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Система гемостаза у детей с «цианотическими» врожденными пороками сердца (ВПС) имеет свои особенности, так как гипоксия является значительным фактором в нарушении системы
гемостаза. Приведенный обзор литературных источников свидетельствует о том, что для данной
группы больных, в отличие от здоровых детей, характерны гиперкоагуляционные сдвиги за счет
сосудисто-тромбоцитарного звена, снижения антикоагулянтной активности и резкого угнетения
фибринолитических свойств плазмы крови. В то же время наблюдаются низкая концентрация
факторов свертывания крови и уменьшение количества тромбоцитов. Поэтому дети с «цианотическими» ВПС составляют особый контингент кардиохирургических больных, где знание особенностей и своевременный анализ изменений системы гемостаза является очень важным для правильного выбора тактики терапии при оперативном лечении и в послеоперационном периоде.
Ключевые слова: система гемостаза, гиперкоагуляция, «цианотические» врожденные пороки сердца, дети до 1 года.
UDC 616.12-007-053.1-06:616.155.191:616.151.5
V. M. Lazaniuk
HEMOSTATIC FEATURES AMONG CHILDREN WITH CYANOTIC CONGENITAL HEART
DISEASE
The Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine
Hemostatic system among children with cyanotic congenital heart disease (CHD) has its own characteristics, because hypoxia is a significant factor in the violation of hemostasis.
The purpose of this literature review is to analyze the features of the hemostatic system healthy
children and patients with cyanotic CHD under 1 year of age and a comparison of the main parameters of the hemostatic system with indicators of adults.
The review suggests that patients with cyanotic CHD, in contrast to healthy children, is characterized by hypercoagulation shifts due to vascular-platelet chain, decreased anticoagulant activity and a
sharp inhibition of fibrinolytic properties of plasma.
At the same time there is a low concentration of coagulation factors and platelet count decrease.
Therefore, children with cyanotic CHD form а special contingent of cardiac patients, where the knowledge of the characteristics and timely analysis of changes in the haemostatic system is very important
for the proper choice of the management in the surgical treatment and postoperative period.
Key words: hemostasis, hypercoagulation, congenital heart disease, children under 1 year.

Система гемостазу — це
сукупність функціональноморфологічних і біохімічних
механізмів, що забезпечують
збереження рідкого стану крові, запобігання та припинення кровотечі, а також цілісність
кровоносних судин. Система
гемостазу, як і всі інші системи
організму, зазнає змін у процесі росту та розвитку людини. Протягом перших 6 міс.
життя стан гемостазу змінюється відповідно до змінених
умов існування й у 6 міс. відповідає статусу зрілого організму [1; 2].
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Як відомо, система гемостазу складається з системи згортання та з протизгортальної
системи. Перша включає в себе судинно-тромбоцитарну та
коагуляційну ланки. Протизгортальна система складається
з фібринолітичної й антикоагулянтної систем [3]. Більшість
показників системи гемостазу
в дітей у віці від 1 до 14 років
суттєво не відрізняються між
собою, а також від значень відповідних показників у дорослих [3]. У дітей до 1 року окремі величини (час згортання
крові, вміст тромбоцитів та ін-

декс тромбоцитарної активації,
низка параметрів, що характеризують гемостатичні властивості кров’яного згустка) можуть незначно відрізнятися від
таких у дітей більш старшого
віку, що відображає функціональні особливості періоду новонародженості [4].
Новонароджені і діти перших місяців життя мають особливості як клітинної, так і плазмової ланок гемостазу [5]. Процеси перебудови всіх функціональних систем організму
дитини надають різноспрямованого впливу на окремі ком-
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поненти гемостазу, що позначається не стільки на загальному гемостатичному потенціалі, скільки на окремих його
компонентах. До них зараховують зміну концентрації прокоагулянтів і спектра антикоагулянтів, зміну функціональної
активності тромбоцитів у відповідь на вплив окремих агрегантів, зміну характеру взаємодії між клітинами — учасниками гемостазу [6].
Крім цього, на стан системи
згортання впливають стресові
фактори, серед яких особливе
місце посідає гіпоксія, яка є
одним з екстремальних факторів, що впливають на організм
людини. Гіпоксія, надаючи
комплексного впливу на організм, здатна викликати серйозні порушення в коагуляційній
системі крові [7]. Саме тому
на особливу увагу стан системи гемостазу заслуговує у дітей з «ціанотичними» вродженими вадами серця (ВВС), при
яких гіпоксія є основним і значним фактором у зміні та порушенні гематологічних показників у хворих даної категорії. При цьому зміни в системі
гемостазу явно корелюють з
тяжкістю гіпоксемії та поліцитемії [8].
Враховуючи все вищесказане, метою даної роботи є аналіз особливостей системи гемостазу у здорових дітей і пацієнтів з «ціанотичними» ВВС
у віці до 1 року та порівняння
основних параметрів системи
гемостазу з показниками у дорослих.
Особливістю судинно-тромбоцитарної ланки системи
згортання крові у дітей перших
місяців життя є відносно низька функціональна активність
тромбоцитів за рахунок зниження агрегації з АДФ, колагеном, адреналіном, через незрілість мембранних рецепторів.
Також знижено утворення простагландинів і тромбоксану А2
через низький рівень циклооксигенази в тромбоцитах. Щодо
кількості тромбоцитів, то встановлено, що вона вірогідно не
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відрізняється від їх кількості у
дорослих [1; 9].
Що стосується дітей з «ціанотичними» ВВС, то достовірно встановлено, що активність
тромбоцитів у даної категорії
хворих значно вища, ніж у здорових дітей [10], однак їх кількість зменшується при тривалому впливі гіпоксії [11; 12].
Установлено, що рівень високомолекулярного кофактора
адгезії — фактора Віллебранда, який у зоні ушкодження
надходить з плазми крові, вивільнюється з ендотелію, секретується тромбоцитами [13],
у новонароджених і дітей першого року життя достовірно вищий, ніж у дорослих [14]. Значно вищий цей показник у дітей
з «ціанотичними» ВВС [15].
Свої особливості спостерігаються в коагуляційній ланці
системи гемостазу. Справа в
тому, що в усіх здорових дітей
у перші дні життя відзначається низький рівень вітаміну K
(при народженні його рівень
часто нижчий за межу виявлення — 0,2 нмг/мл), тому що
він погано передається через
фетоплацентарний бар’єр [16].
У зв’язку з цим установлено, що
на 5–7-й день життя відзначається зниження плазмових
K-вітамінзалежних факторів
згортання (протромбіну, проконвертину, Стюарт — Прауера). Найінтенсивніше вміст цих
факторів підвищується протягом 2–6-го місяців життя, досягаючи до року рівня старших
дітей [3]. Лише до 16 років вміст
K-вітамінзалежних факторів
досягає рівня дорослого організму [17].
За даними деяких авторів
установлено, що активність V,
VII, VIII, IX, Х, XI і XIII факторів
становить усього 40–80 % від
нормального рівня, і такі особливості зберігаються аж до
6-місячного віку здорової дитини [18; 19]. Деякі коагуляційні
білки (фактори ХII і VII, прекалікреїн, фібриноген) мають
фетальну форму. Особливістю фетального фібриногену є
знижена його активність, а та-

кож підвищений щодо зрілої
форми вміст сіалової кислоти.
Функціонально зрілою структура фібриногену стає лише на
12-му місяці життя [20]. Крім
того, сам рівень фібриногену
вірогідно нижчий у дітей до
3 міс. порівняно з дітьми старшого віку [1; 21].
Аналогічна картина спостерігається й у дітей з гіпоксією
[5]. Наслідком цього є зниження як зовнішнього, так і внутрішнього шляху згортання крові, про що свідчать триваліший
тромбіновий час, активований
частковий тромбопластиновий
час і підвищення показників
міжнародного нормалізованого відношення у дітей більш
раннього віку [1; 6; 22].
Незважаючи на гіпокоагуляційні явища, установлено,
що в перші дні життя у всіх
здорових дітей суттєво підвищується в плазмі крові вміст
продуктів деградації фібрину:
D-димерів і розчинних фібринмономерних комплексів (РФМК)
— проміжних продуктів посиленої ферментативної активності тромбіну, рівень яких нормалізується до кінця періоду
новонародженості [23]. У хворих з гіпоксією підвищення даних показників більш виражене [5].
Свої особливості у дітей має
і протизгортальна система. Це
стосується як системи фібринолізу, так і рівня природних
антикоагулянтів. У зв’язку з
наявністю фізіологічної гіпокоагуляції, пов’язаної з дефіцитом K-вітамінзалежних факторів згортання крові, у дітей
раннього віку спостерігається
зниження рівня основних компонентів системи фібринолізу
— плазміногену та його активаторів, антитромбіну ІІІ, а також K-вітамінзалежних антикоагулянтів (протеїну S і протеїну С), рівень яких після народження удвічі менший, ніж у
дітей старшого віку [3; 16; 18;
22].
В організмі новонародженого присутня фетальна форма
молекули плазміногену, точні-
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ше дві глікоформи, які містять
більшу кількість манози та сіалової кислоти. Ензиматична
активність фетального плазміногену і його здатність зв’язуватися з фібрином/фібриногеном нижча, ніж у зрілої форми.
Крім того, сам рівень плазміногену, а також гепаринового кофактора II і фібринолітичної
активності плазми крові становить приблизно 50 % від показників у дорослих [18]. Ця особливість призводить до загального зниження продукції плазміну та зниження фібринолітичної активності у новонароджених [24]. Установлено, що
показники антитромбіну III —
універсального інгібітора згортання, на частку якого припадає до 80 % усієї антикоагуляційної активності плазми, вірогідно нижчі, ніж у дітей старшого віку, і значно менший його
вміст у дітей з «ціанотичними»
ВВС незалежно від віку [21].
Також зменшена концентрація
протеїнів С і S, синтез яких відбувається в печінці в присутності вітаміну K [17].
Подібна картина спостерігається й у хворих з «ціанотичними» ВВС, що сприяє посиленню прокоагулянтного потенціалу крові [5]. Тому, на відміну
від дітей старшого віку, основну роль природного антикоагулянту бере на себе α2-макроглобулін, концентрація якого в
крові новонароджених вища
[25].
Інша картина спостерігається у дітей з ВВС у віці до 1 міс.,
де окрім зниження рівня основних антикоагулянтів, також
спостерігається низький рівень
α2-макроглобуліну (85 % від
показника у дорослих). Тільки
у 6 міс. життя показник даного
антикоагулянту досягає рівня
дорослих [26].
Ще одним фактором, що
сприяє гіперкоагуляції, є зниження рівня прекалікреїну (факторів Флетчера) і високомолекулярного кініногену (Фіцжеральда Фложе), які є пусковими для всіх плазмових протеолітичних систем і впливають
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на внутрішній механізм активації фібринолізу. Їхні показники
у дітей першого місяця життя
більш ніж на 60 і 40 % відповідно нижчі, ніж у дітей першого
року життя. Найбільш інтенсивно рівень перерахованих факторів згортання підвищується
протягом 6 міс., а у віці 1 року
їх вміст не відрізняється від дітей старшого віку [6]. Найбільш фізіологічно значущим
є інгібітор активатора плазміногену ендотеліального типу
(PAI-1) [13], плазмова концентрація якого при народженні
вища за рівнень у дорослих.
Вірогідне збільшення його вмісту зберігається аж до підліткового віку [17]. Значно вищий
рівень PAI-1 у дітей з ВВС [27].
Підвищений вміст цього інгібітора призводить до гіперкоагуляції, яка часто супроводжується тромботичними ускладненнями, що дозволяє вважати РАI-1 важливою складовою
в регуляції балансу між коагуляцією та фібринолізом [28].
Таким чином, в організмі всіх
здорових доношених новонароджених дітей створена біологічна закономірність, що відображає урівноваження всіх
ланок системи гемостазу на
іншому, властивому тільки періоду новонародженості, функ-

ціональному рівні. Саме через це явища тромбозу у дітей
раннього віку трапляються
вкрай рідко (1 на 100 000 випадків) і, як правило, мають
вторинний характер [28].
Інша картина спостерігається у дітей, які перебувають у
стані хронічної гіпоксемії. Для
хворих з «ціанотичними» ВВС
характерні гіперкоагуляційні
зрушення за рахунок судиннотромбоцитарної ланки. При гіпоксії зростаюча гіперкоагуляція супроводжується ознаками
внутрішньосудинного тромбіногенезу, споживанням тромбоцитів, зниженням антикоагулянтної активності та різким
пригніченням фібринолітичних
властивостей плазми крові
(табл. 1). Крім того, наявність
гіпоксії запускає компенсаторні механізми в організмі, спрямовані на поліпшення доставки тканинам кисню. Зниження
рівня забезпечення киснем
тканин і органів передусім призводить до підвищення синтезу та секреції гуморального
регулятора еритропоезу —
еритропоетину [29], що викликає вторинний еритроцитоз
у хворих з «ціанотичними»
ВВС. Зазначені зміни ведуть до
збільшення в’язкості крові, що
разом з перебудовою судинної

Таблиця 1
Порівняльна характеристика системи гемостазу
дітей до 1 року життя і дорослих
Ланка системи гемостазу

Показники у здорових
дітей до 1 року

Показники у дітей до 1 року
з «ціанотичними» ВВС

Судиннотромбоцитарний
гемостаз

↔ Тромбоцити
↓ Функція тромбоцитів
↑ Фактор Віллебранда
↔ Тромбоксан А2

↓ Тромбоцити
↑ Функція тромбоцитів
↑↑ Фактор Віллебранда
↑ Тромбоксан А 2

Фактори
згортання
крові

↓ II, V, VII, IX, X, XI, XII
↑ VIII
↓ Фібриноген
↔ РФМК

↓ II, V, VII, IX, X, XI, XII
↑ VIII
↓ Фібриноген
↑ РФМК

Система
фібринолізу

↓ Плазміноген
↓ α2-антиплазмін
↑ PAI-1

↓ Плазміноген
↓ α2-антиплазмін
↑↑ PAI-1

Природні
антикоагулянти

↓ Антитромбін ІІІ
↓ Протеїн С і S
↑ α2-макроглобулін
↓ Гепариновий
кофактор ІІ

↓↓ Антитромбін ІІІ
↓ Протеїн С і S
↓ α 2-макроглобулін
↓ Гепариновий
кофактор ІІ
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системи створює в організмі
умови для тромбоутворення.
Установлено, що зі збільшенням тривалості впливу гіпоксії
посилюється ступінь гіперкоагуляційних зрушень у системі
[11].
Водночас низька концентрація факторів згортання і зменшення кількості тромбоцитів
можуть бути причиною післяопераційних кровотеч, описаних у літературі [30]. Аналіз літературних джерел свідчить
про те, що діти з «ціанотичними» ВВС становлять особливий контингент кардіохірургічних хворих, де знання особливостей і своєчасний аналіз
змін системи гемостазу є дуже
важливим для правильного
вибору тактики терапії під час
оперативного лікування та в
післяопераційному періоді.
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