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И
нхибиторът на плазмино-

генния активатор-1 (PAI-1) е 

основният за тъканния тип 

плазминогенен активатор (tPA). 

Намаленият фибринолитичен капа-

цитет, дължащ се на повишените 

плазмени нива на PAI-1, играе важна 

роля в патогенезата на тромботич-

ните инциденти[1]. Лица, които са 

хомозиготни за 4G алела, имат уве-

личени плазмени PAI-1 концентрации 

в сравнение с тези с 5G алела[2]. Този 

полиморфизъм е изследван широко 

и в някои проучвания е установено, 

че разпространението на 4G алела 

е по-голямо при заболявания на ко-

ронарните артерии, менингококов 

септичен шок, остеонекроза, теж-

ка прееклампсия, диабетна нефропа-

тия тип 2, белодробен тромбоембо-

лизъм (БТЕ)[1,3,4]. 

Генът SERPINE1 е отговорен за про-

изводството на PAI-1. PAI-1 участ-

ва в хемостазата, като инхибира 

действието на плазминогенните 

активатори. Тези протеини, включи-

телно урокиназният плазминогенен 

активатор (u-PA) и тъканният тип 

плазминогенен активатор, превръ-

щат плазминогена до неговата ак-

тивна форма – плазмин (Фиг. 1). Плаз-

минът участва във фибринолизата. 

Чрез инхибиране на превръщането 

на плазминогена в плазмин, PAI-1 пре-

дотвратява фибринолизата.

Хетерозиготните патогенни вари-

анти в SERPINE 1 гена могат да бъ-

дат свързани с качествен дефицит 

на PAI-1 (т.е. нормални нива на PAI-1 и 

намалена активност на PAI-1), чието 

клинично значение е неизвестно[5]. 

SERPINE1 включва девет екзона. Ва-

риантът SERPINE1 С-820-817G (4_5) 

(4G/5G) е инсерция/делеция на чети-

ри или пет G-нуклеотидни остатъка 

в промоторния регион на SERPINE1.

4G алелът е свързан с по-висока плаз-

мена PAI-1 активност. Повишаване-

то на плазмената активност на PAI-

1 води до намалена фибринолитична 

активност и повишен риск за арте-

риална и венозна тромбоза, като е 

значим рисков фактор за коронарно 

артериално заболяване и повтарящ 

се спонтанен аборт[6]. В различни-

те популации плазмените нива на 

PAI-1 антигенът се свързват с 4/5 

гуанозин (4G/5G) полиморфизъм в 

промоторния регион на PAI-1 гена[7]. 

Хомозиготните носители на 4G але-

ла имат най-високи нива на PAI-1, а 

5G хомозиготните носители имат 

най-ниските нива на PAI-1[8,9]. Връз-

ката между 4G/5G полиморфизма на 

PAI-1 гена и исхемичния инсулт е все 

още неясна. В някои проучвания се 

съобщава, че 4G/5G генотипът води 

до повишен риск от инсулт, но други 

изследователи съобщават, че същи-

ят генотип е неутрален[10-12]. Висо-

ките нива на PAI-1 са свързани със 

синдрома на инсулинова резистент-

ност и с хипертриглицеридемия[13]. 
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ТРОМБОФИЛИЯТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЕ 
ЗА НЕПРАВИЛНО ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСИРЕЦИ. Тя е полигенно 
разстройство с променлива експресивност. Предразположението 
към тромбобразуване може да е резултат от генетични факто-
ри, придобити промени в механизма на кръвосъсирването или 
по-често от взаимодействие между двете. Хомозиготното носител-
ство или комбинацията от два или повече хетерозиготни анормал-
ни фактора може да доведе до тромботични нарушения в млада 
възраст. Един от тези рискови фактори е мутацията PAI – 4G/5G. 
Клинична значимост за тромботични събития има хомозиготно-
то носителство на PAI мутацията, 4G/4G, като липсва такава за 
хетерозиготното й носителство. Повишeната плазмена активност 
на PAI-1 води до намалена фибринолитична активност и повишен 
риск от артериална и венозна тромбоза. 

PAI МУТАЦИЯТА КАТО РИСКОВ ФАКТОР ЗА ИСХЕМИЧЕН 
МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПРИ ПАЦИЕНТИ ПОД 50-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
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При исхемичния инсулт има сложно 

взаимодействие между генетични 

фактори, начин на живот и социални 

фактори. Генетичните фактори мо-

гат да имат различно въздействие 

в дадена популация поради действи-

ето на придобитите рискови фак-

тори за исхемичен инсулт. Две не-

зависими проучвания, сравняващи 

зависимостта между PAI-1 4G/5G 

полиморфизма и риска от инсулт, 

са показали клинично значима връзка 

между генотипа на PAI-1 4G/5G и ри-

ска от бъдещ исхемичен инсулт[14]. 

Освен нарушената фибринолитична 

способност, дължаща се на високи-

те нива на циркулиращия PAI-1, PAI-1 

оказва влияние и върху процесите на 

пролиферация на гладкомускулните 

клетки[15]. PAI-1 4G алелът е свър-

зан с повишен риск от исхемичен 

мозъчен инсулт (ИМИ) при хипер-

триглицеридемия, като серумните 

триглицериди са предиктор на бъ-

дещ инсулт само при 4G хомозиго-

тите. Хипертриглицеридемията се 

свързва с повишени плазмени нива 

на PAI-1[9]. Това се дължи на много 

нископлътен липопротеинов инду-

циращ транскрипционен фактор, 

свързващ се с PAI-1 промотора, при-

покривайки 4G/5G полиморфното 

място[16]. Рискът от инсулт, свързан 

с хипертриглицеридемия, може да 

се дължи на специфични за геноти-

па влияния върху PAI-1. Генотипът 

на PAI-1 е по-силен предиктор за 

бъдещ инсулт в сравнение с плазме-

ния PAI-1 антиген, но се влияе и от 

други метаболитни, възпалителни и 

съдови фактори, намалявайки чувст-

вителността на PAI-1 антигенните 

измервания като предиктор на ин-

султ[1]. Въпреки че има зависимост 

между полиморфизма на PAI-1 гена 

и мозъчния инсулт, повечето из-

следвания не са потвърдили такава 

връзка[11,12,17]. Резултатите от този 

тип проучвания, анализиращи взаи-

модействието между генетичните 

рискови фактори и ИМИ, са трудни 

за възпроизвеждане[18]. Недостатъч-

ният брой пациенти може да доведе 

до фалшиво отрицателни резулта-

ти, както и различните популации 

(алелна хетерогенност).

Исхемичният мозъчен инсулт е се-

риозно социално-значимо заболяване, 

с висока степен на инвалидизиране. 

Повече от 10-15% от пациентите 

с ИМИ са на възраст под 55 годи-

ни. В повечето случаи инсултите 

са криптогенни, като имат значе-

ние не само придобитите рискови 

фактори за съдови инциденти, но 

и генетичните. Все още е спорна 

ролята на PAI мутацията в етиоло-

гията на ИМИ, като не е рутинно 

изследването и при пациентите с 

мозъчен инсулт (МИ). Факторите за 

тромбофилия се изследват най-чес-

то при млади пациенти с преживяна 

дълбока венозна тромбоза (ДВТ) или 

белодробна тромбемболия (БТЕ).

За определяне на рисковия профил 

за ИМИ проведохме проспективно 

изследване върху стационарни паци-

енти, преживели такъв, на възраст 

между 18-50 години, хоспитализи-

рани в Клиниката по неврология на 

„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ 

Токуда”. Включиха се 101 пациенти 

с преживян ИМИ. Определена бе въз-

растова граница до 50 години, тъй 

като според редица проучвания се 

счита, че под тази възрастова гра-

ница има клинично значение изслед-

ването на наследствените рискови 

фактори[19-22]. Изследваха се 67 паци-

енти за носителство на мутацията 

PAI. Включена бе и контролна група 

с 69 пациенти на възраст от 18-50 

години, без преживян ИМИ, но с из-

следвани фактори за тромбофилия, 

с оглед сравнителен анализ на рис-

ковите фактори за мозъчно-съдови 

инциденти. Пациентите в контрол-

ната група се избраха на рандомизи-

ран принцип.

От проведеното изследване се ус-

танови, че клинична значимост за 

тромботични събития има хомози-

готно носителство на PAI мутаци-

ята – 4G/4G (Табл. 1). От групата 

на пациентите, преживели ИМИ, 

40.3%[27] са хетерозиготни носители 

PAI-1 4G/5G, а хомозиготите по му-

тантния алел 4G/4G са 32.8%[22]. 

Анализира се взаимодействието на 

PAI мутацията с другите рискови 

ф и г у р а  1 :

PAI-1[1]
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фактори (генетични и придобити) в 

етиологията на исхемичния инсулт. 

Установиха се следните корелации: 

7 от хомозиготните носители на 

мутантния алел 4G/4G са с артери-

ална хипертония, както и 10 от паци-

ентите без носителство на PAI му-

тация. При изследваните пациенти 

не се установи статистическа за-

висимост между артериалната хи-

пертония и PAI мутацията, р=0.681. 

14 от пациентите, които са хомози-

готи по мутантния алел 4G имат и 

дислипидемия, а един е със захарен 

диабет. Не се установи статисти-

ческа значима зависимост между 

тези фактори, р=0.355. Тромбоза на 

артериален съд в каротидната или 

вертебро-базиларната система се 

установи при 25.0% от хомозиготи-

те по мутантния алел 4G/4G и при 

28.6% от хетерозиготните носите-

ли на мутацията (р=0.065), като ре-

цидивиращ ИМИ са имали трима от 

хомозиготите по мутантния алел 

4G/4G и трима от хетерозиготни-

те носители на мутацията. Точни-

ят критерий на Фишер показа, че 

има статистически значима зависи-

мост между PAI мутацията и нали-

чието на рецидив на ИМИ (Р=0.0035). 

Оцениха се количествено рискови-

те фактори за ИМИ и тяхното са-

мостоятелно влияние чрез бинарна 

логистична регресия. Установиха се 

следните зависимости: с нараства-

нето на възрастта с една година се 

увеличава рискът от инсулт с 1.11 

пъти [OR=1.11; CI: (1.06-1.16); p<0.001]. 

При мъжете шансът за инсулт на-

раства с 3.79 пъти в сравнение с же-

ните [OR=3.79; CI: (1.99-7.24); p<0.001]. 

Дислипидемията увеличава риска за 

ИМИ с 26.25 пъти в сравнение с нор-

малните стойности на липидите 

[OR=26.25; CI: (10.12-68.07); p<0.001], 

а артериалната хипертония с 36.27 

пъти [OR=36.27; CI: (10.63-123.72); 

p<0.001]. Другите придобити риско-

ви фактори, които увеличават значи-

мо риска за ИМИ, са обструктивна-

та сънна апнея и тютюнопушенето. 

Обструктивната сънна апнея увели-

чава този шанс с 1.00 пъти повече 

[OR=1.00; CI: (0.12-0.58); p<0.001, а тю-

тюнопушенето с 2.87 пъти [OR=2.87; 

CI: (1.16-7.12); p=0.023]. От фактори-

те за тромбофилия се установи, че 

хомозиготното носителство на PAI 

мутацията го увеличава 3.00 пъти 

[OR=3.00; CI: (0.70-12.93)]. 

Заключение
При пациентите с ИМИ е необходи-

мо оценка на рисковите фактори за 

настъпването му. В млада възраст 

имат значение не само придобити-

те рискови фактори, но в повечето 

случаи генетичните, които са чес-

то с водеща роля. Правилното оп-

ределяне на рисковите фактори за 

мозъчно-съдови инциденти, включи-

телно наличието на тромбофилия, 

има роля за ефективната вторична 

профилактика на нови тромботични 

събития. 

От проведеното изследване се ус-

танови, че е необходимо изследване-

то на пациентите за носителство 

на мутацията PAI при реализиран 

ИМИ в млада възраст. Като чести 

и статистически значими се опре-

делиха следните рискови фактори: 

артериална хипертония, дислипи-

демия, тютюнопушене, хомозигот-

но носителство на PAI мутацията, 

обструктивна сънна апнея, захарен 

диабет. Необходимо е провежда-

нето на допълнителни клинични 

проучвания за определянето на ге-

нетичния рисков профил за МИ при 

пациенти в млада възраст. ■
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т а б л и ц а  1

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА PAI МУТАЦИЯТА В ГРУПАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ С ИМИ

PAI-1 Брой %

Хомозиготи по 
нормален алел

18 26.9

Хетерозиоти по 
мутантния алел

27 40.3

Хомозиготи по 
мутантния алел 4G/4G

22 32.8

Общо 67 100.0


