням 

компонентів 4:1 (спосіб 2): 

Група Комплекс Ренію Умовне позначення 

Т8+[Re]nl+cPt 

Тетракарбоксилати Reацет.фосф. 

Дикарбоксилати 
Reіндол., Reферул., Reпівал., 

Reпроп., Reізоб., Reадам. 

Дикарбоксилати диренію у 

цис- та транс-конфігурації 
Reізоб., Reадам. 

 

6. Т8+[Re+cPt(4:1)]nl – щури з пухлиною, яким вводили змішані 

наноліпосоми, навантажені відповідною протипухлинною 

системою Реній-Платина (спосіб 3): 

Група Комплекс Ренію Умовне позначення 

Т8+[Re]nl+cPt 

Тетракарбоксилати Reацет.фосф. 

Дикарбоксилати 
Reіндол., Reферул., Reпівал., 

Reпроп., Reізоб., Reадам. 

Дикарбоксилати диренію у 

цис- та транс-конфігурації 
Reізоб.,  Reадам. 

 

Сполуки Ренію і Платини вводили піддослідним тваринам наступним 

чином: одноразове введення цисплатину у дозі 8 мг/кг на 9 добу після 

трансплантації пухлини [220]; введення кластерних сполук Ренію за схемою 

антиоксидантної терапії [152]. Протипухлинну систему Реній-Платина 

вводили двома способами. Перший – [Re]nl+cPt – внутрішньочеревинне 

введення кластерних сполук Ренію у наноліпосомній формі на 3-й день після 

трансплантації пухлини з 48-годинним інтервалом впродовж 21 доби [152] з 

одноразовим введенням розчину цисплатину на 9-у добу після трансплантації 

пухлини. Другий – [Re+cPt]nl – введення змішаних наноліпосом, 

навантажених протипухлинною системою Реній-Платина з молярним 

співвідношенням компонентів 4:1 на 3-й день після трансплантації пухлини з 

48-годинним інтервалом впродовж 21 доби [152]. Окреме введення 
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кластерних сполук Ренію, цисплатину і його наноліпосомної форми 

проводили відповідно до цих двох схем. Експериментальна доза цисплатину 

становила 28 мкМ/кг, а ренієвої сполуки – 7 мкМ/кг. 

Контрольну групу становили тварини, яким вводили пусті 

наноліпосоми аналогічним способом у кількості 35 мМ/кг, відповідало до 

кількості фосфоліпідів необхідної для виготовлення наноліпосомних форм 

дослідних сполук. Співвідношення комплекс:фосфоліпід становило 1:5.  

Наноліпосоми, навантажені сполуками Ренію та Платини, 

виготовляли за [181].  

Розраховували об’єм пухлини після введення сполук та ступінь 

гальмування пухлинного росту.  Вимірювання розмірів пухлини проводили у 

трьох взаємно перпендикулярних площинах. Середній об’єм (V) пухлини 

розраховували за формулою Шрека [323]: 

V = π/6 (a∙b∙c),                        (2.1.) 

де а – довжина;  

      b – ширина;  

      с – висота. 

Ступінь гальмування росту пухлини наводили як частку середнього 

діаметру (D = (a∙b∙c)
1/3

) пухлин піддослідної групи від середнього діаметру 

пухлин контрольної групи [323].  

 

2.3. Дослідження впливу активних форм кисню на концентрацію 

глюкози, АТР та гексокіназну активність в еритроцитах за введення 

кластерної сполуки з почверним зв’язком in vitro  

 

З метою моделювання умов генерування АФК еритроцити інкубували 

при температурі 37ºС у середовищі Фентона, яке містить 10мМ FeSO4 • 7H2O 

та 3мМ H2O2 [276] протягом 2-х, 4-х та 24-х годин. Кластерна сполука Ренію 

- дихлоротетра-µ-ізобутиратодиреній(ІІІ) (Reтетра-ізоб.) була синтезована в 
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Українському Державному хіміко-технологічному університеті (м. 

Дніпропетровськ, Україна) на кафедрі неорганічної хімії за [331]. 

Середовище Фентона готували на фізіологічному розчині, у всі зразки 

еритромаси вносили консервант – ЦФД (Цитратфосфатдекстрозу). Для 

дослідження гліколітичних реакцій в еритроцитах в умовах генерування 

АФК додавали у вигляді розчину кластерну сполуку Ренію, у концентрації 

10
-7

 моль/л, як у середовище Фентона, так і у фізіологічний розчин. Після 

інкубації еритроцити відокремлювали центрифугуванням та піддавали 

гемолізу [65]. Окислення Fe
2+

 у присутності Н2О2 є сутністю реакції Фентона: 

Fe
2+

 + H2O2 → Fe
3+

 + OH
–
 + 

•
OH . 

Утворення радикалу 
•
OH ініціює ланцюгові реакції генерування інших 

АФК, а саме супероксиданіон-радикалу ‒ О2. 

Паралельно проводили контрольне дослідження, де замість середовища 

Фентона використовували фізіологічний розчин (0,85% NaCl). У гемолізатах 

еритроцитів визначали концентрацію глюкози за [306], АТР за [249] та 

гексокіназну активність [307].  

В рамках даного експерименту були сформовані наступні групи: 

1. Контроль – інтактні еритроцити (0,85%-ий розчин NaCl); 

2. F – еритроцити, що інкубували у середовищі Фентона; 

3. К + Reтетра-ізоб. − еритроцити без інкубації у середовищі Фентона, до 

яких додавали у розчині Reтетра-ізоб.; 

4. F + Reтетра-ізоб. – еритроцити, що інкубували у середовищі Фентона, 

до яких додавали у розчині Reтетра-ізоб.  

 

2.4. Дослідження впливу кластерних сполук Ренію на активність 

глюкозоксидази in vitro 

 

Для експерименту обрано двохкомпонентну ферментну систему – 

глюкозооксидаза-пероксидаза, виробник ―Реагент‖ (Україна), яка складається 
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з розчинів ензимів: пероксидази та β-глюкозооксидази.  Зміни активності 

оксидази від часу інкубування (10 хв., 1-, 2- та 3-х-годинна інкубація) 

досліджували, використовуючи метод визначення глюкози у біологічних 

рідинах глюкозооксидазним методом [306].  

Для проведення досліду готувалися водні розчини сполук Ренію у 

діапазоні концентрацій від 10
-6

 до 10
–10

. В рамках даного експерименту були 

сформовані слідуючі групи: 

1. Контроль ‒ розчин глюкози, який не містив кластерних сполук Ренію з 

органічними лігандами; 

2. Reацет. – Re2(CH3COO)2Cl4∙2H2O – бисакватетрахлороди-µ-

ацетатодиреній (III); 

3. Reтетра-ізоб. ‒ Re2(i-C3H7COO)4Cl2  – дихлоротетра-μ-і-бутиратодиреній 

(ІІІ); 

4. ReГАМК – цис-[Re2(GABA)2Cl5]ClH2O – цис-тетрахлороди-µ-γ-

амінобутирато-диреній (III) хлорид. 

 

2.5. Цитохімічний метод приготування мазків крові за Романовским-

Гімзе та мікроскопія 

 

 Даний метод використовують для дослідження мазків крові та 

підрахунку загальної кількості еритроцитів та патологічних форм 

еритроцитів.  

Приготування мазка: на край чистого знежиреного скельця скляною 

паличкою наносили смужку цільної крові. Шліфувальне скельце підводять до 

краплі крові під кутом 35 – 45º і плавно та швидко ведуть його по 

предметному склу [253; 291]. Мазок швидко висушують на повітрі, потім 

фіксують еозином метиленовим синім за Май-Грюнвальдом (―Реагент‖, 

Україна) протягом 10 хв та знов висушують. Наносять фарбу Романовского-

Гімзе (―Реагент‖, Україна) на 20 – 25 хв, яку потім змивають дистильованою 

водою. Залишають мазок на повітрі до повного висихання. Дослідження 
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готових мазків проводили під мікроскопом SK14 (Польща) за допомогою 

імерсійного об’єктиву зі збільшенням у 1000 разів (10×100). 

 

 

2.6. Метод розрахунку кількості еритроцитів та гематокриту 

 

Підрахування еритроцитів проводитлося за допомогою лічильних 

камер [253]. 

Для розрахунку кількості еритроцитів 0,05 мл цільної крові розводили 

9,95 мл 3%-им гіпертонічним розчином NaCl. 

Для отримання задовільних результатів підраховувалось число 

еритроцитів у 5 великих квадратах, що розміщуються по діагоналі. 

Знаходилось середнє арифметичне число еритроцитів в одному маленькому 

квадраті (Е). Таким чином, вираховуємо кількість еритроцитів за наступною 

формулою: 

80

2004000 


E
X ,                (2.2.) 

де  Х – кількість еритроцитів в 1 мм
3
 суцільної крові; 

      Е – добуток еритроцитів у 80 маленьких квадратах; 

200  – число розведення. 

Гематокрит (Ht) – це об’ємна фракція еритроцитів у цільній крові, що 

виражається у відсотках (співвідношення об’єму формених елементів крові 

до об’єму плазми) та дає уявлення щодо загального об’єму еритроцитів, 

характеризує ступінь гемо концентрації або гідремії. Гематокрит визначали 

методом мікроцентрифугування. Кров набирали у спеціальні гематокритні 

капіляри Панченкова, попередньо оброблені антикоагулянтом (гепарином) та 

центрифугували 5 хвилин при 8000 об./хв. Після цього за шкалою визначали, 

яку частину градуйованого капіляра у відсотках (%) складають еритроцити. 
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2.7. Метод отримання пунктату кісткового мозку 

 

Кістковий мозок отримують з великих стегнових кісток лабораторних 

щурів після декапітації тварин, яких попередньо приспали ефіром для 

наркозу [284]. Від великої стегнової кістки відокремлюють залишки м’язів та 

видаляють її за допомогою звичайних хірургічних ножиць та скальпелю. 

Кровотворна тканина видаляється за допомогою шприца BogMark 1 мл 40U: 

з голкою 0,5×16 . При цьому відтягують поршень шприца та засмоктують 

невелику кількість кісткового мозку (при великій кількості пунктату в ньому 

може знаходитися надлишок периферичної крові). Отриманий матеріал 

переносять на часове скло та готують з них тонкі відбитки.  

 

2.8. Метод приготування відбитків кісткового мозку та мікроскопія 

кісткового мозку  

 

Комбіноване забарвлення Май-Грюнвальда-Романовського-Гимзи за 

Папенгеймом. Даний метод використовують для фарбування відбитків 

пунктатів кісткового мозку [314]. Мазки необхідно готувати швидко, 

оскільки згортання кісткового мозку наступає швидше, ніж периферичної 

крові. При цьому клітини руйнуються настільки, що їх неможливо 

диференціювати.  

На нефіксований мазок піпеткою наносять 2 мл готового розчину 

фарби-фіксатора Май-Грюнвальда (―Реагент‖, Україна), до складу якої 

входить розчин еозину та метиленового синього в метиловому спирті. Через 

3 хв до фарби, яка покриває мазок, додають рівну (приблизно 2 мл) кількість 

дистильованої води і старанно перемішують фарбу на мазку, послідовно 

набираючи та видуваючи суміш через тонку піпетку. Коли мазок набуде 

рожевого відтінку (приблизно через 1 хв), барвник з мазка зливають і, не 

висушуючи мазок, дофарбовують свіжо приготованим водним розчином 
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фарби Романовського (―Реагент‖, Україна) (1 крапля фарби на 1 мл Н2О) 8-15 

хв. Потім фарбу зливають, а мазок промивають водою і висушують.  

Відбитки кісткового мозку для дослідження під мікроскопом готують 

як і мазки крові для підрахунку лейкоцитарної формули. Для дослідження 

використовують камеру Горяєва, у якій підраховують кількість 

мієлокаріоцитів у 5 або 100 великих квадратах. В нормі кількість 

мієлокаріоцитів у кожному з квадратів дорівнює 15-25 клітинам. Процентний 

склад співвідношення формених елементів еритроцитарного ростку 

кісткового мозку виражають у вигляді мієлограми. Після цього проводять 

морфологічну оцінку окремих елементів кісткового мозку.  

Досліджували та фотографували мазки кісткового мозку здорових 

щурів та щурів з карциномою Герена під мікроскопом Zeiss ―Primo Star‖, 

фотокамерой DCM500. 

 

2.9. Геміглобінціанідний метод визначення гемоглобіну крові з  

застосуванням ацетонціангідрину 

  

Гемоглобін при взаємодії з залізосинеродистим калієм (червона 

кров`яна сіль) окиснюєтья в метгемоглобін (геміглобін), який утворює з 

ацетонціангідрином забарвлений ціанметгемоглобін (геміглобінціанід), 

інтенсивність забарвлення якого пропорційна вмісту гемоглобіну [306]. 

Концентрацію гемоглобіну визначали у цільній крові. До 0,02 мл крові  

додавали 5 мл трансформуючого розчину (розведення в 251 раз), добре 

перемішували, залишали на 10 хвилин при кімнатній температурі, після чого 

інтенсивність забарвлення вимірювали на фотоелектроколориметрі (зелений 

світофільтр) проти холостої проби (трансформуючий розчин та вода).  

 Стандартний розчин вимірювали при тих же умовах, що і дослідну  

пробу. 

 Розрахунок  концентрації гемоглобіну  проводили за формулою:   
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Нв, г/л = (Е д.п./Ест ) 
. 
 С 

.  
К 

.  
0,01;              (2.3.) 

де Е д.п. ‒ екстинкція дослідної проби; 

Ест ‒ екстинкція стандартного розчину; 

С ‒ концентрація геміглобінціаніду в стандартному розчині в мг %; 

К ‒ коефіцієнт розведення крові; 

0,01 ‒ коефіцієнт для перерахунку мг % в г/л.  

 

2.10. Метод визначення фруктози та глікозильованого 

гемоглобіну  

 

Стійка форма глікозильованого гемоглобіну містить 1-дезокси-1(N-

валіл)-фруктозу. При нагріванні з фосфорною кислотою вуглеводний 

залишок гідролізується до 5-оксиметил-2-фуральдегіду, який при взаємодії з 

2-тіобарбітуратом дає забарвлення, інтенсивність якого визначають 

фотометрично [318]. Концентрацію фруктози визначали за допомогою тест-

наборів ―Філісіт-Діагностика‖ (Україна). 

До 2 мл гемолізату еритроцитів додавали 0,35 мл фосфорної кислоти. 

Перемішували та нагрівали при температурі 90-100ºС протягом 30 хв., далі 

охолоджували під проточною водою. Паралельно готували калібрувальну та 

холості проби №1 і №2. До 2 мл калібрувальної проби додавали 0,35 мл 

фосфорної кислоти; до 2 мл дистильованої води також додавали 0,35 мл 

фосфорної кислоти у разі приготування холостих проб. Також нагрівали при 

температурі 90-100ºС протягом 30 хв. і охолоджували під проточною водою. 

У всі проби вносили 0,7 мл трихлороцтової кислоти, перемішували та 

центрифугували 30 хв при 1000 об/хв. Відбирали центрифугат, у дослідну, 

калібрувальну та холосту пробу №2 вносили по 1 мл тіобарбітурової кислоти, 

а у холосту пробу №1 – 1 мл дистильованої води, ретельно перемішували та 

прогрівали протягом 40 хв. при 37ºС. Вимірювали оптичну густину 

дослідної, холостих проб, калібрувальної проб проти дистильованої води. 
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Холості проби №1, №2 та калібрувальну пробу готують по одній для серії 

аналізуємих проб. 

1. Розрахунок концентрації фруктози. 

Результативну екстинцію дослідної проби фруктози розраховують за 

формулою: 

Ед-фру = Ед – (Ех1 + Ех2)                              (2.4.) 

Результативну екстинцію калібрувальної проби фруктози розраховують за 

формулою: 

Ек-фру = Ек – Ех2                                         (2.5.) 

Концентрацію фруктози у дослідній пробі розраховують за формулою: 

Сфру = (Ед-фру / Ек-фру) • 250,                        (2.6.) 

де Сфру – концентрація фруктози у дослідній пробі, мммоль/л; 

250 – концентрація фруктози у калібрувальній пробі, мммоль/л; 

Ед – екстинція дослідної проби; 

Ек – екстинція калібрувальної проби; 

Ех1, Ех2 – екстинції холостої проби №1, №2; 

Ед-фру – результативна екстинція дослідної проби; 

Ек-фру – результативна екстинція калібрувальної проби. 

2. Розрахунок загального гемоглобіну проводять згідно алгоритму 

дослідження, який описано у п.2.9. 

3. Розрахунок концентрації глікозильованого гемоглобіну. 

Концентрацію глікозильованого гемоглобіну розраховують за формулою: 

СGlHb = Сфру / СHb,                                   (2.7.) 

де СGlHb – концентрація глікозильованого гемоглобіну, 

мммоль фру/г гемоглобіну. 
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2.11. Глюкозооксидазний метод визначення глюкози у плазмі, 

гемолізаті еритроцитів та у експерименті in vitro 

 

Глюкоза в присутності глюкозооксидази окислюється киснем повітря у 

глюконову кислоту і перекис водню, який в присутності пероксидази реагує з 

фенолом і 4-амінофеназоном з утворенням хіноніміна червоно-фіолетового 

кольору, який визначається фотометрично [306]. 

Визначення концентрації глюкози проводили з застосуванням 

стандартних тест-наборів (―Філісит-Діагностика‖, ―Реагент‖ Україна). 

Для визначення концентрації глюкози у плазмі в ряд  пробірок 

наливали по 2 мл робочого розчину, який містив розчин ензимів 

(пероксидаза, β-глюкозооксидаза, 4-амінофеназон, стабілізатори та 

активатори) у буферному розчині (фосфатний буфер, рН 7,2-7,4). Далі в 

холосту пробу додавали 0,02 мл 0,85% фізіологічного розчину, а в 

калібрувальну пробу замість фізіологічного розчину додавали 

калібрувальний розчин глюкози (10 ммоль/л). У дослідні проби додавали по 

0,02 мл плазми крові. Отримані розчини змішували, витримували 20 хв при 

кімнатній температурі (18-25ºС). Вимірювали поглинання калібратора проти 

холостої проби, а потім поглинання дослідної проби проти холостої. 

Вимірювання проводили на фотоелектроколориметрі при довжині хвилі 540 

нм. 

Розрахунок концентрації глюкози проводили за формулою: 

Сглю = 10,0 • Едосл/Екалібр,          (2.9.) 

де С – концентрація глюкози, ммоль/л; 

     Едосл – оптична густина дослідної проби; 

     Екал – оптична густина калібрувальної проби; 

    10 – коефіцієнт перерахунку. 

     Для отримання гемолізату еритроцитів цільну кров з 

антикоагулянтом центрифугували протягом 10 хв при 2500 об/хв., відбирали 
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надосадову рідину та використовували 0,1 мл еритроцитів, які розводили у 

0,9 мл дистильованої води. Далі відбирали по 0,02 мл гемолізату еритроцитів 

та проводили дослідження (згідно з протоколом, як і для плазми крові). Для 

цього в ряд  пробірок наливали по 2 мл робочого розчину.  В холосту пробу 

додавали 0,02 мл 0,85% фізіологічного розчину, а в калібрувальну пробу 

замість фізіологічного розчину додавали калібрувальний розчин глюкози (10 

ммоль/л). У дослідні проби додавали по 0,02 мл гемолізату еритроцитів. 

Отримані розчини змішували, витримували 20 хв при кімнатній температурі 

(18-25ºС). Вимірювали поглинання калібратора проти холостої проби, а потім 

поглинання дослідної проби проти холостої. Вимірювання проводили на 

фотоелектроколориметрі при довжині хвилі 540 нм. 

Розрахунок концентрації глюкози проводили за формулою: 

Сглю = 10,0 • Едосл/Екалібр • Кр,          (2.10.) 

де С – концентрація глюкози, ммоль/л; 

     Едосл – оптична густина дослідної проби; 

     Екал – оптична густина калібрувальної проби; 

    10 – коефіцієнт перерахунку; 

    Кр – коефіцієнт розведення. 

Для визначення глюкози глюкозооксидазним методом in vitro 

використовували двохкомпонентну ферментну систему – глюкозооксидаза-

пероксидаза (―Реагент‖, Україна), яка складається з розчинів ензимів: 

пероксидази та β-глюкозооксидази.  

Для проведення досліду готувалися водні розчини сполук Ренію у 

діапазоні концентрацій від 10
-6

 до 10
–10

. Досліди проводили після 

попередньої інкубації сполук Ренію з оксидазою (+37°С). Для кожної 

концентрації проводили чотири серії вимірювань, які розрізнялися за часом 

інкубації оксидази з кожним комплексом Ренію: в пробірки першої серії 

глюкозу додавали через 10 хвилин, другої – через 1 годину, третьої – через 2 

години, четвертої – через 3 години після додавання досліджуваних 
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комплексів. Активність ферментативних реакцій вимірювали протягом 1 хв. 

Через хвилину після додавання в робочий розчин 0,02 мл 10 мМ розчину 

глюкози. В якості контролю використовували розчин глюкози, який не 

містив кластерних сполук Ренію з органічними лігандами. 

 

2.12. Визначення лактатдегідрогеназної активності у плазмі крові 

методом Севела-Товарек 

 

Ферментативну активність визначали за методикою Севелла і 

Товарека [318] за допомогою тест-наборів виробництва «Філісит-

діагностика» (Україна, м. Дніпропетровськ).  

L-Лактат в лужному середовищі у присутності лактатдегідрогенази 

(КФ 1.1.1.27) у дослідній пробі і доданого NAD
+
 окислюється в піруват. За 

кількістю утвореного пірувату (вміст якого визначається за допомогою 

кольорової реакції з 2,4-динітрофенілгідразаном) розраховується активність 

ферменту. 

0,05 мл плазми змішували з 0,15 мл розчину NAD
+
, прогрівали 5 хв 

при 37 
о
С. Потім додавали 0,4 мл 0,03М розчину пірофосфату натрію і 0,1 мл 

0,45 М розчину лактату натрію, що попередньо прогрівали при 37 
о
С 

впродовж 15 хв. Одразу після інкубації додавали 0,25 мл розчину 2,4-

динітрофенілгідразану, витримували 20 хв при кімнатній температурі. Після 

цього додавали 2,5 мл 0,4 М розчину гідроксиду натрію, перемішували і 

через 10 хв вимірювали на спектрофотометрі в кюветі з товщиною шару 0,5 

см при довжині хвилі 500-560 нм напроти холостої проби, в яку дослідну 

пробу додавали після інкубації.  

Розрахунок проводили за калібрувальним графіком або за формулою: 

А = (а × k × 40 / 88) × 16,7        (2.13) 

де, а. – кількість мікрограмів піровіноградної кислоти в пробі;  

k – коефіцієнт розведення дослідної проби;  



56 

 

40 – коефіцієнт перерахунку на 1 мл сироватки і 1 годину інкубації;  

88 – маса 1 мкмоля піровіноградної кислоти в мкг;  

16,7 – коефіцієнт перерахунку в Од/л. 

Активність ферменту визначали в мкмоль/год∙мл. 

 

2.13. Визначення гексокіназної активності в гемолізаті еритроцитів 

 

Метод заснований на тому, що в ході гексокіназної реакції відбувається 

закислення інкубаційного середовища у результаті утворення кислого 

продукту – глюкозо-6-фосфату. Ступінь закислення визначається 

спектрофотометрично за допомогою кислотно-основного індикатору 

крезолового червоного [307].  

У пробірку з дослідною пробою вносили 2,5 мл робочого розчину (2 мл 

0,1М АТР; 5 мл 0,01М гліцинового буферу, рН 9,0; 10 мл 0,006% розчину 

крезолового червоного, який вміщує 1,8% MgCl26H2O та 0,1М NaOH, 

необхідний для доведення рН), 0,5 мл 0,2М розчину глюкози та 0,02 мл 

гемолізату еритроцитів.  

У холосту пробу додавали замість 0,5 мл глюкози відповідний об’єм 

дистильованої води. Проби прогрівали при температурі 37ºС впродовж 15 хв 

та охолоджували 10 хвилин на льду, далі спектрофотометрували при довжині 

хвилі 574 нм. 

Розрахунок гексокіназної активності (КФ 2.7.1.1) проводили за формулою:  

,
082,0

ln
.

.

оп

хол

Е

Е

А                                (2.14.) 

де Ехол. – екстинкція холостої проби; 

    Еоп. – екстинкція дослідної  проби; 

    0,082 – поправочний коеффіцієнт, розрахований емпірично. 

Активність ферменту виражали у нмоль/млхв.  
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2.14. Визначення АТР в гемолізаті еритроцитів 

 

Дослідження рівня АТP в гемолізаті еритроцитів проводили за 

методикою Олейнікової [249]. 

Для отримання гемолізату еритроцитів цільну кров з антикоагулянтом 

центрифугували протягом 10 хв при 2500 об/хв., відбирали надосадову 

рідину та використовували 0,1 мл еритроцитів, які розводили у 0,9 мл 

дистильованої води. Далі відбирали необхідний об’єм гемолізату та 

проводили дослідження.  

До 0,5 мл гемолізата еритроцитів у пробірці, що знаходиться на льду, 

додавали 5 мл охолодженого 2,5%-ого розчину ТХО та перемішували 

протягом 5 хв. Екстракт фільтрували у мірну пробірку, яка стояла на льду. 

Залишок гемолізату заливали 5 мл дистильованої води та продовжували 

екстракцію на холоді. Отриманий екстракт фільтрували у ту ж саму пробірку 

та доводили загальний об’єм до 10 мл водою. 

У дві пробірки відбирали по 0,5 мл безбілкового фільтрату. У дослідну 

пробірку додавали 1 мл 1М HCl, закривали пробкою та кип’ятили при 

температурі 90-100С̊ впродовж 10 хв для гідролізу фосфатних зв’язків. Далі 

розчин охолоджували та додавали 1 мл 1М NaOH. У контрольну пробірку без 

кип’ятіння додавали 1 мл 1М NaOH та 1 мл 1М HCl. У дослідну та 

контрольну проби додавали по 0,75 мл води. Для розрахунку 

використовували стандартний розчин K2HPO43H2O з концентрацією 

фосфору 0,01 мг/мл. 

З дослідної, контрольної та стандартної проб відбирали по 5 мл рідини, 

переносили в інші пробірки та додавали у кожну з них по 0,5 мл 1%-ого 

розчину молібдату амонію у 0,025М сірчаній кислоті, 0,5 мл 1%-ого розчину 

аскорбінової кислоти та по 2 мл дистильованої води. Суміш у кожній з 

пробірок швидко перемішували та залишали на 10 хв при кімнатній 



58 

 

температурі. Проби спектрофотометрували при довжині хвилі 670 нм проти 

води. 

АТP розраховували у ммоль Рі/л: 

,
5,0

101015)(
)/(

67








ст

коп

Е

ЕЕ
лммольФнС

                                  (2.15.) 

де Еоп – екстинкція дослідної проби; 

     Ек – екстинкція контрольної проби; 

     Ест. – екстинкція стандартної проби (середнє з трьох проб); 

     15 · 10
-7

 – кількість г-молей Рі (фосфору) у 5 мл стандартного розчину; 

     0,5 –  об’єм гемолізату (мл);  

     10
6
 – приведення до виразу у ммоль Рі/л.  

 

2.15. Статистична обробка результатів 

 

Статистичну обробку результатів проводили за допомогою програми 

Excel, використовуючи t–критерій Ст’юдента. Вірогідним вважали 

результати, якщо р < 0,05 [295]. При цьому у таблицях для позначення 

достовірної розбіжності по  відношенню до контролю використовували 

наступні символи: * p < 0,05,  ** p < 0,01; не  достовірної розбіжності  - °.  

Розрахунок похибки вимірювання проводили за формулою:  

n

відхиленняестатистичн
явимірюваннпохибка  ,   (2.16.) 

де n – число випробувань. 
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РОЗДІЛ 3 

БІОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕРИТРОЦИТІВ ЩУРІВ-

ПУХЛИНОНОСІЇВ ЗА ВВЕДЕННЯ ЦИСПЛАТИНУ ТА КЛАСТЕРНИХ 

СПОЛУК РЕНІЮ (РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ) 

 

3.1 Біохімічні характеристики анемічного стану щурів-пухлиноносіїв 

та його змін за введення цисплатину та кластерних сполук Ренію 

Згідно з метою роботи вивчався вплив кластерних сполук Ренію з 

різними органічними замісниками і просторовим розташуванням лігандів 

навколо кластерного фрагменту на систему червоної крові у моделі 

експериментального канцерогенезу – карциноми Герена. 

 

3.1.1. Вплив кластерних сполук Ренію на систему червоної крові 

 

За розвитку пухлини відмічаються зміни у системі червоної крові 

щурів, що представлено у таблиці 3.1.  

Таблиця 3.1 

Концентрація гемоглобіну та гематокрит  у крові щурів-пухлиноносіїв 

(М±m; n=8-12) 

№ Група тварин Hb, г/л Ht, % 

1 Контрольна 145,53 ± 7,28 45,32 ± 0,56 

2 Т8 97,6 ± 4,88
#
 39,20 ± 1,12

#
 

4.1 Т8+Reізоб. 141,26 ± 2,06
*
 44,31 ± 1,40

*
 

4.2 Т8+ReГАМК 107,26 ± 5,36 40,04 ± 0,51 

4.3 Т8+Reпівал. 111,26  5,36
*
 45,92 ± 1,62

*
 

4.4 Т8+Reацет.фосф. 132,6±1,15
*
 42,32 ± 1,06 

4.5 Т8+Reферул. 171,83±4,26
*
 46,01 ± 1,15

*
 

4.6 Т8+Reіндол. 135,49±3,50
*
 43,22 ± 0,64

*
 

Примітка: * - відносно групи Т8,(р<0,05), 
#
 - відносно  контрольної групи, (р<0,05). 
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У групі щурів-пухлиноносіїв концентрація гемоглобіну (Hb) 

знижується на 33% порівняно з контрольною групою, що є характерним для 

пухлиноносіїв [9, 10, 11]. Поряд з цим ріст карциноми Герена 

супроводжується зниженням гематокриту (Ht) на 6,1% у порівнянні з 

контролем. Такий стан відповідає анемічному [36; 122; 124]. За введення 

кластерних сполук Ренію з органічними лігандами показано підвищення 

гемоглобіну в усіх експериментальних групах в середньому на 10-76% у 

порівнянні з групою пухлиноносіїв (Т8). Найбільший рівень гемоглобіну, що 

на 76% більший за такий показник у групі тварин-пухлиноносіїв зафіксовано 

у групі, де вводили кластерну сполуку Ренію з ферулатним лігандом, а 

найменший (на 10%) – з ГАМК. При цьому показано підвищення 

гематокриту для усіх експериментальних груп в середньому на 9,5%, 

порівнюючи з групою щурів-пухлиноносіїв. Однією з причин підвищення 

гематокриту, безумовно, є зменшення розмірів пухлини та її токсичного 

впливу на організм тварин.  

З ростом пухлини змінюється і морфологічна картина червоної крові. У 

таблиці 3.2. показано зміни загальної кількості еритроцитів та рівень 

патологічних форм еритроцитів. 

Ріст карциноми Герена супроводжується зниженням кількості 

еритроцитів на 32,8% у порівнянні з контрольною групою, що поряд зі 

зниженням гемоглобіну та гематокриту може свідчити про збільшену 

руйнацію еритроцитів в кров’яному руслі і/або зниженій продукції 

еритроцитів у кістковому мозку, що притаманно розвитку анемічного стану. 

Дослідження морфологічної картини крові виявило підвищення рівня 

патологічних форм еритроцитів у 6 разів порівняно з контролем. 

Спостерігалася велика кількість мікроцитів, макроцитів, еритроцитів 

зміненої форми, іноді зустрічаються ―тіні‖ та уламки еритроцитів.  
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Таблиця 3.2 

Кількість еритроцитів та рівень патологічних форм еритроцитів у крові 

щурів-пухлиноносіїв (М±m; n=8-12) 

№ Група Кількість 

еритроцитів, 10
12

/л 

Патологічні форми 

еритроцитів, % 

1 Контроль 6,71  1,6 11,70  2,16 

2 Т8 4,51  1,93
#
 58,96  4,54

#
 

4.1 Т8+Reізоб. 6,62 ± 1,04
*
 14,61 ± 0,83

*
 

4.2 Т8+ReГАМК 5,31 ± 0,13
*
 19,55 ± 0,75

*
 

4.3 Т8+Reпівал. 6,34 ± 1,37
*
 40,2 ± 2,01 

4.4 Т8+Reацет.фосф. 4,86 ± 1,15 21,43 ± 1,07 

4.5 Т8+Reферул. 3,93 ± 1,80 13,33 ± 7,64
*
 

4.6 Т8+Reіндол. 5,0 ± 1,4 7,40 ± 5,32
*
 

Примітка: *- відносно групи Т8, (р<0,05); # - відносно контрольної групи, (р<0,05) 

 

Ріст карциноми Герена супроводжується зниженням кількості 

еритроцитів на 32,8% у порівнянні з контрольною групою, що поряд зі 

зниженням гемоглобіну та гематокриту може свідчити про збільшену 

руйнацію еритроцитів в кров’яному руслі і/або зниженій продукції 

еритроцитів у кістковому мозку, що притаманно розвитку анемічного стану. 

Дослідження морфологічної картини крові виявило підвищення рівня 

патологічних форм еритроцитів у 6 разів порівняно з контролем. 

Спостерігалася велика кількість мікроцитів, макроцитів, еритроцитів 

зміненої форми, іноді зустрічаються ―тіні‖ та уламки еритроцитів.  

За введення кластерних сполук Ренію показано підвищення кількості 

еритроцитів, окрім експериментів, де вводили кластерну сполуку Ренію з 

ферулатним лігандом, в середньому на 17% порівняно з групою Т8. 

Наближеними до значень контрольної групи виявилися показники в групах, 

де вводили кластерні сполуки Ренію з півалатним та ізобутиратним 

лігандами; в цих групах відмічено зниження рівня патологічних форм 

еритроцитів на 33% та 76% відповідно у порівнянні з групою пухлиноносіїв. 
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У цих групах гемоглобін та гематокрит знаходилися у межах контрольної 

групи.  

Введення кластерних сполук Ренію призводило до зниження рівня 

патологічних форм еритроцитів в середньому на 62,6%, порівнюючи з групою 

пухлиноносіїв. За введення кластерних сполук Ренію, де в якості лігандів 

виступали ГАМК та індоліл-3-оцтова кислота показано підвищення кількості 

еритроцитів на 17,7% та 10,8% порівняно з групою Т8. Однак, загалом  

ефективність кластерної сполуки Ренію з індоліл-3-оцтовою кислотою в 

якості ліганду вища. Так, показано зменшення кількості патологічних форм 

еритроцитів у 8 раз порівняно з групою щурів-пухлиноносіїв. 

              Отже, при дослідженні впливу кластерних сполук Ренію з 

органічними лігандами на деякі біохімічні та морфологічні параметри  

системи червоної крові щурів з карциномою Герена виявлено підвищення 

концентрації гемоглобіну (на 10-76%), гематокриту (на 1,6-17,4%) та кількості 

еритроцитів (на 17-47%) поряд зі зниженням патологічних форм еритроцитів 

(у 1,4-8 рази), порівнюючи з групою Т8.  

    Таким чином, для сполук Ренію спостерігається антианемічна 

активність. Антиканцерогенні та антианемічні ефекти сполук Ренію можуть 

бути пов’язаними, оскільки лікування анемії підвищує ефективність 

протипухлинної терапії.  

 

3.1.2. Вплив цисплатину та системи Реній-Платина на систему 

червоної крові 

 

У таблиці 3.3. показано, що концентрація гемоглобіну та гематокрит в 

групах, де піддослідним тваринам вводили систему Re-Pt підвищується 

порівняно з групою щурів-пухлиноносіїв.  
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Таблиця 3.3 

Концентрація гемоглобіну (г/л) та гематокрит (%) у крові щурів (М±m; 

n=8-12) 

№ 

п/п 

Група тварин Hb, г/л Ht, % 

1 Контрольна 145,53 ± 7,28 45,32 ± 0,56 

2 Т8 97,6 ± 4,88 39,20 ± 1,12 

3 Т8 + cPt 114,89 ± 8,74
*
 25,34 ± 1,65

*
 

5.1 Т8 +Reізоб.+ cPt 148,87 ± 7,44
*#

 42,37 ± 1,42
#
 

5.2 Т8 +Reадам. + cPt 104,17 ± 5,21
#
 38,50 ± 2,03 

5.3 Т8 +ReГАМК + cPt 115,45 ± 5,77
*
 39,64 ± 1,51 

5.4 Т8 +Reпроп.  + cPt 119,67 ± 5,98
*
 42,41 ± 2,04

#
 

5.5 Т8 +Reпівал. + cPt 100,64 ± 5,03
#
 44,39 ± 2,54

#
 

5.6 Т8 +Reацет.фосф. + cPt 128,9 ± 6,45
*
 40,12 ± 1,26

#
 

5.7 Т8 +Reферул. + cPt 173,82±3,93
*#

 45,32 ± 1,42
#
 

5.8 Т8 +Reіндол. + cPt 167,39±6,49
*#

 46,08 ± 0,66
#
 

Середні значення для групи 5 (5.1-5.8) 132,36 ± 5,44
*#

 42,35 ± 1,68
*#

 

6.1 Т8 + [Reізоб.+ cPt] 142,27 ± 4,21
*#

 40,32 ± 2,05
#
 

6.2 Т8 + [Reпроп.  + cPt] 138,51 ± 4,15
*#

 37,26 ± 0,51
#
 

6.3 Т8 + [Reпівал. + cPt] 139,40 ± 7,01
*#

 42,24 ± 1,21
*#

 

6.4 Т8 + [Reферул. + cPt] 124,35 ± 5,13
*
 41,32 ± 0,87

#
 

6.5 Т8 + [Reіндол. + cPt] 176,72 ± 2,97*
#
 43,18 ± 2,04

*#
 

Середні значення для групи 6 (6.1-6.5) 144,25 ± 4,61
*#

 40,86 ± 1,84
#
 

Примітка: * - відносно групи Т8, (р<0,05); # - відносно цисплатинової групи 

(Т8+cPt), (р<0,05) 

 

Введення цисплатину призводило до підвищення гемоглобіну на 

17,7%, гематокрит знижувався на 25,3% порівняно з групою Т8, що свідчить 

про розвиток анемічного стану, а саме про розвиток анемії хронічних 

захворювань. Поряд з цим показано зниження кількості еритроцитів на 10,6% 
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та патологічних форм еритроцитів в 2,1 рази у порівнянні з групою 

пухлиноносіїв (табл. 3.4).  

Введення протипухлинної системи Реній-Платина (спосіб 2, розділ 2.2) 

супроводжувалося підвищенням концентрації гемоглобіну в середньому на 

35,8% у порівнянні з групою Т8 та на 15,2%, порівнюючи з групою cPt. При 

цьому гематокрит в усіх експериментальних групах підвищувався в 

середньому на 67,1% у порівнянні з цисплатиновою групою.  

За введення системи з кластерними сполуками Ренію з адамантатним 

лігандом відмічено незначне підвищення концентрації гемоглобіну на 6,7% 

відповідно у порівняні з групою щурів-пухлиноносіїв. Найкращий ефект 

зафіксовано у експериментах, де вводили кластерні сполуки Ренію в якості 

лігандів, яких були ізобутират, ферулат та індоліл-3-оцтова кислота; 

концентрація гемоглобіну збільшувалася на 62,3%, 78% та 71,5% відповідно 

у порівнянні з групою Т8. При цьому гематокрит знаходився у межах 

контрольної групи. Пропіонатний та ГАМК ліганди мали подібний вплив на 

концентрацію гемоглобіну в крові щурів з карциномою Герена; даний 

показник був вище на 22,6% та 18,3% ніж у групі Т8 та наближався до 

показнику цисплатинової групи. 

За введення протипухлинної системи Реній-Платина (спосіб 3, розділ 

2.2) показано збільшення концентрації гемоглобіну на 25,5% та гематокриту 

на 61,6%, порівнюючи з цисплатиновою групою відповідно. При цьому 

концентрація гемоглобіну та гематокрит для усіх експериментальних груп 

знаходилися на рівні контрольних значень. 

Введення щурам-пухлиноносіям кластерних сполук Ренію разом з 

цисплатином, як і введення окремо лише цисплатину у вигляді розчину, 

призводило до покращення морфологічної картини крові. У таблиці 3.4. 

показано, що введення цисплатину супроводжувалося зниженням рівня 

патологічних форм еритроцитів в 2,1 рази. 
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Таблиця 3.4 

Кількість еритроцитів та рівень патологічних форм еритроцитів у крові 

щурів на 21 добу з дня інокуляції пухлинних клітин (М±m; n=8-12) 

№ п/п Група тварин Кількість еритроцитів, 

10
12

/л 

Патологічні форми 

еритроцитів, % 

1 Контроль 6,71  1,6 11,70  2,16 

2 Т8 4,51  1,93 58,96  4,54 

3 Т8 + cPt 4,03 ± 0,55 28,65  3,98 

5.1 Т8 +Reізоб.+ cPt 6,75  ±1,02
*#

 10,25  2,54
*#

 

5.2 Т8 +Reадам. + cPt 7,43 ± 1,05
*#

 26,31 ± 2,96 
*
 

5.3 Т8 +ReГАМК + cPt 9,2 ± 1,6
*#

 21,23 ± 1,85
*
 

5.4 Т8 +Reпроп.  + cPt 6,15  1,12
*#

 12,73  0,64
*#

 

5.5 Т8 +Reпівал. + cPt 6,64  1,04
*#

 40,20  2,01
#
 

5.6 Т8 +Reацет.фосф. + cPt 2,77 ± 0,14
*
 43,83 ± 1,19

#
 

5.7 Т8 +Reферул. + cPt 4,47 ± 1,24 8,33 ± 2,89
*#

 

5.8 Т8 +Reіндол. + cPt 3,39 ± 9,14
#
 14,50 ± 9,88

*#
 

Середні значення для групи 5 

(5.1-5.8) 

5,85 ± 2,08
*#

 22,17 ± 3,54
*#

 

6.1 Т8 + [Reізоб.+ cPt] 7,02 ± 1,85
*#

 12,35 ± 2,04
*#

 

6.2 Т8 + [Reпроп.  + cPt] 6,42 ± 2,15
*#

 16,24 ± 2,36
*#

 

6.3 Т8 + [Reпівал. + cPt] 7,0 ± 1,64
*#

 10,11 ± 3,43
*#

 

6.4 Т8 + [Reферул. + cPt] 4,78 ± 1,01 13,75 ± 1,93
*#

 

6.5 Т8 + [Reіндол. + cPt] 7,58 ± 2,46
*#

 6,50 ± 1,95 

Середні значення для групи 6 

(6.1-6.5) 

6,56 ± 1,96
*#

 11,79 ± 2,52
#
 

Примітка: * - відносно групи Т8, (р<0,05); # - відносно цисплатинової групи 

(Т8+cPt), (р<0,05) 

 

Введення системи Реній-Платина (спосіб 2) сприяє підвищенню 

кількості еритроцитів, окрім груп з ацетофосфатним, ферулатним та індоліл-

3-оцтовим лігандами, в середньому на 29,7% та 45,2%, порівнюючи з групою 

Т8 та групою cPt відповідно. При цьому рівень патологічних форм 
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еритроцитів знижується в середньому в 2,7 рази у порівнянні з групою 

пухлиноносіїв. Введення системи з пропіонатним, адамантатним та ГАМК 

лігандами сприяло нормалізації кількості еритроцитів та зниженню 

патологічних форм еритроцитів в 2,3, 1,1 та 1,3 рази у порівнянні з групою 

cPt. За введення протипухлинної системи Re-Pt (спосіб 3) показано, що з 

ростом пухлини та застосуванням лікування кількість еритроцитів 

підвищується в середньому на 45,4% та 62,8% у порівнянні з групою Т8 та 

цисплатиновою групою відповідно. Тільки введення системи з ферулатним 

лігандом незначно підвищувало даний показник на 6% у порівнянні з групою 

Т8. Натомість рівень патологічних форм еритроцитів в усіх 

експериментальних групах знижувався в 2,43 рази порівняно з групою cPt та 

знаходився у межах контрольної групи.  

Можна зробити висновок про те, що, вірогідно, антианемічні 

властивості кластерних сполук Ренію пов’язані з їхньою здатністю 

взаємодіяти з фосфоліпідним бішаром еритроцитарних мембран та 

запобігати руйнації еритроцитів, що зберігає популяцію еритроцитів у межах 

групи інтактних тварин. Завдяки своїм антирадикальним властивостям 

сполуки Ренію нейтралізують вільні радикали, що перешкоджає окисненню 

та деструкції гемоглобіну. Введення цисплатину знижує гематокрит на 25,3% 

з одночасним зниженням рівня патологічних форм еритроцитів (у 2,1 рази) 

порівняно з групою Т8. При цьому кількість еритроцитів в цисплатиновій 

групі не змінювалась. Система Реній-Платина незалежно від способу 

введення підвищує концентрацію гемоглобіну в середньому на 41,7% та 

гематокрит на 8% (у разі введення системи Реній-Платина (спосіб 2)) у 

порівнянні з групою пухлиноносіїв. Введення даної системи підтверджує 

також сприятливий вплив на морфологічну картину крові: так, показано, що 

введення системи Re-Pt призводить до підвищення кількості еритроцитів в 

середньому на 37,6% та одночасно знижує рівень патологічних форм 

еритроцитів в середньому в 3,8 рази, порівнюючи з групою щурів-



67 

 

пухлиноносіїв. Найбільш ефективною щодо нормалізації морфологічної 

картини червоної крові є введення системи Реній-Платина у вигляді 

змішаних наноліпосом з кінцевим молярним співвідношенням компонентів 

системи 4:1; рівень патологічних форм знижується у 5 разів у порівнянні з 

групою Т8 та знаходиться у межах контрольної групи, загальна кількість 

еритроцитів підвищується на 45,4% у порівнянні з групою пухлиноносіїв.  

 

3.1.3. Вплив стереоізомерів сполук Ренію на систему червоної крові 

щурів-пухлиноносіїв 

 

При дослідженні впливу стереоізомерів кластерних сполук Ренію та 

цисплатину на систему червоної крові у таблиці 3.5. показано, що під 

впливом кластерних сполук Ренію з органічними лігандами як у цис-, так і в 

транс-конфігурації концентрація гемоглобіну підвищується в середньому на 

54,6% порівняно з групою Т8. 

За умов окремого введення кластерних сполук Ренію, що відрізняються 

лише просторовим розташуванням ліганду, показано, що вони по-різному 

впливають на систему червоної крові щурів-пухлиноносіїв. За введення 

кластерних сполук Ренію у цис-конфігурації показано, що у даному 

експерименті, концентрація гемоглобіну підвищувалася на 47,3% та 27% 

відповідно для експериментальних груп Reцис-ізоб. та Reцис-адам. у порівнянні з 

групою Т8, а гематокрит був у межах контролю. 

Введення кластерних сполук Ренію з органічними лігандами у транс-

конфігурації призводило до зниження концентрації гемоглобіну на 13,8% за 

введення Reтранс-адам., гематокриту в обох експериментах на 37,2% та 4,4% у 

порівнянні з групою Т8 відповідно для експериментальних груп Reтранс-ізоб. та 

Reтранс-адам. За введення системи Re-Pt, для експериментальних груп Reцис-ізоб.+ 

cPt та Reцис-адам.+ cPt, концентрація гемоглобіну збільшувалася в середньому 

на 50,6% у порівнянні з групою пухлиноносіїв та на 28% у порівнянні з 
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цисплатиновою групою. При цьому гематокрит знаходився у межах 

контролю для Reцис-ізоб. 

Таблиця 3.5 

Концентрація гемоглобіну та гематокрит в крові щурів-

пухлиноносіїв (М±m; n=8-12) 

Група тварин Hb, г/л Ht, % 

Контроль 145,53 ± 7,28 45,32 ± 0,56 

Т8 97,6 ± 4,88 39,20 ± 1,12 

Т8 + cPt 114,89 ± 8,74
*
 25,34 ± 1,65

*
 

Т8 + Reцис-ізоб. 132,4 ± 15,43
*
 43,37 ± 1,31

#
 

Т8 + Reцис-ізоб.+ cPt 159,1 ± 16,32
#
 45,93 ± 2,51

#
 

Т8+[Reцис-ізоб.+ cPt] 139,4 ± 10,98
*
 44,65 ± 2,07

#
 

Т8 + Reтранс-ізоб. 165,2 ± 14,38
#
 24,65 ± 3,16

*
 

Т8 +Reтранс-ізоб.+ cPt 181,2 ± 10,92
#
 20,01 ± 2,84

*
 

Т8 + [Reтранс-ізоб.+ cPt] 139,8 ± 15,48
*
 38,82 ± 2,18

#
 

Т8 +Reцис-адам. 123,9 ± 5,26
*
 44,21 ± 1,02 

Т8 + Reцис-адам.+ cPt 134,9 ± 6,43
*#

 39,05 ± 0,95 

Т8 + [Reцис-адам.+ cPt] 128,03 ± 6,40
*#

 46,08 ± 2,14
#
 

Т8 + Reтранс-адам. 84,10 ± 4,42 37,5 ± 1,94 

Т8 + Reтранс-адам.+ cPt 120,6 ± 5,21
*
 29,31 ± 2,04 

Т8 + [Reтранс-адам.+ cPt] 143,2 ± 7,2
*#

 41,03 ± 1,61
#
 

Примітка: * - відносно групи Т8, (р<0,05); # - відносно цисплатинової групи (Т8+cPt), 

(р<0,05) 

 

 У разі експериментів за введення цисплатину і кластерних сполук 

Ренію з лігандами у транс-конфігурації показано підвищення концентрації 

гемоглобіну на 54,6% у порівнянні з групою Т8 і на 31,3% у порівнянні з 

групою cPt, а гематокрит знижувався в середньому на 37,2% у порівнянні з 
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Т8. Введення системи Re-Pt у вигляді змішаних наноліпосом призводило до 

нормалізації концентрації гемоглобіну та гематокриту. 

У таблиці 3.6 показано, що зі змінами просторового розташування 

органічного ліганду змінюється і морфологічна картина системи червоної 

крові. 

Таблиця 3.6 

Кількість еритроцитів та рівень патологічних форм еритроцитів у крові 

щурів-пухлиноносіїв (М±m; n=8-12) 

Група тварин Кількість еритроцитів, 

10
12

/л 

Патологічні форми 

еритроцитів, % 

Контроль 6,71  1,60 11,70  2,16 

Т8 4,51  1,93 58,96  4,54 

Т8 + cPt 4,03 ± 0,55
*
 28,65  3,98

*
 

Т8 + Reцис-ізоб. 5,02 ± 0,54 65,75 ± 4,92 

Т8 + Reцис-ізоб.+ cPt 6,95 ± 1,12
#
 12,50  2,40

*#
 

Т8 + [Reцис-ізоб.+ cPt] 7,83 ± 1,72
#
 4,02 ± 0,94

#
 

Т8 + Reтранс-ізоб. 4,53 ± 0,26 81,33 ± 5,39
*
 

Т8 + Reтранс-ізоб.+ cPt 3,80 ± 0,84
*
 81,12 ± 4,93

*
 

Т8 + [Reтранс-ізоб.+ cPt] 6,27 ± 1,03
#
 40,33 ± 3,15 

Т8 + Reцис-адам. 6,21 ± 2,51
*
 16,23 ± 4,21

*
 

Т8 + Reцис-адам.+ cPt 6,89 ± 1,15
#
 23,34 ± 2,08

*
 

Т8 + [Reцис-адам.+ cPt] 6,64 ± 1,45
#
 12,44 ± 1,14

*#
 

Т8 + Reтранс-адам. 5,11 ± 1,38 44,52 ± 3,15 

Т8 + Reтранс-адам.+ cPt 5,95 ± 1,09
#
 30,05 ± 3,10 

Т8 + [Reтранс-адам.+ cPt] 6,34 ± 2,92
#
 18,54 ± 2,55

*#
 

Примітка: * - відносно групи Т8, (р<0,05); # - відносно цисплатинової групи 

(Т8+cPt), (р<0,05) 
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При окремому введенні кластерних сполук Ренію показано збільшення 

кількості еритроцитів в середньому на 15,7% у порівнянні з групою 

пухлиноносіїв. Поряд з цим знижувався відсоток і патологічних форм 

еритроцитів у 3,63 рази та 1,32 рази відповідно для Reцис-адам та Reтранс-адам у 

порівнянні з групою Т8, а для груп Reцис-ізоб. та Reтранс-ізоб. показано 

підвищення даного показнику у 1,1 рази та 1,4 рази відповідно у порівнянні з 

групою пухлиноносіїв.  

При введенні системи Reцис-ізоб.+ cPt кількість еритроцитів, концентрація 

гемоглобіну, гематокрит і морфологічна картина крові були у межах 

контрольних значень. Системи Reтранс-ізоб. + cPt та Reтранс-адам. + cPt, натомість, 

знижували гематокрит на 19,2% та 25,2% відповідно, кількість еритроцитів 

знижувалася на 15,7% і рівень патологічних форм зростав в 1,4 рази у разі 

введення Reтранс-ізоб. + cPt у порівнянні з групою Т8. Аналіз морфологічної 

картини крові показав значне збільшення розмірів еритроцитів – 

мегалоцитоз, що супроводжується підвищенням концентрації гемоглобіну в 

клітинах та, у свою чергу, може призвести до порушення синтезу і/або 

розпаду гемоглобіну всередині еритроцитів.  

У експериментах за введення Re-Pt системи у вигляді змішаних 

наноліпосом для груп [Reцис-ізоб.+ cPt] та [Reцис-адам.+ cPt] показано 

нормалізацію кількості еритроцитів та зниження патологічних форм 

еритроцитів в 14,7 рази та 4,7 рази відповідно у порівнянні з групою 

пухлиноносіїв і в 7,1 рази і 2,3 рази відповідно для груп [Reцис-ізоб.+ cPt] та 

[Reцис-адам.+ cPt] у порівнянні з цисплатиновою групою. У експерименті за 

введення кластерної сполуки Ренію та цисплатину у системі ‒ [Reтранс-ізоб.+ 

cPt] – поряд зі зниженням гематокриту показано підвищення рівня 

патологічних форм еритроцитів в 1,4 рази у порівнянні з цисплатиновою 

групою. Такий вплив Reтранс-ізоб. як окремо, так і у системі з сPt, може свідчити 

про розвиток анемії, пов’язаної зі зменшенням кількості еритроцитів або їх 

гемолізом [122]. Поряд з цим гемоглобін у цих групах значно підвищувався, 
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що на фоні зниження кількості еритроцитів та гематокриту може бути 

пояснено нестачею в організмі тварини вітаміна В12 та фолієвої кислоти, до 

яких найбільш чутливим є кістковий мозок [259].  

Таким чином, порівнюючи між собою ефективність впливу 

стереоізомерів кластерних сполук Ренію та цисплатину, слід зазначити, що 

найкраща морфологічна картина крові була при введенні змішаних 

наноліпосом [Reцис-ізоб.+cPt] та [Reцис-адам.+cPt]. Введення протипухлинної 

системи Re-Pt є більш ефективним при інкапсулюванні з цисплатином з 

кінцевим молярним співвідношенням компонентів системи 4:1, що 

призводить до зниження токсичності цисплатину та його негативного впливу 

на систему червоної крові. Тобто призводить до посилення антигемолітичних 

властивостей системи на моделі пухлинного росту.  

Поряд з цим показано, що за різних умов введення протипухлинної 

системи Re-Pt та окремих її компонентів в залежності від їхньої конфігурації 

та розташування ліганду навколо кластерного фрагменту більш позитивний 

вплив на біохімічні показники та морфологічну картину крові мають сполуки 

цис-дикарбоксилатного ряду та тетракарбоксилати, які мають тенденцію до 

нормалізації відповідних показників; натомість кластерні сполуки Ренію у 

транс-конфігурації діють більш деструктивно та порушують загальну 

картину крові, знижуючи кількість еритроцитів на 15,7% (у експерименті, де 

вводили кластерну сполуку Ренію з транс-ізобутиратним лігандом у системі 

з цисплатином – Reтранс-ізоб.+ cPt), гематокрит в середньому на 23,3% (для усіх 

експериментальних груп), гемоглобін на 13,8% (у експерименті, де вводили 

кластерну сполуку Ренію з транс-адамантантним лігандом – Reтранс-адам.) та 

підвищуючи кількість патологічних еритроцитів на 37,8% (у експериментах, 

де вводили кластерну сполуку Ренію з транс-ізобутиратним лігандом, як 

окремо, так і у системі з цисплатином) у порівнянні з групою щурів-

пухлиноносіїв.  
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Слід звернути увагу на те, що введення транс-сполук Ренію у 

способах 1 і 2 не призводило до покращення вивчаємих характеристик 

системи червоної крові, на відміну від цис-сполук. Таке явище може бути 

пояснене більшою реакційною здатністю транс-дикарбоксилатів диренію у 

порівнянні з цис-дикарбоксилатами диренію. Так, швидкість реакції цис-

дикарбоксилатів диренію з штучними радикалами складала 1-5 діб, а транс-

дикарбоксилатів диренію – 30 хвилин. Отже, можна уявити меншу 

специфічність транс-сполук щодо біологічних мішеней і як наслідок, 

вірогідну дезактивацію почверного зв’язку без очікуваного антиоксидантного 

ефекту. Тобто, ―швидкі пастки радикалів‖ – транс-сполуки – виявилися 

малоефективними щодо захисту системи червоної крові. 

Проте, при використанні змішаних наноліпосом, де сполуки Ренію 

знаходилися разом з цисплатином у ліпідній капсулі, ми спостерігали 

нормалізацію гемоглобіну та кількості еритроцитів, на фоні росту пухлини. 

Вірогідно, відбувалася стабілізація молекули транс-дикарбоксилату за 

рахунок утворення сполук накшталт показаних на рис. 1.1 літературного 

огляду. Оскільки змішана ліпосома разом доставляє сполуку Ренію та 

цисплатин, або комплекс, що утворився всередині, можна говорити про 

додаткову активацію транс-дикарбоксилатів шляхом сумісного 

інкапсулювання у ліпосому.  

Оскільки у способах введення системи 2 і 3 цисплатин вводився в 

однаковій концентрації, то показано, що його токсичність щодо стану 

системи червоної крові знижувалася шляхом його введення разом зі 

сполуками Ренію у молярному співвідношенні компонентів системи 1:4 у 

вигляді змішаних наноліпосом. 

Отже, показано, що сполуки цис-ряду мають більш виражену 

антигемолітичну активність, ніж транс-сполуки, що обумовлено 

просторовим розташуванням лігандів в кластерній сполуці Ренію та 

підтверджується експериментальними дослідженнями. 



73 

 

 

Результати, що наведені в цьому розділі, опубліковані в наступних 

роботах: 

1. Антиоксидантні властивості кластерних сполук Ренію та їхній вплив на 

еритропоез щурів-пухлиноносіїв / Ю.С. Воронкова, С.О. Бабій, Л.В. 

Іванська, О.В. Штеменко, Н.І. Штеменко // Український біохімічний журнал. 

– 2015. – 87. - №1. – с.99-108.  

2. Воронкова Ю.С. Характеристика анемічного та гіпоглікемічного стану 

крові при розвитку карциноми Герена та застосуванні цисплатину і 

кластерних сполук ренію при різних формах введення / Ю.С. Воронкова, 

О.Д. Скорик, Н.І. Штеменко // Медична хімія. – 2012.- 2(51). – т.14. – С. 18-

24.  

3. Використання кластерних сполук ренію з алкільними лігандами у 

процесі пригнічення росту карциноми Герена / Воронкова Ю.С., Леус І.В., 

Кулініч А.О., Жабицька О.Д., Штеменко Н.І. // Вісник Дніпропетровського 

університету. Серія Біологія. Екологія. – 2008. – Вип.16, т.1. – С. 46-50.  

4. Воронкова Ю.С. Влияние комплексних соединений рения с 

органическими лигандами на концентрацию глюкозы и уровень гемоглобина 

в крови при канцерогенезе / Ю.С. Воронкова, Н.И. Штеменко // Тези 

доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених ―Шевченківська весна‖ (20-23 березня 2008 р., 

м.Київ) –К.: Обрії, 2008. – Вип. 6, част. 2. - с. 27-28.  

5. Дослідження показників крові при канцерогенезі та його корекції 

кластерними сполуками ренію з органічними лігандами / Воронкова Ю.С., 

Вовк А.В., Кириченко С.В., Штеменко Н.І. // Молодь і поступ біології: Тези 

VIII Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (3-6 квітня 

2012, м.Львів). – Львів,2012. – с.38-39.  

6. Гематологічні порушення та їх корекція кластерними сполуками Ренію 

у моделі канцерогенезу / Руденко К.М., Вовк А.В., Воронкова Ю.С. // VII 



74 

 

Міжнародна конференція молодих науковців ―Біологія: від молекули до 

біосфери‖ (20-23 листопада, 2012). – Х., 2012. – с.62.  

7. Cancer-related anaemia on the model of tumor growth under introduction of 

cytostatics and cluster rhenium compounds / Voronkova Yu., Rudenko K., Vovk 

A., Shtemenko N. // Молодь і поступ біології: Тези IX Міжнародної наукової 
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3.2. Вплив цисплатину, кластерних сполук Ренію та системи Реній-

Платина на біохімічні характеристики еритроцитів та плазми крові у 

моделі пухлинного росту  

 

Згідно з метою роботи досліджувався вплив цисплатину та кластерних 

сполук Ренію на деякі біохімічні показники еритроцитів, а саме: 

концентрацію глюкози, фруктози, глікозильованого гемоглобіну, АТP, зміни 

гексокіназної та лактатдегідрогеназної активності в крові щурів у моделі 

пухлинного росту. 

 

3.2.1. Вплив цисплатину та кластерних сполук Ренію на біохімічні 

показники еритроцитів та плазми крові при розвитку новоутворень 

 

Результати експерименту показали, що у групі щурів з 

трансплантованою карциномою Герена спостерігається зниження 

концентрації глюкози в гемолізаті еритроцитів на 27% у порівнянні з 

контролем, що свідчить про розвиток гіпоглікемічного стану (рис. 3.2, 3.3) 

[57].  

Введення цисплатину призводить до підвищення концентрації глюкози в 

еритроцитах в 2,14 рази  у порівнянні з групою Т8 та в 1,57 рази в порівнянні 

з контрольною групою. При окремому введенні сполук Ренію показано 
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підвищення концентрації глюкози в еритроцитах для усіх експериментальних 

груп в середньому в 2,34 рази порівняно з групою Т8. 

 

Рис. 3.2. Концентрація глюкози (ммоль/л) у гемолізаті еритроцитів щурів-пухлиноносіїв та 

після введення цисплатину та кластерних сполук Ренію (#
 
– відносно групи Т8, p<0,05; * –

відносно контрольної групи (К), p<0,05).  

 

За введення сполук Ренію цис-ряду – Reцис-ізоб. та  Reцис-адам.   показано 

підвищення концентрації глюкози в еритроцитах в середньому в 1,99 рази у 

порівнянні з групою Т8. Введення кластерних сполук Ренію транс-ряду – 

Reтранс-ізоб. та Reтранс-адам. – призводить до більш значного підвищення глюкози 

в еритроцитах щурів-пухлиноносіїв в середньому у 2,85 рази у порівняні з 

групою Т8. Найбільше зростання концентрації глюкози у 3,62 рази 

зафіксовано саме для сполуки Ренію транс-ряду - Reтранс-адам. При цьому при 

введенні Reферул. також показано підвищення даного показнику у 2,69 рази у 

порівняні з групою Т8, а за введення Reіндол показано нормалізацію глюкози в 

еритроцитах щурів-пухлиносіїв. 
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Результати експерименту показали, що з ростом карциноми Герена 

знижується концентрація глюкози у плазмі крові щурів-пухлиноносіїв на 

42% у порівнянні з групою Т8 (рис.3.3).  

 

Рис.3.3. Концентрація глюкози (ммоль/л) в плазмі крові щурів-пухлиноносіїв та після 

введення цисплатину та кластерних сполук Ренію (#
 
– відносно групи Т8, p<0,05; * –

відносно контрольної групи (К), p<0,05). 

 

За введення цисплатину зафіксовано підвищення концентрації глюкози в 

плазмі крові на 79,7% у порівнянні з групою Т8. Показано,що в плазмі крові 

щурів, як і в еритроцитах концентрація глюкози після введення кластерних 

сполук Ренію теж підвищується в середньому на 57,3% у порівнянні з групою 

Т8. За введення Reцис-адам. показано найбільше зростання даного показнику (на 

125,4%) у порівнянні з групою Т8, а найменше при введенні щурам-

пухлиноносіям Reтранс-адам. Подібна картина є характерною і для сполук Ренію 

з ізобутиратним лігандом; так, показано, що за введення Reцис-ізоб 

концентрація глюкози в плазмі вище (на 89,3%), ніж за введення Reтранс-ізоб, де 

даний показник також підвищується (на 19,7%), але залишається меншим за 

таковий цис-ізомеру. 
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Концентрація фруктози в крові значно нижча ніж концентрація глюкози 

[218]. Так, ріст пухлини викликає її зниження на 37% в еритроцитах (рис. 

3.4). 

 

Рис.3.4. Концентрація фруктози в гемолізаті еритроцитів (ммоль/л) щурів-пухлиноносіїв 

та після введення цисплатину і кластерних сполук Ренію (#
 
– відносно групи Т8, p<0,05; * 

– відносно контрольної групи (К), p<0,05); 
&

 - відносно цисплатинової групи (Т8+cPt), 

р<0,05).  

 

При введенні цисплатину щурам-пухлиноносіям концентрація фруктози 

в гемолізаті еритроцитів збільшується на 18,5% у порівнянні з групою Т8. 

При введенні сполук Ренію показано підвищення концентрації фруктози в 

еритроцитах на 86,4% для усіх експериментальних груп у порівнянні з 

групою Т8. При введенні щурам-пухлиноносіям кластерної сполуки Ренію з 

цис-ряду − Reцис-ізоб даний показник знижується на 12,6% у порівнянні з 

групою Т8. Найбільший рівень фруктози зафіксовано при введенні Reтранс-ізоб, 

показано підвищення даного показнику на 49% у порівнянні з групою Т8. 

Отже, можна припустити, що посилене надходження глюкози з плазми 

до еритроциту є своєрідним пусковим механізмом, який активує метаболічні 

перебудови в еритроциті. Поряд з цим показано, що еритроцити здатні 
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метаболізувати фруктозу, але механізм переносу даного моноцукру 

всередину даних клітин досить нез’ясований. Зменшення концентрації 

фруктози в еритроцитах щурів з карциномою Герена може бути обумовлено 

порушенням транспортної системи внаслідок активації перекисного 

окиснення ліпідів (ПОЛ) або/і пошкодження фосфоліпідного шару мембрани 

та транспортеру. 

Разом зі зміною концентрації глюкози в крові змінюється і концентрація 

глікозильованого гемоглобіну, який відображає рівень глікемії протягом 

життя еритроциту і його вміст збільшується з віком життя еритроциту [93]. 

За результатами дослідження показано, що ріст карциноми Герена 

супроводжується підвищенням концентрації глікозильованого гемоглобіну в 

1,96 рази у порівнянні з контрольною групою (рис. 3.5). 

 

Рис.3.5. Концентрація глікозильованого гемоглобіну (мкмоль фру/г гем-ну) у щурів-

пухлиноносіїв після введення цисплатину та кластерних сполук Ренію (#
 
– відносно групи 

Т8, p<0,05; * – відносно контрольної групи (К), p<0,05). 

 

Показано, що при введенні цисплатину концентрація глікозильованого 

гемоглобіну знижується на 28,7% у порівнянні з групою щурів-
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пухлиноносіїв, що разом із загальним зниженням гемоглобіну, зниженням 

гематокриту та кількості еритроцитів свідчить про розвиток анемічного стану 

[16; 24; 93; 106]. Введення кластерних сполук Ренію сприяє зниженню HbA1c 

в середньому в 1,89 рази у порівнянні з групою Т8, що, можливо, пов’язано з 

тим, що знижується тривалість життя еритроциту і навіть при високому рівні 

глюкози в крові концентрація HbA1c буде зниженою. При цьому при 

введенні Reферул даний показник знижується в найбільшому ступені (в 3,92 

рази) порівняно із групою Т8 на фоні введення інших кластерних сполук 

Ренію. За введення сполуки Ренію Reтранс-адам показано підвищення 

концентрації глікозильованого гемоглобіну на 10,6% у порівнянні з групою 

Т8. 

 

3.2.2. Вплив системи Реній-Платина на біохімічні параметри 

еритроцитів та плазми крові при розвитку новоутворення 

 

Результати концентрації глюкози у еритроцитах та плазмі крові за 

введення системи Реній-Платина (спосіб 2) представлені у таблиці 3.7. 

При введенні щурам-пухлиноносіям протипухлинної системи Реній-

Платина виявлено, що сполуки Ренію в залежності від просторової 

конфігурації лігандів мають різний вплив на концентрацію глюкози в 

еритроцитах та незначно відрізняються за значеннями у плазмі крові. 

Система Reцис-ізоб.+cPt підвищує концентрацію глюкози майже в одному 

діапазоні значень: в еритроцитах на 70,6%, а в плазмі крові – на 66,8% у 

порівнянні з групою Т8. Система Reтранс-ізоб. +cPt також підвищує 

концентрацію глюкози в еритроцитах на 21,9%, тоді як в плазмі більш значно 

– на 59,5% у порівнянні з групою Т8. Тобто, система з Reцис-ізоб має однаковий 

позитивний вплив на концентрацію глюкози як в еритроцитах, так і в плазмі, 

а Reтранс-ізоб.  більш ефективніша в плазмі щурів-пухлиноносіїв.  
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Таблиця 3.7. 

Концентрація глюкози в еритроцитах та плазмі крові щурів-

пухлиноносіїв за введення системи Реній-Платина (спосіб 2)  

(М±m; n=8-12) 

№ 

п/п 

Умови експерименту Глюкоза, ммоль/ л 

Еритроцити Плазма 

1 Контроль 32,55± 1,63 5,93 ± 0,29 

2 Т8 23,80 ± 1,19 3,46 ± 0,17 

3 Т8 + cPt 50,99 ± 2,55
*
 6,22 ± 0,31

*
 

5.1 Т8 + Reцис-ізоб.+ cPt 40,60 ± 3,21
*#

 5,77 ± 0,23
*#

 

5.2 Т8 +Reтранс-ізоб.+ cPt 29,02 ± 2,85 5,52 ± 0,17
*#

 

5.3 Т8 +Reцис-адам. + cPt 55,30 ± 5,01
*
 8,00 ± 0,35

*
 

5.4 Т8 +Reтранс-адам. + cPt 48,40 ± 4,66
*#

 6,60 ± 0,21
*
 

5.5 Т8 +Reферул. + cPt 56,03 ± 9,09
*
 3,27 ± 0,76 

5.6 Т8 +Reіндол. + cPt 38,48 ± 8,52
*#

 3,34 ± 0,52 

Середні значення для групи 5 

(5.1-5.6) 

44,60 ± 3,54
*#

 5,42 ± 0,34
*#

 

Примітка: * - відносно групи Т8, (р<0,05); # - відносно цисплатинової групи 

(Т8+cPt), (р<0,05) 

 

За введення системи Reцис-адам.+cPt та Reтранс-адам.+cPt  зафіксовано 

підвищення глюкози як в еритроцитах, так і в плазмі крові. При цьому, 

система Reцис-адам.+cPt більш інтенсивно підвищує даний показник (в 

еритроцитах на 232,5%, в плазмі – на 231% у порівнянні з групою Т8), а 

система Reтранс-адам.+cPt має більш м’який вплив, підвищуючи концентрацію 

глюкози в еритроцитах на 203%, а в плазмі – на 191% у порівнянні з групою 

Т8. Усі еспериментальні групи незалежно від просторової конфігурації 
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радикалів знижують концентрацію глюкози в еритроцитах в середньому на 

15,1% у порівнянні із цисплатиновою групою; однак, у плазмі крові лише 

система з ізобутиратним радикалом знижує даний показник на 9,3% у 

порівнянні з цисплатиновою групою, а система з адамантатним радикалом 

підвищує концентрацію глюкози на 17,4% у порівнянні з групою Т8 + cPt.  

За введення системи Reферул. + cPt показано зниження концентрації 

глюкози в плазмі крові на 5,5% у порівнянні з групою Т8; при цьому 

концентрація глюкози в еритроцитах в цій групі підвищується в 2,35 рази у 

порівнянні з групою Т8. При введенні змішаних наноліпосом показано 

підвищення концентрації глюкози в еритроцитах в середньому на 65,9%, а в 

плазмі крові – на 56,4% у порівнянні з групою Т8, що нижче в середньому в 

1,29 рази і 1,15 рази відповідно для еритроцитів і плазми крові у порівнянні з 

цисплатиновою групою (табл.3.8).  

При дослідженні впливу Re-Pt системи виявлено, що концентрація 

глюкози в усіх групах нижча за значення цисплатинової групи. І лише, у разі 

введення кластерної сполуки Ренію з адамантановим радикалом у транс-

положенні показано підвищення концентрації глюкози в еритроцитах на 9,4% 

у порівнянні з групою Т8+cPt, і, у разі введення системи [Reцис-адам. + cPt] 

показано підвищення концентрації глюкози в плазмі крові на 25,4% у 

порівнянні з цисплатиновою групою.  

Найкращий ефект зафіксовано для систем [Reтранс-ізоб. + cPt], [Reцис-

адам.+ cPt] і [Reіндол.+ cPt], де концентрація глюкози в еритроцитах знаходиться 

в межах контрольної групи. Введення систем [Reцис-ізоб.+ cPt], [Reферул. + cPt] і  

[Reтранс-адам. + cPt] сприяє підвищенню даного показнику в еритроцитах, у 

порівнянні з групою Т8, на 61%, 78% і 134% відповідно для 

експериментальних груп. 

Введення Re-Pt систем показало, що стереоізомери кластерних сполук 

Ренію у вигляді змішаних наноліпосом при сумісній дії з цисплатином по 

різному впливають на концентрацію глюкози в крові щурів-пухлиноносіїв. 
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Таблиця 3.8. 

Концентрація глюкози в еритроцитах та плазмі крові щурів-

пухлиноносіїв за введення системи Реній-Платина (спосіб 3) (М±m; n=8-

12) 

№ 

п/п 

Умови експерименту Глюкоза, ммоль/ л 

Еритроцити Плазма 

1 2 3 4 

1 Контроль 32,55± 1,63 5,93 ± 0,29 

2 Т8 23,80 ± 1,19 3,46 ± 0,17 

3 Т8 + cPt 50,99 ± 2,55
*
 6,22 ± 0,31

*
 

6.1 Т8 + [Reцис-ізоб.+ cPt] 38,30 ± 1,23
*#

 5,50 ± 0,26
*#

 

6.2 Т8 + [Reтранс-ізоб.+ cPt] 32,20 ± 0,76 5,48 ± 1,02
*#

 

6.3 Т8 + [Reцис-адам. + cPt] 36,80 ± 1,84
*#

 7,80 ± 0,39
*
 

6.4 Т8 + [Reтранс-адам. + cPt] 55,80 ± 2,79
*
 5,40 ± 0,27

*#
 

6.5 Т8 + [Reферул. + cPt] 42,30 ± 5,55
*#

 3,60 ± 0,70 

6.6 Т8 + [Reіндол. + cPt] 31,92 ± 1,46
#
 4,70 ± 1,00

*#
 

Середні значення для груп 6 

(6.1-6.6) 

39,50 ± 4,20
*#

 5,41 ± 0,86
*#

 

Примітка: * - відносно групи Т8, (р<0,05); # - відносно цисплатинової групи (Т8+cPt), 

(р<0,05) 

 

Система [Reцис-ізоб.+ cPt] підвищує концентрацію глюкози в плазмі на 

59%, а в еритроцитах – на 61% у порівнянні з групою Т8. Система [Reтранс-ізоб. 

+ cPt], в свою чергу, також підвищує концетрацію глюкози як в плазмі (на 

58%), так і в еритроцитах (на 35%) у порівнянні з групою пухлиноносіїв. 

Введення системи [Reцис-адам. + cPt] нормалізує даний показник в еритроцитах, 

але перевищує показник контрольної групи в плазмі крові; поряд з цим, за 
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введення системи [Reтранс-адам. + cPt] показана протилежна картина – 

концентрація глюкози в еритроцитах значно підвищується, а в плазмі 

знаходиться у межах контрольної групи.  

За результатами дослідження показано, що введення Re-Pt систем 

незалежно від способу введення призводить до підвищення концентрації 

глюкози в еритроцитах в середньому на 76,7%, а в плазмі крові – на 56,5% у 

порівнянні з групою Т8, сприяючі нормалізації даного показнику.  

Дослідження концентрації фруктози в еритроцитах після введення 

систем Re-Pt представлено у табл.3.9.  

Введення Re-Pt систем призводить до збільшення концентрації 

фруктози в еритроцитах в середньому на 39,4% у порівнянні з групою Т8 і на 

17,6% у порівнянні з cPt групою. І, лише при введенні кластерної сполуки з 

ізобутиратним радикалом у транс-положенні ‒ Reтранс-ізоб.+ cPt, показано 

зниження даного показнику в еритроцитах в 1,44 рази у порівнянні з групою 

щурів-пухлиноносіїв. Введення Re-Pt системи у вигляді змішаних 

наноліпосом з кінцевим молярним співвідношенням компонентів 4:1 

підвищує концентрацію фруктози в еритроцитах в середньому на 56% у 

порівнянні з групою Т8 та на 31,6% у порівнянні з цисплатиновою групою. 

Найбільше значення концентрації фруктози зафіксовано у разі введення 

системи [Reіндол. + cPt] – в 1,93 рази у порівнянні з групою Т8 і в 1,63 рази у 

порівнянні з цисплатиновою групою, а найменша концентрація фруктози ‒ 

при введенні системи [Reтранс-ізоб.+ cPt], де даний показник перевищує 

значення групи Т8 на 21,3%. Отже, за введення сполук Ренію різними 

способами показано нормалізацію концентрації фруктози в гемолізаті 

еритроцитів дослідних щурів.  
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Таблиця 3.9 

Концентрація фруктози в гемолізаті еритроцитів щурів-пухлиноносіїв за 

введення системи Реній-Платина (М±m; n=8-12) 

№ Умови експерименту Фруктоза, ммоль/л 

1 Т8 10,11 ± 1,23 

3 Т8 + cPt 11,98 ± 1,63 

5.1 Т8 + Reцис-ізоб. + cPt 12,52 ± 3,68
*
 

5.2 Т8 + Reтранс-ізоб. + cPt 6,41 ± 0,33 

5.3 Т8 + Reцис-адам. + cPt 16,95 ± 4,61
*#

 

5.4 Т8 + Reтранс-адам. + cPt 15,66 ± 2,60
*#

 

5.5 Т8 + Reферул. + cPt 15,66 ± 2,51
*#

 

5.6 Т8 + Reіндол. + cPt 17,36 ± 4,01
*#

 

Середні значення для групи 5 (5.1-5.6) 14,09 ± 4,13
*#

 

6.1 Т8 + [Reцис-ізоб. + cPt] 16,24 ± 1,85
*#

 

6.2 Т8 + [Reтранс-ізоб. + cPt] 12,26 ± 2,36
*
 

6.3 Т8 + [Reцис-адам.  + cPt] 14,17 ± 2,18
*#

 

6.4 Т8 + [Reтранс-адам. + cPt] 17,46 ± 1,31
*#

 

6.5 Т8 + [Reферул. + cPt] 14,94 ± 0,90
*#

 

6.6 Т8 + [Reіндол. + cPt] 19,54 ± 2,94
*#

 

Середні значення для групи 6 (6.1-6.6) 15,77 ± 2,56
*#

 

Примітка: * - відносно групи Т8, (р<0,05); # - відносно цисплатинової групи 

(Т8+cPt), (р<0,05) 

 

Дослідження концентрації глікозильованого гемоглобіну показало, що 

при введенні Re-Pt системи HbA1с знижується незалежно від способу 

введення (табл. 3.10.). 
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Таблиця 3.10. 

Концентрація HbA1c в крові щурів-пухлиноносіїв за введення системи 

Реній-Платина (М±m; n=8-12) 

№ Умови експерименту Концентрація HbA1c, мкмоль фру/ г гем-ну 

1 Т8 0,094 ± 0,001 

3 Т8 + cPt 0,067 ± 0,030
*
 

5.1 Т8 + Reцис-ізоб.+ cPt 0,068 ± 0,012
*
 

5.2 Т8 + Reтранс-ізоб.+ cPt 0,066 ± 0,001
*
 

5.3 Т8 + Reцис-адам. + cPt 0,042 ± 0,001
*#

 

5.4 Т8 + Reтранс-адам. + cPt 0,067 ± 0,002
*
 

5.5 Т8 + Reферул. + cPt 0,031 ± 0,001
*#

 

5.6 Т8 + Reіндол. + cPt 0,041 ± 0,011
*#

 

Середнє значення для групи 5 0,053 ± 0,02
*#

 

6.1 Т8 + [Reцис-ізоб.+ cPt] 0,049 ± 0,004
*#

 

6.2 Т8 + [Reтранс-ізоб.+ cPt] 0,042 ± 0,010
*#

 

6.3 Т8 + [Reцис-адам. + cPt] 0,073 ± 0,019 

6.4 Т8 + [Reтранс-адам. + cPt] 0,025 ± 0,020
*#

 

6.5 Т8 + [Reферул. + cPt] 0,053 ± 0,001
*#

 

6.6 Т8 + [Reіндол. + cPt] 0,035 ± 0,010
*#

 

Середнє значення для групи 6 0,046 ± 0,02
*#

 

Примітка: * - відносно групи Т8, (р<0,05); # - відносно цисплатинової групи 

(Т8+cPt), (р<0,05) 

 

Введення системи Reцис-ізоб.+ cPt і Reтранс-адам. + cPt призводить до 

зниження концентрації HbA1c в крові щурів на 27,7% і 28,8% відповідно 

порівняно з групою Т8. Введення системи Reтранс-ізоб.+ cPt, Reцис-адам. + cPt, 

Reферул. + cPt і Reіндол. + cPt також призводить до зниження концентрації 

глікозильованого гемоглобіну, у порівнянні з групою Т8, на 30%, 55%, 77% і 
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56% відповідно та на 1,5%, 37%, 94% і 39% у порівнянні з цисплатиновою 

групою; при цьому введення системи Reцис-адам. + cPt і Reіндол. + cPt нормалізує 

даний показник в крові щурів-пухлиноносіїв. 

За введення змішаних наноліпосом у співвідношенні компонентів 4:1 

показано подібну тенденцію до зниження концентрації глікозильованого 

гемоглобіну для усіх експериментів. При цьому введення Re-Pt систем для 

цис- та транс-форм сполук Ренію також подібно попереднім експериментам. 

Система [Reцис-ізоб.+ cPt] призводить до зниження концентрації HbA1c у 1,92 

рази, а [Reтранс-ізоб.+ cPt] – у 2,24 рази у порівнянні з групою Т8. Система 

[Reцис-адам. + cPt] знижує рівень HbA1c у 1,29 рази, а [Reтранс-адам. + cPt] – у 3,76 

рази у порівнянні з групою Т8. Введення системи з ізобутиратним 

радикалом, як у цис-, так і у транс-формі володіє більш вираженою дією 

щодо нормалізації концентрації глікозильованого гемоглобіну в крові у 

порівнянні з експериментальними групами, де вводили сполуку Ренію з 

адамантановим радикалом у цис- і транс-формі. 

За результатами дослідження показано зниження концентрації 

глікозильованого гемоглобіну після введення Re-Pt систем двома способами, 

у порівнянні з групою Т8, в середньому в 1,77 рази і 2,04 рази відповідно до 

способів введення та в 1,26 рази і 1,46 рази відповідно у порівнянні з 

цисплатиновою групою. Отже, введення змішаних наноліпопсом з 

інкапсульованим цисплатином має більш позитивний вплив на концентрацію 

глікозильованого гемоглобіну, нормалізуючи даний показник до значень 

контрольної групи.  

 

Результати, що наведені в цьому розділі, опубліковані в наступних 

роботах:  
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3.3. Активність ферментів гліколізу у плазмі та еритроцитах 

щурів-пухлиноносіїв за введення цисплатину та кластерних сполук 

Ренію 

 

Згідно з метою роботи досліджувався вплив цисплатину та кластерних 

сполук Ренію за різних форм введення на активність гліколітичних ферментів 

гексокінази, лактатдегідрогенази та АТР в крові щурів у моделі пухлинного 

росту.  
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3.3.1. Вплив цисплатину та кластерних сполук Ренію на 

активність ферментів гліколізу у плазмі крові та еритроцитах 

 

Гексокіназна активність при рості карциноми Герена підвищується в 

2,3 рази у порівнянні з контрольною групою (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Гексокіназна активність (нмоль∙хв
-1

∙мл
-1

) в гемолізаті еритроцитів щурів-

пухлиноносіїв за введення цисплатину та кластерних сполук Ренію (#
 
– відносно групи Т8, 

p<0,05; * –відносно контрольної групи (К), p<0,05).  

 

Підвищення гексокіназної активності в еритроцитах в групі Т8 

свідчить про інтенсифікацію внутришньоеритроцитарних гліколітичних 

реакцій. Введення цисплатину посилює гексокіназну активність у 

еритроцитах, на що вказує збільшення її активності на 54% порівняно з 

контрольною групою, але даний показник на 34% нижчий за значення групи 

Т8. 

За введення сполук Ренію показано зниження гексокіназної активності 

в середньому на 35% у порівнянні з групою Т8. У групах, в яких вводили 

Reферул. і Reіндол. гексокіназна активність нижча за Т8 на 36% і 32% відповідно, 

між цими групами достовірної різниці не виявлено. При введенні кластерних 
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сполук Ренію з ізобутиратним радикалом (як для цис- так і для транс-

конфігурації) гексокіназна активність в гемолізаті еритроцитів нижча за 

групу Т8 в 1,89 рази та в 1,2 рази відповідно для сполук Reцис-ізоб. та Reтранс-ізоб. 

У експерименті з адамантановим радикалом у цис- і транс-конфігурації 

показано подібні результати; гексокіназна активність, у порівнянні з групою 

Т8, знижується в 2,04 рази і в 1,35 рази відповідно для сполук Reцис-адам. та 

Reтранс-адам. Отже, введення обох типів сполук у наноліпосомній формі 

показало значне зниження гексокіназної активності в еритроцитах у моделі 

пухлинного росту – карциномі Герена. 

За результатами дослідження показано, що лактатдегідрогеназна 

активність (ЛДГ) з ростом карциноми Герена підвищується в плазмі крові на 

74,8% у порівнянні з контрольною групою (рис.3.7). 

 

Рис. 3.7. Лактатдегідрогеназна активність (ммоль/год·л) в плазмі крові щурів-

пухлиноносіїв за введення цисплатину та кластерних сполук Ренію (#
 
– відносно групи Т8, 

p<0,05; * –відносно контрольної групи (К), p<0,05).  

 

Оскільки лактатдегідрогеназа – це цитозольний фермент, то таке 

значне підвищення її активності у плазмі крові можна пояснити руйнуванням 

мембран та вивільненням цитозольного ферменту ЛДГ до загального 
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кровотоку внаслідок розвитку новоутворення [281]. Вихід ферменту навіть з 

невеликої за масою ділянки пошкодженої тканини може призвести до 

значного підвищення його активності в крові. Отримані результати, 

вірогідно, свідчать про системне підвищення ЛДГ активності у тварин 

експериментальних груп.  

За введення цисплатину показано зниження лактатдегідрогеназної 

активності на 67,5% у порівнянні з групою Т8 та її підвищення на 29% 

порівняно з контрольною групою.  

За введення кластерних сполук Ренію зафіксовано зниження 

лактатдегідрогеназної активності в середньому на 58,3% порівняно з групою 

Т8. Введення сполук Reферул., Reцис-ізоб. та Reтранс-ізоб. виявило найкращі 

результати щодо стабілізації лактатдегідрогеназної активності; ЛДГ 

активність знижується в 4,3, 4,6 і 3,8 рази відповідно у порівнянні з групою 

Т8. Введення Reтранс-адам. та Reіндол. знижує лактатдегідрогеназну активність в 

плазмі крові на 31% і 30% відповідно у порівнянні з групою Т8.  

Ріст карциноми Герена супроводжується зниженням АТР на 29% у 

порівнянні з групою інтактних тварин (рис. 3.8). 

Більш інтенсивне зниження АТР в еритроцитах порівняно зі змінами 

гексокіназної активності дає змогу припустити, що при розвитку 

новоутворення підсилюються енерговитрати, необхідні для підтримання 

цілостності еритроцитарних клітин та їх функціонального стану. За введення 

цисплатину АТР підвищується в 1,21 рази порівняно з групою Т8.



91 

 

 

 

Рис. 3.8. АТР (ммоль Рі/л) в гемолізаті еритроцитів щурів-пухлиноносіїв за введення 

цисплатину та кластерних сполук Ренію (#
 
– відносно групи Т8, p<0,05; * –відносно 

контрольної групи (К), p<0,05). 

 

Введення кластерних сполук Ренію призводить до підвищення АТР в 

усіх експериментальних грпах в середньому на 37,3% у порівнянні з групою 

T8. Найбільш ефективним є введення Reферул. і Reцис-ізоб.; АТР у цих 

експериментальних групах знаходиться у межах контрольної групи. 

 

3.3.2. Вплив системи Реній-Платина на активність ферментів 

гліколізу у плазмі крові та еритроцитах за розвитку карциноми Герена 

 

Результати дослідження гексокіназної активності в гемолізаті 

еритроцитів представлені в таблиці 3.11. 
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Таблиця 3.11. 

Гексокіназна активність в еритроцитах щурів-пухлиноносіїв за введення 

системи Реній-Платина (М±m; n=8-12) 

№ 

п/п 

Умови експерименту Гексокіназна активність,  

нмоль·хв
-1

∙мл
-1

 

1 Т8 4,93 ± 0,32 

3 Т8 + cPt 3,25 ± 0,27
*
 

5.1 Т8 +Reцис-ізоб.+ cPt 2,79 ± 0,09
*
 

5.2 Т8 +Reтранс-ізоб.+ cPt 3,75 ± 0,14 

5.3 Т8 +Reцис-адам. + cPt 3,08 ± 0,10
*
 

5.4 Т8 +Reтранс-адам. + cPt 3,52 ± 0,08
*
 

5.5 Т8 +Reферул. + cPt 2,96 ± 0,09
*#

 

5.6 Т8 + Reіндол. + cPt 2,34 ± 0,09
*#

 

Середнє значення для групи 5 (5.1-5.6) 3,02 ± 0,13
*
 

6.1 Т8 + [Reцис-ізоб.+ cPt] 2,34 ± 0,08
*#

 

6.2 Т8 + [Reтранс-ізоб.+ cPt] 3,68 ± 0,10
*
 

6.3 Т8 + [Reцис-адам. + cPt] 2,78 ± 0,09
*
 

6.4 Т8 + [Reтранс-адам. + cPt] 3,42 ± 0,11
*
 

6.5 Т8 + [Reферул. + cPt] 2,18 ± 0,07
*#

 

6.6 Т8 + [Reіндол. + cPt] 2,28 ± 0,07
*#

 

Середнє значення для групи 6 (6.1-6.6) 2,79 ± 0,09
*#

 

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

цисплатиновою групою, (р<0,05) 

 

Введення Re-Pt системи (спосіб 2) супроводжується зниженням 

гексокіназної активності в середньому на 38,7% у порівнянні з групою Т8 та 

на 7% у порівнянні з цисплатиновою групою. За введення систем зі 

стереоізомерами, в якості радикалів яких були ізобутират та адамантан 

показано, що сполуки у цис-формі діють більш ефективно ніж сполуки у 
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транс-формі. Система Reцис-ізоб.+cPt знижує гексокіназну активність в 1,77 

рази, а Reтранс-ізоб.+cPt – в 1,3 рази у порівнянні з групою Т8. Введення 

системи Reцис-адам.+cPt знижує гексокіназну активність в еритроцитах 

експериментальних тварин в 1,6 рази, а введення системи Reтранс-адам. +cPt – в 

1,4 рази у порівнянні з групою Т8. При цьому сполуки у цис-конфігурації 

Reцис-ізоб.+cPt і Reцис-адам.+cPt знижують гексокіназну активність в еритроцитах 

на 14,2% та 5,3% у порівнянні з цисплатиновою групою відповідно. 

Натомість введення сполук Ренію у транс-конфігурації сумісно с 

цисплатином (Reтранс-ізоб.+cPt та Reтранс-адам.+cPt) навпаки підвищує 

гексокіназну активність на 15% та 8% у порівнянні з цисплатином 

відповідно.  За введення систем Reферул. + cPt та Reіндол. + cPt показано 

зниження гексокіназної активності в 1,7 рази та в 2,1 рази у порівнянні з 

групою Т8 та в 1,1 рази та в 1,4 рази у порівнянні з цисплатиновою групою 

відповідно. 

За результатами дослідження зафіксовано, що введення Re-Pt систем 

(спосіб 3) супроводжується зниженням гексокіназної активності в гемолізаті 

еритроцитів в середньому на 56,6% у порівнянні з групою Т8 та на 14% у 

порівнянні з цисплатиновою групою.  

Відповідно до введення Re-Pt систем (за способом 2) показано подібне 

зниження гексокіназної активності за умов введення стереоізомерів сполук 

Ренію (як у цис- так і у транс-формі) у вигляді змішаних наноліпосом у 

молярному співвідношенні компонентів системи 4:1. Система [Reцис-ізоб.+cPt] 

знижує гексокіназну активність в 2,1 рази, а система [Reтранс-ізоб.+cPt] – в 1,3 

рази у порівнянні з групою Т8. Введення системи [Reцис-адам.+cPt] знижує 

активність гексокінази в 1,8 рази, а системи [Reтранс-адам.+cPt] – в 1,4 рази у 

порівнянні з групою Т8. Подібні результати отримано щодо стабілізації 

даного показнику порівняно з цисплатиновою групою; сполуки Ренію у цис-

конфігурації ефективно знижують гексокіназну активність, у порівнянні з cPt 

групою: система [Reцис-ізоб.+cPt] – на 28%, а система [Reцис-адам.+cPt] – на 
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14,5%. Натомість введення змішаних наноліпосом, де сполуки Ренію 

знаходяться у транс-конфігурації підвищує активність гексокінази на 13% у 

разі введення [Reтранс-ізоб.+cPt] та на 5% − за введення [Reтранс-адам.+cPt] у 

порівнянні з цисплатиновою групою. За введення систем [Reферул.+cPt] та 

[Reіндол.+cPt] показано зниження гексокіназної активності, у порівнянні з 

групою Т8, в 2,3 рази і 2,2 рази відповідно та в 1,5 рази і в 1,4 рази у 

порівнянні з cPt групою. Найбільш ефективним є введення саме цих сполук 

Ренію у вигляді змішаних наноліпосом у молярному співвідношенні 

компонентів системи 4:1. 

Результати дослідження лактатдегідрогеназної активності за введення 

системи Re-Pt представлені в таблиці 3.12. 

Введення систем Re-Pt (спосіб 2) призводить до зниження 

лактатдегідрогеназної активності в плазмі крові усіх експериментальних груп 

в середньому в 2,7-7,6 рази у порівнянні з групою Т8. Система Reферул. + cPt і 

Reіндол. + cPt знижують лактатдегідрогеназну активність в 4,3 рази і в 3,7 рази 

відповідно у порівнянні з групою Т8 та на 29% і 17% у порівнянні з 

цисплатиновою групою. За введення сполук Ренію з радикалами у цис- і 

транс-конфігурації показано, що введення системи Reцис-ізоб.+ cPt знижує 

лактатдегідрогеназну активність в 2,9 рази, а системи Reтранс-ізоб.+ cPt – в 7,6 

рази у порівнянні з групою Т8; введення системи Reцис-адам. + cPt – в 2,7 рази, а 

Reтранс-адам. + cPt – в 4,8 рази у порівнянні з групою Т8. При цьому сполуки 

Ренію у транс-формі більш інтенсивно знижують лактатдегідрогеназну 

активність ніж сполуки Ренію у цис-формі.  

Також, слід відмітити, що введення сполук Ренію у цис-формі 

підвищує лактатдегідрогеназну активність, у порівнянні з cPt групою, на 7% і 

15% відповідно у разі введення Reцис-ізоб.+ cPt та Reцис-адам. + cPt, а введення 

Reтранс-ізоб.+ cPt і Reтранс-адам. + cPt навпаки знижує ЛДГ активність на 59% і 

47%. 
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Таблиця 3.12. 

Лактатдегідрогеназна активність в плазмі крові щурів-пухлиноносіїв за 

введення системи Реній-Платина (М±m; n=8-12) 

№  

п/п 

Умови експерименту Лактатдегідрогеназна активність,  

ммоль/год·л 

1 Т8 38,20 ± 2,70 

3 Т8 + cPt 12,42 ± 1,46
*
 

5.1 Т8 +Reцис-ізоб.+ cPt 13,31 ± 2,15
*
 

5.2 Т8 +Reтранс-ізоб.+ cPt 5,05 ± 0,11
*#

 

5.3 Т8 +Reцис-адам. + cPt 14,33 ± 2,11
*
 

5.4 Т8 +Reтранс-адам. + cPt 7,88 ± 1,21
*#

 

5.5 Т8 +Reферул. + cPt 8,85 ± 0,69
*#

 

5.6 Т8 +Reіндол. + cPt 10,27 ± 1,36
*#

 

Середнє значення для групи 5 (5.1-5.6) 9,96 ± 2,93
*#

 

6.1 Т8 + [Reцис-ізоб.+ cPt] 12,55 ± 2,21
*
 

6.2 Т8 + [Reтранс-ізоб.+ cPt] 16,96 ± 3,08
*
 

6.3 Т8 + [Reцис-адам. + cPt] 16,60 ± 3,30
*
 

6.4 Т8 + [Reтранс-адам. + cPt] 17,90 ± 3,40
*
 

6.5 Т8 + [Reферул. + cPt] 31,0 ± 4,87 

6.6 Т8 + [Reіндол. + cPt] 13,45 ± 2,09
*
 

Середнє значення для групи 6 (6.1-6.6) 18,07 ± 3,56
*#

 

Примітка: * - відносно групи Т8, (р<0,05); # - відносно цисплатинової групи, (р<0,05) 

 

У разі введення систем Re-Pt у вигляді змішаних наноліпосом у 

співвідношенні компонентів 4:1 (спосіб 3) також показано зниження 

лактатдегідрогеназної активності в плазмі крові щурів в середньому в 2,1 

рази у порівнянні з групою Т8.  

За введення сполук Ренію з радикалами у цис- і транс-конфігурації 

показано, що введення системи [Reцис-ізоб.+ cPt] знижує лактатдегідрогеназну 
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активність в 3 рази, а системи [Reтранс-ізоб.+ cPt] – в 2,3 рази у порівнянні з 

групою Т8; введення системи [Reцис-адам. + cPt] – в 2,3 рази, а [Reтранс-адам. + cPt] 

– в 2,1 рази у порівнянні з групою Т8. На відміну від введення систем Re-Pt 

(спосіб 2) даний спосіб є менш ефективним щодо нормалізації 

лактатдегідрогеназної активності.  

Крім того, за введення стереоізомерів досліджуємих сполук показано, 

що ЛДГ-активність знижується більш інтенсивно за введення сполук Ренію у 

цис-конфігурації; і, введення змішаних наноліпосом як у цис- так і у транс-

формі підвищує ЛДГ-активність у плазмі крові у порівнянні з цисплатиновою 

групою. Введення системи Reферул. + cPt і Reіндол. + cPt також супроводжується 

зниженням лактатдегідрогеназної активності в 1,2 рази і в 2,8 рази у 

порівнянні з групою Т8. Введення Re-Pt систем (спосіб 2) є більш 

ефективним порівняно з введенням Re-Pt системи у вигляді змішаних 

наноліпосом на 45%, призводячи до нормалізації досліджуємого показнику. 

Поряд зі змінами гексокіназної і лактатдегідрогеназної активностей 

змінюється і АТР в еритроцитах (табл. 3.13). 

За результатами дослідження показано, що введення протипухлинної 

системи Re-Pt (спосіб 2) призводить до підвищення АТР в гемолізаті 

еритроцитів щурів-пухлиноносіїв в середньому на 20,3% у порівнянні з 

групою Т8. Система Reферул.+cPt і Reіндол.+cPt підвищують АТР в еритроцитах 

на 27% і 21% у порівнянні з групою Т8. За введення сполук Ренію з 

радикалами у цис- і транс-конфігурації показано, що введення системи Reцис-

ізоб.+ cPt підвищує рівень АТР на 35,6%, а системи Reтранс-ізоб.+ cPt – на 13,5% у 

порівнянні з групою Т8; введення системи Reцис-адам.+cPt – на 34,5%, а Reтранс-

адам.+cPt знижує рівень АТР на 7% у порівнянні з групою Т8. При цьому 

сполуки Ренію у цис-формі більш інтенсивно підвищують АТР ніж сполуки 

Ренію у транс-формі. Слід відмітити, що введення сполук Ренію у цис-формі 

підвищує АТР, у порівнянні з cPt групою, на 11,6% і 10,7% відповідно у разі 

введення Reцис-ізоб.+cPt та Reцис-адам.+cPt.  
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Таблиця 3.13. 

Рівень АТР в еритроцитах щурів-пухлиноносіїв за введення системи 

Реній-Платина (М±m; n=8-12) 

№  Умови експерименту Рівень АТФ, ммольРі/ л 

1 Т8 0,177 ± 0,01 

3 Т8 + cPt 0,215 ± 0,02
*
 

5.1 Т8 +Reцис-ізоб.+ cPt 0,240 ± 0,01
*#

 

5.2 Т8 +Reтранс-ізоб.+ cPt 0,201 ± 0,01
*
 

5.3 Т8 +Reцис-адам. + cPt 0,238 ± 0,02
*#

 

5.4 Т8 +Reтранс-адам. + cPt 0,165 ± 0,01
#
 

5.5 Т8 +Reферул. + cPt 0,225 ± 0,02
*#

 

5.6 Т8 +Reіндол. + cPt 0,214 ± 0,01
*
 

Середнє значення для групи 5 (5.1-5.6) 0,213 ± 0,02
*
 

6.1 Т8 + [Reцис-ізоб.+ cPt] 0,241 ± 0,03
*#

 

6.2 Т8 + [Reтранс-ізоб.+ cPt] 0,167 ± 0,01 

6.3 Т8 + [Reцис-адам. + cPt] 0,235 ± 0,03
*#

 

6.4 Т8 + [Reтранс-адам. + cPt] 0,215 ± 0,02
*
 

6.5 Т8 + [Reферул. + cPt] 0,255 ± 0,03
*#

 

6.6 Т8 + [Reіндол. + cPt] 0,233 ± 0,02
*#

 

Середнє значення для групи 6 (6.1-6.6) 0,22 ± 0,03
*
 

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

цисплатиновою групою, (р<0,05) 

 

У разі введення змішаних наноліпосом з молярним співвідношенням 

компонентів системи 4:1 зафіксовано загальне підвищення АТР в 

еритроцитах в середньому на 24% у порівнянні з групою Т8. 

При введенні систем [Reцис-ізоб.+cPt] і [Reцис-адам.+cPt] показано 

підвищення АТР на 36% і 33% у порівнянні з групою Т8 та на 12% і 9% у 

порівнянні з цисплатиновою групою відповідно. Введення сполук Ренію у 
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транс-формі показало, що система [Reтранс-адам.+cPt] підвищує АТР на 21% у 

порівнянні з групою Т8 та знаходиться у межах цисплатинової групи, а 

система [Reтранс-ізоб.+cPt] знижує АТР в еритроцитах на 6% у порівнянні з 

групою Т8 і на 22% у порівнянні з cPt групою. При введенні систем 

[Reферул.+cPt] і [Reіндол.+cPt] рівень АТР в еритроцитах збільшується на 44% і 

32% у порівнянні з групою Т8 і на 18,6% і 8,4%, порівнюючи з 

цисплатиновою групою. Слід відмітити, що Reцис-ізоб. та Reцис-адам у системі з 

цисплатином при 2 та 3 способі введення збільшують рівень АТР в 

еритроцитах однаково на 35,6% і 34,5% та 36% і 33% відповідно, що робить 

сполуки Ренію у цис-формі більш ефективними щодо нормалізації 

внутрішньоеритроцитарного рівня АТР. 

 

Результати, що наведені в цьому розділі, опубліковані в наступних 

роботах:  

1. Voronkova Y.S. Possible change of activity of glycolytic enzymes in RBC 

of tumor-bearing animals / Voronkova Y.S., Zhabickaya E.D., Shtemenko N.I., 

Shtemenko A.V. // The 30
th
 FEBS Congress & 9

th
 IUBMB Conference (Hungary, 

2005). FEBS Journal. – 2005. - 272 (sl), L1-044P.  

2. Воронкова Ю.С. Зміни концентрації глюкози, гексокінази та рівня 

гемоглобіну в крові щурів у моделі пухлинного росту // Матеріали V  

Міжнародної конференції молодих науковців ―Біологія: від молекули до 

біосфери‖ (22-25 листопада 2010 р., м. Харків) – с.32-33.  

3. Воронкова Ю.С. Вуглеводний та енергетичний обмін еритроцитів при 

розвитку новоутворень // Матеріали І Всеукраїнського Форуму студентів, 

аспірантів і молодих учених ―Україні XXI сторіччя – інтелект і творчість 

молоді‖(14-15 квітня 2011 року, м. Дніпропетровськ) – Д.: ДНУ, 2011. – с. 

266-268 

4. Вплив кластерної сполуки Ренію з півалатними лігандами на 

вуглеводний обмін щурів-пухлиноносіїв / Скляр І., Соломко А., Воронкова 

Ю., Штеменко Н. // Молодь і поступ біології: Тези IX Міжнародної наукової 
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конференції студентів і аспірантів (16-19 квітня 2013, м.Львів). – Львів, 

Сполом, 2013. – с.89-90.  

 

 

3.4. Еритронормобластична функція кісткового мозку щурів за 

введення цисплатину та кластерних сполук Ренію 

 

Оскільки в отриманих дослідах виявлено зміни в біохімічних та 

морфологічних характеристиках червоної крові під дією цисплатину та 

сполук Ренію, то постало питання щодо вивчення можливих змін у 

клітинному складі еритроцитарного ростку кісткового мозку у 

експериментальній моделі канцерогенезу за введення цисплатину і 

кластерних сполук Ренію. 

З ростом карциноми Герена 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 контрольною групою 

(табл. 3.14., 3.15., рис.3.9, А). 

Збільшення кількості клітин еритробластичного ростку гемопоезу може 

бути викликано тим, що розвиток злоякісного новоутворення 

супроводжується гіпоксією, а потрібність організму в кисні сприяє 

стимуляції та збільшенню утворення та потрапляння у кров’яне русло 

еритроцитів кісткового мозку. При цьому 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 та є вираженою еозинофілія, 

яка сягала 11%.  
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Таблиця 3.14. 

Показники еритроцитарного ростку щурів-пухлиноносіїв,% 

Умови 

експерименту 

Нормобласти 

базофільні поліхроматофільні оксифільні 

Контроль 13,00 ± 2,34 18,00 ± 3,11 5,00 ± 1,54 

Т8 11,00 ± 2,21 13,00 ± 2,35 2,00 ± 0,96
#
 

Т8+cPt 11,00 ± 2,20 6,00 ± 0,65
*#

 4,00 ± 1,24 

Т8+Reцис-ізоб. 17,00 ± 2,86
*
 19,00 ± 1,47 2,00±2,02 

Т8+Reцис-ізоб.+cPt 16,00 ± 2,81 13,00 ± 3,04
&
 2,00 ± 2,18

&
 

 Т8+[Reцис-ізоб.+cPt] 18,00 ± 2,90
*
 25,00 ± 3,14

&
 5,00 ± 3,14 

Т8+Reферул. 19,00 ± 1,67 27,0 ± 0,1 5,00 ± 3,05 

Т8+Reферул. +cPt 21,00 ± 3,58 21,00 ± 2,77 11,00 ± 2,44
*/&

 

Т8+[Reферул.+cPt] 8,00 ± 1,66 13,00 ± 1,11
&
 1,00 ± 0,97 

Т8+Reіндол. 14,00 ± 2,10 18,00 ± 1,53 3,00 ± 1,69 

Т8+Reіндол.+cPt 15,00 ± 2,48 12,00 ± 3,24
&
 2,00 ± 1,51 

Т8+[Reіндол.+cPt] 19,00 ± 2,94
&
 24,00 ± 3,15 6,00 ± 3,21 

#- відносно контрольної групи (р˂0,05); *- відносно групи Т8 (р˂0,05); & відносно 

цисплатинової групи (Т8+cisPt) (р˂0,05).  

 

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 еритроїдного ростку 

та розвиток новоутворення (рис. 3.9, Б). Такі зміни є ознакою того, що ці 

ділянки є найбільш чутливими до дії цисплатину порівняно з іншими 

клітинами кісткового мозку. При цьому індекс дозрівання еритроцитів 

знижується на 27% порівняно з контролем та на 16% порівняно з групою Т8. 

Індекс дозрівання еритрокаріоцитів (ІДЕ) характеризує стан еритроїдного 
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ростку. Він представляє собою відношення процентного вмісту 

нормобластів, які вміщують гемоглобін (поліхроматофільні та оксифільні), 

до загального процентного вмісту всіх нормобластів.  

Таблиця 3.15. 

Кількість еритробластів та індекс дозрівання еритрокаріоцитів 

щурів-пухлиноносіїв, % 

Умови експерименту Еритробласти ІДЕ, % 

Контроль 2,10 ± 0,83 0,640± 0,007 

Т8 3,20 ± 0,71 0,540 ± 0,029
#
 

Т8+cPt 1,40 ± 0,43
*#

 0,470 ± 0,064
*#

 

Т8+Reцис-ізоб. 2,20 ± 0,36 0,550 ± 0,028
*
 

Т8+Reцис-ізоб.+cPt 1,30 ± 0,08 0,048 ± 0,036
*
 

Т8+[Reцис-ізоб.+cPt] 2,20 ± 0,64 0,625 ± 0,034
*/&

 

Т8+Reферул. 1,20 ± 0,04
*
 0,630 ± 0,035

*/&
 

Т8+Reферул. +cPt 2,20 ± 0,88 0,600 ± 0,041
&
 

Т8+[Reферул.+cPt] 1,10 ± 0,46 0,640 ± 0,051
*/&

 

Т8+Reіндол. 1,50 ± 0,35 0,540 ± 0,013 

Т8+Reіндол.+cPt 1,40 ± 0,35
*#

 0,480 ± 0,029
*
 

Т8+[Reіндол.+cPt] 1,30 ± 0,84
*#

 0,610 ± 0,045
*/&

 

#- відносно контрольної групи (р˂0,05); *- відносно групи Т8 (р˂0,05); & відносно 

цисплатинової групи (Т8+cisPt) (р˂0,05).  

 

При затримці дозрівання нормобластів на ранніх стадіях даний індекс 

знижується, що спостерігається при гемолітичних, залізодефіцитних та 

гіпопластичних анеміях [357].  
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 А       Б 

Рис. 3.9. Відбиток кісткового мозку щурів з карциномою Герена (група Т8) – А 

(Мегакаріоцит); щурів з карциномою Герена, яким вводили цисплатин (Т8+cPt) - Б 

(Мегакаріобласт з лопастним ядром); збільшення ×1000. 

 

За введення кластерних сполук Ренію (спосіб 1) показано зниження 

кількості еритробластів (на 32,3-62,5% відносно групи T8) та підвищення 

кількості базофільних нормобластів (на 27-72% відносно групи T8). За 

введення сполук Ренію − Reцис-ізоб. та Reіндол. (рис.3.10, А і Б) показано 

нормалізацію кількості еритробластів, рівня базофільних і 

поліхроматофільних нормобластів, зафіксовано лише поодинокі 

мегакаріоцити та низькодиференційовані клітини еритроїдного ряду.  

 

 А  Б 

Рис.3.10. Відбиток кісткового мозку щурів з карциномою Герена, яким вводили сполуку 

Ренію (Reцис-ізоб.) – А та Б – сполуку Ренію (Reіндол.): 1- багатоядерний мегакаріоцит; 

збільшення ×1000.  

 

1 
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Введення Reферул. призводить до зниження кількості еритробластів на 

62,5% та підвищення базофільних (в 1,7 рази) та поліхроматофільних (в 2,1 

рази) нормобластів у порівнянні з групою Т8, при цьому індекс дозрівання 

еритрокаріоцитів знаходиться у межах контрольної групи (рис.3.11, А). 

                                          А        

Рис.3.11. Відбиток кісткового мозку щурів з карциномою Герена, А - яким вводили 

сполуку Ренію (Reферул.): 1 – базофільні нормобласти; збільшення ×1000. 

  

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

еритробластів (на 45% відносно групи Т8) та на відбитках кісткового мозку 

зафіксовано дещо збільшена кількість мегакаріоцитів у разі введення систем 

Reцис-ізоб.+сPt (рис.3.12, А) та Reіндол.+cPt (рис. 3.12, Б).  

 А  Б 

Рис.3.12. Відбиток кісткового мозку щурів з карциномою Герена, яким вводили системи 

Re-Pt (Reцис-ізоб.+сPt) – А та Б – сполуку Ренію (Reіндол.+cPt); збільшення ×1000.  

 

1 
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Система Reферул.+cPt призводить до збільшення кількості 

еритробластів та сягає контрольних значень. При цьому рівень базофільних і 

поліхроматофільних нормобластів підвищується на 91% і 61% відповідно, а 

рівень оксифільних нормобластів підвищується в 5,5 рази у порівнянні з 

групою Т8 та значно перевищує показники цисплатинової групи (рис.3.13). 

                                   

Рис.3.13. Відбиток кісткового мозку щурів з карциномою Герена, яким вводили систему 

Re-Pt (Т8+Reферул.+сPt); збільшення ×1000. 

 

За введення змішаних наноліпосом з кінцевим молярним 

співвідношенням компонентів системи 4:1 показано зменшення токсичної дії 

цисплатину для системи [Reцис-ізоб+cPt], що проявляється у відсутності 

патологічних змін. Кількість еритробластів, нормоеритробластів та індекс 

дозрівання еритрокаріоцитів знаходяться у межах контролю. У разі введення 

систем [Reферул. + cPt] та [Reіндол. + cPt] показано зниження рівня еритробластів 

в 3,5 і в 2,9 рази у порівнянні з групою Т8 до рівня цисплатинової групи; 

індекс дозрівання еритрокаріоцитів знаходиться у межах контрольної групи 

(рис. 3.14, А і Б). 
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 А   Б 

Рис.3.14. Відбиток кісткового мозку щурів з карциномою Герена, яким вводили систему 

Re-Pt А – [Reферул.+сPt] і Б - [Reіндол.+сPt]; збільшення ×1000. 

 

Отже, показано, що еритропоез у щурів з карциномою Герена носить 

нормобластичний характер: переважають ядровміщуючі клітини, 

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, зафіксовано значну кількість 

мегакаріоцитів у вигляді великих клітин з поліморфним гіперсегментованим 

ядром та широкою зоною цитоплазми, плазматичні клітини та є вираженою 

еозинофілія (11%). Така картина кісткового мозку відповідає даним 

дослідження функціонального стану системи крові та еритроцитів за 

біохімічними показниками. Виявлена динаміка змін клітинного складу 

червоного кісткового мозку щурів підтверджується експериментальними 

даними, які описують стан крові піддослідних тварин. При цьому в крові 

зберігаються признаки пригнічення еритрону під дією цисплатину та 

карциноми Герена. За введення кластерних сполук Ренію різними способами 

показано зниження кількості еритробластів в середньому на 45% та 

підвищення кількості базофільних нормобластів в середньому на 49,5% 

відносно групи Т8, притаманних цисплатиновій терапії, що може бути 

пов’язане з регуляцією біосинтезу еритропоетину сполуками Ренію. 
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Результати, що наведені в цьому розділі, опубліковані в наступних 

роботах:  

1. Антиоксидантні властивості кластерних сполук Ренію та їхній вплив на 

еритропоез щурів-пухлиноносіїв / Воронкова Ю.С., Бабій С.О., Іванська 

Л.В., Штеменко О.В., Штеменко Н.І. // Український біохімічний журнал. – 

2015. – 87. - №1. – с. 99-108.  

2. Cancer-related anaemia on the model of tumor growth under introduction of 

cytostatics and cluster rhenium compounds / Voronkova Yu., Rudenko K., Vovk 

A., Shtemenko N. // Молодь і поступ біології: Тези IX Міжнародної наукової 

конференції студентів і аспірантів (16-19 квітня 2013, м.Львів). – Львів, 

Сполом, 2013. – с.42.  

3. Особливості впливу цисплатину та кластерних сполук Ренію на 

систему червоної крові та кістковий мозок щурів-пухлиноносіїв / Ю.С. 

Воронкова, Н.І. Штеменко // Матеріали ХІ Українського біохімічного 

конгресу (6-10 жовтня 2014 р., м. Київ), Український біохімічний журнал. – 

2014. – вип.1. – т.86, №5. – с.133. 

4. Вплив кластерних сполук Ренію на еритропоез у щурів із карциномою 

Герена / Ю.С. Воронкова, С.О. Бабій, Н.І. Штеменко // Молодь і поступ 

біології: Тези ХІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів 

(20-23 квітня 2015, м. Львів). – Львів, Сполом, 2015. – с.93. 

 

 

3.5  Вивчення впливу кластерних сполук Ренію на активність 

глюкозооксидази in vitro 

 

 Згідно з метою роботи  досліджено вплив кластерних сполук Ренію з 

різними органічними лігандами на активність глюкозооксидази у 
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експерименті in vitro. Показано, що кластерні сполуки Ренію з органічними 

лігандами впливають на активність глюкозооксидази (рис. 3.15). 

 

Рис. 3.15. Активність глюкозооксидази при інкубації з кластерними сполуками Ренію у 

концентрації 10
-6

М. 

 

Існує залежність активації ферментної системи від часу інкубації зі 

сполуками Ренію. В цьому відношенні між Re-ацетатним (Reацет.) та Re-

тетраізобутиратним (Reтетра-ізоб.) сполуками можна відмітити значну 

подібність у активації досліджуваної оксидази: відбувається зростання 

показнику, що вивчається до часу інкубації 2 години, а після 3 годин 

інкубації показано зниження активності при застосуванні комплексу Reацет. в 

концентрації 10
-6

 до значень, менших за контрольний показник. Для системи 

Reтетраіз. також виявлено подібну залежність. Однак, після 3 годин інкубації 

активність системи лишається вищою за показник контролю (на 6,5%). 

Отримані дані свідчать про зворотній механізм зв’язування кластерних 

сполук Ренію з білками системи, а саме: спочатку утворюється більш 

щільний комплекс білок – Reацет. та білок – Reтетраіз. Але, реакція має зворотній 

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

рівноважною: 

Prot + Reацет. ↔ Prot – Reацет., 
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відповідна реакція і для сполуки Reтетра-ізоб.. З часом відбувається гідроліз 

сполук Ренію Reацет. та Reтетра-ізоб., отже, рівновага зсувається у бік вільного 

ферменту.  

При концентрації сполук Ренію 10
-6

 знайдено (рис. 3.15), що сполуки 

Reацет. та Reтетра-ізоб. майже не впливають на активність глюкозооксидази 

порівняно з контролем; активність зростає на 4-7% для Reацет. після одно- та 

двогодинної інкубації та на 3-8% для Reтетра-ізоб., а ReГАМК знижує активність 

оксидази у 2 рази порівняно з контролем.   

При дослідженні сполук Ренію при концентрації 10
-8

 відмічено (рис. 

3.16), що активуючий вплив належить комплексу Ренію − Reацет., після однієї 

години інкубації його активність зростає на 24%, а вже після трьох годин 

інкубації відбувається зниження показників до рівня контролю, що може 

бути пояснено зворотнім зв’язуванням комплексу з активним центром 

глюкозооксидази, в якому розташовані залишки гістидину.  

 

Рис. 3.16. Активність глюкозооксидази при інкубації з кластерними сполуками Ренію у 

концентрації 10
-8

М. 

 

Для Reтетра-ізоб. показано незначне збільшення активності на 12% після 

15 хв. інкубації та поступове зниження активності на 9% порівняно з 

контролем. При дослідженні ReГАМК показано, що з часом інкубації 
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активність зростає, що може бути доказом незворотнього зв’язування 

комплексу Ренію з молекулою білка.  

Отримані дані (рис. 3.17) при дослідженні активності 

глюкозооксидази від часу інкубації та концентрації сполук 10
-10

 вказують на 

те, що комплекси Reацет. та Reтетра-ізоб. також практично не впливають на 

активність глюкозооксидази порівняно з контролем.  

 

Рис. 3.17. Активність глюкозооксидази при інкубації з кластерними сполуками Ренію у 

концентрації 10
-10

М. 

 

Показано збільшення активності для Reацет. після одно- та 

двохгодинної інкубації на 7-15% порівняно з контролем, але вже після трьох 

годин показник сягає значень контролю. Подібні результати отримано і для 

Reтетра-ізоб. – спочатку відмічено збільшення на 8% після однієї години 

інкубації порівняно з контролем, а вже після трьох годин даний показник 

сягав значення контролю, що підтверджує припущення щодо механізму 

взаємодії кластерних сполук Pенію з органічними лігандами з білками.     

Активуюча дія пригнічується разом із ліпофільністю радикала. В усих 

випробуваних концентраціях комплексів, окрім ReГАМК максимальну 

активацію активності спостерігали після одногодинної інкубації, яка 

досягала 7-24%. Після двох та трьох годин інкубації активація ферментів 
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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.  

Проаналізувавши залежність впливу ReГАМК на активність системи 

вивчаємих ферментів, можна сказати, що ця реакція практично незворотня. 

Оскільки в Reацет. та Reтетра-ізоб. лігандами, що оточують кластерний фрагмент, 

є гідрофобні радикали, можна припустити, що ці сполуки реагують з 

гідрофобними залишками амінокислот, що значно не впливає на 

конформацію активного центру оксидоредуктаз та їхню активність. На 

відміну від Reацет. та Reтетра-ізоб., ReГАМК має позитивно заряджений радикал − 

ГАМК. Ця кластерна сполука може реагувати з іоногенними амінокислотами, 

що розташовані в активному центрі глюкозооксидази – це залишки гістидину 

та амінокислотами, які розташовані в активному центрі пероксидази – це 

гістидин та аргінін; або зв’язується з іоногенними амінокислотами глобули 

ферментів шляхом утворення іонних зв’язків, що, на відміну від гідрофобних 

взаємодій, значно змінює конформацію білків і негативно впливає на активні 

центри ферментів. 

Отже, кластерні сполуки Ренію з органічними лігандами 

безпосередньо взаємодіють із білковими молекулами системи 

глюкозооксидази. Активність глюкозооксидази вірогідно змінюється в 

середньому на 4-24%.  Кластерна сполука Ренію ReГАМК знижує активність 

глюкозооксидази, а сполуки Ренію 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. 

 

Результати, що наведені в цьому розділі, опубліковані в наступних 

роботах:  
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1. Воронкова Ю.С. Вплив кластерних сполук ренію з органічними 

лігандами на активність глюкозооксидази / Воронкова Ю.С., Штеменко Н.І. 

// Вісник Дніпропетровського університету. Серія Біологія. Екологія. – 2011. 

– Вип.2, т.1. – С. 18-23.  

 

 

3.6. Вплив активних форм кисню та кластерної сполуки Ренію на 

біохімічні характеристики еритроцитів людини in vitro 

 

Концентрація глюкози та гексокіназна активність в інтактних 

еритроцитах, що витримувалися на протязі 24-ох годин в еритроцитах та 

інкубувалися у розчині з кластерною сполукою Ренію з тетра-ізобутиратним 

лігандом (Reтетра-ізоб.) практично не змінювалися. При інкубації еритроцитів у 

середовищі Фентона (F) відбувається різке зниження концентрації глюкози 

(рис.3.18). 

 

Рис. 3.18. Рівень глюкози в еритроцитах в залежності від часу інкубації в середовищі 

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

 M). Примітка: 
*
 - р˂0,05 відносно 

контрольної групи; 
#
 - р˂0,05 відносно групи F. 

 

Концентрація глюкози у еритроцитах знижується 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. 
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Можливо, що таке різке зниження концентрації глюкози у еритроцитах після 

24-ох годинної інкубації обумовлено або блокуванням транспортної системи 

головного енергетичного субстрату – глюкози ‒ в умовах посиленого 

генерування активних форм кисню, або значним підсиленням процесу 

утилізації глюкози. Недолік енергетичних ресурсів може призводити до 

порушення сталості внутрішнього складу еритроцитів і порушення цілісності 

їхньої мембрани, що спостерігається у наших експериментах in vivo [275, 

303] у моделі карциноми Герена і застосуванні цисплатину та пояснює 

наявність анемічних явищ при радикальному вибухові. Застосування розчину 

Reтетра-ізоб. при інкубації еритроцитів у середовищі Фентона (F+ Reтетра-ізоб.) 

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

часу інкубації порівняно з групою F.  

Зниження концентрації глюкози супроводжувалося зниженням АТР 

(табл. 3.16). 

Таблиця 3.16. 

АТР та гексокіназна активність еритроцитів в залежності від часу 

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

 

M) (М±m) 

Час 

інкубації, 

години 

АТР, ммоль Рі / 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 0,640 ± 0,020 0,720 ± 0,020 

2 0,102 ± 0,002
*
 0,112 ± 0,014

*
 0,530 ± 0,015

*
 0,700 ± 0,020

#
 

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

*
 0,660 ± 0,020

#
 

Примітка: * - р˂0,05 відносно контрольної групи; # - р˂0,05 відносно групи F. 

 

При цьому джерелом енергії макроергів в еритроциті є синтез АТР, 

який синтезується виключно внаслідок гліколізу у еритроцитах. Показано, 

що через 2 години інкубації еритроцитів у середовищі Фентона АТР у них 
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знижується майже на 25% порівняно з контролем, через 4 години – на 32%, а 

через 24 години – на 53% порівняно з контролем. При інкубації еритроцитів у 

середовищі Фентона та додаванні розчину Reтетра-ізоб. показано, що АТР при 

миттєвому вимірюванні підвищується на 5% порівняно з групою F, але є 

нижчим на 13% порівняно з контрольною групою; після 2-х годин інкубації 

знижується на 18% порівняно з контролем,  після 4-х годин – знижується на 

15% відповідно до контролю. Але, після 24-х годинної інкубації зафіксовано 

підвищення АТР у 1,1 разів порівняно 4-х годинною інкубацією і це значення 

перевищує на 6% значення групи, де вимірювання АТР проводили одразу ж 

після внесення розчину Reтетра-ізоб. Поряд з цим, відмічено підвищення рівня 

АТР у всіх випадках при додаванні розчину Reтетра-ізоб. порівняно з групою F. 

Так, показано, що при миттєвому вимірюванні в даній групі рівень АТР 

підвищується на 5%, після 2-ох годинної інкубації – на 10%, після 4-ох годин 

– на 25%, а після 24-ох годинного інкубування – на 95% відповідно 

порівняно зі значеннями групи F. 

       При дослідженні гексокіназної активності показано, що з часом 

інкубації у середовищі Фентона її активність у гемолізаті еритроцитів 

помірно знижується (табл. 3.16). Так, після 2-ох годин інкубації зафіксовано 

зниження гексокіназної активності на 29% порівняно з контролем, після 4-ох 

– на 38%, а після 24-ох годин – на 50% порівняно з контролем. Таке 

зниження гексокіназної активності, вірогідно, можна пов’язати також зі 

зниженням інтенсивності гліколітичного процесу. При дослідженні 

гексокіназної активності в умовах генерування АФК та додаванні розчину 

Reтетра-ізоб. показано, що відбувається помірне зниження даного показнику 

після 2-ох та 4-ох годинної інкубації на 5% та 14% відповідно порівняно з 

контролем. Поряд з цим показано значне підвищення гексокіназної 

активності при миттєвому вимірюванні на 12,5%, після 4-ох годинного 

інкубування – на 39% та після 24-ох – на 78% порівняно з групою F; при 

цьому найбільше значення гексокіназна активність набуває у серії дослідів 
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після 2-ох годинної інкубації (підвищення на 32% порівняно з групою F). 

Поряд з цим, дані значення знаходяться в межах значень групи, де проводили 

інкубацію еритроцитів у фізіологічному розчині при додаванні розчину 

Reтетра-ізоб. (К+ Reтетра-ізоб.). Таке помірне зниження гексокіназної активності у 

разі інкубації лише у середовищі Фентона може свідчити про існування 

певних захисних механізмів, які спрямовані проти руйнуючої дії АФК та на 

підтримання функціональної активності еритроцитів. Застосування ж 

кластерної сполуки Ренію навпаки підвищує гексокіназну активність та 

нормалізує даний показник, сприяючі майже повному відтворенню 

показників контрольної групи. 

Отже, показано, що сполуки Ренію в експерименті in vitro можуть 

впливати на деякі біохімічні характеристики еритроцитів. Показано, що 

сполуки Ренію зменшують патогенний ефект оксидативного стресу, 

можливо, за рахунок взаємодії з генерованими радикалами. 

 

Результати, що наведені в цьому розділі, опубліковані в наступних 

роботах:  

1. Воронкова Ю.С. Регуляція енергетичного обміну 

еритроцитів за допомогою речовини з почверним зв’язком / Ю.С. 

Воронкова, Н.І. Штеменко // Медична хімія. – 2013. – 2(55). – т.15. – С. 

15-20.  
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РОЗДІЛ 4 

ЗАКЛЮЧЕННЯ 

 

Дослідження системи червоної крові займає одне із перших місць при 

розвитку новоутворення, введенні цитостатиків, таких як цисплатин, та 

призначенні протипухлинної терапії. Кров відповідає кількісними та 

якісними змінами свого складу на будь-які екзогенні та ендогенні впливи з 

метою підтримки гомеостазу. Вивчення кількісних характеристик 

периферичної крові безсумнівно дає уявлення про вплив досліджуваних 

факторів на систему червоної крові, але без оцінки якісних змін не дозволяє 

повною мірою охарактеризувати реакцію останньої. Порушення гемо- та 

еритропоезу – це постійні ознаки онкологічних захворювань, що вказують на 

злоякісність пухлинного росту [258].  

У попередніх роботах кафедри біофізики та біохімії 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

розроблено нову протипухлинну систему Реній-Платина (система Re-Pt) та 

показано унікальні антиоксидантні, антирадикальні, гепатопротекторні та 

нефропротекторні властивості сполук Ренію з почверним зв’язком [254; 281; 

296; 316]. Так, показано, що кластерні сполуки Ренію мають властивості 

пригнічувати ріст карциноми Герена при їхньому індивідуальному введенні у 

наноліпосомній формі та, особливо ефективно, у складі протипухлинної 

системи Реній-Платина [251; 296]. Особливої уваги заслуговує 

антигемолітична активність сполук Ренію, яка проявляється у підвищенні 

гемоглобіну до 44%, підвищенні гематокриту до 47% та кількості 

еритроцитів до 50%, зниженні кількості патологічних форм еритроцитів на 

30-40% у порівнянні з групою пухлиноносіїв [251; 296]. На нашу думку, 

механізм антигемолітичної активності цих сполук у моделі канцерогенезу 

включає не стільки їхню мембранотропну активність щодо стабілізації 

мембрани еритроцитів, яку було показано в експериментах in vitro [304; 305], 
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а зачіпає процес еритропоезу у кістковому мозку через підтримку 

біосинтетичної активності нирок, де відбувається синтез еритропоетину 

[116]. Отже, основна мета, що ставилася у цій роботі – це дослідити 

біохімічні характеристики еритроцитів у моделі пухлинного росту щурів за 

введення кластерних сполук Ренію і цисплатину in vivo з одночасною 

розробкою схеми можливого механізму впливу кластерної сполуки Ренію на 

систему червоної крові, вміст еритро- і нормобластів кісткового мозку, що 

надає змогу пояснити антианемічні властивості цих сполук та у 

експериментах in vitro визначити можливість безпосереднього впливу 

кластерних сполук Ренію на деякі біохімічні характеристики еритроцитів та 

створити узагальнену схему можливого механізму антианемічної дії 

кластерних сполук Ренію.  

Нами виявлено, що ріст карциноми Герена призводив до анемічного 

стану експериментальних тварин: показано зниження гемоглобіну (на 33%), 

гематокриту, кількості еритроцитів та підвищення рівня патологічних форм 

еритроцитів (у 5 разів). Нами вперше показано, що введення кластерних 

сполук Ренію незалежно від способу призводить до нормалізації показників 

червоної крові, що свідчить про антианемічні властивості сполук Ренію. 

Отримані результати щодо введення сполук Ренію у цис- та транс-

конфігурації виявили, що введення транс-дикарбоксилатів диренію у 

ліпосомній формі не призводить до поліпшення показників системи червоної 

крові. Введення змішаних наноліпосом, навантажених одночасно 

цисплатином та кластерною сполукою Ренію цис- та транс-конфігурації, 

призводить 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 у 2 рази у порівнянні з групою 

Т8. Ми пояснюємо різний вплив цис- і транс-сполук Ренію різною 

швидкістю взаємодії з радикалами; у наноліпосомі змішаного складу, 
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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. 

Отже, можна зробити висновок, що застосування сполук Ренію 

незалежно від способу введення значно покращує біохімічні та морфологічні 

показники крові у порівнянні з цисплатиновою групою, що підтверджує 

антианемічні властивості кластерних сполук Ренію. 

Наступним етапом нашої роботи було – з’ясувати, як змінюються 

біохімічні характеристики еритроцитів в умовах канцерогенезу та після 

введення сполук Ренію та протипухлинної системи Re-Pt. Ріст пухлини 

супроводжується гіпоглікемією (рис.3.1, 3.2); концентрація глюкози 

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

порівнянні з контрольною групою. За введення цисплатину показано 

підвищення концентрації глюкози в еритроцитах (у 2,14 рази). 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. [153]. Введення сполук Ренію різними способами сприяє зміні 

концентрації глюкози у бік нормального рівня. Даний показник був на 12,5% 

нижче ніж у цисплатиновій групі та більше на 87,4%, ніж у групі щурів-

пухлиноносіїв. Mожна узагальнити, що введення сполук Ренію у будь-якій 

формі призводить до нормалізації концентрації глюкози та фруктози в крові 

дослідних тварин у моделі канцерогенезу. Поряд з цим, нами показано, що з 

ростом пухлини змінюється і активність деяких ферментів гліколізу, а саме: 

гексокіназна активність в гемолізаті еритроцитів підвищується у 2,3 рази, 

лактатдегідрогеназна активність у 4 рази, а АТР знижується у 1,4 рази у 
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порівнянні з групою інтактних щурів, що може свідчити про інтенсифікацію 

внутришньоеритроцитарних гліколітичних реакцій, що на нашу думку є 

необхідним для підтримки цілостності еритроцитарних клітин та їхнього 

функціонального стану. Введення сполук Ренію різними способами 

призводить до зниження гексокіназної активності (на 39%); 

лактатдегідрогеназної активності (на 63,5%) та підвищення АТР відносно 

групи щурів-пухлиноносіїв, що свідчить про здатність сполук Ренію до 

нормалізації даних біохімічних показників еритроцитів у моделі пухлинного 

росту. Отримані дані свідчать про коригуючу дію кластерних сполук Ренію 

щодо досліджуємих біохімічних характеристик еритроцитів щурів в умовах 

росту пухлини. 

Оскільки в отриманих нами результатах виявлено зміни в біохімічних 

та морфологічних характеристиках червоної крові під дією цисплатину та 

сполук Ренію, то постало питання щодо вивчення можливого впливу даних 

сполук на  клітинний склад еритроцитарного ростку кісткового мозку щурів 

у експериментальній моделі канцерогенезу. У ряді робіт присвячених 

дослідженню ролі порушень кістковомозкового кровотворення в розвитку 

анемії при канцерогенезі показано стан депресії еритроїдного ростку у 

тварин з перещеплюваними пухлинами, на що вказувало зниження кількості 

еритроїдних клітин-попередників [84; 105; 130], зниження кількості еритро- і 

нормобластів [326]. Нами показано, що за введення цисплатину знижуються 

кількість поліхроматофільних нормоцитів (на 66,7% відносно контрольної 

групи та на 53,9% відносно групи Т8), еритробластів (на 33,4% відносно 

контрольної групи і на 56,3% відносно групи Т8), 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. За введення системи Re-Pt (спосіб 2) виявлено 

зниження загальної кількості еритробластів (на 45%), застосування 

протипухлинної системи Re-Pt (спосіб 3) зменшує токсичну дію цисплатину, 
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що проявляється у відсутності патологічних змін; кількість еритробластів, 

нормоеритробластів та індекс дозрівання еритрокаріоцитів при цьому 

знаходяться у межах норми. За отриманими результатами запропоновано 

можливу схему впливу кластерної сполуки Ренію на систему червоної крові 

та вміст еритро- і нормобластів кісткового мозку при розвитку 

новоутворення та застосуванні цитостатичної терапії (рис. 4.1).  

      

А                                             Б 

Рис. 4.1. Схема впливу кластерної сполуки Ренію на систему червоної крові та вміст 

еритро- і нормобластів 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 [76; 82; 

116], на нашу думку, розвиток оксидативного стресу може призводити до 

порушення синтезу цього гормону. За дефіциту еритропоетину, що виникає 

внаслідок росту пухлини порушується процес еритропоезу, що 

підтверджується нашими експериментальними даними дослідження 

кісткового мозку і морфологічної картини крові: збільшується кількість 

еритробластів (на 52,4%), пригнічується утворення всіх форм нормобластів 

(базофільних на 15,4%, поліхроматофільних – на 27,8%, оксифільних – на 

60%), що призводить до зниження кількості зрілих еритроцитів (на 33%) на 



120 

 

фоні збільшення їхніх патологічних форм (у 5 разів), зниження рівня 

гемоглобіну (на 33%) і гематокриту (на 13,5%). 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 

[УБЖ, 2015], що може підтримувати гормон-синтезуючу функцію нирок. 

Отже, на основі отриманих даних, показана нормалізація показників 

системи червоної крові і кісткового мозку. За введення кластерних сполук 

Ренію різними способами показано зниження кількості еритробластів в 

середньому на 45% та підвищення кількості базофільних нормобластів в 

середньому на 47% 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 [296; 316].  

Дослідження впливу вільних радикалів на найважливіші функції живої 

клітини є актуальним питанням біохімії, оскільки доведено регуляторну роль 

радикальних реакцій у багатьох біохімічних процесах [246]. Інтенсивність 

вільнорадикальних процесів та стан антиоксидантної системи (АОС) 

залежать від характеру метаболічних процесів у різних клітинах та тканинах. 

Деякі тканини (мозок, легені) мають підвищену чутливість до окисного 

стресу, що пов'язано з особливістю їхнього метаболізму. Еритроцити також є 

чутливими до редокс-статуту організму тварин та людини. Саме тому 

дослідження однієї з ланок метаболізму еритроцитів в умовах посиленого 

генерування активних форм кисню (АФК) є важливим питанням при 

вивченні та розумінні основних механізмів розвитку окисного стресу. Як 

показано у 3 розділі, ріст пухлини та застосування цисплатину 
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супроводжуються гіпоглікемією (концентрація глюкози знижується на 42% в 

плазмі крові щурів і на 27% в гемолізаті еритроцитів) та одночасно 

анемічними явищами (знижуються гемоглобін на 33%, кількість еритроцитів 

‒ на 33% та підвищується рівень патологічних форм еритроцитів в 5 разів), 

але залишалося нез’ясованим питання: чи сполуки Ренію безпосередньо 

впливають на деякі біохімічні характеристики еритроцитів, або 

опосередковано – через гальмування радикальних процесів та підтримку 

АОС організму. Тому, наступним етапом роботи є дослідження біохімічних 

характеристик еритроцитів в умовах посиленого генерування активних форм 

кисню in vitro. На підставі отриманих результатів, запропоновано можливу 

схему впливу кластерної сполуки Ренію з тетра-ізобутиратним лігандом на 

біохімічні характеристики еритроцитів (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2. Схема впливу кластерної сполуки Ренію – Reтетра-ізоб. (І) на метаболізм 

еритроцитів. 

Умовні позначення:              - напрямок послідовності біохімічних реакцій в 

інтактному еритроциті;  

      - вплив I на транспорт глюкози крізь еритроцитарну мембрану (А);  

          - вплив I на інтенсивність продукції активних форм кисню та її пригнічення (Б); 
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 - вплив I на активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (В). 1 – гексокіназа; 2 – 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа; 3 – глутатіонредуктаза; 4 – глутатіонпероксидаза; 5 – 

каталаза, 6 – супероксиддисмутаза. 

 

Глюкоза проникає в еритроцити за допомогою спеціальної 

транспортної системи (GLUT 1), яка локалізована у мембрані [174; 214]. Ми 

припускаємо можливість того, що кластерна сполука Ренію впливає на 

роботу GLUT 1 (рис.4.2, А) шляхом опосередкованого впливу на стабілізацію 

мембрани еритроцитів, оскільки, як показано раніше, Reтетра-ізоб.  та інші 

сполуки Ренію з почверним зв’язком стабілізують мембрани еритроцитів 

[204; 205; 303-305]. Близько 90% глюкози, що надходить до еритроцитів 

використовується у гліколітичних реакціях, а решта 10% - у 

пентозофосфатному шляху, який пов'язаний з глутатіоновою системою 

захисту еритроциту від дії АФК. Швидкість метаболізму при цьому в нормі 

контролюється наявністю NADP
+
. При окисному стресі крізь 

пентозофосфатний шлях може проходити набагато більший потік глюкози. 

Головна функція пентозофосфатного шляху при цьому полягає у продукції 

NADPH∙Н
+
, який необхідний для підтримання у відновленій формі 

глутатіону, який нейтралізує продукти вільнорадикального окиснення у 

еритроциті. Важлива роль в даному випадку належить компонентам, які 

приймають участь у метаболізмі глутатіону (глюкозо-6-фосфатдегідрогеназі, 

глутатіонредуктазі тощо), дія яких забезпечує захист білкових та ліпідних 

структур від негативного впливу АФК. Ми припускаємо, що сполука Reтетра-

ізоб.  також опосередковано впливає на певні біохімічні характеристики 

еритроцитів через регулювання редокс-статуту всієї клітини (рис.4.2, Б), 

оскільки відома антирадикальна активність почверного зв’язку [296]. Reтетра-

ізоб. може безпосередньо впливати на білки-ферменти, наприклад, на глюкозо-

6-фосфатдегідрогеназу (В) та гальмувати оксидативний стрес через 

знешкодження активних форм кисню, підтримуючи роботу 

пентозофосфатного шляху.  
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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 більш інтенсивном використанні макроергічних 

субстратів для збільшених енерговитрат та можливим зниженням 

інтенсивності гліколізу в еритроцитах. Причиною зниження інтенсивності 

гліколітичних реакцій у еритроциті можуть бути не тільки зменшення 

концентрації глюкози (на 57%) (у зв’язку з відсутністю її притоку з 

навколишнього середовища та утилізацією еритроцитами), а також 

пригнічення гексокіназної активності на 39,5%. Введення кластерної сполуки 

Ренію призводить до відновлення концентрації глюкози (на 60-157%), АТР 

(на 5-95%) та гексокіназної активності, сприяючи нормалізації даних 

показників, що можна пояснити можливим опосередкованим впливом даної 

сполуки на гальмування радикальних процесів та підтримку антиоксидантної 

системи організму і можливістю впливу сполук Ренію на біохімічні 

характеристики еритроциту шляхом знешкодження активних форм кисню. 

Отже, у наших дослідженнях доведено, що введення кластерних 

сполук Ренію тетракарбоксилатного та цис-дикарбоксилатного типу та 

цисплатину різними способами у моделі пухлинного росту (карциноми 

Герена Т8) призводить до нормалізації системи червоної крові, що 

підтверджується підвищенням гемоглобіну (на 44%), нормалізацією 

гематокриту, підвищенням кількості еритроцитів (на 32%), зниженням 

патологічних форм еритроцитів (на 75%) та нормалізацією еритропоезу 

щурів-пухлиноносіїв, що свідчить про антианемічні властивості даних 

сполук.  

Вперше показано, що введення транс-дикарбоксилатів диренію у 

ліпосомній формі не призводило до поліпшення показників системи червоної 

крові. Введення змішаних наноліпосом, навантажених одночасно 

цисплатином та кластерною сполукою Ренію цис- та транс-конфігурації, 
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підвищувало загальну кількість еритроцитів (на 48% і 40%), рівень 

гемоглобіну та знижувало рівень патологічних форм еритроцитів (в 6,3 та 2 

рази) у порівнянні з групою пухлиноносіїв та наближало до нормального 

рівня, що підкреслює доцільність використання наноліпосом змішаного 

складу. За введення сполук Ренію різними способами також показано 

нормалізацію вмісту моноцукрів в еритроцитах щурів-пухлиноносіїв з 

одночасним зниженням активності гліколітичних еритроцитарних ферментів, 

що свідчить про здатність сполук Ренію до нормалізації біохімічних 

характеристик еритроцитів.  
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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 експериментах 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 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 вмісту 

глюкози в еритроцитах дослідних щурів. Введення цисплатину під час росту 

пухлини супроводжується підвищенням гексокіназної активності 

еритроцитів і лактатдегідрогеназної активності та зниженням АТР. Введення 
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сполук Ренію різними способами призводить до зниження ензиматичної 

активності вказаних ферментів на 39-63% та підвищення рівня 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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