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Проте, не зважаючи на адекватну базисну терапію, відбу�

вається постійна персистенція, а з часом і наростання

хронічного запального процесу у бронхах, що прояв�

ляється збільшенням інтенсивності кашлю, кількості та

пірулентності мокроти, задишки, нічних пробуджень та

потреби у користуванні короткотривалими бронхолітика�

ми; падінні швидкісних показників ФЗД, зменшенні поверх�

невого натягу та наростанні анізотропії у відбитках КВП,

зниженні SaО
2
, появі запальних змін у гемограмі. 

2. Запропонований нами спосіб лікування ХОЗЛ за

допомогою застосування синглетно�кисневої терапії, яка

має антиоксидантні, бронхолітичні та бактерицидні влас�

тивості, дозволяє зменшити інтенсивність та наростання

запального процесу у бронхах, що підтвердилось дос�

товірним покращанням та стабілізацією у часі клініко�

функціональних показників та зменшенням строків госпі�

талізації в середньому на 4,2 дні у групі, що отримувала

СКТ. Отже, застосування вищевказаного способу ліку�

вання покращує перебіг, строки реабілітації та якість жит�

тя у хворих на ХОЗЛ. Отримані результати дозволяють

рекомендувати запропоновану схему вживання СКТ для

широкого використання у клінічній практиці. 
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ВПЛИВ СИНГЛЕТНО&КИСНЕВОЇ ТЕРАПІЇ 

НА КЛІНІКО&ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ 

У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ 

ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

ЛЛ..  ММ..  ККуурриикк

Резюме

Проведено дослідження впливу синглетно�кисневої терапії

(СКТ) на клініко�функціональні показники у хворих на хронічне

обструктивне захворювання легень як в періоді загострення, так

і протягом ремісії. 

Результати проведених досліджень свідчать про значний

терапевтичний ефект СКТ, який полягає у зменшенні клінічних

симптомів, потребі у користуванні короткотривалими бронхолі�

тиками, покращанні фізичних параметрів конденсату видихає�

мого повітря та показників зовнішнього дихфння. 

Отримані дані вказують на доцільність застосування синг�

летно�кисневої терапії у лікуванні хворих на ХОЗЛ.

INFLUENCE OF SYNGLET&OXYGEN THERAPY 

ON CLINICAL&FUNCTIONAL PARAMETERS 

IN PATIENTS WITH COPD

LL..  MM..  KKuurryykk

Summary

We have studied the influence of synglet�oxygen therapy

(SOT) on clinical and functional parameters of patients with COPD.

The results of the study confirmed, that the SOT had signifi�

cant therapeutic effect, which consisted in improvement of clinical

symptoms, less frequent use of shortacting bronchodilators and

improvement of physical parameters of exhaled air condensate

and lung function parameters.

The data obtained support the recommendation of an appli�

cation of SOT in complex treatment of patients with COPD.
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РРиисс..  55..  ООццііннккаа  ххввооррииммии  ррееззууллььттааттіівв  ллііккуувваанннняя
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РРиисс..  66..  ООццііннккаа  ллііккаарреемм  ррееззууллььттааттіівв  ллііккуувваанннняя




