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Еритроцити — унiкальна модель адаптацiйних
можливостей органiзму
Органiзм дорослої людини має 25 · 1012 еритроцитiв, при цьому кожну добу оновлюється бiля 1 % еритроцитiв. За секунду в кровоток
поступає 2 · 106 клiтин. Еритроцити — це високоспецiалiзованi клiтини,
у яких вiдсутнє ядро, але мембрана вiдiграє ключову роль в детермiнацiї гомеостазу органiзму. Сучаснi дослiдження розширюють iнформацiю
про функцiї еритроцитiв. 1. Дихальна (перенесення кисню вiд легень
до тканин i вуглекислого газу вiд тканин до легень). 2. Транспортна (перенесення бiлкiв, жирiв, вуглеводiв, вiтамiнiв, гормонiв i т. д.)
3. Участь в обмiнi речовин органiзму. 4. Еритроцити забезпечують буфернi властивостi кровi — це пiдтримка pH кровi (гемоглобiн i оксигемоглобiн складають одну з буферних систем кровi). 5. Участь в обмiнi
залiза. 6. Участь в регуляцiї жовчоутворення. 7. Захисна роль еритроцитiв (зсiдання кровi, фiбринолiз, адсорбцiя токсинiв та рiзних отрут,
що зменшує їх концентрацiю в плазмi кровi i перешкоджає переходу в
тканини. 8. Участь у ферментативних процесах. 9. Регуляцiя утворення
еритроцитiв. 10. Регуляцiя iмунної реакцiї органiзму. У кровотоцi еритроцити живуть вiд 60 до 120 дiб. Одним iз важливих чинникiв у збереженнi такої великої кiлькостi функцiй еритроцитiв є стан їх мембран.
Вплив негативних факторiв навколишнього середовища та порушення
обмiну речовин в органiзмi призводить до розвитку анемiй, якi проявляються гiпоксiєю, серцево-судинною недостатнiстю, м’язовою слабкiстю, трофiчними розладами та iншими патологiями. У людей з вiком
знижується функцiя еритроцитарного ростка, збiльшується швидкiсть
осiдання еритроцитiв (ШОЕ). Старiння еритроцитiв за рiзних умов призводить до руйнування їх мембран. Мембрани еритроцитiв є моделлю
для вивчення рiвня вiльно-радикальних процесiв, стану антиоксидантних систем органiзму та його адаптацiйних можливостей. За сучасними уявленнями, покращити стан мембран еритроцитiв можна за рахунок
використання лiкарських рослин з адаптацiйними властивостями [1, 2].
Таким чином, стан мембран еритроцитiв дає можливiсть робити висновки про адаптацiйнi можливостi органiзму.
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