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Довготривале зберігання еритроцитів у замо�

роженому стані є важливим досягненням сучасної

трансфузіології [2]. З кожним роком розширюють�

ся знання як в галузі кріобіології еритроцитів, так

і в напрямку вивчення терапевтичної ефектив�

ності розморожених еритроцитів [3, 4]. Створення

банків крові, де довготривало зберігаються кріо�

консервовані еритроцити, дозволяє накопичувати

необхідні запаси еритроцитвміщуючих середо�

вищ, в тому числі дефіцитних груп крові, а також

крові потенційних реципієнтів для аутотранс�

фузій [6]. У літературі досить повно висвітлені

різні методи заморожування еритроцитів при

ультранизькій і помірно низьких температурах з

використанням ендоцелюлярний (гліцерин) і

екстрацелюлярних (сахароза, маніт, полівінілпі�

ролідон та ін.) кріофілактиків. Перевага надається

більш економічним і простим методам заморожу�

вання при помірно низьких температурах [1, 7–9].

У Державній установі «Інститут патології крові та

трансфузійної медицини АМН України» розроб�

лено доступний і дешевий метод кріоконсерву�

вання еритроцитів в побутових електричних реф�

рижераторах (морозильниках) вітчизняного ви�

робництва при температурі –20 °С. При цьому
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Резюме. У Державній установі «Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України» роз�

роблено метод кріоконсервування еритроцитів при –20 °С. Проведено вивчення електрофоретичної

рухливості розморожених відмитих і ресуспендованих в плазмозамінному розчині еритроцитів. Отри�

мані результати демонструють, що заряд клітин, який визначає стан мембрани розморожених еритро�

цитів, є стабільним і не зменшується в залежності від термінів їх зберігання при +4 °С. Це свідчить про

високу життєздатність і функціональну активність еритроцитів, кріоконсервованих при –20 °С.

Ключові слова: розморожені відмиті еритроцити, кріоконсервовані при –20 °С; електрофоретична рухли�

вість еритроцитів.
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Резюме. В Государственном учреждении «Институт

патологии крови и трансфузионной медицины

АМН Украины» разработан метод криоконсерви�

рования эритроцитов при –20 °С. Проведено изу�

чение электрофоретической подвижности размо�

роженных отмытых и ресуспендированных в плаз�

мозамещающем растворе эритроцитов. Получен�

ные результаты демонстрируют, что заряд клеток,

определяющий состояние мембраны разморожен�

ных эритроцитов, является стабильным и не

уменьшается в зависимости от сроков их сохран�

ности при +4 °С. Это свидетельствует о высокой

жизнеспособности и функциональной активности

эритроцитов, криоконсервированных при –20 °С.

Ключевые слова: розмороженные отмытые эритро�

цити, криоконсервированные при –20 °С, электро�

форетическая подвижность эритроцитов.
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Summary. Method of cryopreservation of erythrocytes

at –20 °С was developed at State Institution «Institute

of Blood Pathology and Transfusion Medicine of

Academy of Medical Sciences of Ukraine». Study of

electrophoretic mobility of thawed, washed, and resus�

pended in plasma substitute solution erythrocytes was

done. Findings demonstrate that cell charge determin�

ing the state of membrane of thawed erythrocytes is

stable and does not diminish in accordance with the

time of their storage at +4 °С. This is an evidence of

high viability and functional activity of thawed washed

erythrocytes, cryopreserved at –20 °С.
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