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Abstract

Мета роботи — оцінка впливу дихальних тренувань з позитивним тиском у кінці видоху (PEEP) на стан легеневого газообміну у
людей похилого віку з фізіологічним та прискореним старінням
дихальної системи.
Обстежені 52 практично здорові особи у віці 60–74 роки з фізіологічним (25 осіб) та з прискореним (27 осіб) старінням дихальної системи. До та після курсу дихальних тренувань з PEEP визначали дифузійну
здатність легень, рівномірність вентиляції легень, стан легеневої гемодинаміки, сатурацію крові киснем. Курс тренувань становив 10 сеансів,
кожний із яких включав 15 хвилинне дихання з PEEP 5 см вод. cт. для
осіб похилого віку з прискореним старінням дихальної системи та 10
см вод. cт. для осіб похилого віку з фізіологічним старінням дихальної
системи. Дихальні тренування з PEEP проводили за допомогою дихального тренажеру “Threshold PEP” (Німеччина).
Аналіз отриманих даних показав, що застосування дихальних
тренувань з PEEP приводить до підвищення рівномірності вентиляції
та дифузійної здатності легень, покращання перфузії в легенях і підвищенню сатурації крові киснем в обох групах обстежених.
Висновок. Проведені дослідження засвідчили ефективність застосування дихальних тренувань з PEEP у осіб похилого віку з прискореним і фізіологічним старінням дихальної системи з метою поліпшення
газообміну в легенях. Дихальні тренування з PEEP можуть бути рекомендовані до застосування з метою підвищення функціональних можливостей легень у осіб похилого віку з фізіологічним та прискореним
старінням дихальної системи.
Ключові слова: фізіологічне та прискорене старіння дихальної
системи, газообмін, вплив позитивного тиску в кінці видоху.
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The aim — to evaluate the influence of respiratory training with
positive end expiratory pressure (PEEP) on lung gas exchange in elderly
people with physiological and accelerated aging of respiratory system.
52 apparently healthy subjects 60–74 years of age were examined 25
— with physiological and 27 — with accelerated aging of respiratory
system. Diffusion lung capacity, lung ventilation equity, pulmonary
circulation and blood oxygen saturation were measured before and after
PEEP training. PEEP training consisted of 10 sets, each including 15
minutes PEEP breathing (5 cm of water column for those with accelerated
and 10 cm — for those with physiological aging). The training was
performed using “Threshold PEP”, Germany.
Data analysis demonstrated that PEEP training in both groups of
patients caused better equity of lung ventilation and improved lung
diffusion capacity, which consequently led to improved lung perfusion
and better oxygenation of blood.
Conclusion. The effectiveness of PEEP training in terms of improvement
of lung gas exchange was confirmed in elderly people both with
physiological and accelerated aging of respiratory system. Long-term
training with PEEP may be recommended to improve functional capacity
of elderly people with either physiological or accelerated aging of
respiratory system.
Key words: physiological and accelerated aging of respiratory system,
gas exchange, influence of positive end expiratory pressure.
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Одним из процессов, обусловливающих ограничение функциональных возможностей организма при старении, является развитие гипоксии [6]. С другой стороны, при старении повышается чувствительность и снижается устойчивость организма к недостатку кислорода;
появляются признаки недостаточного кислородного
снабжения тканей при физической нагрузке; повышается содержание недоокисленных продуктов в организме
[6, 11]. В пожилом возрасте уже небольшая степень
гипоксии ставит ткани в неблагоприятные условия жизнедеятельности, что вызывает включение компенсаторных механизмов, направленных на поддержание гомеостаза организма [6, 11].
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Протекание процесса старения по ускоренному типу
приводит к усугублению гипоксических сдвигов и снижению устойчивости организма к гипоксии [10, 12].
Ускоренное старение, в отличие от физиологического,
характеризуется более ранним и более быстрым развитием старческих изменений. При ускоренном старении происходит более раннее развитие возрастной патологии и
сокращается продолжительность жизни [1, 12]. Ускоренное
старение дыхательной системы приводит к снижению
эффективности функционирования дыхательной системы,
ограничению ее функциональных возможностей, снижению легочного газообмена [10]. Одной из ведущих причин
снижения эффективности газообмена при старении и,
особенно, при ускоренном старении, является дискоординация вентиляции и кровотока в легких [6, 11]. Это ведет

