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В ЛЕГЕНЯХ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ З ХОЗЛ
Е. О. Асанов, І. А. Диба

Резюме
Мета дослідження − визначити вплив курсового застосування 

дихальних тренувань з позитивним тиском наприкінці видиху на стан 
вентиляційної функції легень та легеневий газообмін у хворих похило-
го віку з ХОЗЛ.

Матеріал та методи. Обстежено 16 хворих похилого віку з ХОЗЛ, 
які отримували дихальні тренування з позитивним тиском наприкінці 
видиху, та 16 хворих похилого віку з ХОЗЛ, які отримували імітовані 
дихальні тренування. Визначали вентиляцію легень, дифузійну здат-
ність легень, сатурацію крові. Курс дихальних тренувань складався з 10 
щоденних сеансів, кожен сеанс включав в себе 15 хвилинне дихання з 
позитивним тиском наприкінці видиху 5 см вод. cт.

Результати. Після курсового застосування дихальних тренувань 
з позитивним тиском наприкінці видиху у хворих похилого віку з ХОЗЛ 
достовірно збільшилися показники бронхіальної прохідності (FEV1, 
MEF50, MEF25, PEF, FEV1/FVC) і вентиляції (VE, FVC, MVV). Застосування 
дихальних тренувань з позитивним тиском наприкінці видиху призво-
дило до підвищення ефективності легеневого газообміну у хворих 
похилого віку з ХОЗЛ. При цьому після дихальних тренувань у них 
підвищувалася дифузійна здатність легень і сатурація крові. 
Встановлено, що дихальні тренування з позитивним тиском наприкінці 
видиху призводять до підвищення вентиляторної відповіді до гіпоксії 
та сприяють підвищенню стійкості до гіпоксії у хворих похилого віку з 
ХОЗЛ.

Висновки. Застосування дихальних тренувань з позитивним 
тиском наприкінці видиху покращує вентиляцію і підвищує ефектив-
ність легеневого газообміну у хворих похилого віку з ХОЗЛ. Це сприяє 
підвищенню стійкості до гіпоксії у хворих похилого віку з ХОЗЛ.

Ключові слова: ХОЗЛ, вентиляція, газообмін у легенях, стійкість 
до гіпоксії, дихальні тренування з позитивним тиском наприкінці види-
ху, старіння.
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INFLUENCE OF RESPIRATORY TRAINING WITH POSITIVE END-
EXPIRATORY PRESSURE ON THE VENTILATION AND GAS 
EXCHANGE IN LUNGS OF ELDERLY PATIENTS WITH COPD

Е. О. Asanov, І. А. Dyba
Abstract

Aim: to determine the effect of the course of respiratory training with 
positive end-expiratory pressure on the ventilatory function of the lungs 
and pulmonary gas exchange in elderly patients with COPD.

Material and methods. 16 elderly patients with COPD who received 
respiratory training with positive end-expiratory pressure and 16 elderly 
patients with COPD who received simulation respiratory training were 
examined. We determined lung ventilation, diffusion capacity of the lungs 
and blood oxygen saturation. The course of respiratory training consisted 
of 10 daily sessions, each session included a 15-minute breathing with 
positive end-expiratory pressure of 5 cm of water column.

Results. After the course of respiratory training with positive end-
expiratory pressure, the indicators of bronchial permeability (FEV1, MEF50, 
MEF25, PEF, FEV1/FVC) and lung ventilation (VE, FVC, MVV) significantly 
increased in elderly patients with COPD. The use of respiratory training 
with positive end-expiratory pressure resulted in an increase of the 
effectiveness of pulmonary gas exchange, lung diffusion capacity and 
blood oxygen saturation as well. It was found that respiratory training lead 
to an increase in the ventilatory response to hypoxia and resistance to 
hypoxia in elderly patients with COPD.

Conclusions. The use of respiratory training with positive end-
expiratory pressure improves ventilation and increases the effectiveness of 
pulmonary gas exchange in elderly patients with COPD. This contributes to 
an increase of resistance to hypoxia in elderly patients with COPD.
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Хроническое обструктивное заболевание легких 
(ХОЗЛ) является одной из ведущих причин заболеваемо-
сти и смертности во всем мире. ХОЗЛ приводит к увели-
чению экономического и социального бремени. 
Прогнозы показывают, что постарение населения и 
влияние факторов риска будут способствовать дальней-
шему распространению ХОЗЛ [7, 10, 12].

Возраст является одним из ведущих факторов риска 
развития ХОЗЛ [4, 12]. Вследствие этого ХОЗЛ занимает 
одно из ведущих мест в структуре заболеваемости лиц 
пожилого и старческого возраста [12].

Увеличение распространенности ХОЗЛ с возрастом 
напрямую связано с развитием морфофункциональных 
изменений в организме пожилого человека [4, 8, 14, 16]. 
Изменения дыхательного аппарата при старении рас-
пространяются на грудную клетку, воздухоносные пути, 
легочную паренхиму, сосудистую систему малого круга 
кровообращения. У пожилых людей уменьшается прос-
вет и нарушается дренажная функция бронхов, снижает-
ся эластическая тяга легких. Это приводит к тому, что в 
процессе старения уменьшается бронхиальная прохо-
димость, нарушается вентиляционная функция легких и, 
как следствие, снижается эффективность легочного 
газообмена [4, 14, 16]. Возрастные изменения дыхатель-
ного аппарата создают своеобразный фон, способствую-
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