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Резюме
Цель исследования — оценить влияние комбинированного лече-

ния тиотропием/олодатеролом на динамику показателей функции 
внешнего дыхания в реальной клинической практике.

Материалы и методы.  В исследование было включено 100 паци-
ентов с диагнозом ХОЗЛ — 66 мужчин и 34 женщины, средний возраст 
— (64,09 ± 1,94) лет. Из них курильщиками были 68  %, средний стаж 
курения составлял (24,44 ± 4,84) пачко-лет. Средняя длительность 
ХОЗЛ — (9,35 ± 2,42) лет. Всем пациентам проводилась спирометрия 
на момент включения в исследование, через 4–6 недель после включе-
ния в исследование и через 1 год. Обсчитывались показатели ОФВ1, 
ФЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ, FEF25, FEF50, FEF75, PEF, MMEF75/85, FEF75/85.

Результаты. Наблюдалось статистически значимое улучшение 
показателей ОФВ1 и ФЖЕЛ между визитом 1 и визитом 3 (p < 0,05). На 
визите 3 наблюдалось статистически значимая разница между показа-
телями ОФВ1 и ФЖЕЛ по сравнению с показателями визита 1 после 
использования сальбутамола, что демонстрирует лучший бронходи-
латирующий эффект комбинации тиотропия/олодатерола. 
Абсолютный прирост ОФВ1 между визитом 1 и визитом 3 составил 
(221,31 ± 34,9) мл, прирост ФЖЕЛ — (411,01 ± 66,08) мл. Наблюдалось 
статистически значимое улучшение показателей FEF75, MMEF75/25, 
FEF75/85 между визитом 1 и визитом 3 (p < 0,05). На визите 2 и визите 
3 наблюдалось статистически значимая разница между величиной 
FEF75 и значением FEF75 на визите 1 после использования сальбута-
мола, что указывает на лучшее бронходилатирующее действие комби-
нации тиотропия/олодатеролу в доставочном устройстве Респимат на 
уровне мелких бронхов в сравнении с сальбутамолом (p < 0,05).

Выводы. Комбинация тиотропия/олодатеролу показала хорошее 
влияние на показатели внешнего дыхание у больных на ХОЗЛ в реаль-
ной клинической практике. Эта комбинация демонстрирует сущест-
венный бронходилатирующий эффект, что лучшим образом проявля-
ется на уровне мелких бронхов. 
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Abstract
Aim — to evaluate the effect of combination therapy with tiotropi-

um/olodaterol on pulmonary function in real clinical practice.
Materials and methods. 100 patients with the diagnosis of COPD were 

included into the study (mean age was 64,09±1,94 years, 66 men and 34 
women). Smokers — 68  %, mean smoking duration (24,44 ± 4,84) pack-
years. Average COPD duration was 9,35±2,42 years. All patients underwent 
spirometry at screening, 4-6 weeks and at 1 year after inclusion. FEV1, FVC, 
FEV1/FVC, FEF25, FEF50, FEF75, PEF, MMEF75/85, FEF75/85 were calculat-
ed. 

Results. There was statistically significant improvement in FEV1 and 
FVC values between visits 1 and 3 (p < 0,05). At visit 3 there was a statisti-
cally significant difference in FEV1 and FVC values when compared with 
same values at visit 1 after the inhalation of salbutamol, demonstrating 
better bronchodilation effect of tiotropium/olodaterol. Absolute increase 
of  FEV1 between visits 1 and 3 was 221,31±34,9 ml; FVC — 411,01±66,08 
ml. There was statistically significant increase of FEF75, MMEF75/25, 
FEF75/85 between visits 1 and 3 (p < 0,05). There was statistically signifi-
cant increase of FEF75 at visits 2 and 3 in comparison with postBD FEF75 at 
visit, confirming better bronchodilation effect of tiotropium/olodaterol 
combination of at the level of small bronchi when compared with salbu-
tamol (p < 0,05).

Conclusions. Tiotropium/olodaterol combination showed good effect 
on pulmonary function in patients with COPD in real clinical settings. This 
combination demonstrated better bronchodilation than salbutamol, espe-
cially at the level of small bronchi. 
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Вступ 

Хронічне обструктивне захворювання легень 
(ХОЗЛ) — це хвороба, яка характеризується прогресую-
чим перебігом, зазвичай проявляється вираженою 
симптоматикою, такою як кашель, задишка. Наявність 
ХОЗЛ значно збільшує ризик різноманітних супутніх 
захворювань, серед яких серцево-судинні є найбільш 
поширеними, що виникають у цій групі пацієнтів майже 
у 5 разів частіше в порівнянні з популяцією [4]. 

У світі на ХОЗЛ страждає біля 251 мільйону людей, за 
даними дослідження Global Burden of Disease study. З 
року в рік ХОЗЛ займає все більшу частку у структурі 
смертності у світі. Так від ХОЗЛ померло 3,17 мільйонів 
пацієнтів у 2015 році у світі, що склало біля 5 % у загаль-
ній структурі смертності [8]. 

Не дивлячись на те, що у визначенні ХОЗЛ згадують-
ся лише враження легень, це захворювання має системні 
прояви. Значна кількість внутрішніх та зовнішніх факто-
рів, що здатні впливати на ризик виникнення та перебіг 
ХОЗЛ, зумовлює значну різнорідність популяції хворих 
[1]. Основним у розвитку ХОЗЛ є вплив факторів зовніш-
нього середовища, зокрема цигаркового диму, який 


