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На сьогодні, серед теорій старіння в літературі

має місце новий напрямок — судинний (ендо�

теліально�тромбоцитарна теорія старіння). Суть її

полягає в тому, що  всі тканини для своєї життє�

діяльності  потребують кисень і поживні речови�

ни. Все це забезпечується  нормальним функціо�

нуванням  ендотелію судин, плинністю крові,

морфофункціональним станом форменних еле�

ментів крові [5]. Одним з важливих  механізмів

патогенезу та прогресування  хронічних обструк�

тивних захворювань легень (ХОЗЛ), що має на

різних етапах  і фазах хвороби  різну міру вираже�

ності  і значимості  є порушення  мікроциркуляції

та морфофункціонального стану еритроцитів та

тромбоцитів [1]. Ціла низка чинників (бактеріаль�

ні ендотоксини, лейкоцитарні протеази, цитокіни

та ін.), які утворилися внаслідок системного запа�

лення при ХОЗЛ, на тлі гіпоксемії, посилюють

дестабілізаційні процеси на рівні  інтими судинної

стінки з подальшою трансформацією біохімічної

активності ендотеліоцитів [3, 10], що у подальшо�
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Резюме. Покращення гемомікроциркуляторних властивостей крові в динаміці лікування Латреном, яке

характеризувалося  відновленням  деформаційної та осмотичної здатності еритроцитів, зниженням  їх

агрегаційної активності  та зменшенням відносної в'язкості еритроцитарної суспензії, супроводжувало�

ся підвищенням плинності крові та її  здатності віддавати кисень,  що знижує   циркуляторну та венти�

ляційно�перфузійну  гіпоксію, сприяє зменшенню задишки і покращенню якості життя у хворих на

хронічні обструктивні захворювання легень літнього та старечого віку.

Ключові слова: хронічні обструктивні захворювання легень, морфофункціональний стан еритроцитів, цир�

куляторна гіпоксія, тиреоїдна дисфункція,  Латрен.
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Резюме. Улучшение гемомикроциркуляторных

свойств крови в динамике лечения Латреном, ко�

торое характеризуется  восстановлением  дефор�

мационной и осмотической способности эритро�

цитов, снижением их агрегационной  активности

и уменьшением относительной вязкости  эритро�

цитарной суспензии, сопровождается  увеличением

текучести крови и ее способности отдавать кисло�

род, что снижает циркуляторную и вентиляцион�

но�перфузионную гипоксию, уменьшает отдышку

и улучшает качество жизни  больных хронически�

ми обструктивными заболеваниями легких пожи�

лого и старческого возраста.

Ключевые слова: хронические обструктивные забо�

левания легких, морфофункциональное состояние

эритроцитов, циркуляторная гипоксия, тиреоидная

дисфункия, Латрен.

INFLUENCE OF LATREN TO REOLOGICAL 
PROPERTIES AND GAS COMPOSITION 

OF  BLOOD AT THE PATIENTS OF SUMMER 
AND STARECHOGO AGE AT 

THE CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASES 
ON A BACKGROUND TIREOIDAL DISFUNCTION

L.D. Todorico 
Summary. Improvement of gemicrotsirculation prop�

erties of blood in the dynamics of medical treatment of

Latren, which was characterized by  renewal of defor�

mation and osmotic power of red corpuscles, decline

of their activity agregatsion and reduction of relative

viscidity of red  corpuscles suspense, was accompanied

by the rise of fluidity of blood  and its power to give

oxygen, that lowers tsircoulyatornou and ventilyation�

perfouziation gipocsiy, is instrumental in reduction of

shortness of breath and improvement  of quality of life

at patients with the chronic  оbstructive diseases of

lights of older age patients.
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