
В І С Н И К  В Д Н З У  « У к р а їн с ь к а  м е д и ч н а  с т о м а т о л о г іч н а  а к а д е м ія »

УДК: 612.115 + 591.11
К о ко в сь ка  О .В ., Я к ін а  О .О ., М іщ е н ко  І .В .
ПОРІВНЯННЯ СТУПЕНЮ АСИМЕТРІЇ ПРОКОАГУЛЯНТНИХ ТА ФІБРИНОЛІТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІВКУЛЬ
ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДЕЙ ТА ДЕЯКИХ ТВАРИН
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
В статті проведено порівняння асиметрії прокоагулянтних та фібринолітичних властивос
тей гомогенатів лівих та правих півкуль головного мозку людей та деяких тварин. Асиметрія
прокоагулянтних властивостей найбільш виражена у котів та людей, а найбільша асиметрія
фібринолітичних властивостей -  у котів та щурів. Дослідження доводять, що асиметрія гемо
статичних властивостей парних органів, зокрема півкуль головного мозку, є загальнобіологічним
явищем. Найкращими об’єктами для подальших досліджень асиметрій гемостазу головного моз
ку є коти, щури та люди, адже ступінь асиметрії відповідних показників у них найбільша.
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Вступ
В більшості тканин та органів людини й тва

рини виявлені з’єднання, подібні плазменим фа
кторам зсідання крові, природні антикоагулянти,
активатори та інгібітори фібринолізу. Наявність в
них комплексу гемокоагулюючих та фібринолі
тичних агентів дало змогу висунути концепцію
про коагуляційно-літичну систему тканин органі
зму [7].

Виділення гемокоагулюючих та фібринолітич
них речовин півкуль головного мозку [3,4,5] до
зволяє вважати їх органами - ефекторами, які
регулюють зсідання крові та її фібринолітичну
активність.

В наших попередніх дослідженнях показана
наявність асиметрій показників гемостазу в пар
них (симетричних) органах і судинах справа та
зліва [1,9].

Також нами було показано, що у одних тварин
ці речовини були більш активні справа, а у інших
зліва [1,6,9]. Ми виявили, що асиметрія прокоа
гулянтних та фібринолітичних властивостей є
загальнобіологічним явищем, адже вона була
виявлена у різних тварин (які стоять на різних
етапах еволюційного розвитку) та людей [9].

Метою даного дослідження стало порівняння
ступеню асиметрії тканинної ланки системи ге
мостазу в умовах норми у півкулях головного
мозку (справа та зліва) у людей та різних тварин
- щурів, морських свинок, котів, півнів, кролів.

Робота є фрагментом планової науково-
дослідницької роботи Української медичної сто
матологічної академії, проведеної разом з кафе
дрою нервових хвороб: “Рання клініко-
лабораторна діагностика, особливості патогене
зу та розробка методів лікування й профілактики
енцефалопатії у хворих із гіпертонічною хворо
бою, яка розвинулась у віддаленому періоді піс
ля впливу малих доз опромінення з урахуванням
окремих генетичних факторів” № держреєстрації
01017005504.

Матеріали та методи дослідження
Дослідження, проведені з тканинами мозку, які

були отримані від 10 здорових чоловіків, які за
гинули в автокатастрофах, віком 27 -  45 років,
10 безпорідних котів чоловічої статі (масою 2,4 -

4 кг), 10 білих щурів лінії Вістар чоловічої статі
(масою 9 0 -  120 г), 10 морських свинок чоловічої
статі (масою 250 -  350 г), 10 півнів (масою 1200
-  1500 г), 10 кролів чоловічої статі (масою 3 - 4
кг). Гомогенати готували із симетричних відділів
півкуль головного мозку (справа та зліва) в фізі
ологічному розчині (0,9% натрію хлориду) у спів
відношенні 1:100.

Для визначення в гомогенатах гемокоагуля-
ційних та фібринолітичних властивостей їх до
давали ( в об’ємі 0,1 мл) до субстратної плазми (
в контролі таку ж кількість 0,9% розчину хлориду
натрію) і оцінювали в ній час рекальцифікації,
тромбіновий час, час лізису еуглобулінового згу
стку.

Субстратну плазму отримували із крові, яку
забирали у людей із ліктьових вен, а у тварин в
умовах гексеналового наркозу (із розрахунку 100
мг/кг маси тіла) за допомогою сухого пластико-
вого шприца (однакового об’єму та з однаковим
діаметром голки). Отриману кров негайно змі
шували у співвідношенні 9:1 з 3,8% розчином
цитрату натрію та перемішували. В подальшому
кров центрифугували 10 хвилин при 1500 об./хв.
для отримання плазми насиченої тромбоцитами,
а потім при повторному центрифугуванні на про
тязі ЗО хвилин при 3000 об./хв. отримували без-
тромбоцитну плазму, яку використовували як
субстрат для вивчення впливу на неї гомогена
тів парних органів.

Для визначення показників зсідання крові та
фібринолізу використовували методи, викладені
в посібнику З.С. Баркагана й А.П. Момота (2001)
[2], а також реактиви фірм “З ітко І_ТО” (Україна)
та “Нозрііех Оіадпозіісз” (Італія). За різницею по
казників між контролем та дослідом ми судили
про активність прокоагулянтних та фібриноліти
чних компонентів у тканинах. Результати були
статистично оброблені за методом різниць, при
співвідношенні результатів використовували
критерії Ст’юдента, результати вважалися до
стовірними при р<0,05.

Результати та їх обговорення
Вивчаючи прокоагулянтні та фібринолітичні

властивості тканин півкуль мозку, ми виявили, що
у одних тварин їх активність була більша справа,
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а у інших зліва. На підставі цього ми розділили їх
на дві підгрупи, відповідно яким дали визначення:
“лівий” тип (підгрупа"!) реакції гемостазу -  час ре
кальцифікації та фібринолізу менший зліва, що
свідчить про більшу активність цих властивостей

В результаті проведеного дослідження нами
встановлено, що асиметрія прокоагулянтної ак
тивності гомогенатів півкуль головного мозку у
людей та різних тварин має різну ступень (таб
лиця 1).

зліва; та “правий” тип (підгрупа 2).
Таблиця 1.

Час рекальцифікації (с) субстратной безтромбоцитної плазми під впливом гомогенатів правої та
лівої півкуль головного мозку людей та різних тварин з різним (правим-лівим) типом гемостатич

них властивостей (М±т, п=10)

Об’єкти
1 підгрупа 2 підгрупа

справа зліва п>л,% справа зліва л>п,%
Люди 52,0+2,41 43,4+1,78* 19,8 50,4+9,2 57,8+8,15* 14,7
Півні 58,4+4,2 53,8+4,68 * 8,5 94,0+18,6 127,0+25,9 -35,1

Морські свинки 174,0+7,44 150,0+13,8* 16,0 161,0+19,6 177,0+20,0* 9,9

Кролі 47,4+6,18 41,4+7,26* 14,5 31,4+4,09 34,8+4,4 10,8
Щури 34,8+1,85 31,8+1,83* 9,4 29,2+2,58* 35,4+2,04* 21,2
Коти 30,0+3,5 25,0+2,3* 20,0 27,2+1,8* 33,4+1,0* 22,8

Примітка: тут і в табл.2 -
* - р<0,05, статистична обробка проведена між показниками справа та зліва.

В першій підгрупі найбільша різниця між ча
сом рекальцифікації справа та зліва виявилась у
котів (20%) та людей (19,8%), а найменша - у
півнів (8,5%).

В другій підгрупі найбільша різниця була у ко
тів (22,8%) та щурів (21,2%). У півнів та кролів
різниця між показниками виявилась недостовір
ною, що свідчить про відсутність асиметрії про-
коагулянтних властивостей, а у півнів навіть ви

Час фібринолізу (хв) субстратної безтромбоцитної плазми під впливом гомогенатів правої та лівої
півкуль головного мозку людей та різних тварин з різним (правим-лівим) типом гемостатичних

властивостей (М±т, п=10)

Об’єкти
1 підгрупа 2 підгрупа

справа зліва п>л,% справа зліва л>п,%
Люди 71,0+3,67 66,6+5,88 -6,6 67,0+5,39 75,8+6,06* -13,1
Півні 129,0+13,9 109,0+8,48* 18,3 124,0+18,0 144,0+18,8* -16,1
Морські свинки 121,0+21,0 104,0+21,7* 16,3 119,0+19,6 145,0+17,0* 21,9
Кролі 186,0+34,1 154',0+33,0* 20,8 118,0+4,64 163,0+19,7* 38,1
Щури 127,0+18,3 100,0+14,6* 27,0 92,0+12,2 97,0+14,4* 5,4
Коти 171,0+16,2 108,0+19,0* 58,3 130,0+28,6 173,3+27,6* 33,1

У інших тварин першої групи така різниця зна
чно менша, а у людей вона виявилась недосто
вірною, тобто відсутньою.

В другій підгрупі найбільш виразна асиметрія
фібринолітичної активності півкуль мозку спо
стерігалась у щурів (38,1%) та котів (33,1%). У
людей та півнів спостерігалась схильність до ін
гібування фібринолізу під впливом півкуль голо
вного мозку (знак «-» в таблиці), але такі зміни
виявились недостовірними.

Наше дослідження підтверджує, що тканини
головного мозку мають речовини, які впливають
на зсідання крові та фібриноліз. Отримані дані
свідчать про наявність асиметрії прокоагулянт-
них та фібринолітичних властивостей правих та
лівих півкуль мозку у людей та різних тварин
(півнів, морських свинок, кролів, щурів, котів).
Можливо, різна частота розвитку патологічних
процесів у парних (симетричних) органах справа
та зліва пояснюється їх неоднаковою прокоагу-

Том 10, Випуск 4

явлена схильність до антикоагулянтної актив
ності (знак «-» в таблиці), хоч ця різниця також є
недостовірною.

При порівнянні ступеню асиметрії фібринолі-
тичної активності гомогенатів півкуль мозку
(табл. 2) нами виявлено, що у першій підгрупі у
котів час фібринолізу в правих півкулях на 58,3%
більший ніж в лівих, що свідчить про більш висо
ку фібринолітичну активність лівих півкуль.

Таблиця 2.

лянтною та фібринолітичною активністю. їх різна
згортаюча та фібринолітична властивості мо
жуть мати важливе значення в регуляції цих
процесів у крові, яка відтікає від цих органів. Є
дані про те, що кров, яка відтікає від мозку спра
ва та зліва, має різну коагуляційну та фібринолі
тичну активність [1,5]. Подібні результати були
отримані і в крові, яка відтікає від нижніх кінцівок
[1]. Отримані дані можуть бути використані в ре
абілітації хворих при медикаментозній терапії
справа чи зліва, що вже знайшло відображення
в їх латеральному лікуванні [8].

В одних тварин активність асиметрія гемоста
тичних та фібринолітичних властивостей більша
з правого боку, а у інших -  із лівого. Така зако
номірність є загальнобіологічним явищем. У різ
них тварин асиметрія гемостатичних та фібри
нолітичних властивостей має різну ступень.
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Висновки 2 -
1. У людей, різних тварин (щурів, морських

свинок, кролів та котів) та птахів має місце аси- 3

метрія прокоагулянтних та фібринолітичних вла- 4
стивостей півкуль головного мозку.

2. В одних людей, тварин та птахів прокоагу-
лянтні та фібринолітичні властивості переважа
ють справа -  “правий” тип реакції зсідання крові 5

та фібринолізу, а у інших зліва -  “лівий” тип.
3. Найбільша асиметрія прокоагулянтних вла-

стивостей півкуль мозку спостерігається у котів
та людей, а найбільша асиметрія фібринолітич
них властивостей -  у котів та щурів. На підставі
цього можна вважати саме ці об’єкти (особливо 7.
котів) найкращими для подальшого експеримен
тального дослідження асиметрій гемостазу. 8.
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Реферат
СРАВНЕНИЕ СТЕПЕНИ АСИММЕТРИИ ПРОКОАГУЛЯНТНЬІХ И ФИБРИНОЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЛЮДЕЙ И НЕКОТОРЬІХ ЖИВОТНЬІХ
Коковская О.В., Якина Е.А., Мищенко И.В.
Ключевьіе слова: гемостаз, асимметрия, головной мозг.

В статье проведено сравнение асимметрии прокоагулянтньїх и фибринолитических свойств гомоге-
натов левьіх и правьіх полушарий головного мозга людей и некоторьіх животньїх. Асимметрия прокоа
гулянтньїх свойств наиболее вьіражена у котов и людей, а наибольшая асимметрия фибринолитичес
ких свойств -  у котов и крьіс. Исследования доказьівет, что асимметрия гемостатических свойств пар-
ньіх органов, в частности полушарий головного мозга, является общебиологическим явлением. Луч-
шими обьектами для дальнейших исследовний асимметрий гемостаза головного мозга являются ко
ти, крьісьі и люди, так как степень асимметрии соответствующих показателей у них наибольшая.

8ш птагу
СОМРАКІ8ОІХІ ОЕ А8УММЕТКУ ОЕ РКОСОАСІЛ-АМТ АІ\Ю ЕІВЯІМОІ_¥ТІС ЕЕАТІЖЕ8 ІN СЕРЕВРАЬ
НЕМІ8РНЕРЕ8 ОЕ НІІМАІХІ8 АІ\Ю 8ОМЕ АМІМАІ.8
Кокоузкауа О.\/., Уакіпа Уе.А., Мізґісґіепко І.\/.
Кеу м/огсіз: Иетозіазіз, азуттеігу, Ьгаіп.

Тґііз зіибу із беуоіеб Іо іґіе сотрагізоп оі азуттеігу оі ргосоадиіапі апб ТіЬіпоІуііс їеаіигез іп Іеїі апб
гідґіі сегеЬгаі ґіетізрґіегез оі Иитапз апб зоте апітаіз. Азутте ігу іп ргосоадиіапі їеаіигез іп іґіе тоз і
тапііезіеб іп саіз апб Иитапз УУҐІІІЄ іііе азуттеігу іп ТіЬгіпоІуііс іеаіигез іп саіз апб гаіз. ТИе ехрегітепіз
Иауе ргоуеп іііе азуттеігу іп Иетозіаііс іеаіигез оі раігеб огдапз апб патеіу сегеЬгаі ИетізрИегез
зеетз іо Ье іііе соттоп  Ьіоіодісаі рііепотепоп. ТИе Ьезі оЬ)есіз іог іііе іигїґіег іпуезіідаііопз оі сегеЬгаі
Иетозіазіз азуттеігіез аге саіз, гаіз апб Иитапз аз іґіе азуттеігу оі іґіеіг соггезропсііпд іпбехез із іґіе
ґіідґіезі.
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