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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ  ХОЗЛ.
ХОЗЛ на теперішній є однією з медичних, соціальних і економічних та гендерних проблем теперішнього світового суспільства, який, можливо, ще більш виражений в нашій країні. Нами було обстежено 24 хворих на ХОЗЛ. У ході загального обстеження визначали антропометричні дані − зріст, масу тіла, окружність талії та обчислювали індекс маси тіла (ІМТ). Стаж паління оцінювали у кількості пачко−років, що розраховували за формулою (кількість цигарок × тривалість паління ∕  20).	Проводили анкетування хворих на ХОЗЛ (шкала САT), а також тест з 6−хвилинною ходою (6MWT).
	Так,   до основної групи увійшли 16 чоловіків (72%) та 8 жінок (28%), середній вік яких склав 65,3±4,2 роки (чоловіки 67,4±3,9 жінки 64,7±4,1 відповідно). Контрольну групу склали 8 чоловіків (68%) та 4 жінки (32 %) середній вік яких склав 67,2±3,7 роки (чоловіки 68,3±3,6 жінки 65,1±2,8 відповідно). Хворі основной групи страждали на ХОЗЛ гр В та  гр С. Так на ХОЗЛ гр В ст страждали 10 пацієнтів (7 чоловіків та 3 жінок) та на ХОЗЛ гр С  14 пацієнтів (9 чоловіків та 5 жінок). Практично всі пацієнти скаржились на наявність кашлю зі скудним виділенням харкотиння та задишку різного ступеню вираженості. 
	Нами був проведений аналіз даних стосовно стажу паління, ІМТ, даних  6MWT, та CAT. Гендерні відмінності полягали у наступному: стаж паління (пачко-років)  у хворих основної групи склав  чоловіки−36,4±3,1, жінки−25,3±2,6,  ІМТ (кг∕м2) чоловіки−23,9±2,1, жінки−26,3±1,9, 6MWT (м) -  чоловіки−249,4±22,5 жінки−263,6±13,6 (контрольна група чоловіки−374,5±20,6, жінки−299,9±12,3) CAT (бали) - чоловіки−18±4, жінки−19±2 (контрольна група - чоловіки−31±2, жінки−36±2)
Так, оцінюючи отримані данні, слід зазначити, що розбіжності були за гендерними параметрами, та у порівнянні з показниками контрольної групи за наступними параметрами: стаж паління у хворих на ХОЗЛ значно перебільшував групу контролю, та кількість пачко-років значно перебільшувало серед чоловіків,  в той час як толерантність до фізичного навантаження у хворих чоловіків та жінок з ХОЗЛ однаково нижчі за контрольну. Оцінюючи показники шкали САТ можна відмітити, що  спстерігались практично однаково виражені  незалежно від статі пацієнтів. 


