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востей і перфузії тканин, сприяє покращанню не лише 
реологічних властивостей крові, але й її оксигенації.  

Застосування препаратів супроводжувалося різною 
частотою розвитку побічних реакцій. Зокрема із 10 
пацієнтів, які приймали трентал, у 3 мали місце побічні 
реакції (30,0 %) — у 2 спостерігався головний біль (в 
одного із них вимагав відміни препарату на 1 день), в 
1-му випадку — приступ стенокардії, який також вима-
гав відміни препарату на 1 день. Призначення латрену 
супроводжувалось вірогідно (P<0,05) меншою частотою 
побічних реакцій — у 2 пацієнтів (13,3 %): головний біль 
із відміною препарату на 2 дні, а також — шум у голові, 
який не вимагав відміни лікування.

Висновки
Результати проведеного лікування підтверджують 

однаковий по силі та спрямованості вплив препаратів 
пентоксифіліну на показники 6-хвилинного тесту із ходь-
бою. Разом із тим, наявність у складі латрену рінгера-
лактатного за рахунок зміни реакції крові в лужну сторо-
ну, прямого впливу на агрегацію формених елементів 
крові, покращання її реологічних властивостей і перфузії 
тканин, сприяє покращанню не лише реологічних влас-
тивостей крові, але й її оксигенації.

Призначення латрену супроводжується вірогідно 
меншою, у порівнянні із тренталом, частотою розвитку 
побічних реакцій у вигляді головного болю. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПРЕПАРАТІВ 
ПЕНТОКСИФІЛІНУ НА КАРДІОРЕСПІРАТОРНУ 
СИСТЕМУ, ГАЗОВИЙ І КИСЛОТНО-ОСНОВНИЙ 
СТАН КРОВІ У ХВОРИХ НА ХОЗЛ

М. І. Гуменюк, А. І. Ячник, О. Б. Динник, 
С. Є. Мостовий, В. А. Ячник

Резюме
На основі порівняльного аналізу впливу препаратів пен-

токсифіліну (Латрен, Трентал) на показники функції зовнішнього 
дихання, фізичну активність у 25 хворих на ХОЗЛ встановлено 
однаковий по силі та спрямованості їх вплив на показники 
6-хвилинного тесту із ходьбою. Наявність у складі латрену рінге-
ра-лактатного за рахунок зміни реакції крові в лужну сторону, 
прямого впливу на агрегацію формених елементів крові, покра-
щання її реологічних властивостей і перфузії тканин, препарат 
сприяє покращанню не лише реологічних властивостей крові, 
але й її оксигенації. Призначення латрену супроводжується 
вірогідно меншою, у порівнянні із тренталом, частотою розвит-
ку побічних реакцій у вигляді головного болю.

PECULIARITIES OF INFLUENCE OF PENTOXYPHILL-
INE MEDICATIONS ON CARDIO-RESPIRATORY SYS-
TEM, BLOOD GAS COMPOSITION AND ACID-BASE 
BALANCE IN COPD PATIENTS

M. I. Gumenjuk, A. I. Jachnik, O. B. Dynnik, 
S. E. Mostovoj, V. A. Jachnik

Summary
On the basis of the comparative analysis of influence of pent-

oxyphilline medications (Latren, Trental) on lung function indices 
and physical exercise capacity in 25 COPD patients we established 
their identical in terms of strength and direction influence on 6 
minute walking test results. Presence of ringer-lactate in Latren 
formulation accounted for the alkaline shift of blood Ph, direct influ-
ence of blood cells aggregation process, improvement of blood 
rheological properties, tissue perfusion and oxygenation. 
Administration of Latren was accompanied by considerably lower 
frequency of side effects, such as headache, in comparison with 
Trental.

Таблиця 4
Динаміка показників 6-хвилинного тесту із ходьбою під час лікування препаратами пентоксифіліну, (M±m)

Візит
ЧСС SaO2 Дистанція, м

До тесту Після тесту До тесту Після тесту

Трентал, n=10

0 81,50±2,71 99,40±4,05 92,50±1,51 88,70±2,57 399,80±20,01

2 77,60±1,28 102,8±0,49 92,00±1,43 90,90±1,93 417,50±22,72

Латрен, n=15

0 78,14±3,95 104,50±5,89 91,07±1,78 88,43±2,53 403,07±21,70

2 85,07±2,92 107,86±5,00 93,00±1,21 90,57±2,03 420,79±16,91

Плацебо, n=5

0 83,00±2,00 98,40±3,87 93,00±1,14 93,60±2,58 408,00±13,29

2 74,20±3,97 93,60±8,15 93,60±1,12 92,60±2,60 407,40±10,67




