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Резюме
Представлено аналіз переважно експериментальних робіт про участь еритроцитів у регуляції та реалізації імунної відповіді. 
Виявлені спільні закономірності і особливості змін структури і функції мембран еритроцитів при патологічних процесах різ-
ного ґенезу. Розглядається здатність еритроцитів адсорбувати на своїй поверхні чужорідні антигени, бути носіями цих анти-
генів і лікарських засобів для модуляції імунної відповіді і підтримки в нормі імунного гомеостазу.
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Еритроцит у процесі своєї життєдіяльності вико-
нує багато функцій: газотранспортну, буферну, по-
живну, захисну, регуляцію судинного тонусу, детокси-
каційну, участь у гемостазі, гуморальну та імунну [9, 11, 
30]. Реалізація багатьох з них здійснюється за рахунок 
рецепторів, які містяться на мембрані еритроцита:  ре-
цептори інсуліну, соматотропного гормону, ацетилхо-
ліну, катехоламінів, простагландинів, імуноглобулі-
нів (Fc- і C-рецептори), компонентів комплементу С3b 
і С4b, а також рецептори до лектинів, церулоплазміну 
[3, 9, 16]. Результати наукових досліджень cвідчать про 
те, що суттєва роль у регуляції імуногенезу, особливо 
за умов патології, належить еритроцитам [3].

Без’ядерний еритроцит є унікальним серед усіх ти-
пів клітин людини завдяки тому, що його плазматична 
мембрана має всі різноманітні антигенні, транспортні 
й механічні характеристики. Відповідно до сучасної 
концепції, визначальним фактором будови еритроци-
тарної мембрани є система «вертикальних» зв’язків 
між ліпідним бішаром і мембранним цитоскелетом, 
яка формується в результаті взаємодії цитоплазматич-
них доменів різних мембранних білків зі скелетною ме-
режею на основі спектрину. В руслі крові еритроцити 
циркулюють завдяки підтриманню балансу взаємодії 
шарів глікокаліксу, мембрани та цитоскелету у формі 
двоввігнутих дисків, що є оптимальним з точки зору ви-
конання еритроцитами своєї головної функції –  тран-
спорту й постачання тканин організму киснем [11, 12, 
17, 29].

Тривалість життя еритроцитів у середньому стано-
вить 120–130 днів і визначається фізичними властивос-
тями мембрани [16, 23]. З віком діаметр еритроцитів 
периферійної крові збільшується, а показник деформо-
ваності, навпаки, зменшується. Середній діаметр ери-
троцитів у молодих людей безпосередньо пов’язаний 
з деформованістю еритроцитів, тоді як у літніх людей 

виявляється негативна кореляція між діаметром ери-
троцитів і їх деформованістю. Зниження деформова-
ності мембран, виявлене в еритроцитах периферійної 
крові літніх людей, вказує на участь різних механізмів 
у регуляції деформації мембран еритроцитів, що може 
бути пов’язано з віковими метаболічними змінами [21]. 
Досягнувши старіння, еритроцити поглинаються фаго-
цитарною системою [28].

Старі еритроцити виявляють імуностимулювальну 
активність, а молоді – пригнічують імунну відповідь 
[2]. При цьому функції зрілих еритроцитів в імун-
ній відповіді різноманітніші, особливо важлива роль 
їм відводиться в фіксації та елімінації з організму цир-
кулюючих імунних комплексів (ЦІК). Еритроцити 
взаємодіють з антитілами і ЦІК завдяки наявності 
на мембрані С-рецепторів до імуноглобулінів, компо-
нентів комплементу С3b і С4b та великої кількості по-
верхневих антигенів. Адсорбуючи ЦІК, еритроцити 
транспортують їх і, проходячи судинами печінки й селе-
зінки, віддають їх клітинам, які мають більшу авідність 
до ЦІК. Зрілі еритроцити несуть рецептори, що здатні 
фіксувати імунні комплекси (С3b- і Рс-рецептори), при 
цьому більше ніж 90% таких рецепторів у судинному 
руслі належить еритроцитам [4]. 

За даними експериментальних досліджень, СЗb-
рецептори на мембрані еритроцитів представлені у ви-
гляді 8–20 кластерів, що містять по 30–75 рецепторів 
кожен [19]. Вважається, що такий розподіл цих рецеп-
торів на мембранах еритроцитів забезпечує мульти-
валентне зв’язування молекул С3b у складі імунних 
комплексів. При цьому молекула С3b зазнає особли-
вої обробки на вказаних рецепторах, що складає основу 
наступної передачі імунних комплексів на відповідні ре-
цептори лімфоцитів і макрофагів [13, 19]. Цей процес 
здійснюється в печінці й селезінці, де відбувається ос-
таточна утилізація імунних комплексів. 
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Фіксація імунних комплексів на еритроцитах при-
зводить до їхнього перетворення на об’єкти для фаго-
цитозу і клітинноопосередкованого руйнування через 
чужорідні антигени, що входять до складу цих комп-
лексів. У зв’язку з тим, що провідним механізмом елі-
мінації імунних комплексів з організму є поглинання 
їх фагоцитуючими лейкоцитами, а ефективність цього 
поглинання прямо пропорційна величині імунокомп-
лексних агрегатів [6], стає зрозумілою роль фіксації цих 
комплексів на еритроцитах, оскільки при цьому утво-
рюється значний за величиною об’єкт для фагоциту-
вання. Такі еритроцити разом з імунними комплексами 
швидко поглинаються макрофагами в цілому вигляді 
або у вигляді продуктів їхнього клітинноопосередко-
ваного розпаду [35]. 

Значимість еритроцитарної ланки в очищенні судин-
ного русла від ЦІК підтверджується даними про пато-
генетичну роль зниження кількості або відсутності 
СЗb-рецепторів на еритроцитах людини в разі імуно-
комплексної патології [17]. Указані механізми лежать 
в основі посилення деструкції еритроцитів у випадку 
імунізації та накопичення продуктів їхнього розпаду 
в організмі на ранньому етапі імунної відповіді [35].

Зараз еритроцити розглядають як важливі моду-
лятори вродженої імунної відповіді, оскільки вста-
новлено, що в процесі своєї циркуляції еритроцити 
зв’язують і видаляють хемокіни, нуклеїнові кислоти 
і патогени. Залежно від умов мікрооточення еритро-
цити можуть або сприяти імунній активації, або під-
тримувати імунний спокій [23, 30]. 

Відомо, що вроджений імунітет людини діє в двох 
напрямках: екстраваскулярному (у тканинах) і вну-
трішньосудинному (у кровотоку). Якщо в статичних 
середовищах (тканини, лімфатичні вузли) бактерії 
поглинаються фагоцитами, то у кровотоку вони ги-
нуть завдяки дії еритроцитів, а саме шляхом оксици-
тозу. Суть останнього полягає в тому, що еритроцити 
за допомогою електричного заряду притягують і фік-
сують бактерії на своїй поверхні, а слідом за цим ки-
сень, що виділяється з оксигемоглобіну, руйнує бакте-
рії. Пошкоджені еритроцитами бактерії розкладаються 
і перетравлюються в печінці й селезінці. 

Фагоцитоз лейкоцитами в тканинах і оксицитоз ери-
троцитами в кровотоку є основними бактерицидними 
механізмами вродженого імунітету людини [28]. Існує 
(описана) взаємодія сполук з поверхнею еритроцитів, 
а саме комплементу, афінних лігандів, поліетиленглі-
колю, активаторів фібринолітичного плазміногену, які 
регулюють і полегшують імунну відповідь. Стали відомі 
нові підходи щодо доставки еритроцитами терапевтич-
них засобів, кон’югованих з фрагментами антитіл, які за-
безпечують закріплення ліків, навантажених на цирку-
люючих еритроцитах [31, 32].

Імуностимулювальний вплив шляхом активації моно-
нуклеарних фагоцитів здійснюють не самі еритроцити, 
а продукти їхнього розпаду. Макрофаги, нелімфоїдні 
мієлокаріоцити та лейкоцити крові, які фіксують сво-
їми рецепторами фрагменти імуноглобулінів і компле-
менту імунних комплексів, утворюють з еритроцитів, 
що їх транспортують, авторозетки та кістковомозкові 
еритроклазичні кластери. Виникнення контактів з імун-
ними комплексами призводить до активації нелімфоїд-
них клітин, реалізації їхнього цитолітичного потенціалу 
і наступного лізису імунних комплексів і еритроцитів, 

що їх транспортують. Можна вважати, що еритроцитар-
ний кліренс ЦІК здійснюється не тільки фіксованими 
моноцитами-макрофагами, а й нелімфоїдними кліти-
нами периферійної крові та кістковомозковими макро-
фагами. Тому можна зробити висновок, що нелімфоїдні 
клітини крові, кістковомозкові макрофаги та фіксовані 
моноцити-макрофаги утворюють функціональну си-
стему еритроцитарного кліренсу ЦІК [1].

Незважаючи на відсутність в еритроцитах метаболіч-
них систем, вони не є інтактними протоплазматичними 
частками, бо в них міститься близько 100 ферментів. 
Стан ферментативної активності еритроцитів має ве-
лике клінічне значення, а їхнє старіння полягає у зни-
женні активності їх головних ферментів [24, 32].

У випадку патологічних процесів різного генезу до-
сліджені спільні закономірності й особливості змін 
структури та функції мембран еритроцитів [2, 3, 16, 17]. 
При цьому ці зміни позначаються як на здатності ери-
троцитів протистояти стресовим впливам, так і на ге-
модинаміці мікроциркуляторного русла. Перш за все 
змінюється заряд еритроцитів, що побічно оцінюється 
за їхньою електрофоретичною рухливістю (ЕФР), яка 
є одним з найважливіших показників, відповідальних 
за оптимальну мікрореологію крові [13]. Забезпечення 
стабільного рівня ЕФР еритроцитів у кровоносному 
руслі в нормі, за екстремальних станів і соматичної па-
тології досягається шляхом перерозподілу частки клі-
тин в спільному пулі, що виражається в зміні показни-
ків кривої розподілу еритроцитів за ЕФР [34]. Проте 
тонкі механізми перерозподілу, що визначає зміни 
структури еритроцитарної популяції, дотепер залиша-
ються невідомими, незважаючи на встановлення самого 
факту залежності величини електричного заряду мемб-
ран еритроцитів від клінічних проявів судинних захво-
рювань [24, 25, 32]. 

Зміна ЕФР еритроцитів у бік її зменшення особливо 
характерна для станів, які супроводжуються напругою, 
наприклад, для стресу [6, 16, 17], що проявляється пору-
шенням суспензійної стабільності крові, підвищенням 
ступеня агрегації еритроцитів і погіршенням мікроци-
ркуляції. У разі патології відмічаються порушення й ін-
ших факторів, які впливають на перебування еритро-
цитів у зваженому стані, наприклад, таких як в’язкість 
крові й кислотно-лужний стан, вміст у крові мукополі-
сахаридів і мукопротеїдів, ліпідів, жовчних кислот, фі-
бронектину в плазмі, співвідношення між фібриногеном 
і гамаглобулінами, з одного боку, та альбумінами –  з ін-
шого [2, 3, 31].

Водночас деякі експериментальні дослідження під-
тверджують здатність еритроцитів адсорбувати на по-
верхні чужорідні антигени [20, 26], що свідчить про 
роль еритроцитів як важливої ланки механізму імуно-
регуляції за умов патології [35]. Це дає змогу розціню-
вати еритроцити як клітини-інформатори в індуктивній 
фазі, а також як посередники в процесах нейтраліза-
ції антигенного матеріалу на наступних стадіях імун-
ної відповіді. 

За результами експериментальних досліджень, 
еритроцити виконують роль регуляторів функціо-
нальної активності імуноцитів [19, 35], а також бу-
ферної системи, яка регулює інтенсивність імун-
ної відповіді [23]. Участь еритроцитів у механізмах 
імунорегуляції підтверджується впливом ери-
тропоезмодулювальних дій на імунну відповідь. 
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Встановлено, що гостра крововтрата, гіпоксія, стрес 
є потужними стимуляторами імуногенезу. Так, у перші 
години після гострої крововтрати різко підвищується 
кількість антитілоутворювальних клітин у селезінці 
тварин, посилюється продукція антитіл до еритро-
цитів барана, стимулюється продукція нормальних 
антитіл, підвищується продукція пропердину, бак-
терицидів, активність фагоцитозу [2]. Щодо впливу 
на організм гострої гіпоксії, то спочатку реєструється 
різке зниження кількості антитілоутворювальних клі-
тин у селезінці мишей в разі імунізації еритроцитами 
барана, проте на 7-му добу хронічної гіпоксії їх абсо-
лютна кількість досягає контрольних значень і навіть 
перевищує первинне значення [16, 17]. 

Первинною реакцією з боку системи крові на різні 
дії стресового характеру є зниження кількості лімфо-
цитів і гранулоцитів з наступним посиленням мієло- 
та еритропоезу. Після переливання крові еритроцити 
впливали на імунну функцію крові шляхом розвитку за-
пальних реакцій. При цьому в лізатах еритроцитів було 
виявлено 46 цитокінів, а середня їх концентрація в ери-
троцитах була в 12 разів вища, ніж у плазмі. Це під-
тверджує гіпотезу про те, що окрім своєї газообмінної 
функції еритроцити беруть участь у передачі сигналів 
цитокінів, що дає змогу доповнювати дослідження па-
тогенезу захворювань цитокіновими біомаркерами [27].

Стосовно особливостей еритропоезу під час імуніза-
ції, слід відмітити, що вона супроводжується розвит-
ком еритробластичної реакції кісткового мозку [23]. 
Активуючий вплив імунізації на еритропоез характери-
зується збільшенням кількості ретикулоцитів як у кіст-
ковому мозку, так і в периферійній крові після введення 
в організм черевнотифозної вакцини, вакцини проти 
кліщового енцефаліту й дифтерійного анатоксину [36]. 
Зміни еритропоезу після імунізації також можна пов’я-
зати з посиленням деструкції еритроцитів і накопичен-
ням продуктів їхнього розпаду, підвищенням продукції 
еритропоетину в імунізованому організмі [6, 11, 17, 19, 
23, 28]. Можна вважати, що фізіологічне значення акти-
вації еритропоезу в процесі імунної відповіді, з одного 
боку, полягає в збільшенні кількості еритроїдних попе-
редників у кістковому мозку і обмеженні участі цього 
органа в антитілоутворенні, а з іншого – в посиленому 
утворенні зрілих еритроцитів, які беруть участь в імун-
них реакціях організму.

Дані експериментальних досліджень свідчать,  
що на мембрані еритроцитів збирається, концентру-
ється і в такій формі транспортується багато біологічно 
активних сполук. Отже, еритроцити здатні забезпечу-
вати доставку в лімфоїдні органи ендогенних і екзоген-
них антигенів або їх фрагментів, ксенобіотиків, що ма-
ють імуномодулювальні властивості [21, 30]. Зокрема, 
встановлено, що після взаємодії лейкоцитів з суспензією 
еритроцитів, активованих мікробними субстанціями (мі-
кродози гонококової вакцини, хламідійних антигенів), 
відбувається специфічне підвищення фагоцитарної ак-
тивності таких лейкоцитів щодо вказаних антигенів, 
також існує залежність ступеня імунної відповіді від 
особливостей формування природного депо антигенів 
на еритроцитах.

Незважаючи на той факт, що еритроцити зазви-
чай вважаються неадгезивними до поверхонь ендо-
теліальних клітин, вони експресують велику кіль-
кість відомих рецепторів адгезії. Так, на циркулюючих 

еритроцитах виявляють рецептори CD36, CD44, CD58, 
CD99, CD147, VLA-4, B-CAM/LU, LW та ін. [34]. При 
цьому, якщо рецептори CD36 і VLA-4 експресуються 
тільки на незрілих еритроїдних клітинах, більшість ін-
ших рецепторів є на зрілих еритроцитах. 

Деякі з цих рецепторів адгезії експресуються та-
кож багатьма клітинами. Досліджено, що LW, CD36, 
CD58 і CD147 в тканинах опосередковують взає-
модію клітина–клітина, тоді як рецептори CD44, 
VLA-4 та B-CAM/LU можуть забезпечувати адгезію 
до компонентів позаклітинного матриксу. Наявність 
різноманітних молекул адгезії на мембрані еритроци-
тів свідчить, що останні мають щонайменше потенційну 
здатність взаємодіяти з такими лігандами, як тром-
боспондин, фібронектин, ламінін, гіалуронан, ендоте-
ліальні клітини й лейкоцити [35].

Аналізуючи представлені в літературі результати 
експериментальних і окремих клінічних досліджень, 
можна стверджувати, що еритроцити є значущим 
компонентом у регуляції імунних реакцій організму 
і виконують різноманітні функції в реалізації імун-
ної відповіді [23, 26]. При цьому кістковомозкові 
попередники еритроцитів виконують функцію клі-
тин-супресорів, що обмежують антитілопродук-
цію в кістковому мозку, що, з одного боку, запобігає 
гіпер активації В-ланки імунної системи, а з іншого – 
зберігає енергетичні й пластичні ресурси кровотвор-
ної системи, що необхідні, перш за все, для головної 
її функції –  гемопоезу [13, 14]. Продукти ж розпаду 
еритроцитів, що беруть участь у фіксації ЦІК і елімі-
нації їх з організму, виконують імуностимулювальну 
дію шляхом активації мононуклеарних фагоцитів. 

Здатність зрілих еритроцитів сорбувати, концентру-
вати і модифікувати різні біологічно активні речовини 
(антигени, мітогени, медіатори, гормони тощо), пред-
ставляючи їх лімфоцитам, є швидше за все неспецифіч-
ною і впливає на лімфопроліферацію, тобто на імунну 
відповідь, що загалом підтверджує важливу роль ери-
троцитів у регуляції імуногенезу [19]. Щодо поодино-
ких клінічних спостережень при алергічному риніті про 
участь еритроцитів в імунній відповіді, то відомо, що ра-
зом з різким підвищенням вмісту розчинних медіато-
рів запалення в периферій ній крові виявляється індуко-
ване лейкотрієнами зниження кількості циркулюючих 
еритроцитів і гематокриту після назального введення 
алергену або дії алергену довкілля [26].

Поліфункціональна роль еритроцитів в організмі, 
їх важливе значення в механізмах адаптації та ком-
пенсації в разі гіпоксії дозволяють вважати перспек-
тивним вивчення не лише процесів метаболізму ери-
троцитів, а й механізмів патогенетичного управління 
інтенсивністю екстремального реагування еритрону 
з наступними ефективними реакціями адаптації у ви-
падку алергічних захворювань, зокрема бронхіальної 
астми. Розвиток бронхіальної астми супроводжується 
порушеннями морфофункціонального профілю ери-
троцитів, що детерміновані тяжкістю захворювання. 
Пароксизми бронхіальної обструкції сприяють роз-
витку реакцій з боку еритроцитів у вигляді мікроци-
тозу, сферуляції, патологічної деформації, підвищеної 
агрегації, зміненої клітинної архітектоніки і порушень 
еритрокінетичних процесів, що є, вірогідно, одним з па-
тогенетичних механізмів персистування хронічного за-
палення в бронхолегеневій системі [4, 18].
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У разі розвитку сенсибілізації до лікарських засо-
бів найчастішими є шкірні прояви, тому цією про-
блемою поряд з алергологами та іншими фахівцями 
займаються дерматовенерологи. Протягом багатьох ро-
ків в ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН 
України» проводяться дослідження реакцій алергіч-
ного ґенезу, які розвиваються у випадку вживання се-
редньотерапевтичних доз лікарських засобів і характе-
ризуються системними порушеннями, що розглядають 
не як симптом або синдром, а як міждисциплінарну про-
блему –  лікарську хворобу (ЛХ) з переважним уражен-
ням однієї з систем –  серцево-судинної, нервової, трав-
ної, шкірної тощо [8, 14]. 

Схожість клінічних проявів ЛХ і справжніх дер-
матозів завдає значних труднощів у їх диферен-
ційній діагностиці. Не менші ускладнення виника-
ють під час диференційної діагностики справжніх 
і псевдоалергічних реакцій, незважаючи на існування 
суб’єктвних і об’єктивних критеріїв їх верифікації. 
Оскільки остаточний висновок про існування ЛХ або 
справжнього дерматозу і псевдоалергічної реакції 
приймається тільки на підставі не менше ніж 3 спе-
цифічних імунологічних методів, більшість з яких 
з різних причин малодоступні для закладів практич-
ної охорони здоров’я; на сучасному етапі триває по-
шук нових специфічних діагностичних тестів [5, 13].

Визначаючи перспективні підходи для вирішення 
цього питання, останніми роками увагу стали при-
вертати еритроцити, оскільки є експериментальні 
й поодинокі клінічні дослідження, згідно з якими 
вони поряд з імунокомпетентними клітинами є зна-
чимим компонентом у регуляції та реалізації імунної 

відповіді, а також у становленні вродженого імунітету 
[19, 23, 30]. Роботи, які виконані в інституті, демон-
струють, що еритроцитарна ланка є чутливою систе-
мою, безпосередньо залученою в механізми розвитку 
сенсибілізації до лікарських засобів, про що свідчить 
зміна їх еритроцитометричних показників, порушення 
структурно-функціонального стану мембран, сорбцій-
них властивостей [7, 15]. Ці результати стали основою 
для розробки біо фізичних способів експрес-діагнос-
тики ЛХ, а саме: визначення рівня поглинання уль-
тразвуку еритроцитами; оцінки швидкості седимен-
тації еритроцитів у присутності лікарських алергенів 
[14] та сорбційної здатності еритроцитів до метиле-
нового синього [10].

Таким чином, еритроцити не обмежуються функцією 
перенесення кисню і вуглекислого газу, а завдяки над-
звичайно активній мембрані беруть участь у діяльності 
імунної системи, підтримуючи в нормі імунний гоме-
остаз, фактично його зберігаючи, що досягається адсор-
бцією антигенів на поверхні еритроцитів для представ-
лення їх імунній системі. За різних патологічних станів 
взаємодія еритроцитів з імунною системою може при-
зводити до розвитку так званих патологічних реакцій 
імунного захисту, порушення мікроциркуляції і тяж-
ких уражень різних органів і тканин. Оскільки дотепер 
імунна відповідь еритроцитів вивчена недостатньо [30], 
то багато питань, що стосуються властивостей еритро-
цитів, їхніх мембран, а також їхньої патофізіології, зали-
шаються невирішеними і потребують наступних дослі-
джень [22], особливо про роль еритроцитів у розвитку 
сенсибілізації до лікарських засобів, харчових, пилко-
вих і побутових алергенів.
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О ВОЗМОЖНОМ УЧАСТИИ ЭРИТРОЦИТОВ В РАЗВИТИИ ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ

Э. Н. Солошенко1, А. К. Кондакова1, О. В. Шаповалова2

1 ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины» 
2 Национальный фармацевтический университет

Резюме
Представлен анализ преимущественно экспериментальных работ об участии эритроцитов в регуляции и реализации им-
мунного ответа. Выявлены общие закономерности и особенности изменений структуры и функции мембран эритроцитов 
при патологических процессах различного генеза. Рассматривается способность эритроцитов адсорбировать на своей по-
верхности чужеродные антигены, быть носителями этих антигенов и лекарственных средств для модуляции иммунного от-
вета и поддержания в норме иммунного гомеостаза.

Ключевые слова: эритроциты, иммунный ответ, сенсибилизация к лекарственным средствам.

ON THE POSSIBLE PART OF ERYTHROCYTES IN THE DEVELOPMENT  
OF IMMUNE REACTIONS

E. M. Soloshenko1, H. K. Kondakova1, O. V. Shapovalova2

1 SE «Institute of Dermatology and Venereology of NAMS of Ukraine» 
2 National University of Pharmacy

Abstract
The analysis of experimental work on the erythrocytes implication in the immune response regulation and realization is presented. 
General characteristics and specifics of changes in the erythrocyte membranes structure and function in pathological processes of var-
ious genesis are revealed. The ability of erythrocytes to adsorb foreign antigens on their surface as well as to be carriers of these an-
tigens and drugs for the immune response modulating and the normal immune homeostasis maintaining are considered.

Key words: erythrocytes, immune response, sensibilization to drugs.
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