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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Обґрунтування вибору теми дослідження. Розробка нових і удосконалення
існуючих способів кріоконсервування еритроцитів залишаються пріоритетним
напрямком кріобіологічної науки (Jang Т.Н. et al., 2017). Вирішення цього завдання
потребує ретельного дослідження процесів, що відбуваються на різних етапах
кріоконсервування біологічних об’єктів, з метою їхньої корекції та забезпечення
максимальної передбачуваності результатів. Методи заморожування еритроцитарної
маси при застосуванні гліцерину, забезпечують високі показники збереження клітин
(Наказ МОЗ України № 198 від 02.04.2015; Hunt C.J., 2017). Натомість, основне
пошкодження еритроцитів відбувається на етапі розморожування клітин та
видалення з них кріопротектору. Слід зауважити, що у разі використання
загальноприйнятих методик з видалення гліцерину з розморожених еритроцитів
(Sumida S., 2014) рівень гемолізу може досягати 25 % (Кирьянова Г. Ю. и др., 2017).
Отже, першочерговим завданням було вивчити пошкодження еритроцитів у момент
надходження до них надлишкової води. Модельним експериментом, який
використовується для дослідження дії даного чинника на еритроцити, є
постгіпертонічний шок (Muldrew K. et al., 2008; Holovati L. et al., 2009;
Чабаненко Е.А. и др., 2018). Відомо, що еритроцитарна мембрана різних видів
ссавців, являючи собою головну мішень при осмотичному пошкодженні клітини,
відрізняється за ліпідним і білковим складом (Sharma S. et al., 2014). Беручи до уваги
зазначений факт, становило інтерес визначити видоспецифічність реакції
еритроцитів ссавців на дію постгіпертонічного шоку.
Стабільність параметрів внутрішньоклітинного середовища забезпечується
бар’єрною функцією та механічною міцністю цитоплазматичної мембрани (PajicLijakovic I., 2015; Orbach A., 2017). Тому, актуальним завданням кріобіологіїї є
збереження цілісності цитоплазматичної мембрани (ЦПМ) під час дії на клітини
несприятливих умов позаклітинного середовища. Одним із сучасних засобів для
зниження чутливості еритроцитів до дії стресових чинників осмотичної природи є
використання мембранотропних сполук (Ершова Н.А. и др., 2014). Завдяки своїй
амфіфільній природі вони здатні запобігати розвитку гемолітичної пори у ЦПМ
еритроцитів. У зв’язку з цим, становило інтерес визначити ефективність
хлорпромазину (ХПР), як представника амфіфільних сполук, за умов дії
постгіпертонічного шоку еритроцитів.
Розморожені еритроцити після видалення з них гліцерину підлягають
ресуспендуванню у спеціальних середовищах (Наказ МОЗ України № 198 від
02.04.2015). Багато які сучасні розчини для гіпотермічного зберігання
еритроцитарної маси містять глюкозу (Lagerberg J. W. et al., 2017). Глюкоза, що
використовується в якості джерела енергії для клітин, дозволяє підтримувати
структурно-функціональні властивості еритроцитів впродовж кількох тижнів під час
зберігання еритромаси за температури (+4…+6) °С. Становило інтерес дослідити
постгіпертонічний лізис еритроцитів, модифікованих глюкозою.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами.
Дисертаційна робота виконана в рамках НДР кафедри фізіології людини та тварин
біологічного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна «Фізіолого-біохімічні та
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структурно-функціональні закономірності клітинної адаптації до дії екзо- та
ендогенних чинників» (№ держ. реєстрації 0106U001584) та відділу кріоцитології
ІПКіК НАН України за темою «Дослідження чутливості еритроцитів ссавців до
охолодження, дегідратації та заморожування при дії модифікуючих факторів і
кріопротекторів» (№ держ. реєстрації 0114U0001318), де автор самостійно
виконував окремі розділи.
Мета та завдання дослідження. Мета роботи – дослідити постгіпертонічний
гемоліз еритроцитів ссавців (людина, щур, свиня та кролик) і вплив глюкози на його
рівень, а також оцінити ефективність хлорпромазину за умов постгіпертонічного
шоку та на етапі видалення гліцерину з розморожених еритроцитів.
Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішити наступні завдання:
1. Вивчити стійкість еритроцитів різних видів ссавців (людина, щур, свиня та
кролик) до дії постгіпертонічного шоку при варіюванні температурноосмотичних показників середовища та тривалості дії шоку.
2. Дослідити постгіпертонічний гемоліз еритроцитів ссавців, модифікованих
глюкозою, за температур 0 і 37°С.
3. Дослідити вплив хлорпромазину на чутливість еритроцитів людини до дії
постгіпертонічного шоку при різних температурах (0 і 37°С).
4. Визначити вплив температури та механічного стресу на еритроцити людини, які
збереглись після сумісної дії постгіпертонічного шоку та хлорпромазину.
5. Дослідити стійкість розморожених еритроцитів (після заморожування до -196°С
під захистом гліцерину, кінцева концентрація 15 %) на етапі видалення
кріопротектору в присутності хлорпромазину.
Об’єкт дослідження – постгіпертонічний шок еритроцитів ссавців.
Предмет дослідження – чутливість еритроцитів різних видів ссавців (людина,
щур, свиня та кролик) до дії постгіпертонічного шоку при використанні глюкози,
хлорпромазину та гліцерину.
Методи дослідження. У роботі були використані кріобіологічні (спосіб
швидкого заморожування еритроцитів із використанням кріоконсерванту ЦНДІГПК
114 на основі гліцерину (кінцева концентрація – 15 %) із подальшим видаленням
кріопротектору), спектрофотометричний, мікрогематокритний, йонометричний,
осмометричний методи, спосіб механічної деструкції еритроцитів, а також метод
світлової мікроскопії із використанням термоприставки. За допомогою статистичних
методів проведено аналіз отриманих експериментальних даних.
Наукова новизна отриманих результатів. У роботі вперше у порівняльному
аспекті було досліджено постгіпертонічний шок еритроцитів людини та тварин
(щур, свиня та кролик). Показано, що осмоляльність середовища дегідратації та
тривалість інкубування клітин у ньому визначають рівень гемолізу еритроцитів
ссавців при подальшому перенесенні до середовища регідратації. Установлено, що
серед усіх досліджуваних еритроцитів ссавців максимальну стійкість до дії
постгіпертонічного шоку мають еритроцити кролика, а мінімальну – клітини щура.
Уперше
показана
антигемолітична
активність
глюкози
за
умов
постгіпертонічного шоку еритроцитів ссавців. Глюкоза у високій концентрації (5 %)
дозволяє знизити рівень постгіпертонічного гемолізу еритроцитів людини і щура (37
і 0ºС), а також клітин кролика (37ºС). Глюкоза у низькій концентрації (0,6 %) чинить
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антигемолітичний ефект тільки за умов постгіпертонічного шоку еритроцитів
людини (0ºС).
Уперше встановлена антигемолітична активность мембранотропної сполуки
хлорпромазину під час дії постгіпертонічного шоку на еритроцити (0ºС). Показано,
що для реалізації антигемолітичного ефекту хлорпромазин має бути присутнім на
етапі регідратації та відсутнім на стадії попередньої обробки клітин. Хлорпромазин
проявляє максимальну антигемолітичну активність (72,4 ± 5,0 %) при використанні
в ефективній концентрації 600 мкмоль/л за 0ºС. Уперше було досліджено стійкість
еритроцитів, що збереглися після сумісної дії хлорпромазину та постгіпертонічного
шоку (0°С), до нагрівання та механічного стресу. Еритроцити людини, які
збереглись у результаті сумісної дії постгіпертонічного шоку та хлорпромазину в
концентрації 180 мкмоль/л (0ºС), є стійкими до подальшої дії нагрівання та
механічного стресу. У разі використання хлорпромазину в концентрації
600 мкмоль/л відповідні клітини стійкі лише до дії механічного стресу.
Уперше виявлена висока ефективність хлорпромазину на етапі видалення
кріопротектору з розморожених еритроцитів після їх заморожування до -196ºС під
захистом гліцерину (кінцева концентрація 15 %). При перенесенні еритроцитів до
першого фізіологічного розчину хлорпромазин у концентрації 180 мкмоль/л
проявляє антигемолітичну активність на рівні 63,6 ± 7,8 %, в концентрації
600 мкмоль/л – 72,7 ± 6,7 %. У зв’язку з цим порівняно та продемонстровано
відповідність результатів впливу хлорпромазину на чутливість еритроцитів до дії
постгіпертонічного шоку та при видаленні гліцерину з розморожених еритроцитів.
Практичне значення отриманих результатів. Проведені наукові дослідження
обґрунтовують доцільність використання моделі постгіпертонічного шоку в якості
модельного експерименту для вивчення факторів пошкодження еритроцитів, діючих
на клітини при розморожуванні та видаленні з них кріопротектору. Отримані у
роботі наукові результати можуть стати підґрунтям для удосконалення методів
видалення кріопротектору гліцерину з розморожених еритроцитів людини. Отримані
дані щодо антигемолітичної активності хлорпромазину під час постгіпертонічного
шоку еритроцитів можуть використовуватися для дослідження низки
мембранотропних сполук, потенційно здатних знижувати лізис розморожених
клітин на етапі видалення гліцерину.
Результати роботи можуть бути рекомендовані до використання в учбовому
процесі при підготовці фахівців у галузі кріобіології, фармакології, ветеринарії.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним
дослідженням. Автором проведені пошук і аналіз наукової літератури з проблеми,
що досліджується, обґрунтовано вибір теми, сформульована мета і визначені
завдання роботи, сплановані та проведені експерименти, статистично оброблені та
проаналізовані отримані результати, сформульовані висновки роботи, які
ґрунтуються на експериментальних даних. Роботи, опубліковані у співавторстві з
д.б.н. Шпаковою Н. М. та к.б.н. Орловою Н. В., містять результати сумісного
планування й обговорення результатів. У публікаціях спільно зі співавторами автору
належать наукові результати стосовно оцінки антигемолітичної активності
хлорпромазину та глюкози за умов постгіпертонічного шоку еритроцитів, визначення
антигемолітичної активності хлорпромазину під час видалення гліцерину з
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розморожених клітин.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного
дослідження були представлені на міжнародній науковій конференції «Механізми
функціонування фізіологічних систем» (м. Львів, 2014); VI з'їзді Українського
біофізичного товариства (м. Луцьк-Світязь, 2015); ІІ Міжнародній науковопрактичній Інтернет-конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти
створення лікарських препаратів різної направленості дії» (м. Харків, 2015); V з'їзді
Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом
(м. Одеса, 2016); V та VIII міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні
досягнення фармацевтичної технології та біотехнології» (м. Харків, 2016, 2019);
викладені та обговорені на 39-ій, 40-ій і 41-ій конференціях молодих учених «Холод
у біології та медицині» (м. Харків, 2015, 2016, 2017 рр.); VІІІ Всеукраїнській
науково-практичній конференції з міжнародною участю «Біологічні дослідження –
2017» (м. Житомир, 2017); міжнародній науковій конференції «Science and life»
(м. Karlovy Vary, Czech Republic – Kyіv, Ukraine 2017); науково-практичній
конференції з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання. Профілактика
неінфекційних захворювань – пріоритет сучасної науки та практики» (м. Харків,
2018); науково-практичній конференції «Довкілля і здоров`я» (м. Тернопіль, 2018);
VI з'їзді Українського товариства клітинної біології з міжнародним
представництвом (м. Яремче, 2019); XII українському біохімічному конгресі
(м. Тернопіль, 2019).
Публикація матеріалів. Основні положення дисертації викладені у 28
наукових роботах: 9 – у фахових наукових журналах України (5 – входять до
міжнародних наукометричних баз даних Scopus (3), ISI (1) та Index Copernicus
International (1)), 1 – у закордонному науковому журналі, 1 - у збірнику матеріалів
конференцій (загалом 3 наукові статті мають ідентифікатор DOI). Опубліковано 17
тез доповідей.
Обсяг і структура дисертації. Робота викладена на 185 сторінках друкованого
тексту, з яких 131 сторінка – основний зміст. Дисертація містить наступні розділи:
анотація, вступ, огляд літератури, опис матеріалів і методів дослідження, 3 розділи
власних досліджень та їхнє обговорення (9 підрозділів), узагальнення, висновки,
список використаної літератури (255 джерел на 28 сторінках). Робота
проілюстрована 35 рисунками (з них 6 фотографій), містить 8 таблиць.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Огляд літератури. У розділі представлений аналіз літературних даних, які
описують явище постгіпертонічного лізису клітин від первісних уявлень до
сучасних теорій. На підставі аналізу наукових публікацій доведено актуальність і
перспективність застосування хлорпромазину (ХПР) під час постгіпертонічного
шоку (ПГШ) еритроцитів в якості мембранотропної речовини з антигемолітичними
властивостями. Ґрунтуючись на огляді сучасних способів заморожування
еритроцитарної маси з використанням гліцерину, обрано прийнятну методику.
Наведені дані щодо обміну глюкози в еритроцитах ссавців та важливості її
залучення у середовищах для гіпотермічного зберігання клітин обґрунтовують

5

доцільність вивчення впливу речовини на чутливість еритроцитів ссавців до ПГШ.
Матеріали і методи дослідження. Об’єктом дослідження були еритроцити
людини (Нomо sapiens) чоловічої статі ІІ групи крові. У роботі також досліджували
еритроцити самців щура (Rattus norvegicus), свині (Sus scrofa domesticus) та кролика
(Oryctolagus cuniculus). Кров ссавців була заготовлена на антикоагулянті «Гепарин».
Після видалення плазми еритромасу тричі відмивали шляхом центрифугування
протягом 3 хв при 3000 об/хв (центрифуга ОПн-3У4.2) у 10-кратному об’ємі
фізіологічного розчину (0,15 моль/л NaCl; 0,01 моль/л фосфатний буфер, pH 7,4).
Лейкоцитарну плівку та супернатант видаляли аспірацією. Еритроцити зберігали у
вигляді щільного осаду не більше 4 годин за температури 0°С. Усі використані у
роботі середовища готували на фосфатному буфері (0,01 моль/л), рН 7,4.
Постгіпертонічний
шок
здійснювали
перенесенням
еритроцитів
з
гіпертонічного розчину (етап дегідратації) до ізотонічного (етап регідратації) за
ізотермічних умов (37 або 0°С). Варіювали тривалість (3-60 хв) та осмолярність
етапу дегідратації: 1,0 – 2,0 моль/л NaCl. Кінцевий гематокрит складав 0,4 %.
Гематокрит суспензії еритроцитів визначали мікрогематокритним методом за
допомогою центрифуги МГЦ–8.
Обробку еритроцитів 0,6 або 5 % розчином глюкози здійснювали шляхом
інкубації клітин за температури 37°С протягом 2 годин. Потім еритроцити піддавали
дії ПГШ.
Під час визначення впливу ХПР на чутливість еритроцитів ссавців до дії ПГШ
варіювали концентрацію амфіфілу (20-1400 мкмоль/л) та температуру експерименту
(37 або 0°С). У ході экспериментів ХПР («Calbiochem», США) додавали до
середовищ перед внесенням до них клітин.
Антигемолітичну активність (АГ) глюкози та ХПР розраховували як відсоток
зниження гемолізу еритроцитів у присутності речовини по відношенню до гемолізу
у контрольній пробі:

АГ 

ка
 100 % ,
к

де к – величина гемолізу еритроцитів за відсутності модифікатору;
а – величина гемолізу еритроцитів у присутності модифікатору.
Плато ефективних концентрацій визначали як діапазон концентрацій ХПР, у
межах якого спостерігався найменший рівень гемолізу еритроцитів, а ефективну
концентрацію – відповідну середині плато. В ефективній концентрації ХПР чинить
максимальну антигемолітичну дію.
Морфологічний аналіз еритроцитів здійснювали методом світлової мікроскопії
за допомогою мікроскопа Axio Observer Z1 виробництва «Carl Zeiss» із
термоприставкою (Німеччина). Швидкість нагрівання зразка клітин – 1ºС/хв.
Механічний стрес еритроцитів ссавців здійснювали перемішуванням клітинної
суспензії у ємності, заповненій пластиковими кульками діаметром 5 мм, на
магнітній мішалці ММ–5 зі швидкістю обертання 1200 об/хв.
Рівень
гемоглобіну,
що
вийшов
до
супернатанту,
визначали
спектрофотометричним методом за допомогою СФ-4А з проточною кюветою при
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довжині хвилі 543 нм. За 100 %-й рівень гемолізу приймали поглинання проби, до
якої додавали детергент тритон Х–100 у концентрації 0,1 %.
Кількість йонів калію, що вийшли з еритроцитів ссавців, визначали в
надосаді проби, що досліджувалась (кінцевий гематокрит 4 %), за допомогою
йономіра ЕВ-74 з використанням йоноселективного електрода ЕЛІС-121К й
електрода порівняння ЭВЛ-1М3.1.
У роботі застосовували швидкий спосіб заморожування еритроцитів до
температури –196°С із додаванням кріоконсерванту ЦНДІГПК 11 4: гліцерин (30 %),
манітол (4 %), NaCl (150 ммоль/л), фосфатний буфер (10 ммоль/л), рН 7,4.
Видалення гліцерину з відігрітих клітин проводили за схемою: 1 етап – відмивання
рівним об’ємом розчину NaCl (600 ммоль/л); етапи 2 та 3 – послідовне відмивання
рівними об’ємами ізотонічного розчину NaCl (150 ммоль/л; рН 7,4).
Статистичний аналіз результатів проводили за допомогою програми «Portable
Statistica 8.0». Для перевірки нормальності розподілу кількісних показників у групах
використовували
критерій
Шапіро-Вілка.
При
нормальному
розподілі
досліджуваних показників статистичну значущість відмінностей обчислювали за
допомогою критерію Стьюдента. При інакшому розподілі досліджуваних кількісних
показників застосовували критерій Манна-Вітні. Експериментальні дані
представлені як середнє арифметичне значення кількісних показників (М) ±
стандартне відхилення середнього арифметичного (m) або як медіана результатів
(Ме) з інтерквартильним розмахом (Q1-Q3) та зазначенням максимального та
мінімального значення. Кожний експеримент повторювали не менше 6 разів у двох
паралельних пробах.
Результати власних досліджень та їх обговорення
Чутливість еритроцитів ссавців до дії постгіпертонічного шоку.
Постгіпертонічний шок еритроцитів розвивається внаслідок різкого зниження
осмоляльності позаклітинного середовища від гіпертонічних до ізотонічних значень.
Як
наслідок,
відбувається
постгіпертонічний
гемоліз
(лізис)
клітин.
Експериментально ПГШ еритроцитів ссавців здійснювали перенесенням клітин з
гіпертонічних розчинів (етап дегідратації) до ізотонічного середовища (етап
регідратації) за температур 0 і 37°С. Досліджено вплив фізико-хімічних чинників
(умов дегідратації та температурного режиму ПГШ) на постгіпертонічний гемоліз
(ПГГ) еритроцитів різних видів ссавців.
На рис. 1 представлені значення ПГГ еритроцитів ссавців при варіюванні
тривалості інкубування клітин на етапі дегідратації. Видно, що збільшення
тривалості інкубування еритроцитів у гіпертонічному середовищі призводить до
зростання пошкодження клітин за ізотонічних умов за 37 та 0°С. Слід зауважити, що
ПГГ еритроцитів усіх досліджуваних видів ссавців розвивається практично
повністю у разі перебування клітин у середовищі дегідратації протягом 20 хв за
обох значеннях температури.
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Рис. 1. Залежність постгіпертонічного гемолізу еритроцитів ссавців від
тривалості інкубування у середовищі дегідратації (1,75 моль/л NaCl) за 37 (а) та 0°С
(б): 1 – людина, 2 – свиня, 3 – кролик, 4 – щур.
При дослідженні впливу осмоляльності середовища дегідратації на рівень
гемолізу еритроцитів ссавців у середовищі регідратації (37°С) встановлено, що для
усіх клітин характерне підвищення рівня пошкодження разом зі збільшенням
концентрації солі у середовищі дегідратації (рис. 2). Слід зазначити, що у самому
середовищі дегідратації (до 2,0 моль/л NaCl) гемоліз еритроцитів ссавців не
розвивається (Ершов С. С., 2009).
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Рис. 2. Залежність постгіпертонічного гемолізу еритроцитів ссавців від
концентрації солі у середовищі дегідратації за 37°С: 1 – 1,0 моль/л; 2 – 1,5 моль/л;
3 – 1,75 моль/л; 4 – 2,0 моль/л NaCl.
Порівняно з еритроцитами людини більш стійкими до дії ПГШ за аналогічних
умов виявилися клітини свині та кролика, більш чутливими – клітини щура.
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Зазначена стійкість еритроцитів кролика та свині може бути пов’язана з високим
вмістом мембранного фосфатидилетаноламіну (Wessels J.M.C., 1973).
Порівняльне дослідження впливу температури на розвиток ПГГ еритроцитів
ссавців показало, що рівень пошкодження клітин за 37 вище, ніж за 0°С (табл. 1).
Зокрема, зазначені відмінності найбільше виражені для еритроцитів кролика.
Найбільш чутливими до дії ПГШ за обох температурних режимах (37 і 0°С) є
еритроцити щура, найменш – клітини кролика.
Таблиця 1
Залежність постгіпертонічного гемолізу еритроцитів ссавців
(1,75 → 0,15 моль/л NaCl) від температури (M±m, n = 6)
Постгіпертонічний гемоліз, %
37ºС
0ºС

Еритроцити
ссавців
Людина
Щур

64 ± 5
82 ± 4*

56 ± 4
64 ± 3*

Свиня

56 ± 7

46 ± 6

49 ± 5*
27 ± 4*
Кролик
Примітка: * – статистично значущі відмінності у порівнянні з еритроцитами
людини, р < 0,05.
Отже, умови дегідратації еритроцитів ссавців (концентрація солі у середовищі
дегідратації та тривалість інкубування клітин у ньому) визначають рівень гемолізу
клітин у середовищі регідратації. Розвиток постгіпертонічного гемолізу еритроцитів
ссавців залежить від температури: за 0 пошкодження нижче, ніж за 37ºС. Cеред усіх
досліджуваних еритроцитів ссавців максимальну стійкість до дії ПГШ мають
еритроцити кролика, а мінімальну – клітини щура.
Вплив
глюкози
на
чутливість
еритроцитів
ссавців
до
дії
постгіпертонічного шоку. Модифіковані глюкозою еритроцити ссавців піддавали
дії ПГШ за 37 і 0ºС (табл. 2).
Таблиця 2
Антигемолітична активність глюкози
за умов ПГШ (1,75 → 0,15 моль/л NaCl; 37 і 0ºС) еритроцитів ссавців
(M±m, n = 6)
Еритроцити
ссавців

Антигемолітична активність, %
0,6 % глюкоза
5 % глюкоза
37 ºС
0 ºС
37 ºС
0 ºС

Людина

0

31±5

46±5

44±5

Щур

0

0

40±6

33±4

Кролик

0

0

52±6

0
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Видно, що глюкоза у концентрації 5 % проявляє АГ за умов ПГШ усіх
досліджуваних клітин при 37ºС. При 0ºС захисна дія 5 % глюкози реєструється
тільки для клітин людини та щура. Глюкоза у концентрації 0,6 % чинить
антигемолітичний ефект за умов ПГШ лише по відношенню до еритроцитів людини
(0ºС). Отже, ефект глюкози за умов ПГШ еритроцитів ссавців визначається як
ендогенним (видовою належністю клітин), так і екзогенними чинниками
(концентрацією модифікатору та температурою експерименту).
Вплив хлорпромазину на чутливість еритроцитів людини до дії
постгіпертонічного шоку. Хлорпромазин являє собою мембранотропну сполуку з
амфіфільними властивостями. Використання подібних за будовою речовин наразі є
одним з підходів корекції пошкодження клітин за стресових умов (Enomoto A. et al.,
2001; Шпакова и др., 2019).
Для визначення впливу ХПР на ПГШ еритроцитів людини були досліджені
залежності постгіпертонічного гемолізу клітин від концентрації амфіфілу за 37 і 0°С
(рис. 3). Видно, що ХПР не захищає еритроцити людини за умов дії ПГШ, 37°С.

Рис. 3. Залежність постгіпертонічного гемолізу еритроцитів людини від
концентрації хлорпромазину за 37 (а) і 0°С (б): середовище дегідратації –
1,75 моль/л NaCl, середовище регідратації – 0,15 моль/л NaCl.
За 0ºС збільшення концентрації амфіфілу до 400 мкмоль/л супроводжується
зменшенням ПГГ клітин. У діапазоні концентрацій 400-800 мкмоль/л ХПР рівень
пошкодження еритроцитів людини мінімальний (плато ефективних концентрацій).
Подальшому збільшенню концентрації амфіфілу відповідає поступове підвищення
гемолізу клітин до контрольного та вищого за контрольний рівня.
З метою визначення етапу ПГШ, відповідального за реалізацію
антигемолітичного ефекту ХПР, було обрано постановку експерименту, за якої
амфіфіл вносили до середовищ на різних етапах: попередня інкубація (І),
дегідратація (ІІ) та регідратація (ІІІ) – у різних комбінаціях. Схема внесення ХПР
представлена на рис. 4. Наявність ХПР під час попередньої обробки еритроцитів не
забезпечувала захисний ефект амфіфілу за умов ПГШ еритроцитів незалежно від
комбінацій на інших етапах експерименту (варіанти 1-4). Зазначений факт свідчить
на користь відсутності зв’язку між механізмом АГ дії ХПР та попередньою
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модифікацією клітин. Уведення ХПР до середовищ на етапах дегідратації та
регідратації у різних поєднаннях приводило до тенденції або розвитку АГ дії
амфіфілу лише у разі його присутності в середовищі регідратації. Слід зауважити,
що максимальну ефективність амфіфіл проявляв при внесенні тільки до середовища
регідратації: варіант 7. Так, АГмакс ХПР в ефективній концентрації (600 мкмоль/л)
сягала 72,4 ± 5,0 %, а у концентрації 180 мкмоль/л (за якої ще зберігається бар’єрна
функція мембрани щодо йонів фериціаніду (Цымбал Л. В. и др., 2005)) – 53,5 ±
6,2 %.
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Рис. 4. Антигемолітична активність хлорпромазину за умов постгіпертонічного
шоку (1,75 моль/л NaCl – 0,15 моль/л NaCl; 0ºС): 1 – 180; 2 – 600 мкмоль/л.
+ – наявність хлорпромазину на відповідному етапі експерименту,
– – відсутність хлорпромазину на відповідному етапі експерименту.
Примітка: * – статистично значущі відмінності в порівнянні з контролем, р < 0,05.
Отже, для розвитку захисного ефекту ХПР під час ПГШ еритроцитів необхідні
наступні умови: по-перше, амфіфіл має бути присутнім на етапі регідратації; подруге, обов’язково відсутнім у середовищах, передуючих ПГШ клітин.
Антигемолітична дія ХПР розвивається в момент різкої зміни умов позаклітинного
середовища та реалізується на рівні плазматичної мембрани.
Тестування еритроцитів людини, що збереглися внаслідок сумісної дії
потсгіпертонічного шоку та хлорпромазину (0ºС). З метою контроля стану
еритроцитів, що збереглися після сумісної дії ПГШ та ХПР (0ºС), застосовували
підвищення температури клітин до 37ºС та механічний стрес.
У зв’язку з тим, що захисний ефект ХПР за умов ПГШ еритроцитів виявився
температурозалежним (рис. 3), за допомогою світлової мікроскопії із залученням
термоприставки досліджували зразки клітин, що збереглися після сумісної дії ПГШ
та ХПР (0ºС) під час нагрівання (рис. 5-7).
Контрольні еритроцити (після дії ПГШ без додавання ХПР) за 6ºС являють
собою сфероехіноцити. По мірі нагрівання до 34ºС для цих клітин характерне
поступове збільшення ознак ехіноцитозу. При цьому кількість еритроцитів у зразку
не змінюється (рис. 5).
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Рис. 5. Вплив нагрівання на
еритроцити, збережені після дії
постгіпертонічного шоку (0°С): а –
6°С; б – 15°С; в – 24°С; г – 34°С
(├──┤– шкала 10 мкм).

Клітини за наявності ХПР (180 і 600 мкмоль/л; рис. 6 і 7 відповідно)
представлені стоматоцитами (6ºС). За умов нагрівання еритроцитів із 180 мкмоль/л
ХПР на поверхні клітин поступово з’являються «шипи», властиві ехіноцитарним
формам (рис. 6), а еритроцити із 600 мкмоль/л ХПР набувають ознак сфероцитів,
потім гемолізують (рис. 7). При 24ºС цілі клітини із 600 мкмоль/л ХПР відсутні у
полі зору (рис. 7).

Рис. 6. Вплив нагрівання на
еритроцити людини, що збереглися
після сумісної дії постгіпертонічного
шоку
та
хлорпромазину
(180 мкмоль/л, 0°С): а – 6°С; б – 15°С;
в – 24°С; г – 34°С (├──┤ – шкала
10 мкм).
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Рис. 7. Вплив нагрівання на
еритроцити людини, що збереглися
після сумісної дії постгіпертонічного
шоку
та
хлорпромазину
(600 мкмоль/л, 0°С): а – 6°С; б –
15°С; в – 24°С; г – 34°С (├──┤– шкала
10 мкм).

Отже, еритроцити, що збереглися після сумісної дії ПГШ та ХПР (0ºС), стійкі
до подальшого нагрівання при використанні амфіфілу у низькій концентрації
(180 мкмоль/л) і нестійкі у разі його застосування у високій концентрації
(600 мкмоль/л). При цьому спостерігалася зміна форми клітин від стомато- до
ехіноцитарної (при 180 мкмоль/л) і до сферостоматоцитарної (при 600 мкмоль/л).
Механічні напруги, що виникають у мембрані еритроцитів під час процесу
деформації, можуть спричинити руйнування клітин. У зв’язку з цим
використовували механічний стрес в якості тесту стану плазматичної мембрани
еритроцитів, що збереглися після дії ПГШ та ХПР. Суспензію зазначених клітин
перемішували в ємності, заповненій пластиковими кульками (30 хв, 0°С).
Контрольні еритроцити (не підлягали дії ПГШ та ХПР) після 30 хв впливу
механічного стресу гемолізували на рівні 20 % (рис. 8).
100
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Рис. 8. Рівень гемолізу еритроцитів
людини, що збереглися після
сумісної дії постгіпертонічного
шоку та хлорпромазину (0°С), за
умов механічного стресу (30 хв).
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За умов впливу механічного стресу значення гемолізу еритроцитів, що
піддавалися сумісній дії ПГШ та ХПР (180 і 600 мкмоль/л, 0°С), статистично
значущо не відрізнялись від контрольних величин.
Отже, еритроцити людини, які збереглися після сумісної дії ПГШ та ХПР у
концентрації 180 мкмоль/л (0ºС), стійкі до подальшого впливу механічного стресу та
нагрівання, а при використанні ХПР в концентрації 600 мкмоль/л – до дії
механічного стресу.
Ефективність хлорпромазину при видаленні гліцерину з розморожених
еритроцитів. Наразі широко використовується метод низькотемпературного
зберігання еритроцитів під захистом гліцерину (кінцева концентрація 15 %), який
легко проникає всередину клітини. Актуальними залишаються дослідження,
пов’язані із вдосконаленням етапу видалення гліцерину з розморожених клітин.
Становило інтерес визначити за допомогою ХПР, в якій мірі пов’язана між собою
реакція еритроциту на надходження надлишкової води за умов моделі ПГШ та під
час реального процесу видалення гліцерину з розморожених еритроцитів. В
останньому випадку клітини заморожували швидким способом із використанням
кріоконсерванту ЦНДІГПК 114 на основі гліцерину (30 %), потім розморожені
клітини вносили до середовищ відмивання, що містили ХПР (180 або 600 мкмоль/л).
На рис. 9 (а) представлені результати, що відображають відносну частку
збережених і пошкоджених еритроцитів людини у циклі заморожування-відігріву з
подальшим трьохетапним видаленням кріопротектору гліцерину (кінцева
концентрація – 15 %). Одразу після заморожування-відігріву частка еритроцитів, що
гемолізували, не перевищувала 5 %. Далі з метою видалення гліцерину збережені
клітини спочатку переносили до середовища із 0,6 моль/л NaCl (І етап), потім вони
підлягали послідовному двократному відмиванню фізіологічним розчином (етапи ІІ
та ІІІ). У процесі трьохетапного видалення гліцерину з розморожених еритроцитів
максимальний рівень лізису клітин спостерігався при їхньому переміщенні до
першого ізотонічного середовища – близько 21 % (етап ІІ). Натомість, на етапах І і
ІІІ частка еритроцитів, що гемолізували, знову не перевищувала 5 %. На другому
етапі видалення гліцерину з еритроцитів, коли спостерігалося значне гемолітичне
пошкодження контрольних клітин, використання ХПР у концентраціях 180 і
600 мкмоль/л дозволяло знизити рівень клітинного лізису.
Ефективність ХПР (180 і 600 мкмоль/л) за реальних умов кріоконсервування
еритроцитів оцінювали за допомогою величин АГ активності. Крім того, отримані
величини АГ активності ХПР порівнювали з відповідними показниками за умов
моделі ПГШ (табл. 3). На ІІ етапі видалення гліцерину з розморожених клітин ХПР
у концентрації 180 мкмоль/л проявляв АГ активність на рівні 63,6 ± 7,8 %, а у
концентрації 600 мкмоль/л – 72,7 ± 6,7 %. Видно, що АГ активність 180 мкмоль/л
ХПР за умов ПГШ еритроцитів відповідає тій, що розвивається при видаленні
гліцерину з розморожених клітин (ІІ етап). Подібна ситуація показана при
використанні ХПР у концентрації 600 мкмоль/л.
Отже, після заморожування еритроцитів до -196 ºС під захистом гліцерину
(кінцева концентрація – 15 %) показана висока ефективність ХПР на етапі
видалення даного кріопротектору з розморожених клітин.
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Рис. 9. Відносна частка збережених і пошкоджених еритроцитів людини в циклі
заморожування до -196ºС у присутності гліцерину (кінцева концентрація 15 %),
відігріву та видалення кріопротектору з клітин із використанням хлорпромазину:
 пошкоджених за умов заморожування-відігріву (а),
 пошкоджених після подальшого видалення гліцерину з клітин з послідовним
використанням середовищ:
1. 0,6 моль/л NaCl (б),
2. 0,15 моль/л NaCl (в),
3. 0,15 моль/л NaCl (г);
 частка клітин, що за підсумками збереглися (д).
Оскільки захисний ефект ХПР, виявлений у модельному експерименті (вплив
ПГШ на клітину, 0°С), показаний за реальних умов заморожування-відігрівання
еритроцитів, можна стверджувати про високий ступінь відповідності використаної
моделі та доцільність її використання для вивчення механізму дії чинників
кріопошкодження на клітини.
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Таблиця 3
Антигемолітична активність хлорпромазину за умов
постгіпертонічного шоку еритроцитів (0ºС) і при видаленні гліцерину з
розморожених клітин (ІІ етап) (M ± m, n = 6)
Концентрація хлорпромазину,
мкмоль/л
180
600

Антигемолітична активність, %
Постгіпертонічний Видалення гліцерину з
шок
еритроцитів (ІІ етап)
53,5 ± 6,2
63,6 ± 7,8
72,4 ± 5,0

72,7 ± 6,7

ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі представлені теоретичне й експериментальне
узагальнення та нове рішення наукового завдання, направленого на вивчення дії
чинників пошкодження еритроцитів при розморожуванні, а також розробку
підходів, що дозволяють підвищити стійкість клітин до зміни температурноосмотичних умов середовища. Проведені у дисертаційній роботі дослідження
акцентують увагу на особливостях розвитку постгіпертонічного гемолізу
еритроцитів різних видів ссавців у залежності від концентраційних і часових
параметрів і модифікації клітин глюкозою, а також на прояві антигемолітичного
ефекту мембранотропної сполуки хлорпромазину за умов постгіпертонічного шоку
та при видаленні гліцерину з розморожених еритроцитів.
1. Постгіпертонічний гемоліз еритроцитів ссавців (людина, щур, свиня,
кролик) залежить як від експериментальних умов, так і від видової належності
клітин. Концентрація NaCl у середовищі дегідратації та тривалість інкубування
клітин у ньому визначають рівень постгіпертонічного гемолізу еритроцитів ссавців.
Рівень постгіпертонічного гемолізу еритроцитів ссавців (людина, щур, свиня та
кролик) залежить від температури: при 0ºС пошкодження нижче, ніж при 37ºС.
Установлено, що серед усіх досліджуваних еритроцитів ссавців максимальну
стійкість до дії постгіпертонічного шоку мають еритроцити кролика, а мінімальну –
клітини щура.
2. Модифікація еритроцитів глюкозою впливає на постгіпертонічний гемоліз
клітин ссавців. При перенесенні еритроцитів з середовища дегідратації (1,75 моль/л
NaCl) до середовища регідратації (0,15 моль/л NaCl) обробка клітин глюкозою у
високій концентрації (5 %) дозволяє знизити рівень гемолізу еритроцитів людини та
щура при 37 та 0ºС, а клітин кролика – при 37ºС. Глюкоза у низькій концентрації
(0,6 %) чинить антигемолітичний ефект тільки за умов постгіпертонічного шоку
еритроцитів людини при 0ºС.
3. Показано, що хлорпромазин збільшує стійкість еритроцитів людини до дії
постгіпертонічного шоку при 0, але не при 37ºС. Хлорпромазин проявляє
максимальну антигемолітичну активність (72,4 ± 5,0 %) при використанні в
ефективній концентрації 600 мкмоль/л. Установлено, що для реалізації
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антигемолітичного ефекту за умов постгіпертонічного шоку хлорпромазин має бути
присутнім на етапі регідратації та відсутнім на стадії попередньої обробки клітин.
4. Еритроцити людини, які збереглись у результаті сумісної дії
постгіпертонічного шоку та хлорпромазину у концентрації 180 мкмоль/л (0ºС),
стійкі до подальшого впливу механічного стресу та нагрівання до 37ºС, а при
використані хлорпромазину в концентрації 600 мкмоль/л – лише до дії механічного
стресу.
5. Показана висока ефективність хлорпромазину на ІІ етапі видалення
гліцерину з розморожених еритроцитів (після заморожування до -196ºС під
захистом 30 % гліцерину). При перенесенні еритроцитів до фізіологічного
середовища хлорпромазин у концентрації 180 мкмоль/л проявляє антигемолітичну
активність на рівні 63,6 ± 7,8 %, а у концентрації 600 мкмоль/л – 72,7 ± 6,7 %.
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условиях
постгипертонического шока и при удалении глицерина из эритроцитов после
размораживания / Е. А. Семионова, Н. Г. Землянских, Н. В. Орлова, Н. М. Шпакова
// Проблемы криобиологии и криомедицины. 2017. Т. 27, № 1. С. 51-60. (Scopus)
DOI: 10.15407/cryo27.01.051 (Внесок здобувача: заморожування під захистом
гліцерину і відігрів еритроцитів людини, видалення гліцерину з клітин, внесення
хлорпромазину до середовищ, статистична обробка результатів.)
5. Влияние глицерина на устойчивость эритроцитов человека к
гипертоническому и механическому стрессу / Н. М. Шпакова, Н. В. Орлова,
Е. Е. Нипот, О. А. Шапкина, Е. А. Семионова // Вісник проблем біології і
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медицини. 2013. Т. 3, № 2. С. 352-355. (eLIBRARY.ru) (Внесок здобувача:
статистична обробка, обговорення і узагальнення результатів.)
6. Вплив глюкози на чутливість еритроцитів до дії стресових факторів /
O. O. Шапкіна, К. А. Сєміонова, Н. М. Шпакова, Н. В. Орлова, Н. А. Єршова,
C. C. Єршов, О. Є. Ніпот // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2014.
Т. 68. С. 413-420. (ISI) (Внесок здобувача: планування роботи, обробка глюкозою і
проведення гіпертонічного та холодового шоку еритроцитів ссавців, статистична
обробка, обговорення і узагальнення результатів, підготовка матеріалів до друку.)
7. Влияние глюкозы на устойчивость эритроциов млекопитающих к
механическому стрессу / Н. М. Шпакова, Е. Е. Нипот, О. А. Шапкина,
Е. А. Семионова, Н. В. Орлова // Доповіді Національної академії наук України.
2015. Т. 3. С. 142-147. (Внесок здобувача: проведення механічного стресу
еритроцитів людини, щура та кролика, статистична обробка, обговорення
результатів, підготовка матеріалів до друку.)
8. Вплив глюкози і часткового зневоднення на стійкість еритроцитів ссавців
до гіпертонічного шоку / O. O. Шапкіна, К. А. Сєміонова, Н. В. Орлова,
O. П. Синчикова, Н. М. Шпакова // Біологія тварин. 2015. Т. 17, № 3. С. 132-138.
(Index Copernicus International) (Внесок здобувача: обробка глюкозою і проведення
гіпертонічного шоку еритроцитів ссавців, статистична обробка, узагальнення
результатів, підготовка матеріалів до друку.)
9. Гематокрит как критерий оценки реакции эритроцитов на изменение
осмоляльности среды / Е. А. Семионова, Е. Е. Нипот, Н. В. Орлова, Н. М. Шпакова //
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: біологія.
2016. T. 26. C. 173-178. (WorldCat) (Внесок здобувача: визначення гематокриту
еритроцитів ссавців відповідно до зміни концентрації NaCl у середовищі;
статистична обробка, обговорення і узагальнення результатів.)
Статті в журналах та збірках матеріалів конференцій інших країн
10. Hypotonic lysis of mammalian erythrocytes in chlorpromazine presence /
К. А. Semionova, N. A. Iershova, N. V. Orlova, N. M. Shpakova // Eastern European
Scientific Journal. 2016. V. 2. P. 7-17. DOI: 10.12851/EESJ201604C01ART01 (Внесок
здобувача: проведення гіпотонічного шоку еритроцитів ссавців, статистична
обробка, обговорення і узагальнення результатів, підготовка матеріалів до друку.)
Статті в збірках матеріалів конференцій
11. Семионова Е. А., Орлова Н. В., Шпакова Н. М. Эффективность
хлорпромазина на этапе удаления глицерина из замороженных эритроцитов //
Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології: збірник наукових
праць V міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 лист. 2016 р.). Харьков, 2016.
С. 532-535. (Внесок здобувача: планування роботи, заморожування під захистом
гліцерину і відігрів еритроцитів людини, видалення гліцерину з клітин, внесення
хлорпромазину до середовищ, статистична обробка результатів.)
Тези конференцій
12. Сєміонова К. А., Шапкіна О. О. Модулюючий вплив глюкози на осмотичну
чутливість еритроцитів ссавців // Механізми функціонування фізіологічних систем:
тези доповідей наук. конф. (м. Львів, 15-17 жовт. 2014 р.). Львів, 2014. С. 76-77.
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13. Семионова Е. А., Шапкина О. А. Влияние глюкозы на устойчивость
эритроцитов млекопитающих к действию стрессовых факторов // Холод в биологии
и медицине: материалы 39-ой ежегодной конф. молодых учёных (г. Харьков, 2021 мая 2015 г.). Проблемы криобиологии и криомедицины. 2015. Т. 25, № 2. С. 184.
14. Березова Е. Д., Шаповалова О. В., Семионова Е. А. Сравнительная
характеристика эритроцитов млекопитающих как модельного объекта в
биотехнологии // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських
препаратів різної направленості дії: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернетконф. (м. Харків, 12-13 лист. 2015 р.). Х.: Видавництво НфаУ, 2015. С. 297-298.
15. Чабаненко Е. А., Семионова Е. А., Шпакова Н. М. Эритроцит как объект
криобиологических исследований // Технологічні та біофармацевтичні аспекти
створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали ІІ Міжнародної
наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 12-13 лист. 2015 р.). Х.: Видавництво НфаУ,
2015. С. 383-384.
16. Постгіпертонічний лізис еритроцитів ссавців / Н. М. Шпакова,
Н. А. Єршова, К. А. Сєміонова, Н. В. Орлова, С. С. Єршов // матеріали VI з’їзду
Укр. біофізичного товариства (Луцьк – Світязь, 28-30 трав. 2015 р.). Луцьк:
Східноєвропейський національний ун-т ім. Л. Українки, 2015. С. 81-82.
17. Вплив температури на постгіпертонічний лізис та гіпотонічний лізис
еритроцитів свині / К. А. Сєміонова, Н. А. Єршова, С. С. Єршов, О. О. Шапкіна,
Н. М. Шпакова // збірник тез V з’їзду Укр. тов. клітинної біології з міжнародним
представництвом (м. Одеса, 2-6 жовт. 2016 р.). Одеса, 2016. С. 25.
18. Постгіпертонічний стрес еритроцитів свині в залежності від параметрів
середовища дегідратації / К. А. Сєміонова, Н. А. Єршова, О. Є. Ніпот, Н. В. Орлова,
С. С. Єршов, Н. М. Шпакова // збірник тез V з’їзду Укр. тов. клітинної біології з
міжнародним представництвом (м. Одеса, 2-6 жовт. 2016 р.). Одеса, 2016. С. 24.
19. Семионова Е. А., Ершова Н. А. Постгипертонический лизис эритроцитов
человека в присутствии хлорпромазина // Холод в біології та медицині: тези
доповідей 40-ої щорічної конф. молодих учених (м. Харків, 23-24 трав. 2016 р.).
Харків, 2016. С. 32.
20. Семионова Е. А., Орлова Н. В., Шпакова Н. М. Совешенствование метода
низкотемпературного хранения эритроцитов человека // Сучасні досягнення
фармацевтичної технології та біотехнології: збірник наукових праць V міжнародної
наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 лист. 2016 р.). Харків, 2016. С. 536-537.
21. Ефективність хлорпромазину в модельних експериментах і при видаленні
гліцерину з кріоконсервованих еритроцитів / О. О. Чабаненко, К. А. Сєміонова,
Н. В. Орлова, Н. М. Шпакова // Біологічні дослідження – 2017: збірник наукових
праць VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (м. Житомир, 1416 бер. 2017 р.). Житомир: ПП «Рута», 2017. С. 348-351.
22. Чабаненко Е. А., Семионова Е. А., Шпакова Н. М. Хлорпромазин и
постгипертонический шок как модель повреждения криоконсервированных клеток
при их отогреве // Холод у біології та медицині: тези доповідей 41-ої щорічної конф.
молодих учених (м. Харків, 24-25 трав. 2017 р.). Харків, 2017. С. 8.
23. Стійкість кріоконсервованих еритроцитів при видаленні гліцерину /
О. О. Чабаненко, К. А. Сєміонова, О. О. Шапкіна, Н. В. Орлова // Science and life:
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24. Вплив підвищеної концентрації глюкози на механічну стійкість еритроцитів
людини / Н. М. Шпакова, О. Є. Ніпот, О. О. Шапкіна, К. А. Сєміонова, Н. В. Орлова
// Щорічні терапевтичні читання. Профілактика неінфекційних захворювань –
пріоритет сучасної науки та практики: матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною
участю (м. Харків, 20 квіт. 2018 р.). Харків, 2018. С. 253.
25. Стійкість еритроцитів людини до дії стресових чинників в умовах модельної
гіперглікемії / О. Є. Ніпот, О. О. Шапкіна, К. А. Сєміонова, Н. М. Шпакова,
Н. В. Орлова, Н. А. Єршова // Довкілля і здоров`я: матеріали наук.-практ. конф.
(м. Тернопіль, 26-27 квіт. 2018 р.). ТДМУ: «Укрмедкнига», 2018. С. 41-43.
26. Вплив вікового статусу еритроцитів щурів на їхню чутливість до
гіпертонічного стресу / Л. В. Коба, О. Є. Ніпот, О. О. Шапкіна, К. А. Сєміонова,
А. Є. Жуйкова // тези VI з'їзду Укр. товариства клітинної біології з міжнародним
представництвом (м. Яремче, 18-21 черв. 2019 р.). Яремче, 2019. С. 56.
27. Вплив глюкози на постгіпертонічний шок еритроцитів людини /
К. А. Сєміонова, Н. А. Єршова, Н. М. Шпакова, О. Є. Ніпот, О. О. Шапкіна //
матеріали ХІІ Укр. біохімічного конгресу (м. Тернопіль, 30 вер.-4 жовт. 2019 р.).
Медична та клінічна хімія. 2019. Т. 21, № 3, дод. С.132-133.
28. Влияние глюкозы на постгипертонический шок эритроцитов человека и
кролика / Е. Е. Нипот, Н. М. Шпакова, Е. А. Семионова, Н. А. Ершова,
О. А. Шапкина // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології:
збірник наукових праць VIII міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 7-8 лист.
2019 р.). Харків, 2019. С. 365-366.
Анотація
Сєміонова К. А. Чутливість еритроцитів ссавців до охолодження,
дегідратації та регідратації при дії гліцерину та модификаторів. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (доктора
філософії) за спеціальністю 03.00.19 «кріобіологія». – Інститут проблем кріобіології
і кріомедицини НАН України, Харків, 2020.
Досліджували постгіпертонічний шок (ПГШ) еритроцитів людини, кролика,
щура та свині. Постгіпертонічний лізис еритроцитів досліджуваних видів ссавців
залежить як від експериментальних умов, так і від видової належності клітин.
Осмоляльність середовища дегідратації та тривалість інкубування клітин у ньому
визначають рівень постгіпертонічного лізису еритроцитів ссавців. Зі всіх
досліджуваних еритроцитів ссавців максимальну стійкість до дії ПГШ мають
еритроцити кролика, а мінімальну – клітини щура. Установлено, що глюкоза у
концентрації 0,6 % збільшує стійкість еритроцитів людини до дії ПГШ (0ºС), у
концентрації 5 % – еритроцитів кролика (37ºС), людини та щура (37, 0ºС). Показано,
що хлорпромазин (ХПР) чинить антигемолітичний ефект на еритроцити людини під
час дії ПГШ (0ºС) до 72,4 ± 5,0 % при використанні в ефективній концентрації
600 мкмоль/л. Для реалізації антигемолітичного ефекту ХПР має бути присутнім на
етапі регідратації та відсутнім на стадії попередньої обробки клітин. Еритроцити
людини, які збереглись у результаті сумісної дії ПГШ та ХПР в концентрації
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180 мкмоль/л (0ºС), стійкі до подальшої дії механічного стресу та нагрівання, а при
використанні ХПР в концентрації 600 мкмоль/л – до дії механічного стресу.
Хлорпромазин знижує лізис еритроцитів людини при видаленні кріопротектору з
розморожених еритроцитів після їх заморожування до -196ºС під захистом
гліцерину (кінцева концентрація – 15 %). При порівнянні ефективності ХПР за умов
моделі ПГШ та на ІІ етапі видалення гліцерину з розморожених еритроцитів
величини антигемолітичної активності амфіфілу відповідні.
Ключові слова: еритроцити ссавців, постгіпертонічний шок, глюкоза,
хлорпромазин, гліцерин, кріоконсервовані еритроцити людини.
Аннотация
Семионова Е. А. Чувствительность эритроцитов млекопитающих к
охлаждению, дегидратации и регидратации при действии глицерина и
модификаторов. — Квалификационная научная работа на правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук
(доктора философии) по специальности 03.00.19 «криобиология». — Институт
проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков, 2020.
Диссертационная
работа
посвящена
исследованию
явления
постгипертонического шока (ПГШ) эритроцитов человека, крысы, свиньи и
кролика, развивающегося вследствие резкого снижения осмоляльности
внеклеточной среды от гипертонических до изотонических значений. Обнаружено,
что уровень повреждения клеток при ПГШ определялся как экспериментальными
условиями, так и видовой принадлежностью эритроцитов. В частности, величины
постгипертонического гемолиза эритроцитов млекопитающих зависели от
осмоляльности среды дегидратации и продолжительности инкубации клеток в ней.
В ходе исследований было определено, что максимальную устойчивость к действию
ПГШ проявляют эритроциты кролика, а минимальную – клетки крысы.
В работе было установлено защитное влияние глюкозы на эритроциты
млекопитающих при действии ПГШ. При этом эффективность модификатора имела
видовые отличия. Так, глюкоза в концентрации 0,6 % повышала устойчивость
эритроцитов человека к действию ПГШ при 0ºС, в большей концентрации (5 %)
эритроцитов кролика (37ºС), человека и крысы (37, 0ºС).
В ходе исследований выявлено антигемолитическое действие хлорпромазина
(ХПР) на эритроциты человека в условиях ПГШ при 0ºС. Максимальный
антигемолитический эффект вещества достигал 72,4 ± 5,0 % при использовании в
эффективной концентрации 600 мкмоль/л. Определено, что для реализации своего
защитного действия ХПР обязательно должен присутствовать в изотонической
среде на этапе регидратации и отсутствовать на этапе предварительной обработки
клеток. По-видимому, антигемолитический эффект ХПР развивается в момент
резкого изменения условий внеклеточной среды и реализуется на уровне
цитоплазматической мембраны. В процессе тестирования эритроцитов человека,
сохранившихся в результате сочетанного влияния ПГШ и ХПР показано, что клетки
устойчивы к последующему механическому стрессу, но по-разному реагируют на
нагревание до 37ºС. В частности, эритроциты человека, сохранившиеся в результате
обработки ХПР в концентрации 180 мкмоль/л во время действия ПГШ, были
устойчивы к повышению температуры до 37ºС, приобретая при этом эхиноцитарные
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признаки. Клетки, обработанные большей концентрацией ХПР 600 мкмоль/л, не
выдерживали нагревания до 37ºС, лизируя уже при 20ºС.
Обнаружено, что ХПР снижал гемолитическое повреждение эритроцитов
человека в условиях трёхэтапного удаления криопротектора из размороженных
клеток после их замораживания до -196ºС под защитой глицерина (конечная
концентрация – 15 %). Наибольшую антигемолитическую активность вещество
проявляло на ІІ этапе удаления глицерина из эритроцитов – при помещении клеток в
первую физиологическую среду.
В результате сравнения эффективности ХПР в условиях модели ПГШ
эритроцитов и ІІ этапа удаления глицерина из размороженных клеток были
показаны соизмеримые значания антигемолитической активности амфифила. Таким
образом, полученные экспериментальные данные обосновывают целесообразность
использования модели ПГШ в качестве эксперимента для исследования факторов
повреждения эритроцитов, действующих на клетки при размораживании.
Ключевые слова: эритроциты млекопитающих, постгипертонический шок,
глюкоза, хлорпромазин, глицерин, криоконсервированные эритроциты человека.
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chlorpromazine (CPR) had an antihemolytic effect on human erythrocytes during PhS
(0°C) up to 72.4 ± 5.0% when used in an effective concentration of 600 μmol/L. To
implement the antihemolytic effect, CPR should be present at the rehydration stage and
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