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Вивчено антиоксидантну і протипухлинну активність дикарбоксилатів диренію цис- і транс-
конфігурації з різними органічними лігандами на моделі пухлинного росту (карцинома Герена). По-
казано, що сполуки різної конфігурації виявляють подібний протипухлинний ефект, проте для цис-
дикарбоксилатів диренію (ІІІ) характерні значніший антиоксидантний ефект і ступінь активації 
еритроцитарної супероксиддисмутази (сОД). Вперше показано залежність між структурою 
дикарбоксилатів диренію (ІІІ) та їхньою здатністю до активації еритроцитарної сОД у тварин 
із карциномою Герена. Дослідження in vitro показали, що сполуки ренію цис- і транс-конфігурації 
взаємодіють з еритроцитарною сОД і здійснюють подібну зміну вторинної структури протеїну. 
Для цис-дикарбоксилату диренію встановлено сОД-подібну активність, нехарактерну для транс-
дикарбоксилату. Вивчені особливості взаємодії сполук ренію із сОД in vitro тільки частково пояс-
нюють активацію сОД в експериментах in vivo. Зроблено спробу пояснити відмінності механізмів 
антиоксидантної активності цис- і транс- дикарбоксилатів диренію.

К л ю ч о в і  с л о в а: супероксиддисмутаза, ТБК-активні продукти, сполуки ренію з органічними 
лігандами, цисплатин, модель пухлинного росту, оксидативний стрес.

Процес розвитку пухлини 
супроводжується зміною окисно-
відновної рівноваги за участю активних 

форм кисню, що призводить до активації про-
цесу пероксидного окислення ліпідів (ПОЛ) 
і антиоксидантної системи (АОС), насампе-
ред, супероксиддисмутази (СОД) в організмі 
пухлиноносіїв [1]. Супероксиддисмутаза 
(1.15.1.1) належить до найважливіших ензимів 
антиоксидантного захисту. Підтверджено 
той факт, що активність СОД пов’язана з 
інтенсивністю ПОЛ і залежить від накопи-
чення продуктів ПОЛ та від виду і гістогенезу 
пухлин, а також від стадії їхнього прогресу-
вання [2]. СОД разом з іншими компонентами 
АОС та ПОЛ забезпечують взаємодоповнюючу 
регуляцію вільнорадикального окислення, що 
спрямована на стабілізацію, насамперед, мем-
бран еритроцитів [3].

Антиоксидантні властивості препаратів, у 
тому числі і протипухлинні, можуть відігравати 
вирішальну роль у кореляції патологічних 
станів [4]. Кластерні сполуки ренію мають 
унікальний реакційний центр – Re≣Re  з 
відновними властивостями. Ці сполуки ви-
являють низьку токсичність, антиоксидантні, 

гепато- та нефропротекторні властивості на 
моделях гострого токсичного гепатиту та за 
канцерогенезу [5–7], стабілізують мембрани 
еритроцитів та коригують стан окисного стре-
су на цих моделях і на моделях гемолітичних 
анемій [8, 9]. Серед кластерних сполук ренію 
особливо цікавою групою є цис-дикарбоксилати 
диренію, які виявляють помірну протипух-
линну активність у разі їхнього окремого вве-
дення (до 60% гальмування пухлинного росту) 
та високу протипухлинну активність (97–98% 
гальмування пухлинного росту) за введення їх 
у вигляді реній–платинової сис теми (система 
Re–Pt) [10,11]. Нещодавно синтезовані транс-
дикарбоксилати диренію (ІІІ) [12] раніше 
не досліджувалися на подібну біологічну 
дію. Проте було отримано дані про їхню 
надзвичайно високу реакційну здатність 
у реакції зі штучними гальвіноксильним 
та 1,3,5-трифенілвердазильним радикала-
ми (у 700 разів більшу ніж виявляють цис-
сполуки) [13] та показано різний вплив спо-
лук цис- і транс-ряду на вторинну структуру 
гомологічних сироваткових альбумінів [14]. 
Отже, актуальною постає задача визначи-
ти антиоксидантні властивості кластерних 
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сполук ренію на моделі пухлинного росту та 
визначити, чи реалізується залежність струк-
тура – антирадикальна активність в антиокси-
дантних властивостях ренієвих сполук in vivo.

Відомо металоорганічні сполу-
ки із супероксиддисмутазною активністю, 
яка виявляється, зокрема, у ксантин–
ксантиноксидазній ензиматичній системі 
[15–17]. таким чином, актуальним питанням 
є з’ясувати можливість сполук ренію виявля-
ти СОД-подібну активність або безпосередній 
вплив їх на активність ензиму in vitro. Вив-
чення взаємодії протеїнових молекул із 
металоорганічними сполуками in vitro має 
окреме значення, оскільки висвітлює шляхи 
створення кон’югатів – синтетичних протеїнів, 
які вже використовуються в практиці [18].

Отже, метою роботи було вивчення анти-
оксидантних властивостей дикарбоксилатів 
диренію (ІІІ) цис- і транс-конфігурації на 
моделі онкогенезу за їх окремого введення 
та введення у складі системи Re–Pt, вплив 
їх на активність СОД у цих експериментах, 
а також дослідження in vitro взаємодії мо-
лекул СОД зі сполуками ренію у ксантин–
ксантиноксидазній ензиматичній системі.

матеріали і методи

У роботі досліджувалися кластерні спо-
луки диренію (ІІІ) з органічними лігандами, 
синтезовані в Українському державному 
хіміко-технологічному університеті на кафедрі 
неорганічної хімії в ліпосомних (lip, розміром 

рис. 1. Типи досліджуваних комплексних сполук ренію з органічними лігандами: і – цис-
дикарбоксилати: cis-Re2(CH3COO)2Cl4 – цис-тетрахлороди-µ-ацетатодиреній (III) (Recis-acet), 
cis-Re2(C2H5COO)2Cl4 – цис-тетрахлороди-μ-пропіонатодиреній (ІІІ) (Recis-prop), cis-Re2(i-
C3H7COO)2Cl4 – цис-тетрахлороди-µ-ізобутиратодиреній (III) (Recis-isob), cis-Re2((CH3)3CCOO)2Cl4 – 
цис-тетрахлороди-µ-півалатодиреній (ІІІ) – (Recis-piv); іі – транс-дикарбоксилати: 
trans-Re2(i-C3H7COO)2Cl4 – транс-тетрахлороди-µ-ізобутиратодиреній (III) (Retrans-isob), trans-
Re2((CH3)3CCOO)2Cl4 – транс-тетрахлороди-µ-півалатодиреній (III) (Retrans-piv); R – органічні 
ліганди (CH3–, C2H5–, i-C3H7–, (CH3)3C–); L – СН3СN, Н2О, (CH3)2SO

I                                                                II

1–5 мкм) і наноліпосомних (nl, розміром 50–
150 нм) формах, які виготовлялися за мето-
дами, що наведено в [11, 19]. За просторовою 
структурою та складом досліджувані сполуки 
належать до двох структурних типів (рис. 1).

У роботі використано 320 щурів популяції 
Wistar з масою тіла 100–120 г, яких утримували 
в стандартних умовах віварію. експерименти 
на тваринах здійснювали відповідно до правил 
«Європейської конвенції захисту хребетних 
тварин, використаних в експериментальних та 
інших наукових цілях». Пухлинний ріст моде-
лювали шляхом трансплантації здоровим щу-
рам 20%-ї суспензії клітин карциноми Герена 
(т8) у фізіологічному розчині (0,9%-й NaCl) [20]. 
Донорами ракових клітин були пухлиноносії, 
отримані з Інституту експериментальної 
патології, онкології і радіобіології ім. р. Є. Ка-
вецького НАН України безпосередньо перед 
трансплантацією. тварин було поділено на 
групи (по 10 щурів у кожній): інтактні твари-
ни (контроль); щури, яким трансплантували 
карциному Герена (т8); щури-пухлиноносії, 
яким вводили цисплатин (cisPt): одноразо-
ве введення розчину cisPt у дозі 8 мг/кг [21]; 
щури-пухлиноносії, яким вводили сполуки 
ренію за схемою антиоксидантної терапії в дозі 
7 мкмоль/кг з інтервалом в 1 добу протягом 21 
доби (спосіб 1) [22]; щури-пухлиноносії, яким 
вводили систему Re–Pt: одноразове введення 
розчину cisPt у дозі 8 мг/кг на 9 добу та сполук 
ренію у ліпосомній або наноліпосомній формі, 
починаючи з 3-ї доби після трансплантації 
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ракових клітин з інтервалом в 1 добу протя-
гом 21 доби, у дозі 7 мкмоль/кг з кінцевим 
молярним співвідношенням введених спо-
лук ренію і платини 4 : 1 (cisPt+Re) за схе-
мою антиоксидантної терапії (спосіб 2) [23]. 
Для сполук ренію терапевтичну дозу було 
підібрано експериментальним шляхом у низці 
досліджень in vitro та in vivo [8–10] з урахуван-
ням їхньої низької токсичності [24]. На 21-й 
день після трансплантації пухлини проводи-
ли декапітацію щурів під ефірним наркозом, 
зважували залишкову видалену пухлину та 
досліджували вміст тбК-активних продуктів 
(тбК – тіобарбітурова кислота) у плазмі крові 
[25], а активність СОД – в еритроцитах [26].

Дослідження вторинної структури ком-
плексу СОД зі сполуками ренію проводи-
ли на спектрометрі AVIV 202-01 Circular 
Dichroism з використанням кварцевих кю-
вет (1 см). Концентрація СОД (Sigma-
Aldrich, СшА), в експерименті дорівнювала 
0,056 мг/мл. Досліджували вплив сполуки 
Recis-isob та Retrans-isob в молярному співвідношенні 
1 : 10 до СОД одразу після додавання їх до 
протеїну у фосфатному буфері (рН 7,4). роз-
рахунок вторинної структури проводили за 
[27, 28]. Кожен вимір робили впродовж 10 хв 
у триразовому повторенні та представляли як 
середнє значення з урахуванням стандартного 
відхилення.

Активність СОД у присутності сполук 
ренію (Recis-isob, Retrans-isob) та їхню СОД-подібну 
активність in vitro визначали за використання 
ксантин–ксантиноксидазної системи [15], що 
входить до набору для визначення активності 
19160 SOD (Sigma-Aldrich Chemie GmbH). 
Внаслідок взаємодії супероксид-аніона з 
WST-1 (2-(4-йодофеніл)-3-(4-нітрофеніл)-5-
(2,4-дисульфофеніл)-2Н-тетразоліум, моно-
основна сіль) утворюється формазан, що 
має інтенсивний жовтий колір, який можна 
фіксувати спектрофотометрично. Зменшен-
ня кількості •О2

- за рахунок активності СОД 
або СОД-подібних речовин знижує утворен-
ня WST-1 формазану. Вимірювання прово-
дилися при кімнатній температурі (25 °C) 
на спектрофотометрі SHIMADZU UV-1601 
UV-visible при 440 нм кожну хвилину протя-
гом 5 хв після додавання розчину ксантин-
оксидази. екс периментально було підібрано 
концентрацію СОД (0,03 U/мг протеїну), за 
якої відбувалося 50%-е інгібування утворення 
WST-1 формазану. Концентрацію сполук ренію 
розраховували з урахуванням молекулярної 
ваги сполук та СОД у співвідношенні 1 : 10 
(СОД : Re).

результати обробляли статистично з ви-
користанням t-критерію Стьюдента. Зміни 
показників вважалися вірогідними при 
P < 0,05.

результати та обговорення

експериментально встановлено, що у 
групі, де щури з трансплантованою карци-
номою Герена не отримували впливу будь-
яких препаратів, спостерігалося значне 
підвищення (більш ніж у 5 разів) концентрації 
тбК-активних продуктів у плазмі крові, що 
свідчить про інтенсифікацію процесу ПОЛ та 
низьку ефективність роботи системи антиок-
сидантного захисту (АОЗ) (табл. 1).

Введення сполук ренію цис-конфігурації 
щурам-пухлиноносіям виявляє помірний 
протипухлинний ефект – гальмування роз-
витку пухлини становить 12,94–39,75% за 
введення ліпосомних форм і до 52,71% за вве-
дення наноліпосом. Встановлено, що струк-
тура органічного ліганду в молекулі цис-
дикарбоксилатів впливає на протипухлинні 
властивості кластерних сполук ренію, тобто 
зі збільшенням величини алкільного ради-
кала зростає протипухлинна активність спо-
луки; проте збільшення довжини радикала є 
доцільним тільки до певної довжини – С4 і є 
максимально ефективним для ізобутиратного 
ліганду за введення сполук у ліпосомній формі. 
Окреме введення цис- і транс-дикарбоксилатів 
диренію в наноліпосомних формах не має 
значних відмінностей у впливі на розвиток 
пухлини.

Введення сполук ренію цис-ряду знижує 
рівень тбК-активних продуктів на 13–43% 
порівняно з групою т8. Найзначніше зни-
ження концентрації тбК-активних продуктів 
спостерігається у разі введення сполуки 
Recis-isoblip. За окремого введення (1-й спосіб) 
сполуки з півалатними і ізобутиратними 
лігандами цис- і транс-конфігурації не 
різняться щодо гальмування інтенсивності 
ПОЛ. тобто усі досліджувані кластерні сполуки 
ренію виявляють антиоксидантні властивості 
in vivo, підтверджуючи досліди in vitro [29], що 
доводить провідну роль почверного зв’язку у 
феномені антиоксидантної дії незалежно від 
просторового розташування лігандів.

У щурів із карциномою Герена активність 
СОД в еритроцитах підвищується на 41,7% 
порівняно з контрольними значеннями, що 
свідчить про активацію ензиматичної лан-
ки захисної антиоксидантної системи [1, 3]. 
Підвищення активності СОД в еритроцитах за 
введення сполук ренію досягає 285% порівняно 
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з контрольною групою, що не має аналогів у 
відомих нам джерелах літератури. При цьому 
зі зростанням довжини органічного ліганду 
в ряду цис-дикарбоксилатів диренію (ІІІ) 
активність еритроцитарної СОД збільшується 
односпрямовано порівняно з групою т8: 

Recis-acet (127,8%) < Recis-prop (138,4%) <
< Recis-isob (147,4%) < Recis-piv (171,7%).

Отже, можна припустити, що сполу-
ки ренію впливають на еритроцитарну СОД, 
і дов жина ліганду (гідрофобність сполуки 
ренію) впливає на цей процес. 

Транс-дикарбоксилати теж збільшують 
активність СОД в еритроцитах щурів – на 
70–72% порівняно з групою т8, але не так 
значно, як цис-дикарбоксилати диренію. та-
ким чином, зафіксовано більш значний вплив 
на активність еритроцитарної СОД у 1,5 раза 
(р < 0,01) сполук ренію цис-конфігурації, ніж 
транс-конфігурації.

За введення комплексних сполук ренію 
у системі Re–Pt (2-й спосіб), на відміну 
від експериментів, обговорених вище, 
спостерігається значне гальмування розвитку 
пухлини (табл. 2).

У 20–30% випадків спостерігається повна 
редукція карциноми у досліджуваних щурів, 
що узгоджується з раніше описаними експери-
ментами з дослідження протипухлинної сис-
теми Re–Pt [11, 23]. Введення системи Re–Pt 
призводить до зниження концентрації тбК-

активних продуктів у 2–5 разів порівняно з гру-
пою щурів-пухлиноносіїв. Слід зазначити, що 
за введення систем з транс-дикарбоксилатами 
вміст тбК-активних продуктів у крові щурів 
менше лише на 10% порівняно із групою т8. 
така досить незначна різниця свідчить про 
можливо меншу ефективність системи з вико-
ристанням транс-дикарбоксилатів на цей по-
казник або її відсутність. Отже, антирадикальні 
властивості сполук ренію не залежать від фор-
ми введення та природи органічного ліганду, 
але на ці властивості впливає просторове 
розташування лігандів навколо почверного 
зв’язку. 

Виявлено значну кореляційну залежність 
між вмістом тбК-активних продуктів та 
здатністю до гальмування пухлин (r = +0,81). 
Це свідчить про можливість використання цьо-
го показника для моніторингу ефективності 
протипухлинної терапії. 

Введення системи Re–Pt, як і за окре-
мого введення сполук ренію, приводить до 
підвищення активності СОД порівняно із гру-
пою т8 приблизно на такому самому рівні. 
Для сполук ренію у складі Re–Pt системи (2-й 
спосіб) також показана залежність збільшення 
активності еритроцитарної СОД зі зростанням 
довжини алкільного радикала сполуки ренію:

Recis-acet (85,3%) < Recis-prop (94,5%) <

< Recis-isob (101,8%) < Recis-piv (175,7%). 

Т а б л и ц я  1. Показники оксидативного стресу за окремого введення сполук ренію, (1-й спосіб введен-
ня), n = 10

тут і в табл. 2:  #P < 0,05 відносно контрольної групи; * P < 0,05 відносно групи T8; ** P < 0,01; *** P < 0,001

Групи
Гальмування 

розвитку 
пухлини, %

Вміст тбК-активних 
продуктів, мкмоль/л

Активність СОД
в еритроцитах,

од./1 млн. еритроцитів

1. Контроль – 4,19 ± 0,38 124,7 ± 5,2

2. T8 0,00 22,18 ± 2,64# 176,7 ± 6,6#

3. Re cis-acet, lip 12,94 ± 2,31 19,32 ± 1,01 402,50 ± 11,74**

4. Re cis-prop, lip 16,61 ± 1,95 13,08 ± 2,12* 421,30 ±1 0,83**

5. Re cis-isob, lip 39,75 ± 3,65* 12,73 ± 1,16* 437,20 ± 13,02**

6. Re cis-piv, lip 35,36 ± 3,51* 12,91 ± 0,95* 480,10 ± 12,31**

7. Re cis-isob, nl 50,61 ± 3,78* 18,31 ± 2,87 432,2 ± 10,1**

8. Re cis-рiv, nl 52,71 ± 2,53* 17,37 ± 1,36 465,40 ± 12,24**

Середнє 3–8 34,66 ± 2,96 15,62 ± 1,58 439,78 ± 11,71

9. Re trans-isob, nl 48,24 ± 2,41* 18,21 ± 1,21 301,10 ± 7,48*

10. Re trans-piv, nl 49,15 ± 3,12* 18,27 ± 0,91 307,20 ± 6,98*

Середнє 9–10 48,7 ± 2,77 18,24 ± 1,06 304,15 ± 7,23
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За введення систем із транс-
дикарбоксилатами активність СОД 
збільшується лише на 28,5–30,3% порівняно з 
групою т8. Отже, з огляду на ці дані, мож-
на припустити, зокрема, що цис- та транс-
ізомери сполук ренію по-різному взаємодіють 
з еритроцитарною СОД, впливаючи на її 
активність. 

ми припускаємо можливий механізм 
антиоксидантної дії кластерних сполук ренію у 
двох різних експериментах (без і з cisPt) залеж-
но від інтенсивності ПОЛ, який ґрунтується 
на положенні – почверний зв’язок Re–Re є 
пасткою для радикалів [30] – та на експери-
ментальних фактах, де показано, що кластерні 
сполуки ренію взаємодіють із радикалами з 
різною швидкістю залежно від природи та роз-
ташування органічного ліганду [23]. Вірогідно 
в експериментах, де відсутній cisPt і продукція 
радикалів нижча, краще спрацьовують швидкі 
пастки для радикалів (транс-дикарбоксилати); 
і, навпаки: у присутності прооксиданта cisPt, 
коли інтенсивність ПОЛ досягає максималь-
них значень, повільні пастки для радикалів 
є ефективнішими (цис-дикарбоксилати). 
Одержані результати можуть бути корисними 
для індивідуальної медицини майбутнього, 
коли лікують не за загальноприйнятою схемою, 
а враховують індивідуальний редокс-статус 
пацієнта [31]. Щодо унікальної здатності спо-
лук ренію активувати еритроцитарну СОД – у 
попередніх дослідах нашої лабораторії пока-

Групи
Гальмування 

розвитку 
пухлини, %

Вміст тбК-активних 
продуктів, мкмоль/л

Активність СОД
в еритроцитах,

од./1 млн. еритроцитів

Контроль – 4,19 ± 0,38 124,7 ± 5,2

1.T8 – 22,18 ± 2,64# 176,71 ± 6,64#

2. cisPt 71,99 ± 3,60 21,16 ± 1,06 363,51 ± 7,52**

3. сisPt+Re cis-acet, lip 78,22 ± 3,72  12,42 ± 1,83* 327,54 ± 7,41**

4. cisPt+Re cis-prop, lip 97,63 ± 5,05    5,81 ± 0,87**  343,68 ± 9,72**

5. cisPt+Re cis-isob, lip 99,56 ± 4,93   4,34 ± 0,67**    356,6 ± 5,83**

6. cisPt+Re cis-piv, lip 99,91 ± 5,99   6,83 ± 1,02**      487,13 ± 10,29***

7. cisPt+Re cis-isob, nl 99,10 ± 4,95 14,42 ± 1,13*   351,24 ± 8,46**

8. cisPt+Re cis-piv, nl 99,14 ± 5,76 15,32 ± 1,22*     369,72 ± 10,87**

Середнє 3–8 95,59 ± 5,07 9,86 ± 1,04 372,62 ± 8,75

9. cisPt+Re trans-isob, nl 99,56 ± 4,97 20,24 ± 1,81  230,33 ± 7,72*

10. cisPt+Re trans-piv, nl 98,18 ± 5,08 20,19 ± 1,29  223,84 ± 8,94*

Середнє 9–10 98,87 ± 5,03 20,22 ± 1,55 227,05 ± 8,32

Т а б л и ц я  2. Показники оксидативного стресу за введення системи Re–Pt (2-й спосіб), n = 10

зано здатність ренієвих сполук взаємодіяти 
із протеїнами [9, 12]. Отже, враховуючи той 
факт, що сполуки ренію присутні в еритро-
цитах щурів у концентрації 0,5–1,0 мкг/г [10], 
вони можуть зв’язуватися з еритроцитарною 
СОД, впливаючи на її активність.

Вищезазначена залежність активації 
СОД від структури сполук ренію є також 
ґрунтовною основою для здійснення мо-
дельних експериментів із нативною еритро-
цитарною СОД та для з’ясування питання 
про безпосередній вплив сполук ренію на 
конформацію молекули і активність СОД іn 
vitro.

Вивчення спектрів кругового дихроїзму 
(КД) в експерименті іn vitro показало, що за 
дії сполук ренію цис- та транс-конфігурації 
відбуваються певні односпрямовані зміни 
вторинної структури молекули СОД (рис. 2). 

молярна еліптичність СОД у присутності 
Recis-isob та Retrans-isob змінюється, відбувається 
зсув у короткохвильову область і знижен-
ня позитивного максимуму, що свідчить 
про зниження β-конформації і підвищення 
невпорядкованості структури молекули. Це 
підтверджується даними розрахунку вторинної 
структури протеїну (табл. 3).

Recis-isob і Retrans-isob практично однаково 
змінюють вміст елементів вторинної структури 
ензиму: на 6–7% збільшують α-спіралізовані 
ділянки та на 12–13% нерегулярну структу-
ру і зменшують відсоток β-шарів на 16–18% 

еКСПеримеНтАЛьНІ рОбОти
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рис. 2. молярна еліптичність сОД, сОД + Recis-isob та сОД + Retrans-isob в молярному співвідношенні 
1 : 10

Т а б л и ц я  3. елементи вторинної структури (%) нативного сОД та комплексів сОД з Recis-isob і 
Retrans-isob у співвідношенні 1 : 10 (м ± m, n = 3)

Конформація СОД СОД+Recis-isob СОД+ Retrans-isob

α-спіраль  7,22 ± 1,21 14,52 ± 1,99 (+ 7,3%) 13,42 ± 2,02 (+ 6,2%)

β-шар 49,13 ± 4,23 31,26 ± 3,17 (- 17,87%) 32,88 ± 5,17 (- 16,25%)

β-поворот 20,81 ± 2,83 18,24 ± 2,72 (- 2,57%) 18,95 ± 1,89 (- 1,86%)

Нерегулярна структура 22,94 ± 2,91 36,12 ± 3,93 (+ 13,18%) 34,92 ± 4,21 (+ 11,98%)

У дужках наведено збільшення (+) або зменшення (–) долі певного елемента вторинної структури протеїнів.

та β-вигинів на 1–3%. Подібні зміни було 
відмічено за взаємодії Recis-isob з бичачим сиро-
ватковим альбуміном [12]. Із джерел літератури 
відомо, що подібні зміни вторинної структу-
ри можуть призводити до зміни активності 
СОД [32]. Чи впливають ці зміни на активний 
центр ензиму було з’ясовано у подальших екс-
периментах, наведених нижче.

Як зазначено в розділі статті «матеріали 
і методи» дослідження активності СОД, 
комплексів СОД зі сполуками ренію і наявності 
СОД-подібної активності цис- і транс-
дикарбоксилатів диренію проводилося in vitro 
на ксантин–ксантиноксидазній системі, яка 
здійснює утворення супероксидного аніона в 
реакції ксантиноксидази із ксантином. Якщо 
додавати до цієї системи СОД, потім СОД 
із сполуками ренію у співвідношенні 1 : 10 і 
вимірювати зміну інтенсивності поглинання в 
області 440 нм з часом, то присутність кла-
стерних сполук ренію незначно впливає на 
активність ензиму (табл. 4). 

Проте слід звернути увагу на дані зміни 
абсорбції у ксантиноксидазній системі за перші 
хвилини експерименту, де Recis-isob значно інгібує 
(на 76,74%) активність СОД, а Retrans-isob активує 
супероксиддисмутазну реакцію (на 6,98%) 
порівняно з ензимом. На останніх хвилинах 
експерименту активність СОД змінюється мен-
ше під впливом обох досліджуваних сполук, і 
меншою стає різниця у впливі на активність 
між цис- і транс-сполуками. Під впли-
вом сполук ренію змінюється конформація 
протеїну і стає подібною до впливу цис- і 
транс-ізобутиратних сполук на конформацію 
СОД, що підтверджують дослідження спектрів 
КД, відповідно змінюється і ензиматична 
активність. Одержані дані свідчать про те, 
що сполуки ренію приєднуються до молекули 
СОД на значній відстані від активного центру, 
оскільки активність СОД змінюється в процесі 
утворення комплексів через 5 хв у середньому 
всього на 6–12%. таким чином, ми вважаємо, 
що введення сполук ренію не може безпосеред-
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ньо істотно впливати на рівень активності ен-
зиму шляхом взаємодії з молекулою протеїну 
за їх застосування як терапевтичного агента на 
моделі пухлинного росту.

Оскільки нами не знайдено безпосеред-
нього впливу досліджуваних сполук на актив-
ний центр СОД, то ми зробили припущення, 
що значне підвищення активності ензиму в 
експерименті in vivo можливе за рахунок СОД-
подібної активності самих кластерних спо-
лук ренію, яку вивчали на тій самій системі, 
проте СОД і сполуки ренію вводили окремо. 
У табл. 5 показано відносну інтенсивність за-
барвлення у разі внесення сполук ренію і СОД 
в однаковій  концентрації – 1,7⋅10-6 м.

За додавання до ксантиноксидазної сис-
теми Recis-isob на 1-й хвилині експерименту 
абсорбція нижче на 50,23%, що може свідчити 
про значну СОД-подібну активність цієї спо-
луки. У 2-у хвилину йде потужна активація 
ксантиноксидазної системи, і далі інтенсивність 
абсорбції у присутності цис-дикарбоксилатної 
сполуки ренію не відрізняється від окислення 
ксантиноксидазою субстрату без впливу будь-
яких чинників. Це свідчить про наявність 
СОД-подібної активності у Recis-isob на початку 
експерименту. Цис-дикарбоксилатна сполу-
ка ренію виявляє більш значну СОД-подібну 
активність, ніж комплекси міді [15], оскільки 
вже при концентрації 1,7⋅10-6 м виявляє 
більше ніж 50%-е інгібування ксантин–
ксантиноксидазної системи, що перевершує 
результати нативної СОД.

Т а б л и ц я  4. Швидкість зміни абсорбції (а ⋅ 10-2) сОД та комплексів сОД з Recis-isob і Retrans-isob у 
співвідношенні 1 : 10 у ксантин–ксантиноксидазній системі (м ± m, n = 3)

Час, хв СОД СОД+Recis-isob СОД+Retrans-isob

1 4,34 ± 0,25 1,04 ± 0,13 4,62 ± 0,21

2 10,42 ± 0,61 7,61 ± 0,43 11,43 ± 1,14

3 16,40 ± 0,93 14,42 ± 1,21 18,15 ± 1,12

4 22,21 ± 1,86 20,15 ± 1,32 24,63 ± 2,36

5 27,77 ± 2,48 25,20 ± 3,14 30,90 ± 3,92

Retrans-isob, на відміну від Recis-isob, 
взагалі не виявляє СОД-подібну дію на 
ксантиноксидазній системі. Додавання цієї 
сполуки ренію підвищує інтенсивність 
абсорбції в ксантиноксидазній системі на 261% 
на початку експерименту і далі зберігається на 
високому рівні. така відмінність у реагуванні 
сполук ренію різної конфігурації може 
здійснювати певний внесок у процес активації 
СОД в експериментах in vivo. 

Поясненням того, що Recis-isob виявляє 
СОД-подібну активність на перших хвилинах, а 
Retrans-isob таку активність не проявляє, може бути 
наступне: сполуки транс-дикарбоксилатного 
типу є дуже реакційноздатними і реагують із 
вільним штучним радикалом за 9 секунд [13]. 
реакція із супероксиданіоном можлива згідно 
зі схемою (рис. 3).

Координація вільного радикала 
відбувається у вільне аксіальне положення. 
Потім, після утворення нестійкого і дуже 
реакційноздатного радикала, відбувається його 
взаємодія з наступним радикалом. Оскільки 
транс-дикарбоксилати є унікальними швид-
кими пастками для радикалів, то, на нашу 
думку, відбувається невибіркова реакція з будь-
яким компонентом ксантиноксидазної реакції, 
який утворюється раніше супероксиданіона.

Внаслідок наявності аксіального замісника 
для цис-дикарбоксилатів потрібна ще одна до-
даткова порівняно з транс-дикарбоксилатами 
реакція – заміщення аксіального замісника. 
Далі процес відбувається за тією самою 

Т а б л и ц я  5. Швидкість зміни абсорбції (а ⋅ 10-2) сОД та Recis-isob і Retrans-isob у ксантин–ксантиноксидаз-
ній системі (м ± m, n = 3)

Час, хв СОД Recis-isob Retrans-isob

1 4,34 ± 0,25 2,16 ± 0,51 15,67 ± 1,13

2 10,42 ± 0,61 13,15 ± 1,42 20,55 ± 2,14

3 16,40 ± 0,93 22,63 ± 2,14 29,91 ± 2,33

еКСПеримеНтАЛьНІ рОбОти
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послідовністю, що і для транс-дикарбоксилатів. 
Вірогідно, що наявність саме цієї додаткової 
стадії обумовлює те, що цис-дикарбоксилати 
належить до помірних за швидкістю ра-
дикальних пасток. Саме така помірність в 
оксидативній реакції дає можливість вловити 
супероксиданіон на перших стадіях реакції.

АнтиоксидАнтнАя и 
противоопухолевАя 
Активность дикАрбоксилАтов 
дирения у животных с 
кАрциномой ГеренА

и. В. Леус1, К. Л. Шамелашвили1, 
е. Д. скорик1, с. Ю. Третяк2, 
а. а. Голиченко2, а. В. Штеменко2, 
н. и. Штеменко1

1Днепропетровский национальный университет 
имени Олеся Гончара, Украина;

2Государственное высшее учебное заведение 
«Украинский государственный химико-

технологический университет», Днепропетровск;
e-mail: ingaleus@mail.ru

изучены антиоксидантные и противо-
опухолевые свойства дикарбоксилатов дире-
ния цис- и транс-конфигурации с различными 
органическими лигандами на модели опухоле-

рис. 3. схема реакції транс-дикарбоксилатів із супероксиданіоном

вого роста (карцинома Герена). Показано, что 
соединения разной конфигурации имеют поч-
ти одинаковый противоопухолевый эффект. 
Для цис-дикарбоксилатов дирения (III) харак-
терны более значительный антиоксидантный 
эффект и степень активации эритроцитарной 
супероксиддисмутазы (СОД). Впервые показа-
на зависимость способности к активации эри-
троцитарной СОД у животных с карциномой 
Герена от структуры дикарбоксилатов дире-
ния (III). исследования in vitro показали, что 
соединения рения цис- и транс-конфигурации 
взаимодействуют с эритроцитарной СОД и 
осуществляют подобные изменения вторичной 
структуры протеина. Для цис-дикарбоксилата 
установлена СОД-подобная активность, неха-
рактерная для транс-дикарбоксилата. изучен-
ные особенности взаимодействия соединений 
рения с СОД in vitro только частично объяс-
няют активацию СОД в экспериментах in vivo. 
Сделана попытка объяснить отличия механиз-
ма антиоксидантной активности цис- и транс-
дикарбоксилатов дирения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: супероксиддисму-
таза, тбК-активные продукты, соединения 
рения с органическими лигандами, циспла-
тин, модель опухолевого роста, оксидативный 
стресс.
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S u m m a r y

The antioxidant and anticancer properties 
of dirhenium dicarboxylates of cis- and trans-
configu ration with different organic ligands in a 
model of tumor growth (Guerin carcinoma) were 
studied. It was shown that compounds of different  
configu ration had similar antitumor effect, and 
dirhe nium (III) cis-dicarboxylates were charac-
terized by higher antioxidant activity and degree 
of activation of erythrocyte superoxide dismutase 
(SOD) in comparison with trans-isomers. The de-
pendence between the structure of dirhenium (III) 
dicarboxylates and their ability to activate eryth-
rocyte SOD in the model of tumor growth was 
shown for the first time. The in vitro studies have 
shown that rhenium compounds of cis- and trans-
configu ration interacted similarly with erythrocyte 
SOD, changing  the protein secondary structure. 
In contrast to trans-dicarboxylate, for cis-dicar-
boxylate the SOD-like activity was demonstrated 
to be on the first minutes of the xantine-oxidase 
reaction. The studied features of the interaction 
between rhenium compounds and SOD in vitro ex-
plain only partly the activation of SOD in experi-
ments in vivo. The attempt is made to explain the 
differen ces in the mechanisms of antioxidant ac-
tivity of dirhenium cis- and trans-dicarboxylates.

K e y  w o r d s: superoxide dismutase, TBA-
active products, rhenium compounds with organic 
ligands, cisplatin, model of tumor growth, oxida-
tive stress.
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