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Хронічні обструктивні захворювання легень

(ХОЗЛ) — є однією з провідних причин захворю�

ваності та смертності сучасного суспільства, знач�

ною економічною і соціальною проблемою, яка

допоки не має тенденції до покращення [2]. Фак�

тором ризику виникнення тиреоїдної та глюко�

кортикоїдної дисфункції внаслідок метаболічно�

гіпоксичних розладів на тлі системного запалення

при ХОЗЛ є порушення гемореології крові [3].

Недостатня увага до супутньої патології і часто

неадекватна оцінка їх впливу на основні прояви
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Резюме. При хронічних обструктивних захворюваннях легень з функціональними показниками зниже�

ної гормональної активності щитоподібної залози в динаміці патогенетичного лікування Латреном

встановлюється рівновага тиреоїдного гомеостазу, в основному, за рахунок відновлення тиреотропної

функції гіпофіза, зростання вмісту вільного тироксину, зниження периферійної конверсії вільних ти�

реоїдних гормонів, завдяки чому, знижується рівень трийодтиронінемії в плазмі крові хворих літнього

та старечого віку; титр антитіл до тиреопероксидази при всіх клінічно�патогенетичних варіантах захво�

рювання не зазнає суттєвих змін.

Ключові слова: хронічні обструктивні захворювання легень, тиреоїдна дисфункція, кортизол, тиреотропний

гормон, Латрен.
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Резюме. При хронических обструктивных заболе�

ваниях легких с функциональными показателями

сниженой гормональной активности щитовидной

железы в динамике патогенетического лечения

Латреном устанавливается равновесие тиреодного

гоместаза, в основном, за счет восстановления ти�

реотропной функции гипофиза, увеличения со�

держания свободного тироксина, снижения пери�

ферической конверсии свободных тиреоидных

гормонов, благодаря чему снижается уровень

трийодтиронинемии в плазме крови больных лет�

него и старческого возраста; титр антител к тире�

опероксидазе при всех клинико�патогенетиче�

ских вариантах заболевания не имеет существен�

ных изменений.

Ключевые слова: хронические обструктивные забо!

левания легких, тиреоидная дисфункция, кортизол,

тиреотропный гормон, Латрен.

THE EFFECTIVE USE OF LATREN IN THE 
DYNAMICS OF MEDICAL TREATMENT 

OF CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE 
BACKGROUND OF TIREOIDAL 

AND GLYOCOCORTICOIDAL DISBALANCE 
OF OLDER AGE PATIENTS

L.D. Todorico 
Summary. Chronic obstructive lung disease swith the

functional indexes of lowered hormonal activity of the�

rioidal gland in the dynamics of patogenetichnogo

medical treatment of Latren is set equilibrium of

tireoidal gomeostasis, mainly due to renewal of

tireotropnoi function of hypophysis, growth of mainte�

nance free tiroxin. Base therapy with the use of Latren

predetermines decline of peripheral conversion of free

tireoidal hormones, thanks to why, the level of triyodal

hormons goes down in plasma of blood of older age

patients. In the dynamics of medical treatment at all

clinichesco�patogenetichnih variants of disease the

title of antibodies does not test the substantial changes

to tireoperocsidaze.
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