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БЕЗПЛАЗМІНОВІ ТРОМБОЛІТИКИ: НЕОБХІДНІСТЬ, МОЖЛИВОСТІ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ (огляд літератури і власних досліджень)
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Стан проблеми. Тромботичні ускладнення є поширеним фактором ризику за різноманітних
захворювань і становлять одну з провідних причин смертності населення. Це зумовлює
неослабний інтерес до пошуку ефективних засобів їх профілактики та лікування. Характерною
рисою останнього десятиріччя є зростання інтересу та численні спроби впровадження в
клінічну практику фібринолітичних ферментів, функціонально не пов’язаних системою
гемостазу.
Мета роботи. Дослідження молекулярних механізмів, що обумовлюють недостатню
ефективність нативного фібринолізу щодо фібринових згустків з порушеною регулярністю
структури фібрину. Співвіднесення власних здобутків в галузі біохімії та медицини з
систематизованим літературним матеріалом. Розглядаються можливості, створені
неплазміновими фібринолітиками, та переваги їх застосування.
Дискусія та висновки. Обгрунтовано причини ускладнень, обумовлених недостатньою
ефективністю як власної фібринолітичної системи, так і введених фібринолітиків. Показано,
що провідну роль в такого роду ускладненнях відіграє порушення регулярності структури
фібринових згустків. Розглянуто механізми дії провідних фібринолітичних агентів та
обгрунтовано доцільність застосування альтернативних неплазмінових фібринолітиків.
Обговорюються властивості та доцільність застосування фібринолітиків на основі
компонентів зміїних отрут і бактеріальних протеїназ як ефективних засобів для розщеплення
фібрину з порушеною регулярністю структури.
Ключові слова: фіброз,тромботична терапія, фібринолітичні ферменти, система гемостазу.
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State of the problem. Thrombotic complications are a common risk factor for a variety of diseases
and are one of the leading causes of death. This leads to a strong interest in finding effective means
of prevention and treatment. A characteristic feature of the last decade is the growing interest and
numerous attempts to introduce into clinical practice fibrinolytic enzymes that are not functionally
related to the hemostasis system.
The aim of the work. Investigation of molecular mechanisms that cause the lack of efficiency of
native fibrinolysis in relation to fibrin clots with impaired regularity of fibrin structure. Correlation
of own achievements in the field of biochemistry and medicine with systematized literary material.
The possibilities created by non-plasmin fibrinolytics and the advantages of their use are considered.
Discussion and conclusions. The reasons of the complications caused by insufficient efficiency of
both own fibrinolytic system, and the entered fibrinolytics are substantiated. It is shown that the
leading role in such complications is played by violation of the regularity of the structure of fibrin
clots. The mechanisms of action of leading fibrinolytic agents are considered and the expediency of
using alternative non-plasmin fibrinolytics is substantiated. The properties and expediency of the use
of fibrinolytics based on components of snake venoms and bacterial proteinases as effective means
for the breakdown of fibrin with impaired regularity of structure are discussed.
Key words: fibrosis, thrombotic therapy, fibrinolytic enzymes, hemostasis system.
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ВСТУП
Підтримка крові в рідкому стані та запобігання крововиливу при пошкодженні судин
забезпечується узгодженою дією згортального та фібринолітичного каскадів системи
гемостазу. Динамічна рівновага між цими каскадами забезпечується регулярністю та суворим
обмеженням перебігу кожної з їхніх стадій. Як нестача, так і надлишок функціональної
активності на кожній з цих стадій порушують гемостатичний баланс та призводять до тяжких
ускладнень [1]. Так, надмірне згортання крові відіграє істотну роль у розвитку атеросклерозу
та його ускладнень, інфаркті міокарду, порушенні мозкового кровообігу, цукровому діабеті,
злоякісних новоутвореннях, ускладненнях вагітності, септицемії та септичному шоці,
спадкових тромбофілічних порушеннях, післяопераційних ускладненнях та багатьох інших
захворюваннях. Натомість, недостатнє згортання крові чи надмірний фібриноліз спричиняють
різноманітні кровотечі, що призводять до тяжких ускладнень при травмах і хірургічних
втручаннях. Генетично обумовлена функціональна недостатність певних факторів згортання
крові призводить до гемофілії. Судинні, тромбоцитарні та гуморальні складові системи
гемостазу знаходяться в складних взаємопов’язаних взаємодіях, що сумарно забезпечують
послідовну активацію кожного з компонентів системи [2]. При цьому більшість процесів
опосередковані сериновими протеїназами трипсинового ряду (рис. 1).
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Рис. 1. Схема динамічної рівноваги між згортальним та фібринолітичним каскадами системи
гемостазу [2]
Fig. 1. Scheme of dynamic equilibrium between coagulation and fibrinolytic cascades of the
hemostasis system[2]
Не менш суворими є вимоги до регулярності фібринолітичного процесу. Ключовим
ферментом фібринолітичної системи є плазмін (E.C. 3.4.21.7). Сам по собі плазмін є досить
слабкою трипсиноподібною сериновою протеїназою, що істотно поступається трипсину (E.C.
3.4.21.4) за ефективністю гідролізу неспецифічних субстратів. Однак за ефективністю
розщеплення фібринового згустку плазмін значно перевершує трипсин [3]. Обумовлено це
тим, що замість нерегулярного розщеплення зв’язків Lys-Xaaта Arg-Xaa плазмін розщеплює
фібриновий згусток на великі розчинні блоки. Це забезпечується структурою плазміну, що
містить у своєму складі набір специфічних зв’язувальних ділянок. Молекула плазміну
складається з двох поліпептидних ланцюгів, сполучених між собою двома дисульфідними
зв’язками (рис. 2).

0
Рис. 2. Первинна послідовність препроформи плазміногену людини: А – важкий та B – легкий
ланцюги плазміну; С – сигнальний пептид; РАР – преактиваційний пептид 1-77; К1, К2, К3,
К4, К5 – перший, другий, третій, четвертий та п’ятий крингли, відповідно;  – місця
глікозилювання в Асн289 та Тир346; активаційний зв’язок Арг561–Вал562; Гіс603, Асп646 и Сер741
активного центру плазміну [4].
Fig. 2. Amino acid sequence of human plasminogen: A – heavy and B – light chains of plasmin; C
– signal peptide; PAP – preactivation peptide 1-77; K1, K2, K3, K4, K5 – the first, second, third,
fourth and fifth kringles, respectively;  – glycosylation sites in Asn289 and Tyr346; activation link
Arg561–Val562; His603, Asp646 and Ser741 – catalytic triad of active center [4].
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Легкий ланцюг (B-chain) містить типовий для серинових протеїназ протеолітичний
центр і відзначається високим ступенем гомологічності з трипсином та хімотрипсином.
Важкий же ланцюг плазміну (A-chain) складається з п’яти гомологічних між собою
кринглових структур, що містять специфічні зв’язувальні ділянки. В кринглах 1 та 4
знаходяться лізин-зв’язувальні ділянки, що ефективно взаємодіють з парою позитивно та
негативно заряджених амінокислотних залишків або з С-кінцевим лізином поліпептидного
ланцюга [5, 6]. В п’ятому кринглі та легкому ланцюзі містяться додаткові ділянки зв’язування
аргінільних залишків [7]. Все це забезпечує ефективне розщеплення фібринового згустку на
макромолекулярні розчинні фрагменти (рис. 3).

Рис. 3. Схема опосередкованої плазміном ферментативної фрагментації фібрину [1]
Fig. 3. Scheme of plasmin-mediated enzymatic fragmentation of fibrin [1]
Однак за порушення структури фібрину подібна блокова розбірка істотно
ускладнюється, що гальмує процес фібринолізу. Варто підкреслити, що зазвичай при розгляді
патологічних станів, пов’язаних з порушенням тих чи інших ферментативних систем, основну
увагу надають кількісному вмісту тих чи інших компонентів, рівню їх функціональної
активності та утвореним продуктам. Проте не меншої уваги варта й субстратна складова
відповідних процесів, у випадку системи гемостазу – фібринового згустку. Саме регулярність
структури фібрину є запорукою ефективності фібринолітичного процесу [8]. Ця структура
виявляє схильність до контактної денатурації за принципом доміно. Згусток, утворений за
контакту з чужорідними поверхнями, істотно відрізняється як за структурою, так і за
опірністю до лізису плазміном [9]. З тих же причин фібрин, утворений в присутності багатих
на β-складчасті структури білкових компонентів S1 вірусу SARS-CoV-2, відзначається
підвищеною опірністю до фібринолізу. Цей білок індукує утворення нетипових фібринових
згустків і викликає серйозні ультраструктурні зміни в цільній крові, зокрема – гіперактивацію
тромбоцитів [10]. Він же викликає структурні зміни у β- і γ-ланцюгах фібрин(оген)у. Подібне
похідне фібриногену набуває також підвищеної стійкості до гідролітичної дії трипсину [11].
Порушення регулярності утворення фібринового згустку також призводить до утворення
фібрину з підвищеною резистентністю до лізису плазміном.
Головним ускладненням коронавірусної хвороби (COVID-19) визнано гіперкоагуляцію
[12, 13]. Обумовлена вона вірусним ушкодженням ендотелію кровоносних судин, що
призводить до інтенсивного вивільнення факторів згортання крові і, як наслідок, до розвитку
системного тромбозу з мікроангіопатією [14, 15]. Переоцінити участь в цьому процесі
резистентних до фібринолізу форм полімерного фібрину навряд чи можливо. Доведено
важливу роль контактної фази системи згортання крові у критично хворих пацієнтів з COVID19 та суттєво зміненим вмістом фактора XII [13]. Підвищені швидкість активації цього
фактора та рівня фібриногену сприяють утворенню у пацієнтів з COVID-19 згустків з
підвищеною опірністю до фібринолізу [17]. Тому тромбозно-фіброзні ускладнення становлять
вагому, якщо не чільну, складову цієї патології [15]. Ці ж ускладнення відіграють вагому роль
у перебігу запальних захворювань найрізноманітнішого ґенезу. Невід’ємною складовою цих
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захворювань є нефункціональна активація ключового фермента згортального каскаду –
тромбіну (E.C. 3.4.21.5) [18, 19]. Наслідком надмірної активації тромбіну є інтенсифікації
фібриноутворення та формування фібринової сітки з порушеною регулярністю структури. Це
істотно ускладнює міграцію плазміну від однієї ділянки розщеплення до іншої. Водночас
плазмін в сорбованому стані захищений від дії свого природного інгібітора – α2-антиплазміну,
однак зберігає протеолітичну та активаторну дію по відношенню до розчинних білків, зокрема
– до протромбіну [20].
Порушення процесів обміну білка в заблокованих судинах веде до локального
накопичення білкових і пептидних компонентів ендогенної інтоксикації. Розбалансованість
структури останніх створює передумови для подальшої денатурації, утворення
нефункціональних міжмолекулярних зшивок та розвитку агрегаційних процесів, зокрема –
утворення білкових агрегатів з більш чи менш вираженою альтернативною регулярністю
структури [21]. Останні відзначаються високою стабільністю, нерозчинністю, імуногенністю
і здатністю до сорбції та перебудови за власним зразком розчинних білків – як компонентів
імунної системи, так і все тих же дестабілізованих білків. Як випливає з останніх даних,
утворення подібних структур не обмежується амілоїдозними ускладненнями, але й
спостерігається за цілої низки патологічних процесів, у той чи інший спосіб пов’язаних з
порушенням обміну білка і накопиченням компонентів ендогенної інтоксикації [22]. Подібні
депозити різко збільшують опірність білкових структур до протеолізу і можуть сприяти
утворенню заскорузлого фібрину, що не піддається регулярному розщепленню плазміном. Аж
ніяк не сприятиме ефективності лізису сгустку притаманний запальним процесам комплекс
параметаболічних процесів, які призводять до утворення нових міжбілкових зшивок [21].
Для профілактики та терапії ускладнень, обумовлених недостатньою ефективністю
фібринолітичної системи, застосовуються медикаментозні препарати – фібринолітики [23].
Незалежно від джерел отримання, дія більшості з них спрямована на активацію плазміногену
до плазміну з подальшим лізисом останнім фібринового згустку. Так, широкого застосування
у клінічній практиці набули препарати на основі стрептокінази. Цей бактеріальний білок не
має власного гідролітичного центру, однак утворює активний комплекс з вільним
плазміногеном. Сформований внаслідок цього гідролітичний центр зв’язаного плазміногену
специфічно розщеплює в інших молекулах розчинного плазміногену активаційний зв’язок
Аrg561-Val562, що призводить до утворення плазміну та лізису фібринового згустку. Однак
проактивований в розчинному стані плазмін швидко блокується α2-антиплазміном, що істотно
зменшує загальний вплив стрептокінази та подібної за механізмом дії стафілокінази на лізис
фібринового згустку. При цьому плазміноген-стрептокіназний комплекс зв’язується з α2макроглобуліном, що обумовлює його швидку елімінацію з кровообігу і створює низку
методичних ускладнень [24]. Через це певного застосування зазнали препарати на основі
ацильованих плазміноген-стрептокіназних комплексів, у яких проацильований серин
активного центру зазнає дезацилювання протягом тривалої циркуляції комплексу в кровообігу
[25]. Це створює певні методичні переваги над вільною стрептокіназою, однак і в цьому
випадку відбувається активація плазміногену як в сорбованому на фібрині, так і у вільному
стані. Той же недолік притаманний і препаратам на основі активатора плазміногену
урокіназного типу (E.C. 3.4.21.31). У випадку ж тканинного активатора плазміногену
відбувається активація плазміногену лише в сорбованому на фібриновому згустку стані, що є
найбільш наближеним до фізіологічного фібринолізу. А втім і в цьому, як і в інших наведених
прикладах, дія фібринолітика опосередкована активацією плазміногену до плазміну, котрий з
більшою чи меншою ефективністю гідролізує фібриновий згусток.
В цьому відношенні вельми показовим є такий приклад. Визнано, що порушення слуху
мають переважно судинний генез. Показано, що за раптової втрати слуху досить ефективним
є застосування активатора плазміногену – стрептокінази. Однак подібне втручання виявилось
ефективним лише протягом першого тижня з початку захворювання. В подальшому
застосування стрептокінази до відновлення слуху не призводило [26]. Це свідчить про
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зростання опірності фібрину до дії плазміну протягом часу та обумовленого ним тромбозного
блокування судин.
Тож принциповий недолік будь-яких фібринолітиків, чия дія опосередкована
активацією плазміногену, полягає в обмеженій ефективності стосовно фібрину з порушеною
регулярністю структури. Це обумовило безперервний пошук альтернативних препаратів, що
поєднували б достатню фібринолітичну дію по відношенню до регулярного фібрину зі
здатністю гідролізувати фібрин з порушеною структурою. Цей своєрідний «біг від плазміну»
став вираженим трендом останнього десятиріччя. Відомо, що сам по собі фібрин є досить
лабільним білком, що легко гідролізується різноманітними протеолітичними ферментами.
Однак критичною умовою є біосумісність, тобто відсутність вираженої імуногенності та
побічних ефектів. Так, на початку 70-х років минулого сторіччя були спроби застосування
трипсину в якості фібринолітика. Обумовлена цим препаратом низка непередбачуваних
ускладнень з найтяжчими наслідками призвела до заборони внутрішньосудинного
застосування трипсину. З точки зору сучасних уявлень про механізми протеолітичної
активації трипсином проформ різноманітних білків крові це навряд чи викличе подив,
оскільки неконтрольована та функціонально необгрунтована активація гарантує тяжкі
ускладнення. Не менш сумнівною видається й доцільність застосування препарату, який,
згідно з фармакопеєю, містить проактивований трипсином плазмін: за даними гельелектрофорезу містить лише набір білків з молекулярною масою не вище 20 кДа проти 86 кДа
плазміну [27].
В подібному контексті великої уваги заслуговують дослідження фібринолітиків прямої
дії з компонентів зміїних отрут [28, 29]. Останні є еволюційно сформованим комплексом
білків, що здатен ефективно блокувати гемостатичну систему. В їхньому складі містяться
різноманітні ферменти як з високою тромбоутворювальною, так і з фібринолітичною дією [30,
31]. При цьому вони не піддаються інактивації інгібіторами крові. До такого роду ферментів
належать фібрин(оген)ази, що здатні специфічно розщеплювати фібриноген та/або фібрин
[32]. Пряма гідролітична дія на фібрин робить ці ферменти перспективними засобами для
ефективного і безпечного руйнування фібриново-тромбоцитарного тромбу. Відповідно до
мішені гідролітичної дії, їх поділяють на α- та β-фібриногенази [33]. α-фібриногенази зазвичай
належать до цинк-вмісних металопротеїназ з молекулярною масою 20–26 кДа [33, 34].
Переважна їх більшість ефективно розщеплює Аα-ланцюги фібриногену та фібрину, а при
пролонгованій дії – й Вβ-ланцюги [35]. Такі ферменти отримано з отрут Agkistrodon
rhodostoma, Vipera russeli та Naja nigricolis [33]. До β-фібриногеназ переважно належать
серинові протеїнази молекулярною масою 23–32 кДа. Вони вигідно відрізняються від
металопротеїназ щодо термостабільності та менш залежні від змін рН. Аα-ланцюги молекул
фібриногену та фібрину розщеплюються ними значно менш ефективно [1]. Ферменти цієї
групи було отримано з отрут змій роду Trimeresurus, Bothrops, Lachesis, Gloydius та Hydrophis
[36–39].
Як прямі, так і непрямі фібрин(оген)ази самі по собі практично нетоксичні, однак діючи
разом з іншими факторами отрут змій, посилюють їхні токсичні ефекти. Крім того, завдяки
своїй специфічності та нечутливості до фізіологічних інгібіторів, ці протеїнази видаються
перспективними в якості медичних препаратів для дефібринування [40, 41]. Найбільш відомим
прикладом розробки препарату на основі фібрин(оген)аз є фібролаза – фермент з отрути
Agkistrodon contortrix. Вона належить до цинкових металопротеїназ з високою специфічністю
до Aα-ланцюга фібриногену та фібрину. На моделі тромбозу сонної артерії з реоклюзією у
собак було доведено її тромболітичну ефективність. Показано її ефективність і при клінічних
дослідженнях за оклюзії периферичних артерій та пристрою центрального венозного доступу.
Щоправда, через недостатню ефективність впровадження цього препарату призупинено, хоча
дослідження його можливостей тривають [40, 42, 43].
До ефективних фібринолітиків, дослідження яких сягнуло клінічної фази, належить
муталізин II (mut-II) – α-фібриногеназа з отрути змії Lachesis mutamuta. Цей фермент
ефективно розщеплює згустки фібрину in vitro. Протягом доклінічних досліджень виявлено
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досить ефективний лізис фібринового згустку в мікросудинах вух безшерстих мишей, що
робить його перспективним антитромботичним препаратом [44]. Не можна не згадати й
дослідження протеїназ з отрут представників родини гадюкових (Viperidae) як потенційних
дефібринувальних та антитромботичних засобів [45].
Не меншої уваги заслуговують препарати малоімуногенних протеїназ мікробіального
походження [23, 46]. Вони позбавлені вираженої субстратної специфічності та не виявляють
трипсиноподібної, а отже й активаторної, дії. Через відсутність в їхньому складі кринглових
зв’язувальних ділянок деформованість структури фібрину для них значення не матиме. Вони
не виявляють активаційної дії до проферментів системи гемостазу, не блокуються її
інгібіторами та не розщеплюють нативні глобулярні білки [47, 48]. В той же час вони
ефективно розщеплюють білки, які втратили свою нативну глобулярну структуру, зокрема –
фібрин. Зрозуміло, що подібні протеїнази поступатимуться плазміну за ефективністю
розщеплення нативного фібрину, однак деформованість структури фібрину для них значення
не має.
Фібрин(оген)ази було виділено з культуральних рідин бактерій родів Aeromonas,
Fusarium, Streptococcus, Serratia, Actinomycetes, Vibrio [49], Streptomyces [50] Arthrobacter
aurescens [51]. Найбільш відомі бактерії-продуценти фібринолітичних ферментів належать до
роду Bacillus. Виявлено екзотоксини бактерій роду Bacillus, які також мають фібринолітичну
активність. Так штами B. cereus NCIM-2156 та B. licheniformis NCIM-5343, які спричиняють
харчові отруєння, продукують екзотоксини, в яких виявлено фібринолітичну активність [49].
Існують повідомлення про успішне застосування субтилізиноподібних ферментів для
подолання тромбозних ускладнень при COVID-19 [52]. Через це з’ясування можливостей
протеїназ бактеріального походження як потенційних тромболітичних агентів належить до
провідних напрямків сучасних медико-біологічних досліджень [53–56]. Тим самим
створюються передумови для подолання фібринолітичної недостатності, обумовленої
залежністю ефективності плазмінового гідролізу від регулярності структури фібрину. Не
позбавлене цікавості й питання про можливість гідролізу подібними протеїназами агрегованих
білків, які входять до складу різноманітних аномальних тканин.
Наведені дані дають змогу пояснити причини ускладнень, обумовлених недостатньою
ефективністю як власної фібринолітичної системи, так і введених фібринолітиків, по
відношенню до фібринових згустків з порушеною регулярністю структури. Розглянуто
механізми дії класичних фібринолітичних агентів та обгрунтовано доцільність застосування
безплазмінових фібринолітиків. Всупереч поширеній думці показано, що актуальність
створення і застосування такого роду сполук обумовлені не стільки високою вартістю
традиційних фібринолітиків, скільки їх недостатньою ефективністю при розщепленні фібрину
з порушеною регулярністю структури.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ (обзор литературы и собственных
исследований)
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Состояние проблемы. Тромботические осложнения являются распространенным фактором
риска многочисленных заболеваний и составляют одну из ведущих причин смертности
населения. Это обусловливает неослабевающий игтерес к поискам эффективных средств их
профилактики и лечения. Характерной чертой последнего десятилется является возрастание
интереса и многочисленные попыти внедрения в клиническую практику фибринолитических
ферментов, функционально не связанных с системой гемостаза.
Цель работы. Исследование молекулярных механизмов, обусловливающих недостаточную
эффективность нативного фибринолиза в отношении фибриновых сгустков с нарушенной
регулярностью структуры фибрина. Соотнесение собственных результатов в области
биохимии и медицины с систематизированным литературным материалом. Рассматриваются
возможности, создаваемые неплазминовыми фибринолитиками, и преимущества их
применения.
Дискуссия и выводы. Обосновано объяснение причин осложнений, вызванных
недостаточной эффективностью как собственной фибринолитической системы, так и
вводимых фибринолитиков. Показано, что ведущая роль в такого рода осложнениях
принадлежит нарушению регулярности структуры фибриновых сгустков. Рассмотрены
механизмы действия ведущих фибринолитических агентов и обоснована целесообразность
применения альтернативных неплазминовых фибринолитиков. Обсуждаются свойства и
целесообразность применения фибринолитиков на основе компонентов змеиных ядов и
бактериальных протеиназ как эффективных средств для расщепления фибрина с нарушенной
регулярностью структуры.
Ключевые слова: фиброз, тромботическая терапия, фибринолитические ферменты, система
гемостаза.
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