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Тhе sесопdагу stгuсtuге of рhуtосhrоmе fготi-t oat, zuccini, соrп, гiсе, реа and агаЬi-
dopsis has Ьееп Calculaied. It was shown, that all ароргоtеiп contain З4-3890 of a-he-
lixcs апd 15-2З% of Р-stгuсtuге. Basing оп the homology in'Lhe sclcondary structuгe
distгibrrtion iп polypcptide сhаiпs пеаг the сhrоmорhоге a'ttachement рhуtосhгоmеs wеrе
dcvided in thгее distirrct lilogenous gгоtll]s.
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ДЭФАРМАВАНАСЦЬ ЭРЫТРАЦЫТАУ
ПРЫ ВОСТРАИ ШТУЧНАИ ГIПЕРТЭРМI{

fiзеянне высокай тэмпературы знешняга асяроддзя IIa арганiзм ха-
рактарызуецца iстотнымi парушэннямi яго кiслароднага забеспяtIэння,
У фармiраваннi агIтымальнага патоку кiслароду у TKaHKi ва}кllая роля
адводзiцца кiслародтранспартнай функцыi крывi, важIJым кампанеЕ-
там якой з'яУ1,1яюцца мiкрарэалагiчньlя уласцiвасцi эрытрацыта i перш
за усё яго здольнасць дэфармавацца. fK паказвае аналiз лiтаратуры [l,
4, 5], дэфармаванасць эрытрацытаi лры пераграваннi не даследавала-
ся. У сувязi з гэтым мэтай дадзенай работы было вывучэнt{е здольнасцi
эрытрацытаУ дэфармавацца на розных стадыях гiпертэрмii i ацэнка
fiрамога }п;lыву тэмпературы на праяУленне гэтага trаказчыка.

Матзрыял i метады. Доследы вь]кананы на 14 беспародных трусах

л.
л.
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Maca}i 2,5-З,5 кг. f,ля выканацня эксперымеttтау выi{арыстоiва;тiся
х<ывёлы, папярэдне адаптаваныя да jiMoy вiварыя (З-4 1ыдlri) , якiя
утрымлiвалiся на .стандартlтышл рацыёне 1l аднслькавых умовах. fiасле-
даваннi выконвалiся у перtrtlаЁl палове дня. ПераграванI{е лтrдэлiрава-
лася 1. рэжым_е кiруеtчlай гiпертэрл,rii, якуIо ажыццяiлялi ш,,iяхам аба-
граБанJ]я жывел гараt]ьiм паветраNI да павыrшэнт{я тэмпературы цела
lra 2-З ОС вЫШэЙ за зыходн}iю, падтрылц"цiваю.lы яе затыI\,I на дасягllутт,lпt
_/зро)iнi на працягу 30-40 MiH.

Рэг'rстравалася рэктаJьная тэ\,lпература з дахамогай электратэрл,{о-
метра ТПЭМ-0l. Пераграванне выконвалася праз 1 гз!з пдсl,iя апера-
цыйнай падрыхтоfкi жывёл пад эфiргrым наркозам, у вынiку яl(ога праJ
во[Iкавую ярэмную BeH,v fводзiуся катэтар у правае перадсэDдзе дJlя
забору змяпrанай вянозrtай крывi. Забор проб праводзiуся да цеплавога
fздзеяння, непасрэдна пасJя яго заканtIэння i праз 1 i 4 гадз.

Kpoi тройчы ад}"{ывалi у iзатанiчным буферы з рН 7,4 i рыхтавалi
1 0/6-Hyro суспензilо эрытрацытаf. fiэфармаванасць эрытрацытаji вызна-
ча,цi метадап,l фiльтраuыi пры пастаяннай скорасui расходу фiлЬтрату.
якi рэалiзоувауся з дапаlчlогай спецыяльнай тэрr,rастатаванай (З7 "С)
црылады, што дазва.rя.rа рэгiстраваць цiск, якi пры гэть]м развiвауся
[2]. Iндэкс дэфармаванасчi (Ifi) ацэньвалi па адносiнах пtаксiмальнага
цiску фiльтрацыi суспензii эрытрацыта} (Рс. э.) ла цiску, ш_lто узнiкау
пры фiльтрацыi суспензiйнага асяроддзя (Рс. а.). Ацэнка Kic;toTнa-m.lo-
лачнай раунавагi крывi праводзi",rася на мiкрагазааналiзатары BMS
ЗМк2 фiрмы <Raciiometeг> з наступныt'{ разлiкам па намаграмах Sig-
qаагd-Ап d егsеп.

Былi паста}iлены :ры серыi iiосJ,IедаУ (1,1:14) на свехiаЙ гепарынiза-
ванай крывi трусоу, у якiх вымярауся I! пры тэмпературы З2, З7 i
42"С. Атрыманьiя даныя апрацо}валiся на персанаJIьIIыл,I камп'ютЬры з
дапамогай статыстычнага пакета.

Вынiкi i ix а.бмеркаванне, У выlтiку дзеяння высокай тэмперат.чры на
арганiзм рэктальная тэмllература павышаецца з зыходнага узроунlо
3В,6-г0,2 да 41,9-1--0,3 "С, да канца першай i чацвёртаil гадзiны -40,4-r-0,1 i З9,2-10,4ОС адпаведна. Як вiдаць з даньlх мал. i, да каr{ца
цеп,цавога уздзеяння I!, павялiчваецца да 6,07-1-0,4В 1Р<0,05) у параi-
HaHrIi з зыходным - 4,78*1-0,32. Праз 1 i 4 гадз пасля спынення цепла-
вога уздзеяння яго велiчыня складае 6,85-1-0,46 (P<0,0i) i 6,24-10,42
{Р<0,02) адпаведна. Атрьтманая дьтнамiка змянення iД на розных ста-
дыях перагравання адлюстро!вае павелiчэнне рыгiдлтасцi эрытрацытаУ,
найбольш выя}ленае да канца першай гадзiFIы.

Адзна.{анае пагаршэнне дэфармаванасцi эрытрацытаf, безуп,lоуна,
адыгрывае iстотную ролю у знiжэнлti колькасцi кiс.тароду, якi дыфун-
дзiруецца з капiляра} у акружаюаIую тканку. Вядома, што павыLцэнне
tlыгiдttасцi эрытрацытаf вядзе да падзення у,нутрытканкавага Poz, што
адбываецца за кошт змяншэння канвекцыi унутрьiэры,грацытарнага
кiслароду, oKci- i дэзоксiгемаглабiнау [9] . Масаперанос кiслароду да
тканаи у гэтым вь]падку дасягаецца у асно}ным толькi за кошI непа-
срэдна працэсау простай дьтфузii. /{эсатурацыя KpbTBi у плiкрацырку,rя-
таргIай сетцы булзе ltрацякаць не у поуным аб'ёiие (у адносiнах да зы,
ходнага стану), паколькi з працэсу оксiгенацыi выпадае пэуная частка
эрытрацытаf з панiжанай дэфармаванасцю, якiя не здольныя увайсrт,i
f вузкуло частку капiляра i абыходзяць яго праз шунты. (iслародная
артэрьтя-tsянозная трансляцыя, што адбыва.ецца, таксама пераil]I{аджае
i насычэнню крывi ! лёга.lных капiлярах"

Пагаршэнне дадзенага параметра крывi будзе адбiвацца tia дасяг-
HeHHt карьтснага вынiку функцыянавання сiстэмы транспарту кiслароду
гIе толькi за KoItIT непасрэднага }плыву на працэсы сатурацыi i дэсату-
рацыi крывi на узроунi капiляра. Узрослая рыгiднасць эрытрацытау
аб"lrл,лоiлiвае павелiLIэнне вязкасцi крывi, што гlатрабуе росту э}lерга-
затрат сэрца Fта забеспячэнне руху крывi па сасilдзiстаI\,Iу руслу. Знi-



[.лiся
[ 
якiя

Fс.lе-
}ава-
[ 
аба-

iце.та
утым

aJlL

на-
iTY,
'с)
iся
ага
кау
rIo-

MS
ii ry-

,за-
la:
)/ l

DlJ

на
iHlo
т-

tJd-

37i
)ыз

[на
fHloы-
tнца
рау-
]ла-
0,42
ста-
Tai,

а-
я-
ы-
ка
цi
ая

),42
:та-
гау,

irHa,
)ун-
нне
што
,ага
да

)па-
i;]Я-

зы-
:тка
iсцi
,ная
жа€

|руо-
Iepa-
пр аз
l ДJЯ
lвога

kасяг-
hродч
рсату-
[ытау
!ерга-
}_ Знi-

рвал
Flзна
Dату
F "с]
Pai ся

}наг:
FiKai
l,m.IO

iBMs
} 

S,*
l
lнiз аl отio1
}ры,
l

iio1n,
loyHt,
i,o, -
Jанцi
hраУ
Рпла
Е0,4
k ста
F,uj
I
l

io}iHz
Fфун
hэнн
Ь,,,
рнаг
[уд
,яеПа
l*.u,,r,

la зь
|астк
Ьайсr

ilлпu
Мжа
i

жэнне пластычных' уласцiвасцей эрытрацыта} змяншае кiслародную
ёмiстасць крывi з-за павелiчэння ступенi механi.lнага гемолiзу. у сасу-
дах i разбурэння эрытрацытаf у порах вянозн.ых ciHycay селязёнкi.

. XaitaKTai зм.янення кiслотна-шчолачнай ра!навагi, пададзены !, таб-
лiцы, адлюстроувае складаны i фазньi характар яго змянення., .Ц,а кан-
ца цеплавога }здзеяння развiваецца кампенсаваны рэспiраторны алка-
лоз, а затым у наступныя чатыры гадзiны дэкампенсаваны метабалiчны
uцоiдо. (значнае знjжэнне рН,-павелiчэнне дэфiuьтту буферных acHof),
што адлюстро!,вае }знiкненне кiслароднай недастатковасцi.

Мал. 1. Злtянеirне iндэксу дэфларпrаванасцi эрытрацытаf на розных стадыях перагра-
вання: ,l -да перагравання, 2 -да канца цеплавога fздзеяiня, 3-праз 1 гадЪ гiас-

ля fiерагравання, 4 - праз 4 гадз пасля пераграtsання

Мал. 2. Iндэкс дэфармаванасцi эрытрацыта} пры тэмпературах выIчlярэIlt{я З7 (1),
42 (2) i 32"с (3)

Знiжэнне дэфармаванасцi эрытрацытаj, не мае адаптыfна-прыстаса-
вальнага характару i адлюстроувае зрыу кампенс,атарных магчымасцей
мех4нiзмаf транспарту кiслароду. !,а канца першай гадзiны, калi
прыкметы гiпаксii, мяркуючы па паказчьiках кiслотна-шчолачнай рау-
навагi i кiслародтранспартнай функцыi змяшанай вянознай KpbiBi, най-
больш выяfлены, велiчыня I[ максiмальная. !,а канца чацвёртай га-
дзiны ва fмовДх некаторага пагаршэння кiслароднага забеспячэння
гэты параметр змяншаецца, паказваючы пагаршэнне дэфармаванасцi
эрытрацытау.

Як вядома, дэфармаванасць эрытраuытау вызнаLIаецца рознымi
знешнiмi i унутранымi фактарамi, якiя рэалiзуючь свой уплыу праз
тры асно}ныя дэтэрмiнанты: вязкасць унутрыэрытрацытарнага змелсцi-
ва, <<клетачная геаметрыя>> i вязкасна-эласть]LIныя !,ласцiвасчi мембран
[7]. Змяненне апошняга фактару найбольш значнае па cBaiM упльiве,

Паказчыкi кiслотна-шчолачнага стану крывi да i пасля перагравання (М+*, п:l4l
Пасля перагравання

Паказсык
ffl,a канца
цеплавога

[ $здзеянrrя
Iпразlгадз 
| 

пгаз4галз

рН
РСО2, мм рт. сл.
Дэфiuыт- бу6. асно},

ммоль/л
Стандарт. бiкарб.,

ммоль/л

7,336*0,039
36,7-ь0,8

-5 ,55+0 ,80

l9,84+0,69

7 ,379-F 0 , 06 l
30,1-t0,7х

-6,54-r0,93,
19.27:t 0,8

7,290r-0,041 *

30 ,2-r0, 7*

_ 11 ,56+0,94*

15,8l*0,72*

7,278-г0,05*
34,1-ь0,5*

- 10,56-t-0, В*

16,67:ь0 , 7*

* Статыстычна верагодныя адрозненнi } адносiнах да даных да перагравання,
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Павыtuэнне вязltасцi змесцiва эрытрацыта!) пры пераграtsаннi за кошт
павелiчэння канцэнтрацыi гемаглабiну параУнальна невялiкае [4], што
выключае яго уплыi на вязкасць эрытрацыта i адпаведна на дэфар-
муемасць.

У лiтаратуры адсутнit]аюць дань]я аб змяненнi стрlzктурнай арганi-
зацыi эрытрацытарнай мембраны пры гiпертэрмii, але, вiдаць, у ёti ад-
бываlоцца знаLIныя змяненнi, звязаныя з асаблiвасцяпцi метаба"ltiзму
арганiзма пры гэтым. Пры Пераграваннi адзначаецца разлуч9нне ткан-
кавага дыхання i акiсляльнага фасфарылявання, што абумоулiвае зrri-
жэнне акумуляцыi энергii f выглядзе АТФ i адпаведна змяншэнне яе
колькасцi у розных тканках арганiзма, i !, прыват1,lасiri у эрытрацытах.

Знiiкэнне ко",,lькасцi АТФ у эрытрацытах на 150/0 i больш змяняе ар-
ганiзацыю мембраннага каркаса, характар узаемадзеяння спектрыну,
актыЕу i iHrшbix iнтэгральных бялкоу эрытрацытарнай мембраны, якiя
fтвараюлtь адзiны комплекс i адыгрываюць важную ро"lю f падтрыман-
Hi яе структурна-энергетычнай цэласнасцi [3] . ВынiкаlчI гэтага з'яfля-
ецuа зNlяненне формы гэтых клетак i tlагаршэнне механiчных уласшiва-
сцей мембрань{. Безумо!на, ва)кную ролю f гэтым адыгрывае i зрух
рН у кiслы бок. Метабалiчны ацыдоз, u_tто развiваецца пры гiпертэрмii,
знiжае эластычнасць эрытрацытарнай мембраны.

Пры гэтым стане адз[IаtIаецца павышэнне тэмпературы цела, ,!кая
змянlllае вязкасць цэльнай крывi, што абумо},чена малек}л-lярна-кiне-
ты.tнымi працэсамi, якiя апiсваюцца УраУненнямi тыпу Арэнiуса. У эры-
трацытарнай мембране 1i фiзiялагi.Iным дыяпазоне змянення тэмпера-
туры адзнаLIаIоцца два тэl\4пературна-iндуцыраваныя структурныя
qераходы (пры 2В-36 i 42-46 ОС), што праяуляюцца f змяненнях святло-
рассеяIJня rlеняу эрытрацьiтау, пранiкальнасцi эрытрацытаУ да фарба-
вальнiка 1-аналiна-В-нафталiнсульфанату i здольлlасцi гэтых ценя!, ад-
науляць бар'ер пранiкальнасцi пасля асматычнага гемо.ltiзу [7] . Змя-
t{eнHe тэмпературы.таксам.а iнiцыiруе структурныя мембраны {8] . У за-
чех<насцi ад яе лiпiды у бiялагiчнЫх мембранах зна,ходзяцца у розных,
якасFIа адрозtlых па характару прастораваи.упакоуi{1 тлустых кlслот 1

ступенi вадIiаснасцi структурных станах; крьтшталiчным, вадкакрьiшта-
лi,Irlым [6J.

У сувязi з гэтым уяуляецца мэтазгодI{ым аliанiць прамы уплыi тэм-
г{еРатуры на ltраяliленне дэфармаваных уласцiвасцей эрытрацыта}. па_
дадзеI{ы даilыJ] аб велiчыlli IД эрытрацытау, вымераных у тэмператур-
ным дыяпазоне ад 32 да 42"С (мал. 2). Зна.iэнне If, пры З7, З2 i
42"С складае 4,8i-l_0,34, 3,З4-r-0,45 (Р<0,01) i 4,23-10,36 адпаведна.
Ilаколькi 1i пастаулеFIых эксперыментах павышэнне тэмпературЫ не пе-
равыrriала 2-3'С i працякала у дыяпазоне З7-42 ОС, то яе неltасрэдны
уплыу не бl,дзе icToTHa адбiвацца на прая}леннi дэфармабельных улас-
цiвасцеt! эр ытр ацытау.

TaKiM чьiliам, атрыманыя даныя сведLIаць пра павышэнне рыгiдttасцi
эрытрацытау ла канца цеплавога уздзеяння i у першьiя 4 гадз пас.ця
яго заканчэння, абумоуленае, вiдаць, структурнымi церабудовамi У
эрытрацытарнай мембране не за кошт яе фазавых пераходау, што iHi-
цыiруrошца тэмператураii, а апасродкаваным дзеяннем апошняй lrраз
змяненне узроуню унутрьiэрытрацытарнага метабалiзмlz. Назiраемае
знiлкэнне дэфармаванасцi эрытрацытау лiмiтуе апть]мальнае функцыя-
HaBaH}Ie сiстэмьт транспарту кiслароду на розных яе узроуrlях (сэрча,
буйньiя сасуды, мiкрацыркулятарная сетка) i абумоfлiвае llагаршэнне
аrrтымальнага пасfуплення кiслароду у TKaHKi. .

, Sчmmагу
Раrапrеtсrs of гесl blood cell defoгmabiliiu wсrе studicd at diIfeгer-rt phases ot icute

exogenic hilреrthегmiа of гаЬЬits. Duгiпg final stages ol феrmаl trеаmепt and first
4 lrours аftег it the dеfогmаЬilitу pTogressively lorveied. The diгесt influence of heat оп
гсd ct,Il dcIoгmability was dеtегmiпеd.
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АСАБЛIВАСЦI РЭГУЛЯЦЫI ЧАСТКОВА АЧЫШЧАНАИ АТФ:
D- п АнтАтэ н Ат_4,-ФосфАтрАн сФЕрАзьI з м Iя кАрдд

Сярод розньiх бiяхiмiчных рэакцый, што адбываюцца з удзелам ка-
ферменту ацэтылявання (КаА), найбольш цажныя - рэакцыi энерга-
забеспячэння мiякарда. S-ацыльныя вытворныя КаА з'яуляюцца не
толькi энергадаючьiмi субстратамi метабалiзму, але i яго эфектыунымi
рэгулятарамi, што забяспечваюць выкарыстанне розных крынiц i адап-
тацыю да павышаных нагрузак цi эt<стрэмальных фактарау [1]. Пера-
нясенне ацыльнага радыкала вытворFIых (аА праз },нутраную мембра-
ну мiтахондрыл:l апасродкавана ферментаты!,нымi сiстэмал,ti KapHi-
тынацылтрансфераз [2]. У мiякардыяцыты карнiтын транспартуецца У
гатовым выглядзе з крыватоку за коцIт меIанiзмаi аt<тыfнага транспар-
ту [3, 4] , у той час як бiясiнтэз КаА ажыццяУляецца i мiякардзе з rrан-
татэнавай кiслатьт (fiАК) t5].

Нягледзячы на даволi iстотныя адрозненнi узроуню i суадносiн КаА
SH i ацыл-КаА тканак [6, 7], пастr,.riруецца, што асно!ньт фонд кафер-
менту лакалiзаваны унутрьтмiтахандрыяльна. У прыватнасцi, боJIьш за
900/9 агульнага I(aA мiякардыяцытау выяулена у мiтахандрыяльным
матрьiкёе tS, 9] Крынiцы фармiравання мiтахаrtдрыяльнага фонду_КаА
застаюцца нявысtsетленымi. Найбольш магчымы шlлях - бiясiнтэз КаА,
дзе, прынамсi, дзве апошнiя стадыi могуць праходзiць у матрыксе [9].
У гэтыл.r выпадку неабходна высвятленне механiзма траl]спарту фосфа-
пантатэiну праз мiтахандрыяльныя мембраны i вывуLIэнне fзаемазалеж-
насцi гэтага працэсу i ла.lатковых этапау бiясiгrтэзу каферменту У цы-
тазоле, рэгулюемых на УзроУнi пантатэнаткiназьi (ДТФ : D-пантатэнат_
4'-фосфiтрансферазы, КФ-2_7.1.33) [9-12]. Уласlliвасцi ПАК-кiназы
вывуtiаны шырока на прэпараце ферменту d печанi. Патрабязна дасле-
даваны рэгуляцыя aKTiIyHacui ферменту каферментам А i яго ацыламi
[1 l ] , а f акiама дэiнгiбiраванне нiзкамалекулярнымi дысульфiдамi Il3] .- Мэта нашага даследавання - пара!,нальная ацэнка прэпарата! панта-
тэнаткiназЬ, выдзеленых з печанi i мiякарда, вывучэнне ролi некаторых
вытворных КаА У рэгуляцыi актыУнасцi ферменту.

lVlатэрыялы i метады даследавання. У рабоче выкарьlстоувалi наступ-
ныя рэактывы: АТФ, наборы ДФ-1, ТФ-2-<<Rеапаl>> (Венгрыя), сефа-
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