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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В останні роки відзначається зростання поширеності 

судинних захворювань серед населення більшості країн світу. В структурі 

загальної смертності та інвалідності в промислово розвинених країнах інсульт 

посідає друге-третє місце. В Україні даний діагноз щорічно ставиться більш ніж 

100 тис. пацієнтам [Geneva: World Health Organization, 2013, Чепелевська Л. А., 

2008]. Провідна роль у структурі всіх судинних захворювань належить гострим 

ішемічним порушенням кровообігу – до 70 % всіх інсультів припадає саме на 

ішемічні. Атеротромботичний та кардіоемболічний інсульти є одними з 

найпоширеніших серед підтипів ішемічного інсульту [Jong G.De., 2003]. 

Ключовим чинником розвитку патологій серцево-судинної системи є 

дезорганізація системи гемостазу, що призводить до зміни реологічних 

властивостей крові та внутрішньосудинного тромбоутворення. Тим не менш, 

для багатьох пацієнтів причини інсульту залишаються невідомими. В 

результаті неоднорідності факторів ризику та етіології, які значно варіюють в 

залежності від віку та статі пацієнта, патофізіологія даного захворювання важко 

піддається деталізації та опису [Fromm A.,  2013]. Подолання негативних 

наслідків хвороби потребує не лише залучення новітніх знань та розробок в 

області медицини, а й впровадження профілактичних заходів та вдосконалення 

медичної допомоги [Goldstein L.B., 2001]. Основною підставою для виявлення 

осіб з високим ризиком серцево-судинних захворювань, а також контролю та 

оптимізації лікування є визначення високочутливих біомаркерів, тому існує 

постійна потреба в нових ефективних маркерах, які можуть бути застосовані у 

діагностиці. На сьогоднішній день вкрай необхідним є як вивчення причин і 

механізмів розвитку інсульту та його підтипів, так і поглиблення та деталізація 

системи діагностики та контролю проведеного лікування. 

Деталізація молекулярних механізмів, які лежать в основі розвитку 

даного захворювання має принципове значення не лише з точки зору розробки 

нових фармакологічних препаратів направленої дії, а й відкриває значні 

перспективи в області клінічної діагностики патологічних проявів системи 

гемостазу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі біохімії ННЦ «Інститут біології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка у рамках 

науково-дослідної теми «Механізми реалізації адаптаційно-компенсоторних 

реакцій організму за умов розвитку різних патологій» (№ д/р 0111U004648, 

2011-2015 рр.) 

Мета і задачі дослідження. Дослідити стан системи гемостазу та 

функціонування її ланок за атеротромботичного та кардіоемболічного 

ішемічних інсультів.  

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 
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1. Проаналізувати коагуляційну ланку системи гемостазу за розвитку 

атеротромботичного та кардіоемболічного ішемічного інсульту. 

2. Дослідити стан системи фібринолізу за розвитку атеротромботичного 

та кардіоемболічного ішемічного інсульту. 

3. Проаналізувати тромбоцитарну функцію за розвитку 

атеротромботичного та кардіоемболічного ішемічного інсульту. 

4. Виявити особливості розвитку даних патологічних станів, що 

пов’язані з функціонуванням системи гемостазу. 

Об’єкт дослідження: система гемостазу у хворих на атеротромботичний 

та кардіоемболічний ішемічний інсульт. 

Предмет дослідження: компоненти судинно-тромбоцитарної, 

коагуляційної та фібринолітичної ланок системи гемостазу. 

Методи дослідження: у роботі були використані методи препаративної 

хроматографії для очищення білкових препаратів з плазми та сироватки крові 

людини. Активність окремих компонентів гемостатичного каскаду визначали з 

використанням специфічних хромогенних субстратів. Аналіз окремих 

параметрів системи гемостазу проводили за допомогою хронометричних тестів 

на коагулометрі. Концентрацію білків системи гемостазу визначали методом 

імуноферментного аналізу у модифікації ELISA. Якісний склад білкових 

фракцій плазми крові досліджували методами електрофорезу у 

поліакриламідному гелі та вестерн-блотингу. Активацію та агрегацію 

тромбоцитів аналізували за допомогою протокового цитофлуориметра та 

агрегометра.  

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено 

комплексне дослідження функціонування судинно-тромбоцитарної, 

коагуляційної та фібринолітичної ланок системи гемостазу за різних підтипів 

ішемічного інсульту, що дозволило встановити нові додаткові критерії ризику 

розвитку та діагностики цих патологічних станів. 

Було показано, що розвиток кардіоемболічного ішемічного інсульту 

супроводжується значним  зниженням концентрації t-PA у плазмі крові та 

зростанням концентрації РАІ-1 у 60% пацієнтів, подовженням часу лізису 

еуглобулінів та Хагеман-залежного фібринолізу, що вказує на більш виражений 

протромботичний характер захворювання.  

На основі молекулярно-генетичного аналізу поліморфізму FII (G20210A) 

та FV (G1691A) системи зсідання крові встановлено особливості їх розподілу 

серед української популяції і асоційованість з типом ішемічного інсульту: у 

пацієнтів з атеротромботичним ішемічним інсультом визначено тенденцію до 

зростання частоти гетерозиготних носіїв поліморфного алеля A20210 гена FII 

порівняно із групою пацієнтів з кардіоемболічним ішемічним інсультом та з 

контрольною групою осіб. Дослідження поліморфізму 5G/4G гена PAI-1 не 

виявили статистично значимих відмінностей у розподілі генотипів і алельних 

варіантів поліморфізму 5G/4G гена PAI-1 між групами хворих та практично 

здорових донорів, що свідчить на користь вагомої ролі судинно-
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тромбоцитарної ланки у розвитку даного підтипу ішемічного інсульту. Це 

підтверджується підвищенням на 63% для даної групи хворих рівня фактору 

фон Віллебранда, що є маркерним білком функціонального стану судинно-

тромбоцитарної ланки. 

Вперше показано накопичення у плазмі крові хворих обох груп E-

фрагменту фібриногену та продуктів розщеплення протромбіну. Кількісний 

аналіз показав, що загальний пул форм Е-фрагменту кожного індивідуального 

хворого включає від 25% до 50% вільного фрагменту, який є біологічно 

активною молекулою і може спричиняти утворення тромбоцитарних агрегатів в 

умовах in vitro.  

Показано підвищення вмісту протромбіну при кардіоемболічному 

ішемічному інсульті. Виявлено, що АДФ-залежна агрегація тромбоцитів хворих 

з атеротромботичним ішемічним інсультом перевищувала цей показник у 

донорів на 26%.  

На основі аналізу впливу стрептокінази на АДФ-залежну агрегацію 

тромбоцитів донорів та хворих з різними підтипами ішемічного інсульту 

вперше показано, що  цей препарат пригнічував АДФ-залежну агрегацію 

тромбоцитів у 70 % донорів і 64% хворих на атеротромботичний ішемічний 

інсульт. Розвиток кардіоемболічного ішемічного інсульту супроводжувався 

зменшенням стрептокіназо-індукованого інгібування АДФ-залежної агрегації, 

ефект спостерігався лише у 33% хворих.  

Вперше було виявлено відмінності у коливаннях рівнів IgG за розвитку 

різних підтипів ішемічного інсульту:  якщо у хворих з кардіоемболічним типом 

захворювання відзначалося значне зниження концентрації IgG при надходженні 

до стаціонару і зростання цього показника через тиждень на 85%, то при  

атеротромботичному типі таких змін не відбувалося. 

Показано, що розвиток ішемічного інсульту супроводжується зростанням 

рівня маркерів ендогенної інтоксикації, який досягав максимуму на 7-му добу 

перебування у стаціонарі; при цьому показники ендогенної інтоксикації у 

хворих з атеротромботичним ішемічним інсультом були вищими.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

можуть бути використані при розробці алгоритму лабораторної діагностики 

стану системи гемостазу та ефективності проведення відповідної терапії хворих 

з кардіоемболічним та атеротромботичним ішемічним інсультом. 

Результати проведених досліджень дозволяють рекомендувати 

проведення тесту «Анцистроновий час» для виявлення характеру порушень у 

системі гемостазу за підозри на атеротромботичний та кардіоемболічний 

ішемічний інсульти. Найпоказовіші зміни у системі гемостазу за даних 

патологічних станів було виявлено на рівні фібриногену та його похідних – 

розчинних фібрин-мономерних комплексів та на рівні протеїну С і фактору фон 

Віллебранда. Визначення даних показників є інформативним для виявлення 

загрози тромбоутворення. Знайдені відмінності в динаміці АДФ-залежної 

агрегації тромбоцитів можуть бути використані для диференційованого підходу 
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корекції цих патологічних станів організму в залежності від причин їх 

виникнення. 

Отримані у дисертаційній роботі дані впроваджено у навчальний процес 

курсів лекцій «Біохімічні основи гемостазу та діагностика», «Методи 

практичної біохімії». 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто проаналізовано 

наукову літературу за темою роботи, самостійно виконано експериментальні 

дослідження та підготовку матеріалів до публікації. За участі співавторів 

публікацій проведено інтерпретацію отриманих результатів. Планування 

експериментальних робіт, аналіз та обговорення отриманих результатів 

проведено спільно з науковим керівником д.б.н. Савчуком О.М. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації були 

представлені на вітчизняних та міжнародних конференціях: Міжнародному 

науково-практичному конгресі студентів та молодих вчених «Актуальні 

проблеми сучасної медицини» (Київ, 2013), ІІІ Всеукраїнській науковій 

конференції молодих вчених «Фізіологія: від молекул до організму»  (Київ, 

2013), VIII Міжнародній конференції молодих учених «Біологія: від молекули 

до біосфери» (Харків, 2013), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи 

досліджень» (Одеса, 2013), 38
th

 FEBS Congress (Saint Petersburg, 2013), IX Jakub 

K. PARNAS Conference: Proteins from Birth to Death, September (Jerusalem, Israel, 

2013), European Human Genetics Conference (Milan, Italy, 2014), 21
st
 International 

Student Congress of (bio)Medical Sciences (Groningen, the Netherlands, 2014), 60
th
 

Annual meeting of the Scientific and Standardization Committee (SSC) of the 

International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) (Milwaukee, United 

States, 2014), III Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології» 

(Донецьк, 2014), ХІ Українському біохімічному конгресі (Київ, 2014). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 20 наукових праць, у тому 

числі 8 статей у фахових вітчизняних та міжнародних періодичних виданнях, з 

яких 2 публікації у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз 

та 12  тез доповідей у матеріалах наукових конференцій та з’їздів.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів власних 

досліджень та їх обговорення, заключення, висновків та списку літературних 

джерел (321 найменування). Робота викладена на 142 сторінках, 

проілюстрована 26 рисунками та 9 таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи досліджень 
 

Для проведення дослідження було виконано клініко-лабораторне 

обстеження 122 хворих з гострим ішемічним інсультом. В залежності від 



5 

 

підтипу інсульту пацієнти були відкритим методом рандомізовані на дві групи: 

1 група – пацієнти з атеротромботичним ішемічним інсультом (n=66) та 2 група 

– пацієнти з кардіоемболічним ішемічним інсультом (n=56). Вік хворих на 

момент огляду складав в середньому 73 ± 8 років. Хворі перебували на 

стаціонарному лікуванні у I та II неврологічних відділеннях Київської міської 

клінічної лікарні №4. Діагноз ішемічного інсульту був підтверджений 

нейровізуалізаційно (КТ- або МРТ-головного мозку). Всі хворі або їх родичі 

були попереджені про проведення клінічного дослідження та давали письмову 

згоду на участь у ньому. Матеріал для дослідження був наданий фахівцями 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з дотриманням 

етичних норм: Гельсінської декларації (1964 р.), Конвенції про захист прав і 

достоїнства людини у зв’язку з використанням досягнень біології і медицини 

(Конвенція про права людини і біомедицину 1996 р.), закону України «Про 

трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині (1999 р.)», 

згідно договору про сумісні дослідження. 

Стан системи зсідання крові хворих оцінювали за вмістом фібриногену, 

розчинних фібрин-мономерних комплексів [Токар А.В., 1994], активованого 

часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ), тромбінового часу (ТЧ), 

протромбінового часу (ТЧ), та анцистронового часу зсідання плазми крові 

[Козлов А.А., 2013]. Для оцінки стану фібринолітичної системи визначали 

вміст тканинного активатора плазміногену та інгібітора активаторів 

плазміногена 1 типу, загальний час лізісу еуглобулінів та Хагеман-залежного 

фібринолізу, активності плазміногену, α2-антиплазміну, протеїну С 

[Грицюк О.Й.,1994, Козлов А.А., 2013].  

Фракцію антитіл класу G з сироватки крові хворих та поліклональних 

антитіл до Е-фрагменту фібрину антитіл виділяли методом афінної 

хроматографії на протеїн А-сефарозі [Huse K., 2002]. Електрофоретично чисті 

препарати фібриногену [Варецька Т.В., 1960], протромбіну, Е-фрагменту 

фібрину [Белицер В.А., 1972], отримували згідно стандартних методик. Чистоту 

одержаних препаратів білків контролювали за допомогою електрофорезу в 10-

15% ДСН-ПААГ за методом Laemmli [Hockfield S., 1993]. Вестерн-блотинг 

білків здійснювали відповідно до стандартного протоколу [Harlow Ed, 1988]. 

Імуноферментний аналіз (ELISA) проводили за стандартною методикою для 

розчинних білків [Hockfield S., 1993]. 

Для аналізу активації та агрегації тромбоцитів отримували збагачену 

тромбоцитами плазму крові. Дослідження цих процесів проводили на 

фотооптичному агрегометрі АР2110 «Солар» (Білорусь) [Голдобин В.В., 2012] 

та протоковому цитофлуориметрі COULTER® EPICSTM XLTM Flow Cytometer 

за стандартним протоколом. 

ДНК виділяли із лімфоцитів венозної крові пацієнтів та донорів за 

допомогою стандартного методу [J. Sambrook, 1989]. Генотипування для 

детекції поліморфізмів 5G/4G гена PAI-1, G20210A гена FII та G1691A гена FV 

проводили методом алельспецифичної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 
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[J. Sambrook, 2001] в автоматичному режимі на термоциклері iCycler 

виробництва фірми „BIO-RAD” (США). 

Статистичну обробку та аналіз електрофореграм та вестерн-блотограм 

проводили після їх сканування за допомогою комп’ютерної програми 

TotalLab 2. 01. Статистичну обробку та аналіз експериментальних даних 

проводили за допомогою комп’ютерної програми Origin 7.0. Вірогідність 

результатів визначали за t-критерієм Стьюдента. Криві, що представлені на 

рисунках, є типовими для серії повторних дослідів. 

 

Результати досліджень та їх обговорення  

 

Стан системи зсідання за атеротромботичного та кардіоемболічного 

ішемічного інсультів. Для оцінки стану системи зсідання за ішемічного 

інсульту було використано 4 коагулометричні тести з метою виявлення 

найбільш оптимальної методики для попередньої діагностики стану системи 

гемостазу (табл. 1, рис.1).  

Таблиця 1 

Показники хронометричних тестів у хворих з різними підтипами 

ішемічного інсульту 
Група % 

групи 

Тромбіновий 

час, с 

% 

групи 

Протромбіновий 

час, с. 

% 

групи 

АЧТЧ, с 

Донори, n=35 100% 14,1±0,5 100% 17,1±0,6 100% 41,2± 2,4 

АІ, n=56 
84% 16,8±2,9 84% 17,8±3,1 68% 38,6±7,8 

16% 24,9±1,3* 16% 29,2±1,8* 32% 60,5±1,5* 

КІ, n=66 
66% 16,1±2,3 84% 18,9±2,6 68% 43,8±8,8 

34% 25,4±1,8* 16% 28,3±2,1* 32% 60,8±1,4* 

* - достовірні зміни відносно донорів, р ≤ 0,05, АІ – атеротромботичний інсульт; КІ – 

кардіоемболічний інсульт 
 

Показано, що за розвитку атеротромботичного ішемічного інсульту (АІ) 

ПЧ зсідання плазми крові у межах дослідженої групи хворих осіб було виділено 

2 підгрупи, для яких час зсідання плазми крові у тесті «Протромбіновий час» 

різко відрізнявся. Так, 84% хворих мали показник ПЧ, який статистично 

достовірно не відрізнявся від контрольного і становив 17,8±3,1 с. У мінорної 

кількості пацієнтів (16% групи) час зсідання плазми крові був значно 

подовжений і становив 29,2±1,8 с. За кардіоемболічного ішемічного інсульту 

(КІ) у більшості хворих також спостерігалась неоднорідність показників даного 

хронометричного тесту, за рахунок чого не вдалось виявити статистично 

значущі зміни часу зсідання плазми крові дослідженої групи хворих відносно 

донорів. Протромбіновий час зсідання плазми крові у дослідженій групі хворих 

(84 %) становив 18,9±2,6 с, і тільки для 16% групи показник перевищував 

контроль в 1,6 рази, досягаючи 28,3±2,1 с.  

Нами було показано, що у хворих на АІ спостерігались значні відхилення 

активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) зсідання плазми 
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крові від середнього показника групи. У 68% хворих на АІ показник був у 

межах норми (38,6±7,8 с), в той час як у 32% пацієнтів спостерігалось 

подовження часу зсідання, який перевищував норму у 1,5 разів, досягаючи 

60,5±1,5 с. АЧТЧ зсідання плазми крові у дослідженій групі хворих (68%) на КІ 

становив 43,8±8,8 с. Як видно з таблиці 1, у 32% пацієнтів АЧТЧ перевищував 

показник донорів у 1,5 разів і досягав 60,8±1,4 с. 

Тромбіновий час зсідання плазми крові дослідженої групи хворих на АІ 

складав 18,1±4,0 с., в той час як у донорів він був 14,1±0,5 с. Встановлено, що 

основна маса пацієнтів має нормальний час зсідання плазми крові – 16,8±2,9 с., 

але для 16% пацієнтів групи було характерним значне подовження часу 

зсідання плазми крові відносно донорів. За КІ тромбіновий час зсідання плазми 

крові дослідженої групи хворих становив 19,25±4,93 с. Показники 

скринінгового тесту для 66% групи знаходились у межах норми – 16,1±2,3 с., 

проте у 34% пацієнтів час зсідання перевищував контроль в 1,6 рази, досягаючи 

25,4±1,8 с. 

На заключному етапі скринінгового коагулометричного дослідження 

системи зсідання крові хворих обох груп хворих на ішемічний інсульти було 

проведено визначення анцистронового часу зсідання плазми крові (рис.1).  

 
Рис. 1. Час зсідання плазми крові у тесті 

“Анцистроновий час”: 

1 – донори, n=35; 

2 – за АІ, n=56; 

3 – за КІ, n=66 

* - достовірні зміни відносно донорів, р ≤ 0,05 

 

При проведенні тесту “Анцистроновий 

час” було виявлено статистично достовірне 

скорочення часу зсідання плазми крові за 

розвитку обох підтипів інсульту відносно нормального показника, що вказує на 

загрозу тромбофілічних ускладнень у хворих (рис. 1). За АІ анцистроновий час 

зсідання плазми крові скорочувався на 26% відносно показника донорів, в той 

час як за КІ – на 32%. 

Таким чином, подовження протромбінового часу, активованого 

часткового тромбопластинового часу та тромбінового часу зсідання плазми 

крові, яке спостерігалось у певної кількості пацієнтів, може бути пов’язане з 

наявністю нефізіологічних інгібіторів каскаду зсідання, які утворилися у 

кровотоці внаслідок розвитку хвороби. Для виявлення характеру порушень у 

системі гемостазу хворих з даними підтипами ішемічного інсульту 

оптимальним є застосування тесту “Анцистроновий час”, на результати якого 

не впливають нефізіологічні інгібітори. 

Як показано на рис. 2, розвиток АІ супроводжувався підвищенням 

концентрації фібриногену у плазмі крові до 3,1±0,5 г/л, в той час як за умов КІ 

даний показник зростав до 3,2±0,6 г/л.  
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З концентрацією фібриногену корелює такий показник як розчинні 

фібрин-мономерні комплекси (РФМК), які є проміжними продуктами 

трансформації фібриногену у фібрин. 

 
Рис. 2. Концентрація фібриногену у плазмі крові: 

1 – донори, n=35; 

2 – за АІ, n=56; 

3 – за КІ, n=66 

* - достовірні зміни відносно донорів, р ≤ 0,05 

 

Кількісне визначення комплексних форм 

фібрин-мономеру дозволяє виявити 

патологічний процес на ранніх доклінічних 

стадіях. Нами було показано, що розвиток обох 

підтипів ішемічного інсульту супроводжується 

зростанням рівня РФМК відносно донорів. За атеротромботичного ішемічного 

інсульту у 27% хворих спостерігалось зростання РФМК до 4,62±0,42 г/л×10
-2

. 

Розвиток кардіоемболічного інсульту супроводжувався зростанням РФМК до 

4,76±0,53 г/л×10
-2

 у 25% пацієнтів. Підвищення рівня РФМК у обох груп 

хворих відносно донорів вказує на гіперкоагуляційний характер гемостазу.  

Стан системи фібринолізу за атеротромботичного та 

кардіоемболічного ішемічних інсультів. Для загальної характеристики стану 

системи фібринолізу хворих було проведено визначення часу лізису 

еуглобулінової фракції плазми крові та Хагеман-залежного фібринолізу, 

активності плазміногену та α2-антиплазміну (табл. 2).  

Як видно з таблиці 2 у обох групах хворих спостерігалася тенденція до 

зниження активності плазміногену плазми крові. 

Таблиця 2 

Загальна характеристика функціонування системи фібринолізу у хворих 

з різними підтипами ішемічного інсульту 
 Час лізису 

еуглобулінової фракції 

плазми крові, год 

Час Хагеман-

залежного 

фібринолізу, хв 

Відносна 

активність 

плазміногену 

плазми крові, % 

Відносна 

активність α2-

антиплазміну 

плазми крові, % 

Донори, 

n=35 

1,5±0,5 7,0±2,0 100±5 100±5 

АІ, n=56 7,1±0,1* 19,6±1,2 86±5* 86±4* 

КІ, n=66 8,5±0,2* 24,9±1,1* 88±12 83±15 

* - достовірні зміни відносно донорів, р ≤ 0,05; АІ – атеротромботичний інсульт; КІ – 

кардіоемболічний інсульт 

 

За АІ досліджений показник був статистично достовірно знижений на 

14 %, порівняно з практично здоровими донорами. Для групи хворих на КІ не 

було зафіксовано статистично достовірних змін активності плазміногену у 

зв'язку зі значними відмінностями індивідуальних показників хворих. У 
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випадку аналізу активності α2-антиплазміну у даних групах хворих 

спостерігалась аналогічна ситуація.  

Нами було показано, що за АІ у 72% хворих активність протеїну С була 

знижена до 70,1% за норми 100±5%. Кардіоемболічний ішемічний інсульт 

також супроводжувався зниженням активності протеїну С у 85% хворих до 

67,8%.  

Як показано на рис. 3 за розвитку обох патологічних станів 

спостерігалися відхилення від норми концентрації t-PA. Було показано, що 

розвиток КІ спричиняє зниження концентрації t-PA у плазмі крові майже у 2 

рази відносно показників, характерних для групи хворих з діагнозом АІ. 

Концентрація t-PA у хворих з АІ складала 13,4±1,4 нг/мл, в той час як за КІ – 

7,0±2,3 нг/мл. Водночас було показано зростання 

концентрації тканинного активатора плазміногена 

за АІ відносно показника донорів. 

 
Рис. 3. Концентрація тканинного активатора плазміногену 

у плазмі крові: 

1 – донори, n=35; 

2 – за АІ, n=66; 

3 – за КІ, n=56 

* - достовірні зміни відносно донорів, р ≤ 0,05 

 

У дослідженій групі хворих з КІ 

простежувалась тенденція до зростання концентрації РАІ-1 як відносно 

донорів, так і відносно хворих з АІ. Концентрація PAI-1 за розвитку АІ 

становила 15,3±2,8 нг/мл, в той час як за КІ – 

18,7±3,2 нг/мл (рис.4).  

 
Рис. 4. Концентрація інгібітора тканинного активатора 

плазміногену І типу у плазмі крові: 

1 – донори, n=35; 

2 – за АІ, n=66; 

3 – за КІ, n=56 

* - достовірні зміни відносно донорів, р ≤ 0,05 
 

Для донорів концентрація інгібітору 

складала 16,4±1,3 нг/мл. Пацієнтам з КІ було 

властивим значне варіювання показника концентрації PAI-1 (в середньому 

18,7±3,2 нг/мл), у зв'язку з чим у межах дослідженої групи було виділено дві 

підгрупи хворих. Для більшості (60%) хворих з КІ було характерним зростання 

концентрація PAI-1 до 21,1±1,0 нг/мл, що перевищує показник, характерний 

для АІ в 1,4 рази та показник донорів у 1,3 рази. 

Особливості функціонування тромбоцитарної ланки гемостазу за 

атеротромботичного та кардіоемболічного ішемічного інсультів. У ході 

дослідження АДФ-залежної агрегації тромбоцитів хворих з даними підтипами 
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ішемічного інсульту було показано, що ці пацієнти характеризуються різним 

максимальним ступенем агрегації (табл. 3). Так, розвиток АІ супроводжувався 

значним підвищенням (на 26%) реакції тромбоцитів на АДФ відносно донорів. 

У пацієнтів з діагнозом КІ АДФ-залежна агрегація тромбоцитів становила 

74,3±11,1%, тобто статистично достовірно не перевищувала показник донорів 

(66,2±6,5%).  

Таблиця 3 

Максимальна амплітуда АДФ-залежної агрегації тромбоцитів (%) за 

різних підтипів ішемічного інсульту на 1 та 7 доби перебування на 

стаціонарі 
Група 1 доба 7 доба 

Донори, n=35 66,2±6,5 66,2±6,5 

Атеротромботичний ішемічний інсульт, n=44 83,4±8,9* 82,6±12,1  

Кардіоемболічний ішемічний інсульт, n=38 74,3±11,1 87,7±5,5  

* - достовірні зміни відносно контролю, р ≤ 0,05. 

 

На 7-у добу перебування у стаціонарі у хворих на АІ не було зафіксовано 

змін АДФ-залежної агрегації тромбоцитів відносно рівня, встановленого при 

надходженні до стаціонару: на 1-добу цей показник складав 83,4±8,9%, на 7-у – 

82,6±12,1% (табл. 3). За КІ на 7-у добу перебування у стаціонарі спостерігалось 

зростання ступеня АДФ-залежної агрегації до 87,7±5,5%. 

Нами було проаналізовано рівень фактору фон Віллебранда за розвитку 

ішемічного інсульту. Як показано на рис. 5, за КІ спостерігалось значне 

зростання рівня фактору фон Віллебранда, який перевищував показник донорів 

на 63%. 

 
Рис. 5.  Рівень фактору фон Віллебранда у плазмі крові: 

1 – донори, n=35; 

2 –  за АІ, n=44; 

3 – за КІ, n=38  

* - достовірні зміни відносно донорів, р ≤ 0,05 

 

Для хворих на АІ була характерна тенденція 

до підвищення рівня фактору фон Віллебранда у 

плазмі крові, який перевищував показник донорів 

на 57%. Значне варіювання індивідуальних 

показників у групі хворих на АІ не дало змоги встановити статистично 

достовірні зміни рівня фактору фон Віллебранда даної групи хворих відносно 

донорів. 

Таким чином, при порівнянні показників тромбоцитарної активності та  

рівня фактору фон Віллебранда за обох патологічних станів було показано 

значне зростання плазмового фактору фон Віллебранда за КІ, тоді як для 

пацієнтів з АІ, навпаки,  характерним було суттєве підвищення агрегації 

тромбоцитів. Отримані результати можуть свідчити про те, що вагомий внесок 
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у зростання рівня плазмового фактору фон Віллебранда належить саме 

ендотеліальним клітинам, дисфункція яких є більш вираженою за КІ.  

Концентрація IgG за розвитку атеротромботичного та 

кардіоемболічного ішемічного інсультів. Було показано, що у пацієнтів з АІ 

при надходженні до стаціонару та на 7-у добу перебування на лікуванні 

концентрація IgG знаходилася у межах норми. На 14-у добу розвитку хвороби 

відмічалось зниження концентрації IgG у межах даної групи хворих відносно 

донорів (табл. 4). При надходженні до стаціонару у хворих з КІ відзначалося 

значне зниження концентрації IgG до 5,0±0,35 мг/мл відносно донорів. 

Таблиця 4 

Концентрація IgG у плазмі крові хворих з різними підтипами ішемічного 

інсульту 
Групи IgG, мг/мл 

Донори, n=35 7,58 ± 0,02 

АІ при надходженні до стаціонару, n=40 7,00 ± 0,50 

АІ на 7-у доба перебування у стаціонарі, n=40 7,66 ± 0,71 

АІ на 14-у доба перебування у стаціонарі, n=40 5,96 ±0,73* 

КІ при надходженні до стаціонару, n=40  5,00 ± 0,35* 

КІ на 7-у доба перебування у стаціонарі, n=40 9,25 ± 0,34* 

КІ на 14-у доба перебування у стаціонарі, n=40 10,70 ±0,97* 

* - достовірні зміни відносно донорів, р ≤ 0,05. АІ – атеротромботичний ішемічний інсульт; 

КІ – кардіоемболічний ішемічний інсульт 

 

На 7-у та 14-у добу розвитку даної патології у пацієнтів спостерігалось 

зростання концентрації IgG відносно рівня, встановленого при надходженні до 

стаціонару. На нашу думку, подальше вивчення якісного складу фракцій IgG та 

ефектів, які вони викликають, може бути перспективним для встановлення 

специфічних антитіл, які впливають на функціонування системи гемостазу та 

можуть бути терапевтичними мішенями білкової терапії. 

Е-фрагмент фібрину/фібриногену як ефектор функціонування 

тромбоцитів. Однією з активних молекул фракції РФМК є Е-фрагмент 

фібрину. Значний інтерес до дослідження властивостей Е-фрагменту 

викликаний у зв'язку з його здатністю впливати на гемостаз, зокрема на 

формування атеросклеротичних бляшок.  

Для дослідження пулу Е-фрагменту фібриногену/фібрину, який 

утворюється у плазмі крові за розвитку ішемічного інсульту було виділено 

фракцію РФМК. Вестерн-блотинг фракцій РФМК, виділених зі зразків плазми 

крові окремих хворих на АІ та КІ  показав, що за розвитку інсульту, в організмі 

утворюється значна кількість комплексних форм Е-фрагменту 

фібриногену/фібрину або високомолекулярних похідних фібриногену, до 

складу яких входить Е-фрагмент з молекулярною масою від 60 кДа (рис. 6). У 

кожному дослідженому зразку було також виявлено смуги в області 50 кДа, які 

за своєю молекулярною масою відповідали вільній формі Е-фрагменту.  
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Рис. 6. Типова блотограма аналізу Е-фрагменту 

фібриногену/фібрину у фракції РФМК, отриманих з 

плазми крові хворих з ішемічним інсультом: 

1 – маркери молекулярної маси; 

2 – фракція РФМК хворого (№1) з АІ; 

3 – фракція РФМК хворого (№2) з АІ; 

4 – фракція РФМК хворого (№ 3) з КІ 

 

Кількісний аналіз блотограми виявив, що 

загальний пул форм Е-фрагменту кожного 

індивідуального хворого включає від 25% до 

50% вільного фрагменту. В ході дослідження 

було показано, що вільна форма Е-фрагменту фібриногену/фібрину людини 

впливає на функціональний стан тромбоцитів донорів. Гістограма (рис. 7) 

показує зміну гранулярності та розміру клітин під дією ефектора, що свідчить 

про утворення тромбоцитарних агрегатів в умовах in vitro.  

 
Рис. 7. Вплив E-фрагменту 

фібриногену/фібрину на гранулярність (А) та 

розмір (Б) тромбоцитів донорів 

 

Таким чином, було показано, що 

фракція РФМК містить значну 

кількість E-фрагменту 

фібриногену/фібрину, який в умовах 

in vitro може викликати активацію 

тромбоцитів та утворення 

тромбоцитарних агрегатів, що у свою 

чергу сприяє розвитку тромботичних ускладнень. Взаємодія Е-фрагменту 

фібриногену/фбрину з тромбоцитами може бути опосередкованою не лише 

факторами зсідання плазми крові, а й поверхневими рецепторами тромбоцитів.  

Дослідження протромбінового пулу плазми крові. Як видно з даних, 

представлених на рис. 8, за обох видів інсульту відбувається збільшення вмісту 

протромбінового пулу, що підтверджує факт розвитку протромботичного стану. 

За АІ рівень протромбіну перевищував показник 

донорів на 10%, в той час як розвиток КІ 

спричинював зростання рівня протромбіну на 25% 

відносно тієї ж групи донорів.  

 
Рис. 8. Рівень протромбіну у плазмі крові:  

1 – донори, n=35; 

2 – за АІ, n= 66; 

3 – за КІ, n=56 

* - достовірні зміни відносно донорів, р ≤ 0,05 
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Аналіз результатів вестерн-блотину молекул протромбінового 

походження виявив присутність білкових фракцій в діапазоні молекулярних 

мас, що відповідають як протромбіну, так і продуктам його розщеплення (рис. 

9). Так, присутні на блотограмі білкові фракції з молекулярними масами 

близько 72 та 37 кДа утворені, відповідно, протромбіном та тромбіном. Слід 

відмітити, що опосередковано про генерацію тромбіну свідчить накопичення в 

плазмі крові N-кінцевої частини молекули протромбіну – фрагменту F1+2, 

молекулярна маса якого становить близько 40 кДа. Ідентифіковані нами білкові 

фракції з молекулярними масам 50 та 37 кДа можуть 

належати претромбіну 1 та 2, що узгоджується з 

даними літератури, згідно з якими їх поява у 

кровотоці слугує раннім маркером 

внутрішньосудинного згортання крові. 

 
Рис. 9. Типова блотограма білків протромбінового 

походження у плазмі крові хворих з різними підтипами 

ішемічного інсульту:  

1 – маркери молекулярної маси; 

2 – за АІ;  

3 – за КІ 

 

Присутність на блотограмі фракцій з молекулярними масами 100, 130, 

250 кДа може бути результатом утворення за умов прогресування інсульту 

комплексів протромбіну та його похідних з білками. 

Визначення критеріїв ендогенної інтоксикації. Для оцінки ступеня 

ендогенної інтоксикації визначали рівень молекул середньої маси, які є 

продуктами розпаду білків та діють як вторинні ендотоксини, викликаючи 

розлад різних фізіологічних процесів. Підвищення рівня молекул середньої 

маси в плазмі крові обумовлено порушенням їх елімінації з організму, 

посиленням утворення в тканинах, або поєднанням обох механізмів.  

Нами було виявлено значне зростання вмісту молекул середньої маси в 

сироватці крові за розвитку ішемічного інсульту протягом усього часу 

дослідження, як на момент надходження до стаціонару так і на 7 добу 

лікування. На 7-у добу перебування у стаціонарі було зафіксовано 

максимальний рівень молекул середньої маси, що перевищував показник 

донорів у 3,3 рази. Також було встановлено зростання концентрації 

олігопептидів у плазмі крові, який досягав 0,43±0,25 мг/мл на 7-у добу 

перебування у стаціонарі та перевищував показник донорів у 3,6 рази. За КІ 

спостерігалося зростання рівня маркерів ендогенної інтоксикації. На 7-у добу 

перебування у стаціонарі рівень молекул середньої маси перевищував показник 

донорів у 2,6 рази. Концентрація олігопептидів у зразках плазми крові хворих 

також значно перевищувала нормальний показник – у 2,2 рази. 

Дослідження поліморфізмів 5G/4G гена PAI-1, G20210A гена FII та 

G1691A (лейденська мутація) гена FV. Нами було проведено порівняльний 
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аналіз частот генотипів та алелів за поліморфізму 5G/4G гена PAI-1 між 

досліджуваними групами пацієнтів та контрольною групою осіб. Між групами 

пацієнтів з КІ та з АІ достовірних відмінностей у розподілі генотипів виявлено 

не було. Також не було виявлено відмінностей у розподілі генотипів 

досліджуваних груп у порівнянні з контрольною.  

Молекулярно-генетичний аналіз поліморфних варіантів генів FII 

(G20210A) та FV (G1691A) у обох досліджуваних групах пацієнтів та 

контрольній групі осіб дозволив встановити розподіл  зазначених генотипів і 

алельних варіантів.  За результатами проведеного аналізу в групі пацієнтів з 

кардіоемболічним ішемічним інсультом був виявлений 1 гетерозиготний носій 

алеля А20210 гена FII (2%) та 3 гетерозиготних носії алеля A1691 гена FV (6%). 

У групі пацієнтів з АІ було виявлено відповідно 5 (8%) та 0 (0%) 

гетерозиготних носіїв даних мутацій, а у контрольній групі – 0 (0%) та 2 (5%). 

Гомозиготних носіїв мутантних поліморфних алелів FII (А20210) та FV (А1691) 

досліджуваних генів в жодній групі виявлено не було. Між групами пацієнтів з 

КІ та з АІ достовірних відмінностей у розподілі генотипів виявлено не було. 

Також не було виявлено відмінностей у розподілі генотипів досліджуваних 

груп у порівнянні з контрольною. Слід відзначити, що спостерігалася тенденція 

до зростання частоти гетерозиготних носіїв поліморфного алеля A20210 гена 

FII в групі пацієнтів з атеротромботичним ішемічним інсультом (8%) порівняно 

із групою пацієнтів з КІ (2%) та з контрольною групою осіб (0%)..  

Отримані нами дані вказують на можливе залучення поліморфізму 

G20210A гена FII у розвиток АІ та поліморфізму G1691A гена FV у розвиток КІ 

та на необхідність розширення розміру вибірки хворих, що дозволить виявити 

осіб з високим ризиком розвитку певного підтипу ішемічного інсульту.  

 

ВИСНОВКИ 
Результати, представлені у дисертаційній роботі, поглиблюють існуючі 

погляди на функціонування системи гемостазу за розвитку різних підтипів 

ішемічного інсульту та показують перспективний напрямок майбутніх 

досліджень – ідентифікацію в кровотоці специфічних білкових молекул, 

здатних ініціювати різноманітні біохімічні реакції та процеси, що не характерні 

для фізіологічного стану організму. 

1. Показано, що за розвитку атеротромботичного та кардіоемболічного 

ішемічних інсультів у плазмі крові накопичуються патологічні інгібітори 

зсідання, які впливають на результати хронометричних тестів. Доведено 

ефективність використання тесту «Анцистроновий час зсідання плазми крові» 

за даних патологічних станів. 

2. Встановлено, що зниження фібрінолітичної активності плазми крові  за 

обох підтипів ішемічного інсульту супроводжується подовженням часу лізису  

еуглобулінів в 5,6 рази, Хагеман-залежного фібринолізу у 3,6 рази та 

підвищенням вмісту t-PA за атеротромботичного підтипу у 1,3 рази. 
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3. За розвитку обох підтипів ішемічного інсульту виявлено підвищення 

вмісту фібриногену, розчинних фібрин-мономерних комплексів та зниження 

активності протеїну С відносно донорів. Порівняння цих параметрів у обох 

підтипів ішемічного інсульту не показало певних відмінностей у 

характеристиках цих компонентів системи гемостазу, що дозволяє говорити 

про подібний характер порушень в системі гемостазу за розвитку цих 

патологій, незважаючи на різні ініціюючи фактори їх прогресування.  

4. Виявлено підвищення максимального ступеня агрегації тромбоцитів 

хворих з атеротромботичним ішемічним інсультом на 26% (1 доба перебування 

на стаціонарі) та хворих з кардіоемболічним ішемічним інсультом на 32% (7-ма 

доба перебування на стаціонарі) по відношенню до показників донорів. 

Встановлено, що за кардіоемболічного ішемічного інсульту спостерігається 

зростання рівня фактору фон Віллебранда на 63% відносно цього показника у 

донорів. 

5. Показано зростання концентрації IgG за кардіоемболічного ішемічного 

інсульту у 2 рази відносно донорів та накопичення Е-фрагменту 

фібриногену/фібрину та функціонально неактивних фрагментів протромбіну за 

розвитку обох патологічних станів. Доведено вплив Е-фрагменту 

фібриногену/фібрину на функціонування тромбоцитів. 

6. Зафіксовано значне підвищення вмісту молекул середньої маси та 

олігопептидів за розвитку обох підтипів ішемічного інсульту. Так, розвиток 

атеротромботичного ішемічного інсульту супроводжувався вищою ендогенною 

інтоксикацією організму хворих у порівнянні з кардіоемболічним ішемічним 

інсультом. Про це свідчить накопичення більшої кількості молекул середньої 

маси - у 3,1 рази вище в порівнянні з донорами та у 1,2 рази вище ніж за 

кардіоемболічного інсульту, а також помітно вищий рівень олігопептидів у 

плазмі крові пацієнтів (у 3 рази вище по відношенню до донорів та у 1,2 рази по 

відношенню до кардіоемболічного інсульту). 

7. Показано наявність поліморфізмів 5G/4G гена PAI-1, G20210A гена FII 

та G1691A (лейденська мутація) гена FV у українській популяції хворих на 

різні підтипи ішемічних інсультів. 
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АНОТАЦІЯ 

Гінсбах М.К. Особливості функціонування системи гемостазу у 

пацієнтів з різними підтипами ішемічного інсульту. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

Дисертація присвячена дослідженню особливостей функціонування 

судинно-тромбоцитарної, зсідаючої та фібринолітичної ланок системи 

гемостазу у хворих на різні підтипи ішемічного інсульту. 

Проаналізовано стан системи гемостазу у хворих на кардіоемболічний та 

атеротромботичний ішемічний інсульти. Показано, що для характеристики 

стану системи зсідання за даних підтипів ішемічних інсультів доцільно 

визначати анцистроновий час зсідання плазми крові, тоді як тести «ТЧ», «ПЧ» 
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та «АЧТЧ» є неінформативними. Встановлено, що розвиток кардіоемболічного 

ішемічного інсульту супроводжується значним подовженням часу лізису 

еуглобулінів та Хагеман-залежного фібринолізу. Показано, що розвиток 

атеротромботичного ішемічного інсульту супроводжується підвищенням АДФ-

залежної агрегації тромбоцитів на 26% на 1-у добу перебування у стаціонарі, в 

той час як за кардіоемболічного ішемічного інсульту – на 20% на 7-у добу 

перебування у стаціонарі. Показано накопичення у плазмі крові хворих обох 

груп E-фрагменту фібриногену та продуктів розщеплення протромбіну. 

Встановлено, що загальний пул форм Е-фрагменту кожного індивідуального 

хворого включає від 25% до 50% вільного фрагменту. Показано, що вільна 

форма Е-фрагменту фібрину людини впливає на функціональний стан 

тромбоцитів донорів. Показано, що більш виражені зміни вмісту протромбіну 

спостерігаються у випадку кардіоемболічного ішемічного інсульту. 

Встановлено, що за кардіоемболічного інсульту зростала концентрація IgG у 

плазмі крові: на 7-й день розвитку хвороби у пацієнтів спостерігалось 

зростання концентрації IgG на 85% відносно рівня встановленого при 

надходженні до стаціонару. 

Ключові слова: система гемостазу, кардіоемболічний ішемічний інсульт, 

атеротромботичний ішемічний інсульт. 

 

АННОТАЦИЯ 

Гинсбах М.К. Особенности функционирования системы гемостаза у 

пациентов с разными подтипами ишемического инсульта. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.00.04 – биохимия. Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2015. 

В работе проанализирован комплекс параметров, отображающих 

состояние сосудисто-тромбоцитарной, свертывающей и фибринолитической 

звеньев системы гемостаза у больных с двумя самыми распространёнными 

подтипами ишемического инсульта – атеротромботиеского и 

кардиоэмболического. Показано, что для характеристики состояния системы 

свертывания при данных подтипах ишемических инсультов целесообразно 

определять анцистроновое время свертывания плазмы крови, тогда как тесты 

«ТЧ», «ПЧ» и «АЧТВ» являются неинформативными. Установлено, что 

развитие кардиоэмболического ишемического инсульта сопровождается 

значительным удлинением времени лизиса эуглобулинов и Хагеман-

зависимого фибринолиза, что указывает на более ярко выраженный 

протромботический характер заболевания. Развитие кардиоэмболического 

ишемического инсульта также сопровождался значительным снижением 

концентрации t-PA в плазме крови и ростом концентрации PAI-1 у 60% 

пациентов. Показано, что развитие атеротромботического ишемического 

инсульта сопровождается повышением АДФ-зависимой агрегации тромбоцитов 

на 26% в первые сутки нахождения пациентов в стационаре, в то время как при 
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кардиоэмболическом ишемическом инсульте – на 20% на седьмой день 

пребывания в стационаре. Показано накопление E-фрагмента фибриногена и 

продуктов расщепления протромбина в плазмах крови обеих групп больных. 

Установлено, что общий пул форм Е-фрагмента каждого индивидуального 

больного включает от 25% до 50% свободного фрагмента, который является 

биологически активной молекулой и может вызвать образование 

тромбоцитарных агрегатов в условиях in vitro. Показано, что свободная форма 

Е-фрагмента фибрина человека влияет на функциональное состояние 

тромбоцитов доноров. Установлено, что более выраженные изменения 

содержания протромбина наблюдаются в случае кардиоэмболического 

ишемического инсульта. Уровень протромбина превышал показатель доноров 

на 25% в случае кардиоэмболического ишемического инсульта, в то время как 

при атеротромботическом инсульте – на 10%. Наблюдалось значительное 

повышение концентрации IgG в плазме крови пациентов c кардиоэмболическим 

ишемическим инсультом. Показано, что на 7-й день развития болезни у 

пациентов c кардиоэмболическим инсультом наблюдался рост концентрации 

IgG в плазме крови на 85% относительно уровня, установленного при 

поступлении в стационар. При обоих подтипах ишемического инсульта 

возрастал уровень маркеров эндотоксемии. 

Ключевые слова: система гемостаза, кардиоэмболический ишемический 

инсульт, атеротромботический ишемический инсульт. 

 

ANNOTATION 

Ginsbach M.K. Particularities of hemostasis system functioning in patients 

with different types of ischemic stroke. – Manuscript. 

Dissertation for the candidate of biological sciences degree in speciality 

03.00.04 – biochemistry. Taras Shevchenko National University of Kyiv the Ministry 

of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The present study focuses on characteristics of vascular-platelet, coagulation 

and fibrinolytic links of hemostasis system in patients with different subtypes of 

ischemic stroke. 

The hemostasis system in patients with atherothrombotic and cardioembolic 

ischemic stroke was analysed. It was shown that activated partial thromboplastin time 

(APTT), thrombin time (TT) and prothrombin time (PT) do not show any significant 

results in both studied groups, whereas the ancystron time test is the most informative 

blood test. A significant prolongation of euglobulin lysis time and Hageman-factor-

dependent fibrinolysis was observed in cardioembolic ischemic stroke patients. It was 

shown that atherothrombotic ischemic stroke was accompanied by increased ADP-

dependent platelet aggregation by 26% after admission, while in patients with 

cardioembolic ischemic stroke ADP-dependent platelet aggregation was increased by 

20% on the 7th day of stay in the hospital. In both study groups, accumulation of 

fibrinogen E-fragment and prothrombin degradation products in the blood plasma of 

patients was shown. We have found that the total pool of fibrinogen E-fragment 
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forms of each individual patient contains 25% to 50% of its free form and that the 

free form of fibrin E-fragment of human affects the functional state of donor’s 

platelets. The high prothrombin level in blood plasma was more evident in case of 

cardioembolic ischemic stroke. Increased IgG level in blood plasma of cardioembolic 

stroke patients was observed: IgG level was 85% higher on the 7th day of stay in the 

hospital comparing to the level on admission day. 

Keywords: hemostasis system, cardioembolic ischemic stroke, 

atherothrombotic ischemic stroke. 


