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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІЛОПРОСТУ В 
ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ 
ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ III І 
IV СТАДІЇ

В. К. Гаврисюк, Є. О. Меренкова, А. І. Ячник
Резюме

Проведено вивчення впливу ілопросту на ступінь гіпоксемії 
і гіперкапнії із комплексною оцінкою гемодинаміки малого кола 
кровообігу, вентиляційної і дифузійної здатності легень у хворих 
ХОЗЛ тяжкого і вкрай тяжкого перебігу. Обстежено 25 хворих із 
легеневою гіпертензією: у 15 пацієнтів діагностовано ХОЗЛ III (9) і 
IV (6) стадії. Групу порівняння склали 10 осіб із ЛАГ (ідіопатична 
легенева гіпертензія — 8, системна склеродермія — 1, зміщане 
дифузне захворювання сполучної тканини −1). Встановлено, що 
інгаляція ілопросту в дозі 10 мкг зменшує ступінь гіпоксичної 
вазоконстрикції, але при цьому не викликає порушення вентиля-
ційно-перфузійного балансу в легенях у хворих на ХОЗЛ тяжкого 
і вкрай тяжкого перебігу. Одним із факторів, який нівелює можли-
вий негативний вплив ілопросту на вентиляційно-перфузійний 
баланс, може бути зменшення динамічної гіперінфляції легень і 
зниження рівня альвеолярної гіпоксії. Разом із тим, механізми 
впливу ілопросту на функції газообміну у хворих на ХОЗЛ потре-
бують більш детального вивчення.

ILOPROST IN TREATMENT OF PATIENTS 
WITH STAGE 3 AND 4 CHRONIC 
OBSTRUCTIVE PULMONARY 
DISEASE

V. K. Gavrysyuk, E. O. Мerenkova, A. I. Yachnik
Summary

We studied the influence of iloprost on a grade of hypoxemia 
and hypercapnia along with complex evaluation of pulmonary 
circulation, ventilation and difusion lung capacity in patients with 
severe chronic obstructive pulmonary disease. 25 patients with 
pulmonary hypertension were examined. 15 patients with COPD 
(stage 3 — 9 and stage 4 — 6) were included into the main group. 4 
patients of main group presented with signs of cor pulmonale, such 
as peripheral edema. A control group consisted of 10 patients with 
pulmonary artery hypertension (idiopathic pulmonary hypertension 
— 8, systemic sclerodermia — 1, mixt connective tissue diease — 1). 
It was established that 10 mg inhaled iloprost decreased the grade of 
hypoxic vasoconstriction without impairment of ventilation-
perfusion ratio in severe COPD patients. One of the factors which can 
possibly compensate a negative influence of iloprost on ventilation-
perfusion ratio is a reduction of a dynamic hyperinflation of lungs and 
a decrease of alveolar hypoxia level. In the same time the mechanisms 
of the effect of iloprost on gas exchange in lungs of COPD patients 
require further investigation.


