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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

 

 

АДФ – аденозиндифосфат 

АЧТЧ – активований частковий тромбопластиновий час 

ДВЗ-синдром – синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання 

ПЧ – протромбіновий час 

ПААГ – поліакриламідний гель 

РФМК – розчинні фібрин-мономерні комплекси 

Ск – стрептокіназа 

ТЧ – тромбіновий час 

APC – activated protein C 

ELISA – enzyme linked immunosorbent assay 

PAI-1 – plasminogen activator inhibitor type 1 

TFPI – tissue factor pathway inhibitor 

TAFI – thrombin activated fibrinolysis inhibitor 

t-PA – tissue type plasminogen activator 

vWF – von Willebrand factor 
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ВСТУП 

 

 

 

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 [1, 2]. 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 [3]. 

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 [4]. Подолання негативних наслідків хвороби 

потребує не лише залучення новітніх знань та розробок в області медицини, а й 

впровадження профілактичних заходів та вдосконалення медичної допомоги 

[5]. 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. 
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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: 

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 
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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 
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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 

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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

 

1.1. Загальна характеристика основних компонентів коагуляційної та 

фібринолітичної систем крові 

 

Зсідання крові за зовнішнім шляхом ініціюється за експозиції тканинного 

фактора у кровотік, яка  відбувається в результаті порушення цілісності 

судинної стінки або активації ендотелію внаслідок запальних процесів [7]. 

Тканинний фактор зв'язується з сериновою протеїназою – фактором VIIa і  

утворений комплекс активує фактор IX і фактор Х. Активна форма сериної 

протеази Ха генерує пікомолярну кількість тромбіну, який частково активує 

тромбоцити і активує фактори V і VIII [8]. Фактор VIIIa формує комплекс з 

фактором IXa на поверхні мембран тромбоцитів та ендотеліоцитів і активує 

фактор Х в 50-100 разів швидше, ніж комплекс VIIa-тканинний фактор [9]. 

Фактор Ха та Va формують протромбіназний комплекс, який є основним 

активатором протромбіну з наступним утворенням тромбіну та формуванням 

фібринового згустку [10, 11]. В умовах in vitro внутрішній шлях переважно 

ініціюється за умов контакту крові з гідрофільними поверхнями. При цьому 

відбувається аутоактивація фактору XII, який розщеплює прекалікреїн до 

калікреїну з подальшою ініціацією XI, IX, X та протромбін-залежних 

механізмів тромбоутворення. 

Фібриноген (Fg) – центральний компонент системи зсідання, являє собою 

глікопротеїн, який синтезується гепатоцитами і фібробластами та після 

вивільнення циркулює у плазмі крові у діапазоні концентрацій від 2 до 4 мг/мл, 

час напіввиведення з плазми становить від 3 до 4 днів. Експресія фібриногену 
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регулюється інтерлейкіном-6 та трансформуючим фактором росту бета ТФРβ. 

Фібриноген складається з трьох пар поліпептидних ланцюгів, які кодуються 

різними генами. Поліпептидні ланцюги утворюють три домени – центральний 

E-домен і два дистальні D-домени. Більшість циркулюючого фібриногену має 

молекулярну масу 340 кДа, проте у плазмі міститься і деяка кількість 

фібриногену з молекулярною масою 305 кДа, який утворюється внаслідок 

протеолізу С-кінцевої ділянки молекули [12]. 

Перетворення фібриногену на фібрин потребує участі тромбіну – серинової 

протеїнази, яка відіграє вирішальну роль в патогенезі атеросклерозу через 

активацію тромбоцитів і сприяння розвитку запальної реакції [13]. 

Утворення тромбіну потребує взаємодії фактору Ха з фактором Va на 

поверхні мембран, в результаті чого формується протромбіназний комплекс. 

Фактор Ха є трипсиноподібною протеїназою, яка здатна безпосередньо 

каталізувати активацію протромбіну, однак, незважаючи на те, що Ха легко 

розщеплює пептидні субстрати, його здатність безпосередньо активувати 

протромбін є помітно нижчою, ніж у складі протромбіназного комплексу [14]. 

Протромбін перетворюється на тромбін у результаті двох послідовних 

реакцій. Початкове розщеплення протромбіну по Arg271 утворює N-

термінальний фрагмент 12 (F12) і зимогенну форму претромбін 2 (P2), який 

потім додатково розщеплюється по Arg320 з утворенням дволанцюгового 

ферменту тромбіну. Розщеплення у зворотному порядку приводить до 

утворення проміжного продукту – протеїнази мезотромбіну, яка надалі 

розщеплюється по Arg271 з утворенням тромбіну та F12 [15]. Мезотромбін 

накопичується у відносно великій кількості [16], дана молекула зберігає 

ковалентний зв'язок між каталітичним доменом та N-кінцевим фрагментом F12, 

який забезпечує здатність зв'язуватися з мембранними поверхнями. Тим не 

менш, мезотромбін має слабку здатність до згортання фібриногену, але 

нормальну до зв'язування тромбомодуліну, а також бере участь в активації 

протеїну C – основного фізіологічного антикоагулянту [17, 18]. У деяких 
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роботах було показано, що мезотромбін є набагато більш ефективним 

активатором протеїну С на поверхні ендотеліальних клітин, ніж тромбін [19]. 

В комплексі з тромбомодуліном тромбін каталізує активацію протеїну С і, 

таким чином, також функціонує як негативний зворотний ефектор коагуляції 

[20, 21]. Мезотромбін, який формується на початковому етапі активації 

протромбіну, також ефективно регулює як свій власний синтез, так і утворення 

тромбіну [19]. 

В процесі утворення тромбу тромбоцити вивільнюють різноманітні 

фактори, які мають відмінні фізіологічні функції. Процес потребує близької 

взаємодії між судинною стінкою, тромбоцитами та факторами зсідання крові. 

Тромбоцити є без'ядерними клітинами з діаметром 2-4 мкм, які походять 

з мегакаріоцитів і містять незначну кількість геномної ДНК [22], мають 

трансляційний апарат для білкового синтезу та мРНК [23]. Провідна функція 

тромбоцитів полягає у зупинці кровотечі після травми або пошкодження 

цілісності судини. Активація та агрегація тромбоцитів індукуються за взаємодії 

матриксних білків з поверхневими рецепторами клітини. Усі компоненти 

судини здатні взаємодіяти з тромбоцитами і сприяти початку тромбоутворення 

за експозиції у циркуляторне русло, але лише деякі відіграють істотну роль [24, 

25]. Одним з таких індукторів є колаген, який експонується за пошкодження 

судини [23, 26], проте локально згенерований тромбін також відіграє важливу 

роль. Серед інших компонентів, задіяних в утворенні тромбоцитарних 

агрегатів, слід виділити фактор фон Вілебранда (vWF) та фібронектин, до 

інших адгезивних білків належать ламінін, фібулін та тромбоспондин [27]. 

Фібриноген та/або фібрин і вітронектин, які також беруть участь у формуванні 

тромбу, не синтезуються судинним ендотелієм, але іммобілізуються на 

екстацелюлярному матриксі в місцях травми [24]. 

Ендотеліальна форма фактора фон Вілебранда взаємодіє з GPIbα у складі 

тромбоцитарного рецептора GPIb-IX-V через A1-домен, що має критичне 

значення для закріплення тромбоцита на місці в умовах постійного току крові 
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[28-30]. Фактор фон Вілебранда має здатність до самоасоціації в мультимери, 

тому іммобілізований на судинній стінці фактор є якорем для циркулюючих 

коагуляційних комплексів, що значно підвищує адгезивний потенціал в області 

судинного ураження [31]. 

Вагомий внесок у закріплення тромбу вносить vWF, який вивільняється у 

циркуляцію з активованих ендотеліальних клітин, оскільки він також утворює 

зв’язки з GPIbα [32]. Відомі деякі розчинні агоністи тромбоцитарної функції, 

які долучаються до процесу утворення агрегатів після початкової адгезії клітин 

– це AДФ, α-тромбін та тромбоксан A2 [27]. 

Дослідженнями останніх років було показано, що тромбоцити відіграють 

вагому роль у розвитку запальних процесів, що супроводжують розвиток ряду 

захворювань, зокрема, атеросклерозу [33, 34]. Ці клітини вміщують значну 

кількість хемокіну PF4 (CXCL4) - фактору запалення, який може відкладатися 

на судинній стінці та обумовлювати розвиток судинних патологій [35, 36].  

Фактор фон Віллебранда має дві основні біологічні функції: бере участь у 

процесах адгезії та агрегації тромбоцитів та виступає комплексоутворювачем 

для фактору VIII [37]. vWF синтезується виключно ендотеліальними клітинами 

судин та мегакаріоцитами у вигляді попередника (проформи), який має домени 

чотирох типів. Процесинг попередника відбувається в ендоплазматичному 

ретикулумі та апараті Гольджі. Виділяють три форми vWF: розчинна 

циркулююча форма, форма, яка міститься у позаклітинному матриксі та 

внутрішньоклітинний vWF [38, 39]. 

Циркулююча форма vWF взаємодіє з тромбоцитами через два 

мембранних рецептори: глікопротеїн Ib (GPIb) та глікопротеїн IIb-IIIa (GPIIb–

IIIa) [40]. GPIb бере участь, в основному, в адгезії тромбоцитів до стінки 

судини, в той час як GPIIb-IIIa задіяний ще і у перехресній взаємодії між 

тромбоцитами.  Крім того, Huang та співавтори [41] виявили, що інтегрин αvβ3 

може взаємодіяти з vWF, що було підтверджено методом 

іммунофлуоресцентної мікроскопії.  
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Ендотелій є основним місцем синтезу ще одного маркера судинної 

функції – тканинного активатора плазміногену (t-PA), який бере участь у 

процесі фібринолізу. 

Успішний фібриноліз здійснюється за умов утворення достатньої 

кількості плазміну з його попередника плазміногену одним з двох активаторів – 

тканинним активатором плазміногену (t-PA) або урокіназою (u-PA). Ферменти 

можуть взаємозаміняти один одного, оскільки дефіцит лише одного з них не 

супроводжується виникненням фібринолітичних дефектів. На відміну від u-PA, 

активність t-PA регулюється фібрином, який збільшує його каталітичну 

ефективність. Таким чином, з початком утворення фібрину і формування 

згустку відбувається активація фібринолітичного каскаду. Концентрація t-PA в 

плазмі крові людини складає від 3 до 10 нг/мл, але функціонально активною є 

відносно невелика його частина у зв'язку з наявністю інгібіторів серинових 

протеаз. Каталітична активність t-PA в крові регулюється, в основному, 

інгібітором активатора плазміногену 1 типу (PAI-1). Період напіврозпаду t-PA в 

крові є досить коротким і складає 5-10 хвилин [42]. 

Тканинний активатор плазміногену є сериновою протеїназою, яка відіграє 

вагому роль у процесах зсідання крові та фібринолізу, а також задіяна у 

процесах регуляції функціонування матриксу [43, 44]. Фермент є 

глікопротеїном з молекулярною масою 69 кДа, що складається з 527 або 530 

амінокислот. Він синтезується у вигляді одноланцюгової молекули, яка надалі 

розщеплюється плазміном з утворенням дволанцюгової форми – N-кінцевого 

легкого ланцюга та С-кінцевого важкого ланцюга поєднаних дисульфідними 

зв'язками. Дволанцюгова форма t-PA має вищу каталітичну ефективність 

порівняно з одноланцюговою, яка проявляє повну каталітичну активність лише 

після зв'язування з фібрином [42]. 

Одноланцюговий t-PA містить 4 домена: 1) пальчиковий (F-домен), який є 

гомологічним до першого домену фібронектину; 2) EGF-домен, гомологічний 

до епідермального фактору росту; 3) два крінгл-регіона (K-домени); 4) 
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каталітичний протеїназний домен (P-домен). Важкий ланцюг дволанцюгового t-

PA містить F-, EG-F- та К-домени, до легкого ланцюга належить Р-домен. 

Активний сайт t-PA представлений гістидином 322, аспарагіном 371 та серином 

478 [45]. Мутація по серину 478 та заміна його на аланін робить молекулу 

каталітично неактивною, в той час як інші її функції залишаються незмінними 

[46]. Дана мутантна форма виступає важливим інструментом дослідження 

неферментативних функцій t-PA. 

Тромбоцитарний рецептор AДФ – P2Y12 є цільовою молекулою для 

інгібування агрегації клітин з метою запобігання тромбозам за серцево-

судинних захворювань [47]. Успішне клінічне застосування препаратів, 

спрямованих проти цього рецептора, таких як клопидогрель, прасугрел і 

тікагрелор, показало, що аутокрінна секреція AДФ і подальша активація 

інтегринів через P2Y12 є головною рушійною силою утворення тромбів. 

Припускається, що клінічна ефективність гальмування P2Y12 пов'язана з 

передачею сигналу через внутрішньоклітинні білки Gi і PI3K, а не з P2Y12-

опосередкованим інгібуванням аденілатциклази. 

Другий тромбоцитарний рецептор AДФ – P2Y1, сполучений з Gq бере 

участь у ініціації клітинної реакції, на відміну від P2Y12, який залучається на 

більш пізніх стадіях [48]. Рецептор для аутокринного тромбоксана А2 (TP 

receptor), який пригнічується аспірином, і рецептор 5-НТ2А для серотоніну 

також сполучені з Gq [49]. Тромбоцитарна мембрана містить кілька катіонних 

та аніонних каналів, але їх функція в гемостазі залишається недослідженою, 

окрім Са
2+

 каналу P2X1, який задіяний у колаген-індукованому утворенні 

тромбу [50, 51]. Проте, було показано, що лише P2Y12 та рецептор 

тромбоксану А2 є успішними мішенями для інгібування тромбоцитарної 

функції, що свідчить на користь принципової ролі саме цих рецепторів у 

патологічній активації тромбоцитів. 

Активність фібринолітичної системи спрямована на запобігання 

утворення фібринових депозитів [52]. Дана система включає профермент 



18 

 

плазміноген, ферменти, які протеолітично перетворюють плазміноген у 

активний  плазмін, а також інгібітори, які пригнічують активацію плазміногену, 

активність плазміну і ступінчасту деградацію фібрину [53]. Прокоагулянтні 

процеси контролюються інгібіторами, які інактивують або самі серинові 

протеази або кофактори. Одним з найбільш ефективних інгібіторів серинових 

протеїназ є антитромбін III. Крім того у кровотоці у відносно низьких 

концентраціях присутній TFPI, що регулює активність ферментів подібним до 

антитромбіну III шляхом [54]. Основними мішенями TFPI є фактор Ха і 

комплекс VIIa-тканинний фактор-Ха [53]. Концентрація Ха, який є лімітуючим 

фактором генерації тромбіну, зменшується за участі TFPI, який інгібує Ха 

безпосередньо і пригнічує утворення цього ферменту шляхом інгібування 

активності комплексу VIIa-тканинний фактор. Крім того, антитромбін III, 

також здатний взаємодіяти та інгібувати Ха, як і інші серинові протеази, 

утворені in situ в ході активації реакцій коагуляції [55]. 

В процесі коагуляції і фібринолізу утворюються продукти розпаду 

фібриногену/фібрину. Активація системи зсідання включає вивільнення 

фібринопептидів A та В. Дія плазміну призводить до утворення D-димерів, D- і 

Е-фрагментів та інших дрібніших продуктів розщеплення, які в основному 

походять від α ланцюга. Ці фрагменти, і особливо D-димери, використовуються 

як маркери активації процесів фібринолізу [56]. 

Серинові протеїнази урокіназа (u-PA) та тканинний активатор 

плазміногена (t-PA) перетворюють плазміноген на плазмін, який розщеплює 

фібрин до розчинних продуктів деградації. t-PA задіяний у розщепленні 

фібринових депозитів саме у циркуляторному руслі. Важають, що  підвищення 

рівня плазмового t-PA, який виявляється методами імунохімічного аналізу, є 

показником недостатньої фібринолітичної активності. Це пояснюється тим, що 

вільна форма активатора після вивільнення з ендотеліальних клітин у кровотік 

одразу формує комплекс зі своїм інгібітором – PAI-1. Отже, за визначення рівня 

антигену t-PA в основному виявляється  неактивний t-PA/PAI-1 комплекс [55]. 
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Інгібування фібринолізу на рівні плазміну здійснюється α2-

антиплазміном, або специфічними інгібіторами активаторів плазміногену (РАІ). 

Описано 3 типи даних інгібіторів, але найбільш значущим є інгібітор 

активаторів плазміногену 1 типу (PAI-1) [55].  

α2-антиплазмін належить до родини серпінів (інгібіторів серинових 

протеаз) і є основним інгібітором плазміну, який здатен нейтралізувати близько 

2/3 загального пулу ферменту. Інгібітор синтезується в печінці як 

одноланцюговий глікопротеїн з молекулярною масою 67 кДа [57, 58]. У 

кровотоці присутні 2 форми α2-антиплазміну – метіонін- та аспарагін-кінцеві. 

Обидві форми ефективно інгібують плазмін, але метіонін-кінцева володіє 

меншою спорідненістю до фібрину. Зв'язаний з фібрином інгібітор обмежує 

лізис згустку. Розщеплення фібрину до розчинних фрагментів відбувається 

після активації плазміногену на поверхні вже частково деградованого фібрину. 

Даний механізм забезпечує баланс процесів утворення та лізису фібрину [59, 

60]. 

Численні дослідження показали, що рівень комплексу плазмін-

антиплазмін підвищується за таких захворювань, як системний склероз, 

діабетична нефропатія, цироз печінки та ревматоїдний артрит [61]. 

Ще одним компонентом родин серпінів є PAI-1 [62]. Інгібітор 

синтезується в активній формі  і може спонтанно переходити в неактивний 

стан. Період напіврозпаду у циркуляції становить близько 2 годин. Активна 

форма PAI-1 стабілізується шляхом зв'язування з вітронектином, що збільшує 

період його напіврозпаду в кілька разів. PAI-1 має 3 потенційних сайти 

глікозилювання – N232, N288 та N352. Різні стани глікозилювання можуть 

впливати на стабільність активного PAI-1 [63]. Крім того, глікозильована форма 

інгібітору володіє сильнішою активністю відносно комплексоутворення з t-PA 

[56]. 

Промотор PAI-1 проявляє 675 4G/5G поліморфізм, який може вплинути 

як на базальну, так і на індуковану експресію інгібітору. Однак проведені на 
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сьогодні клінічні дослідження є досить неоднозначними [64, 65]. Крім того, 

PAI-1 відомий як маркер гострої фази і його експресія може швидко 

збільшуватися у відповідь на прозапальні цитокіни, трансформуючий фактор 

росту β, ангіотензин II [66] та гіпоксiю [67]. Існують також виражені циркадні 

зміни плазмових рівнів PAI-1 з найбільшою концентрацією вранці і найнижчою 

ввечері [68]. 

За фізіологічних умов PAI-1 присутній в плазмі у низьких концентраціях 

(5-20 нг/мл). Його синтез зафіксовано в печінці, період напіврозпаду інгібітору 

становить близько 5 хвилин, що свідчить про високу швидкість біосинтезу. 

Концентрація PAI-1 може швидко змінюватися у відповідь на ряд стимулів, що 

свідчить про динамічне регулювання. Проте, походження циркулюючого PAI-1, 

який відповідає за плазмовий фібриноліз, повною мірою не визначене [69]. 

Близько 90% циркулюючого PAI-1 міститься у α-гранулах тромбоцитів, 

тому кількість тромбоцитів корелює з концентрацією інгібітору у плазмі крові 

[70]. Проте, внесок цих клітин у фібринолітичний потенціал плазми крові є 

досить неоднозначним [71]. Останні дані свідчать про те, що існує 

конститутивний синтез de novo активного PAI-1 в тромбоцитах і швидкість 

синтезу in vitro у 35 разів вища, ніж необхідно для забезпечення гомеостазу 

плазми крові [72]. Цікаво, що глікозильована форма плазмового PAI-1 вказує на 

його тромбоцитарне походження [73]. 

PAI-1 синтезується багатьма типами клітин у культурі і широко 

поширений в багатьох тканинах in vivo. Крім тромбоцитів та печінки, 

ендотеліальні клітини, макрофаги та адипоцити також можуть синтезувати 

даний інгібітор. За патологічних станів (судинні патології, сепсис, запалення) та 

метаболічних розладів (ожиріння і діабет)  синтез PAI-1 диференційно 

регулюється в усіх цих типах клітин. Оскільки PAI-1 має тканиноспецифічні 

сайти глікозилювання, він може виступати в якості потенційного біомаркера 

для прогнозування клітинної дисфункції та ризику тромбозу [73]. 
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Фібринолітична активність PAI-1 та його клітинний сигналінг впливають 

на такі процеси як запалення та відновлення тканин. Роль інгібітору у розвитку 

ішемії головного мозку, атеросклерозі та цереброваскулярних розладах  

залишається предметом дискусій. 

Одним з найбільш ефективних антикоагулянтів є протеїн С, який 

ефективно знижує утворення тромбіну. Фізіологічна протеолітична активація 

протеїну С тромбіном проходить на поверхні ендотеліальних клітин, і потребує 

двох мембранних рецепторів – тромбомодуліну та ендотеліального рецептору 

протеїну С (EPCR). Останній  також опосередковує вплив активованого 

протеїну С (APC) безпосередньо на клітини [74, 75]. 

Протеїн С належить до класу серинових протеїназ та інактивує фактори 

зсідання крові Va і VIIIa шляхом обмеженого протеолізу. Антикоагулянтна 

активність протеїну С підтримується протеїном S, ліпідами, ліпопротеїнами 

високої щільності та фактором V. Спадковий гетерозиготний дефіцит протеїну 

С або протеїну S пов'язаний з помірно підвищеним ризиком розвитку венозного 

тромбозу, в той час значний дефіцит викликає неонатальну блискавичну 

пурпуру [76, 77]. 

Концентрація протеїну С у плазмі крові складає близько 70 нМ (4 μг/мл), 

а час напіввиведення близько 20 хв. Активність APC в плазмі контролюється 

інгібіторами серинових протеаз (серпінами). До відомих інгібіторів APC в 

плазмі крові належать інгібітор протеїну C (PCI), α1-антитрипсин, α2-

макроглобулін і α2-антиплазмін. За структурою протеїн С є гомологічним 

вітамін К-залежним факторам зсідання крові VII, IX та X і включає Gla домен, 

ароматичну петлю, два домени епідермального фактору росту, домен серинової 

протеази та N-кінцевий активаційний пептид [76]. 

Протеїн С дуже ефективно знижує утворення тромбіну шляхом одного 

або декількох розщеплень фактора Va, які завжди проходять по аргініну (Arg306, 

Arg506, Arg679). Розщеплення по сайту Arg506 проходить відносно швидко, тоді як 

розщеплення по Arg306 набагато повільніше, але останнє необхідне для повної 
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інактивації фактора Va. Структурно-функціональні дослідження АРС показали, 

що позитивно заряджені залишки на поверхні домену серинової протеази 

необхідні для швидкої інактивації фактора Va [78-82]. Результати ряду робіт 

підтверджують участь APC у інактивації фактору VIIIa [83, 84]. 

Протеїн С синтезується переважно в печінці у вигляді попередника, до 

складу якого входять 461 амінокислотний залишок. Зрілий глікопротеїн має 

молекулярну масу 62 кДа і містить 419 залишків, в тому числі 9 залишків γ 

карбоксіглутамінової кислоти, які є суттєвими для функціональної активності 

Gla-домену [85]. Секреції молекули передує розщеплення, що перетворює 

протеїн С на дволанцюгову форму. APC може долати гематоенцефалічний 

бар'єр, що опосередковується ендотеліальним рецептором протеїну С (EPCR) 

[86]. Циркулюючий протеїн C являє собою гетеродимер, який складається з 

важкого та легкого ланцюга. Легкий ланцюг утворює три домени – N-кінцевий 

Gla-домен і два домени гомологічні епідермальному фактору росту – EGF1 і 

EGF2. Важкий ланцюг містить домен серинової протеази гомологічний таким у 

інших трипсиноподібних протеаз. Функціональної активності протеїн С 

набуває після протеолітичної активації тромбіном. Стереоспецифічні зв'язки 

APC з факторами Va і VIIIa забезпечуються як активним сайтом ферменту, так і 

так званими екзосайтами поверхні молекули. Делеції амінокислот, що входять 

до складу екзосайтів, спричиняють зниження антикоагулянтної активності, при 

цьому протеїн С зберігає свої функції як трансдуктора внутрішньоклітинного 

сигналу [81, 87-89]. Модифікований APC з мінімальною активністю клітинного 

сигналінгу, але з істотно підвищеною антикоагулянтною активністю може бути 

корисним інструментом для подолання наслідків тромбозу [90]. 

Ще одна важлива роль APC полягає у цитопротекторій активності, яка 

включає, зокрема, інгібування проапоптичних реакцій шляхом взаємодії з 

відповідними мРНК [91, 92], прямому захисті клітин від індукторів апоптозу 

[93-95] та посиленні ендотеліальних бар'єрів [96, 97]. Основним відомим 

субстратом для реалізації цитопротекторної активності АРС в ендотелії є 
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рецептор типу 1, який активується протеазами (PAR1). PAR1 був 

ідентифікований як рецептор тромбіну [98], він та інші три рецептори даної 

групи (PAR2, PAR3, PAR4) асоційовані з G-білками (GPCR) та активуються за 

умов протеолітичного розщеплення позаклітинної N-кінцевої послідовності 

[99]. АРС бере участь у PAR1-опосередкованій активації сфінгозинкінази-1, яка 

генерує сфингозин-1-фосфат [96, 97] – біологічно активний сфінголіпід, 

сигналінг якого опосередкований GPCR та направлений на диференціювання 

ендотеліальних клітин [100]. Сфінгозин-1-фосфат активує рецептор сфінгозин-

1-фосфату 1 типу (S1P1), що приводить до перегрупування клітинного 

цитоскелету та посилення ендотеліального бар'єру. APC також пригнічує 

транслокацію ядерного фактора каппа В (NF-kB), в результаті чого інгібується 

NF-kB-залежна активація матриксної металлопротеїнази-9 (MMP9), що має 

наслідком зменшення ризику внутрішньомозкових крововиливів [96, 97].  

 

1.2. Предиктори розвитку прокоагулянтного стану системи гемостазу 

 

Оскільки етіологія підтипів інсульту різна, існує ймовірність того, що 

розвиток конкретної патології може бути пов'язаний з білковим профілем 

плазми крові. На  даний час ще не ідентифіковано біохімічні маркери, які 

можуть надати точну інформацію про етіологію інсульту, хоча дослідження, 

спрямовані на ідентифікацію білків-маркерів стану системи гемостазу за різних 

підтипів даної патології активно проводяться [101-103]. Нещодавно для 

декількох біомаркерів було встановлено кореляцію  з серцевими розладами або 

тромбозами [104].  

Одним із маркерів розвитку запального процесу та серцево-судинних 

захворювань вважають фібриноген (Fg). Підвищення  його концентрації в 

плазмі є характерним для розвитку гіпертонії та інсульту. Інші запальні 

біомаркери, такі як інтерлейкін (IL)-6 і IL-1, які беруть участь у регуляції 

синтезу Fg, також пов'язані з підвищенням артеріального тиску. Ці дані 
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дозволяють припустити, що підвищення рівня Fg сприяє прогресуванню 

гіпертонічної хвороби [105]. 

Рівень Fg у плазмі крові залежить не лише від генетичних факторів, а й 

від демографічних та екологічних чинників. Було показано, що для людей з 

підвищеним рівнем Fg ризик розвитку серцево-судинних захворювань у 2,3 

рази вищий порівняно з тими, у кого даний показник відповідає нормі [106]. 

Такі дані обумовлюють інтерес до встановлення ролі зміни концентрації  Fg у 

розвитку та наслідках серцево-судинних захворювань. 

Fg є основним чинником, що визначає в'язкість плазми крові, підвищення 

якої є одним з найсильніших провісників несприятливих серцево-судинних 

подій, таких як гіпертонія, інсульт та ін. Відомо, що плазмові рівні Fg, вищі 

3,8±0,1 мг/мл, характерні для пацієнтів з гіпертонічною хворобою. Fg задіяний 

не лише у процесі зсідання крові, а й бере участь у формуванні тромбоцитарних 

агрегатів. Взаємодія фібриногену з клітинами опосередковується специфічними 

рецепторами на поверхні тромбоцитів. Підвищення концентрації Fg також є 

фактором активації ендотеліальних клітин [107, 108]. Активація ендотелію 

призводить до експресії та/або активації адгезивних молекул та інтегринів, 

серед яких є і рецептори Fg [109]. Ці зміни призводять до судинної дисфункції і 

посилюють мікроциркуляторні ускладнення, які супроводжують серцево-

судинні захворювання. 

Незважаючи на те, що Fg є фактором високого ризику для багатьох 

серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, його вплив на судинну 

реактивність все ще мало досліджений. Останні роботи показали, що 

підвищений вміст Fg сприяє вазорелаксації, що може бути наслідком синтезу 

вазоактивних медіаторів при зв'язуванні Fg з судинними інтегринами [110].  

За таких захворювань як сепсис або ревматоїдний артрит рівень продуктів 

деградації фібрину збільшений. Встановлено, що продукти розпаду 

фібриногену є модуляторами запалення. Ряд досліджень свідчить про 

виявлення прозапального ефекту фібринопептидів А та В. D-димери, які 



25 

 

утворюються під дією плазміну, відомі як маркери розвитку дисемінованого 

внутрішньо судинного зсідання. Крім того, D-димери залучені у процес 

вивільнення IL-1, IL-6 та PAI з моноцитів периферичної крові [111, 112]. 

Відомо, що ранній продукт деградації фібриногену – Х-фрагмент (Mr=270 

кДа) - слабко зв’язується з тромбоцитами та незначною мірою стимулює 

агрегацію тромбоцитів, в той час як Y- фрагмент (Mr=155 кДа) не здатний ані 

взаємодіяти з тромбоцитами, ані інгібувати зв’язування фібриногену з 

клітинними рецепторами. Є дані про те, що D-фрагмент (Mr=100-80 кДа) та Е-

фрагмент (Mr=60 кДа) впливають на ефективність фібриноген-залежної 

агрегації тромбоцитів. Було показано, що антитіла проти фібриногену та D-

фрагменту інгібують агрегацію тромбоцитів, проте чистий D-фрагмент не 

викликає агрегації тромбоцитів, що свідчить про участь у цьому процесі саме 

димерної структури фібриногену. У роботі [113] показано, що антитіла проти 

Е-фрагменту певною мірою інгібують зв’язування фібриногену з клітиною та 

безпосередньо саму фібриноген-залежну агрегацію тромбоцитів. 

Високі рівні D-димеру також є незалежним предиктором 

кардіоемболічного інсульту. Різні дослідження показали, що системи коагуляції 

і фібринолізу активуються за ішемії головного мозку, і рівень D-димеру є 

найбільш часто використовуваним показником активації зсідання крові [114]. 

Розвиток протромботичного стану супроводжується не лише зростанням 

концентрації D-димеру у плазмі крові, а й підвищенням рівня F1+2 фрагментів 

протромбіну [115, 116]. До інших маркерів гіперкоагуляції, виявлених у 

пацієнтів з миготливою аритмією, можна віднести підвищений вміст 

фібриногену, фактору фон Віллебранда, розчинного P-селектину, PAI-1 [117, 

118]. У пацієнтів спостерігається підвищення рівня розчинного 

тромбомодуліну, що може свідчити про пошкодження ендотеліальних клітин 

cудин. Показано, що у пацієнтів з миготливою аритмією, які зазнали гострої 

серцево-судинної або цереброваскулярної події, рівень розчинного 
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тромбомодуліну був значно вищим в порівнянні з пацієнтами без таких 

випадків [119, 120]. 

Значний інтерес викликає E-фрагмент фібриногену (FgnE), який здійснює 

безпосередній вплив на гемостаз. Різні групи дослідників повідомили, що FgnE 

інгібує ангіогенез [121, 122]. Останні дослідження показали, що цей фрагмент 

інгібує проліферацію та міграцію ендотеліальних клітин in vitro, а також може 

спричиняти значне пошкодження кровоносних судин in vivo [123]. 

Раніше було встановлено позитивну кореляцію між підвищеним рівнем 

плазмового t-PA та розвитком ішемічної хвороби серця і коронарними подіями 

[124, 125]. Незважаючи на багаторічний досвід використання рекомбінантних 

препаратів t-PA для подолання наслідків ішемічного інсульту, останні роботи 

показали, що дана серинова протеаза може провокувати загибель нейронів 

центральної нервової системи [54]. 

Існують дані про те, що метаболічний синдром є необхідною 

передумовою для зростання плазмового рівня PAI-1 у пацієнтів з ризиком 

розвитку тромбозу судин. Наявність підвищеної експресії PAI-1 за 

атеросклеротичних уражень і атероми свідчить про важливу роль інгібітору у 

розвитку атерогенезу [69].  

Таким чином, патофізіологічні механізми, що лежать в основі розвитку і 

прогресування судинних патологій та ролі PAI-1 в цих процесах є актуальним 

питанням сьогодення [126-128]. 

Відомо, що активований протеїн С інгібує каспазо-залежні шляхи 

апоптозу в ендотеліальних клітинах головного мозку як in vitro, так і in vivo [93, 

129, 130].  Цей протеїн стимулює ангіогенез з ендотеліальних клітин in vitro 

через EPCR та PAR1 [131] і сприяє ангіогенезу in vivo після гострого 

ішемічного інсульту і черепно-мозкових травм. APC-опосередкований 

постішемічний ангіогенез призводить до збільшення числа ендотеліальних 

клітин і утворення нових капілярів головного мозку [132, 133]. 



27 

 

На сьогоднішній день відомо, що тромбоцити не лише беруть участь у 

процесах атеросклерозу, тромбоутворення, а й у розвитку запальних реакцій та 

імунної відповіді [35, 134, 135]. 

Ряд авторів вважають, що серед регуляторів гемостазу, які вивільняються 

ендотеліальними клітинами, одна з найвизначніших ролей належить фактору 

фон Віллебранда, тромбомодуліну та інгібітору каскаду тканинного фактору 

[136]. Плазмові рівні перших двох факторів значно підвищені за порушення 

цілісності ендотелію, що робить їх перспективними біомаркерами 

ендотеліальної дисфункції [137, 138].  

Вагома роль vWF у процесах зсідання крові була вперше встановлена при 

дослідженні біохімічних особливостей хвороби фон Віллебранда – спадкової 

схильності до кровотеч. Подальші дослідження виявили роль даного фактору у 

таких патологіях як тромбоцитопенічна пурпура, судинні розлади різної 

етіології, захворювання печінки та рак. Було висунуту припущення, що vWF 

насправді є життєво важливим показником ушкодження ендотелію і визначення 

його рівня може бути додатковим критерієм під час діагностики багатьох інших 

захворювань [38]. 

Деякі з клінічних випробувань продемонстрували, що підвищений рівень 

плазмового vWF є фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця, 

венозного тромбозу [139], системного червоного вовчака [140], ішемічного 

інсульту [141], цирозу печінки [142], фібриляції передсердь [143], гіпертензії 

[144], серповидно-клітинної анемії [145] і ожиріння [146]. З іншого боку, було 

встановлен зв'язок між vWF і патологічними станами, у розвитку яких задіяна 

ендотеліальна функція, в тому числі гіпертрофічною кардіоміопатією [147] та 

хворобою Альцгеймера [148]. 

Відомо, що ризик розвитку серцево-судинних захворювань підвищується 

у пацієнтів з підвищеною концентрацією антигену t-PA у плазмі крові 

порівняно з тими пацієнтами, які мають нижчі показники. Зростання 

концентрації антигену t-PA супроводжується супутнім підвищенням 
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концентрації в плазмі його інгібітору – PAI-1 і, відповідно, зниженням 

активності t-PA. Слід відмітити, що базальний (фізіологічний) рівень t-PA та 

PAI-1 не впливає на місцевий судинний фібринолітичний потенціал, який 

визначається лише ендотеліальним пулом t-PA та значно підвищує 

фібринолітичний потенціал плазми крові після вивільнення у циркуляторне 

русло. Така особливість організації системи фібринолізу підкреслює важливість 

визначення речовин та умов, за яких відбувається вивільнення ендотеліального 

пулу активатора [149, 150].  

Ряд дослідників повідомляють, що паління, на відміну від 

гіперхолістеринемії, призводить до істотного зниження вивільнення t-PA з 

ендотеліальних клітин судин. Данні роботи є додатковим свідченням на 

користь необхідності визначення різкого зростання концентрації антигену t-PA 

в якості окремого маркеру ендотеліальної функції та загрози розвитку 

атеротромбозу [151-153]. 

На швидкість синтезу тканинного активатору плазміногену впливає ряд 

речовин, так тромбін та гістамін обумовлюють активацію синтезу, в той час як 

плазмін здійснює інгібуючий вплив[154]. Проте, механізми, які регулюють 

синтез t-PA досі детально не охарактеризовані. Відомо, що індуктори, які 

викликають вивільнення t-PA, не впливають на секрецію vWF [155]. Для 

підтримки гомеостазу зсідання та фібринолізу потенціал ендотелію є 

надзвичайно суттєвим: активатор може виділятися протягом годин, при цьому 

швидкість досягає 4,5 мкг/хв. Такий потенціал створює місцеву концентрацію t-

PA, наближену до тих, які використовуються під час системного 

терапевтичного тромболізису [156]. 

Незважаючи на різноманіття досліджень, механізм дії vWF досі не 

визначений. Також залишається нез'ясованим, чи може vWF виступати в якості 

точного маркера тяжкості ушкодження ендотелію. Рівень фактору у плазмі 

крові залежить від багатьох чинників, таких як вік, рівень холестерину і 
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гіпертонії [157-159], і будь-який з них може ускладнити використання vWF в 

якості діагностичного або прогностичного біомаркера в клінічній практиці. 

 

 

1.3. Сучасні уявлення щодо механізмів розвитку ішемічного інсульту 

 

Інсульт є третьою провідною причиною смертності в розвинених країнах 

і є ключовою причиною довгострокової інвалідності [162]. Щороку більше 5 

мільйонів людей вмирають у результаті інсульту, і принаймні 1 з 6 пацієнтів, 

які виживають, переносить наступний інсульт протягом найближчих 5 років 

[163].  

Інсульт є етіологічно гетерогенним розладом, який включає різні підтипи, 

кожному з яких притаманна характерна клінічна картина. Дослідження 

особливостей системи гемостазу за розвитку різних підтипів інсульту, 

виявлення конкретної причини хвороби кожного пацієнта має важливе клінічне 

значення, оскільки прогноз і довгострокові стратегії лікування для запобігання 

рецидивам може значно варіювати для різних типів ішемічного інсульту [160, 

161]. 

Після інсульту спостерігається активація зсідання, що відображає процес 

формування тромбу і оклюзії судин. Атеротромботичний інсульт розвивається 

внаслідок активації тромбоцитів на поверхні атеросклеротичної бляшки з 

наступним тромбозом просвіту судини. В основі розвитку кардіоемболічного 

інсульту лежить оклюзія церебральної судини фрагментом тромбу або іншого 

емболу, які утворилися у порожнинах серця або на його клапанах [164, 165]. 

Утворення тромбу в камерах серця відбувається, в основному, за рахунок 

застою крові, що призводить до утворення фібринового згустку дуже схожого 

на венозний тромб, в той час як тромби, що виникають у великих артеріях, 

збагачені тромбоцитами, і формування фібрину є вторинним по відношенню до 

активації тромбоцитів [166]. 
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Часто кардіоемболічний інсульт розвивається внаслідок пароксизму 

миготливої аритмії, яка є однією з найбільш поширених серцевих аритмій і  є 

фактором ризику інсульту, артеріального тромбозу та інфаркту міокарда [167, 

168, 169].  

Провідне місце серцево-судинних захворювань у загальній структурі 

смертності примушує приділяти значну увагу впровадженню профілактичних 

заходів та оптимізації медичної допомоги [170]. Ключовою метою в лікуванні 

пацієнтів з ішемічним інсультом є зниження високого ризику раннього 

рецидиву інсульту і довгострокового ризику всіх судинних ускладнень [171, 

172]. Відомо, що ускладнення трапляються у 30-60% пацієнтів після гострого 

ішемічного інсульту, а близько 20% усіх випадків інсульту мають 

повторювальний характер [173].  

Для подолання наслідків ішемічного інсульту, а також для вторинної 

профілактики застосовують антиагрегантну (антитромбоцитарну) та 

антикоагулянтну терапії. Проведення антиагрегантної терапії викликає 

скорочення на 11% ймовірності розвитку інсульту, інфаркту міокарда або 

смертності внаслідок серцево-судинних ускладнень серед пацієнтів з гострим 

ішемічним інсультом та на 22% у пацієнтів з попереднім ішемічним інсультом 

[174]. 

Аспірин був першим антитромбоцитарним агентом, використаним для 

вторинної профілактики інсульту, і досі залишається надійним препаратом, 

який найчастіше призначається при виявленні симптомів даного захворювання. 

Тим не менш, за останні два десятиріччя, ряд інших антиагрегантів та їх 

комбінацій були розроблені та досліджені з метою поліпшення ефективності та 

безпеки терапії [175]. Вплив ацетилсаліцилової кислоти на гемостаз полягає у 

ацетилуванні циклооксигенази-1 (ЦОГ-1) тромбоцитів, що гальмує синтез 

тромбоксану А2 – потужного агоніста тромбоцитарної функції [176, 177]. 

Ацетилування ЦОГ-1 за участі ацетилсаліцилової кислоти є швидким, 

незворотним і постійним процесом (на увесь час існування клітини) [178-182]. 
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Блокування активності тромбоцитів ацетилсаліциловою кислотою є успішним 

лише за умови інгібування синтезу тромбоксану А2 щонайменше на 95% [183, 

184]. Однак дуже мала залишкова активність ЦОГ-1 може генерувати достатню 

кількість тромбоксану та підтримувати тромбоксан-залежну функцію 

тромбоцитів. У зв'язку з цим існує думка, що для оптимального інгібування 

тромбоцитів необхідним є 99% інгібування синтезу тромбоксану [185]. 

Показано, що у частини пацієнтів відбувається інгібування синтезу 

тромбоксану А2 за використання ацетилсаліцилової кислоти [186, 187]. 

Можливі механізми утворення тромбоксану А2 у цьому випадку включають 

недотримання рекомендацій, неадекватну дозу ацетилсаліцилової кислоти, 

використання інших інгібіторів ЦОГ-1, які інтерферують з аспірином, 

підвищеною швидкістю утворення та виведення тромбоцитів з циркуляції, 

особливості метаболізму попередників простагландинів та резистентність ЦОГ-

1 до інгібування аспірином (наприклад, внаслідок генетичного поліморфізму 

гена ЦОГ-1) [186-190]. 

Синтез тромбоксану А2, що продовжується незважаючи на терапію 

аспірином, проявляється підвищеною концентрацією 11-дегідротромбоксану B2 

(стабільний метаболіт тромбоксану А2) в сечі, що є предиктором серйозних 

серцево-судинних подій [191]. 

Дослідження ефективності застосування аспірину показало, що 

застосування препарату у дозах від 160 до 300 мг на день протягом перших 48 

годин після появи симптомів ішемічного інсульту і тривалістю протягом від 2 

до 4 тижнів, в порівнянні з плацебо, викликає скорочення на 23% ймовірності 

рецидиву ішемічного інсульту, на 12% інсульту будь-якого типу, на 29% 

легеневої емболії, на 8% зниження смертності, і на 5% зниження смертності та 

інвалідизації. Не було виявлено істотних відмінностей серед підгруп, 

розподілених згідно віку та статі [192-195]. Проти цих переваг, використання 

аспірину було пов'язано із збільшенням на 22% випадків внутрішньочерепного 

крововиливу і на 69% екстракраніальних крововиливів [192].  
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Також було проведено клінічні випробування з метою порівняння 

ефективності аспірину та парентеральних антикоагулянтів, а саме 

нефракціонованого гепарину або низькомолекулярного гепарину. Пацієнти 

отримували лікування протягом перших 48 годин після появи симптомів 

ішемічного інсульту від 10 до 14 днів [193, 195-198]. Застосування 

парентеральних антикоагулянтів порівняно з аспірином було пов'язано з 

незначною різницею в рецидивах інсульту будь-якого типу та легеневих 

емболій. Результати нещодавно проведеного дослідження серед азіатської 

популяції показали, що застосування низькомолекулярних гепаринів покращує 

прогноз для 73% пацієнтів, аспірину – лише для 69% [193, 196-198]. Проте, 

застосування гепарину відносно аспірину було пов'язано із деяким зростанням 

ризику внутрішньочерепного крововиливу і підвищенням ризику 

екстракраніальних кровотеч [198]. 

З огляду на отриманий досвід застосування антиагрегантних препаратів, 

ряд авторів вважають, що аспірин повинен бути застосований якомога швидше 

у пацієнтів з підозрою на гострий ішемічний інсульт у дозі від 160 до 300 мг на 

добу, а після 10-14 днів лікування дозу необхідно зменшувати до 50-150 мг на 

добу. Як правило, рекомендується, щоб пацієнтам, які підлягали 

тромболітичній терапії, не додавали до схеми  лікування аспірин протягом 24-

48 годин [199, 200]. 

Дослідження, які пов'язували лікувальні засоби з певним підтипом 

ішемічного інсульту, показали, що вторинна антиагрегатна профілактика із 

застосуванням лише ацетилсаліцилової кислоти у випадку кардіоемболічного 

ішемічного інсульту є малоефективною, а ризик кровотеч суттєво не 

відрізняється від того, який характерний для антикоагулянтної терапії [201]. 

Ацетилсаліцилова кислота+клопідогрель, порівняно з варфарином, у пацієнтів з 

миготливою аритмією також показує низьку ефективність і не сприяє 

зниженню ризику кровотеч [202]. Тому антикоагулянтна терапія варфарином 

рекомендується у випадку всіх емболій серцевого походження. 
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Антитромбоцитарна терапія не рекомендується пацієнтам з миготливою 

аритмією старше 65 років, незалежно від статі. Повідомляється, що в даному 

випадку користь від антикоагулянтної терапії перевищує ризик кровотечі [203]. 

За ішемічного інсульту на фоні неклапанної миготливої аритмії 

ацетилсаліцилову кислоту рекомендують застосовувати тільки тим пацієнтам, 

яким з певних причин не може бути проведена антикоагулянтна терапія [204]. 

У більшості випадків, антиагреганта терапія показана для вторинної 

профілактики атеротромботичного (не кардіоемболічного) інсульту. 

Aцетилсаліцилову кислоту застосовують в комбінації з дипіридамолом (25-200 

мг 2 рази / доба) або клопідогрелем (75 мг / доба), монотерапія аспірином може 

бути економічно обґрунтованою альтернативою (75-325 мг / доба). 

Ефективність високих доз ацетилсаліцилової кислоти не була доведена [205], 

але встановлено, що довгострокове застосування ацетилсаліцилової кислоти 

поряд(або сумісно) із клопідогрелем викликає незначне зниження ризику 

ішемічного інсульту, проте значним збільшення частоти кровотеч і смертності 

[206]. 

Комбінація інсульту і недавно перенесеного інфаркту міокарда або 

стентування коронарних артерій залишаються показаннями до застосування 

комбінації ацетилсаліцилова кислота+клопідогрель. В усіх випадках, коли 

необхідним є застосування ацетилсаліцилової кислоти або клопідогрелю 

необхідно брати до уваги можливу резистентність до даних медикаментів [207]. 

Наведений вище аналіз літературних даних свідчить про невирішеність 

проблем, пов’язаних з особливостями функціонування усіх ланок системи 

гемостазу у пацієнтів з різними підтипами ішемічного інсульту. Знаходження 

специфічних маркерів розвитку дисфункціонування гемостатичного каскаду та 

розшифрування механізмів, що ведуть до цих змін є досить нагальною 

проблемою сучасної біохімії гемостазу. 
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РОЗДIЛ 2 

МАТЕРIАЛИ І МЕТОДИ 

 

 

2.1. Характеристика груп, які досліджувалися 

 

Для проведення дослідження було виконано клініко-лабораторне 

обстеження 122 хворих з гострим ішемічним інсультом. В залежності від 

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. 

Кардіоемболічний підтип ішемічного інсульту був діагностований за 

наявністю у хворого миготливої аритмії: постійної, пароксизмальної форми або 

перенесеного гострого інфаркту міокарда в анамнезі та їх поєднання. Діагноз 

миготлива аритмія вважали достовірним, якщо даний стан був підтверджений 

на електрокардіограмі або за наявності пароксизмальної форми миготливої 

аритмії, що було зафіксовано у амбулаторній карті та пароксизмом миготливої 

аритмії перед розвитком ішемічного інсульту. Перенесений інфаркт міокарда 

теж був підтверджений на електрокардіограмі у вигляді постінфарктного 

кардіосклерозу та задокументований у амбулаторній картці. В дослідження не 

включали хворих у стані коми, хворих з вираженою дихальною недостатністю 

або з підозрою на онкологічне захворювання. 
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При надходженні до стаціонару усі хворі на першу добу отримували 

аспірин 325 мг внутрішньо з наступним щоденним прийомом 100 мг аспірину 

внутрішньо. Починаючи з другої доби перебування у стаціонарі, пацієнти 

отримували низькомолекулярні гепарини у профілактичній дозі. 

В дослідженні також взяли участь практично здорові донори (n=35) без 

тромбоемболічних захворювань в анамнезі, які за статтю та віком відповідали 

обом групам хворих осіб. 

 

2.2. Реагенти і матеріали 

 

У роботі було використано наступні реактиви та матеріали: акриламід, 

N,N´-метилен-біс-акриламід, персульфат амонію, ТЕМЕД (N,N,N',N'-

тетраметилен-1,2-диамін) (GE Healthcare AB, Швеція), DAB (diaminobenzidine) 

та pNPP (p-Nitrophenyl Phosphate) (Sigma, Німеччина), -меркаптоетанол, -

амінокапронова кислота, хромогенні субстрати, реагенти для проведення 

хронометричних тестів та плазми-калібратори (“Ренам”, Росія), маркери 

молекулярної маси білків для електрофорезу та вестерн- блотингу (Prestained 

Protein Ladder) (Fermentas, Литва), протеїн А сефароза (Amersham Biosciences, 

АВ, Швеція). 

Антитіла для імунодетекції інгібітору активаторів плазміногена 1 типу 

(РАІ-1), тканинного активатора плазміногена (t-PA) та фактору фон 

Віллебранда (Invitrogen, США). Антитіла, кон'юговані з лужною фосфатазою 

(Bio-Rad Laboratories, США). Нітроцелюлозна мембрана Amersham Hybond 

ECL для проведення вестерн-блотингу та реактиви для забарвлення 

електрофоретичних гелів (GE Healthcare AB, Швеція). 

Білкові препарати фібриногену, Е-фрагменту фібрину та імуноглобуліныв 

класу G були отримані за безпосередньої участі дисертанта. Хімічні реактиви 

вітчизняного виробництва, такі як солі, кислоти та луги були кваліфікації «чда» 

та «хч».  
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2.3. Обладнання 

 

В роботі використовували: апарат для препаративного диск-

електорофорезу (BioRad, США), препаративний хроматограф низького тиску 

(BioLogic LP, BioRad, США), спектрофотометр (SmartSpec Plus, BioRad, США), 

аналізатор агрегації тромбоцитів АТ-02 («Медицина-Техніка», Білорусь), 

мікропланшетний спектрофотометр (BioTek Instruments, BioTek, USA), 

коагулологічний аналізатор (Rayto Life and Analytical Sciences, China), 

спектрофотометричний прилад NanoPhotometer 7122 V2.2.3 (Implen, 

Німеччина), термоциклер iCycler (BioRad, США). 

Магнітні мішалки, піпетки автоматичні, термостати, шейкери та т.і. є 

продукцією фірм, що працюють згідно стандарту ISO 9001. Пластиковий 

лабораторний посуд (планшети для імуноферментного аналізу, планшети з 

несорбуючою поверхнею, епендорфи, пробірки та інше) отримано від фірми 

Sente-Lab. Скляний лабораторний посуд (колби, стакани, пробірки, ціліндри та 

інше) фірми Simax.  

 

2.4. Отримання плазми крові 

 

Кров відбирали пункцією ліктьової вени людини з 8 до 9 годин ранку 

натщесерце у пластикову пробірку з лимоннокислим натрієм (38 г/л) у 

кінцевому співвідношенні 9:1, та обережно перемішували (не струшуючи). 

Суміш центрифугували протягом 40 хв. за 2500 об/хв. переносили 

лабораторним дозатором у пластикову пробірку. 

Отриману плазму крові використовували для аналізу або заморожували за 

-20
°
С у епендорфах порціями по 0,5 мл. Плазму розморожували прогріванням 

на водяній бані (37
0
С) не довше 15 хв., після чого розмішували перевертанням 

пробірки та негайно переміщували на лід. Завдяки такому способу 
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розморожування зниження активності факторів зсідання крові не відбувалося 

[208].  

 

2.5. Отримання плазми крові, збагаченої тромбоцитами 

 

Кров відбирали пункцією ліктьової вени людини з 8 до 9 годин ранку 

натщесерце у пластикову пробірку з лимоннокислим натрієм (38 г/л) у 

кінцевому співвідношенні 9:1 та обережно перемішували (не струшуючи). 

Суміш центрифугували 15 хв. за 150 g і температурі 20°С. 

Супернатант відбирали та перевіряли фракцію тромбоцитів на 

агрегаційну активність. Для цього використовували стандартний протокол 

аналізатора агрегації тромбоцитів АТ-02 визначення агрегаційної здатності 

плазми, збагаченої на тромбоцити [208].  

 

2.6. Отримання сироватки крові 

 

 Для отримання сироватки крові використовували цільну кров, яку 

отримували пункцією ліктьової вени людини з 8 до 9 годин ранку натщесерце. 

Кров відбирали у скляну пробірку та залишали при 37°С на 1 годину для 

вилучення фібриногену і супутніх білків. Утворений згусток видаляли скляною 

паличкою, після чого кров центрифугували при 2000 g протягом 40 хв. [208]. 

Сироватку крові переносили лабораторним дозатором у поліетиленову пробірку 

та  заморожували за -20°С у епендорфах порціями по 0,5 мл.  

 

2.7. Одержання еуглобулінової фракції плазми крові 

 

У скляну конічну пробірку вносили 0,2 мл плазми крові, 1,8 мл H2Od та 

150 мкл 0,25% оцтової кислоти. Суміш обережно перемішували та інкубували 

протягом 30 хв. за температури 4°С. Еуглобулінову фракцію осаджували 
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центрифугуванням за 700 g протягом 15 хв. і температури 4°С. Осад розчиняли 

у 250 мкл 0,05 М трис-НCl буфері, рН 7,4 [209].  

 

2.8. Імунізація кролів 

 

Для імунізації кролів використовували цільові білкові препарати чистотою 

не менше 98 %. Білки (1,5 мг) розчиняли у 0,9 мл фізіологічного розчину та 

вводили підшкірно у 6 точок (по 150 мкл на точку). На 7 добу після імунізації 

використовували повний ад’ювант Фрейнда для підвищення титру 

імуноглобулінів в кровотоці. Забір крові для отримання фракції 

імуноглобулінів класу G проводили на 10-14 день з початку імунізації [210].  

 

2.9. Визначення тромбінового часу зсідання плазми крові 

 

У пластиковий посуд для аналізу вносили 0,1 мл плазми крові, 

попередньо проінкубованої за 37°С протягом 2 хв, 0,1 мл розчину тромбіну з 

активністю 6 МО/мл. Фіксували час зсідання у секундах на коагулологічному 

аналізаторі [211].  

 

2.10. Визначення протромбінового часу зсідання плазми крові 

 

У пластиковий посуд для аналізу вносили 0,1 мл плазми крові, 

попередньо проінкубованої за 37°С протягом 2 хв та 0,2 мл ренампластину. 

Фіксували час зсідання у секундах на коагулологічному аналізаторі [211].  

 

2.11. Визначення активованого часткового тромбопластинового часу 

зсідання плазми крові 

У пластиковий посуд для аналізу вносили 0,1 мл плазми крові, 0,1 мл 

АЧТЧ-реагента та інкубували протягом 3 хв за 37°С. Надалі додавали 0,1 мл 25 
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мМ СаСl2 і візуально визначали час зсідання плазми крові та фіксували час 

зсідання у с на коагулологічному аналізаторі. 

Для проведення інгібіторно-корекційної проби АЧТЧ плазму крові 

хворого змішували з плазмою крові донорів у співвідношенні 1:1 і визначали 

АЧТЧ за методикою, наведеною вище [211]. 

 

2.12. Визначення анцистронового часу зсідання плазми крові 

 

У пластиковий посуд для аналізу вносили 0,2 мл плазми крові, 

попередньо проінкубованої за 37°С протягом 2 хв., 0,1 мл розчину 

тромбіноподібного ферменту анцистрону (0,35 NIH) та фіксували час зсідання у 

секундах на коагулологічному аналізаторі. За 1 NIH приймали міжнародну 

одиницю активності зсідання, що відповідає такій кількості ферменту, яка 

згортає 1 мл 0,1% фібриногену за температури 29°С за 15 с [211]. 

 

2.13. Визначення загального часу лізису еуглобулінів плазми крові 

 

Загальну фібринолітичну активність визначали за загальним часом лізису 

фібринового згустку плазми крові, який утворився після полімеризації фібрину 

еуглобулінової фракції, внаслідок додавання розчину CaCl2. В конічній скляній 

пробірці отриману еуглобулінову фракцію розчиняли у 250 мкл 0,05 М трис-

HCl буфері, рН 7,4 та додавали 0,1 мл 25 мМ CaCl2. Пробу інкубували за 

температури 37°С та визначали час (в годинах) повного лізису згустку [212]. 

 

2.14. Визначення часу Хагеман-залежного фібринолізу плазми крові 

 

У пластиковий посуд для аналізу вносили 8 мл дистильованої води, 0,2 мл 

1 % розчину оцтової кислоти, 0,5 мл плазми крові та 0,5 мл 0,5% суспензії 

каоліну. Суміш обережно перемішували та інкубували за 37°С протягом 30 хв, 
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потім центрифугували 6 хв за 1500 об/хв та відбирали надосадову рідину. Осад 

розчиняли у 0,5 мл 0,05 М трис-НCl буфері, pH 7,4 та індукували утворення 

згустку внесенням рівного об'єму 0,025 М розчину хлориду кальцію. Після 

утворення згустку визначали час (у хвилинах) його повного лізису [211].  

 

2.15. Визначення активності плазміногена в плазмі крові 

 

Активність плазміногену вимірювали з використанням хромогенного 

субстрату S2251 [331]. В інкубаційне середовище послідовно вносили 0,05 М 

Трис-НСІ буфер, рН 7,4; 25 мкл плазми; 3 мМ S2251; 5-10 МО/мл стрептокінази. 

Об’єм інкубаційного середовища становив 250 мкл. Інкубацію проводили при 

37
о
С. Реєстрацію поглинання вивільненого п-нітроаніліну проводили в 

двохвильовому режимі за довжини хвилі 405 нм та 492 нм на ридері-

спектрофотометрі для мікропланшетів SmartSpec Plus, через певні проміжки 

часу. В плазмі практично здорових донорів активність плазміногену становила 

100 ± 5 %. [211]. 

 

2.16. Визначення активності α2-антиплазміну в плазмі крові 

 

Активність α2-антиплазміну вимірювали з використанням хромогенного 

субстрату S2251 [330]. В інкубаційне середовище послідовно вносили 0,05 М 

Трис-НСІ буфер, рН 7,4; 25 мкл плазми; 0,5 к.о./мл плазміну; 3 мМ S2251. 

Інкубацію проводили протягом 2-5 хвилин при 37
о
С. Об’єм інкубаційного 

середовища становив 250 мкл. Реєстрацію поглинання вивільненого п-

нітроаніліну проводили в двохвильовому режимі за довжини хвилі 405 нм та 

492 нм на ридері-спектрофотометрі для мікропланшетів SmartSpec Plus через 

певні проміжки часу. В плазмі практично здорових донорів активність α2-

антиплазміну становила 80 -110%. [211].  
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2.17. Визначення вмісту розчинних фібрин-мономерних комплексів в 

плазмі крові 

 

Розчинні фібрин-мономерні комплекси у плазмі крові хворих та донорів 

визначали фосфатним методом [208]. У конічні скляні пробірки вносили 0,25 

мл плазми крові, 0,25 мл 0,1 М фосфатного буфера рН 7,5, що містить 0,065 М 

NaCl, 0,2% 6-АГК і 0,1% цитрат натрію. Суміш ретельно перемішували, 

додавали 0,4 мл 1 М фосфатного буфера рН 7,5, повторно перемішували і 

залишали на 30 хвилин за температури 22°С. Результати оцінювали 

напівкількісно, за формою осаду, що з'являвся: дрібні частинки - 0,035 мг/мл (1 

у.о.), пластівчаста муть - 0,07 мг/мл (2 у.о.), пластівці, нитки - 0,105 мг/мл (3 

у.о.), гелеподібний осад - 0,14 мг/мл. (4 у.о.). Оцінка кількості розчинних 

фібрин-мономерних комплексів проводили за калібрувальним графіком, 

отриманим для плазми крові донорів з додаванням відомої кількості 

мономерного фібрину людини.  

 

2.18. Визначення вмісту фібриногену в плазмі крові 

 

Визначення вмісту фібриногену проводили спектрофотометричним 

методом [208]. У скляну пробірку вносили 0,2 мл досліджуваної плазми, 1,7 мл 

0,1 М фосфатного буфера рН 7, 0,1 мл тромбіну (2 NIH) та 0,1 мл 0,04 М 

монойодоцтової кислоти. Суміш ретельно перемішували скляною паличкою та 

залишали в термостаті за 37°С протягом 30 хв. Утворений згусток фібрину 

виймали шляхом викручування на паличку та віджимали рідину, натискуючи на 

стінки пробірки. Далі згусток на паличці декілька разів промивали в холодному 

розчині 0,13 М хлористого натрію, рідину видаляли з поверхні легким дотиком 

до фільтрувального паперу. 
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Згусток розчиняли в 5 мл 1,5% розчину оцтової кислоти. Концентрацію 

білка в отриманому розчині визначали спектрофотометрично за довжин хвилі 

280 та 320 нм. Вміст фібриногену в плазмі крові розраховували за формулою: 

 

Ф = (Е280 – Е320) 255 / 15,06 

 

де Ф – концентрація фібриногену в плазмі (г/л); 255 – коефіцієнт для 

перерахунку вмісту фібриногену в об’ємі зразка на його концентрацію в плазмі; 

15,06 – коефіцієнт екстинції поглинання за довжини хвилі 280 нм 1% розчину 

фібрину в кислому середовищі.  

 

2.19. Визначення концентрації олігопептидів та рівня молекул середньої 

маси в сироватці крові 

 

Для визначення рівня молекул середньої маси у центрифужні скляні 

пробірки вносили 1 мл сироватки крові та 0,5 мл розчину трихлороцтової 

кислоти (100 г/л), обережно перемішували та центрифугували протягом 30 хв за 

3000 об/ хв. Супернатант відбирали та розводили у 10 разів дистильованою 

водою. Проводили спектрофотометричне вимірювання за λ 254 нм. 

Концентрацію олігопептидів у складі фракції молекул середньої маси 

визначали за методом Бредфорд [213]. 

  

2.20. Очистка фракції імуноглобулінів класу G з сироватки крові  

 

Фракцію, яка містила IgG виділяли з сироватки крові хворих та донорів 

методом афінної хроматографії на протеїн А сефарозі [214].  

На колонку з носієм (об’єм носія 5 мл, сорбційна здатність – 35 мг IgG/мл 

носія) наносили сироватку крові, враховуючи загальну ємність сорбенту. 

Неспецифічно зв’язані білки відмивали 0,05 М трис-НCl буфером, pH 7,4 зі 
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швидкістю 1 мл/хв. Елюцію проводили 100 мМ гліцин-HCl, pH 2,2 зі 

швидкістю 1 мл/хв. Вміст білка контролювали за допомогою зміни поглинання 

при 280 нм, що реєструвалось УФ-датчиком хроматографа. Проби, які містили 

білок, об’єднували та висолювали насиченим розчином сульфату амонію до 

кінцевої концентрації 50% і залишали на ніч за температури 4°С. Висол 

центрифугували за 3000 об/хв, 30 хв. та розчиняли осад в певному об’єму 50 

мМ Na-фосфатного буфера, pH 7,4. 

Фракцію додатково доочищували для видалення окремих важких та 

легких ланцюгів імуноглобулінів на Sephadex G75 (колонка 1,6×60 см). 

Хроматографічне розділення проводили у 20 мМ Na-фосфатному буфері pH 7,4 

зі швидкістю 1 мл/хв. Вміст білка контролювали за допомогою зміни 

поглинання при 280 нм, що реєструвалось УФ-датчиком хроматографа. 

Фракції, що містили білок об’єднували та ліофільно висушували для подальшої 

роботи. 

Чистоту препарату антитіл контролювали методом диск-електрофорезу в 

ПААГ за Лемлі в денатуруючих умовах (пункт 2.26) [215].  

 

2.21. Отримання протромбінуз плазми крові 

 

Протромбін отримували з плазми крові людини методом сорбування 

вітамін К-залежних білків на сірчанокислому барії (з розрахунку 120 г BaSO4 

на 1 л плазми). Сорбат елюювали 50 мМ трис-НСl буфером, рН 7,4, що містить 

200 мМ NаСl, 10 мМ бензамідин і 20 мМ ЕДТА. 

Для очищення протромбіну використовували іонообмінну хроматографію 

на Q-сефарозі (об’єм колонки – 5 мл, сорбційна здатність – 70 мг білка/мл). 

Розчин сорбованих з сірчанокислого барію білків (загальна кількість 50 мг) 

наносили зі швидкістю 1 мл/хв. Після нанесення неспецифічно зв’язані білки 

елюювали 50 мМ трис-HCl буфером pH 7,4, який містив 250 мМ NaCl, 1 мМ 

бензамідину зі швидкістю 1 мл/хв. Фракцію, що містила протромбін, елюювали 
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буфером з вмістом 400 мМ NaCl. Швидкість елюції складала 1 мл/хв. Вміст 

білка контролювали за допомогою зміни поглинання при 280 нм, що 

реєструвалось УФ-датчиком хроматографа. Елюат додатково очищували 

методом гель-фільтрації на сефакрилі S-200 (колонка – 2,6×90 см). 

Хроматографічне розділення проводили у 20 мМ Na-фосфатному буфері pH 7,4 

зі швидкістю 0,75 мл/хв. Вміст білка контролювали за допомогою зміни 

поглинання при 280 нм, що реєструвалось УФ-датчиком хроматографа. 

Фракції, що містили білок об’єднували та ліофільно висушували для подальшої 

роботи. [216]. 

Для контролю якості отриманого препарату проводили електрофорез у 

поліакриламідному гелі в присутності додецилсульфату натрію за методом 

Лемлі (пункт 2.26) [215]. Для ідентифікації протромбіну та його похідних 

використовували поліклональні антитіла до даного білка. Отриманий препарат 

був електрофоретично чистий та не виявляв спонтанної амідолітичної 

активності протягом 12 годин. 

 

2.22. Отримання Е-фрагменту фібрину 

 

Фрагмент Е отримували гідролізом стабілізованого фібрину, який 

проводили плазміном 4-5 годин за температури 37
0 

С з наступним видаленням 

плазміну методом афінної хроматографії на лізин-сефарозі об’єм колонки – 25 

мл, сорбційна здатність – 1,2 мг плазміногену/плазміну на мл). Швидкість 

нанесення та елюції складала 2 мл/хв в 10 мМ фосфатному буфері рН 6,0. 

Для отримання комплексу DD-Е використовували іонообмінну 

хроматографію на КМ-сефадексі (об’єм колонки – 5 мл, сорбційна здатність – 

55 мг білка/мл). Гідролізат фібрину наносили в 10 мМ фосфатному буфері рН 

6,0. Швидкість нанесення та швидкість елюції складала 1 мл/хв. Елюцію 

матеріалу, що зв’язався з колонкою, проводили в 100 мМ фосфатному буфері 

рН 7,4, 300 мМ NаСl. Вміст білка контролювали за допомогою зміни 
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поглинання при 280 нм, що реєструвалось УФ-датчиком хроматографа. 

Фракції, що містили білок об’єднували та використовували для подальшої 

процедури очистки. Е-фрагмент фібрину, що входить до складу (DD)E 

комплексу, відокремлювали від D-димеру методом гель-фільтрації на сефакрилі 

S-300 (2х115 см), в 50 мМ трис-HCl буфері, pH 7.4, який містить 1 М KCNS, зі 

швидкістю 0,8 мл/хв. Вміст білка контролювали за допомогою зміни 

поглинання при 280 нм, що реєструвалось УФ-датчиком хроматографа. 

Фракції, що містили білок об’єднували та ліофільно висушували для подальшої 

роботи. [217].  

 

2.23. Виділення та характеристика фібриногену 

 

Фібриноген виділяли з оксалатної плазми крові людини шляхом 

висолювання сульфатом натрію [218]. Фібриноген очищали від домішок 

плазміногена методом афінної хроматографії на лізин-сефарозі (об’єм колонки 

– 25 мл, сорбційна здатність – 1,2 мг плазміногену/плазміну на мл). Швидкість 

нанесення та елюції складала 2 мл/хв в 10 мМ фосфатному буфері рН 6,0. 

Очистка фібриногену на лізин-сефарозі дозволяє отримати фібриногену в якому 

кількість плазміногену складає менше ніж 0,05 %. Чистоту отриманого 

препарату контролювали методом диск-електрофорезу у 10% ПААГ (пункт 

2.26) [215] (Рис.2.1). Отримані препарати зберігали за -20°С протягом 3 місяців. 

 

 

Рис. 2.1. Електрофореграма препаратів 

фібриногену: 

А – Фг за присутності β-меркаптоетанолу  

  Б – Фг за відсутності β-меркаптоетанолу 

 

. 
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2.24. Отримання поліклональних антитіл проти Е-фрагменту фібрину 

 

Після імунізації та отримання сироватки крові в кількості 50-100 мл, 

проводили очищення поліклональних антитіл проти Е-фрагменту фібрину, 

використовуючи метод афінної хроматографії на протеїн А сефарозі [214].  

Сироватку крові, одержану за стандартною методикою, висолювали сульфатом 

амонію до кінцевої концентрації останнього 45 %. Після додавання сульфату 

амонію розчин залишали на 12-24 години за 4
0
С для повного осадження 

цільових білків. Після чого даний розчин центрифугували за 1500 g протягом 

45 хвилин при температурі 4
0
С. Осад, що утворився при висолювані сульфатом 

амонію використовували в подальшій роботі. Осад розчиняли в об’ємі, який 

дорівнює половині об’єму сироватки крові, що висолювали, 0,05 М трис-НCl 

буфером, рН 7,4, що містив 0,13 М NaCl та звільнялися від домішок сульфату 

амонію, використовуючи метод гель-хроматографії на колонці з Sephadex G-25. 

Отриманий таким чином розчин використовували як стартовий матеріал для 

афінної хроматографії на протеїн А сефарозі. 

На колонку з носієм (об’єм носія 5 мл, сорбційна здатність – 35 мг IgG/мл 

носія) наносили  20 мл розчиненого висолу. Неспецифічно зв’язані білки 

відмивали 0,05 М трис-НCl буфером, pH 7,4 зі швидкістю 1 мл/хв. Елюцію 

проводили 100 мМ гліцин-HCl, pH 2,2 зі швидкістю 1 мл/хв. Вміст білка 

контролювали за допомогою зміни поглинання при 280 нм, що реєструвалось 

УФ-датчиком хроматографа. Проби, які містили білок, об’єднували та 

висолювали насиченим розчином сульфату амонію до кінцевої концентрації 

50% і залишали на ніч за температури 4°С. Висол центрифугували за 3000 

об/хв, 30 хв. та розчиняли осад в певному об’єму 50 мМ Na-фосфатного буфера, 

pH 7,4. 

Фракцію додатково доочищували для видалення окремих важких та 

легких ланцюгів імуноглобулінів на Sephadex G75 (колонка 1,6×60 см). 

Хроматографічне розділення проводили у 20 мМ Na-фосфатному буфері pH 7,4 
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зі швидкістю 1 мл/хв. Вміст білка контролювали за допомогою зміни 

поглинання при 280 нм, що реєструвалось УФ-датчиком хроматографа. 

Фракції, що містили білок об’єднували та ліофільно висушували для подальшої 

роботи. 

Чистоту препарату антитіл контролювали методом диск-електрофорезу в 

ПААГ за Лемлі в денатуруючих умовах (пункт 2.26) [215]. 

 

2.25. Синтез афінних сорбентів 

 

Синтез сорбентів проводили за стандартною методикою [219]. Сухий 

сорбент (BrCN-активована сефароза) перемішували 20 хв у 1 мМ HCl та 

промивали 2 рази цим же розчином на скляному фільтрі під вакуумом. Білок 

(ліганд), який необхідно було коньюгувати (ліганд) з сорбентом розчиняли в 

концентрації 10 мг/мл у 0,1 М NaHco3 буфері, рН 8,3, що містив 0,1 М NaCl. 

Розчин ліганду змішували зі суспензією носія та інкубували протягом 3-4 годин 

при 250С на шейкері. Усі незв’язані молекули білка видаляли промиваючи 

сорбент на скляному фільтру спочатку 0,1 М NaHCO3 буфером, рН 4,0, що 

містив 0,1 М NaCl, а потім 0,1 М NaHCO3, рН 8,3, що містив 0,1 М NaCl. 

Блокування активних груп сорбенту, що залишились вільними після 

інкубування з білком, блокували інкубацією з розчином 1,0 М гліцину, рН 8,3 

протягом 1 години за 25
0
С за постійного перемішування. Усі незв’язані 

молекули гліцину видаляли промиваючи сорбент на скляному фільтру спочатку 

0,1 М NaHCO3 буфером, рН 4,0, що містив 0,1 М NaCl, а потім 0,1 М NaHCO3, 

рН 8,3, що містив 0,1 М NaCl. Після видалення незв’язаним молекул гліцина, 

отриманий сорбент може бути використано для подальшої роботи. 
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2.26. Електрофорез у поліакриламідному гелі за присутності 

додецилсульфату натрію 

Електрофоретичний аналіз білків проводили використовуючи метод диск-

електрофорезу у 7,5-10% поліакріламідному гелі за присутності 

додецилсульфату натрію в системі Лемлі в денатуруючи умовах [215]. Для 

відновлення дисульфідних зв’язків застосовували 5 % β-меркаптоетанол.  

Електрофорез проводили у апараті для вертикального препаративного 

диск-електорофорезу (BioRad) у скляних пластинах завтовшки 1 мм за сили 

струму 19 мА для концентруючого та 35 мА для розділяючого гелів. Гелі 

фарбували 0,125% розчином кумасі G-250 у 25 % ізопропанолі та 10 % оцтовій 

кислоті або азотнокислим сріблом. Відмивку від надлишкової фарби проводили 

використовуючи розчин 0,8 % оцтової кислоти.  

Використовували маркерну суміш білків з наступними молекулярними 

масами: 94 кДа (фосфорилаза В), 67 кДа (альбумін), 43 кДа (овальбумін), 30 

кДа (ангідраза), 20,1 кДа (соєвий інгібітор трипсину), 14,4 (лактальбумін) 

(Аmersham Biosciences). 

 

2.27. Вестерн-блотинг  

 

Метод вестерн-блотингу проводили за стандартним протоколом [210]. 

Зразки плазми крові/сироватки/фракції цільових білків готували для 

проведення диск-електрофорезу стандартним способом. Електрофоретичне 

розділення білків проводили за методом Лемлі, використовуючи 10 % ПААГ. 

Надалі проводили перенесення білків з поліакриламідної пластинки на 

нітроцелюлозну мембрану протягом 1 години за 25°С та силі струму 150 мА у 

15 мМ трис-HCl буфері, рН 8,4, що містив 120 мМ гліцину та 20 % етанолу. 

Після переносу, для перевірки якості цього процесу, нітроцелюлозну пластинку 

забарвлювали розчином 0,1 % Ponso в 5 % оцтовій кислоті. Після забарвлення 

нітроцелюлозну пластинку відмивали і для блокування неспецифічних ділянок 
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зв’язування інкубували з 5  % знежиреним молоком протягом ночі за 4°С. Після 

кожного етапу інкубації проводили відмивку 50 мМ трис-HCl буфером з 

вмістом 0,1% твін-20, тричі по 5 хв. Наступну інкубацію проводили з 

первиними антитілами до цільового білку за 37°С протягом 60 хв. На 

наступному етапі використовували вторинні антитіла, кон’юговані з 

пероксидазою хрону, інкубацію з якими також проводили за 37°С протягом 60 

хв. Для детекції поліпептидних зон в якості субстрату використовували 3,3'-

діамінобензидин. 

 

2.28. Імуноферментний аналіз 

 

Імуноферментний аналіз проводили у планшетах із сорбційною здатністю 

для мікропланшеточного спектрофотометру [215]. Плазму крові розводили 0,05 

М трис-HCl буфером, pH 7,4 у співвідношенні 1:100 та інкубували за 4
о
С 

протягом ночі. Для видалення неспецифічно зв’язаних молекул 

використовували 50 мМ трис-HCl буфер, pH 7,4 з вмістом 0,1% твін 20. 

Блокування вільних місць зв’язування на планшеті, після інкубації з 

антигенами, проводили 5 % розчином знежиреного молока за 37°С протягом 60 

хв. Первинні та вторинні антитіла готували відповідно до рекомендацій 

виробника, інкубацію проводили за 37°С протягом 60 хв. Візуалізацію реакції 

проводили субстратом для лужної фосфатази (1 мг/мл паранітрофенілфосфату у 

10 % диетаноламіні, рН 9,8) за 37°С протягом 60 хв, та вимірювали зміни 

оптичного поглинання за довжини хвиль 405 та 492 нм на мікропланшеточному 

спектрофотометрі µQuant (BioTek Instruments). 

 

2.29. Визначення концентрації білка за поглинанням в УФ-області спектру 

 

Визначення концентрації білків проводили на спектрофотометрі 

SmartSpec Plus (BioRad) у кюветах з довжиною пробігу променя 1 см за 
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довжини хвилі 280 нм. Для розрахунку концентрації цільового білка 

використовували індивідуальні коефіцієнти молярної екстинції.  

 

2.30. Дослідження агрегації тромбоцитів 

 

Процес агрегації тромбоцитів досліджували на фотооптичному 

агрегометрі АР2110 «Солар» (Білорусь). Оптичний метод є стандартом для 

аналізу активності тромбоцитів, однак недоліком даної методики є залежність 

оптичних характеристик від нетромбоцитарних причин, таких як ліпідемія та 

протеїнемія. Крім того, в процесі підготовки до дослідження in vitro 

відбувається зміна активності тромбоцитів [220]. 

Кров для аналізу отримували з ліктьової вени широкою голкою в 

пластикові пробірки з антикоагулянтом 3,8% цитратом натрію у співвідношенні 

9:1 з 8 до 9 годин ранку натщесерце. Багату та бідну тромбоцитами плазму 

крові для дослідження агрегації тромбоцитів отримували центрифугуванням за 

160 та 250 g відповідно. Агрегацію тромбоцитів досліджували впродовж 

перших 2 годин після забору крові. Як індуктор агрегації використовували 

АДФ (кінцева концентрація 2,5 мкМ). Ступінь агрегації визначали як 

максимальний рівень світлопропускання плазми крові після внесення індуктора 

агрегації. Вміст тромбоцитів у зразках стандартизували за показниками 

агрегометра до 2×10
5
±5 % на 1 мкл проби шляхом розведення бідною 

тромбоцитами плазмою.  

 

2.31. Вивчення властивостей тромбоцитів методом протокової 

цитофлуориметрії 

 

Процеси взаємодії (активація та агрегація) фракції тромбоцитів з 

потенційними ефекторами аналізували на протоковому цитофлуориметрі 

COULTER® EPICSTM XLTM Flow Cytometer (Beckman Coulter). Зміни 
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властивостей тромбоцитів аналізували під час сканування поверхні клітин 

лазером, який випромінював за довжини хвилі 488 нм. Цей процесс дозволяє 

вимірювати 2 параметри: пряме світлорозсіювання (FSC) та бічне 

світлорозсіювання (SSC). Пряме світлорозсіювання характеризує зміни розмірів 

клітини та утворення клітинних агрегатів, бічне світлорозсіювання показує 

зміни у поверхні клітинної мембрани та може бути використане для визначення 

факту індукування процессу активації.  

У якості індуктора тромбоцитарної функції використовували Е-фрагмент 

фібрину у концентрації 75 мкг/мл. 

 

2.32. Виділення ДНК з лімфоцитів периферичної крові 

 

ДНК виділяли із лімфоцитів венозної крові пацієнтів та донорів за 

допомогою стандартного методу – шляхом гідролізу лізатів клітин протеїназою 

К з наступною фенольною екстракцією [221]. Для виділення ДНК із лімфоцитів 

крові спочатку до 1 об'єму холодної крові для лізису лейкоцитів додавали 7-9 

об'ємів буферу, що містить 5 мМ МgCl2, 10 мМ трис-НСl, pH 8,0, 1% Тритон Х-

100, 0,32 М сахарозу, й осаджували ядра шляхом центрифугування за 2500 

об/хв та 4°С протягом 15 хвилин. Осад ядер ресуспендували в 460–1840 мкл 

(при виділені ДНК із 3–10 мл крові) буфера, що містить 100 мМ NaCl, 10 мМ 

трис-НСl, 1 мМ ЕДТА (рН 8,0). Далі додавали 10% розчин додецилсульфату 

натрію до кінцевої концентрації 0,5% і протеїназу К до кінцевої концентрації 

100 мкг/мл. Після інкубації лізатів ядер протягом 4 годин при 55°С чи 12-16 

годин при температурі 37°С здійснювали їх депротеінізацію шляхом 

послідовної екстракції фенолом (рН 8,0), сумішшю рівних об'ємів фенолу і 

хлороформу та хлороформом до зникнення інтерфази після центрифугування. 

Осад ДНК отримували додаванням 2-2,5 об'ємів холодного етилового спирту, 

центрифугували, промивали 70% етиловим спиртом, підсушували і розчиняли в 

0,1х ТЕ буфері (10 мМ трис-НСl, 1 мМ ЕДТА, рН 8,0). Кінцеву концентрацію 
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ДНК доводили до 100 мкг/мл. Якість препаратів ДНК визначали за 

спектральними характеристиками та шляхом електрофорезу в 0,6% агарозному 

гелі. Спектральні характеристики визначали на спектрофотометричному 

приладі NanoPhotometer 7122 V2.2.3 (Implen, Німеччина). 

 

2.33. Ампліфікація ДНК in vitro 

 

Генотипування для детекції поліморфізмів 5G/4G гена PAI-1, G20210A 

гена FII та G1691A гена FV проводили методом алельспецифичної полімеразної 

ланцюгової реакції (ПЛР) [222] в автоматичному режимі на термоциклері 

iCycler виробництва фірми „BIO-RAD” (США). Режим проведення 

полімеразної ланцюгової реакції наведений у табл. 2.1. 

ПЛР ми проводили за допомогою діагностичних наборів для 

виявлення поліморфізмів в геномі людини методом ПЛР “SNP-експрес” 

фірми Літех (Росія) із наступною електрофоретичною детекцією 

продуктів. Для кожного зразка ДНК готували 2 робочі суміші: з реакційною 

сумішшю алель 1 або з реакційною сумішшю алель 2. 

До складу робочої суміші входили: розбавлююча суміш – 17,5 мкл; 

реакційна суміш (алель 1 або алель 2) – 2,5 мкл; термостабільна Taq ДНК-

полімераза – 0,2 мкл; ДНК – 2 мкл. 

В кожну пробірку окрім робочої суміші вносили по 1 краплі (приблизно 

25 мкл) мінерального масла для запобігання випаровування суміші в 

ампліфікаторі, після чого пробірки закривали та центрифугували 3-5 секунд 

при 1500 об/хв за кімнатної температури на мікроцентрифузі-вортексі. Далі 

пробірки розміщували в ампліфікаторі (табл. 2.1). Після ампліфікації зразки 

охолоджували при кімнатній температурі. 
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Таблиця 2.1 

Умови проведення специфічної полімеразної ланцюгової реакції 

досліджуваних генів 

Ген Мутація Тип аналізу 
Температурний 

режим 

PAI-1 5G/4G 
Аналіз поліморфізму типу 

інерція / делеція 

94C – 5 хв  

93C – 1 хв 1 цикл 

 

93C – 10 сек 

64C – 10 сек 

72C – 20 сек  

 

 

35 циклів 

 

FII G20210A 

Виявлення 

мононуклеотидної заміни 

 

72C – 1 хв 

 

1 цикл 

FV 

G1691A 

(лейденська 

мутація) 
72C – 1 хв  

 

 

 

2.34. Електрофорез в агарозному гелі  

 

Розділення продуктів ампліфікації проводили в 2 % агарозному гелі, 

приготованому на 90 мМ трис-НСl, 90 мМ борна кислота, 2 мМ ЕДТА, рН 8,0) 

методом горизонтального електрофорезу [223]. Для візуалізації результатів 

електрофорезу гелі забарвлювали 1 % розчином броміду етидія з розрахунку 5 

мкл на 50 мл розплавленого гелю. Фрагменти ДНК візуалізувалися на УФ-

трансілюмінаторі з довжиною хвилі 310 нм у вигляді помаранчево-червоних 

смужок. 

Інтерпретацію результатів проводили наступним чином (табл. 2.2.): 
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Таблиця 2.2 

Інтерпретація результатів 

Реакційна суміш 

Алель 1 (нормальний) 

Реакційна суміш 

Алель 2 (мутантний) 

Інтерпретація 

результату 

+ 

(продукт ампліфікації 

візуалізується) 

– 

(продукт ампліфікації не 

візуалізується) 

гомозигота, 

дикий тип (норма) 

+ 

(продукт ампліфікації 

візуалізується) 

+ 

(продукт ампліфікації 

візуалізується) 

 

гетерозигота 

– 

(продукт ампліфікації не 

візуалізується) 

+ 

(продукт ампліфікації 

візуалізується) 

гомозигота, 

мутант 

 

 у разі візуалізації продукту ампліфікації лише в пробірці з реакційною 

сумішшю алель 1 – в зразку ДНК наявна лише нормальна алель, отже в 

даному випадку зразок належить нормальній гомозиготі (дикий тип). 

 у разі візуалізації продукту ампліфікації в пробірках як з реакційною 

сумішшю алель 1, так і алель 2 – в зразку ДНК наявні нормальна та мутантна 

алелі, отже в даному випадку зразок належить гетерозиготі. 

 у разі візуалізації продукту ампліфікації лише в пробірці з реакційною 

сумішшю алель 2 – в зразку ДНК наявна лише мутантна алель, отже в 

даному випадку зразок належить мутантній гомозиготі. 

 

2.35. Аналіз поліморфізму 5G/4G в гені PAI-1 

 

Дослідження поліморфізму 5G/4G в гені PAI-1 проводили з 

використанням ПЛР. Продукти ампліфікації аналізували за допомогою 

електрофорезу в 2% агарозному гелі. Гелі забарвлювали бромідом етидія та 

візуалізували на УФ-трансілюмінаторі. Результати аналізу даного полiморфiзму 

наведено на рис.2.2. 
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   1       2      3       4       5      6      7      8     М 

 

 

Рис. 2.2. Електрофореграма фрагментів ПЛР-продукту гена PAI-1 (5G/4G) 

в 2% агарозному гелі: 

1,2 – негативний контроль 

3,4 – гомозигота, дикий тип (5G/5G) 

5,6 – гетерозигота (5G/4G) 

7,8 – гомозигота, мутант (4G/4G) 

М – маркер молекулярної маси (1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 250, 200, 

150, 100, 50 bp) 

 

 

2.36. Аналіз поліморфізму G20210A в гені FII 

 

 

Дослідження поліморфізму G20210A в гені FII проводили з 

використанням ПЛР. Продукти ампліфікації аналізували за допомогою 

електрофорезу в 2 % агарозному гелі. Гелі забарвлювали бромідом етидія та 

візуалізували на УФ-трансілюмінаторі. Результати аналізу даного полiморфiзму 

наведено на рис.2.3. 
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     1         2       3         4       5        6      М 

 

 

Рис. 2.3. Електрофореграма фрагментів ПЛР-продукту гена FII (G20210A) 

в 2% агарозному гелі: 

1,2 – негативний контроль 

3,4 – гомозигота, дикий тип (GG) 

5,6 – гетерозигота (GA) 

М – маркер молекулярної маси (1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 

250, 200, 150, 100, 50 bp) 

 

 

 

2.37. Аналіз поліморфізму G1691A в гені FV 

 

Дослідження поліморфізму G1691A в гені FV проводили з використанням 

ПЛР. Продукти ампліфікації аналізували за допомогою електрофорезу в 2% 

агарозному гелі. Гелі забарвлювали бромідом етидія та візуалізували на УФ-

трансілюмінаторі. Результати аналізу даного полiморфiзму наведено на рис.2.4. 
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    1         2       3        4       5        6     М 

 

 

Рис. 2.4. Електрофореграма фрагментів ПЛР-продукту гена FV (G1691A) в 

2% агарозному гелі: 

1,2 – негативний контроль 

3,4 – гомозигота, дикий тип (GG) 

5,6 – гетерозигота (GA) 

М – маркер молекулярної маси (1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 

250, 200, 150, 100, 50 bp) 

 

2.38. Статистична обробка результатів досліджень 

 

Статистичну обробку отриманих результатів досліджень проводили 

використовуючи комп’ютерні програми Origin 7.0 та TotalLab 2.01. 

Достовірними вважали відмінності при р<0,05. Гістограми інтенсивності 

бічного та прямого світлорозсіювання, що представлені на рисунках, є 

типовими для серії повторюваних дослідів (щонайменше три в кожній серії). 

Частоти алелів та теоретично очікуваний розподіл генотипів розраховували за 

методом, запропонованим В.Г. Лі [224]. Відмінності розподілу генотипів в 

досліджуваних групах розраховували з використанням методу Fisher’s exact test 

по критерію χ2 і критерію Фішера. Достовірними вважали відмінності 

розподілу генотипів при P<0,05.  
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

 

3.1. Стан системи зсідання за атеротромботичного та кардіоемболічного 

ішемічного інсультів 

 

Цереброваскулярні захворювання на сьогодні є актуальною проблемою 

сучасної медицини, оскільки залишаються однією з основних причин 

смертності та інвалідизації серед найбільш працездатного населення віком від 

40 до 60 років. Домінуюча роль в структурі всіх цереброваскулярних 

захворювань належить гострим ішемічним порушенням мозкового кровообігу – 

до 70 % всіх інсультів припадає саме на ішемічні. Серед випадків ішемічного 

інсульту, атеротромботичний та кардіоемболічний інсульти є одними з 

найпоширеніших підтипів. Атеротромботичний інсульт зазвичай виникає на 

фоні атеросклерозу церебральних артерій. Атеросклеротична бляшка звужує 

просвіт судини та сприяє тромбоутворенню. Кардіоемболічний інсульт виникає 

за повної чи часткової закупорки мозкової артерії емболом, за кардіогенної 

емболії при клапанних пороках серця або за інших уражень серця, що 

супроводжуються утворенням в його порожнинах пристінкових тромбів. Часто 

кардіоемболічний інсульт розвивається внаслідок пароксизму миготливої 

аритмії [167, 225]. 

Одним з провідних патогенетичних чинників цереброваскулярної ішемії є 

дезорганізація системи гемостазу, що призводить до внутрішньосудинного 

тромбоутворення, зміни реологічних властивостей крові та порушення 

мікроциркуляції в ішемізованих тканинах [226]. Деталізація молекулярних 

механізмів, які лежать в основі розвитку даного захворювання має принципове 

значення не лише з точки зору розробки нових фармакологічних препаратів 
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направленої дії, а й відкриває значні перспективи в області клінічної 

діагностики патологічних проявів системи гемостазу. 

Враховуючи, що лікування інсульту є обмеженим, найкращий спосіб 

зменшити негативні наслідки від цього патологічного стану – вчасне первинне 

попередження, індивідуалізоване лікування та реабілітація [5]. На сьогоднішній 

день вкрай необхідним є як вивчення причин та механізмів розвитку інсульту 

та його підтипів, так і пошук нових біомаркерів, які можуть бути застосовані в 

діагностиці для виявлення осіб з високим ризиком розвитку інсульту, а також 

контролю та оптимізації лікування хворих. 

Для попередньої діагностики стану системи зсідання крові та 

встановлення характеру і напрямку порушення балансу між системою 

фібринолізу та системою зсідання ефективно використовуються 

коагулометричні або хронометричні тести. До найпоширеніших лабораторних 

тестів належать визначення тромбінового часу, протромбінового часу, 

активованого часткового тромбопластинового часу та анцистронового часу 

[227, 228]. Скорочення часу зсідання плазми крові хоча б в одному з зазначених 

коагулометричних тестів вказує на ризик розвитку тромбофілії. Проте, відомо, 

що загроза розвитку тромботичних ускладнень може виникати за нормальних 

або навіть скорочених показників часу зсідання плазми крові у 

коагулометричних тестах. У зв’язку з цим скринінгова коагулограма не в усіх 

випадках дозволяє оцінити ризик розвитку тромбозів [229]. Водночас, 

хронометричний тест є доступним та швидким у виконанні і отримання 

адекватного результату значно полегшує виявлення характеру порушень у 

системі гемостазу.  

Для оцінки стану системи зсідання за атеротромботичного ішемічного 

інсульту та кардіоемболічного ішемічного інсульту було використано 4 

коагулометричні тести з метою виявлення найбільш оптимальної методики для 

попередньої діагностики стану системи гемостазу. Зовнішній шлях зсідання 

крові відтворювали за допомогою тесту “протромбіновий час” (ПЧ), де 
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швидкість утворення згустку суттєво залежить від концентрації фактора VII. 

Подовження ПЧ може спостерігатися за дефіциту вітаміну К (терапія 

варфарином), факторів V та X, ДВЗ-синдрому та печінкової недостатності 

[230]. 

За атеротромботичного ішемічного інсульту спостерігалось значне 

варіювання показників тесту “протромбіновий час”, що не дало змоги 

встановити статистично достовірні зміни часу зсідання плазми крові 

дослідженої групи хворих відносно донорів (рис. 3.1.). 

 

Рис. 3.1. Час зсідання плазми крові у тесті “Протромбіновий час”: 

1 – донорів, n=35 

2 – 84% хворих на атеротромботичний ішемічний інсульт, n=54 

3 – 16% хворих на атеротромботичний ішемічний інсульт, n=10  

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

 

Було показано, що за розвитку атеротромботичного ішемічного інсульту 

ПЧ зсідання плазми крові становив 19,42±5,70 с., в той час як для донорів 

показник тесту складав 17,1±0,60 с. 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 
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скринінгу, який статистично достовірно не відрізнявся від контрольного і 

становив 17,79±3,10 с. У мінорної кількості пацієнтів (16% групи) час зсідання 

плазми крові був значно подовжений і становив 29,19±1,81 с.  

За кардіоемболічного ішемічного інсульту 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 (рис. 3.2.).  

 

Рис. 3.2. Час зсідання плазми крові у тесті “Протромбіновий час”: 

1 – донорів, n=35 

2 – 84% хворих на кардіоемболічний ішемічний інсульт, n=47 

3 – 16% хворих на кардіоемболічний ішемічний інсульт, n=9 

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

 

Протромбіновий час зсідання плазми крові у дослідженій популяції 

хворих становив 20,40±4,28 с, при цьому для 16% групи показник перевищував 

контроль в 1,6 рази, досягаючи 28,27±2,11 с.  

Внутрішній шлях зсідання крові характеризували визначенням 

активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ). Скорочення АЧТЧ 

вважається клінічно мало обґрунтованим, але деякі дослідження показують, що 
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за даної умови підвищується ризик тромбоемболії. Подовження АЧТЧ вказує 

на гіпокоагуляцію та може спостерігатися за наявності у крові антикоагулянтів, 

антифосфоліпідних антитіл, за дефіциту факторів зсідання крові та вітаміну К 

[231, 232]. Нами було показано, що у хворих на атеротромботичний ішемічний 

інсульт спостерігались значні відхилення активованого часткового 

тромбопластинового часу зсідання плазми крові від середнього показника 

групи (рис. 3.3.).  

 

Рис. 3.3. Час зсідання плазми крові у тесті “Активований частковий 

тромбопластиновий час”: 

1 – донорів, n=35 

2 – 68% хворих на атеротромботичний ішемічний інсульт, n=44 

3 – 32% хворих на атеротромботичний ішемічний інсульт, n=21 

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

 

Час зсідання плазми крові у межах дослідженої групи становив 

45,58±13,01 с., в той час як для донорів було характерним 41,20±2,42 с. 68% 

хворих на атеротромботичний ішемічний інсульт мали показники скринінгу у 

межах норми (38,64±7,76 с.), в той час як у 32% пацієнтів дослідженої групи 
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спостерігалось подовження часу зсідання, який перевищував норму у 1,5 разів, 

досягаючи 60,45±1,45 с.  

Активований частковий тромбопластиновий час зсідання плазми крові у 

дослідженій групі хворих на кардіоемболічний ішемічний інсульт становив в 

середньому 49,25±10,80 с. (рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4. Час зсідання плазми крові у тесті “Активований частковий 

тромбопластиновий час”: 

1 – донорів, n=35 

2 – 68% хворих на кардіоемболічний ішемічний інсульт, n=38 

3 – 32% хворих на кардіоемболічний ішемічний інсульт, n=18 

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

 

Як показано на рисунку, у 32% пацієнтів АЧТЧ перевищував показник 

донорів у 1,5 разів і досягав 60,75±1,41 с. 

Функціональну цілісність фібриногену оцінювали за результатами тесту 

“тромбіновий час” (ТЧ). Подовження ТЧ може відбуватися за наявності у крові 

антикоагулянтів, за активації фібринолітичної системи та гіпофібриногенемії. 
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Скорочення ТЧ вказує на ризик тромбоутворення та може спостерігатися за 

першої фази ДВЗ-синдрому або за гіперфібриногенемії [227, 228]. 

Тромбіновий час зсідання плазми крові хворих на атеротромботичний 

ішемічний інсульт складав 18,10±4,04 с., в той час як для донорів показник 

скринінгу становив 14,05±0,49 с. Було встановлено, що основна маса пацієнтів 

має нормальний час зсідання плазми крові – 16,78±2,87 с., але для 16% 

пацієнтів групи було характерним значне подовження часу зсідання плазми 

крові у 1,6 раза відносно донорів (рис. 3.5.). 

 

Рис. 3.5. Час зсідання плазми крові у тесті “Тромбіновий час”: 

1 – донорів, n=35 

2 – 84% хворих на атеротромботичний ішемічний інсульт, n=55 

3 – 16% хворих на атеротромботичний ішемічний інсульт, n=11 

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

 

За кардіоемболічного ішемічного інсульту тромбіновий час зсідання 

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

скринінгового тесту для 66% групи знаходились у межах норми – 16,09±2,30 с., 

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

25,36±1,78 с. (рис. 3.6.). 
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Рис. 3.6. Час зсідання плазми крові у тесті “Тромбіновий час”: 

1 – донорів, n=35 

2 – 66% хворих на кардіоемболічний ішемічний інсульт, n=37 

3 – 34% хворих на кардіоемболічний ішемічний інсульт, n=19 

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

 

Таким чином, за кардіоемболічного ішемічного інсульту спостерігалось 

збільшення кількості пацієнтів з пролонгованим часом зсідання плазми крові за 

даними тестів АЧТЧ та ТЧ. Подовження часу зсідання мало місце у 32% та 34% 

хворих відповідно. За атеротромботичного ішемічного інсульту подовження 

часу зсідання плазми крові у 32% пацієнтів спостерігалось лише при 

проведенні тесту АЧТЧ. 

Оскільки дані анамнезу пацієнтів дозволяють виключити спадкові 

коагулопатії, порушення функціонального стану печінки, викликане хворобами 

різної етіології, наявність ДВЗ-синдрому, подовжений час зсідання плазми 

крові може свідчити про застосування на період забору крові 

антикоагуляційних препаратів або вказувати на присутність у кровотоці 

нефізіологічних інгібіторів каскаду зсідання та фосфоліпід-залежних реакцій. У 

даному відношенні показовою є інгібіторно-корекційна проба АЧТЧ. 



66 

 

Нормалізація АЧТЧ у даній пробі свідчить про дефіцит факторів зсідання, 

відсутність нормалізації – про накопичення ендо- або екзогенних інгібіторів 

зсідання. При проведенні інгібіторно-корекційної проби для пацієнтів обох 

груп було показано відсутність нормалізації часу зсідання плазми крові, тобто 

за розвитку обох підтипів інсульту дефіциту факторів зсідання не 

спостерігається. 

На заключному етапі скринінгового коагулометричного дослідження 

системи зсідання крові хворих обох груп хворих на атеротромботичний 

ішемічний інсульт та хворих на кардіоемболічний ішемічний інсульт було 

проведено визначення анцистронового часу зсідання плазми крові. Анцистрон 

являє собою тромбіноподібний фермент, виділений з отрути щитомордника 

звичайного (Agkistrodon halys halys). Основною відмінністю тесту 

“анцистроновий час” від застосованих раніше методик є те, що 

тромбіноподібний фермент не ініціює каскад зсідання крові, а перетворює 

фібриноген на фібрин шляхом протеолізу безпосередньо, без участі інших 

факторів гемокоагуляції. Анцистрон не активує фактор XIII та не піддається 

інгібуванню антитромбіном III та гепарином. У зв'язку з цим, скорочення 

анцистронового часу зсідання плазми крові вказує на ризик розвитку 

тромбофілії [233-235]. 

При проведенні тесту “анцистроновий час” було виявлено статистично 

достовірне скорочення часу зсідання плазми крові за розвитку обох підтипів 

інсульту відносно показника донорів, що вказує на загрозу тромбофілічних 

ускладнень у хворих (рис. 3.7).  

За атеротромботичного ішемічного інсульту анцистроновий час зсідання 

плазми крові скорочувався на 26% відносно показника донорів, в той час як за 

кардіоемболічного ішемічного інсульту – на 32%. 
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Рис. 3.7. Час зсідання плазми крові у тесті “Анцистроновий час”: 

1 – донорів, n=35 

2 – за атеротромботичного ішемічного інсульту, n=56 

3 – за кардіоемболічного ішемічного інсульту, n=66 

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

 

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 атеротромботичним ішемічним інсультом та хворих 

з кардіоемболічним ішемічним інсультом оптимальним є застосування тесту 

“анцистроновий час”, на результати якого не впливають нефізіологічні 

інгібітори.  

Для підтвердження результатів тесту “анцистроновий час” було 

проведено визначення маркерів тромбінемії у плазмі крові обох груп хворих. 

Одним з найефективніших маркерів для прогнозування інсульту і серцево-

судинних захворювань є фібриноген, відомий як маркер гострої фази [236]. 
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Фібриноген є ключовим компонентом системи зсідання, який під дією 

серинової протеази тромбіну перетворюється на мономерний фібрин і утворює 

основу тромбу. Підвищена концентрація фібриногену є діагностично та 

прогностично значущим маркером атеросклерозу та асоціюється з 

ускладненнями даної патології [237, 238].  

 

Рис. 3.8. Концентрація фібриногену у плазмі крові: 

1 – донорів, n=35 

2 – за атеротромботичного ішемічного інсульту, n=56 

3 – за кардіоемболічного ішемічного інсульту, n=66 

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

 

Як показано на рис. 3.8, розвиток атеротромботичного ішемічного 

інсульту супроводжувався підвищенням концентрації фібриногену у плазмі 

крові до 3,14±0,54 г/л, в той час як за умов кардіоемболічного ішемічного 

інсульту даний показник зростав до 3,20±0,63 г/л. Тобто, для обох груп хворих 

було характерним статистично достовірне підвищення рівня фібриногену 

відносно контрольного показника (2,4±0,08 г/л). 

З концентрацією фібриногену корелює такий показник як розчинні 

фібрин-мономерні комплекси (РФМК), які являють собою проміжні продукти 
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трансформації фібриногену у фібрин. До складу РФМК може входити як 

нативний фібриноген, так і продукти його розпаду. РФМК є широковідомим 

раннім маркером тромбофілії. Кількісне визначення комплексних форм фібрин-

мономеру дозволяє виявити патологічний процес на ранніх доклінічних стадіях 

[239, 240]. Рівень РФМК прямо не залежить від терапії гепарином або 

тромболітичними засобами, що дозволяє використовувати даний показник для 

точної діагностики тромбозу. Відомо, що зростання РФМК характерно для 

розвитку гіперкоагуляційного синдрому, ДВЗ-синдрому, аутоімунних 

захворювань та тромбофілії [239, 241, 242]. 

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.  

Центральне місце у каскаді зсідання крові посідає фактор Х, який 

об'єднує внутрішній і зовнішній шляхи зсідання. Активний фактор Х активує 

протромбін з подальшим утворенням тромбіну і, таким чином, потенціює 

утворення тромбу. Фактор Х є мішенню цілого ряду антитромботичних 

препаратів, які взаємодіють з активним центром фактору. З огляду на це, 

дослідження активності фактору Х за умов розвитку різних підтипів ішемічного 

інсульту може розширити терапевтичний вибір сучасної медицини [243]. 

У ході проведених досліджень нами не було виявлено статистично 

значущих змін активності фактору Х у досліджених групах хворих відносно 

донорів (рис. 3.9.).  

У межах кожної з груп були виявлені пацієнти як з пониженою 

активністю фактору Х, так і зі значно підвищеною.  
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Рис. 3.9. Активність фактору Х у плазмі крові: 

1 – донорів, n=35 

2 – за атеротромботичного ішемічного інсульту, n=35 

3 – за кардіоемболічного ішемічного інсульту, n=36 

 

Таким чином, в ході проведених досліджень нами було показано, що за 

умов розвитку ішемічного інсульту найбільш показовими тестами, які 

характеризують стан системи зсідання є “Анцистроновий час” та визначення 

концентрації фібриногену у плазмі крові. Особливої значимості за 

протромботичного стану набуває дослідження стану системи фібринолізу, 

оскільки саме компоненти фібринолізу відповідають за протистояння 

тромботичній загрозі. 

 

3.2. 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 часу 

Хагеман-залежного фібринолізу. 
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Час лізису еуглобулінів відображає загальну здатність плазми крові 

протидіяти тромботичній загрозі. Основними факторами, які визначають час 

лізису еуглобулінів є PAI-1, плазміноген, інгібітор фібринолізу, який 

активується тромбіном (TAFI), протромбін, і α2-антиплазмін. Для пацієнтів з 

венозними тромбозами характерний гіпофібринолітичний стан, який пов'язаний 

з підвищеним рівнем у плазмі крові TAFI і PAI-1 [244]. Знижений 

фібринолітичний потенціал, який характеризується подовженням часу лізису 

еуглобулінів, було зареєстровано у пацієнтів з ідіопатичною венозною 

тромбоемболією, захворюванням периферичних артерій, гострим коронарним 

синдромом або ішемічним інсультом. Повідомляється, що гіпофібріноліз також 

збільшує ризик інфаркту міокарда у людей молодого віку. Таким чином, 

поточні дані вказують на те, що час лізису еуглобулінів може бути маркером як 

венозного, так і артеріального тромбоемболізму [245].  

Час лізису еуглобулінів плазми крові донорів складає в середньому 

1,5±0,5 год. Було показано, що розвиток обох підтипів інсульту 

супроводжується значним подовженням часу лізису еуглобулінів (рис. 3.10.).  

Рис. 3.10. Час лізису еуглобулінів плазми крові: 

1 – донорів, n=35 

2 – за атеротромботичного ішемічного інсульту, n=66 

3 – за кардіоемболічного ішемічного інсульту, n=56 

* - достовірні зміни відносно донорів, р ≤ 0,05. 
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Причому кардіоемболічному ішемічному інсульту були притаманні 

показники більш загрозливого характеру – час лізису еуглобулінів плазми крові 

досягав 8,48±0,21 год, що в 5,6 рази більше показника практично здорових 

донорів. За атеротромботичного ішемічного інсульту час лізису перевищував 

показник донорів у 4,7 разів, досягаючи 7,07±0,12 год.  

Порушення гіперкоагуляційного характеру притаманні багатьом 

патологіям, серед яких і гострий інфаркт міокарда, розвиток якого 

супроводжується зниженням активності Хагеман-залежного фібринолізу [246]. 

Нами було показано, що за розвитку обох підтипів інсульту час Хагеман-

залежного фібринолізу також був подовженим. Для донорів даний показник 

складав 7±2 хв. За атеротромботичного ішемічного інсульту час Хагеман-

залежного фібринолізу досягав 19,6±1,1 хв., в той час як за кардіоемболічного 

ішемічного інсульту подовжувався до 24,9±1,1 хв. (рис. 3.11.). 

 

Рис. 3.11. Час Хагеман-залежного фібринолізу: 

1 – донорів, n=35 

2 – за атеротромботичного ішемічного інсульту, n=66 

3 – за кардіоемболічного ішемічного інсульту, n=56 

* - достовірні зміни відносно донорів, р ≤ 0,05. 
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Таким чином, у хворих з кардіоемболічним ішемічним інсультом 

спостерігали подовження часу лізису еуглобулінів плазми крові та Хагеман-

залежного фібринолізу відносно хворих з атеротромботичним ішемічним 

інсультом, що вказує на більш яскраво виражений дисбаланс системи гемостазу 

даної групи хворих.  

До механізму реалізації фібринолізу у даних тестах залучені численні 

компоненти системи гемостазу. Тому, для деталізації вузлів порушення процесу 

нормального зсідання крові було проаналізовано окремі ферменти. Так, 

ключовим продуктом активації фібринолітичної системи є плазмін, який 

належить до серинових протеаз та in vivo характеризується широкою 

субстратною специфічністю, має здатність розщеплювати фібринові згустки та 

має антикоагуляційну активність. У зв'язку з цим, плазмін є ключовим білком 

системи фібринолізу, який відповідає за лізис фібринового відкладення та 

підтримання постійного току крові [247]. 

Показовою характеристикою стану системи фібринолізу є активність 

протеїну С у плазмі крові. Активний протеїн С (АРС) високоспецифічно 

взаємодіє з факторами зсідання крові Vа та VIIIа з їх наступним гідролізом по 

Arg-вмісним сайтам. APC-опосередкована інактивація даних факторів 

проходить на негативно заряджених фосфоліпідних поверхнях клітинних 

мембран за участі кофактору АРС – протеїну S. Відомо, що дефіцит протеїну С 

призводить до протромботичних та прозапальних ускладнень, що широко 

обговорюється у сучасній науковій літературі [75, 77, 248]. 

Нами було показано, що за атеротромботичного ішемічного інсульту у 

72% хворих активність протеїну С була понижена до 70,1% за норми 100±5% 

(рис. 3.12). Кардіоемболічний ішемічний інсульт також супроводжувався 

падінням активності протеїну С у 85% хворих до 67,8%. 
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Рис. 3.12. Активність протеїну С у плазмі крові: 

1 – донорів, n=35 

2 – за атеротромботичного ішемічного інсульту, n=33 

3 – за кардіоемболічного ішемічного інсульту, n=40 

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

 

Регуляція фібринолізу проявляється, зокрема, на рівні активаторів 

плазміногена та на рівні плазміну. У останньому механізмі провідна роль 

належить α2-антиплазміну, який є інгібітором серинових протеїназ і відноситься 

до родини серпінів [249, 250]. Інгібітор також впливає на стабілізацію фібрину, 

безпосередньо беручи участь у процесі полімеризації фібрину. У зв'язку з цим, 

нами було проаналізовано ключові параметри фібринолізу для хворих на 

атеротромботичний ішемічний інсульт та кардіоемболічний ішемічний інсульт. 

Як показано на рис. 3.13 в обох групах хворих спостерігалася тенденція 

до зниження активності плазміногену плазми крові. За атеротромботичного 

ішемічного інсульту досліджений показник був статистично достовірно 

знижений на 14 %, порівняно з практично здоровими донорами. Для групи 

хворих на кардіоемболічний ішемічний інсульт не було зафіксовано 

статистично достовірних змін активності плазміногена у зв'язку зі значними 

відмінностями індивідуальних показників хворих. 
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Рис. 3.13. Активність плазміногена плазми крові: 

1 – донорів, n=35 

2 – за атеротромботичного ішемічного інсульту, n=66 

3 – за кардіоемболічного ішемічного інсульту, n=56 

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

 

У випадку аналізу активності α2-антиплазміну у даних групах хворих 

спостерігалась аналогічна ситуація. Активність інгібітору у плазмі крові хворих 

також мала тенденцію до зниження. Розвиток атеротромботичного ішемічного 

інсульту супроводжувався зниження активності інгібітору на 14%, в той час як 

для пацієнтівз кардіоемболічним ішемічним інсультом не вдалося встановити 

статистично значущих змін активності α2-антиплазміну у дослідженій популяції 

хворих (рис. 3.14). 

До процесів регуляції утворення плазміну залучені також активатор його 

попередника плазміногену – тканинний активатор плазміногена (t-PA) та 

інгібітор останнього – інгібітор активаторів плазміногена 1 типу (PAI-1). PAI-1 

є основним фізіологічним інгібітором t-PA у кровотоці. Тканинний активатор 

плазміногена має специфічні ділянки зв'язування з PAI-1 та фібрином. Дані 

центри практично не перекриваються, що зумовлює здатність комплексу t-PA–

 PAI-1 взаємодіяти з фібрином і виступати конкурентним інгібітором 

тканинного активатору у процесі лізису тромбів [251]. 
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Рис. 3.14. Активність α2-антиплазміну плазми крові: 

1 – донорів, n=35 

2 – за атеротромботичного ішемічного інсульту, n=66 

3 – за кардіоемболічного ішемічного інсульту, n=56 

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

 

Відомо, що порушення балансу активаторно-інгібіторної системи синтезу 

плазміну, такі як підвищення рівня PAI-1 та зниження рівня t-PA асоційовані з 

високим ризиком коронарної хвороби серця та інфаркту міокарда [245, 251]. 

Також відомо, що раннім маркером атеросклерозу є дисфункція ендотелію, яка 

може бути виявлена до структурних змін у стінці судини [252]. Результати 

чисельних досліджень показали, що несприятливий вплив практично всіх 

відомих факторів ризику атеросклерозу реалізується через порушення функції 

судинного ендотелію, що вважається предиктором високого ризику серцево-

судинних захворювань. Ендотеліальна дисфункція виявляється через такі 

ознаки як порушення судинного тонусу, адгезії клітин та коагуляції за рахунок 

вивільнення ендотліоцитами та тромбоцитами ефекторів гемостатичного 

каскаду [253, 254]. Ступінь секреції тканинного активатора плазміногена з 
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ендотеліальних клітин судин є одним з ефективних маркерів ендотеліальної 

функції [255].  

Як показано на рис. 3.15 за розвитку обох патологічних станів 

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

розвиток кардіоемболічного ішемічного інсульту супроводжується зниження 

концентрації t-PA у плазмі крові майже у 2 рази відносно показників, 

характерних для групи хворих з діагнозом атеротромботичний ішемічний 

інсульт. Концентрація t-PA в останній групі хворих складала 13,4±1,4 нг/мл, в 

той час як за кардіоемболічного ішемічного інсульту – 7,0±2,3 нг/мл. Водночас 

було показано зростання концентрації тканинного активатора плазміногена за 

атеротромботичного ішемічного інсульту відносно показника донорів. 

 

Рис. 3.15. Концентрація тканинного активатора плазміногена у плазмі 

крові: 

1 – донорів, n=35 

2 – за атеротромботичного ішемічного інсульту, n=66 

3 – за кардіоемболічного ішемічного інсульту, n=56 

* - достовірні зміни відносно донорів, р ≤ 0,05. 
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У дослідженій популяції хворих з кардіоемболічним ішемічним інсультом 

простежувалась тенденція до зростання рівня РАІ-1 як відносно донорів, так і 

відносно хворих з атеротромботичним ішемічним інсультом (рис. 3.16).  

Концентрація PAI-1 за розвитку атеротромботичного ішемічного інсульту 

становила 15,3±2,8 нг/мл, в той час як за кардіоемболічного ішемічного 

інсульту – 18,7±3,2 нг/мл. Для донорів рівень інгібітору складав 16,4±1,3 нг/мл. 

Пацієнтам з кардіоемболічним інсультом було властивим значне варіювання 

показника концентрації PAI-1, у зв'язку з чим у межах дослідженої групи було 

виділено дві підгрупи хворих. Для більшості (60%) хворих з кардіоемболічним 

ішемічним інсультом було характерним зростання концентрація PAI-1 до 

21,1±1,0 нг/мл, що перевищує показник, характерний для атеротромботичного 

ішемічного інсульту в 1,4 рази та показник донорів у 1,3 рази. 

 

Рис. 3.16. Концентрація інгібітору активаторів плазміногена 1 типу у 

плазмі крові: 

1 – донорів, n=35 

2 – за атеротромботичного ішемічного інсульту, n=66 

3 – за кардіоемболічного ішемічного інсульту, n=56 
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Таким чином, розвиток кардіоемболічного ішемічного інсульту 

супроводжувався зростанням часу лізису еуглобулінів та Хагеман-залежного 

фібринолізу, а також зниженням концентрації t-PA у плазмі крові відносно 

хворих з атеротромботичним інсультом. За розвитку атеротромботичного 

ішемічного інсульту було виявлено значне зростання рівня антигену t-PA як 

відносно донорів, так і відносно хворих з атеротромботичним ішемічним 

інсультом.  

 

3.3.Особливості функціонування тромбоцитарної ланки гемостазу за 

атеротромботичного та кардіоемболічного ішемічного інсультів. 

 

Визначальну роль у патогенезі серцево-судинних захворювань відіграє 

взаємодія тромбоцитів і ендотелію судинної стінки [214]. Тромбоцитам 

належить ключова роль на етапі клітинної фази тромбоутворення. Крім того, 

дані клітини секретують численні біологічно активні фактори, які беруть участь 

у процесах коагуляції [256].  

Дослідження АДФ-залежної агрегації тромбоцитів є одним з базових 

методів клінічної практики. Даний тест також застосовується для оцінки 

ефективності антиагрегантних препаратів. Проте, АДФ є слабким індуктором 

тромбоцитарної функції і може провокувати секрецію тромбоцитарних гранул 

лише за участі тромбоксана А2 [257]. Раніше було показано, що АДФ 

безпосередньо не викликає синтез тромбоксану А2 [258]. Для АДФ-індукованої 

продукції тромбоксана A2 необхідний близький контакт клітина-клітина, який 

забезпечується фібриновими містками. На користь цього твердження свідчить 

той факт, що отримані з отрути змій білки – аплагін, ехістатін і триграмін, які 

блокують зв'язування фібриногену з його рецепторами на поверхні 

тромбоцитів, також блокують агрегацію і продукцію тромбоксану [259, 260]. 

В якості додаткового інструменту дослідження тромбоцитарної функції 

була використана стрептокіназа (Ск). Стрептокіназа є альтернативним 
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низькомолекулярним гепаринам антикоагулянтним препаратом. Окрім того, 

даний препарат виступає модулятором тромбоцитарної функції. Відомо, що Ск 

може ініціювати специфічну антитіло - опосередковану агрегацію тромбоцитів, 

а також секрецію вмісту клітинних гранул [261]. Відомо, що не всі пацієнти 

однаково реагують на даний препарат. У деяких випадках Ск може провокувати 

агрегацію тромбоцитів і підвищувати АДФ-залежну агрегацію, в інших вона 

тільки стимулює клітинну відповідь на АДФ [262]. У зв'язку з цим аналіз 

впливу Ск на тромбоцити за умов розвитку ішемічного інсульту може надати 

інформацію про сумісність даного препарату з низькомолекулярними 

гепаринами, або альтернативне її використання. 

У ході дослідження АДФ-залежної агрегації тромбоцитів хворих з 

атеротромботичним та кардіоемболічним ішемічними інсультами на 1 добу 

перебування у стаціонарі було показано, що пацієнти з даними підтипами 

інсульту характеризуються різними параметрами агрегаційної кривої (табл. 

3.1).  

Таблиця 3.1 

Показники АДФ-залежної агрегації тромбоцитів за 

атеротромботичного та кардіоемболічного ішемічного інсультів на 1 добу 

перебування на стаціонарі 

Група Швидкість 

агрегації 

тромбоцитів на 

30-й с, % 

Максимальна 

амплітуда агрегації 

тромбоцитів, % 

Кількість 

тромбоцитів, 

×1000/мкл 

Донори, n=35 51,5±9,8 66,2±6,5 205,6±47,6 

Атеротромботичний 

ішемічний інсульт, n=44 

61,0±11,3 83,4±8,9* 148,6±36,5 

Кардіоемболічний 

ішемічний інсульт, n=38 

50,0±10,2 74,3±11,1 139,8±55,0 

* - достовірні зміни відносно контролю, р ≤ 0,05. 
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Так, розвиток атеротромботичного ішемічного інсульту супроводжувався 

значним підвищенням реакції тромбоцитів на АДФ відносно донорів. 

Максимальний рівень агрегації досягав 83,4±8,9%, що перевищує показник, 

характерний для донорів, на 26%. У пацієнтів з діагнозом кардіоемболічний 

ішемічний інсульт АДФ-залежна агрегація тромбоцитів становила 74,3±11,1%, 

тобто статистично достовірно не перевищувала показник донорів (66,2±6,5%). 

Також нами було виявлено тенденцію до зростання швидкості агрегації 

тромбоцитів хворих на атеротромботичний ішемічний інсульт відносно донорів 

та тенденцію до зниження кількості тромбоцитів у крові хворих обох груп. 

Через значні розбіжності індивідуальних показників як донорів, так і хворих не 

було зафіксовано статистично значущих змін даних параметрів. 

На 7-у добу перебування у стаціонарі у хворих на атеротромботичний 

ішемічний інсульт 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%. (рис. 3.17).  

 

Рис. 3.17. АДФ-залежна агрегація тромбоцитів: 

1 – донорів, n=35   

2 – за АІ на 1 добу перебування в стаціонарі, n=44  

3 – за АІ на 7 добу перебування в стаціонарі, n=44 

4 – за КІ на 1 добу перебування в стаціонарі, n=38 
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5 – за КІ на 7 добу перебування в стаціонарі, n=38 

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

 

За кардіоемболічного ішемічного інсульту на 7-у добу перебування у 

стаціонарі спостерігалось зростання ступеня АДФ-залежної агрегації до 

87,7±5,5%. 

В ході дослідження впливу застосування стрептокінази in vitro на АДФ-

залежну агрегацію тромбоцитів за умов розвитку атеротромботичного 

ішемічного інсульту та кардіоемболічного ішемічного інсульту було показано, 

що реакція тромбоцитів хворих з різними підтипами даної патології на 

препарат стрептокінази значно варіює (табл. 3.2.).  

Таблиця 3.2 

Інгібуючий ефект стрептокінази на АДФ-залежну агрегацію тромбоцитів, 

% випадків 

Пацієнти  1-ша доба  

перебування на 

стаціонарі 

7-ша доба  

перебування на 

стаціонарі 

Донори, n=35 70% --- --- 

Атеротромботичний 

ішемічний інсульт, 

n=44 

---- 64% 44% 

Кардіоемболічний 

ішемічний інсульт, 

n=38 

---- 33% 0% 

 

В групі донорів Ск інгібувала АДФ-залежну агрегацію тромбоцитів у 70% 

випадків. За атеротромботичного ішемічного інсульту інгібуючий ефект 

стрептокінази спостерігався у 64% хворих. Розвиток кардіоемболічного 

ішемічного інсульту супроводжувався зменшенням числа випадків Ск - 
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індукованого інгібування АДФ-залежної агрегації. Ефект спостерігався лише у 

33% хворих. 

Після перебування на стаціонарі хворих 7 діб, інгібуючий ефект 

стрептокінази зберігався у 44% хворих з атеротромботичним ішемічним 

інсультом. У разі кардіоемболічного ішемічного інсульту стрептокінази на 

тромбоцити хворих не було виявлено. 

Таким чином, в ході проведених досліджень нами було показано, що 

атеротромботичний ішемічний інсульт супроводжувався значним підвищенням 

тромбоцитарної реакції на АДФ. У значної кількості хворих стрептокіназа 

викликала інгібування АДФ-залежної агрегації тромбоцитів. При цьому слід 

зауважити, що кількість пацієнтів даної групи з позитивною відповіддю на 

застосування препарату (64%) була практично зпівставною з донорами (70%). У 

групі хворих на кардіоемболічний ішемічний інсульт застосування 

стрептокінази in vitro викликало інгібування АДФ-залежної агрегації 

тромбоцитів у мінорної кількості пацієнтів (33%). Після проведення 

стаціонарного лікування (ведення аспірину та низькомолекулярних гепаринів) 

застосування стрептокінази in vitro не спричиняло такого інгібуючого ефекту 

АДФ-залежної агрегації тромбоцитів у більшості хворих обох груп. 

Отримані дані свідчать на користь вибору стрептокінази у якості 

тромболітичного агента за розвитку атеротромботичного ішемічного інсульту, а 

також про відмінності у молекулярних механізмах розвитку підтипів 

ішемічного інсульту. 

Відомо, що в основі розвитку ішемічного інсульту дуже важливу роль 

відіграє ендотеліальна дисфункція – стан, що передує атеросклерозу та 

тромбозу [263]. Одним із ефективних маркерів ендотеліальної функції є 

плазматичний рівень циркулюючого фактору фон Віллебранда (vWF) [264]. 

vWF — глікопротеїн плазми крові, що синтезується, депонується та 

секретується клітинами ендотелію судин, а також тромбоцитами [265]. Не 

дивлячись на те, що багато дослідників у всьому світі вивчало залежність між 
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рівнем плазмового vWF та ішемічним інсультом, досліджень щодо кореляції 

між рівнем vWF та розвитком різних підтипів даної патології недостатньо 

[266].  

Відомо, що vWF секретується не лише з активованих тромбоцитів, його 

рівень підвищується також в разі активації або пошкодження ендотеліальних 

клітин судин. У місці пошкодження vWF виступає посередником агрегації та 

адгезії тромбоцитів, тобто стимулює початок тромбоутворення, завдяки 

прикріпленню тромбоцитів до ділянки пошкодженої судини. Це відбувається 

шляхом з’єднання тромбоцитарного рецептора GPIb-IX-V із субендотеліальним 

колагеновим матриксом через vWF. Крім цього, vWF є носієм фактора 

згортання крові VIII, стабілізує його структуру і доставляє до місця 

ушкодження [267]. Підвищення рівня vWF у плазмі крові було виявлено за 

наступних патологій: легенева гіпертензія [268], хронічна серцева 

недостатність [269], ішемічна хвороба серця [157], мігрень [270], хронічний 

ішемічний інсульт на фоні миготливої аритмії [271] та ішемічний інсульт [272], 

що вказує на те, що vWF є важливим маркером у прогнозуванні тромбозу. 

У зв'язку з цим, нами було проаналізовано рівень vWF за розвитку 

атеротромботичного ішемічного інсульту та кардіоемболічного ішемічного 

інсульту (рис.3.18).  

Як показано на рис. 3.18, за кардіоемболічного ішемічного інсульту 

спостерігалось значне зростання рівня фактору фон Віллебранда, який 

перевищував показник донорів на 63%. Для хворих на атеротромботичний 

ішемічний інсульт була характерна тенденція до підвищення рівня фактору фон 

Віллебранда у плазмі крові, який перевищував показник донорів до 42%. 

Значне варіювання індивідуальних показників у групі хворих на 

атеротромботичний ішемічний інсульт не дало змоги встановити статистично 

достовірні зміни рівня фактору фон Віллебранда даної групи хворих відносно 

донорів. 
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Рис. 3.18. Рівень фактору фон Віллебранда у плазмі крові: 

1 – донорів, n=35 

2 – хворих з атеротромботичним ішемічним інсультом, n=44 

3 – хворих з кардіоемболічним ішемічним інсультом, n=38  

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

 

Таким чином, при порівнянні показників тромбоцитарної активності та 

рівня vWF за обох патологічних станів було показано значне зростання 

плазмового фактору фон Віллебранда за кардіоемболічного ішемічного 

інсульту, тоді як суттєве підвищення агрегації тромбоцитів навпаки було 

характерним для атеротромботичного ішемічного інсульту. Отримані 

результати можуть свідчити про те, що вагомий внесок у зростання рівня 

плазмового фактору фон Віллебранда належить саме ендотеліальним клітинам, 

дисфункція яких є більш вираженою за кардіоемболічного ішемічного інсульту.  

 

 

 

 

 

Ум. од. 
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3.4. Специфічні фактори розвитку атеротромботичного та 

кардіоемболічного ішемічного інсультів 

 

3.4.1. Концентрація IgG за розвитку атеротромботичного та 

кардіоемболічного ішемічного інсультів. 

 

Роль антитіл як фактора ризику судинних уражень також є предметом 

інтенсивних досліджень [273]. Раніше було встановлено зв’язок між наявністю 

у периферичній крові антифосфоліпідних антитіл та розвитком патологій 

серцево-судинної системи. Високі рівні антифосфоліпідних антитіл, особливо 

антитіл класу G, пов'язані з високим ризиком розвитку тромбозу [274]. 

Вважається, що первинною мішенню для антифосфоліпідних антитіл є саме 

фосфоліпідзв’язуючі білки, а не окремі молекули фосфоліпідів. У хворих із 

позитивними рівнями антитіл до кардіоліпіну та бета-2-глікопротеїну-1 частіше 

діагностували інсульти, інфаркти, артеріальні тромбози судин нижніх кінцівок, 

судинний головний біль та ураження клапанного апарату серця. Відомо, що 

взаємодія антитіл із бета-2-глікопротеїном-1 проходить на мембранах 

ендотеліоцитів та викликає ураження ендотелію, що спричиняє ендотеліальну 

дисфункцію та серцево-судинні ускладнення [275]. Також показано, що дана 

група антитіл може взаємодіяти з протромбіном. Антитіла до протромбіну, 

зокрема, можуть впливати на результати хронометричних тестів in vitro, 

виступаючи компонентом системи патологічних інгібіторів зсідання. Ряд 

дослідників розглядають антифосфоліпідні антитіла як незалежний фактор 

ризику серцево-судинних захворювань [275-277]. 

Патологічна активація імунної системи має місце за багатьох хвороб 

[278]. Аутоантитіла були виявлені у сироватці крові хворих з такими 

системними аутоімунними захворюваннями як системний склероз, 

ревматоїдний артрит, діабет, системний червоний вовчак, тиреоїдит та ін. [279, 

280]. За деяких патологічних станів аутоантитіла можуть виступати як 
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предиктором самої хвороби, так і швидкості її прогресування. За 

ограноспецифічних аутоімунних захворювань таких як діабет 1 типу та 

тиреоїдит, аутоантитіла можуть бути виявлені у периферичній крові за роки до 

пошкодження гормон-секретуючих клітин [281, 282]. Незважаючи на важливу 

діагностичну та прогностичну цінність аутоантитіл, їх роль в патогенезі 

аутоімунних розладів до цих пір залишається дискусійним питанням. Також не 

відомо, чому конкретні аутоантитіла переважно утворюються за певних 

захворювань [283]. Накопичення антитіл до власних антигенів може 

провокувати порушення у системі гемостазу в напрямку посиленого 

тромбоутворення. У зв’язку з цим нами було досліджено концентрацію IgG у 

сироватці крові за розвитку різних підтипів ішемічного інсульту. Відбір зразків 

крові хворих здійснювали при надходженні до стаціонару, на 7 та 14 добу 

перебування у лікарні на стаціонарному лікуванні. 

Було показано, що у пацієнтів з атеротромботичним ішемічним інсультом 

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

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

відмічалось падіння рівня IgG у межах даної групи хворих відносно донорів 

(табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

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 ± 0,5 

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

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

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

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

КІ на 14-у доба перебування у стаціонарі 10,70 ±0,97* 
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* - достовірні зміни відносно донорів, р ≤ 0,05.  

АІ – атеротромботичний ішемічний інсульт;  

КІ – кардіоемболічний ішемічний інсульт 

 

При надходженні до стаціонару у хворих з кардіоемболічним ішемічним 

інсультом відзначалося значне зниження концентрації IgG до 5,0±0,35 мг/мл 

відносно донорів. На 7-у та 14-у добу розвитку даної патології у пацієнтів 

спостерігалось значне зростання концентрації IgG відносно рівня, 

встановленого при надходженні до стаціонару (табл. 3.3). Встановлене 

зростання концентрації IgG за кардіоемболічного ішемічного інсульту, на нашу 

думку, не може бути наслідком введення хворим низькомолекулярних 

гепаринів, оскільки подібний ефект не був характерним для пацієнтів з 

атеротромботичним ішемічним інсультом, які отримували лікування за 

аналогічною схемою. 

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. 

 

3.4.2. Е-фрагмент фібрину/фібриногену як ефектор функціонування 

тромбоцитів 

 

В останні роки все більше уваги приділяється дослідженню властивостей 

і характеристик окремих фрагментів молекул фібриногену і фібрину, які, 

зокрема, входять до складу фракції РФМК [284]. Продукти розпаду, утворені 

внаслідок протеолітичної активності ферментів, та пептиди, які утворюються 

під час процесінгу білків часто мають біологічну активність, яка відрізняється 

від активності нативної молекули [285, 286]. Ці пептиди або криптеїни, 

відіграють важливу роль у модуляції таких процесів, як ангіогенез, імунна 

реакція та клітинний цикл. Подальші дослідження в області пептидоміки 
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можуть виявити нові можливості для лікування, основаного на застосуванні 

білкових молекул, та для діагностики захворювань [287-292].  

Доведено, що продукти розпаду фібриногену/фібрину є безпосередньою 

причиною кровотеч за деяких патологічних станів організму, можуть викликати 

спазм гладеньких м'язів, збільшувати проникність судин і підсилювати ефект 

деяких ліків. Продукти розпаду фібриногену/фібрину низької молекулярної 

маси інгібують агрегацію тромбоцитів, а високої молекулярної маси 

посилюють її [293]. Було показано, що продукти розпаду фібриногену/фібрину 

впливають на всі етапи фібринолізу – взаємодію плазміногену з фібрином, 

активацію плазміногену, швидкість гідролізу фібринового згустку і взаємодію 

плазміну з α2-антиплазміном. Виявлення та кількісне визначення продуктів 

розпаду фібриногену/фібрину є одним з важливих методів діагностики 

тромбофілії. Особливий інтерес представляють дані щодо асоціації продуктів 

розпаду фібриногену/фібрину із захворюванням нирок та гострим 

відторгненням ниркового алотрансплантату [294, 295].  

Однією з активних молекул даного пулу є Е-фрагмент фібриногену. 

Значний інтерес до дослідження властивостей Е-фрагменту викликаний у 

зв'язку з його здатністю впливати на гемостаз, зокрема на формування 

атеросклеротичних бляшок [122, 296, 297]. Попередні дослідження показали, 

що Е-фрагмент фібриногену може неферментативно активувати протромбін і 

індукувати каталітичну активність молекули плазміногену [298-300]. 

Для дослідження пулу Е-фрагменту фібриногену/фібрину, який 

утворюється у плазмі крові за розвитку атеротромботичного ішемічного 

інсульту та кардіоемболічного ішемічного інсульту було виділено фракцію 

РФМК. За кількісного аналізу елекрофореграми нами не було виявлено 

істотних відмінностей у якісному та кількісному складі РФМК у хворих на 

атеротромботичний ішемічний інсульт і хворих на кардіоемболічний ішемічний 

інсульт. Рівень комплексів досягав 142,5±22,5 мкг/мл, що значно перевищує 

дані, отримані раніше за інтерпретації візуального методу. 



90 

 

Виділення фракцій РФМК з подальшим приготуванням зразків для диск-

електрофорезу, проведенням аналізу та кількісною обробкою даних є складним 

та довготривалим процесом, який не може бути застосований у медичній 

лабораторній практиці, проте, даний вид кількісного аналізу РФМК є значно 

більш інформативним за техніку візуальної інспекції, яка широко 

використовується у сучасній лабораторній практиці. 

На базі електрофореграми було проведено вестерн-блотинг фракцій 

РФМК, виділених зі зразків плазми крові окремих хворих на 

атеротромботичний ішемічний інсульт та кардіоемболічний ішемічний інсульт 

(рис. 3.19).  

Для виявлення Е-фрагменту фібриногену/фібрину застосовували 

поліклональні антитіла проти E-фрагменту фібрину. Як видно з рисунку, за 

розвитку інсульту, в організмі утворюється значна кількість комплексних форм 

Е-фрагменту фібриногену/фібрину або високомолекулярних похідних 

фібриногену, до складу яких входить Е-фрагмент (смуги з молекулярною 

масою від 60 кДа). 

Рис. 3.19. Типова блотограма 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 

атеротромботичним ішемічним 

інсультом; 

3 – фракція РФМК хворого (№ 2) з 

атеротромботичним ішемічним 

інсультом; 

4 – фракція РФМК хворого (№ 3) з 

кардіоемболічним ішемічним інсультом. 
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У кожному дослідженому зразку було також виявлено смуги в області 50 

кДа, які за своєю молекулярною масою відповідали вільній формі Е-фрагменту. 

Кількісний аналіз блотограми виявив, що загальний пул форм Е-фрагменту 

кожного індивідуального хворого включає від 25% до 50% вільного фрагменту. 

Оскільки Е-фрагмент фібриногену/фібрину є біологічно активною молекулою, 

залученою, зокрема, і у процеси атеросклерозу, нами було досліджено вплив 

вільної форми Е-фрагменту фібриногену/фібрину на стан тромбоцитів методом 

протокової цитометрії. Вільну форму Е-фрагменту фібриногену/фібрину було 

отримано шляхом ферментативного розщеплення препаратів фібриногену 

людини за методикою, описаною вище (пункт 2.22). 

В ході дослідження було показано, що вільна форма Е-фрагменту 

фібриногену/фібрину людини впливає на функціональний стан тромбоцитів 

донорів. Гістограма (рис. 3.20) відображає зміну гранулярності та розміру 

клітин під дією ефектора, що свідчить про утворення тромбоцитарних агрегатів 

в умовах in vitro.  

 

 

Рис. 3.20. Вплив E-фрагменту фібриногену/фібрину на гранулярність (А) 

та розмір (Б) тромбоцитів донорів. 
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Таким чином, було показано, що фракція РФМК містить високу 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. 

Попередні дослідження показали, що фібриноген зв'язується з різними 

інтегринами через RGD мотив в D-домені молекули фібриногену. Проте, 

молекула Е-фрагменту фібриногену не містить цих доменів, і взаємодія Е-

фрагменту з мембраною може здійснюватись через сайти, які не містять RGD 

мотивів [123]. 

 

3.4.3. Дослідження протромбінового пулу плазми крові 

 

В утворенні продуктів розпаду фібриногену задіяний тромбін – 

попередник ключового регуляторного ферменту гемостазу, який каталізує 

гідроліз фібриногену до фібрин-мономерів, подальша полімеризація яких у 

фібрин є основою для утворення тромбу. Дослідження функціонального стану 

тромбіну викликають значний інтерес у зв’язку з його залученням у реалізацію 

ряду фізіологічних та патофізіологічних процесів, зокрема, регуляцію 

судинного тонусу, загоєння ран, реалізацію імунної відповіді, розвиток 

запальних процесів, новоутворень, хвороби Альцгеймера, атерогенез та ін. 

[301].  

Як видно з даних, представлених на рис. 3.21, за обох видів інсульту 

відбувається збільшення вмісту протромбінового пулу, що підтверджує факт 

розвитку протромботичного стану. За атеротромботичного інсульту рівень 

протромбіну перевищував показник донорів на 10%, в той час як розвиток 

кардіоемболічного інсульту спричинював зростання рівня протромбіну на 25% 

відносно тієї ж групи донорів. 
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Рис. 3.21. Рівень протромбіну у плазмі крові:   

1 – донорів, n= 35 

2 – хворих з атеротромботичним ішемічним інсультом, n= 66 

3 – хворих з кардіоемболічним ішемічним інсультом, n=56 

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

 

Беручи до уваги отримані дані, ми зробили спробу проаналізувати пул 

молекул протромбінового походження за допомогою методу вестерн блоту. Для 

проведення даного експерименту було виділено поліклональні антитіла проти 

протромбіну людини. Білки протромбінового пулу було перенесено на 

нітроцелюлозну мембрану за стандартних умов та проінкубовано з отриманими 

антитілами. Застосування даних антитіл дозволило нам оцінити вміст не лише 

безпосередньо протромбіну, а й молекул, що містять епітопи протромбінового 

походження, зокрема, проміжні продукти активації протромбіну, тромбін та 

його комплекси. Аналіз результатів вестерн-блотину виявив присутність 

білкових фракцій в діапазоні молекулярних мас, що відповідають як 

протромбіну, так і продуктам його розщеплення (рис. 3.22). 

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 

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

молекулярна маса якого становить близько 40 кДа. Фізіологічна активація 

протромбіну, окрім власне утворення тромбіну, може супроводжуватися 

акумуляцією низки інтермедіатів, частина з яких володіє ферментативною 

активністю (мезотромбін, мезотромбін 1), а інша належить до функціонально 

неактивних похідних (претромбін 1, 2, фрагменти 1, 2, 1+2). 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 [302].  

Рис.3.22. Типова блотограма білків 

протромбінового походження плазми крові хворих 

з різними підтипами ішемічного інсульту:  

1 – маркери молекулярної маси; 

2 – протромбіновий пул хворого з 

атеротромботичним ішемічним інсультом;  

3 – протромбіновий пул хворого з 

кардіоемболічним ішемічним інсультом. 

 

 

 

Одним з проміжних продуктів під час утворення протромбіну є 

мезотромбін (молекулярна маса близько 70 кДа), участь якого у механізмах 

тромбогенезу пов’язана із здатністю впливати на тромбоцитарну ланку 

гемостазу. Викликаючи вторинну необоротну агрегацію тромбоцитів 

мезотромбін сприяє залученню нових тромбоцитів у формування тромбу, що, 

враховуючи нечутливість мезотромбіну до дії основних фізіологічних 

інгібіторів тромбіну, набуває особливого значення під час проведення 

антикоагулянтної терапії [15].  
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Додатковим чинником, який призводить до підвищення 

прокоагуляційного потенціалу системи гемостазу за умов накопичення 

мезотромбіну, є здатність останнього активувати фактори V, VIII, ХІІІ зсідання 

крові та каталізувати перетворення фібриногену в нерозчинний фібрин, що 

сприяє формуванню і стабілізації фібринового згустку [303, 304]. З огляду на 

той факт, що мезотромбін володіє як про-, так і антикоагулянтними 

властивостями, які визначаються ступенем насичення молекули іонами натрію, 

варто підкреслити, що характерна для тромботичних станів гіпернатріємія 

обумовлює прояв переважно прокоагулянтної активності мезотромбіну [15, 

304].  

Присутність на блотограмі фракцій з молекулярними масами 100, 130, 

250 кДа може бути результатом утворення за умов прогресування 

кардіоемболічного інсульту комплексів протромбіну та його похідних з 

білками. Так, наприклад, поява у кровотоці комплексу тромбін-антитромбін III, 

молекулярна маса якого становить 100 кДа, розглядається як один з 

діагностичних критеріїв тромбоутворення [302].  

  

3.4.4. Визначення критеріїв ендогенної інтоксикації  

 

Для оцінки ступеня ендогенної інтоксикації визначали молекули 

середньої маси, які являють собою продукти 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. Відзначається, що ендотоксемія різного генезу 

супроводжується збільшенням концентрації молекул середньої маси, при цьому 

їх рівень корелює з тяжкістю стану хворих і може використовуватися як 

показник ступеня токсикозу. Рівень молекул середньої маси підвищується за 



96 

 

широкого спектру патологічних станів, таких як цукровий діабет обох типів, 

опіки, гострий панкреатит [305-307]. 

До активних компонентів, які утворюються в організмі за патологічних 

умов, належать також олігопептиди. Дана фракція включає в себе молекули з 

послідовністю від 2 до 20 амінокислот, серед яких відомі біологічно активні 

сполуки. До них, зокрема, належать ангіотензин, вазопресин, окситоцин і 

брадикінін. Серед олігопептидів є сполуки здатні інгібувати тирозинкіназну 

активність та впливати на протікання запальних процесів [308-310]. 

Нами було виявлено значне зростання рівня молекул середньої маси в 

сироватці крові за розвитку атеротромботичного ішемічного інсульту протягом 

усього часу дослідження (табл. 3.4), як на момент надходження до стаціонару 

так і на 7 добу лікування. 

Таблиця 3.4 

Динаміка показників ендотоксемії за атеротромботичного ішемічного 

інсульту 

Показник Донори,  

n= 35 

При надходженні 

до стаціонару, 

n=44 

На 7-у добу 

перебування у 

стаціонарі, n=44 

Молекули середньої маси 

сироватки крові, у.о. 
0,31±0,15 0,97±0,41* 1,04±0,46* 

Олигопептиди сироватки 

крові, мг/мл 
0,12±0,09 0,37±0,33* 0,43±0,25* 

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

 

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, яка досягала 0,43±0,25 мг/мл на 7-у добу перебування у стаціонарі та 

перевищував показник донорів у 3,6 рази.  
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За кардіоемболічного ішемічного інсульту також спостерігалося 

зростання рівня маркерів ендогенної інтоксикації (табл. 3.5). 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.  

 

Таблиця 3.5 

Динаміка показників ендотоксемії за кардіоемболічного ішемічного 

інсульту  

Показник Донори, 

n=35 

При 

надходженні до 

стаціонару, n=38 

На 7-у добу 

перебування у 

стаціонарі, n=38 

Молекули середньої маси 

сироватки крові, у.о. 
0,31±0,15 0,79±0,28* 0,82±0,33* 

Олигопептиди сироватки 

крові, мг/мл 
0,12±0,09 0,30±0,13* 0,27±0,16* 

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

 

Необхідно відмітити, що розвиток атеротромботичного ішемічного 

інсульту супроводжувався вищою ендогенною інтоксикацією організму хворих 

у порівнянні з кардіоемболічним ішемічним інсультом. Про це свідчить 

накопичення значної кількості молекул середньої маси, а також помітно вищий 

рівень олігопептидів у сиротці крові пацієнтів.  

 

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

G1691A (лейденська мутація) гена FV 

 

Оскільки одним із ключових компонентів тромболітичної системи є 

інгібітор активаторів плазміногену 1 типу (PAI-1) – інгібітор фібринолізу [69], 
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ми порівняли розподіл генотипів і алельних варіантів поліморфізму 5G/4G гена 

PAI-1 у хворих з атеротромботичним ішемічним інсультом, хворих з 

кардіоемболічним ішемічним інсультом та здорових донорів. 

Зменшення активності фібринолітичної системи, що може відбуватися 

внаслідок підвищення концентрації або активності PAI-1, зазвичай призводить 

до підвищення ризику тромбозів [311]. Генетична складова коливання PAI-1 у 

крові полягає у наявності поліморфізму 5G/4G гена PAI-1. Особливість даного 

поліморфізму полягає в тому, що у промоторі гена PAI-1 є ділянка, що може 

містити послідовність з чотирьох (4G) або ж з п’яти (5G) основ гуаніну 

(поліморфізм по типу інсерція/делеція). В популяції можливі 3 варіанти 

генотипу за геном PAI-1: 5G/5G (норма), 5G/4G (гетерозигота), 4G/4G 

(мутантний варіант) [312]. З літературних даних відомо, що у крові людей, що 

мають варіант 4G/4G, концентрація PAI-1 значно вище, ніж у людей, що мають 

варіанти 5G/5G та 5G/4G [313]. Це пов’язано з тим, що алелі 5G та 4G мають 

сайти зв’язування як з активатором, так і репресором гену, в той час як алель 

5G має додатковий сайт зв’язування з репресором, що призводить до зниження 

рівня транскрипції гену. Також відомо, що у носіїв варіанту 4G/4G ризик 

розвитку тромбозів та серцево-судинних захворювань є підвищеним [314]. 

Нами було проведено порівняльний аналіз частот генотипів та алелів за 

поліморфізму 5G/4G гена PAI-1 між досліджуваними групами пацієнтів та 

контрольною групою осіб. 

Аналіз відповідності фактичних частот генотипів теоретично очікуваним 

у кожній досліджуваній групі свідчив про випадковий розподіл генотипів у 

відповідності з розподілом Хардi-Вайнберга, що свідчить про коректність 

результатів генотипування. 

Розподіл генотипів та алельних варіантів поліморфізму 5G/4G в гені PAI-

1 за обох підтипів інсульту та контрольній групах наведено в табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6 

Розподіл генотипів та алельних варіантів поліморфізму 5G/4G в гені PAI-1 

в дослідних та контрольній групах 

Група Хворі з 

кардіоемболічним 

ішемічним інсультом, 

n=53 

Хворі з 

атеротромботичним 

ішемічним інсультом, n=59 

Практично 

здорові донори, 

n=40 

Локус PAI-1 5G/4G 

Генотипи, n (%) 

5G/5G 9 (17) 12 (20) 5 (12,5) 

4G/5G 23 (43) 21 (36) 19 (47,5) 

4G/4G 21 (40) 26 (44) 16 (40) 

Алелі (%) 

5G 39 40 37 

4G 61 60 63 

 

Між групами пацієнтів з кардіоемболічним ішемічним інсультом та з 

атеротромботичним ішемічним інсультом достовірних відмінностей у розподілі 

генотипів виявлено не було. Також не було виявлено відмінностей у розподілі 

генотипів досліджуваних груп у порівнянні з контрольною. 

При дослідженні кількісних змін РАІ-1 у плазмах крові хворих було 

виявлено коливання концентрацій інгібітору. У групі хворих з 

атеротромботичним ішемічним інсультом рівень РАІ-1 становив 15,3±2,8 нг/мл, 

в той час як за кардіоемболічного ішемічного інсульту спостерігалось значне 

відхилення від середнього показника групи. У 60% хворих на кардіоемболічний 

ішемічний інсульт концентрація PAI-1 досягала 21,1±1,0 нг/мл, перевищуючи 

показник, характерний для групи хворих з атеротромботичним ішемічним 

інсультом, майже на 40%. 
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Зважаючи на отримані дані, автори вважають доцільним розширення 

розміру вибірки хворих, що може зробити внесок у виявлення причин 

зростання концентрації РАІ-1 у пацієнтів з кардіоемболічним ішемічним 

інсультом. 

Внаслідок проведених досліджень поліморфізму 5G/4G гена PAI-1 не 

виявлено статистично значимих відмінностей у розподілі генотипів і алельних 

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

атеротромботичним ішемічним інсультом, кардіоемболічним ішемічним 

інсультом та практично здоровими донорами. Виявлена залежність 

концентрації PAI-1 від підтипу інсульту може бути пов'язана з патологічною 

активацією судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу.  

Фактори зсідання крові II (протромбін, FII) та фактор V (FV) є одними із 

ключових компонентів системи зсідання крові. Під впливом активованої 

протромбінази протромбін перетворюється у тромбін, що в свою чергу 

стимулює перетворення фібриногену у фібрин із подальшим формуванням 

кров’яного згустку [315]. 

Тромбофілічний стан поєднує всі спадкові та набуті порушення 

гемостазу, яким властива схильність до раннього прояву тромбозів, 

тромбоемболій, ішемій та інфарктів органів. Даний стан може бути як 

успадкованим, так і виникати внаслідок певних хвороб (наприклад, 

онкологічних), прийому лікарських засобів або може бути обумовленим станом 

здоров’я (наприклад, вагітністю або обмеженням рухливості). Одними з 

найчастіших спадкових порушень гемостазу, що обумовлюють схильність до 

тромбозу, є антифосфоліпідний синдром, дефіцит антитромбіну, протеїну C та 

S, гіпергомоцистеїнемія та мутація генів факторів згортання крові FV G1691A 

та FII G20210A [316]. 

Нами було проведено молекулярно-генетичний аналіз поліморфних 

варіантів генів FII (G20210A) та FV (G1691A) у обох досліджуваних групах 
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пацієнтів та контрольній групі осіб та отримано розподіл виявлених генотипів і 

алельних варіантів, представлений у табл. 3.7. 

 

Таблиця 3.7 

Розподіл генотипів та алельних варіантів поліморфізмів G20210A гена FII 

та G1691A (лейденська мутація) гена FV в дослідних та контрольній 

групах 

 

Група Хворі з 

кардіоемболічним 

ішемічним інсультом, 

n=54 

Хворі з 

атеротромботичним 

ішемічним інсультом, n=60 

Практично 

здорові донори, 

n=40 

Ген FII (G20210A) 

Генотипи, n (%) 

GG 53 (98) 55 (92) 40 (100) 

GA 1   (2) 5   (8) 0    (0) 

AA 0   (0) 0   (0) 0    (0) 

Алелі (%) 

G 99 96 100 

A 1 4 0 

Ген FV (G1691A) 

Генотипи, n (%) 

GG 51 (94) 60 (100) 38 (95) 

GA 3   (6) 0    (0) 2   (5) 

AA 0   (0) 0    (0) 0   (0) 

Алелі (%) 

G 97 100 98 

A 3 0 2 
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Аналіз відповідності фактичних частот генотипів теоретично очікуваним 

у кожній досліджуваній групі свідчив про випадковий розподіл генотипів у 

відповідності з розподілом Хардi-Вайнберга, що свідчить про коректність 

результатів генотипування. 

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 атеротромботичним ішемічним інсультом 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 кардіоемболічним ішемічним інсультом та з 

атеротромботичним ішемічним інсультом 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 

кардіоемболічним ішемічним інсультом (2%) та з контрольною групою осіб 

(0%). 

Поліморфізм G20210A гена FII полягає у заміні нуклеотиду гуаніну (G) 

на аденін (А) у позиції 20210 розташованій в 3’-нетрасльованому регіоні, що, 

ймовірно, призводить до підвищення стабільності мРНК-продукту даного гена. 

Внаслідок цього у осіб, що мають GA (гетерозигота) або AA (мутантна 

гомозигота) варіант гена, рівень протромбіну у крові у 1,5-2 рази вищий, ніж у 

нормі (GG варіант гена). Відомо, що носії мутантного А алелю мають 

підвищену схильність до тромбофілії, і, відповідно, до серцево-судинних 

захворювань [317]. 
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Також спостерігалась тенденція до зростання частоти гетерозиготних 

носіїв поліморфного алеля A1691 гена FV в групі пацієнтів з кардіоемболічним 

ішемічним інсультом на фоні миготливої аритмії (6%) порівняно із групою 

пацієнтів з атеротромботичним ішемічним інсультом (0%). 

Поліморфізм G1691A гена FV (або лейденська мутація) полягає у заміні 

нуклеотиду гуаніну (G) на аденін (А) в позиції 1691 розташованій в екзоні, що 

призводить до заміни амінокислоти аргінін на глутамін в позиції 506 білкового 

продукту гена. Така амінокислотна заміна призводить до підвищення стійкості 

активної форми фактора V до гідролізуючої дії С-білка, що призводить до 

гіперкоагуляції. Носії мутантного А алелю даного гену мають підвищену 

схильність до тромбофілії та серцево-судинних захворювань [318]. 

Потрібно відмітити, що у працях ряду авторів виявлено асоціацію цих 

поліморфізмів з ризиком розвитку ішемічного інсульту [319]. В той же час, інші 

автори не виявили такої закономірності [320].  

Отримані нами дані вказують на можливе залучення поліморфізму 

G20210A гена FII у розвиток атеротромботичного ішемічного інсульту та 

поліморфізму G1691A гена FV у розвиток кардіоемболічного ішемічного 

інсульту та на необхідність розширення розміру вибірки хворих, що дозволить 

виявити осіб з високим ризиком розвитку певного підтипу ішемічного інсульту.  

 

ЗАКЛЮЧЕННЯ 

 

Ішемічний інсульт є однією з основних причин захворюваності та 

інвалідності в промислово розвинених країнах. Подолання негативних 

наслідків хвороби потребує не лише залучення новітніх знань та розробок в 

області медицини, а й значних фінансових вливань. Вважається, що до 2020 

року загальні витрати на лікування інсульту становитимуть 6,2% від загальних 

витрат на медицину [321]. Тим не менш, для багатьох пацієнтів причини 

інсульту залишаються невідомими. В результаті неоднорідності факторів 
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ризику та етіології, які значно варіюють в залежності від віку та статі пацієнта, 

патофізіологію даного захворювання важко охарактеризувати. Зокрема, відомо, 

що атеросклероз є визначальною умовою розвитку ішемічного інсульту в 10-

15% випадків [4]. 

На сьогоднішній день вкрай актуальним є дослідження причин та 

механізмів розвитку інсульту та його підтипів, а також пошук нових маркерних 

молекул, які можуть бути застосовані в діагностиці для виявлення осіб з 

високим ризиком розвитку інсульту, а також для контролю та оптимізації 

лікування хворих. 

Проведені нами дослідження виявили накопичення у плазмі крові хворих 

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 спричиняє утворення тромбоцитарних агрегатів в 

умовах in vitro. 

Якісний аналіз протромбінового пулу хворих показав наявність як 

нативного протромбіну, так і продуктів його розщеплення. Аналіз 

молекулярних мас виявлених продуктів дозволяє припустити наявність у пулі 

такої біологічно активної молекули як мезотромбін, який має здатність 

активувати фактори V, VIII, ХІІІ зсідання крові та каталізувати перетворення 

фібриногену в нерозчинний фібрин, відповідно сприяючи формуванню і 

стабілізації фібринового згустку. Встановлено, що більш виражені зміни вмісту 

протромбіну спостерігалися у випадку кардіоемболічного ішемічного інсульту. 

У ході дослідження було виявлено накопичення нефізіологічних 

інгібіторів зсідання крові за розвитку обох підтипів інсульту, які впливають на 

результати таких хронометричних тестів як тромбіновий та протромбіновий 

час, активований частковий тромбопластиновий час. Для виявлення характеру 

порушень у системі гемостазу хворих було рекомендовано визначення 
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анцистронового часу зсідання плазми крові, на результати якого не впливають 

нефізіологічні інгібітори. 

Було встановлено, що фібриноген та його похідні – розчинні фібрин- 

мономерні комплекси, а також активність протеїну С є інформативними 

показниками розвитку ішемічного інсульту. Було показано, що розвиток обох 

підтипів ішемічного інсульту супроводжується значним подовженням часу 

лізису еуглобулінів та Хагеман-залежного фібринолізу. При чому для хворих з 

кардіоемболічним ішемічним інсультом були притаманні показники більш 

загрозливого характеру, що вказує на більш яскраво виражений дисбаланс 

системи гемостазу даної групи хворих. 

Було показано, що розвиток атеротромботичного ішемічного інсульту 

супроводжувався значним зростанням рівня антигену t-PA у плазмі крові 

відносно донорів. При цьому кардіоемболічний ішемічний інсульт 

супроводжувався значним зниженням концентрації t-PA у плазмі крові та 

зростанням концентрації РАІ-1 у 60% пацієнтів. 

У ході дослідження тромбоцитарної ланки системи гемостазу було 

показано, що АДФ-залежна агрегація тромбоцитів хворих з атеротромботичним 

ішемічним інсультом перевищувала показник донорів на 26% на 1 добу 

перебування у стаціонарі. У хворих з кардіоемболічним ішемічним інсультом 

не було виявлено статистично значущих відмінностей АДФ-залежної агрегації 

при надходженні на стаціонар, проте на 7-у добу розвитку хвороби АДФ-

залежна агрегація підвищувалась на 32% відносно показника донорів. Було 

виявлено значну різницю у реакції тромбоцитів на білковий індуктор – 

стрептокіназу. У групі донорів стрептокіназа інгібувала АДФ-залежну 

агрегацію тромбоцитів у 70% хворих. За атеротромботичного ішемічного 

інсульту інгібуючий ефект стрептокінази спостерігався у 64% хворих. Розвиток 

кардіоемболічного ішемічного інсульту супроводжувався зменшенням числа 

випадків Ск-індукованого інгібування АДФ-залежної агрегації, ефект 

спостерігався лише у 33% хворих. У зразках, отриманих після проведення 
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стаціонарного лікування, стрептокіназа не мала такого вираженого інгібуючого 

ефекту на АДФ-залежну агрегацію тромбоцитів обох досліджених груп хворих 

по відношенню до агрегації тромбоцитів у цих хворих на 1-шу добу 

перебування на стаціонарі. 

За кардіоемболічного ішемічного інсульту спостерігалось значне 

зростання рівня фактору фон Віллебранда у плазмі крові, який перевищував 

показник донорів на 63%. Для хворих з атеротромботичним ішемічним 

інсультом було виявлено тенденцію до зростання рівня фактору фон 

Віллебранда, проте значні індивідуальні відхилення від середнього показника 

не дали змогу встановити статистично значущі зміни. 

У ролі нефізіологічних інгібіторів зсідання крові можуть виступати IgG 

до певних компонентів гемостазу. Нами було встановлено, що при надходженні 

до стаціонару у хворих з кардіоемболічним ішемічним інсультом відзначалося 

значне зниження концентрації IgG до 5,0±0,35 мг/мл. На 7-й день розвитку 

хвороби у пацієнтів спостерігалось зростання концентрації IgG на 85% 

відносно рівня встановлено при надходженні до стаціонару. Було показано, що 

для атеротромботичного ішемічного інсульту не характерне зростання рівня 

імуноглобулінів відносно практично здорових донорів. 

За розвитку обох підтипів ішемічного інсульту також спостерігалося 

зростання рівня маркерів ендогенної інтоксикації, який досягав максимуму на 

7-му добу перебування у стаціонарі. Концентрація олігопептидів у зразках 

плазми крові хворих також значно перевищувала показник донорів. Необхідно 

відмітити, що розвиток атеротромботичного ішемічного інсульту 

супроводжувався вищою ендогенною інтоксикацією організму хворих у 

порівнянні з кардіоемболічним ішемічним інсультом. Про це свідчить 

накопичення значної кількості молекул середньої маси, а також помітно вищий 

рівень олігопептидів у плазмі крові пацієнтів.  

Внаслідок проведених досліджень поліморфізму 5G/4G гена PAI-1 не 

виявлено статистично значимих відмінностей у розподілі генотипів і алельних 
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варіантів поліморфізму 5G/4G гена PAI-1 між групами хворих з 

атеротромботичним ішемічним інсультом, кардіоемболічним ішемічним 

інсультом та практично здоровими донорами. Виявлена залежність 

концентрації PAI-1 від підтипу інсульту може бути пов'язана з патологічною 

активацією судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу.  

Молекулярно-генетичний аналіз поліморфних варіантів генів FII 

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

контрольній групі осіб виявив тенденцію до зростання частоти гетерозиготних 

носіїв поліморфного алеля A20210 гена FII в групі пацієнтів з 

атеротромботичним ішемічним інсультом (8%) порівняно із групою пацієнтів з 

кардіоемболічним ішемічним інсультом (2%) та з контрольною групою осіб 

(0%). Відомо, що носії мутантного А алелю мають підвищену схильність до 

тромбофілії, і, відповідно, до серцево-судинних захворювань. Розширення 

розміру вибірки хворих може підтвердити залучення даної мутації до розвитку 

хвороби. 
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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 фібринолітичної 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. 

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 
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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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