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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СОРБІЛАКТУ

У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ

ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ 

ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ, УСКЛАДНЕНИМ

ЗАСТІЙНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ КРОВООБІГУ

ММ..  ІІ..  ГГууммееннююкк

Резюме
Проведено вивчення ефективності застосування сорбілакту

в комплексному лікуванні 14 хворих на ХОЗЛ, ускладненим де�

компенсацією кровообігу. В результаті встановлено, що застосу�

вання інфузійної терапії сорбілактом зумовлює зникнення або

зменшення (у випадках важкої недостатності кровообігу) пери�

феричних набряків, зменшення ступеня задишки й ціанозу, дос�

товірне збільшення добового діурезу. Після тижневого курсу

лікування сорбілактом відзначається достовірне зменшення по�

казника гемоконцентрації — гематокриту. Таким чином, незва�

жаючи на діуретичну властивість сорбілакту, результатом якої

повинне стати зменшення об'єму циркулюючої крові, препарат за

рахунок активної дегідратації тканин зчиняє гемодилюційний

ефект. Лікування сорбілактом викликає тенденцію до зниження

напруги CO
2

і достовірне збільшення напруги кисню. Зменшення

ступеня артеріальної гіпоксемії після проведення інфузійної те�

рапії сорбілактом із найбільшою ймовірністю пов'язане з гемо�

дилюційним і, можливо, антиагрегаційним ефектом препарату,

що сприяє поліпшенню мікроциркуляції в легенях та газообміну.

EFFICACY OF SORBILACT IN COMPLEX 

TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC

OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE, 

COMPLICATED BY CONGESTIVE HEARТ 

FAILURE
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Summary

In 14 COPD patients with decompensated blood circulation

we carried out a study of the efficacy of sorbilact, used in com�

plex therapy. It was established that infusions of sorbilact deter�

mined a disappearance or decrease (in cases of severe heart fail�

ure) of peripheral edema, dyspnea and cyanosis and reliable

increase of daily diuresis. A reliable decrease of hematocrit (a

blood concentration index) was observed after 1 week of treat�

ment. Thus, regardless of diuretic properties of sorbilact, which

normally cause a reduction of circulating blood volume, the prepa�

ration possesses haemodilution effect due to active dehydration

of tissues. Treatment with sorbilact caused a tendency to

decreased CO
2

and reliable increase of oxygen pressure. A dec�

rease of hypoxemia after infusions of sorbilact is mainly associ�

ated with its haemodilution and anti�aggregation effects with

subsequent improvement of microcirculation and gas exchange in

the lungs.




