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ВСТУП. Теоретична частина. 

Підвищення агрегаційної активності тромбоцитів є основою внутрішньо 
судинного тромбоутворення при інфаркті міокарду, атеросклерозі, хронічній ішемічній 
хворобі серця, гіпертонічній хворобі, порушеннях мозкового кровоточу та ін., а 
зниження – вроджена патологія тромбоцитів (тромб астенія, тромбопатія, хвороби 
накопичення), або внаслідок набутої тромбоцитопатії при лейкозах, уремії, 
захворюваннях печінки, ДВЗ-синдромі під дією антитромбоцитарних антитіл, імунних 
комплексів, деяких лік. 

Використання агрегометру дає можливість простої об’єктивної лабораторної 
оцінки активності тромбоцитів. Під час дослідження тромбоцити знаходяться в 
умовах, наближених до фізіологічних, що моделюють кровоток при температурі 37С. 

Мірою активності агрегації є графік, що відображає падіння оптичної щільності 
плазми внаслідок утворення агрегатів тромбоцитів під дією індукторів. 
 

ТРОМБОЦИТИ ТА ГЕМОСТАЗ 

Система гемостазу призначена для зупинки кровотечі при травмі та для 
забезпечення рідкого стану крові при збереженні біологічної цілісності судинної 
стінки. В залежності від механізму зупинки кровотечі систему гемостазу можна умовно 
поділити на  дві ланки: 

 Первинний (судинно-тромбоцитарний) гемостаз; 
 Вторинний (плазмовий або коагуляційний) гемостаз. 

Судинно – тромбоцитарний гемостаз - це припинення або зменшення 
крововтрати за рахунок спазму судин, адгезії і агрегації тромбоцитів в зоні 
пошкодження, секреції біологічно активних речовин, виникнення тромбоцитарного 
тромбу і його ретракція. 
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Структура тромбоцитів 

Тромбоцитам належить провідна роль в здійсненні первинного гемостазу при 
пошкодженні мікросудин. Тромбоцити (або кров’яні пластинки) – це без’ядерні 
клітинні компоненти крові, що утворюються в кістковому мозку з мегакаріоцитів. Вміст 
тромбоцитів в крові людини коливається в межах 180 – 360х109\л. Неактивовані 
тромбоцити мають форму дисків діаметром 2-3 мкм. Вони циркулюють в кровотоку 
близько 7-10 діб та руйнуються в селезінці.  

 

Основні фази тромбоцитарних реакцій: 

 Активація тромбоцитів і адгезія до судинної стінки; 

 «Реакція вивільнення» (біологічно активні речовини); 

 Агрегація тромбоцитів (оборотна, необоротна); 

 Формування тромбоцитного тромбу; 

 Вивільнення 3 тромбоцитарного фактору; 

 Запуск механізму коагуляційного гемостазу. 
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 Агрегація тромбоцитів виконується для: 

 Виявлення і діагностики дисфункції тромбоцитів в пацієнтів з надмірними 

кровотечами (в комплексі з іншими дослідженнями системи згортання); 

 Виявлення груп ризику розвитку тромбозів; 

 Діагностики захворювань системи згортання крові; 

 Контролю терапії дезагрегантами (наприклад, ацетилсаліцилова кислота); 

 Діагностики невиношування вагітності, безпліддя;  

Підвищена агрегація тромбоцитів виникає при внутрішньосудинному 

тромбоутворенні при інфаркті міокарду, атеросклерозі, хронічній ішемічній хворобі 

серця, гіпертонічній хворобі, порушенням мозкового кровообігу. 

Знижена агрегація тромбоцитів виникає при спадкових патологіях тромбоцитів 

(тромб астенія, тромбопатія, хвороби пулу накопичення), або при набутих 

тромбоцитопатіях при лейкозах, уремії, захворюваннях печінки, ДВЗ-синдромі, під 

дією антитромбоцитарних антитіл та імунних комплексів, деяких лік. 

На агрегацію тромбоцитів можуть впливати такі препарати, як клопідогрель, деякі 

антибіотики, антигістамінні та нестероїдні протизапальні засоби. 

Даний аналіз дозволяє оцінити функцію тромбоцитів за допомогою вивчення їх 

активності під впливом індуктора агрегації. Дослідження агрегації слід проводити 

відразу з декількома індукторами, щоб знати, на якому рівні процесу відбувається 

збій. 

 

Індуктори (агоністи) тромбоцитів 

Існують два типи індукторів: 

 Сильні індуктори – колаген, тромбін, арахідонова кислота – безпосередньо 

викликають агрегацію тромбоцитів, синтез та секрецію ТхА2 гранул тромбоцитів; 
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 Слабкі індуктори – АДФ і адреналін – викликають агрегацію тромбоцитів без 

секреції.  

Для всіх індукторів на поверхні тромбоцитів існують специфічні рецептори. 

Основні індуктори і відповідні рецептори: 

Індуктор Рецептори 
Тромбін Рецептори, що активуються протеазами PAR1, PAR4; ГП Ib-V-IX 
Колаген ГП VI, ГП Iа – Iiа 
АДФ P2Y12, P2Y2 
Адреналін α2 – адренорецептор 
Рістоцетін 
(Рістоміцин) 

ГП Ib –V –IX (Фактор Віллебранда (ФВ)) 

Властивості індукторів тромбоцитів:  

  АДФ використовують як індуктор при рутинному аналізі з метою виявлення 

спонтанної агрегації тромбоцитів. У нормальній плазмі здорових осіб рівень 

агрегаційної активності тромбоцитів під дією АДФ становить близько 50-80%. 

Використовується для діагностики кровотеч та тромбозів; 

 Адреналін є індуктором загальної агрегаційної активності тромбоцитів. Він 

виступає в якості найбільш інформативного показника всіх внутрішніх механізмів 

активації, включаючи  «реакцію вивільнення». Більш підходить для діагностики 

кровотеч. 

 Колаген є головним стимулятором адгезії тромбоцитів. Тому відхилення від 

норми при використанні колагену в якості індуктора може свідчити про наявність 

порушень на рівні адгезії. Колаген використовується для дослідження агрегації 

тромбоцитів з метою діагностики тромбастенії Гланцмана, синдромі Віскотта-

Олдріча, дефектів рецепторів колагену GpVI і GpIa / IIa, дефіциту пулів зберігання. 

У нормальній плазмі здорових осіб рівень агрегаційної активності тромбоцитів під 

дією колагену становить близько 50-80%; 

 Рістоцетін (рістоміцин) використовується для дослідження агрегації тромбоцитів 

з метою діагностики хвороби Віллебранда. Обробка ФВ, що міститься в α – 

гранулах тромбоцитів, рістоцетіном стимулює його взаємодію з ГП Ib та подальше 
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утворення тромбоцитарних агрегатів. У плазмі здорових осіб рівень агрегаційної 

активності тромбоцитів під дією рістоцетину становить близько 55-90%; 

 Тромбін – це найбільш потужний індуктор активації тромбоцитів. При 

використанні низьких  доз тромбіну активація тромбоцитів знижена в пацієнтів із 

спадковим дефіцитом ГП Ib (синдром Бернара- Сульє); 

  Арахідонова кислота – природний агоніст агрегації. Пробу на агрегацію з 

арахідоновою кислотою рекомендують проводити у випадках використання 

лікарських засобів, що впливають на реакцію агрегації (наприклад, 

ацетилсаліцилова кислота); 

  Існують інші індуктори агрегації (наприклад,  серотонін, вазопресин), але їх роль в 

процесі внутрішньосудинного  тромбоутворення залишається неясною. 

ФАЗИ  АГРЕГАЦІІ ТРОМБОЦИТІВ 

При дослідженні функцій тромбоцитів індуктор агрегації додається до плазми, 

збагаченої тромбоцитами. На першій стадії відбувається зміна форми тромбоцитів 

(із дискоїдної на сферичну), в цей же час на тромбоцитах з’являються псевдоподії. В 

подальшому відбувається перша фаза агрегації (первинна зворотна агрегація), а 

потім незворотна агрегація. 
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

ПРЕАНАЛІТИЧНИЙ ЕТАП ВИЗНАЧЕННЯ  

ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ  АКТИВНОСТІ ТРОМБОЦИТІВ 

Матеріал для дослідження: збагачена тромбоцитами цитратна плазма. 

    за два тижні до дослідження необхідно припинити прийом препаратів, 

що впливають на агрегацію тромбоцитів. 

Отримання збагаченої тромбоцитами плазми (ЗТП) – використовується для 

аналізу агрегації тромбоцитів. 

Цільну кров відібрати в пластикову пробірку з 3.2% (0.109 М) або 3.8% (0.129 

М) цитратом натрію в співвідношенні 9:1 або в вакуумні системи для взяття 

крові з 3.2% (0.109 М) цитратом натрію. Одразу ж після взяття крові пробірку 

слід обережно перемішати перевертанням не менше 5 разів без спінювання. 

Протягом 45 хвилин доставити пробірку в лабораторію та негайно 

центрифугувати. Центрифугування зразка цільної крові проводять при 

кімнатній температурі (18-25°С) протягом 5-7 хвилин при 1000 об\хв. Після 

завершення центрифугування відразу відібрати 1 мл ЗТП в чисту пластикову 

пробірку для подальшого дослідження. Відібрану ЗТП більше не 

центрифугувати! 

Отримання бідної тромбоцитами плазми (БТП) – використовується в якості 

холостої проби (точки відліку). 

Для отримання бідної тромбоцитами плазми подальше центрифугування 

залишку зразка цільної крові проводять при кімнатній температурі (18-25°С) 

протягом 15 хвилин при 3000 об\хв. Після завершення центрифугування 

відразу відібрати 1 мл БТП в чисту пластикову  пробірку. 

Допустимий термін зберігання тромбоцитарної плазми (ЗТП) при кімнатній 

температурі або при 37С не більше 3 годин після взяття крові. 
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Рекомендації для правильного проведення преаналітичного 

етапу при визначенні агрегації тромбоцитів 

    Забір крові проводити тільки в вакуумні системи або пластикові  (можливо 

скляні силіконізовані) пробірки з 3.2% або 3.8% цитрату натрію! 

    Не використовувати інші антикоагулянти окрім цитрату натрію; 

   Не допускається аналіз плазми з гемолізом, плазми що має згустки; 

    Перед проведенням аналізу проводять попередній підрахунок клітин в 

плазмі на гематологічному аналізаторі або мікроскопічним методом, і 

відповідно до отриманих результатів багату тромбоцитами плазму 

розводять бідною тромбоцитами плазмою (від того ж пацієнта) так, щоб 

підсумкова кількість тромбоцитів в суміші склала 200-300 × 109 / л. При 

тромбоцитопеніях (менше 120 × 109 / л) відтворюваність результатів значно 

знижується; 

   Повинна бути кімнатна температура при транспортуванні зразків крові, 

оскільки при охолодженні відбувається активація і агрегація тромбоцитів. 

Аналіз необхідно виконати протягом 3 годин після взяття венозної крові. 

Причини помилок при вимірюванні 

    Травмування крові при заборі (сильний джгут, шприц з тонкою голкою, 

підвищений тиск); 

 Низький рівень тромбоцитів; 

 Використання плазми з гемолізом або з ліпемією; 

 Використання брудного не одноразового посуду або прострочених реагентів; 

 Недостатнє центрифугування при отриманні Бідної тромбоцитами плазми; 

 Недостатній прогрів плазми та\або реагентів. 
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ЛАБОРАТОРНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ  

ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ  АКТИВНОСТІ ТРОМБОЦИТІВ 

Для оцінки функціональної активності тромбоцитів in vitro використовують 

наступні методи: 

 Визначення кількості тромбоцитів; 

 Мазок периферичної крові з визначенням розміру і морфологічних особливостей 

тромбоцитів; 

 Тести, що характеризують гемостатичну функцію  тромбоцитів – час кровотечі, 

адгезія та агрегація тромбоцитів, ретракція кров’яного згустку, 

тромбоеластографія крові; 

  Визначення кількості тромбоцитів проводять за допомогою гематологічних 

автоматичних аналізаторів. Більшість сучасних аналізаторів дозволяє визначати не 

тільки концентрацію тромбоцитів,  а також їх об’єм, розподіл по об’єму, розрахунок 

гематокриту. Кількість тромбоцитів у здорових людей становить 180-320х109\л. 

Збільшення кількості тромбоцитів до  400х109\л і більше може бути наслідком 

підвищеного вироблення тромбоцитів в кістковому мозку при 

мієлопроліферативних  захворюваннях; при зменшеному розпаді тромбоцитів 

(наприклад, після видалення селезінки). Зменшення кількості тромбоцитів менше 

150х109\л вказує на тромбоцитопенію; при кількості тромбоцитів менше 100х109\л 

можливі ознаки геморагічного синдрому. 

Мазок периферичної крові є необхідним для оцінки розмірів та морфологічних 

особливостей тромбоцитів при деяких патологічних станах.  
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Агрегація тромбоцитів використовується для оцінки гемостатичної функції 

тромбоцитів. 

Дослідження агрегаційної активності тромбоцитів розподіляються на якісні та 

кількісні. 

За допомогою якісних методів можна скласти лише орієнтовне уявлення про 

агрегаційну здатність тромбоцитів. Ці методи засновані на візуальному визначенні 

тромбоцитарних агрегатів, що утворюються в пробірці або на предметному склі при 

змішуванні тромбоцитарної плазми з різними індукторами агрегації. В нормальній 

ЗТП час виникнення агрегатів такий: 

 АДФ, колаген – 10-15 сек; рістоцетин – 5-10 сек 

Дослідження агрегаційної активності тромбоцитів кількісними методами проводять 

за допомогою  агрегометрів. Принцип роботи агрегометра заснований на реєстрації 

змін світлопропускання в суспензії тромбоцитів. Ці зміни обумовлені зниженням 

світлорозсіювання і збільшенням світлопропускання суспензії в процесі утворення 

тромбоцитарних агрегатів. 

 

При аналізі агрегатограм звертають увагу на загальний характер агрегації 

(однохвильова, двохвильова; повна, неповна; оборотна, необоротна), швидкість та 

ступінь агрегації.  
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ТИПИ НОРМАЛЬНОЇ АГРЕГАЦІЙНОЇ КРИВОЇ 
(в залежності від індуктора і його концентрації) 

 Агрегація має оборотний характер при додаванні низьких концентрацій 
індуктора  - відбуваються лише часткові зміни тромбоцитів, вони повертаються 
в неактивний стан і можуть активуватися знов;  

 Агрегація має необоротний характер при додаванні високих концентрацій 
індукторів;  

 При двохвильовій агрегації спостерігаються дві хвилі, друга хвиля пов’язана з 
реакцією вивільнення гранул з тромбоцитів; 

 При високих концентраціях індукторів можливе злиття першої та другої хвиль. 

Нормальна агрегатограма 

 

Параметри нормальної агрегатограми 
Індуктор АДФ АДФ АДФ АДФ Адрен Адрен Адрен 
Концентрація 
(мкм\л) 

5,0 2,5 1,25 0,625 10,0 5,0 2,5 

Ступінь агрегації, 
% 

55,2-
80,4 

56,1-
73,8 

24,1-
48,5 

25,3-
40,0 

66,2-
80,0 

51,3-
96,0 

55,3-
82,2 

Час (хв) 7-11 6,28-
10,18 

1,18-
2,31 

0,51-
1,36 

8,21-
10,3 

8-10,3 8,02-
10,51 

Ці норми є орієнтовними, та мають встановлюватись у кожній лабораторії окремо. 
Для цього необхідно зробити вимірювання агрегації тромбоцитів донорів жінок та 
чоловіків у рівній пропорції із 3 концентраціями АДФ та Адреналіном. 
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Інтерпретація результатів досліджень агрегації тромбоцитів в 

залежності від типу індуктора агрегації 

 

Мал. АДФ-агрегація 

І – Нормальна агрегація при додаванні 10мкМ – первинна та вторинна хвилі не 
помітні, ступінь агрегації >60% 
ІІ – Нормальна агрегація при додаванні 5мкМ – двохфазна агрегація 
ІІІ – Нормальна агрегації при додаванні 0,5мкМ – відсутня друга хвиля, ступінь 
агрегації <50% 

 

АДФ-агрегація дозволяє діагностувати: 

Кровотечі: 
 Чи є первинна хвиля (тромб астенія) 
 Чи є двохфазна агрегація (порушення реакції вивільнення при тромбоцитопатіях 

та дії лікарських засобів) 
Тромбози: 

 Яка найменша концентрація АДФ здатна ініціювати двохвильову агрегацію, та чи 
виникає двохвильова агрегація при застосуванні мінімальних концентрацій АДФ, 
що є достатнім в нормі для індукції тільки первинної агрегації. 

Вираженість АДФ-агрегації залежить тільки від концентрації АДФ. 
Типи стандартних АДФ-агрегатограм в залежності від концентрації: 
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1. Низька концентрація – первинна (зворотна) з дезагрегацією. 
Використовується при підвищеній активності тромбоцитів 

2. Середня концентрація – двохвильова агрегація, що відображає процеси 
первинної та вторинної агрегації. Використовується для діагностики хворих 
з кровотечами, спадковими та набутими тромбоцитопатіями, також для 
оцінки ефективності антиагрегантної терапії. 

3. Високі концентрації – однофазна незворотна агрегація. Агрегація 
проходить з такою силою та швидкістю, що зливаються перша та друга 
хвилі. Використовується для вивчення вираженості антиагрегантної дії 
ліків. 

 

Адреналін-агрегація: 

Аналогічна  АДФ-агрегації (зворотня, двохвильова, незворотня однофазна). Менше 
залежить від концентрації індуктора. Більше підходить для діагностики кровотеч. 
 
 
 

 

Мал. Адреналін- агрегація 

І – Нормальна агрегація при додаванні 10мкМ – первинна та вторинна хвилі не 
помітні, ступінь агрегації >60% 
ІІ – Нормальна агрегація при додаванні 2мкМ – двохфазна агрегація 
ІІІ – Порушення агрегації при додаванні 10мкМ – відсутня друга хвиля, ступінь агрегації 
<60% 
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ПРИКЛАДИ КРИВИХ АГРЕГАЦІЇ ТРОМБОЦИТІВ 

 
 

Індуктор – АДФ. Характерна зміна форми 

тромбоцитів. Незворотна агрегація, відсоток 

світлопропускання 52%. 

 

 

 

 

Нормальна агрегатограма, АДФ 2,5 мкм\л 

Підвищена агрегація на низьких та середніх концентраціях індуктора свідчить про 

ризик тромбозів (АДФ 0,625 1,25 мкм\л) 

 
 
 
 
 
 
 

Агрегація під дією АДФ відсутня при: 
тромбастенії Гланцмана; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повна відсутність агрегації  
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Агрегація під дією АДФ знижена при: 

 передозуванні аспірину (більше 3000 мг) – агрегація різко знижена; 
 порушенні метаболізму арахідонової кислоти; 
 дефекті рецепторів АДФ; 
 синдромі «сірих» тромбоцитів – також може бути і відсутність/зниження другої 

хвилі агрегації; 
 дефіциті щільних гранул - також може бути і відсутність/зниження другої хвилі 

агрегації; 
 використанні антиагрегантів (клопідогреля та ін.), засобів для наркозу, 

алкоголю. 

 

Відсутня друга хвиля агрегації під дією АДФ при: 

 використанні аспірину, блокаторів кальцієвих каналів – також може бути 
знижена і перша хвиля агрегації; 

 порушення «реакції вивільнення» (аспіриноподібному синдромі) 

 

 

 

Індуктор – АДФ. Відсоток 

світлопропускання 32%, відсутня друга хвиля 

- дезагрегація. Висновок: відсутня реакція 

викиду тромбоцитів. Тиклід в дозі 250 

мг\добу ефективно блокує агрегацію 

тромбоцитів. 

 

 

Дезагрегація під дією ліків 
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Індуктор – АДФ. Відсоток світлопропускання 

25%. Знижена АДФ – агрегація, відсутня друга 

хвиля агрегації – дезагрегація. 

Аспірин в дозі 0,25 мг/добу повністю блокує 

агрегацію – реакцію викиду. 

 

 

Дезагрегація під дією ліків 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Індуктор – АДФ у концентрації 0,5 мкМ. Відсоток світлопропускання 70%. Гіперагрегація при Хронічні 
ішемічній хворобі серця. 

Первинна та вторинна гіперагрегація на низькій концентрації індуктора. 
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Індуктор – АДФ у концентрації 1,5мкМ. 1. Нормальна двофазна агрегація. 2. Гіперагрегація у хворого 

на Хронічну ішемічну хворобу серця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індуктор – АДФ у концентрації 0,5мкМ.  1. Нормальна агрегація. 2. Гіперагрегація у хворого на СД ІІ 

типу. 
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Хворий на Хронічну ішемічну хворобу серця. 
Індуктор – АДФ у концентрації 0,5мкМ. 1. Гіперагрегація до лікування 2,3 дезагрегація на фоні 
успішного лікування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Агрегатограми хворого СД ІІ типу в процесі лікування та підбору дози дезагреганту. АДФ 0,5 мкМ 
1. Гіперагрегація. 2. Зниження агрегацій на початку лікування. 3. Агрегація з дезагрегацією – правильна 
концентрація дезагреганту. 4. Агрегація, дезагрегація, подальша агрегація – недостатня кількість дезагреганту. 
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Агрегація під дією АДРЕНАЛІНУ відсутня при: 

 тромбастенії Гланцмана 

 Агрегація під дією АДРЕНАЛІНУ знижена при: 

 порушенні секреції – різке зниження агрегації; 
 передозуванні аспірину – різке зниження агрегації; 
 дефекті рецептора адреналіну; 
 дефіциті щільних гранул; 
 змішаному дефіциті α-гранул та щільних гранул 

 

Відсутня друга хвиля агрегації під дією АДРЕНАЛІНУ при: 

 дефіциті щільних гранул; 

 використанні аспірину, блокаторів кальцієвих каналів – може бути знижена і перша 
хвиля агрегації. 

При синдромі Бернара-Сульє (дефект GP Ib-V-IX) і хворобі Віллебранда тромбоцити 
нормально реагують на всі індуктори, окрім рістоміцину. 

При тромбастенії Гланцмана (дефект GP IIb-IIIa) зберігається адгезія і агрегація з 
рістоміцином, але нема відповіді на АДФ, тромбін, адреналін. 
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ПРИКЛАДИ АГРЕГАТОГРАМ ІЗ РІЗНИМИ ІНДУКТОРАМИ 

 
 

 

Таблиця. Агрегатограми при спадкових тромбоцитопатіях. 

Патологія 
АДФ Адреналін 

Первинна хвиля Вторинна 
хвиля 

Первинна 
хвиля 

Вторинна 
хвиля 

Синдром Бернара-Сульє N N N N 
Хвороба Віллебранда N N N N 
Тромбастенія Гланцмана - - - - 
Синдром «сірих 
тромбоцитів» ↓ - ↓ - 

«Аспіріноподібний» 
синдром ↓ - ↓ - 
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Проведення тесту агрегації тромбоцитів з АДФ на 

коагулометрі  STEELLEX SC-40 

Склад набору АДФ: 

1. АДФ (ліофільно висушений), 2 мг – 2 фл; 

2. Розчинник для АДФ, 2.5 мл – 2 фл. 

Підготовка реагентів: 

   В один з флаконів з АДФ внести 2.0 мл розчинника для АДФ і розчинити вміст 

при кімнатній температурі 18-25°С і легкому погойдуванні протягом 2 хвилин.  

   Таким чином отримують маточний розчин АДФ (1 мг\л), з якого при 

необхідності готують робочі розчини. 

   Маточний розчин зберігають при температурі -20°С до 1 місяця і 

розморожують по мірі необхідності для приготування робочого розчину АДФ. 

   Допускається багаторазове заморожування і розморожування розчину. 

Схема приготування робочих розчинів АДФ 

№ 
розчину 
з АДФ 

Співвідношення 0.9% фіз. 
розчину хлориду натрію і 
розчину АДФ  

Розведення 
маточного 
розчину 

Кінцева концентрація 
АДФ при агрегометрії (0.4 
мл плазми +  0.05 мл 
розчину АДФ) 

1 0.9 мл + 0.1 мл маточного 
розчину 

1:10 10.0 мкг\мл = 2x10-5 М 

2 0.5 мл + 0.5 мл із розчину 1 1:20 5.0 мкг\мл =  1x10-5 М 
3 0.5 мл + 0.5 мл із розчину 2 1:40 2.5 мкг\мл =  0.5x10-5 М 
4 0.5 мл + 0.5 мл із розчину 3 1:80 1.25 мкг\мл = 0.25x10-5 М 

1. Включіть прилад. Він має набути 37°С, значення температури 

відобразиться на дисплеї. Переключіть SC-40 в режим агрегометру 

(згідно керівництва з експлуатації). 

2. Підготуйте робочий розчин з необхідною концентрацією АДФ. 
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3. Підготуйте для дослідження збагачену та бідну тромбоцитами 

плазму. 

4. Проведіть вимірювання згідно таблиці 

Внести в кювету Об’єм 
БТП (бідна тромбоцитами плазма)  300 мкл 
Встановіть кювети в комірки вимірювального каналу. Оберіть канал, 

в якому буде вимірюватись БТП. Натисніть кнопку    , а потім 
кнопку «START». 
Після завершення вимірювання оберіть канал, де буде вимірюватись 
ЗТП (той самий канал, де вимірювали БТП). Натисніть кнопку «ESC», а 

потім кнопку  
Встановіть кювети в канал інкубації, помістіть в них магнітні кульки.   
ЗТП 300 мкл 
Запустіть інкубацію на 60 сек, натиснувши клавішу відповідного 
каналу інкубації. 
Після завершення інкубації перенесіть кювету із ЗТП у відповідну   
комірку вимірювального каналу. 
Натисніть кнопку «START» 
Через 5 секунд  внесіть 38 мкл робочого розчину АДФ в кювету із 
ЗТП, яка знаходиться у вимірювальному каналі. 

 

5. У всіх випадках паралельно з дослідною пробою рекомендується 

визначати агрегацію тромбоцитів в свіжо отриманій контрольній 

нормальній багатій тромбоцитами плазмі. 
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Проведення тесту агрегації тромбоцитів з адреналіном на 

коагулометрі  STEELLEX SC-40 

 

Склад набору Адреналін: 

1.Адреналін (епінефрин сухий) – 1 фл; 

2.Розчинник для адреналіну, 8.5 мл – 1 фл. 

Підготовка реагентів: 

    У флакон з адреналіном внести 8.0 мл розчинника для адреналіну і розвести 

вміст при кімнатній температурі 18-25°С шляхом струшування і періодичного 

перевертання флакону при закритій пробці протягом 10 хвилин.  

    Таким чином отримують маточний розчин адреналіну (500 мкг\мл), з якого при 

необхідності готують робочі розчини. 

Схема приготування робочих розчинів адреналіну 

№ розчину з 
адреналіном 

Співвідношення 
фізіологічного розчину  і 
розчину адреналіну  

Розведення 
маточного 
розчину 

Кінцева концентрація  
при агрегометрії (0.4 
мл плазми + 0.05 мл 
розчину адреналіну) 

1 4.9 мл + 0.1 мл маточного 
розчину 

1:50 10.0 мкг\мл  

2 1.0 мл + 1.0 мл із розчину 
1 

1:100 5.0 мкг\мл  

3 1.0 мл + 1.0 мл із розчину 
2 

1:200 2.5 мкг\мл 

Робочі розчини адреналіну бажано готувати у флаконах з темного скла. 

1.Включіть прилад. Він має набути 37°С, значення температури 

відобразиться на дисплеї. Переключіть SC-40 в режим агрегометру 

(згідно керівництва з експлуатації).  
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2.Підготуйте робочий розчин з необхідною концентрацією адреналіну. 

3. Підготуйте для дослідження збагачену та бідну тромбоцитами плазму. 

4. Проведіть вимірювання згідно таблиці. 

 

Внести в кювету Об’єм 
БТП (бідна тромбоцитами плазма)  300 мкл 
Встановіть кювети в комірки вимірювального каналу. Оберіть канал, в 

якому буде вимірюватись БТП. Натисніть кнопку    , а потім кнопку 
«START». 
Після завершення вимірювання оберіть канал, де буде вимірюватись ЗТП 
(той самий канал, де вимірювали БТП). Натисніть кнопку «ESC», а потім 

кнопку  
Встановіть кювети в канал інкубації, помістіть в них магнітні кульки.   
ЗТП 300 мкл 
Запустіть інкубацію на 60 сек, натиснувши клавішу відповідного каналу 
інкубації. 
Після завершення інкубації перенесіть кювету із ЗТП у відповідну   
комірку вимірювального каналу. 
Натисніть кнопку «START» 
Через 5 секунд  внесіть 38 мкл робочого розчину адреналіну в кювету із 
ЗТП, яка знаходиться у вимірювальному каналі. 

5.  У всіх випадках паралельно з дослідною пробою рекомендується визначати 

агрегацію тромбоцитів в свіжо отриманій контрольній нормальній багатій 

тромбоцитами плазмі. 
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Ми є ексклюзивним представником та завжди маємо продукцію в наявності. 
 
 



28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ТЕЛЕФОН: E-MAIL: 
+38 (057) 714-41-21 сервісна підтримка 
+38 (067) 574-39-59 сервісна підтримка 
+38 (057) 752-10- 52(4) відділ продажу 

kmukr@ukr.net — адміністрація 
servicekm@ukr.net — сервис 
www.kmed.com.ua 

 


