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Досліджено стан слизової оболонки сліпої киш-
ки щурів за умов дії похідного піролу МІ-1 у поєд-
нанні з глюкокортикоїдним препаратом – преднізо-
лоном при виразковому коліті. Встановлено, що 
дане поєднання преднізолон+МІ-1 виявляє проти-
запальні та протекторні властивості і може бути 
перспективним засобом для терапії запальних за-
хворювань кишки. 

Ключові слова: виразковий коліт, преднізо-
лон, похідне малеіміду, слизова оболонка сліпої 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом нау-
ково-дослідної роботи Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка «Механізми 
реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій 
організму за умов розвитку різних патологій», 
№ держ. реєстрації 0111U004648.  

Вступ. Виразковий коліт є однією із найбільш 
серйозних проблем сучасної гастроентерології, що 
обумовлено його постійною зростаючою поширені-
стю в усьому світі, хронічним, неухильно прогресу-
ючим перебігом з ризиком розвитку кишкових і по-
закишкових ускладнень [1]. Наслідком хронічної 
форми виразкового коліту у більшості випадків мо-
же бути розвиток злоякісних новоутворень – коло-
ректального раку [2]. 

Перспективним здобутком для лікування злоя-
кісних новоутворень є таргетні препарати, що 
характеризуються високою протипухлинною актив-
ністю й значно меншою токсичністю, порівняно з 
класичними цитостатиками, а також мають проти-
запальні властивості [3, 4].  

До препаратів цього класу відносять похідне 
піролу 1-(4-Сl-бензил)-3-Сl-4-(СF3-феніламіно)-1Н-
пірол-2,5-діон (МІ-1), що синтезоване методом іn 
silico дизайну Науково-виробничим хіміко-
біологічним центром Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка [5], що має вира-
жену цитостатичну дію, показану на лініях транс-
формованих [6] і ракових клітин [7]. Також установ-

лено, що похідне малеіміду сприяє зменшенню 
запалення, що супроводжує розвиток раку, та окси-
дативного стресу [8]. Отже, дослідження впливу 
похідного малеіміду на розвиток виразкового коліту 
є перспективним із погляду можливості застосуван-
ня цієї сполуки за умов передракових станів для 
попередження злоякісного переродження клітин 
слизової оболонки товстої кишки.  

Тому метою роботи було оцінити вплив комбі-
нації преднізолон+МІ-1 на стан слизової оболонки 
сліпої кишки щурів за умов виразкового коліту. 

Матеріали і методи дослідження. Досліджен-
ня проведено відповідно до загальноприйнятих 
біоетичних норм гуманного поводження з лабора-
торними тваринами згідно з національними та між-
народними положеннями стосовно проведення 
експериментальних робіт («Європейської конвенції 
про захист хребетних тварин, які використовуються 
для дослідних і наукових цілей» (Страсбург, 1986); 
«Загальних етичних принципів експериментів на 
тваринах», ухвалених Першим національним кон-
гресом біоетики (Київ, 2001). 

Експерименти проводили протягом двох тижнів 
на білих нелінійних щурах обох статей, які утриму-
вали на стандартному раціоні віварію. Модель ви-
разкового коліту відтворювали 2-кратним ректаль-
ним введенням 1мл 4% розчину оцтової кислоти з 
інтервалом в один тиждень. МІ-1 у дозі 2,7 мг/кг 
вводили щоденно інтрагастрально, розчиненим у 
соняшниковій олії, що містять 15 % ДМСО (всього 
0,1 мл). Преднізолон (ПрАТ «БІОФАРМА», Україна, 
розчин для ін’єкції) у дозі 0,7 мг/кг [9] вводили що-
денно внутрішньоочеревенно розведеним у фізіо-
логічному розчині. Контрольні тварини отримували 
відповідні розчинники. На макроскопічному рівні 
оцінювали стан слизової оболонки сліпої кишки за 
10-бальною шкалою згідно з Sehirli та ін. (2009) 
[10]. Після стандартної гістологічної обробки сегме-
нти сліпої кишки заливали у парафін, зрізи забарв-
лювали гематоксиліном-еозином [11]. Стан слизо-
вої оболонки на мікро- рівні оцінювали за 11-баль-
ною шкалою згідно з Appleyard and Wallace, (1995) 
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[12]. Ступінь запального ураження сліпої кишки об-
числювали як суму балів за мікро- і макро- пошко-
дженнями. Статистичну обробку експериментальних 
даних здійснювали методами варіаційної статистики 
за допомогою пакета програм SPSS 16.0 [13]. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Контроль. У контрольної групи щурів обох ста-

тей слизова оболонка сліпої кишки має типову гіс-
тологічну будову, що характерна для даного виду 
піддослідних тварин, без ознак патологічних станів. 

Виразковий коліт. При огляді тварин обох ста-
тей при виразковому коліті спостерігається скуйов-
джена шерсть тварин, «мокрий хвіст», неоформле-
ні ви породження, що є явними ознаками діареї. 
Крім цього, на макрорівні при виразковому коліті 
спостерігаються розширення слизової оболонки у 
тварин обох статей та спайки між петлями кишки у 
самок.  

При гістологічному опису препаратів сліпої ки-
шки у тварин обох статей при виразковому коліті 
помітно набряк та лімфо-інфільтрація слизової 
оболонки. Однак, у самців інфільтрація лімфоцита-
ми мала більш ускладнений процес з появою гіпер-
плазованої лімфоїдної тканини. Також, мало місце 
зміна судинного русла у самців у вигляді розши-
рення судин. У підслизовій основі у самців спосте-
рігалася інфільтрація лімфоцитами, яка мала поо-
динокий характер. У серозному шарі – лімфо-
інфільтрація та набряк у самців, а також розширен-
ня кровоносних капілярів, артерій і вен дрібного 
калібру у тварин обох статей. Загальне пошко-
дження кишки за методикою [10, 12] відповідає  
9,2 балам у самців, а у самок – 9,4 балам. Порівня-
но з контролем вірогідно зростають: мітотичний 
індекс у тварин обох статей, площа келихоподіб-
них клітин та відносна кількість келихоподібних 
клітин у самців, висота колоноцитів у самок,  
а також зменшується товщина слизової оболонки 
та глибина крипт у тварин обох статей, у самок – 
ширина крипт, площа ядер колоноцитів,  
площа келихоподібних клітин та відносна кількість 
келихоподібних клітин. Зміни морфометричних 
показників можуть свідчити про запальний процес 
у слизовій оболонці, інтенсивну проліферацію клі-
тин у тварин обох статей, збільшується кількість 
продукованого слизу у самців, а також у самок – 
незрілість (низьку функціональну активність) епіте-
лію слизової оболонки, зменшення кількості проду-
кованого слизу та здавлення крипт набряклою 
стромою. 

Таким чином, гістологічні зміни разом з морфо-
метричними показниками у тварин обох статей 
свідчать про розвиток виразкового коліту [14]. 

Преднізолон+МІ-1. За умов дії комбінації пред-
нізолон+МІ-1 при змодельованому виразковому 

коліті на макроскопічному рівні у щурів-самців  
пошкоджень кишки не спостерігалося, а у щурів-
самок помітна гіперемія та спайки між петлями  
кишки.  

При дії преднізолон+МІ-1 у щурів обох статей 
при гістологічному описі спостерігається лімфо-
інфільтрація та набряк власної пластинки слизової 
оболонки, а також розростання лімфоїдної ткани-
ни. Водночас у самців помітні виражені зміни у мік-
роциркуляторному руслі у вигляді розширення ка-
пілярів. А також, у серозній оболонці у щурів-
самців спостерігається розширення судин та пото-
вщення їх стінок. Так, загальне пошкодження киш-
ки за методикою [10, 12] відповідає 2,7 балам у 
самців, а у самок – 4,6 балам. 

У порівняні з морфометричними показниками 
контрольної групи вірогідно зростають: товщина 
слизової оболонки у тварин обох статей, та знижу-
ються: у самок – глибина крипт, ширина крипт, пло-
ща ядер колоноцитів. Зміни морфометрії можуть 
свідчити про запальний процес у слизовій оболонці 
у тварин обох статей, а також у самок – посилення 
секреції слизу як адаптивної реакції і відповідно 
«розтягнення» слизом крипт та пригнічення функці-
ональної активності колоноцитів. 

Отриманні дані свідчать, що за умов дії предні-
золон+МІ-1 на тлі виразкового коліту спостеріга-
ються пошкодження кишки у самок на макроскопіч-
ному рівні, тоді як у самців вони були відсутні. А 
також, на мікро- рівні у порівнянні з групою коліт 
пригнічує запальний процес у щурів обох статей. 
Порівнюючи комбінацію преднізолон+МІ-1 між обо-
ма статями спостерігається зменшення запального 
процесу у самців, ніж у самок, що вказує на більшу 
схильність самок до запальних захворювань кишки 
та меншу чутливість до терапії протизапальними 
засобами  

Таким чином, комбінація преднізолон+МІ-1 
пригнічує запальний процес та сприяє відновлення 
слизової оболонки сліпої кишки, тобто виявляє 
протизапальну та захисну дію. 

Висновки. Комбінація МІ-1 разом з протизапа-
льним засобом – преднізолоном при застосуванні 
за умов коліту виявляє протизапальну та захисну 
дію щодо сліпої кишки у тварин обох статей, а та-
кож пригнічує запальний процес та сприяє віднов-
ленню цілісності слизової оболонки кишки. 

Перспективи подальших досліджень. Дослі-
дження похідного піролу МІ-1 є перспективною спо-
лукою для створення протипухлинних та протиза-
пальних засобів на його основі, а також для попе-
редження розвитку передпухлинних захворювань, 
таких як виразковий коліт. 
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УДК 57. 044: 612. 018 [612. 363+612. 335] 
ВЛИЯНИЕ КОМБИНАЦИЙ ПРОИЗВОДНОГО ПИРОЛА МИ-1  
С ПРЕДНИЗОЛОНОМ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
СЛЕПОЙ КИШКИ КРЫС ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ  
Ена М. С. 
Резюме. Исследовано состояние слизистой оболочки слепой кишки крыс в условиях совмесного дей-

ствия производного малеимиду с глюкокортикоидным препаратом – преднизолоном при язвенном коли-
те. Установлено, что данное сочетание проявляет противовоспалительное и протекторное свойства и 
может быть перспективным средством для терапии воспалительных заболеваний кишечника. 

Ключевые слова: язвенный колит, преднизолон, производное малеимиду, слизистая оболочка сле-
пой кишки. 

 
UDC 57.044:612.018[612.363+612.335] 
Influence of Pyrrole Derivatives MI-1 Combinations with Prednisolone  
on State Morpho-Functional Caecum of Rats with Ulcerative Colitis 
Yena M. S. 
Abstract. In recent years there has been a fairly high level of digestive system precancerous, which tends 

to increase. This remains a topical issue in modern medicine. Often one of the causes of cancer is impaired 
tyrosine kinase activation processes, which regulate different stages of growth and proliferation of cells. There-
fore, a promising trend in modern medicine is associated with targeted highly selective medicinal products, in 
particular membrane tyrosine kinase inhibitors characterized by high antitumor, anti-inflammatory activity and 
lower toxicity as compared with traditional cytostatics. Medicinal products in this class include maleimidepyrrole 
derivative (MI-1) іn silico synthesized at Research and Production Biochemical Center of Taras Shevchenko 
National University. These products are targeted inhibitors of protein kinase, which due to the spatial structure of 
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the molecule interacts with the ATP-binding centre of tyrosine protein kinases and is their effective blocker. 
Since the cytotoxic effect of the medicinal product MI-1 has been demonstrated on the transformed line and 
cancer cells, it is said to be a potential compound for using in clinical practice. The aim of the study was to 
evaluate the effect of the combination of prednisolone + MI-1 on the caecum mucosa on rats with ulcerative  
colitis. 

The studies were conducted on white mongrel male rats. The rats were housed under standard environ-
mental conditions (23±1°C, 55±5 % humidity and a 12-h light: 12-h dark cycle) and maintained with free access 
to water and a standard laboratory diet ad libitum. 

The study was conducted in accordance with the generally accepted bioethical standards of humane treat-
ment of laboratory animals, in accordance with national and international regulations on carrying out experimen-
tal tests (“European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for experimental and other scien-
tific purposes” (Strasbourg, 1986), “General Ethical Principles of Animal Experiments”, adopted by the First Na-
tional Congress on Bioethics (Kyiv, 2001). 

The model of ulcerative colitis was reproduced by 2-fold rectal administration of 1 ml of a 4% solution of 
acetic acid at intervals of one week. MI-1 at a dose of 2.7 mg/ kg was injected dissolved in sunflower oil contain-
ing 15% DMSO (0.1 ml in total) per os. Prednisolone (PJSC "BIOFARMA", Ukraine, solution for injection) at a 
dose of 0.7 mg/ kg was injected intraperitoneally in dilute physiological saline solution. Control animals received 
oil containing 15 % DMSO (0.1 ml in total). 

The obtained data indicate that under the conditions of exposure to prednisolone + MI-1 in the background 
of ulcerative colitis, intestinal damage is observed in females at the macroscopic level, whereas in males they 
were absent. On the micro level, in comparison with the colitis group, there was a suppressed inflammation in 
the rats of both sexes. Comparing the combination of prednisolone + MI-1 between both sexes, there is a de-
crease in the inflammatory process of males, which indicates a greater tendency of females to inflammatory 
bowel disease and lower sensitivity to anti-inflammatory therapy. 

Thus, the combination of prednisolone + MI-1 suppresses inflammation and promotes the restoration of the 
intestinal mucosa, that is, it exhibits anti-inflammatory and protective effects. 
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