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АКТИВНОСТЬ ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ И 

ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ КРОВИ У 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ 

ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ И БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ 

С. В. Коваленко, А. Е. Дорофеев

Резюме
В статье приведены данные собственных исследований 

состояния фибринолитической и протеолитической систем 
крови у больных хроническим обструктивным заболеванием 
легких (ХОЗЛ) и бронхиальной астмой (БА) в период обострения 
заболевания. Выявлены признаки активации системы фибрино-
лиза-протеолиза в обеих группах больных, более выраженные у 
больных ХОЗЛ. У больных БА активация системы фибринолиза-
протеолиза имеет острый и компенсаторный характер, что 
свидетельствует в пользу адекватного воспалительного ответа. 
У больных ХОЗЛ проявления чрезмерного потребления факто-
ров свертывания крови на фоне активации их синтеза указыва-
ют на персистирующий характер хронического воспаления. 

THE ACTIVITY OF FIBRINOLYTIC AND PROTEOLITIC 

SYSTEMS OF BLOOD IN PATIENTS WITH COPD AND 

BRONCHIAL ASTHMA
S. V. Kovalenko. A. E. Dorofeiev

Summary
The article presents data from our own studies of fibrinolytic 

and proteolytic activity of blood in patients with chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD) and bronchial asthma (BA) in the phase 
of exacerbation. Activation of the fibrinolysis-proteolysis processes 
was observed in both groups of patients, but more expresively — in 
patients with COPD. In patients with BA the activation of fibrinoly-
sis-proteolysis system was rapid and compensatory, making an 
inflammatory response adequate. In patients with COPD an exces-
sive production of coagulation factors was caused by a persistent 
inflammation.

постійному персистуючому запаленні, яке не прояв-
ляється якимись особливими змінами клінічної картини 
основного захворювання і трактується як „хронічний 
ДВЗ-синдром”. 

Надмірна потреба у використанні інгібіторів коагу-
ляції і, зокрема АТІІІ, є ознакою формування підвищено-
го згортання, що максимально виражене у пацієнтів із 
інфекційним загостренням ХОЗЛ. Активація при цьому 
інших протеолітичних систем, у кінцевому результаті, 
може призводити до порушення кровотоку в легенях, 
що несприятливо впливає на клітинний метаболізм і 
спричинює системні ефекти. 

Час Хагеман-залежного фібринолізу підвищувався 
на 69 % відповідно у хворих на ХОЗЛ та на 30 % у хворих 
на БА, що свідчить про зниження ефективності внутріш-
нього механізму фібринолізу, більш виражене у хворих 
на ХОЗЛ. Достовірне (р<0,05) зниження рівня Хагеман-
залежного фактору (збільшення часу лізису еуглобуліно-
вого згустку — (33,83 ± 1,9) хв. у хворих на ХОЗЛ у порів-
нянні із (20 ± 5) хв. у ПЗО, свідчить про порушення внут-
рішнього механізму активації плазміногену, що вказує 
на підвищення прокоагуляційної активності крові та 
порушення посткоагуляційної фази згортання крові. 

Висновки

У хворих на хронічне обструктивне захворювання 
легень та бронхіальну астму під час загострення спос-
терігається активація фібринолітичної та протеолітичної 
систем крові, більш виражена у хворих на ХОЗЛ. У хво-
рих на бронхіальну астму під час загострення активація 
системи фібринолізу-протеолізу має гострий та компен-
саторний характер, що свідчить на користь адекватної 
запальної відповіді. У хворих на хронічне обструктивне 
захворювання легень прояви надмірного споживання 
факторів згортання крові на тлі активації їх синтезу 
характерні для персистуючого хронічного запального 
процесу. 
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