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Гепарини: механізм дії та застосування 
для лікування хворих на гострий панкреатит 
Гепарин є ґлікозаміноґліканом, який складається з 

ланцюгів змінного D-ґлюкозаміну та залишків уроно-
вих кислот. Його головний ефект як антикоаґулянту 
пояснюється унікальною пентасахаридною структурою 
(GlcNAc/NS(6S)-GlcA-GlcNS(3S,6S)-IdoA(2S)-GlcNS(6S), 
що має високу зв’язувальну афінність із послідовні-
стю антитромбіну III (AT-III). Проте дослідження in 
vitro виявили, що ця структура є лише приблизно в 
одній третині молекул гепарину [37].
Антикоаґуляційна активність гепаринів. Взає-

модія між гепарином і АТ-III опосередковує більшість 
антикоаґуляційних ефектів. Їх зв’язування викликає 
конформаційні зміни в АТ-III, що прискорює в 1000 
разів [3] його здатність інактивувати основні факто-
ри згортання, включаючи тромбін (або фактор IIa) 
[61], фактори Xa (ФXa), IXa, XI і XII [5, 6]. Він по-
бічно впливає також на фактори V і VIII [9]. 
Гепарин діє також на тромбоцити, збільшуючи їх 

аґреґацію або пригнічуючи функцію; цей процес за-
лежить від концентрації гепарину [44].
Гепарин підвищує гальмівну дію АТ-III на утво-

рення тромбіну і активність ФXa різними механізма-
ми. Прискорення пригнічення тромбіну АТ-III вима-
гає зв’язування цієї молекули до полімеру гепарину 
проксимально до пентасахаридних одиниць. Гепарин 
має дуже неґативний заряд, який є похідним від кіль-
кості його сахаридних одиниць, що сприяє сильній 
електростатичній взаємодії АТ-III з тромбіном. Таким 
чином, активність гепарину щодо тромбіну є розмір-
но-залежною, і потрійний комплекс потребує щонай-
менше 18 сахаридних одиниць для ефективного фор-
мування та інактивації тромбіну [66]. Ефект 
гепарину на пригнічення ФХа АТ-III залежить лише 
від конформаційних змін цієї молекули в гепарин-зв’я-
заній ділянці. Ці властивості й зумовили створення 
нового покоління гепарин-отриманих антикоаґулянтів, 
у тому числі низькомолекулярних (НМГ) (enoxaparin, 
tinzaparin, dalteparin, nadroparin, certoparin) і ультра-
низькомолекулярних гепаринів (УНМГ) (bemiparin, 
fondaparinux). НМГ синтезують у вигляді нефракціо-

нованих фраґментів у результаті ферментативної або 
хімічної деполімеризації з отриманням молекули з 
середньою масою 5000 дальтон (УНМГ < 4000), а 
фондапаринукс є синтетичним пентасахаридом на 
основі антитромбін-зв’язаного домену гепарину [67].
Ці препарати володіють радше анти-ФXa-активністю, 

а не антитромбіновою дією АТ-III, зумовлюючи тонше 
реґулювання коаґуляції з поліпшеним терапевтичним 
індексом і меншими побічними ефектами. За меншого 
розміру молекул НМГ знижується пригнічувальна 
дія на тромбін щодо ФXa [69]. УНМГ мають більш 
виражену активність стосовно ФXa порівняно з НМГ 
[53]. Кожна молекула фондапаринукса зв’язується з 
однією молекулою АТ-III у певному місці й з дуже 
високою спорідненістю. Зв’язування є швидким, 
нековалентним і оборотним. Настає критична 
конформаційна зміна в АТ-III, діючи на петлю, що 
містить залишок арґініну, який зв’язується ФXa. Вплив 
на арґінінвмісну петлю значно збільшує спорідненість 
AT-III з ФXa, потенціюючи природний пригнічуваль-
ний ефект АТ-III щодо ФXa приблизно в 300 разів 
[66]. Фондапаринукс має підвищену спорідненість із 
AT-III і триваліший період напіввиведення, ніж не-
фракціонований гепарин і НМГ, і його використання 
не вимагає рутинного моніторинґу [69]. За  умови, 
коли потрібен контроль, рівень фондапаринукса слід 
вимірювати за допомогою фондапаринукс-специфіч-
ного анти-ФXa аналізу [69].
Використання нефракціонованого гепарину зумов-

лене небезпекою кровотечі, неґативним впливом на 
метаболізм кісткової тканини і ризиком гепарин-інду-
кованої тромбоцитопенії (ГІТ) [63]. ГІТ є імуноопосе-
редкованою реакцією до гепарину, яка  призводить до 
взаємодії IgG антитіл і комплексів гепарин – тромбоци-
тарний фактор 4 на поверхні тромбоцитів і ендотеліаль-
них клітин, що завершується збільшенням концентрацій 
тромбіну й утворенням тромбозів [69]. Частота виник-
нення ГIT більша під впливом великих ланцюгів неф-
ракціонованого гепарину порівняно з дрібними ланцю-
гами НМГ та інших похідних гепарину [69].
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Із застосуванням НМГ ризик виникнення цих усклад-
нень значно менший. Водночас УНМГ мають вищий 
протитромботичний ефект, ніж НМГ, нижчий ризик 
кровотечі та ГІТ [53]. Фондапаринукс рекомендований 
для первинної профілактики венозного тромбоем-
болізму (ВТЕ) у пацієнтів, які перенесли ортопедич-
ні або абдомінальні операції, а також для лікування 
ВТЕ в комбінації з варфарином [69]. 
Протизапальна активність гепаринів. Антико-

аґуляційна дія гепарину асоційована з перебігом за-
пальних процесів, які зумовлюють активацію систе-
ми коаґуляції і лейкоцитів, що вивільняють тканинний 
фактор. Коаґуляція впливає на подальший хід запа-
лення через механізм позитивного зворотного зв’яз-
ку. Наявність активних факторів VII і X стимулює 
протеаз-активовані рецептори, збільшуючи концен-
трацію факторів адґезії, що призводить до подальшо-
го посилення ендотеліального ушкодження судин, 
згортання і запалення [36].
Через вплив на процес згортання гепарин істотно 

змінює запальний процес [43].
Протизапальні ефекти гепаринів мають декілька 

механізмів. Молекулярна структура цих молекул така, 
що за умов їх зв’язування з ендотеліальними кліти-
нами судин створюється неґативно заряджена поверх-
ня внутрішнього шару судини. Ці неґативно заряджені 
молекули відштовхують неґативно заряджені лейко-
цити і запобігають їх адґезії до ендотелію (молекули 
гепарину, які експресуються на поверхні лейкоцитів, 
відповідають за неґативний заряд цих клітин). 
Зменшуються  рекрутмент лейкоцитів у місці ушкодження 
і присутність прозапальних цитокінів [26].
Гепарин – велика молекула, яка може зв’язуватися 

зі значною кількістю білків, що відіграють важливу 
роль у запальних процесах, зокрема, із селектинами 
(L-селектин і Р-селектин) та інтеґринами [2]. Гепарин 
за допомогою зв’язування з адґезинами (Р-селектин 
та Е-селектин) на поверхні ендотеліальних клітин 
блокує адґезію тромбоцитів і лейкоцитів до ендотелію, 
зменшує рекрутмент лейкоцитів [28], що призводить 
до інгібування запальної реакції. β2-інтеґрин-молеку-
ла адґезії CD11b/CD18, також відома як макрофаґаль-
ний антиґен 1 (MАС-1 – macrophage antigen 1), є чле-
ном підродини відповідних ґлікопротеїнів поверхні 
клітин, які координують адґезивні функції, включа-
ючи міґрацію лейкоцитів [52]. МАС-1 експресується 
на мієлоїдних клітинах і зв’язується з молекулами, 
такими як молекула міжклітинної адґезії 1 (ICAM-1 – 
intercellular adhesion molecule 1), фібриноґен, C3b-
фраґмент комплементу, ФXa. Зв’язок гепарин–МАС-
1 заважає мієлоїдній клітинній адґезії і трансміґрації 
[33]. Гепарин також зв’язується з тромбоцитарно/
ендотеліальною молекулою клітинної адґезії 1 (PECAM1 
– platelet/endothelial cell adhesion molecule 1), членом 
суперродини імуноґлобулінів, який експресується на 
таких різних клітинах, як тромбоцити, ендотеліальні 
клітини, моноцити, нейтрофіли, Т-клітини і прекур-
сори ґранулоцитів/макрофаґів. Ця молекула бере участь 
у гомотипічній і гетеротипічній клітинній адґезії та 

відіграє важливу роль у трансміґрації запальних клітин 
через ендотеліальну стінку. Здатність гепарину зв’я-
зувати PECAM1 [22] зменшує ефективність запальної 
відповіді.
Окрім цього, гепарин пригнічує активність і вивіль-

нення ферментів лейкоцитів [62], зменшує активацію 
тромбоцитів [39]. Він також має часткову антифіброз-
ну дію, імовірно, внаслідок пригнічення активування 
латентного трансформувального фактора росту β1 [42].
Гепарин може блокувати класичний і альтернатив-

ний шляхи активації комплементу, його ефект поси-
люється в присутності AT-III [41]. Найважливіші 
ефекти гепарину на систему комплементу [50]: приг-
нічення першої стадії активації класичного шляху 
зв’язуванням із C1q і запобігання утворенню фермен-
тативно активного С1 комплексу; інгібування утво-
рення С3-конвертази класичного шляху, тобто C4bC2a, 
неконкурентним пригніченням розщеплення С2 і С4 
за допомогою C1s; посилення інгібувальної активності 
С1 інгібітора естерази (C1INH) на С1-комплекс по-
доланням активного C1 комплексу з C1INH; пригні-
чення формування С3-конвертази альтернативного 
шляху, тобто C3bBb, через пошкодження взаємодії 
між фактором В і C3b; інгібування кінцевого лізису 
клітин через перешкоджання включенню терміналь-
них компонентів до мембранного атакуючого ком-
плексу, тобто C5bC6C7C8.
Гепарин діє як інгібітор інтерферону-γ, а також 

пригнічує трансендотеліальну міґрацію та артеріаль-
ний рекрутмент Т-клітин пам’яті [27]. Окрім цього, 
він  мобілізує внутрішньосудинну мієлопероксидазу 
та поліпшує біодоступність ендотеліального оксиду 
нітроґену [35]. 
Протеолітичний механізм гепарину впливає не 

тільки на білки, які беруть участь у каскаді згортання 
крові. Протеолітична дія гепарину щодо цитокінів та 
зниження прозапальних цитокінів (фактор некрозу 
пухлин α – ФНП-α) інгібуванням активації NF-kB у 
стимульованих клітинах пригнічує запалення [8]. В 
експерименті показано, що гепарин є інгібітором 
ліпополісахарид-індукованої HMGB1(High mobility 
group box 1 protein) – посиленої запальної реакції, 
блокуючи зв’язування HMGB1 із макрофаґами [31].
Експериментальні дослідження на тваринах, а також 

клінічні випробування дали змогу відкрити різні 
протизапальні механізми гепарину, які безпосередньо 
не асоційовані з його антикоаґуляційною дією [32, 
55].
Експериментальні дослідження свідчать про про-

тизапальну активність потенціал гепарину за наявності 
коліту [58], артриту [65], експериментального авто-
імунного енцефаломієліту [65], перитоніту [34], шкір-
ної гіперчутливості сповільненого типу [34] та інших 
захворювань [49].
Протизапальні властивості НМГ продемонстрова-

но на моделях in vivo. Х. F. Wang зі співавторами до-
сліджували вплив НМГ на коліт у мишей [48]. У 
мишей, які отримували НМГ, значною мірою змен-
шувалася експресія мРНК інтерлейкіну (ІЛ)-1β і ІЛ-
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10, що призводить до зниження продукції прозапаль-
них  цитокінів. НМГ також імітує функцію Syndecan-1 
– білка, який відіграє важливу роль у загоєнні ран, 
підтриманні морфоґенезу клітин і посередництві за-
пальних реакцій [20], сприяючи кліренсу прозапаль-
них хемокінів. Експресія Syndecan-1 зворотно корелює 
з експресією мРНК ІЛL-1β у слизовій оболонці киш-
ки за наявності коліту в мишей, і це може пояснити 
ефект НМГ. Уведення гепарину пригнічує ролінґ лей-
коцитів, викликаний ФНП-α, адґезію та міґрацію в 
тканині кишки, не зачіпаючи проникність судин [26].
Окрім цього, Х. Li зі співавторами виявили, що 

лікування нефракціонованими гепаринами (НФГ) 
може послабити запалення за гострого ушкодження 
легень у щурів, спричиненого ліпополісахаридом [70]. 
Протизапальний ефект НФГ корелює з пригніченням 
ІЛ-1β і ІЛ-6 через інактивацію NF-ĸB шляхів. Водно-
час НМГ знижують експресію ФНП-α, ІЛ-1β, HMGB1 
і ICAM-1 у легенях за гострого ушкодження легень 
у щурів унаслідок сепсису [47].
У людей протизапальна активність гепарину була 

показана у невеликих клінічних випробуваннях на 
пацієнтах, що страждали від різних захворювань, 
включаючи ревматоїдний артрит [18], бронхіальну 
астму [54], алерґію [4] та виразковий коліт [64]. Опи-
сано суб’єктивне зменшення симптомів астми за до-
помогою внутрішньовенного введення гепарину [15]; 
у внаслідок вдихання гепарину зменшилася 
бронхоконстрикція [1]. З’явились перші повідомлення 
про позитивну дію гепарину за наявності сепсису 
[68], проте підтвердження цих результатів вимагає 
подальших досліджень.
Гепарини та гострий панкреатит. Експеримен-

тальні та деякі клінічні дослідження показують за-
хисний і лікувальний ефект гепарину на підшлунко-
ву залозу. 
Експериментальні роботи демонструють, що 

попереднє введення гепарину пригнічує виникнення 
гострого панкреатиту, викликаного жовчю [25], 
таурохолатом [59], церулеїном [24, 56], ішемією/
реперфузією [57], а також підтверджують лікувальний 
ефект гепарину у тварин за умов гострого панкреатиту 
[21, 57]. Проте деякі автори [30] показали неґативний 
вплив гепарину за ішемічно/реперфузійного гострого 
панкреатиту.
З’ясовано, що введення гепарину зумовлює зниження 

рівнів амілази, ФНП-α і ендотеліну-1, має позитивний 
ефект на морфолоґічний стан і кровоплин у підшлунковій 
залозі [57, 59]. Поліпшується мікроциркуляція і 
скорочується взаємодія лейкоцитів із судинним ендотелієм 
[10, 29]. За профілактичного введення гепарину 
зменшувалися морфолоґічні зміни у підшлунковій 
залозі, активність мієлопероксидази, рівні ФНП-α і 
малонового діальдеґіду, а також вміст фактора росту 
ендотелію судин (VEGF – vascular endothelial growth 
factor) у сироватці крові та в тканині підшлункової 
залози у щурів із таурохолат-індукованим гострим 
панкреатитом [60]. Пролонґована інтраартеріальна 
інфузія НМГ свиням із важким гострим панкреатитом 

стабілізувала гемодинамічні показники, поліпшувала 
системну оксиґенацію і периферійну перфузію, 
зменшувала ушкодження підшлункової залози (особливо 
обсяг некрозу) і пригнічувала запальну відповідь [13].
Протеолітичний механізм гепарину впливає не 

тільки на білки, які беруть участь у каскаді згортання 
крові. Комплекс гепарин–АТ-III значно знижує ак-
тивність трипсину і хімотрипсину [16]. Гепарин за 
допомогою зв’язування з молекулою трипсину змінює 
свою просторову структуру, позбавляючи фермент 
його протеолітичної та естеролітичної активності [17]. 
Окрім цього, за допомогою аналоґічного механізму 
пригнічується перетворення трипсиноґену на трипсин. 
Протеолітична дія гепарину через вплив на калі-
креїн-кінін-брадикінінову систему зумовлює інгібу-
вання продукції брадикініну, який зменшує біль унас-
лідок подразнення нервових закінчень через 
запальний процес [19].
Основні результати щодо різноспрямованої дії ге-

парину на запальний процес свідчать про можливість 
використання цього засобу в лікуванні хворих на го-
стрий панкреатит.
Клінічні дослідження стосуються головним чином 

ролі гепарину в профілактиці гострого панкреатиту 
після ендоскопічної ретроґрадної холанґіопанкреа-
тоґрафії (ЕРХПҐ) [7] і лікуванні гострого панкреа-
титу, спричиненого гіперліпідемією [23, 40, 51]. 
Показано, що гепарин, завдяки підвищенню актив-
ності ліпопротеїнліпази, виявляє антиліпемічну дію 
[14, 38].
Клінічні дослідження панкреатиту після ЕРХПҐ не 

підтверджують переваг використання гепарину, хоча 
не виявлено підвищеного ризику гемораґічних усклад-
нень [44]. Мета-аналіз 1438 пацієнтів не підтвердив 
зниження ризику панкреатиту після ЕРХПҐ від про-
філактичного введення гепарину (р = 0,07), але авто-
ри [45] вважають за потрібне продовжувати дослід-
ження в цьому напрямі. 
Водночас деякі клінічні дослідження показали, що 

введення гепарину посилює ефект лікування хворих 
на важкий гострий панкреатит (помітно зменшуєть-
ся частота енцефалопатії і поліпшується виживання) 
[12]. НМГ зменшував рівні ендотеліну-1, пригнічував 
активацію NF-kB і ФНП-α, а також через індукцію 
ІЛ-1 змінював активність ІЛ-6 [46].
Позитивний ефект застосування гепарину в поєднанні 

з інсуліном у хворих на важкий гострий пан креатит 
виявлявся у поліпшенні мікроциркуляції в підшлунковій 
залозі, у сприянні метаболізму ґлюкози і білків, 
зменшенні проявів системної запальної відповіді, 
частоти поліорґанної недостатності та зниженні 
летальності [11].
Багатоцентрове дослідження [46], що стосується 

панкреатиту важкого ступеня, підтвердило, що дози 
НМГ 2500–5000 МО зумовили зниження смертності 
(р < 0,05–0,01) і поліпшення оцінки за Е. Balthazar (р 
< 0,05). Як і в інших дослідженнях, із використанням 
аналоґічних доз, не зафіксовано жодного підвищено-
го ризику гемораґічних ускладнень. X. S. Lu зі співав-
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торами [46] рекомендують уведення НМГ для ліку-
вання хворих на важкий панкреатит як ефективний, 
безпечний і простий метод.
Отже, експериментальні та клінічні дослідження 

підтверджують не лише антикоаґуляційні, а й проти-
запальні властивості гепарину. Завдяки такій дії НМГ, 

їх доступності, простоті використання, вони можуть 
бути включені у комплексне лікування хворих на 
важкий панкреатит, особливо в ранній стадії захво-
рювання, з метою профілактики і корекції орґанної 
дисфункції.    
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Гепарини: механізм дії та застосування для лікування хворих 
на гострий панкреатит

С. М. Чуклін, Б. Я. Підгірний, С. С. Чуклін

Наведені відомості про антикоагуляційні та протизапальні властивості гепаринів. Розглянуто механізм їх 
дії, можливі ускладнення. Висвітлені результати застосування гепаринів у експерименті й у клініці за умов 
гострого панкреатиту.
Ключові слова: гепарин, гемостаз, запалення, гострий панкреатит.

Heparins: Mechanism of Action and Application in Acute Pancreatitis
S. Chooklin, B. Pidhirnyy, S. Chuklin

Heparin is a glycosaminoglycan composed of chains of alternating d-glucosamine and uronic acid residues. Its 
major anticoagulant effect is attributed to a unique pentasaccharide structure. Heparin prevents coagulation after 
binding with a plasma antithrombin III. Antithrombin III is a protease inhibitor and complex heparin antithrombin 
III inhibits activity of thrombin, as well as neutralizes active forms of factors IX, X, XI and XII. However, the most 
important action of heparin is not inhibition of thrombin activity, but inhibition of thrombin creation, especially 
through accelerating the neutralization of factor Xa. In large concentration, heparin combined with antithrombin III 
also inhibits platelet aggregation.

In various experimental and clinical studies, heparin has been found to exhibit the anti-infl ammatory activity. 
Heparin has shown protective and therapeutic effect in patients suffering from a range of infl ammatory diseases, 
including rheumatoid arthritis, bronchial asthma, allergy and ulcerative colitis. 

The heparin-antithrombin III complex signifi cantly reduces the activity of trypsin and chymotrypsin.
There are experimental and some clinical studies showing protective and therapeutic effect of heparin in the 

pancreas. Experimental data indicate that pretreatment with heparin inhibits the development of acute pancreatitis 
evoked by bile, taurocholate, cerulein, or pancreatic ischemia followed by reperfusion. There are also experimental 
studies showing therapeutic effect of heparin in the course of acute pancreatitis. Clinical reports concern mainly the 
role of heparin in the prevention of acute pancreatitis due to endoscopic retrograde cholangiopancreatography and 
treatment of acute pancreatitis evoked by hyperlipidemia. Moreover, the recent clinical study has shown that ad-
ministration of heparin enhances the effect of conventional treatment of severe acute pancreatitis, markedly decreas-
es incidence of encephalopathy and improves the survival rate in this disease.

Keywords: heparin, hemostasis, infl ammation, acute pancreatitis.


