ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ
діастолічної функції виникають внаслідок гіпоксії.
Наростання порушень контрактільної функції обох відділів серця може служити фактором ризику більш раннього розвитку серцевої недостатності у хворих.
ВИСНОВКИ:
1. Артеріальна гіпертензія у досліджених хворих
із персистуючою бронхіальною астмою ІІ-ІІІ ступенів тяжкості виявлялась у 32,2 % випадків, причому серед пацієнтів із легким персистуючим перебігом — у 18,2 %, із
середньотяжким персистуючим перебігом — у 36,9 %
осіб.
2. У пацієнтів із персистуючою бронхіальною астмою ІІ-ІІІ ступенів тяжкості без ознак артеріальної гіпер-
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НЕКОТОРЫЕ КАРДИОГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, СОЧЕТАННОЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
А. А. Гаврилов, Г. П. Победенная, Ю. Г. Бурмак
Резюме
В статье содержится изучение особенностей и анализ показателей кардиогемодинамики больных бронхиальной астмой, сочетанной с артериальной гипертензией

SOME CARDIODYNAMIC INDEXES OF BRONCHIAL ASTHMA’S PATIENTS WITH
CONCOMITANT ARTERIAL HYPERTENSION
А. А. Gavrilov, G. P. Pobedyonnaya, Yu. G. Burmak
Summery
Studying and analysis some cardiodynamic indexes of bronchial asthma’s patients with concomitant arterial hypertension are
considered in this article.
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