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Тестування стану еритроцитів людини
після сумісної дії постгіпертонічного шоку
та амфіфільних сполук
Представлено академіком НАН України А.М. Гольцевим
Досліджено вплив температури на стан еритроцитів, які збереглися після сумісної дії постгіпертонічного
шоку (ПГШ) та амфіфільних сполук. Із залежностей постгіпертонічного гемолізу еритроцитів від концентрації амфіфільної сполуки (0 С) визначено ефективні концентрації (високі) та концентрації, що відповідають початку плато (низькі). Встановлено, що в разі використання аніонного децилсульфату натрію
в обох концентраціях клітини, які збереглися після дії ПГШ та амфіфільної сполуки, виявляють стійкість
до підвищення температури (із діапазону від 10 до 37 С). У випадку застосування катіонного трифторперазину і неіонного децил-,D-глюкопіранозиду у високих концентраціях еритроцити чутливі до нагрівання, а в низьких — стійкі. Отже, для всіх досліджуваних речовин є можливість підібрати з плато таку
концентрацію, за якої клітини будуть зберігати свою цілісність під час нагрівання.
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Наразі запаси донорської крові в Україні істотно обмежені через зменшення кількості донорів, поширення хвороб, що передаються кров’ю, та збільшення попиту на неї за умов надзвичайних ситуацій [1]. Постійну доступність і довгострокове зберігання еритроцитів людини забезпечує їх кріоконсервування за низьких температур [2]. Для вивчення факторів
пошкодження, які діють на етапі розморожування еритроцитів, як модель використовується постгіпертонічний шок (ПГШ) [3]. Для здійснення ПГШ клітини переносять із гіпертонічних в ізотонічні розчини.
Нещодавно проведеними експериментальними дослідженнями встановлено низку амфіфільних сполук, які за умов ПГШ еритроцитів здатні знижувати рівень гемолізу клітин за
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температури 0 С [4, 5]. Доцільно було б дослідити стан клітин, які збереглися за вищезазначених умов. Оскільки амфіфільні сполуки виявляли антигемолітичний ефект за умов
ПГШ еритроцитів тільки за низької температури (0 С на відміну від 37 С), тому як тест на
бар’єрні властивості еритроцитарних мембран варто застосувати підвищення температури
від 0 С до значень із діапазону 10—37 С.
Ми ставили за мету вивчити вплив температури на стан еритроцитів людини, які збереглися після сумісної дії ПГШ та амфіфільних сполук, що належать до різних класів
поверхнево-активних речовин.
Матеріали та методи. Для дослідження використовували еритроцити, отримані зі свіжозібраної крові чоловіків групи А (II)+. Еритроцити одержували методом центрифугування цільної крові при 3000 об/хв (центрифуга ОПн-3У4.2 “Дастан”, Киргизстан) протягом 3 хв у 10-кратному об’ємі фізіологічного розчину (0,15 моль/л NaCl, 5 ммоль/л фосфатний буфер, pH 7,4) з подальшим видаленням плазми і лейкоцитарного шару.
ПГШ еритроцитів здійснювали шляхом ізотермічного перенесення еритроцитів з гіпертонічного розчину (середовище дегідратації; 1,65 моль/л NaCl, 5 ммоль/л фосфатний
буфер, pH 7,4) в ізотонічний розчин (середовище регідратації; 0,15 моль/л NaCl, 5 ммоль/л
фосфатний буфер, pH 7,4) за температури 0 С. Тривалість інкубування еритроцитів у середовищах дегідратації становила 20 хв, регідратації — 5 хв [3]. Для оцінки стану еритроцитів, які збереглися після дії ПГШ і амфіфільних сполук за температури 0 С, клітинну
суспензію нагрівали і витримували 30 хв у водяній ванні за різних значень температури з
діапазону 10—37 С з кроком 10 С.
У дослідженні використовували амфіфільні сполуки, які належать до різних класів
поверхнево-активних речовин: катіонних — трифторперазин (ТФП), аніонних — децилсульфат натрію (С10); неіонних — децил-,D-глюкопіранозид (ДГП). Амфіфільні речовини додавали в середовище регідратації перед внесенням у нього клітин [6].
Вміст кількості гемоглобіну, який вийшов у супернатант, визначали спектрофотометрично на СФ-4А у проточній кюветі на довжині хвилі 543 нм. Кінцевий гематокрит становив 0,4 %. За 100 % приймали поглинання у зразку, в який додавали детергент тритон
Х-100 у концентрації 0,1 %.
Статистичну обробку отриманих експериментальних результатів проводили за допомогою програми “Statistica 6.0” (“StatSoft Inc.”, США). Експериментальні дані представлені у вигляді медіани (Ме). Статистичну значущість відмінностей досліджуваних числових показників перевіряли з використанням T-критерію Вілкоксона. Відмінності вважали
значущими при р  0,05 .
Результати та обговорення. У результаті дослідження впливу амфіфільних сполук, які
належать до різних класів поверхнево-активних речовин, на постгіпертонічний гемоліз
еритроцитів були отримані залежності гемолізу еритроцитів від концентрації речовини в
середовищі регідратації за температури 0 С [4].
На рис. 1 наведена типова залежність постгіпертонічного гемолізу еритроцитів від концентрації С10 у середовищі регідратації. Видно, що концентраційна залежність характеризується наявністю трьох ділянок. Зі збільшенням концентрації С10 поступово знижується рівень пошкодження клітин, після чого залежність виходить на плато і з подальшим
підвищенням концентрації амфіфілу постгіпертонічний гемоліз еритроцитів зростає.
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Рис. 1. Залежність рівня постгіпертонічного гемолізу еритроцитів людини від концентрації С10 у середовищі регідратації
(0 С).  — медіана; — інтерквартильний
інтервал (Q1—Q3); — максимальне та мінімальне значення. * — статистично значущі відмінності порівняно з результатами за
відсутності амфіфільної сполуки (p < 0,05)

Для кількісної оцінки ефективності досліджених амфіфільних сполук (С10, ТФП, ДГП) за умов ПГШ
еритроцитів з отриманих залежностей визначали розміри плато і значення ефективних концентрацій,
які відповідають середині плато [4].
Ґрунтуючись на цих даних, для подальших досліджень було вибрано дві концентрації амфіфільних сполук — ефективна і концентрація, яка відповідає початку плато.
Клітини піддавали дії ПГШ у присутності амфіфільної сполуки у відповідній концентрації за температури 0 С. Частина еритроцитів лізувала, а ті клітини, що збереглися,
піддавали нагріванню. На рис. 2 наведені результати впливу температури на рівень гемолізу клітин, які збереглися після дії ПГШ за температури 0 С у разі використання амфіфільних сполук в ефективних концентраціях. За цим показником амфіфіли значно
відрізняються. Так, для ТФП, С10 і ДГП ефективні концентрації становлять 150, 400 і
600 мкмоль/л відповідно. Контролем були еритроцити, піддані дії ПГШ без використання амфіфілів за різних значень температури. Видно, що рівень гемолізу контрольних клітин практично не залежить від температури.
За умов дії ТФП розвиток гемолізу еритроцитів спостерігається за температури 20 С
і вище, у разі ДГП нагрівання призводить до лізису клітин тільки за температури 37 С.
У варіанті застосування С10 рівень гемолізу клітин становить 10 % і не залежить від температури.
Таким чином, виявлено, що еритроцити, які збереглися після дії ПГШ у присутності
ТФП і ДГП, чутливі до підвищення температури, а сполука С10 забезпечує стійкість клітин до подальшого нагрівання.
За умов ПГШ еритроцитів ефективність речовин, найвірогідніше, обумовлена їх
здатністю вбудовуватися в мембрану в місці формування дефектів і у такий спосіб значно збільшувати критичний гемолітичний об’єм клітин, запобігаючи їх руйнуванню. Ймовірно, С10 перешкоджає процесу реорганізації еритроцитарної мембрани, який відбувається у разі підвищення температури, і, як наслідок, запобігає розвитку трансмембранної
гемолітичної пори.
У наступному експерименті, умови проведення якого аналогічні попередньому, амфіфільні сполуки застосовували в концентраціях, нижчих за ефективні. Отримані результати
наведені на рис. 3. Видно, що у разі застосування амфіфільних сполук у концентраціях, які
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Рис. 2. Вплив температури (від 0 до 37 С) на гемоліз еритроцитів людини, які збереглися після дії ПГШ
у присутності амфіфільних сполук, в ефективних концентраціях. 1 — контроль; 2 — ТФП, 150 мкмоль/л;
3 — ДГП, 600 мкмоль/л; 4 — С10, 400 мкмоль/л (Ме, n  7). * і § — статистично значущі відмінності
порівняно з результатами, отриманими за температури 0 C із застосуванням ТФП і ДГП відповідно
(p < 0,05)
Рис. 3. Вплив температури (від 0 до 37 С) на гемоліз еритроцитів людини, які збереглися після дії ПГШ
у присутності амфіфільних сполук, в концентраціях, нижчих за ефективні. 1 — контроль; 2 — ТФП,
50 мкмоль/л; 3 — С10, 180 мкмоль/л; 4 — ДГП, 200 мкмоль/л (Ме, n  7)

відповідають початку плато відповідних концентраційних залежностей, нагрівання клітин
до температур із діапазону 10—37 С не спричиняє додаткового їх пошкодження.
Таким чином, аналізуючи отримані результати, зазначимо, що для всіх досліджуваних
амфіфільних речовин є можливість підібрати з плато таку концентрацію, за якої клітини
будуть зберігати свою цілісність під час нагрівання.
Використані амфіфільні сполуки значно відрізняються за своїми фізико-хімічними
властивостями. Так, позитивно заряджений ТФП переважно розподіляється у внутрішньому моношарі ліпідного бішару і спричиняє трансформацію еритроцитів за типом дискоцит—стоматоцит [7, 8]. Негативно заряджений С10 і неіонний ДГП переважно вбудовуються в зовнішній моношар ліпідного бішару еритроцитарної мембрани, в результаті
чого еритроцити набувають форми ехіноцитів [9]. Виходячи з того, що всі ці речовини виявляють захисну дію за умов ПГШ еритроцитів (0 С), можна вважати, що визначальним є
амфіфільність їх молекул [10, 11]. Останнє обумовлює здатність речовин вбудовуватися в
мембрану в місця формування дефектів і у такий спосіб значно збільшувати критичний
гемолітичний об’єм клітин та, як наслідок, запобігати їх руйнуванню. Антигемолітичний
ефект амфіфільних сполук за умов застосування у певних концентраціях зберігається навіть у разі значного підвищення температури.
Висновки. Тестування бар’єрних властивостей еритроцитарних мембран показало,
що еритроцити, які збереглися після дії ПГШ у присутності ТФП і ДГП в ефективних концентраціях (0 С), чутливі до підвищення температури, а в низьких концентраціях (які
відповідають початку плато відповідної концентраційної залежності) — стійкі до подальшого нагрівання. За цих умов у разі використання С10 в обох концентраціях еритроцити
виявляють стійкість до подальшого нагрівання.
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TESTING THE STATE OF HUMAN ERYTHROCYTES
AFTER COMBINED ACTION OF POSTHYPERTONIC SHOCK
AND AMPHIPHILIC COMPOUNDS
The effect of the temperature on the state of erythrocytes, which survived after the combined action of posthypertonic shock (PHS) and amphiphilic compounds, is studied. The effective concentrations (high) and
concentrations corresponding to the beginning of the plateau (low) are determined from the dependences of
posthypertonic hemolysis of erythrocytes on the concentration of amphiphilic compound (0 C). It is found
that, when using anionic sodium decyl sulfate in both concentrations, the cells that survived after the action
of PHS and amphiphilic compounds are resistant to the temperature rise (from 10 to 37 C). When using cationic trifluoroperazine and nonionic decyl-,D-glucopyranoside in high concentrations, the erythrocytes
have been shown to be sensitive to heat, and in low ones — resistant. Therefore, for all tested substances,
the selection from the plateau of such a concentration at which the cells will maintain their integrity when
heated is possible.
Keywords: posthypertonic shock; human erythrocytes; amphiphilic compounds, temperature.
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