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АСИМЕТРІЯ ПРОКОАГУЛЯНТНИХ ТА ФІБРИНОЛІТИЧНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В НОРМІ І  ПРИ

ГОСТРІЙ ІШ Е М ІЇ СПРАВА ТА ЗЛІВА

Міщенко В.П., Гришко Ю.М., Коковська О.В., Міщенко І.В., Ткач О.О., Ткаченко О.В.

Відомо, що різні тканини організму суттє
во впливають на показники зсідання крові та

фібринолізу [10]. Більш того, виявлена органна

специфіка цих впливів та залежність від стану

організму [7,8]. Не є виключенням в цьому
аспекті і тканини мозку [4,9]. Разом з тим, пів

кулі головного мозку асиметричні у функціо

нальному відношенні [3]. Крім того, є дані про

їх біохімічну асиметрію [6]. Це наштовхує на

думку про можливу асиметрію в них прокоагу-

лянтних та фібринолітичних властивостей. Пи

тання вивчення структурно-функціональних
асиметрій у парних органах не є новим, але в

оцінюванні реакцій зсідання крові та фібрино
лізу є лише дані Н.Г.Лаврищевої [5] про те, що

у хворих на вегето-судинну дистонію спостері
гається асиметрія окремих показників плаз-

менної ланки цієї системи. Слід відмітити, що
асиметрії можуть бути фізіологічні та патоло

гічні. Причиною формування перших є спадкові
фактори (наприклад, право- чи ліворукість).

При патології нервової системи, зокрема, окре
му роль у співвідношенні симетрп-асиметрії
функцій може відігравати вираженість патоло

гічного процесу [3,12]. Чи впливає гостра
однобічна ішемія головного мозку (справа чи

зліва) на прокоагулянтні та фібринолітичні
властивості його півкуль і як це може вплинути

на процеси зсідання крові та фібрінолізу -  ось

коло запитань, які ще не вирішені.

Метою роботи 'було вивчення прокоагу-

лянтних та фібринолітичних властивостей гомо

генатів півкуль головного мозку справа і зліва в

нормі та при гострій ішемії мозкового кровообігу.

Об’єкт та методи дослідження

Дослідження проведені на ЗО білих щу-

рах-самцях популяції Бістар вагою 180-24G г,
що утримувалися на стандартному раціоні хар

чування в віварії УМСА (м. Полтава), відповідно

до санітарних правил, що затверджені для
тварин віварію. Усіх тварин було розділено на

три групи (по 10 у кожній): 1 група-кснтрольна, 2
група-з ішемією головного, мозку зліва, 3 група-з

ішемією головного мозку справа. Експеримен
тальну ішемію викликали шляхом повного пере

в'язування сонної артерії на 15 хвилин (в 2

групі-зліва, а в 3 групі-справа), в умовах внут

рішньочеревного гексеналового наркозу з роз
рахунку 100 мл на 1 кг маси тіла. Така модель

неповної ішемії головного мозку [1] найбільш
відповідає оклюзії середньої мозкової та сонної

артерії, що часто зустрічається в клініці. Відразу
після закінчення експерименту у тварин
забирали кров (шприцем із серця) з розрахунку

9:1 у 3,8% розчин цитрату натрію. З отриманої
крові готували шляхом центрифугування при

1500 об/хв протягом 10 хвилин тромбоцитарну
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плазму для оцінки її прокоагулянтних та
фібринолітичних властивостей. Останні визна

чали також і в півкулях головного мозку, дода

ючи їхні гомогенати, які готували у розведенні

1:100 у 0,9% розчині натрію хлориду, до

безтромбоцитарної плазми цих тварин,

отриманої щляхом „центрифугування плазми

при 3000 об/хв протягом ЗО хвилин. Прокоагу-
лянтні властивості тромбоцитарної плазми та

гомогенатів півкуль мозку оцінювали на підставі
визначення часу рекапьціфікації плазми , а

фібринолітичні- вивчаючи час лізису еуглобулі-

нів [1]. Так як у різних серіях досліджень
безтромбоцитарна плазма в контролі (при

додаванні в неї фізіологічного розчину) і в

досліді (при внесенні в неї такого ж об’єму

гомогенату півкуль головного мозку) давала
різні абсолютні величини, які було неможливо

порівняти між собою, ми виконували перерозра-

хунок у відносних величинах по відношенню до

контролю за формулою: Е=(К-Д):Кх100%, де К-
контроль, Д-дослід. Порівнюючи їх між собою,

ми· судили про прокоагулянтні та фібринолітичні
властивості півкуль мозку в інтактних тварин і

при експериментальній моделі ішемії головного
мозку справа та зліва. Крім перерахованих ме

тодів, у тромбоцитарній плазмі визначали ще й

тромбінсвий vac [1]. Отримані дані в абсолют
них величинах були статистично оброблені з

визначенням показника достовірності.
Результати дослідження
При аналізі отриманих даних за окреми

ми протоколами дослідів, ми звернули увагу на

те, що в одних випадках показники, що вивча
лись, у гомогенатах мозкових півкуль (як зліва,

так і справа) були зменшені, а в інших збільше

ні і це наштовхнуло нас на думку про їхнє

розділення на підгрупи з домінуючими змінами

в той чи інший бік у відповідній півкулі мозку.

Тобто серед інтактних тварин, а також тварин з

ішемізованим мозком справа чи зліва, виділя
лися дві підгрупи за показниками гемокоагу-

ляційних та фібринолітичних властивостей з

переважанням їх у правій чи лівій півкулі (таб

лиця 1). З даних таблиці випливає, що в інтакт

них тварин (1 група) є асиметрія прокоагулянт

них властивостей між правою та лівою півкуля
ми мозку. В одному випадку (перша підгрупа)

домінує права півкуля (Е% складає 60), в

іншому (друга підгрупа)-ліва (Е% складає 46).

Фібринолітичні властивості гомогенатів голов

ного мозку в першій підгрупі переважають та

кож у правій (Е%= ЗО), а у другій підгрупі

тварин-у лівій півкулі (Е%=21).

При гострій ішемії головного мозку

справа у лівій півкулі (3 група) прокоагулянтні

властивості зростали (у першій підгрупі з 52%

до 61%, у другій-з 46% до 65%), а у правій
півкулі в першій підгрупі збільшувалися з 60 до
66%, а у другій зменшувалися з 65% до 58%

(таблиця 2).

За даними таблиці 2, фібринолітична

активність мозку при ішемії справа (3 група) з
лівій півкулі в першій підгрупі знизилась з 16%

в контролі до -3%, а у правій з 30% до 24%. У

другій підгрупі в лівій півкулі вона збільшилася

з 16% до 20%, а у правій різко впала з 30% у
інтактних тварин до -10% у дослідних.
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Таблиця 1
Зміна часу рекальціфікаціїта лізису еуглобуліків у безтромбоцитній плазмі при внесенні в

неї гомогенатів мозку правої та лівої півкуль у інтактних тварин

Показники, що
вивчалися

Статистичні
показники

1 група

1 підгрупа (п=5) 2 підгрупа (п=5)

Контроль
з фіз.

розчином

Півкулі мозку Контроль
з фіз.

розчином

Півкулі мозку

Ліва Права Лі 8 5 права
М 120 58 48 124 гч г-о 5 92

Час. ±ҐП 10 10 3 13
р <0,01 <0,01 ·. <0,01 <0,05ргкзльцюлкаціі

=ГГЦ 13
(С/ ■ р5 <0 01 <0,05

Е% 52 60 . . .4 6 . . 26
М 117 99 82 173 122 153

±гп 12 20 23 92
ФібрІНОЛІЗ

еулобулінів ■ Р
±ГПі

* <0,05 <0.05
5

<0.05 >0,05
18(хв)

Рі <0.01 <0,05
-% ■ 16 ЗО 21 10

Примітка: статистична обробка проведена між контролем та дослідом (т,р), між правою та лівою півкулею (т- р).

Таблиця 2
Зміна часу рекальфікацїїта л ізису еуглобулінів у безтромбоцитній плазмі, при внесенні в

неї гомогенатів мозку (правої та л івої півкулі) при гострій ішемії його справа

2 група

1 підгрупа (п=5) І ' 2 підгрупа (п=5)
Показники, що

вивчалися

і
*•

Статистичні
показники Контроль

з фіз.
розчином

Півкулі мозку
Контроль

з фіз.
розчином

Півкулі мозку

ліва права
/

'  · ліва права

Час
рекальціфікації

(с)

М
Т

г т 1

Рї
Е%

98 89
з

<0.01

61

35
о

<0,01
1.5

<0,05
66

101

і

35
2

<0,001

О

42
3

<0,001
2

<0,01
58

Фібріноліз
еулобулінів (хв)

М
± т
Р

+ГП,
Рі

Е%

161 165
31

>0.05

-3

122
32

<0,05
15

<0,05
24

185 149
27

<0.05

20

207
17

<0,05
10

<0,01
-10

Примітка: див. таблицю 1.
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При гострій ішемії головного мозку зліва
(2 група) у лівій півкулі прокоагулянтні власти
вості в першій та другій підгрупах тварин
виявилися незміненими: 52% у інтактних, 53%
у дослідних першої та 51% у дослідних тварин
другої підгруп (таблиця 3). Як свідчать
результати таблиці 3, у правій півкулі
головного мозку час рекальціфікації

зменшився з 60% у контролі до 57% у першій
підгрупі і до 43% у другій підгрупі. Фібринолі-
тичні властивості гомогенатів тканин мозку при
його ішемії зліва (2 група) у першій підгрупі різ
ко зменшилися у лівій півкулі (з 16% у контролі
до -16% в досліді), а у правій півкулі з 30% до
2%. У другій підгрупі вони не змінювалися.

Таблиця З

Зміна часу рекальфікації та лізису еуглобулінів у безтромбоцитній плазмі, при внесенні в
неї гомогенатів мозку (правоїта лівої півкулі) при гострій ішемії його зліва

Показники, що
вивчалися

І
І

Статистичн
і показники

3 група
/ 1 підгрупа (п=5) 2 підгрупа (п=5)

Контроль
з фіз.

розчином

Півкулі мозку Контроль
з фіз.

розчином

Півкулі мозку

ліва права ліва права

Час
рекальціфікації

(с)

М
±гп
Р

±ГПі
Рі

Е%

93 44
6

<0,01

53

40
7

<0,01
1

>0,05
57

91 44
8

<0,01

51

52
9

<0,01
1

<0,01
43

Фібріноліз
еулобулінів (хв)

М
±гл
Р

± т ,
Рі

Е%

173 200
31

>0,05

-16

170
26

>'0,05
11

>0,05
2

218 163
38

<0,05

21

208
24

>0,05
18

<0,05
10

Примітка: див. таблицю 1.

Таким чином, прокоагулянтні та фібрино-
літичні властивості гомогенатів тканин голов
ного мозку асиметричні в інтактних тварин: в
одних з переважанням їх у правій, а в інших- у
лівій півкулі. При гострій ішемії головного моз
ку справа (3 група) його прокоагулянтні власти
вості зростають як у лівій, так і у правій півкулі.
Лівобічна ішемія головного мозку (2 група) не
суттєво змінювала прокоагулянтні властивості
його тканин у лівій, але зменшувала їх у правій
півкулі. Фібринолітичні властивості гомогенатів
тканин мозку при його гострій ішемії справа та
зліва зменшувались у більшості випадків у тій

та іншій півкулі. В решті це призводило до того,
що показники асиметрій, які виявлені нами у ін
тактних тварин по відношенню до прокоагу-
лянтних властивостей гомогенатів тканин пів
куль головного мозку зменшувались, а до тих,
що перешкоджають розчиненню фібринового
згустку- збільшувались.

Збільшенням прокоагулянтної активності
гомогенатів тканин мозку в тій чи іншій підгрупі
тварин можна пояснити те, що в крові активу
вався процес її зсідання. Так, якщо час рекапь-
ціфікації тромбоцитарної плазми у інтактних
тварин склав 78±4 с, то при. ішемії мозку сліва
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він дорівнював 66±4 (р<0,05). Тромбіновий час
у контролі складав 40±Зс, при гострій ішемії
головного мозку зліва зменшився до 27±9с
(р<0,05), а справа- до 28±3,5с (р<0,05).

Зменшення фібринолітичних властивос
тей у гомогенатах тканин головного мозку (зро
стання їхньої антифібринолітичної активності),
вочевидь, пов’язане із вивільненням тканинних
активаторів фібринолізу в кров. В результаті
цього в останній відбувалося різке стимулюван
ня цього процесу. Так, якщо у інтактних тварин

час лізису фібринового згустку склав 215±11
хв., то при ішемії мозку зліва 274±8 хв. (р<0,01),
а справа він зменшився до 108±10 хв. (р<0,01).

Підсумки
Отримані результати свідчать не лише

про наявність асиметрій прокоагулянтних та
фібринолітичних властивостей у півкулях
головного мозку, але й про їх важливе значення
в регуляції процесу зсідання крові та
фібринолізу при гострих порушеннях кровообігу
в ньому справа та зліва.
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