
ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ56

Український пульмонологічний журнал. 2015, № 1

Ю. М. Мостовой, Т. В. Константинович, А. В. Демчук
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ТІОТРОПІЮ

У ХВОРИХ ХОЗЛ (РЕГІОНАЛЬНИЙ СУБАНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ TIOSPIR)

© Мостовой Ю. М., Константинович Т. В., Демчук А. В., 2015

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТИОТРОПИЯ 
У БОЛЬНЫХ ХОЗЛ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ СУБАНАЛИЗ 

ИССЛЕДОВАНИЯ TIOSPIR)
Ю. М. Мостовой, Т. В. Константинович, А. В. Демчук

Резюме
В рамках международного многоцентрового исследования 

TIOSPIR авторами статьи было исследовано влияние тиотропия броми-
да (Спирива®) на течение хронического обструктивного заболевания 
легких (ХОЗЛ) у 32 больных (29 мужчин и 3 женщины, возраст — (63,0 
± 9,8) года). Средняя продолжительность лечения составила (2,35 ± 
0,34) года.

Исследовали частоту обострений ХОЗЛ, госпитализаций, влияние 
на сердечно-сосудистую систему, экономические затраты на лечение 
обострений, приверженность к терапии.

В результате установлено, что длительный прием тиотропия при-
водит к уменьшению частоты обострений ХОЗЛ, госпитализаций, 
затрат на лечение пациентов в период обострений.

Сочетание тиотропия с ингаляционными кортикостероидами и 
бета-2-агонистами длительного действия значительно улучшает конт-
роль заболевания у пациентов с крайне тяжелым течением ХОЗЛ.
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Abstract
Within the frames of international multicenter study TIOSPIR the 

authors have evaluated the effect of thiotropium bromide (Spiriva®) on the 
course of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in 32 patents (29 
males and 2 females, mean age (63,0 ± 9,8) years). Mean treatment 
duration was (2,35± 0,34) years.

The rate of COPD exacerbations/hospitalizations, influence on cardio-
vascular system, economical aspects and treatment compliance were 
analyzed.

It was established that long-term treatment with thiotropium was 
associated with less COPD exacerbations/hospitalizations and lower cost 
of exacerbation management.

Combination of thiotropium with inhaled corticosteroids and long-
acting beta-2 agonists led to better control of the disease in patients with 
severe course of COPD.
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Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) 
є актуальною проблемою сучасної медицини. Дебютуючи 
ще в молодому та середньому віці, маніфестація ХОЗЛ 
стає найбільш яскравою у осіб старших вікових груп і 
тоді потребує активного регулярного лікування. 
Незважаючи на певні досягнення в боротьбі з цим захво-
рюванням, розповсюдження його не зменшується, а 
смертність зростає. ХОЗЛ є патологічним станом, який 
суттєво знижує якість життя, часто призводить до інвалі-
дізації [1].

В зв’язку з цим науковці всього світу постійно ведуть 
пошук нових підходів до діагностики та лікування ХОЗЛ, 
аби вдосконалити курацію даного контингенту хворих. 
Пошук йде в напрямку розробки нових ліків, нових 
доставкових пристроїв, оксигенаторів, небулайзерних 
технологій.

Одним із таких наукових проектів було дослідження 
TIOSPIR, що ініціювала компанія «Берінгер Інгельхайм». 
Воно тривало в період з 2010 до 2013 року в 50 країнах 
Європи, в тому числі і в Україні. В дослідження було 
включено 17 153 пацієнта. Глобальною метою дослід-
ження було визначення безпечності різних форм тіотро-

пія броміду (Спірива) в доставкових пристроях Ханді-
Халер та Респімат.

В результаті проведеного дослідження був зробле-
ний висновок, що різні доставкові пристрої абсолютно 
однаково впливали на ефективність та безпечність ліку-
вання хворих на ХОЗЛ [2].

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини 
ВНМУ ім. М. І. Пирогова також брала участь у дослід-
женні TIOSPIR. Виконавцями роботи (професор  Ю. М. 
Мостовой, професор Т. В. Константинович, доцент А. В. 
Демчук) спостерігалось 32 пацієнта з ХОЗЛ, серед них 
чоловіків було 29 (90,6 %), жінок — 3 (9,4 %), середній 
вік хворих склав (63,0 ± 9,8) років. Пацієнтів, що мали 
ХОЗЛ ІІ ст., було 15 (46,9 %), ХОЗЛ ІІІ ст. — 9 (28,1 %), 
ХОЗЛ IV ст. — 8 (25,0 %). Згідно протоколу дослідження, 
хворі оглядались один раз на 3 місяці. Основні клінічні 
дані пацієнтів до початку лікування представлені у 
табл. 1.

Всі пацієнти мали тривалий анамнез куріння, трети-
на з них продовжували курити протягом дослідження. За 
середнім значенням показника задишки mMRC та ОФВ1 
тяжкість захворювання відповідала тяжкому перебігу 
ХОЗЛ у більшості пацієнтів. 
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