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тиляции легких уже при дыхании атмосферным воздухом.
2. Компенсаторный рост диффузионной способнос-

ти и равномерности вентиляции легких в ответ на гипок-
сическое воздействие у людей пожилого возраста с 
ускоренным старением дыхательной системы недоста-
точный. Это приводит к развитию у них более выражен-
ной артериальной гипоксемии.

3. Снижение компенсаторных возможностей со сто-
роны легочного газообмена при гипоксическом воз-
действии у людей пожилого возраста с ускоренным ста-
рением дыхательной системы приводит к накоплению 
лактата в крови и развитию компенсированного метабо-
лического ацидоза.
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ЗМІНИ ГАЗООБМІНУ В ЛЕГЕНЯХ ПРИ ГІПОКСІЇ У 
ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ З ФІЗІОЛОГІЧНИМ ТА 
ПРИСКОРЕНИМ СТАРІННЯМ ДИХАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ

О. В. Коркушко, Е. О. Асанов, А. В. Писарук, 
М. Д. Чеботарьов

Резюме
Обстежені особи у віці від 60 до 74 років з фізіологічним (34 

особи) та прискореним (32 особи) старінням дихальної системи. 
Вивчено особливості реакції легеневого газообміну на гіпоксич-
ний вплив при прискореному старінні дихальної системи. 
Функціональний вік дихальної системи визначали по показниках 
спірографії за допомогою розробленої нами формули.

Показано, що в людей похилого віку із прискореним старін-
ням дихальної системи більшою мірою, у порівнянні з фізіологіч-
но старіючими людьми, недостатня реакція з боку легеневого 
газообміну. Це приводить до розвитку в них вираженої артеріаль-
ної гіпоксемії та компенсованого метаболічного ацидозу.

CHANGES OF PULMONARY GAS EXCHANGE WITH 
HYPOXIA IN ELDERLY PEOPLE WITH PHYSIOLO
GICAL AND ACCELERATED AGING OF RESPIRATORY 
SYSTEM

O. V. Korkushko, E. O. Asanov, A. V. Pisaruk, 
N. D. Tchebotaryov

Summary
In order to study the peculiarities of the reaction of the 

respiratory system to hypoxia in elderly people with both 
accelerated aging of the respiratory system and with physiological 
aging of the respiratory system, we have examined people of 60–74 
years old. The group of physiological aging comprised 34 persons 
and the group of accelerated aging comprised 32 persons. Func-
tional age of the respiratory system was defined by spirographic 
parameters with the help of the formula developed by us. 

It was shown, that older people with the accelerated aging of 
respiratory system, in comparison with older people with the 
physiological aging of respiratory system, had subnormal reaction 
on the part of pulmonary gas exchange In a greater degree. It 
leaded to the development of expressed arterial hypoxemia and 
compensated metabolic acidosis.


