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УДК 612.112.155.34/.39 
 
Е. Д. Боярчук  

 
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГРАНУЛ ЛИЗОСОМАЛЬНЫХ 

КАТИОННЫХ БЕЛКОВ В ГРАНУЛОЦИТАХ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДВС-СИНДРОМА 

 
Катионные белки образуются в гранулоцитах (главным образом 

в нейтрофилах) и хранятся в их гранулах или лизосомах. Катионные 
белки попадают в кровоток при дегрануляции гранулоцитов и отражают 
степень выраженности этого процесса, тормозят пролиферацию  
Т-лимфоцитов, связывают и нейтрализуют гепарин [1, с. 137; 2, с. 36]. 

Известно, что гранулоциты участвуют в патогенезе многих 
заболеваний, поскольку они не только поглощают и обезвреживают 
бактерии, но и высвобождают комплекс различных агентов, которые при 
определенных условиях способны принимать участие в регуляции 
важнейших гомеостатических систем организма, в том числе 
свертывающей, фибринолитической, кининовой, связывания 
комплемента [3, с. 7; 2, с. 115; 4, с. 736; 5, с. 239]. Возможно, эти клетки и 
содержащиеся в них катионные белки играют определенную роль и в 
развитии ДВС-синдрома, хотя значение гранулоцитов при данной 
патологии не полностью ясно. В данной работе исследовали содержание 
гранул лизосомальных катионных белков в гранулоцитах 
периферической крови у кроликов с экспериментальной моделью  
ДВС-синдрома.  

Исследования поставлены на 20 половозрелых беспородных 
кроликах обоего пола массой 2,5 – 3,0 кг, у которых экспериментально 
воспроизводился ДВС-синдром [6, с. 132]. Систему гемостаза при  
ДВС-синдроме оценивали общепринятыми методами [7, с. 34, 56;  
8, с. 110 – 115]. 

Гранулы лизосомальных катионных белков подсчитывали с 
помощью лизосомально-катионного теста по методу В. Е. Пигаревского 
(1978) [9, с. 86], используя световой микроскоп при увеличении ок. 15, 
об. 90. Для изучения содержания гранул лизосомальных катионных 
белков в гранулоцитах мазки крови окрашивали красителем «световой 
зеленый» [4, с. 737]. При микроскопии гранулы лизосомальных 
катионных белков дифференцируются как ярко-зеленые округлые 
образования. Подсчитывали 100 гранулоцитов и идентифицировали 
среди них три группы: 1 – гранулоциты, содержащие более 30 лизосом;  
2 – гранулоциты, содержащие до 10 лизосом, и 3 – гранулоциты, 
содержащие менее 10 лизосом. Результат выражали в процентах. 

Экспериментальная модель ДВС-синдрома (табл. 1) длилась в 
среднем 14 – 15 суток: гиперкоагуляция в среднем 4 суток, коагулопатия 
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потребления в течение 4 суток и гипокоагуляция развивалась в течение  
6 суток. Стадия гиперкоагуляции характеризовалась резким укорочением 
времени рекальцификации плазмы и тромбинового времени, 
увеличением содержания фибриногена и активности XIII фактора, а 
также определялись положительные пробы этанолового и 
протаминсульфатного тестов. В последующие дни эксперимента 
активность факторов свертывающей системы постепенно уменьшалась и 
развивалась глубокая гипокоагуляция, вплоть до полной 
несвертываемости крови с наиболее выраженными нарушениями на  
10 – 11-е сутки. 

 
Таблица 1 

Показатели системы гемостаза при экспериментальном  
ДВС-синдроме (М ± m) 

 
Изменения в динамике формирования 

ДВС-синдрома Показатель Контроль 
Гиперкоагуляция Коагулопатия 

потребления Гипокоагуляция 

Время 
рекальцификации 

плазмы (с) 
78,7 ± 2,64 –34,9 ± 6,60 +8,48 ± 4,95 +173,9 ± 20,84 

Тромбиновое  
время (с) 16,5 ± 1,11 –4,25 ± 0,71 +1,48 ± 0,49 +11,5 ± 1,89 

Фибриноген (мг%) 58,2 ± 2,21 +23,7 ± 7,53 –30,6 ± 5,54 –48,1 ± 7,76 

Активность 
фактора XIII (%) 100,0 ± 1,75 +61,6 ± 3,87 –8,05 ± 2,91 –70,6 ± 4,23 

 
Результаты, приведенные в табл. 2, свидетельствуют, что во все 

сроки эксперимента в крови кроликов уменьшалось содержание 
относительного количества гранулоцитов, включающих более 30 гранул 
лизосомальных катионных белков. На 11-е сутки относительное число 
исследуемых гранулоцитов достигало минимальных значений. 
Восстановление значения показателя к исходному уровню происходило в 
среднем на 19-е сутки. 

В течение всего времени наблюдений в крови 
экспериментальных животных фиксировался повышенный уровень 
относительного количества гранулоцитов, включающих до 10 гранул 
лизосомальных катионных белков. 

Самая высокая степень увеличения исследуемого показателя 
определялась на 3-и сутки наблюдений. Затем относительное количество 
гранулоцитов, содержащих до 10 гранул лизосомальных катионных 
белков, постепенно восстанавливалось к 19-м суткам. 

 



 
 
 
 

 

 
 
 

Таблица 2 
 

Относительное содержание гранул лизосомальных катионных белков  
в гранулоцитах при ДВС-синдроме (М ± m) 

 
Время после введения препарата «Эфа-2» (сут.) 

I. Гиперкоагуляция II. Коагулопатия потребления III. Гипокоагуляция  Показатели Исход 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 19. 

100 
–21,0 ± 

1,09 
–31,4 ± 

2,79 
–37,0 ± 

3,02 
–37,0 ± 

3,01 
–40,8 ± 

2,58 
–41,0 ± 

2,25 
–39,7 ± 

1,27 
–43,0 ± 

2,42 
–52,6 ± 

2,21 
–60,5 ± 

3,31 
–61,1 ± 

4,57 
–59,8 ± 

2,71 
–58,2 ± 

6,32 
–51,0 ± 

2,61 
–9,1 ± 
5,31 

... более  
30 гранул 

лизосомальных 
катионных 
белков (%) Р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 >0,1 

0 +16,8 ± 
1,36 

+21,24 ± 
2,15 

+24,8 ± 
2,98 

+23,0 ± 
6,51 

+18,9 ± 
1,57 

+15,8 ± 
1,64 

+12,8 ± 
1,70 

+9,0 ± 
1,31 

+20,2 ± 
0,97 

+13,5 ± 
0,87 

+8,1 ± 
0,96 

+8,7 ± 
1,06 

+8,3 ± 
0,44 

+6,6 ± 
0,68 

+3,3 ± 
2,88 

... до 10 гранул 
лизосомальных 
катионных  
белков (%) Р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 >0,2 

0 +7,3 ± 
0,48 

+10,2 ± 
0,77 

+12,4 ± 
1,42 

+14,0 ± 
2,76 

+20,8 ± 
1,71 

+27,3 ± 
1,88 

+26,0 ± 
2,25 

+27,9 ± 
1,94 

+30,6 ± 
1,57 

+41,2 ± 
2,75 

+47,6 ± 
3,96 

+49,6 ± 
5,23 

+48,3 ± 
6,97 

+39,2 ± 
2,14 

+4,9 ± 
4,78 

... менее  
10 гранул 

лизосомальных 
катионных  
белков (%) Р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 >0,2 
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На протяжении всего времени исследования в крови кроликов 
наблюдалось увеличение относительного количества гранулоцитов, 
включающих менее 10 гранул лизосомальных катионных белков. 

Наибольшая степень увеличения относительного числа 
гранулоцитов, включающих менее 10 гранул лизосомальных катионных 
белков, фиксировалась на 12-е сутки исследований. Уменьшение 
исследуемого показателя к норме происходило на 19-е сутки. 

Таким образом, при развитии ДВС-синдрома в крови 
экспериментальных животных появлялись гранулоциты, включающие 
менее 30 гранул лизосомальных катионных белков. В первые четверо 
суток преобладали гранулоциты, содержащие до 10 гранул 
лизосомальных катионных белков, а с 9-х по 14-е сутки наиболее 
многочисленную группу составляли гранулоциты, содержащие менее  
10 гранул лизосомальных катионных белков. Причем максимальная 
декатионизация гранулоцитов совпадала с периодом глубоких 
нарушений гемостаза при ДВС-синдроме.  

Анализ корреляций между изученными показателями 
дегрануляции и декатионизации гранулоцитов и параметрами гемостаза 
при ДВС-синдроме позволяет предположить возможность участия 
гранулоцитов и их катионных белков в патогенезе синдрома 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. 
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Боярчук О. Д. Зміна вмісту гранул лізосомальних катіонних 

білків у гранулоцитах при формуванні ДВЗ-синдрому  
У цій роботі досліджували вміст гранул лізосомальних катіонних 

білків у гранулоцитах периферичної крові в кроликів з 
експериментальною моделлю ДВЗ-синдрому. Максимальна 
декатионізація гранулоцитів збігалася з періодом глибоких порушень 
гемостазу при ДВЗ-синдромі. Аналіз кореляцій між вивченими 
показниками дегрануляції й декатионізації гранулоцитів і параметрами 
гемостазу при ДВЗ-синдромі дозволяє припустити можливість участі 
гранулоцитів і їх катіонних білків у патогенезі синдрому дисемінованого 
внутрішньосудинного зсідання крові.  

Ключові слова: катіонні білки, гранулоцити, ДВЗ-синдром. 
 
Боярчук Е. Д. Изменение содержания гранул лизосомальных 

катионных белков в гранулоцитах при формировании  
ДВС-синдрома  

В данной работе исследовали содержание гранул лизосомальных 
катионных белков в гранулоцитах периферической крови у кроликов с 
экспериментальной моделью ДВС-синдрома. Максимальная 
декатионизация гранулоцитов совпадала с периодом глубоких 
нарушений гемостаза при ДВС-синдроме. Анализ корреляций между 
изученными показателями дегрануляции и декатионизации гранулоцитов 
и параметрами гемостаза при ДВС-синдроме позволяет предположить 
возможность участия гранулоцитов и их катионных белков в патогенезе 
синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.  

Ключевые слова: катионные белки, гранулоциты, ДВС-синдром. 
 
Bojarchuk E. D. Change of the content of granules lytic of 

cationic fibers in granulocytes at DIC formation  
In the given work investigated the content of granules lytic  cationic 

fibers in granulocytes of peripheric blood at rabbits with experimental model 
of the DIC. Maximum декатионизация granulocytes coincided with the 
period of deep disturbances of a hemostasis at the DIC. The analysis of 
correlations between the studied indicators of degranulate and decationisation 
granulocytes and hemostasis parametres at the DIC allows to assume 
possibility of participation of granulocytes and their cationic fibers in a 
pathogenesis of the disseminated intravascular coagulation.  

Key words: cationic fibers, granulocytes, DIC. 
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