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Нові фактори тромбоутворення

• CYP2C19
• ITGA2
• ITGB3
• GPIBA
• GP6
• PAI1



Фактори ризику тромбозів
ПЕРВИННІ (т.з. тромбофілії) ВТОРИННІ

Точно встановлені причини • Інсульт, постінсультні парези, паралічи
• Дефіцит антитромбіну ІІІ • Травми, переломи, операції
• Дефіцит протеїну S • Катетер у центральній вені
• Дефіцит протеїну С • Похилий вік
• Лейденівська мутація (фактора V) • Хронічна венозна недостатність
• Мутація 20210 А протромбіну • Куріння більше 35 цигарок на добу
Вірогідні причини тромбофілії • Вагітність
• Дисфібриногенемія • Збільшення в’язкості крові
• Поліморфізм інгібітору активатора 

плазміногену
• Гепарин-індукована тромбоцитопенія

• Порушення у системі тромбомодуліну • Іммобілізація

• Дефіцит плазміногену • Серцева недостатність
• Дефіцит фактора ХІІ • Злоякісні новоутворення
• Гіпергомоцистеїнемія • Ожиріння, цукровий діабет
• Антифосфоліпідний синдром • Застосування пероральних контрацептивів

• Нефротичний синдром



Схильність до тромбозу
Ген – кандидат Поліморфізм

Фактор V G1691A (Лейденовская) rs6025

Фактор ІІ (протромбін) G20210A (rs1799963)

Фактор І (фібриноген) G-455A

Фактор VII Arg353Gln

Фактор ХІІ (Хагемана) C46T

GP Ia (тромбоцитарний глікопротеин 
Іа)

C807T

GP IIIa (тромбоцитарний гп ІІІа) Leu33Pro (rs5918)

РАІ-1 675 4G/5G

GP IV (рецептор тромбоцита к 
коллагену)

rs1613662

Фактор ХІІІ (суб А) rs3024409

Антитромбин ІІІ (SERPINC1) rs2227589

Протеаза, активирующая фактор VII rs6585234

Фактор ХІ rs2289252, rs2036914

Протеин С rs5937

Фактор ІХ rs6048



Розповсюдженість генних дефектів та 
їх роль у порушенні коагуляції

Адаптовано з H.P. Kohler, 2010; 
А.П.Момот, 2012



Лазерний тромбоцитарний агрегометр 
для оцінки функції тромбоцитів 

§ Визначення приліжкове
§ Миттєвий результат
§ Визначення початкової
агрегаціїї

§ Визначення ефективності 
відповіді до аспірину, 
клопідогрелю та 
тікагрелору

§ Визначення з цільної
крові

AggreGuide A-100*



Системи генотипування

• Буккальний епіталій
• 60 хвилин, щоб визначити:
• - носійство
• -гомо/гетерозиготи

Експрес-методи генетичного тестування

Результат 
через 3 
години



CYP2C19: функціональна активність

ПРАВИЛЬНИЙ 
вибір АТТ 
препарату

ПРАВИЛЬНА 
доза

МЕТА

G/G

G/A

A/A



Метаболізм КЛОПІДОГРЕЛЮ
АкПРОпрепарат Неактивний	

метаболіт
Активний 
метаболіт



Доза vs ризик

Ризик 
кровотеч

Терапевтичне 
вікно

Ризик 
тромбозу



Поліморфізм cyp2c19 –
тромбози/кровотечі

Кровотечі

ТромбозиA/A

G/А



ITGA 2 – поліморфізм С807Т

• кодує білок Інтегрін альфа 2 – (GPIa)
тромбоцитарний рецептор колагену 

• поліморфізм 807Т призводить до збільшення 
кількості колагенових рецепторів тромбоцитів

Досліджується для виявлення: 
• генетичної схильності до раннього інфаркту 
міокарда, 

• ішемічного інсульту, 
• тромбоемболії, 
• для оцінки ризику розвитку тромбозів після 
ангіопластики, 

• стентування коронарних артерій.



ITGA 2

Інтерпретація результатів

Оцінка генотипу по маркеру:

– схильність до тромбоутворення прирівнюється

до 100%

– підвищена схильність до тромбоутворення

– нормальна швидкість адгезії тромбоцитів

Т/Т

С/Т

С/С



Поліморфізм гену 
ITGA2

С/Т

Нетяженко В.З., Ляхоцька А.В. 2016

90% ризик тромбозу
38% ризик тромбозу


