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developmental anomalies of the cervical region by preparing microscopic slides of organs and structures of 
the anterior and lateral areas of the neck. The samples taken from fetuses weighing more than 500.0 g were 
investigated directly at the Chernivtsi Regional Paediatric Pathological Bureau according to the association 
agreement. The material was also taken from the M.G. Turkevich Museum of the Human Anatomy De-
partment, Bukovinian State Medical University. The macroscopic and microscopic investigation of the 
cervical region in human fetuses of 4-7 months revealed thin, semitranslucent plates of the cervical fascia: 
superficial, middle (pretracheal) and deep (prevertebral). In fetuses of 8-10 months in the anterior area of the 
neck, the plates of the cervical fascia were clearly seen and shiny. Subcutaneous, or superficial, and 
intracervical fascias were fascias propria of the neck, and having no clear boundaries passed into adjacent 
areas. In the fetal period of human ontogenesis the interfascial cellular spaces of the anterior and lateral 
areas of the neck develop including suprapectoral, anterovisceral, extravisceral, antescalenous, 
interscalenous cellular spaces and sheath of vascular-nervous bundles of the neck. During the fetal period of 
human ontogenesis, there is a pronounced variation in the development and location of the plates of the 
cervical fascia. The authors of this study state that the research and result publication have no conflicts 
regarding commercial or financial relations, relations with organizations and/or individuals who may have 
been related to the study. 
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Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 
Вивчення ефективних методів профілактики доксорубіцин-індукованої токсичності має особливого 
значення. Мета дослідження – дослідити вплив S-адеметіоніну на активність процесів вільноради-
кального  окислення і антиоксидантного захисту та аргінін/цитрулінового циклу та взаємозв’язок 
з показниками та на фоні доксорубіцин-індукованого ураження печінки у щурів. Матеріали і методи 
дослідження. Дослідження проведені на 30 білих нелінійних статевозрілих щурах, із них 15 (50%) са-
мців, 15 (50%) – самок, вагою 160-220 г. Експериментальні тварини були розподілені на 3 групи: І 
(n=10) – щури (5 самців і 5 самок), яким  впродовж 3-х днів  внутрішньочеревно вводили доксорубіцин 
із розрахунку 5 мг/кг/добу із досягненням кумулятивної дози 15 мг/кг і 0,9% розчин натрію хлориду 
внутрішньочеревно 1 мл; ІІ (n=10) – щури (5 самців і 5 самок), яким  впродовж 3-х днів вводили доксо-
рубіцин аналогічно І групі і S-адеметіонін внутрішньочеревно 100 мг/кг/добу із сумарною дозою 300 
мг/кг;  ІІІ (n=10) – щури (5 самців і 5 самок), яким впродовж 3-х днів  їм внутрішньочеревно вводили 
0,9% розчин натрію хлориду 1 мл у вигляді 2-х ін’єкцій. У гомогенаті печінки вивчали: реактанти 
тіобарбітурової кислоти, аргінін, активність каталази, аргінази і орнітиндекарбоксилази. Резуль-
тати. У щурів І групи на фоні введення доксорубіцину у гомогенаті печінки спостерігалось зрос-
тання вмісту реактантів тіобарбітурової кислоти у 2,57 рази (р=0,002), що супроводжувалось 
зниженням активності аргінази у 1,7 раза порівняно із контрольною групою. Виявлено зворотний 
кореляційний зв'язок між вмістом реактантів тіобарбітурової кислоти і активністю аргінази у го-
могенаті печінки щурів І групи (r=-0,71; р=0,02). Застосування S-адеметіоніну на фоні доксорубіцину 
приводило до зростання активності каталази у гомогенаті печінки щурів у 1,4 раза порівняно із ко-
нтролем (р=0,009), що дозволило зменшити вираженість оксидативного стресу і попередити по-
рушення у аргінін/цитруліновому циклі. Висновки: Застосування S-адеметіоніну на фоні доксорубі-
цину зменшує активність вільнорадикального окислення за рахунок потенціювання продукції фер-
ментів антиоксидантного захисту, що попереджує порушення у аргінін/цитруліновому циклі. 
Ключові слова: S-адеметіонін, аргінін/цитруліновий цикл, оксидативний стрес, доксорубіцин.  
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Вступ 
Доксорубіцин належить до протипухлинних 

препаратів, які володіють високою ефективністю 
у лікуванні солідних і гематологічних пухлин [10, 
14, 15, 16]. Включення доксорубіцину до складу 
схем хіміотерапії дозволило суттєво покращити 
показники загальної і безрецидивної виживанос-
ті пацієнтів онкологічного профілю. Проте доксо-

рубіцин володіє високим профілем токсичності, 
що у ряді випадків може обмежувати його засто-
сування [8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22]. Найбільш 
відомими токсичними ефектами доксорубіцину є 
кардіотоксичний, нефро- і гепатотоксичний [14, 
16, 20, 22]. Ураження печінки на фоні застосу-
вання доксорубіцину зумовлені особливостями 
його метаболізму, трьохфазним періодом виве-
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дення препарату, накопиченням у тканинах печі-
нки, руйнуванням структури мембран гепатоци-
тів [8, 10].  

Впродовж останніх десятиліть проводяться 
експериментальні і клінічні дослідження, які на-
правлені на профілактику доксорубіцин-
індукованих уражень печінки [8, 10, 12, 14, 15, 
16, 20, 22]. В першу чергу, науковий пошук 
спрямований на попередження розвитку оксида-
тивного стресу як одного із вагомих факторів ге-
патотоксичності [8, 12, 14, 15, 22]. 

З нашої точки зору, особливого значення мо-
же мати вивчення ефективності S-адеметіоніну 
(SAMe) у профілактиці гепатотоксичних реакцій, 
обумовлених введенням доксорубіцину. SAMe 
широко застосовують з метою лікування хроніч-
них дифузних захворювань печінки, у тому числі 
і хронічних вірусних гепатитів, алкогольної хво-
роби печінки, неалкогольного стеатогепатиту, 
цирозу печінки різної етіології [9, 18]. Призна-
чення SAMe знижує прояви цитолітичного і хо-
лестатичного синдромів при медикаментозно-
індукованих ураженнях печінки, у тому числі і у 
хворих онкологічного профілю [18, 19, 21]. По-
требує подальшого вивчення вплив SAMe на ак-
тивність ферментів аргінін/цитрулінового циклу 
та їх взаємозв’язок з показниками вільнорадика-
льного окислення (ВРО) та антиоксидантного 
захисту (АОЗ) на фоні доксорубіцин-
індукованого ураження печінки у щурів. 

Мета дослідження  
Дослідити вплив SAMe на активність процесів 

вільнорадикального  окислення і антиоксидант-
ного захисту та їх взаємозв’язок із показниками 
аргінін/цитрулінового циклу на фоні доксорубі-
цин-індукованого ураження печінки у щурів. 

Матеріали і методи дослідження 
Дослідження проведені на 30 білих неліній-

них статевозрілих щурах, із них 15 (50%) самців, 
15 (50%) – самок, вагою 160-220 г. Експеримен-
тальні тварини були розподілені на 3 групи: 

І (n=10) – щури (5 самців і 5 самок), яким  
впродовж 3-х днів внутрішньочеревно вводили 
доксорубіцин із розрахунку 5 мг/кг/добу із досяг-
ненням кумулятивної дози 15 мг/кг і 0,9% розчин 
натрію хлориду внутрішньочеревно 1 мл;  

ІІ (n=10) – щури (5 самців і 5 самок), яким 
впродовж 3-х днів внутрішньочеревно вводили 
доксорубіцин із розрахунку 5 мг/кг/добу із досяг-
ненням кумулятивної дози 15 мг/кг і SАМе  внут-
рішньочеревно 100 мг/кг/добу із сумарною до-

зою 300 мг/кг;   
ІІІ (n=10) – щури (5 самців і 5 самок), яким 

впродовж 3-х днів  їм внутрішньочеревно вводи-
ли 0,9% розчин натрію хлориду 1 мл у вигляді 2-
х ін’єкцій. 

Декапітацію щурів проводили під тіопентало-
вим наркозом на 4-й день спостереження. У 10% 
гомогенаті печінки визначали активність проце-
сів ВРО за концентрацією речовин, які з 2-
тіобарбітуровою кислотою утворюють тримети-
новий комплекс (ТБК-реактантів) [3], АОЗ – за 
активністю каталази [2]. У гомогенаті печінки ви-
значали наступні показники аргі-
нін/цитрулінового циклу: концентрацію аргініну 
[4] і цитруліну [7], активність аргінази [5] і орніти-
ндекарбоксилази (ОДК) [6]. Підраховували спів-
відношення аргіназа/цитрулін. 

Статистичну обробку отриманих результатів 
дослідження проводили із використанням стати-
стичної програми GraphPad Prism версії 5.00 
(GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, USA), 
яка дозволяє виконувати параметричний та не-
параметричний статистичний аналіз. При нор-
мальному розподілі даних результати представ-
ляли у вигляді середніх арифметичних величин 
(М) та їх похибки (m). Достовірність відмінностей 
розраховували за допомогою t критерію Стью-
дента. При розподілі, що відрізняється від нор-
мального використовували парні непараметрич-
ні методи рангових критеріїв Вілкоксона та Ман-
на-Уітні. Оцінку взаємозв’язку досліджуваних по-
казників проводили з використанням кореляцій-
ного аналізу за Пірсеном. Статистично достовір-
ними вважали відмінності при p<0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення 
У щурів І групи на фоні введення доксорубі-

цину спостерігалось формування оксидативного 
стресу, що характеризувалось зростанням вміс-
ту ТБК-реактантів у гомогенаті печінки у 2,57 ра-
зи (р1=0,002) за умов відсутності достовірних 
змін активності каталази порівняно із контроль-
ною групою (табл. 1). Застосування SАМе на 
фоні доксорубіцину дозволило зменшити прояви 
ВРО за рахунок підсилення активності фермен-
тів АОЗ. Так, у щурів ІІ групи у гомогенаті печінки 
вміст ТБК-реактантів зростав у 1,2 раза порівня-
но із контролем (р2=0,02) і у 2,1 раза у порівнянні 
із І групою (р3=0,002) (табл. 1). Активність ката-
лази у гомогенаті печінки щурів ІІ групи у 1,4 ра-
зи перевищувала показник ІІІ групи (р2=0,009) 
(табл. 1).  

Таблиця 1 
Показники ТБК-реактантів і каталази у гомогенаті печінки щурів (М±m) 

Показники І (n=10) ІІ (n=10) ІІІ (n=10) 

ТБК-реактанти, мкмоль/г 
28,24±0,95 
р1=0,002 
р3 =0,002 

13,43±0,85 
р2=0,02 

10,95±0,78 
 

Каталаза, 
мккат/г 

12,50±1,63 
р1>0,05 
р3>0,05 

13,23±0,96 
р2=0,009 

9,38±0,32 
 

Примітка у цій і наступній таблиці: достовірна різниця між: р1 - показниками у І і ІІ групі;  
р2 – показниками у ІІ і ІІІ групах; р3 – показниками у І і ІІ групах.  
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Рис. 1. Прямий кореляційний зв'язок між вмістом  

ТБК-реактантів і активністю каталази  
у гомогенаті печінки щурів І групи 

Рис. 2. Прямий кореляційний зв'язок між вмістом  
ТБК-реактантів і активністю каталази  

у гомогенаті печінки щурів ІІ групи 

 
Рис. 3. Зворотний кореляційний зв'язок між вмістом  

ТБК-реактантів і активністю аргінази у гомогенаті печінки щурів І групи. 

Вплив активності ферментів АОЗ на продук-
цію агресивних форм кисню доводить наявність 
прямого кореляційного зв'язку між вмістом ТБК-
реактантів і активністю каталази у гомогенаті пе-
чінки щурів І групи (r=+0,74; р=0,01) (рис. 1) і ІІ 
групи (r=+0,85; р=0,02) (рис. 2). 

У щурів І групи, яким вводили доксорубіцин, 
зміни аргінін/цитрулінового циклу характеризу-
вались зниженням активності аргінази у гомоге-
наті печінки у 1,7 раза порівняно із ІІІ групою 
(р1=0,01) (табл. 2), що свідчить про порушення 
детоксикаційної функції печінки. Не зафіксовано 
достовірних змін вмісту аргініну, цитруліну і ак-
тивності ОДК у гомогенаті печінки експеримен-
тальних тварин І групи. Отже, введення доксо-
рубіцину у дозі 15 мг/кг щурам не призводило до 
зменшення вмісту аргініну у тканинах печінки як 
субстрату для синтезу оксиду азоту. Також спо-
стерігалось збереження активності ОДК у гомо-

генаті печінки, що свідчить про відсутність зна-
чущих змін у процесах синтезу поліамінів [1, 17]. 
Проте співвідношення аргіназа/цитрулін знижу-
валось у 1,74 рази порівняно із контролем  
(р1=0,01) (табл. 2). Таким чином, застосування 
доксорубіцину призводить до різкого пригнічення 
активності аргіназного шляху перетворення аргі-
ніну із порушенням процесів детоксикації [11]. 

Активність аргінази у гомогенаті печінки щурів 
І групи залежала від активності процесів ВРО. 
Виявлено зворотний кореляційний зв'язок між 
вмістом ТБК-реактантів і активністю аргінази у 
гомогенаті печінки щурів І групи (r=-0,71; р=0,02) 
(рис. 3.). 

Застосування SАМе на фоні доксорубіцину 
викликає зростання вмісту аргініну у гомогенаті 
печінки у 1,6 рази порівняно із ІІІ групою 
(р2=0,02) (табл. 2).  
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Таблиця 2 
Показники вмісту аргініну, цитруліну і активності аргінази і ОДК у гомогенаті печінки щурів (М±m) 

Показники І (n=10) ІІ (n=10) ІІІ (n=10) 
Аргінін, мкмоль/г 0,28±0,04 

р1>0,05 
р3>0,05 

0,43±0,03 
р2=0,02 

0,27±0,02 
 

Аргіназа, мкмоль/г 1,54±0,12 
р1 = 0,01 
р3 = 0,004 

3,18±0,04 
р2>0,05 

2,61±0,21 
 

ОДК, нкат/г 1,11±0,08 
р1>0,05 
р3>0,05 

0,92±0,09 
р2>0,05 

0,80±0,06 
 

Цитрулін, мкмоль/г   57,77±2,41 
р1>0,05 
р3>0,05 

51,62±2,31 
р2>0,05 

55,67±1,23 
 

Аргіназа/цитрулін 0,027±0,002 
р1 = 0,01 
р3=0,009 

0,063±0,007 
р2>0,05 

0,047±0,004 

 

Не виявлено достовірних змін показників ак-
тивності аргінази, ОДК, цитруліну у гомогенаті 
печінки щурів ІІ групи відносно ІІІ групи (табл. 5). 
У щурів ІІ групи активність аргінази у гомогенаті 
печінки була вище у 2,1 раза (р3=0,004), а спів-
відношення аргіназа/цитрулін – у 2,3 раза 
(р3=0,009), ніж у щурів ІІІ групи (табл. 2).  

Таким чином, введення доксорубіцину щурам 
викликає розвиток прооксидантно-
антиоксидантного дисбалансу із різкою актива-
цією продукції агресивних вільних радикалів. 
Оксидативний стрес призводить до зниження ак-
тивності аргінази у тканинах печінки, що можна 
розглядати як порушення її детоксикаційної фу-
нкції [1, 11]. Важливо, що пригнічення активності 
аргінази чітко корелює з рівнем ТБК-реактантів, 
тобто з активністю ВРО.  

Застосування SАМе на фоні доксорубіцину 
дозволяє попередити виникнення прооксидант-
но-антиоксидантного дисбалансу за рахунок ак-
тивації ферментів АОЗ. Зміни у аргі-
нін/цитруліновому циклі під дією SАМе характе-
ризувались зростанням аргініну у тканинах печі-
нки як основного субстрату для утворення окси-
ду азоту, а також збереженням активності аргі-
нази. Отримані нами результати співпадають з 
даними інших досліджень, які обґрунтовують 
ефективність SАМе у лікуванні хронічних дифуз-
них захворювань печінки і профілактиці цитоста-
тик-індукованих гепатотоксичних реакцій [8, 13, 
18, 19, 21].    

Висновки 
1. У щурів І групи на фоні введення доксору-

біцину у гомогенаті печінки спостерігалось зрос-
тання вмісту ТБК-реактанів у 2,57 рази (р=0,002) 
порівняно із контролем, що асоціювалось із по-
рушеннями у аргінін/цитруліновому циклі у ви-
гляді пригнічення активності аргінази у 1,7 раза 
(р=0,01). 

2. Застосування SАМе на фоні доксорубіцину 
приводило до зростання активності каталази у 
гомогенаті печінки щурів у 1,4 раза порівняно із 
контролем (р=0,009), що дозволило зменшити 
вираженість оксидативного стресу і попередити 
зміни у аргінін/цитруліновому циклі. 

Перспективи подальших досліджень 
Доксорубіцин належить до високоефективних 

хіміотерапевтичних засобів, які суттєво змінили 
результати лікування пацієнтів із солідними і ге-
матологічними пухлинами. Проте застосування 
доксорубіцину супроводжується зростанням ри-
зику формування вторинних уражень органів і 
тканин організму, у т.ч. і печінки. Перспективним 
науковим направленням є розробка методів 
профілактики розвитку гепатотоксичних реакцій, 
індукованих доксорубіцином. Особливого зна-
чення має визначення ефективності застосуван-
ня S-адеметіоніну на фоні доксорубіцину. Перс-
пективним є дослідження впливу S-адеметіоніну 
на активність оксидативного стресу, що потен-
ціюється введенням доксорубіцину, а також ме-
таболізм аргінін/цитрулінового циклу, зміни якого 
відіграють вагому роль не тільки у формуванні 
гепатотоксичних реакцій, а і можуть впливати на 
ефективність хіміотерапії. 
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Реферат 
ВЛИЯНИЕ S-АДЕМЕТИОНИНА НА АКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ И АРГИНИН/ 
ЦИТРУЛИНОВОГО ЦИКЛА НА ФОНЕ ДОКСОРУБИЦИН-ИНДУЦИРОВАННОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ  
Маслова А.С., Скрыпник Р.И., Скрыпник И.Н. 
Ключевые слова: S-адеметионин, аргинин/цитрулиновий цикл, оксидативный стресс, доксорубицин. 

Изучение эффективных методов профилактики доксорубицин-индуцированной токсичности имеет 
особенное значение. Цель исследования - исследовать влияние S-адеметионина на активность про-
цессов свободнорадикального окисления и антиоксидантной защиты, аргинин/цитрулинового цикла и 
взаимосвязь с показателями и на фоне доксорубицин-индуцированного поражения печени у крыс. 
Материалы и методы исследования. Исследования проведены на 30 белых нелинейных половозре-
лых крысах, из них 15 (50%) самцов, 15 (50%) - самок, весом 160-220 г. Экспериментальные животные 
были разделены на 3 группы: I (n=10) - крысы (5 самцов и 5 самок), которым в течение 3-х дней внут-
рибрюшинно вводили доксорубицин из расчета 5 мг/кг/сутки с достижением кумулятивной дозы 15 
мг/кг и 0,9% раствор натрия хлорида внутрибрюшинно 1 мл; II (n=10) - крысы (5 самцов и 5 самок), ко-
торым в течение 3-х дней вводили доксорубицин аналогично первой группе и S-адеметионин внутри-
брюшинно 100 мг/кг/сутки с суммарной дозой 300 мг/кг; III (n=10) - крысы (5 самцов и 5 самок), кото-
рым в течение 3-х дней им внутрибрюшинно вводили 0,9% раствор натрия хлорида 1 мл в виде 2-х 
инъекций. В гомогенате печени изучали: реактанты тиобарбитуровой кислоты, аргинин, активность 
каталазы, аргиназы и орнитиндекарбоксилазы. Результаты. У крыс I группы на фоне введения доксо-
рубицина в гомогенате печени наблюдался рост содержания реактантов тиобарбитуровой кислоты в 
2,57 раза (р = 0,002), что сопровождалось снижением активности аргиназы в 1,7 раза по сравнению с 
контрольной группой. Выявлена обратная корреляционная связь между содержанием реактантов ти-
обарбитуровой кислоты и активностью аргиназы в гомогенате печени крыс I группы (r = -0,71; р = 
0,02). Применение S-адеметионина на фоне доксорубицина приводило к росту активности каталазы в 
гомогенате печени крыс в 1,4 раза по сравнению с контролем (р=0,009), что позволило уменьшить 
выраженность оксидативного стресса и предупредить нарушения в аргинин / цитруллиновом цикле. 
Выводы: Применение S-адеметионина на фоне доксорубицина уменьшает активность свободноради-
кального окисления за счет потенцирования продукции ферментов антиоксидантной защиты, что 
предупреждает нарушения в аргинин/цитрулиновому цикле.  

Summary 
S-ADEMETHIONINE EFFECT ON THE ACTIVITY OF FREE RADICAL OXIDATION PROCESSES AND ARGININE/CITRULLINE 
CYCLE WITH DOXORUBICIN-INDUCED LIVER INJURY 
Maslova G.S., Skrypnyk R.I., Skrypnyk І.М. 
Key words: S-ademethionine, arginine/citrulline cycle, oxidative stress, doxorubicin. 

Seeking for effective methods for doxorubicin-induced toxicity prevention is of great clinical importance. 
The aim of the study is to investigate the effect of S-ademethionine on the activity of free radical oxidation 
and antioxidant protection and arginine / citrulline cycle, and the relationship between the indicators during 
the modeled doxorubicin-induced liver injury in rats. Materials and methods. The series of study were 
performed on 30 white non-linear adult rats, 15 (50%) males, 15 (50%) females, weighing 160-220 g. The 
experimental animals were divided into 3 groups: I group (n=10) included rats (5 males and 5 females), 
which during 3 days were intraperitoneally administered with doxorubicin of 5 mg/kg/day to achieve 
cumulative dose of 15 mg/kg and 0.9% sodium chloride solution 1 ml; ІІ group (n=10) included rats (5 males 
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and 5 females), which for 3 days were administered with doxorubicin in dosage similar to that in group I and 
S-ademethionine intraperitoneally in a dose of 100 mg/kg/day with a total dose of 300 mg/kg; ІІІ  group 
(n=10) included rats (5 males and 5 females), which were injected intraperitoneally for 3 days with 0.9% 
sodium chloride 1 ml solution by 2 injections. Thiobarbituric acid reactants, arginine, catalase, arginase and 
ornithine decarboxylase activity were studied in the liver homogenate. Results. The rats of group I in the 
course of doxorubicin administration demonstrated the growth of the thiobarbituric acid reactants in 2.57 
times (p=0.002) in the liver homogenate that was accompanied by 1.7-fold decreased arginase activity 
compared to the control group III. An inverse correlation was found between the content of thiobarbituric acid 
reactants and arginase activity in the liver homogenate of group I rats (r=-0.71; p=0.02). Coadministration of 
S-ademethionine and doxorubicin administration led to 1.4-fold increase in catalase activity in the liver 
homogenate of rats compared to the control (p=0.009) that reduced the severity of oxidative stress and 
prevented changes in the arginine/citrulline cycle. Conclusions: S-ademethionine  combined with doxorubicin, 
reduces the activity of free radical oxidation by potentiating the production of antioxidant protective enzymes 
that prevent impairments in the arginine / citrulline cycle. 

DOI 10.31718/2077-1096.20.2.161 
УДК: 57.043: 547.42: 616.151.1 
Рамазанов В.В., Руденко С.В., Семенченко А.Ю., Бондаренко В.А.  
ЗАМОРАЖИВАНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ МОДИФИКАЦИИ СОСТАВА 
КРИОКОНСЕРВАНТА НА ОСНОВЕ ГЛИЦЕРИНА 
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков 
Повреждения эритроцитов, происходящие при замораживании, также могут развиваться при 
трансфузии. Повышение концентрации свободного железа в крови при разрушении эритроцитов 
приводит к ускорению образования реактивных форм кислорода, перекисному повреждению клеток 
и стимуляции воспаления. При многократной трансфузии эритроцитов могут нарушению функ-
ции внутренних органов в результате перегрузки организма железом. Криопротекторные свойс-
тва глицерина включают в себя его коллигативную способность уменьшения концентрации NaCl 
при температурах ниже 0°C. Вместе с тем было выявлено, что криопротекторная эффектив-
ность глицерина была меньше, чем ожидалось от его коллигативных свойств. Повреждение эри-
троцитов при их быстром оттаивании является результатом осмотического шока из-за неспо-
собности избытка внутриклеточного глицерина достаточно быстро выходить из клеток для 
предотвращения их набухания и гемолиза. Эти данные указывают на необходимость уменьшения 
концентрации глицерина в криоконсерванте. Однако для поддержания защитной эффективности 
криопротектора необходимо также уменьшение концентрации NaCl.  В работе исследуется влия-
ние состава криоконсерванта на гемолиз эритроцитов при замораживании и гипотермическом 
хранении. При этом использовали криоконсерванты: а) 38% (w/v) глицерин, 2,9% сорбитол, 0,63% 
NaCl (стандартный состав); b) 28% (w/v) глицерин, 6,8% сорбитол, 0,25% NaCl (модифицирован-
ный состав). Установлено, что уменьшение концентрации глицерина и увеличение концентрации 
сорбитола приводит к уменьшению показателей гемолиза эритроцитов. Полученные результаты 
позволяют предположить, что изменение состава криоконсерванта обеспечит ослабление осмо-
тического стресса при оттаивании эритроцитов, что, в свою очередь, уменьшит их разрушение 
при трансфузии и вероятность развития воспаления.  
Ключевые слова: эритроциты, замораживание, глицерин, осмотический стресс.  
Данная работа является фрагментом темы № 121 (№ госрегистрации 0119U100441).  

Повреждения эритроцитов, получаемые при 
замораживании или гипотермическом хранения 
(ГТХ), могут дополнительно развиваться после 
трансфузии. Повышение свободного железа в 
крови при разрушении эритроцитов приводит к 
ускорению образования активных форм кисло-
рода, перекисному повреждению клеток и сти-
муляции воспаления. Поэтому постоянная 
трансфузия эритроцитов приводит к ухудшению 
функций различных органов в результате пере-
грузки железом, включая поджелудочную желе-
зу, сердце и печень [3, 5].  

Известно, что в криозащитные свойства гли-
церина при замораживании эритроцитов вносит 
вклад его коллигативная способность снижать 

концентрацию NaCl во внешней среде при тем-
пературах ниже 0°С. В то же время было уста-
новлено, что защитная эффективность глицери-
на оказалась меньше, чем ожидалось от колли-
гативных свойств данного криопротектора [9]. 
Повреждение эритроцитов при быстром их от-
таивании является результатом осмотического 
шока из-за неспособности избытка внутриклето-
чного глицерина выходить из клеток достаточно 
быстро в процессе оттаивания для того, чтобы 
предотвратить чрезмерное набухание и гемолиз 
[8]. Кроме того, сам процесс глицеролизации-
деглицеролизации эритроцитов без заморажи-
вания вызывает их повреждение и гемолиз [6].  

Эти данные литературы указывают на необ-


