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гиперинфляции легких и степени альвеолярной гипок-
сии. Одним из возможных путей коррекции процесса 
диффузии кислорода в легких у больных ХОЗЛ является 
улучшение легочной микроциркуляции, что требует 
проведения дополнительных исследований.
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МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ДИФУЗІЙНОЇ ФУНКЦІЇ 
ЛЕГЕНЬ У ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ 
ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ

В. К. Гаврисюк, Н. В. Пендальчук 
Резюме

Проведено вивчення впливу інгаляції сальбутамолу (400 
мкг, MDI) на стан дифузійної функції легень у 30 хворих хроніч-
ним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) у фазі ремісії. 
Після інгаляції сальбутамолу, нарівні із покращанням показників 
бронхіальної прохідності, мали місце зміни структури загальної 
ємності легень, які свідили про зменшення ступеня гіперінфляції 
легень, із збільшенням ефективного об’єму альвеолярної венти-
ляції. Таким чином, позитивний вплив сальбутамолу на стан 
газообміну в легенях у хворих ХОЗЛ реалізується шляхом покра-
щання дифузійної функції легень внаслідок зменшення динаміч-
ної гіперінфляції легень і ступеня альвеолярної гіпоксії.

POSSIBILITY OF CORRECTION OF DIFFUSION 
LUNG CAPACITY IN PATIENTS WITH CHRONIC 
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

V. K. Gavrysiuk, N. V. Pendalchuk
Summary

There was studied the influence off single administration of 
inhaled salbutamol (400 mcg, MDI) on diffusion lung capacity in 30 
patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in 
phase of remission. Along with improvement of pulmonary function 
parameters after administration of salbutamol there was a change 
in total lung capacity structure, which testified to reduction of lung 
hyperinflation and increase of effective alveolar ventilation volume. 
Thus, a positive influence of salbutamol on gas exchange in lung is 
caused by improvement of lung diffusion capacity due to reduced 
hyperinflation and decreasing grade of alveolar hypoxia.


