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Prezentowana praca dotyczy wyko
rzystania mikroskopu sił atomowych 
(atomie force microscopy, AFM) do 
badania wpływu czynników chemicz
nych na strukturę błony i kształt ery
trocytów. Obrazy AFM erytrocytów były 
wykonane w powietrzu, na utrwalo
nych komórkach oraz w cieczy (płyn 
fizjologiczny). Wykazano, że erytrocy
ty cechują się dużą wrażliwością na 
zmiany w osmotyczności roztworu sta
nowiącego ich środowisko. Wzrost 
stężenia roztworu NaCI powyżej 0, 9% 
powoduje charakterystyczne odkształ
cenie błony erytrocyta z dyskoidalne- 
go na posiadający liczne wypustki, nie
regularny echinocytarny kształt. Pod 
wpływem nifedypiny dochodziło do 
zmian w morfologii powierzchni erytro
cytów. Stosując kontaktowy i bezkon- 
t a kto wy tryb AFM do monitorowania 
kolejnych stanów zmodyfikowanej po
wierzchni erytrocytów wykazano na 
niej zmiany. Dla porównania przedsta
wiono również obrazy erytrocytów uzy
skane przy pomocy skaningowego mi
kroskopu elektronowego. 

Wstęp
Mikroskop sił atomowych od samego 

momentu powstania był wykorzystywany do 
badań z zakresu biologii i medycyny. Do tak 
szerokiego spektrum zainteresowań tą tech
niką badawczą skłaniają takie cechy jak: 
możliwość pracy w różnych środowiskach 
(powietrze, ciecz), wysoka rozdzielczość 
oraz nieinwazyjna preparatyka. Oprócz two
rzenia obrazów, mikroskop AFM pozwala 
badać oddziaływania między molekułami i 
wyznaczać podstawowe własności bada
nych powierzchni np. adhezję, elastyczność, 
ładunek powierzchniowy oraz różnice w 
składzie materiałowym niewykrywalne inny
mi technikami obrazowania [1,2,4]. Możli
wość łączenia różnych trybów pracy, które 
pozwalają na zobrazowanie powierzchni i 
wyznaczenie jednej z wyżej wymienionych 
właściwości, brak niszczenia preparatu pod
czas badania (preparat może być badany 
innymi technikami) oraz niewielka ilość ma
teriału potrzebna do sporządzenia próbki to 
kolejne zalety AFM, które niewątpliwie spra- 
wiająże mikroskop sił atomowych jest tech
niką coraz częściej wykorzystywaną w róż-

The influence of some selected 
pharmacological compounds on the 
structure of human erythrocytes (red 
blood cells, RBCs) has been studied 
by means of an atomic force 
microscopy (AFM). The imaging has 
been done both in the air environment 
on the fixed cells, and in the liquid 
(physiological conditions). It was 
shown that RBCs are very sensitive to 
osmotic changes in the solution. In
creased NaCI concentration in the so
lution to a value higher than 0.9% leads 
to the characteristic changes of the 
erythrocyte from a discoid-like shape 
to a very irregular one, the so-called 
"echinocyte", with a lot of ledges. Af
ter exposition on nifedipin the modifi
cation of the erythrocyte surface mor
phology was observed. Based on the 
contact and non-contact AFMs study 
the consecutive stages of RBCs sur
face modification were observed. 
Scanning electron microscopy pic
tures of erythrocytes were presented 
for comparison.

nych dziedzinach medycyny i biologii [8,9, 
10,15,17,18].

Celem niniejszej pracy jest zaprezento
wanie jednego z przykładów wykorzystania 
mikroskopu sił atomowych do badań z za
kresu cytologii. Materiałem badawczym są 
erytrocyty, a przedmiotem badań jest oce
na zmian zachodzących na ich powierzchni 
pod wpływem działania środków chemicz
nych takich jak roztwór hipertoniczny NaCI i 
nifedypina. Dla porównania przedstawiono 
obrazy erytrocytów uzyskane przy pomocy 
mikroskopu elektronowego skaningowego 
(SEM).

Materiał i metodyka
Do przygotowania preparatu używano pełnej krwi 

kapilarnej, rozcieńczonej 100 razy solą fizjologiczną lub 
buforem fosforanowym. Jako środka przeciw krzepnię
ciu stosowano heparynę. 2-3 krople rozcieńczonej krwi 
nanoszono na szkiełko pokryte poli-L-lizyną i pozosta
wiano na 15 min. w celu związania się krwinek z po
wierzchnią szkiełka (kropla krwi nie mogła wyschnąć). 
Następnie krew utrwalano roztworem 2,5% glutaralde- 
hydu przez 2 min. Po upływie tego czasu próbkę bardzo 
starannie płukano z glutaraldehydu solą fizjologiczną lub 
buforem fosforanowym, w zależności od tego, który zwią
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zek był nośnikiem utrwalacza. Tak przygotowaną prób
kę suszono w temperaturze 4-6°C. Powyżej przedsta
wiona procedura była stosowana do sporządzania pre
paratów badanych w powietrzu. Badanie w płynie fizjo
logicznym, w zależności od próbki, nie wymaga stoso
wania utrwalaczy a próbka nie jest suszona [14,19].

Do wykonania badań związanych z wpływem środ
ków chemicznych na błonę erytrocytów, podczas przy
gotowania preparatów przed nałożeniem na szkiełko 
krew inkubowano z roztworem o danym stężeniu i przez 
odpowiedni czas (tabela I i II).

Podczas przygotowywania próbek z erytrocytami 
należy pamiętać, że każda zmiana osmolarności roz
tworu, w którym znajdują się krwinki spowoduje zmianę 
odkształcenia, a przez to zaburzy wynik badania. Dlate
go też utrwalacz, czyli roztwór 2,5% glutaraldehydu był 
przygotowywany w stosowanym roztworze NaCI.

Obrazy czerwonych krwinek były uzyskiwane przy 

użyciu trybu kontaktowego AFM i trybu bezkontaktowe- 
goAFM (mikroskop firmy ThermomicroscopesAutopro- 
be CP). Do badania w trybie kontaktowym stosowano 
dźwignie (cantilever) wykonane z SI3N4, o stałej sprę
żystości 0,03 N/m i piramidalnym kształcie ostrza z pro
mieniem krzywizny ok. 20 nm. Pracując w modzie bez- 
kontaktowym używano dźwigni o częstotliwości rezonan
sowej 90 kHz. Każdy obraz składa się z 256 x 256 pik
seli, szybkość skanowania wynosiła 1 linia/s.

Obrazowanie erytrocytów wykonano zarówno w po
wietrzu, jak i w cieczy, (rycina 1a i 1 b). Uwidocznione 
erytrocyty posiadają charakterystyczny dwuwklęsly 
kształt. Ich średnica wynosi 7-8 pm, natomiast wyso
kość wynosi 1,5-1,6 pm.

Próbki zawierające erytrocyty poddawane działa
niu różnych stężeń NaCI badano przy użyciu trybu bez- 
kontaktowego AFM (stężenie 2% i 3%) oraz trybu kon
taktowego AFM z siłą nacisku 1,8 nN (stężenie 1% i 
1,5%). Dla każdego stężenia wykonano 3 próbki z cza
sem inkubacji 1 min. i 3 próbki z czasem inkubacji 30 
min. Stwierdzono, że odkształcenie erytrocytów w kie
runku echinocytarnym nie było jednorodne w całej prób
ce. Dlatego wykonano serię pomiarów i na tej podsta
wie oszacowano procentową zawartość odkształconych 
erytrocytów w danej próbce.

Dla porównania otrzymywanych obrazów w AFM 
przedstawiono również zdjęcia erytrocytów uzyskiwane 
za pomocą mikroskopu elektronowego skaningowego (ry
ciny 8-10) w oparciu o wcześniej opisaną metodykę [16].

Wyniki
Otrzymane wartości wraz z zestawie

niem najważniejszych cech morfologicznych 
echinocytów przedstawiono w tabeli I.

Na rycinie 2 przedstawiono pierwsze 
stadium odkształcenia erytrocyta przy stę
żeniu NaCI równym 1%. Na błonie Powsta
ją nieliczne wypustki, przy czym zachowa
ny jest zarówno dwuwklęsły kształt erytro
cyta, jak i jego rozmiar. Na niektórych krwin
kach zniekształcenie błony pojawiało się 
tylko na połowie powierzchni.

Próbka wykonana przy stężeniu 1,5% 
NaCI (rycina 3) w porównaniu do poprzed
niej zawiera bardziej zniekształcone erytro
cyty. Ich wypustki posiadają większą wyso
kość jak i szerokość i są rozmieszczone na 
całej powierzchni błony. Krwinki nadal za
chowują kształt dyskoidalny, chociaż już w 
mniejszym stopniu niż przy stężeniu 1%.

Kolejna rycina 4 przedstawia echinocyt 
uzyskany przy stężeniu NaCI równym 2%. 
W porównaniu do poprzednich próbek od
kształcenia erytrocytów na tym preparacie 
są znacznie większe. Wypustki posiadają 
większy rozmiar, są liczniejsze i rozmiesz
czone na całej powierzchni echinocyta. W 
tym stadium krwinka przybiera kształt bar
dziej sferyczny, chociaż istnieje jeszcze za
rys charakterystycznego dla erytrocytów 
wgłębienia. Zaobserwowano również zwięk-

Rycina 1
Obrazy AFM erytrocytów o prawidłowym kształcie wykonane w: powietrzu (a) i płynie fizjologicznym (b). 
AFM image of erythrocyte with normal toroidal shape taken: in air (a), and in physiological solution (b).

Rycina 2
Echinocyt uzykany przy stężeniu 1% NaCI. Rozmiar 

skanu 10 pm x 10 pm.

Image of échinocyte an for in 1% solution of NaCI. Size 
of the image 10 pm x 10 pm.

Rycina 4
Echinocyt uzyskany przy stężeniu 2% NaCI. Rozmiar 

skanu 10 pm x 10 pm.
Image of echinocyte in 2% solution of NaCI. Size of the 

image 10 pm x 10 pm.

szenie się liczby odkształconych krwinek 
(90%).

Ostatnim zaobserwowanym etapem 
odkształcenia echinocytarnego jest stadium, 
w którym erytrocyt przybiera kształt kulisty i 
zawiera liczne, gęsto ułożone na całej po
wierzchni wypustki (rycina 5). W tym przy
padku odkształcone krwinki zajmowały całą 
powierzchnię preparatu, a wśród nich 94% 
posiadało kształt taki jak przedstawia ryci
na 5. Pomiar wielkości tych krwinek poka
zał zmniejszenie się ich średnicy do 6 pm.

Na podstawie przeprowadzonych badań 
można wysnuć wniosek, że erytrocyty łatwo 
odkształcają się pod wpływem zmiany 
osmotyczności roztworu w którym się znaj

Rycina 3
Echinocyt uzykany przy stężeniu 1,5% NaCI. Rozmiar 

skanu 10 pm x 10 pm.

Image of echinocyte for 1,5% solution of NaCI. Size of 

the image 10 pm x 10 pm.

Rycina 5
Echinocyt uzyskany przy stężeniu 3% NaCI. Rozmiar 

skanu 10 pm x 10 pm.

Image of echinocyte in 3% solution of NaCI. Size of the 

image 10 pm x 10 pm.

dują. Nie jest ono trwałe, ponieważ nie na
stępuje zmiana w strukturze cytoszkieletu, 
nie jest również spowodowane uszkodze
niem białek czy lipidów błony. Wystarczy 
próbkę z echinocytami umieścić w roztwo
rze izotonicznym aby komórki powróciły do 
prawidłowego, dyskocytarnego kształtu. 
Wielkość zmian w kształcie erytrocytu za
leży od ciśnienia osmotycznego roztworu, 
natomiast czas inkubacji nie wpływa na wiel
kość odkształceń.

Wpływ nifedypiny na błonę 
erytrocytów
Przykładem związku chemicznego po

wodującego trwałe zmiany na powierzchni
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Tabela I
Średnie parametry morfologiczne echinocytów.

Avarage morphological parameters of échinocytes.

Stężenie NaCI Średnica echinocytu
Średnia wysokość 

wypustek

Średnia szerokość 

wypustek
Procentowa zawartość 

echinocytów

1% 8,0 ±0,1 pm 0,1 ± 0,02 pm 0,8 ± 0,02 gm 60% ± 7%

1,5% 8,0 ±0,1 pm 0,25 ± 0,01 pm 1,0 ± 0,2 pm 70% ± 5%

2% 7,5 ±0,1 pm 0,3 ± 0,01 pm 1,0 ±0,23 gm 90% ± 3%

3% 6,5 ±0,1 pm 0,38 ± 0,01 pm 1,0 ± 0,1 pm 94% ± 1%

Tabela II
Morfologiczne parametry zniekształconych erytro
cytów przy różnych stężeniach nifedypiny.
Parameters of RBC modyfication at different of the 
nifedipine concentrations.

Ś.W.W.- średnia wysokość wypustek,

% - Procentowa zawartość zniekształconych erytrocytów

Stężenie 

nifedipiny

Bez inkubacji Po 15 min. inkubacji Po 30 min. inkubacji Po 60 min. inkubacji

Ś.w.w. [nm] %
Ś.w.w.

[nm]
%

Ś.w.w.

[nm]
%

Ś.w.w.

[nm]
%

0,1% 45 ±6 48% ± 4% 47 ±5 51% ±3% 60 ± 5 57% ± 3% 145 ± 10 65% ± 2%

0,2% 81 ± 10 55% ± 5% 80 ±8 57 % ± 4% 88 ±6 61% ±4% 146 ± 12 70% ± 2%

Rycina 6
Krwinka w roztworze nifedypiny o stężeniu 0,2%, bez inkubacji.
RBCs in 0.2% of nifedipine solution without incubation.

Rycina 7
Krwinka w roztworze nifedypiny o stężeniu 0,2%, po godzinie inkubacji.
RBCs in 0.2% of nifedipine solution, after 1h incubation.

Rycina 8
Erytrocyty w środowisku normotonicznym na powie
rzchni wewnętrznej kapilary dializatora. Mikroskop 

elektronowy skaningowy.
Erythrocytes in normotonic medium on the inner surface 

of dialyzer's capillary. Scanning electron microscope.

erytrocytów jest nifedypina (ester dimetylo- 
wy kwasu 1,4-dihydro-2,6-dimetylo-4-92-ni- 
trofenylo)-3,5-pitydynodikarboksylowego) 
[5]. Badania były wykonane na próbkach 
utrwalonych, dla dwóch stężeń nifedypiny 
(0,1% i 0,2%) oraz dla 4 czasów inkubacji 
(0 min., 15 min., 30 min., 60 min.), stoso

wano tryb kontaktowy AFM.
Na podstawie badania AFM można 

stwierdzić, że erytrocyty pod wpływem nife- 
dipiny ulegajązniekształceniu. Przejawia się 
ono powstaniem wypustek i zwiększeniem 
szorstkości powierzchni. Korzystając z ze
branych obrazów (ok. 90 na próbkę) doko

nano pomiaru wysokości wypustek. Otrzy
mane wartości przedstawia tabela II.

Jak wynika z danych, wielkość odkształ
cenia krwinki zależy przede wszystkim od 
czasu inkubacji. Dla próbek bez inkubacji 
krwinek z zawiesiną nifedypiny oraz dla pró
bek z czasem inkubacji 15 min i 30 min na
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Rycina 9
Erytrocyty w naczyniach błony otrzewnowej w środowisku normotonicznym. Mikroskop elektronowy 

skaningowy.
Erythrocytes in peritoneal membrane vessels in normotonic medium. Scanning electron microscope.

Rycina 10
Erytrocyty w środowisku hipertonicznym - dializat otrzewnowy. Mikroskop elektronowy skaningowy. E - 
erytrocyty o prawidłowym i zmienionym kształcie, L - limfocyt, M - makrofag.
Erythrocytesin hypertonic solution - peritoneal dialysate. Scanning electron microscope. E - erytrocytes with normal 

and shape, L - lymphocytes, M - macrophage

powierzchni erytrocytów powstają wypust
ki, przy czym wartość ich wysokości niewiele 
się różni, natomiast po 60 min inkubacji na
stąpił nagły, dwukrotny wzrost wysokości 
wypustek (rycina 6 i 7). Ten wynik może 
świadczyć o tym, że proces wnikania nife- 
dypiny do błony erytrocyta nie zachodzi na
tychmiastowo. Zniekształcenie błony erytro
cyta jest nieodwracalne, spowodowane 
trwałym uszkodzeniem białek błonowych. Im 
dłuższy jest czas inkubacji, tym czas reago
wania nifedypiny z białkami jest dłuższy, 

przez co następują większe zmiany w struk
turze cytoszkieletu przejawiające się wy
ższymi wypustkami.

Dyskusja
Porównując obrazy wykonane w powie

trzu i w cieczy widzimy, że w obydwu przy
padkach erytrocyty posiadają ten sam 
kształt i rozmiar, co pozwala wysnuć wnio
sek, iż proces utrwalania glutaraldehydem i 
suszenie nie wpływa na morfologię erytro
cytów [6,13,19].

Wpływ zmian ciśnienia 
osmotycznego na kształt erytrocyta 
Błona erytrocytów stanowi przykład ty

powej błony półprzepuszczalnej, co w połą
czeniu z bardzo uproszczonym metaboli
zmem sprawia, że czerwone krwinki są bar
dzo wrażliwe na zamianę osmotyczności 
płynu, który je otacza. Umieszczenie czer
wonych krwinek w roztworze NaCI o stęże
niu przekraczającym 0,9% powoduje zmia
nę kształtu erytrocyta - powstaje echinocyt, 
czyli krwinka posiadająca na swojej po
wierzchni liczne wypustki [3].

Nifedypina będąca ksenobiotykiem am- 
fipatycznym [12] reaguje z błoną komórko- 
wąerytrocyta wnikając swym hydrofobowym 
końcem do dwuwarstwy lipidowej. Erytrocyty 
posiadają enzymy reagujące z ksenobioty- 
kami. W wyniku zachodzących reakcji (re
dukcja i utlenianie) mogą powstawać rodni
ki anionowe ponadtlenkowe powodujące 
utlenianie hemoglobiny do methemoglobi
ny [3]. W erytrocycie istnieje układ reduku
jący methemoglobinę, jednakże gdy poziom 
czynnika utleniającego jest zbyt wysoki, 
może dojść do strukturalnych uszkodzeń 
łańcuchów hemoglobiny. Powstają hemi- 
chrony wiążące się z białkiem pasma 3 i in
nymi białkami błony, tworząc agregaty. Skut
kiem takiego działania jest powstanie tzw. 
Ciałek Heinza będących złogami zdenatu- 
rowanej hemoglobiny. Te struktury w zależ
ności od wielkości uszkodzeń mogą mieć 
różne rozmiary, a przejawiają się między 
innymi brodawkowymi wypustkami na po
wierzchni krwinki [3,12]. Nifedypina, podob
nie jak inne ksenobiotyki, może uszkadzać 
nie tylko hemoglobinę, ale również wpływać 
na czynności białek błonowych stanowią
cych kanały transportu lub modyfikować 
działanie enzymów. W ten sposób może np. 
wzrosnąć przepuszczalność dla jonów Na+, 
wskutek czego ulegnie zburzeniu równowa
ga osmotyczna i erytrocyty ulegną odkształ
ceniu.

Niniejsza praca wskazuje na zastosowa
nie mikroskopu sił atomowych, a dokładniej 
o zastosowaniu AFM w badaniach topogra
fii krwinek czerwonych oraz ocenie zmian 
zachodzących pod wpływem działania środ
ków chemicznych.

Należy jeszcze raz podkreślić, że mikro
skopia sił atomowych stanowi nie destruk
tywną technikę badawczą, dającą (samo
dzielnie lub w połączeniu z innymi technika
mi) pełną informację o strukturze i właści
wościach badanej powierzchni [7,14].

Prezentowane wyniki badań stanowią 
jedynie wstęp do szerszego projektu badaw
czego. Podobne badania można wykonywać 
dla innych komórek [11], mierząc zmiany 
zachodzące w ich błonach powstałe na sku
tek różnych czynników, takich jak np. skład 
chemiczny środowiska, procesy chorobo
twórcze, działanie enzymów itp. Mikroskop 
AFM pozwala na wykrycie nie tylko zmian w 
strukturze błony (szorstkość, wypustki), ale 
również różnic w elastyczności, adhezji, czy 
wzroście/spadku liczby białek błonowych 
danego typu. Daje to duże możliwości w 
zastosowaniu do badania erytrocytów od 
chorych na niedokrwistość hemolityczną, 
komórek szpiku kostnego i układu białokr- 
winkowego w schorzenia hematologicznych.
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