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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ОЗНАЧЕНИЯ
EM

еритроцитна мембрана

2,3-DPG

2,3-дифосфоглицерат

DNAse I

Деоксирибонуклеаза I

Тритон-Х-100

4- (1,1,3,3- тетраметил бутил) фенил

Диамид

Диазен дикарбоксилова киселина бис(N,N- диметиламин)

DIDS

4,4`-диизотиоцианато стилбен-2,2`-дисулфонова киселина

DSC

диференциална сканираща калориметрия

ДС

диелектроскопия

n

брой на експериментите, измерванията, пациентите

TG

средна температура на кривата, съответстваща на полуизтичане
на цитозолните йони от загрявана суспензия от еритроцити и
ЕМ

ТА

температура, съответстваща на топлинната денатурация на
спектрина от подмембранната белтъчна мрежа на ЕМ

AO

белтък от ивица 3 (анионен обменник)

Z*

комплексен импеданс

Zre

реална част на комплексния импеданс

Zim

имагинерна част на комплексния импданс

ΔZre

промяна на реалната част на комплексния импеданс след
денатурацията на спектрина

ΔZim

промяна на имагинерната част на комплексния импеданс след
денатурацията на спектрина

C

комплексен капацитет

Cim

имагинерна част на комплексния капацитет

Cre

реална част на комплексния капацитет

ΔCre

промяна на реалната част на комплексния капацитет след

*

денатурацията на спектрина
ΔCim

промяна на имагинерната част на комплексния капацитет след
денатурацията на спектрина

fcr

критична честота на диелектрична релаксация
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1.

ВЪВЕДЕНИЕ

Еритроцитите са основният фактор, определящ реологичните свойства на
кръвта. Те нямат вътрешни органели и тяхната плазматична мембрана заедно с
подмембранната мрежа от периферни бетъци (основно спектрин и актин) са
единствените структури, които могат да се противопоставят на външните механични
въздействия и да поддържат оптималната дискоцитна форма на еритроцитите. Редица
заболявания като инфаркт на миокарда, захарен диабет, първична хипертония,
наследствена сфероцитоза, сърповидно – клетъчна анемия и др. се свързват с
нарушения в деформируемостта и еластичността на еритроцитите от човек.
Подмембранната спектрин – актинова мрежа е закрепена към липидната
мембрана чрез обратими, нековалентни връзки. Тези връзки включват двата възела
между белтъци от мрежата и интегрални белтъци от липидния бислой и калциевите
мостчета между спектрина и липидния бислой. Първият възел включва анкирина, който
свързва спектрина за тетрамерите на белтъка от ивица 3 (АО). Второто място на
свързване е посредством белтъка 4.1, който свързва спектрин – актиновия комплекс за
гликофорин С. Подобна двумерена спектрин-актинова подмембрана мрежа е
установена и в много други животински клетки.
Диелектричната спектроскопия е полезен метод, използван за изучаване на
вътремолекулната динамика на полярни макромолекули (Pethig and Kell, 1987; Kuang
and Nelson, 1998; Klösgen et al., 2011). Например, електрооптичното изследване на
екстрахиран човешки еритроиден спектрин е показало, че димерите и тетрамерите на
спектрина притежават изключително гъвкава структура (Bjørkøy et al., 1999) и различно
време на диполна релаксация (Roux and Cassoly, 1982), което е 7 µs за тетрамерите и
4.5 µs за димерите (20 °С). Това показва, че този метод може да бъде полезен и за
изследване на молекулярната подвижност и диелектричната поляризация на
подмембранния спектринов скелет на еритроцитите.
Проблемът за изследване на вътремолекулната сегментна мобилност на
спектриновата мрежа в нейното естествено положение в клетката (in situ) се усложнява
от нейната сложна структура и белтъчен състав и връзките ѝ с цитоплазматичната
страна на клетъчната мембрана. Това налага прилагането на специфични подходи и
изследователски методи - различна степен на екстракция на спектриновата мрежа от
клетката, специфична топлинна денатурация на главния белтък на мрежата – спектрин,
използване на метода диелектрична спектроскопия (ДС), прекъсване на връзките на
мрежата с липидния бислой и др. Методът ДС беше приложен както върху цели
еритроцити и изолирани еритроцитни мембрани, така и върху спектринови мрежи,
получени от изолирани еритроцитни мембрани. Този метод беше приложен в няколко
форми – диелектроскопия на комплексния импеданс, на комплексния капацитет и на
диелектричните загуби както при постоянна температура, така и при загряване на
изследваната проба – термична диелектроскопия.
Установена е значителна сигмоидна промяна (10 - 30%) на диелектричните
параметри на еритроцитната мембрана при 49.5 оС, температурата на денатурация на
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спектрина (Brandts et al., 1977). Тази промяна е свързана с елиминиране на диполната
поляризация на спектриновата мрежа след денатурацията на тази мрежа (Ivanov et al.,
2012). Приема се, че тази промяна (разлика преди и след денатурацията) дава оценка за
диполната поляризация на самата спектринова мрежа в нативно състояние. Установена
е силна честотна зависимост на тази промяна (поляризация), съответстваща на две
критични честоти на диелектрична релаксация. Първата критична честота fbeta съвпада
с честотата на релаксация на микроструктурната поляризация, а втората критична
честота fgamma отговаря на релаксацията на диполите върху самата спектринова мрежа.
Критичната честота на релаксация, fgamma, при еритроцити от човек е значително повисока в сравнение с тази при еритроцити от птици (Paarvanova et al., 2013b), което
вероятно отразява разликата в деформируемостта и еластичността на двата вида
еритроцити.
2.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Основна цел на настоящата работа е да се изследват диелектричните
свойства на подмембранната белтъчна мрежа при еритроцити и изолирани
еритроцитни мембрани и подмембранни цитоскелети с цел да се получи информация
за нейната молекулна динамика и влиянието на някои външни фактори.
Това обуславя и поставянето на следните задачи:
1.
Да се използва топлинната денатурация на главните мембранни
белтъци – спектрин и анионен обменник с цел да се изучи тяхното влияние върху
диелектричната поляризация на подмембранни белтъчни мрежи, изолирани от човешки
еритроцити.
2.
Да се изследва ефекта от денатурацията на главните мембранни
белтъци – спектрин и анионен обменник върху честотния профил на диелектричните
загуби върху еритроцитата мембрана.
3.
Да се използва топлинната денатурация на спектрина с цел да се изучат
механизмите на диелектрична поляризация на подмембранната спектринова мрежа при
еритроцити от човек.
4.
Да се изследва механизма на нискочестотна релаксация върху
спектриновата мрежа при еритроцити от човек.
5.
Да се измери честотата на диполна релаксация върху спектриновата
мрежа при еритроцити от човек, бозайници и птици.
6.
Да се използва методът термична диелектроскопия с цел да се проучи
ефекта на хипертоничността върху динамичното състояние на подмембранната
спектринова мрежа при еритроцити от човек.
7.
Да се използва методът термична диелектроскопия за изследване на
ефекта, упражняван от различните концентрации от ОsО4 върху еритроцитни мембрани
от човек.
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8.
Да се използва методът термична диелектроскопия за изследване на
структурните промени в подмембранната спектринова мрежа при еритроцити от
плъхове с индуциран диабет.
3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
3.1. Реактиви и химикали.
4,4`-диизотиоцианато стилбен-2,2`-дисулфонова киселина (DIDS); 2,3дифосфоглицерат (DPG); деоксирибонуклеаза I (DNAse I); 4-(1,1,3,3-тетраметил бутил)
фенил - полиетилен гликол (Тритон-Х-100); диазен дикарбоксилова киселина бис(N,Nдиметиламин) (диамид); глутар алдехид; осмиев тетраоксид OsO4; диметил сулфоксид
(DMSO); стрептозотоцинът (STZ); 5-метокси-N-ацетилтриптамин (мелатонин);
манитол, захароза, MgCl2 и NaCl. Всички реактиви и химикали бяха закупени от Sigma
Chemicals Co, St. Louis, MO, USA.
3.2. Получаване на изолирани еритроцити.
Използвани бяха еритроцити от човек, бозайници и птици. Еритроцитите от
плъхове (линия Wistar) бяха взети от здрави (контролни) животни, от животни с
индуциран диабет тип I и такива с индуциран диабет, но третирани с мелатонин.
Използваната кръв е вземана с информираното съгласие на пациенти с
нормална кръвна картина (или със съответното заболяване) от клинични лаборатории,
като е предавана на Катедрата без данни за съответния пациент или от домашни
животни и птици отглеждани в експериментално-опитното стопанство към Тракийски
университет гр. Стара Загора.
3.2.1. Инхибиране на анионния обменник на еритроцитите с DIDS.
3.2.2. Получаване на фиксирани еритроцити от човек
3.3. Получаване на изолирани еритроцитни мембрани.
3.4. Получаване на подмембранни спектрин-актинови мрежи от
изолирани еритроцитни мембрани (Yu and al., 1973).
Получените чрез хипотоничен лизис изолирани еритроцитни мембрани бяха
екстрахирани с нейонния детергент Triton-Х-100.
3.5. Разрушаване на връзките между липидния бислой и подмембранната
мрежа от интегрални белтъци при еритроцити и изолирани еритроцитни
мембрани.
3.6. Диелектроскопични методи за анализ на суспензии от еритроцити,
изолирани еритроцитни мембрани или изолирани подмембранни цитоскелети.
За тази цел в настоящия труд беше използван уред за честотен анализ на
импеданса Solarton SI 1260 (Solarton 1260 impedance/gain-phase Analyser, производство
на Farnborough, Англия) в комбинация с анализатор на импеданса (електрохимична
станция) VersaSTAT 3F, произведен в Princeton, NJ.
3.6.1. Измерване на комплексен електричен импеданс и капацитет чрез
мост с автоматично уравновесяване.
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3.6.2. Честотен анализ на комплексния импеданс, Z* и комплексния
капацитет, C*, на клетъчни суспензии.
3.7. Термичен анализ на комплексния импеданс, Z* и комплексния
капацитет, C* на суспензии (Ivanov, 2010).
Пробата (70 μl) беше поставяна кондуктометрична кювета, съдържаща два
електрода от платина, разположени на разстояние 4 mm един от друг. По време на
измерването между електродите в кюветата беше подавано променливо електрично
напрежение с големина 80 mV. Измерването на пасивните електрични параметри на
пробата беше извършено с помоща на Solartron 1260 честотен анализатор на импеданса
(Schlumberger Instruments, Хампшир, Англия), управляван от компютър снабден със
софтуер Miniscan. Стойностите за Z* и С* се измерваха при 12 честоти между 0.01 и 12
MHz, сканирани последователно с време на интегриране 0.5 s. Продължителността на
всяко сканиране е по-малко от 10 s. Измервателната кювета беше поставяна в
алуминиев блок, който се нагряваше с постоянна скорост (обикновено 2.0 °C/мин) в
посочения температурен интервал.
3.8. Честотен и температурен анализ на диелектричните загуби при
нагряване на изследваната суспензия.
3.9. Метод за определяне температурите на денатурация на периферните и
интегрални белтъци на еритроцитните мембранни (Ivanov, 2010).
3.10. Диференциална сканираща микрокалориметрия.
Микрокалориметричните измервания са извършени с помощта на
микрокалориметър MicroCal, МА, САЩ.
3.11. Конфокална лазерно-сканираща микроскопия.
Микроскопските изображения са получени с помощта на конфокален
микроскоп, LSM 510 Meta, Carl Zeiss Microimaging GmbH, Йена, Германия, оборудван
с маслено-имерсионен обектив с увеличение 100 и числена апертура от 1.3.
3.12. Спектрофотометрично определяне на топлинната денатурация на
изолирани с Тритон-Х-100 еритроцитни подмембранни скелети.
Измерванията бяха направени с помоща на UV-спектрофотометър (Milton Roy
Spectronic 21D, САЩ), оборудван с електрически нагревател на измервателна кювета.
4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
4.1.
ДИЕЛЕКТРИЧНА
ПОЛЯРИЗАЦИЯ
НА
ИЗОЛИРАНИ
ПОДМЕМБРАННИ ЕРИТРОЦИТНИ СКЕЛЕТИ. УЧАСТИЕ НА СПЕКТРИНА И
АНИОННИЯ ОБМЕННИК.
Когато изолирани ЕМ бъдат обработени с мек, полярен детергент като TritonX-100, голяма част от липидите и интегралните белтъци се отстраняват, като остава
подмембранния белтъчен скелет и част от интегралните белтъци (анионен обменник и
гликофорин), свързани с него. Този вид структури се обозначават като изолирани с
Тритон-Х-100 мембранни скелети, накратко тритонови скелети. Те се състоят основно
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от спектин и актин, и малка част от интегралния белтък от ивица 3 (Sharma and Gokhale,
2011). За тритоновите скелети е характерно, че имат същата двумерна организация на
спектрин-актиновата мрежа като при еритроцитите и същата форма на еритроцитите,
от които произлизат. Обикновено тритоновите скелети се използват за изследване на
състава и структурата на еритроцитния подмембранен скелет, както и на дефекти в
неговата организация, които лежат в основата на няколко вида хемолитични анемии.
Под микроскоп изолираните тритонови скелети се наблюдават като бледи
сферички с диаметър, близък до този на интактните еритроцити (Фиг. 5.1.1).

Фиг. 5.1.1. Микроскопски изображения на тритонови скелети, получени от
изолирани еритроцитни мембрани. Трансмисионно изображение (долу в ляво).
Тритонови скелети, оцветени с флуоресцентен маркер CD235a-PE (долу в дясно).
Автофлуоресценция на фиксирани с глутаралдехид тритонови скелети, възбуждане
при λ = 488 nm и емисионен филтър λ  505 nm (горе в ляво). Фиксирани тритонови
скелети третирани с Anexin V-FITC, възбуждане при λ = 488 nm, емисионен филтър λ
 505 nm (горе в дясно).

7

На Фиг. 5.1.2 (А и В) са показани температурните профили (термограми) на
съпротивлението, R, и капацитета, С, на суспензия, съдържаща еднократно измити
тритонови скелети. Термограмите отговарят на температурния ход на промените в R и
C, нормирани спрямо техните начални стойности, R0 и C0, при началната температура
на загряване (приблизително 20 °C). Всяка крива е получена при посочената честота.
На термограмите на основните диелектрични параметри - R и C се разграничават два
термично-индуцирани процеса като прагови, сигмоидни промени, наложени върху
непрекъснатата и слаба Болцманова зависимост на R и С от температурата. Средната
стойност на температурите, при които настъпват тези прагови промени (46 °С и 55 °С,
посочени със стрелки) лежат в интервала, където настъпва топлинната денатурация на
голям брой белтъци.

Фиг. 5.1.2. Температурна зависимост на съпротивлението, R, (A) и
капацитета, С, (В) на суспензия от еднократно измити тритонови скелети.
Тритоновите скелети са получени чрез екстрахиране на изолирани еритроцитни
мембрани с 0.2 об % Triton-X-100. Суспензионната среда, съдържа 4 тМ MgCl2, 150
тМ NaCl и около 0.002 % остатъчен Triton-X-100. Съдържанието на белтък и
скоростта на нагряване са 3 mg/ml и 3 ºС/min, съответно. Честотата на
електричното поле е посочено на фигурата. Стрелките показват температурите на
двете сигмоидни промени върху термограмите на R и C.
Съвпадението на всички криви, получени при различни честоти в интервала 50
- 7000 kHz (Фиг. 5.1.2) показва отсъствие на бета-дисперсия в изследваните тритонови
скелети. Бета-дисперсията се дължи на междуфазово натрупване на свободни заряди от
двете страни на затворени липидни мембрани (ефект на Максуел-Вагнер). При
суспензии от цели еритроцити и изолирани и затворени ЕМ този тип поляризация
релаксира в честотния диапазон от 0.1 до 10 MHz, а при липозоми в интервала от 10 до
300 MHz (Klösgen et al., 2011). Липсата на бета-дисперсия при Тритоновите скелети
може да се дължи на факта, че те представляват сферични мрежи от свързани помежду
си белтъци, лишени от затворен липиден бислой. В този случай диелектричната
поляризация на Тритоновите скелети може да се дължи на молекулярната подвижност
на включените мажорни белтъци и нейната промяна ще отразява промяна в
състоянието и динамиката на тези белтъци. Възниква проблемът – кои са тези белтъци?
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Еднократно измитите тритонови скелети съдържат голямо количество
остатъчен Тритон-X-100, който понижава температурата на денатурация на
съответните белтъци. Ние изследвахме тритоновите скелети след измиване до почти
пълно премахване на остатъчното количество Triton-X-100 с цел да се премахне
дестабилизиращото му влияние върху белтъците.
При трикратно измитите тритонови скелети температурите на посочените
промени в R и С се увеличиха и бяха отчетени съответно при 49 ºC (означена като ТА)
и 65 ºC (ТС). След измиването, промяната в температурата е по-малка при първия
преход (3 ºC, от 46 на 49 ºC) и по-силна при втория процес (10 ºC, от 55 до 65 ºC)
(Фигура 5.1.3А и 5.1.3В). Това показва, че първият преход има много по-малка
чувствителност към дестабилизиращия ефект на Triton Х-100 в сравнение с втория. В
допълнение, средната температура на първия преход напълно съвпадна с
температурата на денатурация на спектрина, който е около 60 тегл. % от състава на
изолираните скелети. Основавайки се на това, може да се допусне, че първата промяна
се дължи на топлината денатурация на спектина.

Фиг. 5.1.3. Температурна зависимост на съпротивлението, R, (A) и
капацитета, С, (В) на суспензия от трикратно измити Тритонови скелети.
Голямата промяна на вторият процес след измиването показва, че той
съответства на топлинната денатурация на друг, значително по-стабилен от спектрина
мембранен белтък. За да установим кой е този белтък, добавихме DIDS до крайна
концентрация от 50 µМ по време на първото измиване на тритоновите скелети. DIDS е
бифункционален, ковалентен амино реагент, който при ниски концентрации (< 50 µМ)
се свързва специфично към полипептидните вериги на АО в ЕМ (Snow et al., 1978) и
повишава прагово температурата му на денатурация с около 13 ºС, от 67 ºС до 80 ºС
(Cabantchik and Greger, 1992.). В нашия случай ковалентното свързване на DIDS към
трикратно измитите тритонови скелети измести температурата на втория процес от 65
ºС до 75 ºС (фиг. 5.1.4).
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Фиг. 5.1.4. Ефект на DIDS върху температурната зависимост на
съпротивлението, R, (A) и капацитета, С, (В) на суспензия от трикратно измити
тритонови скелети.
Този резултат дава основание да се предположи, че вторият преход на
термограмата може да включва топлинната денатурация на мембранния домен на АО,
който е свързан към спектрин-актиновата мрежа.
Изказаните две предположения за участието на спектрина и АО в топлинните
денатурации и свързаната с това промяна на диелектричната поляризация на
изолираните скелети са подкрепени с данните, получени от следните два метода.

Фиг. 5.1.5. Температурна
зависимост
на
оптичната
пропускливост при 280 nm (T280) и на
нейната
производна
спрямо
температурата
(dT280/dt)
при
трикратно
измити
тритонови
скелети.
При непрекъснато загряване, оптичната пропускливост при 280 nm (Т280) на
суспензия от трикратно измити тритонови скелети претърпява две сигмоидни промени
при температурите ТА (49 °С) и ТС (66 °С) (Фиг. 5.1.5, долната крива). Температурната
производна на оптичната пропускливост, dT280 /dt, (Фиг. 5.1.4, горната крива) описва
посочените промени като тесни пикове, центрирани при посочените температури ТА (А
пик) и ТС (С пик). Тези пикове отговарят на процеси, индуцирани при температури,
където настъпва топлинна денатурация на повечето белтъци. Имайки пред вид това, а
също и примера с оптичния ефект от топлинната денатурация на пробен белтък
(фибриноген) може да се заключи, че двата пика, А и С, също описват белтъчни
денатурации. Полуширините и височините на тези върхове съответстват на
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денатурацията на два различни белтъка от пробата. Регистриран е още един пик,
отговарящ на пред-преход на пика А. Той отговаря на обратна промяна и настъпва при
ниски температури, поради което не може да се очаква, че отразява белтъчна
денатурация.

Фиг. 5.1.6. Микрокалориметрични (DSC) термограми на трикратно измити
тритонови скелети, екстрахирани от EM чрез 0.20 об % Triton-X-100. Средата
съдържа 4 mМ MgCl2 и 150 mМ NaCl. Съдържанието на протеин 3 мг/мл, скорост на
нагряване - 0.7 °С/мин. (1) тритонови скелети, изолирани от интактни еритроцити;
(2) тритонови скелети, изолирани от обработени с DIDS еритроцити. А-, С- и Dпиковете показват топлинната денатурация на спектрина, на АО и на други
периферни белтъци (тропомиозин?), съответно.
Подобни два пика, центрирани при същите индуциращи температури, ТА (49
°С) и ТС (66 °С) бяха получени и чрез диференциална сканираща микрокалориметрия
на същата проба (Фиг. 5.1.6, крива 1). Тези пикове отразяват абсорбция на топлина,
което показва, че те отговарят на белтъчни денатурации. От микрокалориметричните
термограми на изолирани ЕМ е известно, че пикът при ТА отговаря на денатурацията
на спектрина (калориметричния А пик), а този при TС – на денатурацията на
хидрофобната част на АО (калориметричния С пик) (Brandts et al., 1977; Ivanov et al.,
2007). При микрокалориметричното изследване на тритонови скелети, екстрахирани от
обработени с DIDS еритроцитни мембрани високотемпературният С-пик се измести с
около 11 °С, от 66 °С на 78 °С (Фиг.5.1.6, крива 2).
Горните данни подтвърждават изводите, че топлинната денатурация на
главните белтъци на ЕМ, спектрин и анионен обменник, силно и прагово променят
диелектричните свойства на подмембранната белтъчна мрежа. Тези промени могат да
се използват за изследване на състоянието на тези белтъци в ЕМ, а също и на влиянието,
което външни фактори от физично, химично и биологично естество оказват върху ЕМ
и нейния подмембранен скелет.
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5.2. ДИПОЛНА РЕЛАКСАЦИЯ В ЕРИТРОЦИТНИТЕ
УЧАСТИЕ НА ПОДМЕМБРАННАТА СПЕКТРИНОВА МРЕЖА.

МЕМБРАНИ:

Фиг. 5.2.1. Ефект на честотата върху промяната на капацитета, ΔC, на
суспензия при 49.5 °C. Промяната на капацитета, ΔC, е представен в нормиран вид
ΔC/C0, спрямо стойността на капацитета С0 при 47 °C. Суспензията съдържа
изолирани еритроцитни мембрани или интактни еритроцити, суспендирани в
изотонична среда, съдържаща 30 mM NaCl и 240 mM захароза. Мембраните са
затворени със 150 mM NaCl. Скоростта на нагряване беше 3.0 °C/min, а
хематокритът 0.65. Честотата на тока е посочена в дясно в kHz.
При загряване на суспензия от еритроцити или затворени ЕМ, капацитетът C и
съпротивлението R на суспензията търпят силна и рязка промяна при индуциращата
температура ТА (Фиг. 5.2.1). Средната стойност на температурата на прехода, TA, зависи
слабо от скоростта на нагряване и при екстраполиране на скоростта на нагряване към
нула, нейната стойност клони към 49.5 ± 0.2 °С - температурата на топлинната
денатурация на спектрина (Brandts et al., 1977). При използване на еритроцити с
предварително модифициран спектрин, регистрираните прагови промени в R и C при
ТА са директно приписани на термичната денатурация на спектрина и свързаната с това
промяна на пасивните електрични свойства на мембраната (Ivanov et al., 1999).
Основната цел на това проучване беше да се изследва силната честотна
зависимост на промените на R и C при TA в интервала от 0.05 до 13 MHz (Фиг. 5.2.2).
При ниски и средни честоти (50 KHz - 500 KHz) стойностите на R и C рязко падат, при
по-високи честоти от 0.5 до 10 MHz те се повишават. Над 10 MHz тези промени са
силно подтиснати. За да се изясни молекулният механизъм, който стои в основата на
тези промени и тяхната честотна зависимост, бяха проведени следните експерименти.
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Фиг. 5.2.2. Честотен профил на
промените в съпротивлението
(□) и капацитета (■) при 49.5
°C. Нормираната промяна при
49.5 °C на съпротивлението,
ΔR/R0 и капацитета, ΔC/C0, на
суспензията са показани като
функция на честотата, f. R0 и C0
са стойностите на R и C при 47
°C.
Суспензията
съдържа
затворени
ЕМ
или
цели
еритроцити.
Влияние на предварителната денатурация на спектрина върху промените
на R и C при TА
Изследван беше ефекта на предварителната денатурация на спектрина върху
честотната зависимост на нормираното съпротивление, както е показано на Фиг. 5.2.3.
Пробите (200 µl пакетирани еритроцити) бяха предварително загрявани за 8 мин при
посочените температури и след тяхното охлаждане бяха изследвани. Получените
честотни профили на ΔR/R0 (Фиг. 5.2.3) и на ΔC/C0 (не е показано) имат непроменен
вид при еритроцити, нагрявани при температури под 49 °C, но търпят силна промяна
(подтискане) за проби нагрявани в температурния интервал от 49.0 до 50.0 °C.
Промените на R и C бяха инхибирани при една индуцираща температура равна на 49.5
± 0.2 °C, която съвпада точно с калориметрично определената температура на
денатурация на спектрина (Brandts et al., 1977).
Фиг. 5.2.3. Ефект на
предварителното нагряване върху
честотния профил на промяната
на съпротивлението при 49.5 °C.
Нормираната
промяна
на
съпротивлението ΔR/R0 при 49.5 °C
е представена като функция на
честотата
f.
Суспензията
съдържа интактни еритроцити,
предварително
нагрявани
в
продължение на 8 мин. при 30 °C
(♦), 48 °C (□), 49 °C (▲), 50 °C (Δ) и
51 °C (●).
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Влияние на омрежващи мембранните белтъци реагенти върху промените
на R и C при TА
Реагенти като OsO4 (0.4 - 1 mM) и путресцин (цитозолна концентрация 1.5 - 2.0
mM), за които е известно че намаляват деформируемостта на ЕМ, подтискат ΔR/R0 при
честоти над 1 MHz (Ivanov, 2010). Този подтискаш ефект върху промените на R и C при
49.5 °C беше проучен при изолирани ЕМ, обработени с реагенти като диамид и
глутаралдехид за които е известно, че увеличават твърдостта на ЕМ (Heath et al., 1982;
Chabanel et al., 1989; Paulitschke et al., 1995). В милимоларни концентрации диамидът
специфично омрежава сулфхидрилните групи на спектрина като оказва слаб ефект
върху цитозолните и интегралните мембранни белтъци на еритроцитите (Fischer et al.,
1978; Johnson et al., 1980). При суспензии от изолирани ЕМ, обработени с диамид с
концентрация между 0.5 и 1.2 mM, регистрираните при 49.5 °C промени ΔR/R0 (Фиг.
5.2.4) и ΔC/C0 (не е показано) бяха силно подтиснати. Този резултат потвърждава
участието на денатурацията на спектрина в промените на R и C при посочената
температура.

Фиг. 5.2.4. Ефект на
диамида върху честотния профил на
нормираната
промяна
в
съпротивлението на суспензията
при 49.5 °C. Суспензията съдържа
изолирани ЕМ, обработени с диамид
при посочените концентрации: 0
mM (□), 0.5 mM (■), 0.85 mM (▲) и
1.25 mM (●).

Глутаралдехидът е бифункционален амино реагент, който при милимоларни
концентрации омрежава лизиновите остатъци предимно на белтъците от
подмембранния скелет и тези в цитоплазмата, главно хемоглобина (Morel et al., 1971;
Szwarocka et al., 2001; Noji et al., 1991). В настоящото изследване беше получено, че
обработката на изолирани ЕМ с глутаралдехид (0.01 - 0.04 mM) силно понижава
стойностите на ΔR/R0 и на ΔC/C0, измерени при 49.5 °C, подобно на понижението,
получено при ЕМ обработени с диамид (не е показано). В заключение, изолираните ЕМ
и интактните еритроцити, обработени както с диамид, така и с глутаралдехид показват
по-малки промени в R и C при 49.5 °C при специфично омрежаване и намаляване на
молекулярната подвижност на подмембранният белтъчен скелет.
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Влияние на повишената вискозност на средата върху промените в R и C
при TА.
Глицеролът е инертна течност, която силно понижава вискозността на водни
разтвори и клетъчни суспензии. Промените в R и C при 49.5 °C бяха значително
подтиснати и при суспензии, съдържащи 10 об % глицерол (Фиг. 5.2.5) или 5 об % iеритритол (не е показано). Инхибиращият ефект на глицерола беше значително посилен при високи честоти (над 1.0 MHz), което може да се обясни с повишената
вискозност на средата, в която е потопена спектрин-актиновата мрежа.

Фиг. 5.2.5. Ефект на
глицерола върху честотния профил
на
нормираните
промени
в
съпротивлението,
ΔR/Ro,
на
еритроцитна суспензия при 49.5 °C.
Суспензията съдържа глицерол с
посочената концентрация: 0 % (□),
10 % (v/v) (■).

Честотен профил на енергийните загуби, свързани с диполната
релаксация в еритроцитите мембрани. Влияние на температурата.
При загряване на суспензия от затворени ЕМ беше определен ефекта на
температурата върху честотния профил на диелектричните загуби на енергия, които
променливото електрично поле изразходва за поляризация на мембраните (Фиг. 5.2.6).
По принцип, тези загуби се изразяват чрез имагинерната част на капацитета на
суспензията. Диелектричните загуби бяха получени чрез изваждане на загубите,
дължащи се на йонната проводимост от общите загуби на енергия. Вида на този
честотен профил, както и положението на максимума на диелектричните загуби не се
променят, когато температурата нараства от 30 °С до 47 °С (фиг. 5.2.8, криви а и а') и
от 53 °С до 60 °С (Фиг. 5.2.8 криви b и b'). Те се променят рязко при T A (денатурацията
на спектрина) и TG (обездвижване на АО). Тези промени показват значително
намаляване на диелектричните загуби вследствие на денатуририрането на спектрина и
пълното им елиминиране след обездвижването на АО (фиг. 5.2.8, крива с). От това
следва, че АО не може да генерира диелектрични загуби когато е обездвижен и площта
под кривата б (фиг. 5.2.6) може да се свърже с диелектричите загуби на нативната
форма на АО. Фиг. 5.2.6 показа, че няма други промени върху температурния ход на
диелектричните загуба освен тези, дължащи се на денатурацията на спектрина и
обездвижването на АО. Следователно, диелектричните загуби в нативно състояние на
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еритроцитите мембрани може да се разделят на две части. Едната част е свързана с АО,
а другата - с подмембранната спектринова мрежа. Изваждайки кривата на
диелектричните загуби, дължащи се на обездвижването на АО (крива b' на фиг. 5.2.6)
от кривата на диелектричните загуби при нативно състояние на мембраните (крива a'
на фиг. 5.2.6) се получава кривата d, показваща диелектричната загуба на нативната
спектринова мрежа. Приведените по-горе данни показват, че подмембранната
спектринова мрежа не може да генерира диелектрични загуби след като бъде
денатурирана. Това заключение е в съгласие с представата, че топлинната денатурация
на спектриновите димери при T A води до тяхното разгъване (Yoshino and Minari 1987),
реорганизиране на връзките на спектрина към липидния бислой, и загубата на
еластичност и деформируемост на еритроцитите мембрани (Rakow and Hochmuth,
1975).

Фиг.
5.2.6.
Влияние
на
температурата върху честотния
профил на диелектричните загуби при
изолирани еритроцитни мембрани.
Кривите а, а', b, b', и c представят
честотния профил, обяснен в раздел
Материали и методи, и съответстват
на 37 °С, 47 °С, 53 °С, 59 °С и 65 °С,
съответно. Кривата d се получава след
изваждане на крива b от кривата a'.

Почти идентични са и резултатите получени с интактни еритроцити.
Единствената разлика е, че вместо пълно eлиминиране на диелектричните загуби след
прехода в мембраната при TG те се редуцират около 5 пъти (не е показано). Останалата
част вероятно се дължи на хемоглобина, който бързо излиза през мембраните в този
температурен интервал. Горните резултати показват, че плазматичните мембрани са
основната причина за диелектричните загуби на енергия при изолирани ЕМ и интактни
еритроцити.
Кривите на диелектричните загуби дължащи се на диполите на
подмембранната спектринова мрежа (Фигура 5.2.8, крива d) и тези на белтъка от ивица
3 (Фигура 5.2.8, крива b') имат максимуми при различни честоти (честоти на релаксация
на съответните диполи); 1.3 ± 0.3 и 4.5 ± 0.5 MHz (n = 5), съответно. При използване на
изолирани еритроцитни мембрани, затворени с различна цитозолна концентрация на
NaCl се установи линейна зависимост между нарастването на критичната честота за
спектрина и концентрацията на NaCl. Наличието на глицерол води до понижаване на
тази честота. Критичната честота на релаксацията на белтъка от ивица 3, свързан с
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прехода при ТG се понижава от глицерола и не се повлиява от промените в
концентрацията на NaCl в цитозола (не е показано).
Горепосочените данни, съчетани с настоящите резултати, позволяват да се
вникне в механизма, който лежи в основата на посочените промени в R и C при 49.5
°C. Понижението на капацитета С при ниски честоти (f < 0.3 MHz) при 49.5 °C показва
спад в диелектричната поляризация на мембраната, което може да се свърже или с
ефекта на Максуел-Вагнер (натрупването на заряди около плазматичните мембрани)
или с диполната поляризация на подмембранната спектринова мрежа. Поради
специфичната чувствителност на спектрина към омрежващи реактиви като диамид
(Фиг. 5.2.4) и глутаралдехид, както и към присъствието на глицерол (Фиг. 5.2.5),
промените на R и C при 49.5 °C на суспензията могат да бъдат свързани основно с
обездвижване на диполите на подмембранния скелет при денатурацията на спектрина.
Това предположение се подкрепя от резултата, че загубите на енергия падат рязко при
температурата на денатурация на спектрина, което е следствие от диполната му
релаксация (Фиг. 5.2.1).
Така, при нормални температури променливото електрично поле може да
предизвика диполна поляризация на спектрина с участието на силно заредените и
подвижни негови сегменти. В това проучване тази поляризация беше елиминирана по
няколко начина: 1) чрез топлинната денатурация на спектрина (Фиг. 5.2.3); 2) чрез
фиксиране на спектрина с диамид и глутаралдехид (Фиг. 5.2.4); 3) чрез увеличаване
вискозността на средата (Фиг. 5.2.5) и 4) чрез повишаване на честотата f над 10 MHz
(Фиг. 5.2.2).
Термичното подтискане на поляризацията на спектрина се регистрира при
честоти (f < 0.3 MHz), които са много по-ниски от честотата, при която настъпва
релаксация на диполите. При тези честоти термичната денатурация на спектрина
понижава капацитета С и като следствие, електричното поле се усилва, което води до
увеличаване на проводимостта σ. Това обяснява причината за понижението на R при TA
(Фиг. 5.2.1), което е докладвано в предишни публикации (Ivanov, 1999; Ivanov, 2010;
Ivanov and Benov, 1992; Ivanov, 2007).
От друга страна, при f > 10 MHz поляризацията се подтиска поради релаксация
на диполите свързани с мембранните белтъци, която в съответствие с данните на други
автори (Stoy et al., 1982; Hendrickx et al., 1968; Miklavčič et al., 2006) настъпва в
интервала от 1 до 10 MHz. Необходими са допълнителни изследвания за да се обясни
специфичния честотен профил на промените в R и C в интервала от 1 до 10 MHz. При f
≥ на критичната честота на β-дисперсията, цитозолът става достъпен за външното
електрично поле, което позволява поляризация на диполите от подмембранната
спектринова мрежа. При по-ниски честоти цитозолът се смята за недостъпен за
външното поле поради натрупването на заряди от двете страни на мембраната.
Необходими са допълнителни проучвания за да се изясни как нискочестотното поле
влияе върху спектриновата мрежа.
Наличието на глицерол (10 об %) в еритроцитните суспензии напълно
елиминира промените в R и C, измерени при f > 2 MHz, докато промените в R и C
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измерени при f < 0.5 MHz бяха само леко подтиснати (Фиг. 5.2.5). Този резултат може
да се дължи на повишеното време на релаксация на диполите, свързани към
спектриновата мрежа, когато средата има повишена вискозност, както е било
установено при изследване на албумин в среда, съдържаща глицерол (Hendrickx et al.,
1968). За разлика от глицерола, диамидът (Фиг. 5.2.4) и глутаралдехидът (не е показан)
оказват по-голямо въздействие върху промените в R и C при честоти f < 0.5 MHz.
Инкубирането на еритроцитите за 8 минути при 50 °C също предизвиква ефективно
подтискане на нискочестотните промени в R (Фиг. 5.2.4) и проводимостта на
суспензиите (Ivanov, 2010).
Съществуването на остър пик при около 2.5 MHz в диелектричните загуби на
енергия (Фиг. 5.2.6), съответстващи на диполната релаксация в подмембранния скелет,
позволяват планиране на опити за селективно диелектрично нагряване на
плазматичните мембрани на клетки, което би могло да бъде от полза за
хипертермичното умъртвяване на туморни клетки.
5.3. ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЕЛАКСАЦИИ В ЕРИТРОЦИТНАТА МЕМБРАНА,
ИЗСЛЕДВАНИ ЧРЕЗ ДЕНАТУРАЦИЯТА НА СПЕКТРИНА.
Влиянието на честотата на електричното поле върху реалната част, Zre, на
комплексния импеданс на равномерно нагрявана суспензия от затворени ЕМ е показано
на Фиг. 5.3.1. Подобни криви бяха получени и за имагинерната част на комплексния
импеданс, Zim, както и за реалната част, Сre, и имагинерната част, Cim, на комплексния
капацитeт (не са показани). При използването на интактни еритроцити, получените
криви са идентични. Това показва, че плазматичната мембрана е основният фактор,
определящ зависимостта на диелектричните параметри на еритроцитите от
температурата и честотата.
Фиг. 5.3.1. Температурна
зависимост на реалната
част на импеданса Zre за
суспензия от затворени
ЕМ,
измерени
при
посочените честоти (в
MHz).
Стрелките
показват температурата
на
денатурация
на
спектрина,
ТА
и
температурния, праг на
топлинната хемолиза, TG.
Скоростта на нагряване,
хематокритът и състава
на средата са съответно 2.0 ° С/мин, 0.60 и разтвор на 5 mM NaCl и 140 mM манитол.
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Всеки един от по-горе изброените диелектрични параметри показва
необратими промени при двете специфични температури, ТА ≈ 49 °С и TG ≈ 62 °С, което
отразява термичното увреждане на плазматичните мембрани (Фиг. 5.3.1).
При TG се активира проницаемостта на мембраната за йони, което води до
промени в обема на клетките в резултат на наложения йонен градиент, и излизане на
хемоглобина (Ivanov and Benov, 1992; Ivanov, 1992). Термично-индуцираните промени
в мембраната при TG включват предденатурационно групиране и обездвижване на АО,
което води до промени в проницаемостта и понижаване устойчивоста на мембраната
при високи температури (Ivanov et al., 2011).
При 49-50 °С спектриновите димери се разпадат на алфа и бета субединици,
след което получените бета субединици агрегират (Yoshino and Minari, 1987). Според
предишно проучване сигмоидните промени в диелектричните свойства на нагряваната
суспензия при TA отразяват приноса на спектриновата мрежа в диелектрична
поляризация на ЕМ. Този принос може да се счита за нулев след денатурацията на
спектрина при TA. За да се получи по-пълна представа за приноса на подмембранния
скелет допълнително беше анализиран честотния профил на тези промени в
съответствие с принципите на диелектричната спектроскопия.
Графика на Найкуист, отразяваща промяната на комплексния импеданс
при температурата на денатурация на спектрина.
Изследвани бяха промените при ТА в стойностите на Z* и C* при нагряване на
суспензии от еритроцити, изолирани ЕМ и Тритонови скелети. Използването на
промените на диелектричните параметри на суспензията (ΔCim, ΔCre, ΔZim и ΔZre) при TA
вместо моментните им стойности (Cim, Cre, Zim и Zre) има това предимство, че намаля
грешките вследствие на йонната проводимост, влиянието на температурата върху
подвижността на йоните, както и на капацитивните и индуктивни утечки.
Фиг.
5.3.2.
Графика
на
промените на комплексния импеданс при
температурата на денатурация на
спектрина. Показана е зависимоста на ΔZim от ΔZre, където ΔZim и ΔZre са
коригираните промени в комплексния
импеданс на суспензията, в следствие
денатурацията
на
спектрина.
Суспензията
съдържа
изолирани
еритроцитни
мембрани
()
и
екстрахирани
с
Triton-X-100
подмембранни скелети (●).
Зависимостта на -ΔZim от ΔZre за затворени ЕМ, представена в комплексната
равнина (графика на Найкуист) показва честотна зависимост, която се получава във
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формата на два полукръга - един над абсцисната ос, и втори под тази ос (фиг. 5.3.2).
Според теорията на диелектроскопията (Kell, 1987) всеки полуокръг от Фиг. 5.3.2
съответства на диелектрична релаксация в ЕМ с отделен механизъм на поляризация.
Всеки един от тези механизми на поляризация е от Дебаев тип, т.е. с една критична
честота, fcr (с едно време на релаксация τ = 1/(2πfcr)), но настъпващ в различна честотна
област.
Нискочестотна релаксация
Положителният полукръг описва релаксация в честотния диапазон между 0.05
MHz (0.01 MHz с нискополяризуеми електроди) и 1.0 MHz (Фиг. 5.3.2). При тези
условия критичната честота на тази релаксация, означена като fbeta има стойност 0.30
MHz. В отделен експеримент, проведени със суспензия от еритроцити при идентични
условия (хематокрит 0.60, изотонична среда от манитол, 5 mM NaCl, 5 mM фосфатен
буфер с рН 7.4, и температура 46 °С) определената критична честота на
микроструктурната поляризация имаше същата стойност от 0.30 MHz (Фиг. 5.3.3). При
постепенно увеличаване на концентрацията на NaCl в средата от 5 mM до 75 mM и
запазване на изотоничността и хематокрита на суспензията, критичната честота fbeta,
определена по върха на положителния полукръг на Фиг. 5.3.2 и критичната честота на
микроструктурната поляризация нараснаха от 0.30 MHz до 1.0 MHz, като винаги бяха
равни помежду си.
Фиг.
5.3.3.
Импедансна
диаграма
за
суспензия
от
еритроцити. Зависимостта на -Zim
(Ω) от Zre (Ω) е определена при
честоти между 0,01 MHz и 10 MHz.
Температурата и хематокрита на
суспензията са 46 °С, 0,60, а средата
- изотоничен разтвор на манитол, 5
mM NaCl, 5 mM фосфатен буфер, рН
7.4, съответно.

На основа на горните резултати беше предположено, че първият
поляризационен механизъм включва освен спектриновата мрежа, още и натрупването
на заряди от двете страни на липидния бислой поради микроструктурната поляризация
на плазматичната мембрана. Тъй като този поляризационен механизъм настъпва при
честоти (0.01 – 0.2 MHz), при които електричното поле остава извън мембраните или
прониква съвсем слабо в цитозола, той може да включва някои връзки между липидния
слой и спектриновата мрежа. Това предположение беше подкрепено от резултатите,
получени чрез селективна дисоциация на всеки един от двата свързващи възела на
спектриновата мрежа към интегралните белтъци, както е показано по-долу.
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Обработването на еритроцитите с DIDS представлява неинвазивен метод, чрез
който се прекъсват повечето от връзките на възела между спектрина и тетрамерите на
АО. Този възел включва два вида връзки между АО и анкирина, единият вид са връзки
с висок афинитет, а другият вид с нисък афинитет. DIDS се свързва с АО и води до
разрушаване на всички връзки с нисък афинитет и приблизително половината от тези с
висок афинитет (Van Dort et al., 1998). Графиката на импеданса в комплексната равнина
показва, че свързването на DIDS води до силно намаляване предимно на радиуса на
положителният полукръг (Фигура 5.3.4).
Подобно разкъсване на връзката спектрин-АО може да се постигне и при
суспендиране на еритроцитите в алкална среда (рН 9.3) (Low et al., 1991) или при ЕМ,
затворени с 2,3-DPG (Moriyama et al., 1993). При суспендиране на еритроцитите в среда
с повишена алкалност от рН 7.4 до рН 9.2 двете полуокръжности се свиват и при рН 9.3
положителната полуокръжност съвпада с тази, получена при инхибирането на
еритроцитите с DIDS (не е показано). При суспендиране на еритроцитите в кисела
среда (рН 5.8), зависимостта на -ΔZim от ΔZre се получава същата като тази на
еритроцити суспендирани в неутрална среда (не е показано). Аналогичен резултат, като
този при обработените с DIDS еритроцити се получава и при използването на
изолирани еритроцитни мембрани, затворени с 8 mM 2,3-DPG (не е показано). Тези
резултати показват, че положителната полуокръжност описана при температурата на
денатурация на спектрина, отразява състоянието на връзката спектрин-АО в
плазматичната мембрана на еритроцитите.

Фиг.
5.3.4.
Импедансна
диаграма показваща зависимоста на ΔZim от ΔZre при температурата на
денатурация
на
спектрина.
Суспензията
съдържа
интактни
еритроцити (○), обработени с DIDS
еритроцити
( )
и
изолирани
еритроцитни мембрани, затворени с
DNAase I (●).
Сравнявайки импедансните диаграми, получени с контролни ЕМ и такива,
съдържащи DNAse I, се получиха резултати подобни на тези с DIDS и 2,3-DPG. DNAse
I влияе специфично на актина, като го деполимеризира и така разкъсва връзката между
актина и спектрина. При цитозолна концентрация 27 μg/ml, DNAse I предизвика силно
понижаване на радиуса на положителната полуокръжност и почти не оказва влияние
върху отрицателната полуокръжност (Фиг.5.3.4). Посочените резултати доказват, че
специфичното разкъсване дори на един вид връзки между подмембранната
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спектринова мрежа и интегралните белтъци силно понижава влиянието на външното
електрично поле върху поляризацията на спектриновата мрежа при ниски честоти.
Високочестотна релаксация
Втората релаксация се наблюдава в честотния диапазон между 1.0 и 12 MHz и
в импедансната диаграма се изобразява от полуокръжност, разположена в трети
квадрант (Фиг. 5.3.2). Нейната критична честота, означена като fgamma, е 2.5 MHz и е
около 8 пъти по-голяма в сравнение с fbeta. При тези честоти липидният бислой не
представлява преграда за електричното поле и то прониква в цитозола. Тази
полуокръжност разкрива диелектрична релаксация на спектриновата мрежа в
следствие прякото й взаимодействие с електричното поле. Според предишно
изследване (Ivanov et al., 2012) тази релаксация може да включва диполи, свързани с
гъвкави сегменти на спектрина. За разлика от fbeta, fgamma е нечувствителна към
условията извън клетката; тя не се променя, когато външната концентрация на NaCl се
повишава (при запазена изотоничност на средата) от 10 до 100 mM и когато
хематокритът се мени между 0.20 и 0.90 (не е показано).
Бяха използвани и подмембранни скелети, изолирани с Triton-Х-100 при
максимално щадящи условия и измити от детергента в среда, идентична на
цитозолното съдържание на ЕМ, от които са получени (2 mM Mg2+, 70 mM NaCl и
фосфатен буфер, рН 7.8). При нагряване на суспензия от тритонови скелети, в
честотния интервал от 0.05 MHz до 11 MHz бяха регистрирани и измерени резки
промени в реалната ΔZre и имагинерната ΔZim част на комплексния импеданс,
настъпващи при температурата TA. Получената зависимост на -ΔZim от ΔZre показва
диелектрична релаксация с критична честота от 4.5 MHz, разположена изцяло в трети
квадрант на графиката (Фиг. 5.3.2). Диелектричната релаксация на тритоновите скелети
наподобява тази на интактните еритроцити и изолираните ЕМ, но се наблюдава при повисоки честотати на полето. За разлика от еритроцитите и изолираните ЕМ, при
тритоновите скелети не се наблюдава релаксация при ниски честоти. Причината е
липсата на липиден бислой и свързаното с това натрупване на заряди около него при
ниски честоти.
Фиг.
5.3.5.
Ефект
на
концентрацията
на
NaCl
върху
критичната честота, fgamma, за изолирани
ЕМ (■) и за получените от тях тритонови
скелети (●). Мембраните са затворени
при указаната концентрация на NaCl.
Тритоновите скелетите са диспергирани
в разтвор с посочената концентрация на
NaCl.
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Стойностите на fgamma при изолирани ЕМ и тритонови скелети са съответно 2.5
и 4.5 MHz, но те са определени при условие, че спектрин-актиновите скелети са
получени и суспендирани в среда, съдържаща 70 mM NaCl (Фиг. 5.3.3). Когато
концентрацията на NaCl в средата расте, линейно нараства и стойността на fgamma (Фиг.
5.3.5).
Изследван беше и ефекта на глицерола върху стойността на fgamma. Глицеролът
е инертна мембранопроникваща течност, която повишава силно вискозността на
водните разтвори от двете страни на мембраните. Глицеролът беше добавен в
суспензионната среда на интактните еритроцити, изолираните ЕМ и изолираните
тритонови скелети и беше изследван ефекта на повишената вискозност на средата
върху стойноста на fgamma. При всяка от трите суспензии глицеролът води до линейно
понижаване на fgamma съгласно уравнението:

𝑓𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 ⁄𝑓𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎0 = 1 − (0.016 ± 0.002)𝑐𝑔𝑙

(1)

Тук fgamma и fgammao са определени при съответните стойности на концентрацията
на глицерола cgl (% v/v) или в неговото отсъствие.
Графики на Cole-Cole и Боде, отразяващи промените на комплексния
капацитет С* при температурата на денатурация на спектрина.
Данните за реалната част на капацитета Cre са от особено значение, тъй като
при хематокрита, при който бяха проведени опитите Cre е пропорционален на
капацитета на еритроцитната мембрана Cm. За честотния интервал от 0.8 до 12 MHz,
зависимостта на ΔCim от ΔCre (графика на Cole-Cole) за суспензии от интактни
еритроцити и изолирани ЕМ представлява полуокръжност, разположена основно в
първи квадрант (не е показано). Тази полуокръжност показа диелектрична релаксация
с критична честота 2.5 MHz. При изолирани ЕМ тази критична честота също зависи от
присъствието на глицерол, подчинявайки се на уравнение (1) и от концентрацията на
цитозолния NaCl (Фиг.5.3.5) и съответства на гореспоменатата високочестотна
диелектрична релаксация на спектриновата мрежа.
При по-ниски честоти (0.8-0.05 MHz), зависимостта на ΔCim от ΔCre се
изобразява с удължена наклонена отсечка, разположена в четвърти квадрант. По тази
причина се оказа невъзможно да се определи т.нар. нискочестотна диелектрична
релаксация, използвайки представянето на комплексния капацитет в комплексната
равнина. Такъв беше и резултатът, получен при използването на кювета с ниско
поляризуеми електроди. Тази особеност на данните за комплексния капацитет С*,
получени при ниски честоти може да се дължи на характерната за тези честоти силна
зависимост на Cim от концентрацията на йони в средата. За да се избегне зависимостта
от йонната проводимост на средата, ние използвахме относителната промяна на
капацитета ΔCim/(Cim)native, вместо самата промяната ΔCim. По същия начин, за всяка
честота беше изчислена и относителната промяна на реалната част на капацитета
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ΔCre/(Cre)native, вместо ΔCre. На Фиг. 5.3.6 е представена графиката на Боде, отразяваща
зависимостта на ΔCim/(Cim)native и ΔCre/(Cre)native, от честотата f. И двете зависимости
демонстрират диелектрична релаксация в спектриновата мрежа при критична честота,
fс, равна на 2.5 MHz.
С увеличаване на честотата от 0.05 MHz до 0.8 MHz, капацитета на
суспензията, (Cre)native, намалява около десет пъти (не е показано). Тъй като между
(Cre)native и капацитета на еритроцитната мембрана, Cm, съществува строга
пропорционалност може да се приеме, че и Cm се е намалява десеткратно. Причината
за тази честотна зависимост на (Cre)native и Cm е, отпадането на микроструктурната
поляризация на липидния бислой (този честотен ефект е описан от Фиг. 5.3.3). Фиг.
5.3.6 показва, че в същия честотен интервал ΔCre/(Cre)native, а оттам и на ΔCm/Cm остават
постоянни.
Фиг. 5.3.6 показва, че в интервала на нискочестотната релаксация (0.05 – 0.8
MHz) приносът на спектриновата мрежа към капацитета на мембраната (ΔCm/(Cm)native
= ΔCre/(Cre)native) е значителен (30 %). При високи честоти (1.0 - 10 MHz) приносът й
силно намалява в следствие настъпването на диполна релаксация в спектриновата
мрежа при fgamma.

Фиг. 5.3.6. Честотна зависимост на
нормираните промени ΔCre/(Cre)native (●) и
ΔCim/(Cim)native (○) при TA. Суспензията
съдържа интактни еритроцити или
изолирани ЕМ. (Cre)native и (Cim)native бяха
измерени при температура с 3 °C по-ниска
от TA.
Фиг. 5.3.6 показва, че в нативно състояние спектриновата мрежа упражнява
силен ефект върху енергийните загуби (ΔCim), които полето отделя върху ЕМ.
Денатурацията на спектрина води до увеличаване на тези загуби (ΔCim < 0) при ниски
честоти и намаляването им (ΔCim > 0) при високи честоти, особено при критичната
честота fgamma. Следователно, нативната спектринова мрежа подтиска енергийните
загуби при ниски честоти (0,05 - 0,8 MHz), и ги увеличава при високи честоти (1.0 - 10
MHz, особено при 2.5 MHz). Този резултат има значение за диатермията, терапевтичен
метод за нагряване на плазматичните мембрани на човешките тъкани с помощта на
токове с честоти от няколко MHz.
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Критична честота на високочестотната релаксация в еритроцитните
мембрани. Ефект на температурата.
Честотата fgamma беше определена при температурата на денатурация на
спектрина. Съгласно (Schwan and Foster, 1980), критичната честотата на всички (алфа,
бета и гама) дисперсии се увеличава с температурата с около 2.0 %/°C. Използвайки
този температурен коефициент, за големината на fgamma при по-ниски температури бяха
получени следните стойности: 1.85 MHz при 37 °С и около 1.0 MHz при 20 °С. От тук
може да се пресметне времето за релаксация на диполите, τ = 1/(2πfc) = 0.09 μs при 37
ºC и 0.16 μs при 20 ºC.
Електрооптичното изследване на екстрахиран човешки еритроиден спектрин е
показало, че димерите и тетрамерите на спектрина притежават изключително гъвкава
структура (Bjørkøy et al., 1999) и различно време на диполна релаксация (Roux and
Cassoly, 1982), което е 7 µs за тетрамерите и 4.5 µs за димерите (20 °С). В сравнение с
измереното време за диполна релаксация на спектриновите молекули от
подмембранната мрежа на еритроцитите (0.16 µs при 20 °С), времето за диполна
релаксация на свободните димери (4.5 µs, 20 °С) е около 28 пъти по-голямо. Това
показва, че регистрираната в това изследване релаксация може да се отнася за
отделните тройно-спирални независимо нагънати повтарящи се домени, чийто брой е
23 за алфа-спектрина и 17 за бета-спектрина.
В това изследване бяха разграничени две диелектрични релаксации, съответно
два механизма за диелектрична поляризация, като различни части на наскоро
докладваната диполна поляризация в ЕМ (Ivanov et al., 2012). Първата релаксация беше
съзнателно изместена към ниските честоти, при които цитозолът и спектриновата
мрежа са изолирани от влиянието на външното променливо електрично поле. Втората
релаксация се детектира при по-високи честоти, при които липидния бислой не
представлява преграда за електричното поле и то може директно да взаимодейства със
спектриновата мрежа.
Първата, нискочестотна релаксация на спектриновата мрежа изцяло следва
честотната зависимост на натрупването на повърхностни заряди от двете страни на
липидния бислой. В добавка нейната амплитуда беше силно намалена при разпадането
на коя да е от двете връзки, свързващи спектриновата мрежа към липидния бислой.
Тази релаксация отсъства при тритоновите скелети, защото при тях е отстранен
липидния бислой и следователно, натрупването на повърхностни заряди е невъзможно.
Поляризацията на спектриновата мрежа при тези условия е косвена и най-вероятно се
дължи на пиезоелектричният ефект свързан с превръщането на механичните
деформации на спектрина в диелектрична поляризация. Пиезоелектричеството (Petrov,
2006) е явление познато за много био-макромолекули с асиметрична спирална форма
(Wojnar, 2012), включително и колаген (Minary-Jolandan and Yu, 2009), който има
структура, подобна на тази на спектрина. Изследването на много биологично активни
молекули, които притежават пиезоелектрични свойства като белтъци,
деоксирибонуклеази и полизахариди води до извода, че произходът на това
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пиезоелектричество е във вътрешната ротация на различни диполи (Fukada, 2008).
Такива диполи също присъстват във веригите на спектрина (Ivanov et al., 2012).
Когато клетъчна суспензия се подложи на въздействието на променливо
електрично поле с честота по-ниска от критичната честота на микроструктурната
поляризация, fbeta, то променливата потенциална разлика се създава почти изцяло върху
плазматичната мембрана на клетките (Vajrala et al., 2008). Поради изключително
малката дебелина на мембраната, полето се усилва значително вътре в мембраната,
подлагайки вътрешните диелектрично-активни компоненти на действието на сила,
която е много по-голяма от силата, приложена от полето извън мембраната (Pethig and
Kell, 1987). Това променливо вътремембранно поле променя конформационното
състояние на интегралните белтъци (Astumian, 1993). Подобни промени в
конформацията на белтъка от ивица 3, най-многобройния и сложен интегрален белтък
в ЕМ, биха могли да генерират променлива механична сила, която да се предаде
посредством анкириновата връзка върху спектриновите молекули (Фиг. 2). Това ще
доведе до деформация и свързания с нея пиезоелектричен ефект в подмембранната
спектринова мрежа. Разтварянето на липидния бислой с помощта на Triton-X-100 и
дисоциацията на връзките, свързващи мембраната със скелета би трябвало да подтисне
тази поляризация, като беше доказано експериментално (Фиг. 5.3.2 и 5.3.4).
Втората релаксация в еритроцитната мембрана е в резултат на директното
взаимодействие на електричното поле със спектрина, което предизвиква диполна
поляризация, подобна на поляризацията на водоразтворимите глобуларни белтъци. В
разтвор макромолекулите на глобуларните белтъци имат поведението на твърди тела,
които могат да се въртят с характерна собствена честота, задвижвани от брауновото
движение. Благодарение на наличието на диполен момент, тези белтъчни молекули се
реориентират от приложеното променливо поле, което поражда обемна диелектрична
поляризация. Честотата на принуденото преориентиране съвпада с честотата на полето,
а амплитудата на предизвиканата поляризация е функция на честотата, като показва
релаксация при собствената честота на въртене на макромолекулите. За много
макромолекули релаксационното време на тази дисперсия е пропорционално на
вискозността на средата, която може да бъде повишена с глицерин.
Наблюдаваният ефект на глицерина, водещ до понижаването на критичната
честота fgamma (уравнение 1) предполага подобно брауново движение и ориентационна
поляризация на някои фрагменти от подмембранната спектринова мрежа. Като найподходящите кандидати в ролятата им на такива поляризуеми фрагменти могат да се
посочат тройно-спиралните, повтарящи се спектринови домени, които се считат като
основни градивни блокове на спектриновите мономери (DeSilva еt al., 1997). Този извод
силно се подкрепя от измереното време на диполна релаксация на тези структури, което
показва, че те имат дължина около 20 пъти по-малка от спектриновия мономер. Освен
това, при малки амплитуди на трептене, тези повтарящи се структурни единици във
веригите на алфа и бета спектрина могат да се разглеждат като почти идеални пружини
(Paramore et al., 2006).
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Подмембранният цитоскелет носи силен отрицателен заряд. При неутрално рН
всеки димер носи 65 отрицателни заряда при йонна сила 1 mM и 45 отрицателни заряда
при йонна сила 50 mM (Elgsaeter et al., 1976). Този заряд създава електростатични сили
на отблъскване и води до разтягане на скелета на еритроцитната мембрана.
Еластичността на тетрамерите противодейства на тези сили на отблъскване и се
уравновесяват с тях. Това води до постигане на равновесен при дадени условия размер
на скелета. Йоните на NaCl екранират частично отрицателния заряд на спектрина и
понижават електростатичната сила на отблъскване като изместват равновесието в
посока към по-малък размер на скелета и по-голяма честота на трептене на
спектриновите сегменти.
Представените резултати показват, че макропараметрите на подмембранния
скелет (размер, диаметър) могат да бъдат свързани с неговата вътремолекулна
динамика, тъй като зависят от еластичността на скелета. От друга страна, тези
резултати могат да се използват за разработване на метод за установяване на
еритроцити с наследствена мембранопатия, базиран на промените в техните
диелектрични свойства при температурата на денатурация на спектрина (Ivanov et al.,
2007; Ivanov et al., 2010).
5.4. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕРМИЧНАТА ДИЕЛЕКТРОСКОПИЯ ПРИ
ИЗУЧАВАНЕТО НА ПОДМЕМБРАННАТА СПЕКТРИНОВА МРЕЖА НА
ЕРИТРОЦИТИ ОТ БОЗАЙНИЦИ И ПТИЦИ.
Еритроцитите от бозайници и птици имат почти идентична структура на
мембраната и на подмембранната мрежа от периферни белтъци, но имат различна
форма и механично поведение. Еритроцитите от бозайници имат плоска, двойно
вдлъбната форма, а птичите еритроцити имат овална форма. Освен това, първите
притежават изключителна деформируемост и еластичност, а птичите еритроцити са
твърди и практически недеформируеми. Допълнително различие е цитоплазменият
скелет, свързващ плазмената мембрана на птичите еритроцити към ядрото.
Структурната гъвкавост и вътрешномолекулна сегментна подвижност на
спектиновата мрежа е много по-добре проучена в еритроцитите от бозайници и човек
в сравнение с еритроцитите от птици (Chakrabarti et al., 2006). С оглед на това ние
използвахме еритроцити от бозайници и птици за да изследваме как диелектричната
поляризация на тяхната спектинова мрежа зависи от честотата. Получените резултати
изясняват в известна степен разликите в структурната гъвкавост на спектиновата мрежа
при еритроцитите от тези видове.
При загряване на суспензия от кокоши еритроцити бяха измервани капацитета
С и съпротивлението R на суспензията в честотния интервал между 0.05 - 13 MHz. При
използвания хематокрит (над 0.50) капацитета на суспензията зависи основно от
капацитета на ЕМ, включваща и капацитета на подмембранната спектринова мрежа.
По време на нагряването С не се променя до достигане на температурата ТА, когато се
промяна рязко (Фиг. 5.4.1). Подобна промяна беше регистрирана и при R (не е
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показано). Стойността на тази температура (около 54 °С при екстраполиране на
скоростта на нагряване до нула) е доста близка до температурата на денатурация на
спектрина при еритроцитите от човек (49.5 °С). Освен това честотната зависимост на
промените на С и R, получени с кокоши еритроцити (показани по-долу), са същите като
тези, получени с човешки еритроцити (Ivanov et al., 2012). Въз основа на тези аргументи
ние приехме, че в промените, които се наблюдават при нагряването на суспензия от
кокоши еритроцити също участва денатурацията на спектрина.
Фиг.
5.4.1.
Температурна
зависимост на капацитета, C,
на суспензия от кокоши
еритроцити.
Средата
е
изотоничен разтвор на 15 mM
NaCl
и
захароза.
Хематокритът, честотата на
полето и скоростта на
нагряване са съответно 0.50,
o
0.1
MHz
и
3
C/min.
Температурата
на
денатурация на спектрина при тази скорост на нагряване е посочена със стрелка.
За разлика от човешките еритроцити, кокошите имат цитоплазмен скелет,
който силно стабилизира тяхната форма. Кокошите еритроцити изцяло запазват
формата си дори след денатурацията на спектрина от подмембранните им мрежи, което
подкрепя твърдението, че промените в C и R при TА не зависят от промените във
формата на клетките, а се дължат на промени в структурата и диелектричната
поляризация на плазматичната мембрана в следствие денатурацията на спектрина.
За да се получи по-точна представа за тези структурни промени бяха
анализирани честотните зависимости на промените в C и R при температурата на
денатурация на спектрина TА. Промените в C и R при тази температура бяха изразени в
относителна форма, ΔC/Co (в %) и ΔR/Ro (в %).
Всъщност, ΔC представлява приносът на спектриновата мрежа към
диелектричната поляризация на ЕМ. При ниска честота този принос е положителен, т.е.
интактната спектринова мрежа увеличава капацитета на мембраната. С увеличаване на
честотата този принос (ΔC) намалява, което показва честотна релаксация на този
механизъм на поляризация. За кокошите еритроцити критичната честота fс, на тaзи
релаксация има стойност около 1.0 MHz (Фиг. 5.4.2). При тази честота честотната
зависимост на ΔR/Ro показва минимум, съответстващ на максимална стойност на
диелектричните загуби на енергия (фиг. 5.4.2). Този резултат показва, че честотните
профили на ΔC/Co и ΔR/Ro очертават релаксация на диполно-поляризационен
механизъм от Дебаев тип (с едно време на релаксация).
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Фиг. 5.4.2. Честотна
зависимост на промените в
капацитета
C
(ο)
и
съпротивлението R (■) на
суспензия от еритроцити от
кокошка при температурата
на денатурация на спектрина.
Промените в C и R при TА са
представени в нормиран вид
ΔC/Co (в %) и ΔR/Ro (в %).
Подобни резултати като този показан на Фиг. 5.4.2 са получени и с еритроцити
на други видове: бозайници (крава, кон, куче и котка) и птици (кокошка, пуйка, гълъб
и патица) (данните не са показани). Еритроцитите на всички тези видове притежават
подмембранна белтъчна мрежа, основният компонент на която е фибриларният белтък
спектрин. Очевидно диполната поляризация на този белтък допринася съществено за
капацитета на мембраната и този принос се елиминира след топлинната денатурация
на спектрина при ТА. Критичната честота на тази поляризация има стойност в интервала
от 2.0 до 2.5 MHz при еритроцитите от бозайници и е около 0.7 до 1.0 MHz при птичите
еритроцити. Тази разлика може да се дължи на наличието на цитоплазмен скелет в
птичите еритроцити. Той съдържа скелетни микрофиламенти и микротубули, които
свързват ядрото към плазматичната мембрана (Doherty and McMahon, 2008) което
допълнително обездвижва диполите на спектрина в еритроцитите от птици.
Бозайниците и птиците са топлокръвни животни с фина терморегулация. Tе
поддържат телесната си температура постоянна, независимо от температурните
промени в околната среда. Телесната температура проявява леки видови различия, но
стойностите й са сравнително близки в рамките на дадена група от птици или
бозайници. Средната телесна температура при бозайниците е 38.1 °C, докато тази на
птици е около 40 °C, а по време на полет се увеличава до 43 °C (Prinziger et.al., 1991). В
това изследване беше установено, че температурата на денатурация на спектрина в
еритроцитите от бозайници е 50 ± 1 °С, докато при птичите еритроцити е 54 ± 1 °С.
Този резултат показва, че температурата на денатурация на спектрина корелира със
средната телесна температура на бозайниците и птиците. Този резултат е в съгласие със
съобщението, че клетки, изолирани от различни видове имат различна
термочувствителност, свързана с нормалната телесна температура на вида (Raaphorst et
al., 1979).
В заключение, използвайки термичната диелектроскопия беше установено, че
в сравнение с еритроцитите от бозайници, спектриновата мрежа при птичите
еритроцити притежава по-ниска вътремолекулна подвижност и по-голяма термична
стабилност. Биологичният смисъл на тези различия може да се свърже с
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необходимостта от по-голяма топлинна устойчивост на еритроцитите от птици, пред
вид на по-високата телесна температура на тези видове.
5.5. ЕФЕКТ
СЪСТОЯНИЕ НА
ЕРИТРОЦИТИТЕ.

НА ХИПЕРТОНИЧНОСТТА ВЪРХУ ДИНАМИЧНОТО
ПОДМЕМБРАННАТА СПЕКТРИНОВА МРЕЖА НА

Плазматичната мембрана на животинските клетки и на човешките еритроцити
търпи структурни промени при контакта й с хипертонична среда. Тези промени не
позволяват на еритроцитите да се адаптират към ниски температури (5 C) което води
до хемолиза наречена хипертонична криохемолиза (Green and Jung, 1977).
В хипертонични среди еритроцитите се свиват, при което разстоянието между
липидния бислой и подмембранния скелет се намалява. С помощта на метода на
термичната диелектроскопия изследваме промените, които настъпват с подмембранния
скелет на човешките еритроцити при суспендирането им в хипертонични среди. При
този метод беше използвана денатурацията на спектриновите филаменти при 49.5 °C
(TA), която води до силно понижение на еластичността и деформируемостта на ЕМ, до
агрегация и обездвижване на спектрина и премахване на диелектричната му
поляризуемост.
При нагряването на суспензии от човешки еритроцити и затворени ЕМ
реалната част, Zre, и имагинерната част, Zim, на комплексния импеданс Z* търпят
прагова промяна при температурата на денатурация на спектрина, TA. В раздел
Резултати 5.3 беше показано, че посочените промени, ΔZim и ΔZre, отразяват
подвижността на диполите на интактната спектринова мрежа и като следствие,
сегментната подвижност на интактните спектринови филаменти. Тази сегментна
подвижност може да бъде изследвана, изучавайки честотната зависимост на ΔZim и ΔZre.
Зависимостта на -ΔZim от ΔZre, представена в комплексната равнина (графика на
Найкуист - Фигура 5.3.2), описва тази зависимост под формата на два полукръга, един
положителен над абцисната ос и един отрицателен под абцисната ос. Също така беше
показано, че положителната полуокръжност отразява състоянието на връзката
спектрин-АО в плазматичната мембрана на еритроцитите, а отрицателната
полуокръжност отразява диполната релаксация при fgamma на спектриновите сегменти.
На Фигура 5.5.1 е показана зависимостта на -ΔZim от ΔZre за суспензии от
еритроцити, поставени в среди с различна осмотична активност. От нея става ясно, че
ефектът на хипертоничността е двуфазов. Първият етап се проявява при умерена
тоничност на средата между 300 и 500 mOsm, а вторият при тоничности по-високи от
500 mOsm. С увеличаване на хипертоничността от 300 до около 500 mOsm двата
полукръга, отразяващи съответните релаксации постепенно се свиват, но втората дъга
остава под абцисната ос. Подобен е и ефектът, който се получава с изолирани ЕМ
затворени с изотонична (300 mOsm) среда от 75 mМ NaCl и 150 mМ манитол и
поставени в среда с повишена тоничност (не е показано). Ефектът на умерената
хипертоничност (300 - 500 mOsm) върху интактните еритроцити и изолираните ЕМ е
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подобен на ефекта, предизвикан от DIDS и алкалното рН на средата и би могъл да се
обясни с дисоциацията на връзката спектрин -АО.
Фигура 5.5.1. Ефект на
хипертоничността
върху
импедансната
диаграма
на
интактни
еритроцити
при
температурата на денатурация на
спектина. ΔZim и ΔZre са промените
на имагинерната и реалната част
на импеданса, Z*, на суспензията
при температурата на денатурация
на спектрина. Еритроцитите бяха
суспендирани в среда, съдържаща 10
тМ NaCl и различни концентрации
манитол, създаващи осмотично
налягане с посочената стойност в mOsmol: 280 (○), 430 ( ), 580 (●) и 1180 ().
При тоничност над 500 mOsm двата полукръга се обединяват в една единствена
дъга, която остава над абцисната ос (Фигура 5.5.1 и Фигура 5.5.2). Това вероятно се
дължи на сливането на двете релаксации вследствие на промените в подмембранния
скелет, индуцирани от хипертоничността. Този ефект отсъстваше при поставените при
същите условия, но предварително обработени с DIDS еритроцити (не е показано),
което подкрепя участието на белтъка от ивицата 3 и връзката му с подмембранния
скелет.
Фиг. 5.5.2. Обратимост на
ефекта на хипертоничността
върху импедансната диаграма на
интактни
еритроцити
при
температурата на денатурация на
спектина.
Еритроцитите
са
суспендирани в среда, съдържаща
10
mM
NaCl
и
различни
концентрации
на
манитол,
създаващи осмотично налягане с
посочените стойности в mOsmol:
280 (○), 880 (●). Кривата със
сивите кръгове ( ) се отнася за еритроцити, първоначално суспендирани в 10 mM NaCl
и манитол с концентрация 880 mOsm в продължение на 30 минути, след което
тоничността на средата е възстановена до 10 mM NaCl и 280 mOsm манитол.

31

Интересно е, че посочените два ефекта на хипертоничността (300 - 1200 mOsm,
30 мин), отразени върху графиката на Найкуист за интактни еритроцити, са почти
изцяло обратими. Възстановяването на тоничността от 900 mOsm на 300 mOsm води до
възстановяване на двете полуокръжности от графиката на Найкуист (Фигура 5.5.2).
Тази обратимост на ефекта на хипертоничността е в съгласие с предположеното
дисоцииране на връзката спектрин-АО при хипертонични условия и може да бъде
обяснено както следва. АО на човешките еритроцити се фосфорилира бързо и обратимо
след поставянето на еритроцитите в хипертонична среда (Minetti et al., 1998).
Движещата сила за това фосфорилиране е намалението на обема на клетките, което
води до активиране на мембрано-свързана тирозин киназа. Фосфорилираната част на
АО е Tyr-8. Тя е разположена в N-края на цитоплазмения домен на белтъка и е
отговорна за свързването му към анкирина. Фосфорилирането на Tyr-8 води до
дисоцииране на връзката между АО и спектина (Ferru et al., 2011). Тъй като при
възстановяване на първоначалния обем на еритроцитите тази част на АО обратимо се
дефосфорилира (Minetti et al., 1998) връзката между спектрина и белтъка от ивицата 3
се възстановява в съгласие с резултатите, показани на фигура 5.5.2.
Предложената в това съобщение обратима дисоциация на връзката спектин –
белтък от ивицата 3 в ЕМ при хипертонични условия се подкрепя и от данните на други
автори. Например, химичната модификация на ЕМ, водеща до дисоциация на връзката
спектин-АО усилва хипертоничната криохемолиза (Cherkashina, 2012) и усилва
хемолизата, предизвикана от детергенти (Markova et al., 2009).
5.6. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЕРИТРОЦИТНИТЕ МЕМБРАНИ
ОБРАБОТЕНИ С OsO4 С ПОМОЩТА НА ТЕРМИЧНАТА ДИЕЛЕКТРОСКОПИЯ.
При електроно-микроскопското изследване на клетки и тъкани се прилага
фиксиране на белтъците с подходящи електроно-плътни реагенти, което преминава
през два характерни етапа: образуване на напречни връзки между белтъците и тяхната
денатурация (Eltoum et al., 2001). Най-често използвани са OsO4, глутаралдехид,
формалдехид, акролеин, глиоксал и карбодиимид, тъй като те запазват структурата на
клетките и тъканите. От тях OsO4 е високо реактивен агент, който омрежава
ненаситените липиди в мембраните и се вгражда в биомембраните. В процеса на
фиксация с OsO4 остават неясни няколко етапа. Комаровска (Komorowska et al., 1982)
съобщава, че OsO4 реагира предимно с липидите на ЕМ, а глутаралдехидът с
мембранните белтъци. Обработването на клетките с OsO 4 и глутаралдехид предизвиква
различни ефекти върху плазматичните мембрани, които се регистрират чрез
подходящи диелектрични методи (Carstensen at al., 1969; E. L. Carstensen et al., 1971).
Флуидността на мембраните почти не се променя от глутаралдехида, защото той не
влияе на мембранните липиди и не възпрепядства свободното им движение. От друга
страна, OsO4 омрежва ненаситените липиди и понижава мембранната течливост до
нула (Wangensteen et al., 1981).
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Фиг. 5.6.1. Зависимост на проводимостта Y на суспензия от еритроцити от
температурата. Еритроцитите са суспендирани в изотонична среда съдържаща 10
mM NaCl и захароза при хематокрит 0.65 и са нагрявани със скорост 3 oC/min,
честотата на електричното поле е 0.1 MHz. Със стрелки са показани температурите
ТА – денатурация на спектрина и ТG – денатурация на АО.
Взаимодействието на OsO4 с мембранните белтъци, особено при ниски
концентрации на фиксатора, е неясно и в процес на изследване. Имайки предвид
казаното ние използвахме термичната диелектроскопия върху суспензии от човешки
еритроцити и изолирани ЕМ, предварително обработени с OsO4 при концентрации
почти съвпадащи с тези при използването му като фиксатор. Методът позволява
разграничаване на въздействието на OsO4 върху спектрина и АО, чийто температури
на денатурация са силно разделени на температурната ос (Фиг. 5.6.1).

Фиг. 5.6.2. Ефект на
OsO4 върху графиката на
Найкуист за еритроцитна
суспензия
при
температурата
на
денатурация на спектрина,
TА.
Еритроцитите
са
обработени с OsO4 при
посочените на графиката
концентрации: 0 mM (○), 0.1
mM (0,0025 %) ( ), 0.2 mM
(0.005 %) (●), 0,3 mM (0.0075
%) (∆) и 0.4 mM (0,01%) ( ).
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На фиг. 5.6.2 са показани графиките на Найкуист (зависимостта на -ΔZim от
ΔZre) за суспензии от еритроцити, предварително инкубирани с OsO 4. Свързването на
OsO4 с еритроцитите прояви двуфазен концентрационно-зависим ефект върху
диелектричната поляризация на спектриновата мрежа. При концентрации на OsO 4 до
0.2 mM тази поляризация постепенно се увеличава до два пъти, докато при по-високи
концентрации от 0.3 до 0.4 mM тя отслабва и почти изчезва. Въз основа на данните от
други автори (Luftig et al., 1977), това подтискане на поляризацията при по-високи
концентрации на OsO4 може да се обясни с настъпващото освобождаване и отделяне на
спектрина от ЕМ.
Подобен ефект беше наблюдаван и при обработването на изолирани ЕМ с
OsO4. При ниски концентрации до 0.04 mM, OsO4 води до леко увеличаване на
диелектричната поляризация на изолираните EM, докато при по-високи концентрации
(0.08 - 0.15 mM) OsO4 има силен инхибиторен ефект, подобен на този при цели
еритроцити. Въздействието на 0.15 mM OsO4 върху изолирани ЕМ води до
унищожаване на диелектричния отговор на пробата при ТА (49.5 °С), а преходът при
TG (61 °С) остава непроменен (виж Фиг. 5.6.1). Това означава, че при тази концентрация
омрежаващият реагент реагира предимно с белтъците на спектриновата мрежа без да
засяга АО. При концентрации по-големи от 0.3 mM, OsO4 инхибира и промените в
диелектричните параметри (осмотичния отговор) на EM при 61 °C. Това показва, че
при тази концентрация OsO4 се свързва и с АО, а ЕМ са фиксирани и са в състояние да
запазят своя обем и йонно съдържание, даже при наличие на силен трансмембранен
градиент на йонната концентрация.
Сравнявайки резултатите, получени с цели клетки и изолирани мембрани
можем да заключим, че при обработването на цели еритроцити с OsO 4 значителна част
от фиксатора се свързва с цитозолния хемоглобин. Останалата част се свързва към
елементите на плазматичните мембрани (спектрин и мембранни липиди), докато
интегралните белтъци представляват последна мишена за фиксатора.
5.7. СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В МЕМБРАНИТЕ НА ЕРИТРОЦИТИ ОТ
ПЛЪХОВЕ С ИНДУЦИРАН ДИАБЕТ.
Захарният диабет е основен и все по-значителен здравен проблем в световен
мащаб. При пациентите, болни от диабет рискът от слепота, инсулт, исхемична болест
на сърцето или периферна съдова болест се увеличава силно (Giugliano et al., 1995;
Jeppesen and Bek, 2004). При болните от диабет се наблюдава повишено ниво на
глюкоза, окисление и неензимно гликозилиране на белтъците и засилен оксидативен
стрес (Hiramatsu and Arimori, 1988; Baynes, 1991).
Еритроцитите са важен фактор определящ реологичните свойства на кръвта,
поради големия им брой, висока деформируемост и еластичност, и тенденция да
агрегират. Повишеното ниво на глюкоза води до преструктуриране на еритроцитната
мембрана, което влошава механичните й свойства, измерени чрез всмукване на
еритроцитите в микрокапилярка (Traykov and Jain, 1987). От белтъците в еритроцитите,
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спектринът е подложен на най-силно гликозилиране и окисление (Schwartz et al., 1991).
С нарастване на плазмената концентрация на глюкозата еритроцитите променят
формата си от дискоцитна в ехиноцитна, което води до понижаване на
деформируемостта им (Babu and Singh, 2004).
Тъй като подмембранният спектинов скелет на еритроцитите е основната
структура, отговаряща за деформируемостта и еластичността на интактните
еритроцити, ние изследвахме промените в структурната стабилност на спектина в
еритроцитите на плъхове с индуциран диабет. Тези промени бяха определяни
количествено чрез промените в температурата, TА, на денатурация на спектрина и
полуширината, ΔT1/2, на пика на денатурация.
Термично индуцираната денатурация на белтъците е съпроводена с разкъсване
на вътремолекулни и междумолекулни връзки. Термичната диелектроскопия позволява
определянето на два важни параметъра на процеса на денатуриране на спектрина:
температурата на денатурация TА, (върха на пика, описващ температурния ход на
денатурацията, в случая зависимостта на първата производна на адмитанса dY/dt от
температурата) и полуширината на този пик, определена при ½ от височината му, ΔT1/2
(Фиг. 5.7.1).
Температурата TА е тази, при която енергията при нагряване е достатъчна, за
да предизвика денатурацията на половината от белтъците в пробата. TА е мярка за
термичната стабилност на белтъците. За случаите, когато топлинната денатурация е
необратима, стойността на TА зависи от скоростта на нагряване. Поради това всички
изследвани еритроцитни суспензии бяха нагрявани с една и съща скорост.
Полуширината, ΔT1/2, на пика описващ денатурацията на спектрина показва
степента на кооперативност на прехода от нативно в денатурирано състояние. Ако
денатурирането се осъществява в тесен температурен интервал (ниска стойност по
ΔT1/2), преходът се счита за силно кооперативен.
Промените в стойностите на TА и ΔT1/2 при плъхове, болни от диабет, бяха
изследвани и след третиране на плъховете с мелатонин. Мелатонинът притежава висока
антиоксидантна активност (Shcherba et al., 2000) и оказва благоприятен ефект върху
плъховете с това заболяване (Yavuset al., 2003).
На Фиг. 5.7.1 е показана топлинно-индуцираната промяна на адмитанса при
температурата на денатурация на спектрина TА, която настъпва в суспензии,
съдържащи контролни еритроцити от плъх, еритроцити от плъх с индуциран диабет и
еритроцити от диабетен плъх, третиран с мелатонин. Първата производна на адмитанса
очертава максимум при термично-индуцирания преход на спектрина от нативно в
денатурирано състояние. При контролни еритроцити от здрави плъхове този пик има
хоризонтална базова линия (пунктирната линия на Фиг. 5.7.1) и асиметричен полегат
десен склон (наличие на достатъчно млади еритроцити). При еритроцити от плъхове с
индуциран диабет този пик има симетрична форма, а базовата линия е с повдигната
дясна част (показател за влошена бариерна функция). Температурата, съответстваща на
максимума на този пик отговаря на температурата на денатурация на спектрина, TА.
Определянето на полуширината, ΔT1/2, на пика е обяснено на Фиг. 5.7.1.
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Фиг. 5.7.1. Промени
в адмитанса Y, на суспензия
от
еритроцити
като
функция на температурата,
t oC. dY/dt е първата
производна на адмитанса
спрямо
температурата.
Показан е начинът на
определяне
на
полуширината, ΔT1/2, на
пика, описващ топлинната
денатурация на спектрина.
A – контролни еритроцити,
B – еритроцити от плъхове
с индуциран диабет. С –
еритроцити от диабетни
плъхове,
третирани
с
мелатонин.

Изследваните плъхове бяха разделени на три групи – контролни (5 бр.),
плъхове с индуциран диабет (5 бр.) и диабетни плъхове третирани с мелатонин (5 бр.).
Получените данни за TА и ΔT1/2, за еритроцити от трите групи животни са представени
в Таблица 5.7.1.
Средните стойности на TА ± стандартното отклонение, σ, за посочените групи
животни са както следва: 50.93 ± 0.778 °С за контролни (здрави) плъхове; 51.44 ± 0.994
°С за плъхове с индуциран диабет; и 51.38 ± 0.403 °С за третирани с мелатонин
диабетни плъхове. Разликите в TА не са статистически значими макар че се забелязва
слабо термично стабилизиране на спектрина при плъховете с диабет (Фиг. 5.7.2).
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Фиг. 5.7.2.
Средни
стойности на TА за трите групи
животни: здрави (контрола),
плъхове с индуциран диабет и
плъхове с диабет, но третирани
с мелатонин.

Фиг.
5.7.3.
Средни
стойности на ΔT1/2 за трите
групи
животни:
здрави
(контрола), плъхове с индуциран
диабет и плъхове с диабет, но
третирани с мелатонин.
В сравнение с разликите в стойностите на TА, разликите в ΔT1/2 са големи и
статистически значими (Р < 0.05). В сравнение със здравите еритроцити, при
еритроцитите от диабетни плъхове спектринът денатурираше в значително по-широк
температурен интервал, което отразява понижение на кооперативността при
денатурацията на спектрина с около 65 % (Фиг. 5.7.2). Този резултат е значително
повече от обичайното намаление с 20-25 % на индекса на деформируемост на
еритроцитите от диабетно болни, определен чрез ектацитометрия.
Полуширината ΔT1/2, съответно кооперативността на денатурация на спектрина
се възстанови при еритроцитите от третираните с мелатонин диабетни плъхове.
Възстанови се и формата на пика и положението на базовата линия. Всички тези
промени свидетелстват за подобрение на функцията на еритроцитната мембрана след
третиране с мелатонин.
В своето проучване Gumustekin и сътрудници (Gumustekin et al., 2007)
съобщават, че приложението на мелатонин при плъхове със стрептозотоцин-индуциран
диабет намалява оксидативния стрес, което оказва благоприятно влияние върху
бъбреците и бъбречните увреждания в следствие на диабета, но не подобрява
намалената деформируемост на еритроцитите. Други автори (Brown и др., 1993)
твърдят, че дългосрочното лечение с аминогуанидин на зайци с алоксан-индуциран
диабет води до нормализиране на нарушената деформируемост на еритроцитите.
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Аминогуанидинът е лекарство, което предотвратява омрежаването на гликолизираните
белтъци и в резултат на това възстановява влошената деформируемост на ЕМ.
Получените при нашето изследване резултати, сравнени с резултатите на други автори
показват, че промяната в състоянието на еритроцитната мембрана при плъхове с
диабет, оценена по намалената вътремолекулна кооперативност на денатурацията на
спектрина и влошената бариерна функция, може да се дължи на окислително
увреждане, а не на съпътстващото го гликолизиране и омрежаване. Резултатите
показват полезността на използвания метод за оценяване на увреждащия ефект на
диабета и хода на противодиабетното лечение.
ИЗВОДИ
1.
Топлинните денатурации на главните белтъци на еритроцитните
мембрани - спектрин и анионен обменник водят до значими термо-индуцирани
промени в диелектричните свойства на тези мембрани.
2.
Двата белтъка генерират диелектрични загуби, т.е., проявяват
диелектрична активност само когато са в нативно състояние поради вътремолекулната
подвижност на някои техни сегменти.
3.
На тази основа промените в комплексния импеданс ΔZ* и комплексния
капацитет ΔC* на еритроцитните мембрани, настъпващи при температурата на
денатурация на спектрина се приемат като мярка за диелектричната активност на
подмембранния спектринов скелет в неговото нативно състояние.
4.
Горният извод се подкрепя от факта, че честотните зависимости на
посочените промени ΔZ* и ΔC* демонстрират две релаксации, съответно две различни
диелектрични поляризации, засягащи спектрина на подмембранния скелет.
5.
Критичната честота на първата релаксация съвпада с критичната
честота на структурната поляризация на липидния бислой, а нейната амплитуда зависи
от състоянието на двата възела, свързващи мембранния скелет с липидния бислой. Тази
релаксация може да се обясни с настъпването на пиезоелектричен ефект върху силно
деформируемите молекули на спектрина.
6.
За втората релаксация е определено време на релаксация 0.16 μs (20
°С), което е около 25 пъти по-малко, в сравнение с определеното от други автори време
за релаксация на екстрахирани спектринови димери (4.5 μs, 20 °С). Това показва, че
втората релаксация вероятно засяга основните структурни блокове на спектриновия
мономер, т.н. тройно-спирални повтарящи се домени.
7.
Определените две диелектрични релаксации имат значение за
класическия физиотерапевтичен метод диатермия и най-новото лечение на тумори с
импулсно електрично поле.
8.
В сравнение с еритроцитите от човек, при кокошите еритроцити
втората критична честота е по-ниска, което говори за по-ниска сегментна подвижност
на мембранния скелет поради наличието на цитоскелет и по-слаба деформируемост.
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9.
Установен е двуфазов, концентрационно-зависим ефект на ОsО4 върху
диелектричните релаксации в еритроцитната мембрана. В концентрации под 2 mM,
ОsО4 увеличава амплитудите на двете релаксации вероятно като увеличава
отрицателния заряд на спектрина. При по-високи концентрации ОsО4 ги понижава до
пълно елиминиране над 4 mM в съгласие с неговия омрежаващ ефект върху
мембранните липиди и белтъци.
10.
Хиперосмотичността на суспензионната среда (манитол) упражнява
обратим и двуфазов ефект върху мембраната на еритроцити от човек. При умерена
хиперосмотичност (под 500 mOsm) амплитудите на двете релаксации се понижават, в
съгласие с ефекта от разкъсване на връзките мембранен скелет-липиден бислой. При
осмотичност над 500 mOsm двете релаксации се сливат, което показва структурен
преход в подмембранния скелет.
11.
Топлинната денатурация на спектрина при изолирани еритроцити от
плъх беше описана като пик върху температурната крива на първата производна на
адмитанса (100 kHz). Средната температура на пика не се промени след индуциране на
диабет в животните, но полуширината на пика нарасна с 65 %. Това намаление на
кооперативността на денатурация на спектрина обаче се премахна след третиране на
диабетните плъхове с мелатонин, хормон със силно антиокислително действие, което
може да има терапевтично значение.
НАУЧНИ ПРИНОСИ
1. За пръв път методът на термична диелектроскопия е приложен за изследване
на влиянието на спектрина и неговата денатурация върху диелектричните параметри
(комплексен импеданс Z*, комплексния капацитет C* и диелектрични загуби) на
суспензии, съдържащи еритроцити от човек и техни опростени модели – изолирани
еритроцитни мембрани и мембранни белтъчни скелети.
2. Доказано е, че диелектричните загуби на енергия върху еритроцитната
мембрана зависят силно от двата мажорни белтъка – спектрина и анионния обменник.
Топлинната денатурация на първия белтък силно намалява тези загуби, а тази на втория
белтък ги отстранява напълно.
3. Установено е, че предизвиканите от денатурацията на спектрина промени,
ΔZ* и ΔC*, се влияят по характерен начин от глицерол и от специфичното омрежаване
на спектрина с бифункционални химични реагенти, което свидетелства за участието на
диполи, свързани към подвижни сегменти на спектриновите фибрили.
4. Изследвани са честотните зависимости на ΔZ* и ΔC* в явен и неявен вид. Те
разкриват две диелектрични релаксация върху спектрина на мембранния скелет.
Нискочестотната релаксация се проявява при честоти, непозволяващи проникването на
полето в цитозола на еритроцитите и включва презареждането на липидния бислой в
такт с полето и наличието на механични връзки между липидния бислой и мембранния
скелет. Предполага се, че тя отразява пиезоелектричен ефект при деформацията на
спектрина.

39

5. Втората релаксация настъпва при по-високи честоти, позволяващи пълно
проникване на полето в цитозола. Тя отразява прякото взаимодействие на полето и
основните градивни фрагменти на спектрина.
6. Установено е, че хиперосмотичността на суспензионната среда (манитол),
упражнява обратим и двуфазен ефект върху диелектричните релаксации в
еритроцитната мембрана. При осмотично налягане до 500 mOsm амплитудите на двете
релаксации се понижават, в съгласие с ефекта от разкъсване на връзките мембранен
скелет-липиден бислой. При осмотичност над 500 mOsm двете релаксации се сливат,
което показва структурен преход в подмембранния скелет.
7. Установен е двуфазов, концентрационно-зависим ефект на ОsО4 върху
диелектричните релаксации в еритроцитната мембрана. В концентрации под 2 mM,
ОsО4 увеличава амплитудите на двете релаксации. При по-високи концентрации ОsО4
ги понижава до пълно елиминиране над 4 mM в съгласие с неговия омрежаващ ефект
върху мембранните липиди и белтъци.
8. При суспензии, съдържащи изолирани еритроцити от плъх, топлинната
денатурация на спектрина описа пик върху температурната крива на първата
производна на адмитанса (100 kHz). Средната температура на пика не се промени след
индуциране на диабет в животните, но полуширината на пика нарасна с 65 %. Това
увеличение обаче се премахна и кооперативността в денатурацията на спектрина се
възстанови след третиране на диабетните плъхове със силен антиоксидант (мелатонин).
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SUMMARY
The enucleated human and mammals erythrocytes possess peculiar mechanical
properties like deformability and elasticity, which are due to their membrane and especially
to the spectrin-actin network of peripheral proteins, called membrane skeleton. The main
protein of this skeleton, the fibrillar spectrin, exhibits properties of a spring with high
elasticity. Based on this an idea was put forwards regarding the spectrin-actin skeleton as a
network of permanently linked protein components and explaining the mechanical properties
of erythrocytes by the elasticity of spectrin. This idea turns out to be imperfect and unable to
explain other properties of erythrocytes, such as their extreme flexibility and plasticity. The
contemporary concept includes a dynamic picture of constantly changing bondings between
proteins of the membrane skeleton, allowing rapid adaptation of cellular shape to the
mechanical challenges of blood circulation.
In this thesis, the dielectric spectroscopy was used as a new tool of study in
combination with the selective heat denaturation of spectrin. During rapid heating of
suspensions containing erythrocytes and erythrocyte models (resealed erythrocyte ghost
membranes (EMs) and Triton-X-100 shells of EMs), this method detected abrupt sigmoid
changes in the complex impedance, Z*, complex capacitance, C*, and dielectric energy loss
at the spectrin denaturation temperature. These dielectric changes reflect the interaction of the
incident alternating electric field with the dipoles associated to the erythrocyte membrane.
Above a certain characteristic frequency this interaction is eliminated and a dielectric
relaxation occurs. The relaxation frequency is a measure of the mobility of those structural
units which have large dipole moments. In spectrin these are the repeating triple-helical
domains, whoose number is about 20 per monomer.
In this study two dielectric relaxations were distinguished as separate parts of the
dielectric polarization of spectrin network in erythrocyte membrane. The results suggest that
the first, low frequency relaxation involves the piezoelectric effect on spectrin, i.e.
transformation of mechanical deformation of the membrane skeleton into electric charges.
The second, high frequency relaxation reflects the direct interaction of the field with the
dipoles of spectrin building blocks, most probably the repeating triple-helical domains.
Similarly to the dipole relaxation on isolated proteins, the second relaxation on spectrin is
influenced by the viscosity of the medium, by the ionic strength, and by crosslinking spectrin
with bifunctional reagents.
Both dielectric relaxations were used to investigate the effect of hyperosmotic
pressure of outside medium on the membrane skeleton of erythrocyte membrane. Compared
to spectrin of control rat erythrocytes the cooperativity of spectrin heat denaturation was
reduced by 65 % in the erythrocytes of diabetic rats.
The reported results have medical as well as clinical relevance. In particular, the
results are related to diathermy, a classical method for dielectric heating of cell membranes
and tissues, and to the latest techniques for treating tumors by electric impulses. The results
open way for further research using other types of cells and cellular plasmalemma.
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