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Резюме: 
Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е една от основните причини за заболе-

ваемост и смъртност в световен мащаб. Целта на фармакологичната терапия при ХОББ е реду-
циране на симптомите, намаляване честотата и тежестта на екзацербациите, подобряване на 
здравословното състояние и физическия капацитет на пациентите.  Основно място в лечението 
на симптомите при ХОББ заемат бронходилататорите. Индакатерол е представител на дълго-
действащите  β2-адренорецепторни агонисти, който се прилага еднократно дневно. Ролята на 
индакатерол за лечение на ХОББ е доказана чрез резултатите от редица международни про-
учвания. Той осъществява ефективна 24-часова бронходилатация и подобрява качеството на 
живот при пациенти с ХОББ.  Индакатерол намалява нуждата от прием на спешни медикаменти 
и се отличава с добър профил на безопасност и поносимост. Това дава възможност за ефективен 
контрол  и  лечение на пациенти с различна по тежест ХОББ.

Ключови думи: хронична обструктивна белодробна болест, дългодействащи бронходилата-
тори, β2-адренорецепторни агонисти, индакатерол, брийзхалер
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Abstract: 
The chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the major causes of morbidity and 

mortality worldwide. The objective of pharmacological therapy for COPD is alleviation of symptoms, 
reduction of incidence and severity of exacerbations, improvement of the health status and exercise 
capacity of patients. Bronchodilators are the mainstay of drug therapy for stable symptomatic COPD. 
Indacaterol, once daily, belongs to the group of long-acting β2-andrenoreceptor agonists. The 
effectiveness of indacaterol for treatment of COPD has been confirmed by the results of a number 
of international studies. It provides effective 24-hour bronchodilation and improves the quality of 
life of COPD patients. Indacaterol reduces the need for rescue medication and has a good safety 
and tolerability profile, which allows effective management and treatment of patients with COPD of 
different severity.

Key words: Chronic obstructive pulmonary disease, long-acting bronchodilators, 
β2-andrenoreceptor agonists, indacaterol, breezhaler.
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The chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) is one of the major causes of morbidity 
and mortality worldwide. The revised GOLD 2010 
guidelines (Global initiative for chronic Obstruc-
tive Lung Disease) define it as a preventable and 
curable disease. Typical feature of COPD is airflow 
limitation which is not fully reversible and usually 
progresses in time. The underlying cause of the 
disease is a pathological inflammatory response 
in the airways and the lungs to the impact of nox-
ious particles or gases (15). The disease symptoms 
include breathlessness, chronic cough and spu-
tum production. The objective of drug therapies 
for COPD is alleviation of symptoms, reduction 
of incidence, and severity of exacerbations, im-
provement of the health status and exercise ca-
pacity of patients, prevention of disease progres-
sion and reduction of mortality (16). In the past, 
the choice of medication was based exclusively 
on the assessment of FEV1 (forced expiratory vol-
ume in 1 second). Since the FEV1 value by itself 
cannot provide a clear picture of the health sta-
tus of patients with COPD, the GOLD 2011 guide-
lines recommend that strategies for treatment of 
stable COPD should take into consideration the 
symptoms assessment and risk of exacerbations 
for each individual patient (16).

Bronchodilators are the mainstays of drug 
therapy of stable symptomatic COPD. The latter 
include β2-agonists, antocholinergic agents, as 
well as drug combinations (15). Drugs inducing 
less adverse reactions should be used preferably 
(16). Inhaled medications are recommended. The 
long-acting bronchodilators are easier to use and 
more efficient for symptom management in sta-
ble COPD than the short-acting ones (15). Accord-
ing to the last revision of GOLD in 2013, the long-
acting β2-agonists (LABAs) are recommended as 
therapy of choice for all types of patients (Table 1) 
(17). Due to their lypophilic structure, the rate of 
LABAs degradation in the fat-soluble lung tissue 
is slower than that of the short-acting bronchodi-
lators, resulting in their longer effect. 

Хроничната обструктивна белодробна бо-
лест (ХОББ) е една от основните причини за 
заболеваемост и смъртност в световен мащаб. 
Според ревизията на Глобалната инициатива 
за ХОББ от 2010 година (GOLD 2010) тя е дефи-
нирана като предотвратима и лечима болест. 
Характеризира се с ограничение на въздуш-
ния поток, което не е напълно обратимо и 
обикновено прогресира с времето. В основата 
на болестта стои патологичен възпалителен 
отговор на дихателните пътища и белия дроб 
спрямо въздействието на вредни частици или 
газове (15). Симптомите на болестта включват 
задух, хронична кашлица и продукция на храч-
ки. Целта на фармакологичната терапия при 
ХОББ е редуциране на симптомите, намаля-
ване честотата и тежестта на екзацербациите, 
подобряване на здравословното състояние и 
физическия капацитет, спиране прогресията 
на болестта и намаляване на смъртността (16). 
В миналото избора на медикаменти се базира-
ше само на резултатите от фЕО1 (форсиран екс-
пираторен обем за 1 сек.). Тъй като единствено 
оценката на фЕО1 не може да даде ясна пред-
става за здравословното състояние на болните 
с ХОББ, според препоръките на GOLD от 2011 
година, при изграждане на стратегия за лече-
нието на стабилна ХОББ в съображение влиза 
и индивидуалната оценка на симптомите, и ри-
ска от бъдещи екзацербации при всеки отде-
лен пациент (16).

Основно място в лечението на симптоми-
те при ХОББ заемат бронходилататорите. Те 
включват β2-агонисти, антихолинергeтици и 
метилксантини, както и комбинирани препа-
рати (15). При избор на медикамент се пред-
почитат тези, които имат по-малко странични 
ефекти (16). Препоръчва се инхалаторното ле-
чение. Дългодействащите бронходилататори 
са по-удобни за употреба и по-ефективни за 
поддържащо лечение на симптомите при ста-
билна ХОББ от бързодействащите (15). Според 
последната ревизия на GOLD от 2013 година 
дългодействащите β2-агонисти (ДДБА) се пре-
поръчват като средство на избор при всички 
групи пациенти (Таблица 1) (17). В резултат на 
тяхната липофилна структура ДДБА се раз-
граждат по-бавно в мастно-разтворимата тъ-

Група  
пациенти

A

B

C

D

БДАХГ- бързодействащи антихолинергици, ДДАХГ- дългодействащи антихолинергици, БДБА- бързодействащи 
β2-агонисти, ДДБА- дългодействащи β2-агонисти, ИКС- инхалаторни кортикостероиди, PDE4- Инхибитор на 
фосфодиестераза-4.

Препоръчителен 
първи избор

БДБА
или БДАХГ

ДДАХГ
или ДДБА

ИКС + ДДБА 
или ДДАХГ

ИКС + ДДБА 
и/или ДДАХГ

Алтернативен  
избор
ДДАХГ

или ДДБА
или БДБА и БДАХГ

ДДАХГ и ДДБА

ДДАХГ и ДДБА
или ДДАХГ и PDE4
или ДДБА и PDE4

ИКС + ДДБА и ДДАХГ
или ИКС + ДДБА и PDE4

или ДДАХГ и ДДБА
или ДДАХГ и PDE4

Друго възможно 
лечение
теофилин

БДБА и/или БДАХГ
теофилин

БДБА и/или БДАХГ
теофилин

Карбоцистеин
БДБА и/или БДАХГ

теофилин

Patient
group 

A

B

C

D

SAAC – short-acting anticholinergics, LAAC – long-acting anticholinergics, SABA – short-acting β2-agonists, LABA- long-
acting β2-agonists, ICS- inhaled corticosteroids, PDE4- phosphodiesterase type 4 inhibitor.

Recommended
first choice 

SABA
or SAAC

LAAC 
or LABA

ICS + LABA
or LAAC

ICS + LABA 
and/or LAAC

Alternative
choice
LAAC

or LABA
or SABA and SAAC

LAAC and LABA

LAAC and LABA
or LAAC and PDE4
or LABA and PDE4

ICS + LABA and LAAC
or ICS + LABA and PDE4

or LAAC and LABA
or LAAC and PDE4

Other possible
treatments
theophylline

SABA and/or SAAC
theophylline

SABA and/or SAAC
theophylline

carbocysteine 
SABA and/or SAAC

theophylline

Таблица 1. фармакологично лечение при стабилна ХОББ съглас-
но GOLD 2013.

Table 1. GOLD 2013 guidelines for pharmacological treatment of 
stable COPD.
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кан на белия дроб спрямо бързодействащите, 
в резултат на което имат по-продължителен 
ефект. 

Ултра-ДДБА е термин, който е въведен за 
описание на нови β2-адренорецепторни аго-
нисти, които имат още по-удължен полужи-
вот, в резултат на което могат да се прилагат 
еднократно дневно (2, 26). Представител на 
ултра-ДДБА е индакатерол. В резултат на мо-
лекулната си формула той има 24 часа про-
дължителност на бронходилатация, както и 
бързо начало на действие след приложение 
(5). Препоръчителната дневна доза е 150 µg 
еднократно дневно, приложени чрез инхала-
торно устройство, наречено брийзхалер. При 
необходимост дневната доза може да се увели-
чи до 300 µg еднократно дневно (13). Ролята на 
индакатерол за лечение на ХОББ е оценена в 
редица рандомизирани клинични изпитвания, 
част от които са представени в таблица 2. 

Ultra-LABAs is a term already in use to describe 
the novel class of β2-adrenoreceptor agonists 
with even longer half-life, permitting their once 
daily administration (2, 26). Indacaterol is a rep-
resentative of the ultra-LABAs. The specific mo-
lecular formula of indacaterol provides 24-hour 
bronchodilation and fast onset of action (5). Rec-
ommended dose is 150 µg once daily, adminis-
tered by an inhalation device, called Breezhaler. If 
necessary, the daily dose can be increased to 300 
µg once daily (13). The efficacy of indacaterol for 
treatment of COPD has been evaluated in a num-
ber of randomized clinical trials, some of which 
are presented in Table 2. 

Проучването INLIGHT 1 (INdacaterol efficacy 
evaLuation usInG 150 μg doses witH COPD 
paTients 1) е публикувано от Feldman и сътр. 
през 2010 год. Целта на това изпитване е да се 
оцени ефикасността и безопасността на 150 
µg индакатерол спрямо плацебо след 12-сед-
мично лечение на пациенти със средно-тежка 
и тежка ХОББ. В проучването са рандомизира-
ни 416 пациента – 211 на лечение с индакате-
рол 150 µg и 205 на плацебо. Първичен краен 
показател на проучването е най-ниския фЕО1 
след 12 седмици лечение (средна стойност 
от измерванията на 23ч. 10мин. и 23ч. 45мин. 
пост-доза на ден 85) (фиг.1). Допълнително 
са отчитани промените на фЕО1 след прило-
жение на първата доза медикамент и след 29 
дни, индивидуалните промени на фЕО1 на ден 
1 и седмица 12 спрямо изходните стойности, 
върховия фЕО1 на ден 1 и седмица 12. Анали-

The results of the INLIGHT 1 study (INdacater-
ol efficacy evaLuation usInG 150 μg doses witH 
COPD paTients 1) were published by Feldman 
et al. in 2010. The study objective was to evalu-
ate the efficacy and safety of indacaterol 150 µg 
versus placebo after 12-week treatment of pa-
tients with moderate to severe COPD. The study 
enrolled 416 patients – 211 randomized to treat-
ment with indacaterol 150 µg and 205 to place-
bo. The primary endpoint was trough FEV1 after 
12 weeks of treatment (mean of FEV1 of 23 h 10 
min and 23 h 45 min post-indacaterol dose at day 
85). (Figure 1). Additional assessments included 
changes in FEV1 following first dose administra-
tion and after 29 days, the individual changes in 
FEV1 at day 1 and week 12 versus baseline, peak 
FEV1 at day 1 and week 12. The data entries from 
the electronic patient diaries were analyzed. FEV1 
measured at week 12 in the indacaterol group 
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Клинично 
проучване

INABLE 1

INLIGHT 1

INLIGHT 2

INHANCE

INVOLVE

INDEED

Авторски  
колектив
O'Donnell  

и сътр. 2011
Feldman  

и сътр. 2010
Kornmann  

и сътр. 2011
Donohue  

и сътр. 2010
Dahl  

и сътр. 2010
Chapman  

и сътр. 2011

Доза  
индакатерол

300 μg  
еднократно дневно

150 μg  
еднократно дневно

150 μg  
еднократно дневно

150/300 μg  
еднократно дневно

300/600 μg  
еднократно дневно

150/300 μg  
еднократно дневно

Продължителност 
на проучването

21 дни

12 седмици

26 седмици

26 седмици

52 седмици

7 дни

Брой рандомизира-
ни пациенти

90

416

1 002

1 683

1 732

82

Медикамент  
за сравнение

Плацебо

Плацебо

Плацебо
Салметерол 50 μg два пъти дневно

Плацебо
Тиотропиум 18 μg дневно

Плацебо
формотерол 12 μg два пъти дневно

Плацебо

Таблица 2. Клинични проучвания.

Clinical  
study

INABLE 1

INLIGHT 1

INLIGHT 2

INHANCE

INVOLVE

INDEED

Investi-
gators

O'Donnell  
et al. 2011
Feldman   

et al. 2010
Kornmann  
et al. 2011
Donohue 
et al. 2010

Dahl 
et al. 2010
Chapman 
et al. 2011

Indacaterol
dosage
300 μg 

once daily
150 μg 

once daily
150 μg 

once daily
150/300 μg  
once daily

300/600 μg  
once daily

150/300 μg  
once daily

Study 
duration
21 days

12 weeks

26 weeks

26 weeks

52 weeks

7 days

Number of rando-
mized patients

90

416

1 002

1 683

1 732

82

Active
comparator

Placebo

Placebo

Placebo  
Salmeterol 50 μg b.i.d

Placebo  
Tiotropium 18 μg daily

Placebo  
Formoterol 12 μg b.i.d

Placebo

Table 2. Clinical studies.
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was 1.48 ± 0.018 l versus 1.35 ± 0.019 l in the pla-
cebo group. There was a clinically relevant FEV1 
difference of 130 ± 24 ml (p<0.001) between the 
groups in favor of indacaterol. All measurements 
in the indacaterol group demonstrated a statisti-
cally significant increase of FEV1. Indacaterol re-
duced significantly the number of days with poor 
disease control by 22.5% (p<0.001) compared 
to placebo and at the same time was associated 
with significant reduction of the use of rescue 
medication (p<0.001). The rate of adverse events 
was similar in both groups (49.3% for indacaterol 
versus 46.8% for placebo). The most important 
adverse reactions reported were COPD worsen-
ing (indacaterol 8.5%, placebo 12.2%) and cough 
(indacaterol 6.2%, placebo 7.3%). One patient 
died in the placebo group. No significant differ-
ence in the levels of plasma potassium and blood 
glucose in both groups was observed, as well as 
no patients with QTc interval prolongation >500 
ms according to the ECG recordings. The study 
results demonstrate that indacaterol 150 µg en-
sures significant and sustained bronchodilation 
and reduces the need for rescue medications, 
while its safety and tolerability profile is similar to 
that of placebo (14).

INABLE 1 (Indacaterol: endurance, exercise-
based, and lung evaluation 1), (O'Donnell et 
al., 2011) is randomised double blind, placebo-
controlled crossover study, with two treatment 
periods. The study enrolled male and female pa-
tients, aged ≥40 years, with postbronchodilator 
FEV1 <80% and ≥30% of predicted and FEV1/FVC 
<70%. The patients were randomised into two 
groups. During the first part of the study, the pa-
tients in the first group received indacaterol 300 
µg once daily, and in the second – placebo, for 3 
weeks. Following a 3-week wash-out period, dur-
ing the second period of the study the therapy of 
the groups was exchanged for three more weeks. 
The primary objective of the INABLE trial was to 
evaluate the effect of indacaterol 300 μg on ex-
ercise endurance after 21 days of treatment (3 
weeks). Exercise endurance time was measured 
by ergometry testing. Additional assessments 
included exercise endurance time on day 1, 
trough inspiratory capacity (IC) and trough FEV1 
measured at rest (60 minutes predose), peak IC, 
measured at exercise completion after 21 days of 
treatment, and use of rescue medication through-
out the study. Safety and tolerability were also 
monitored. Patients receiving indacaterol 300 
μg once daily had a significant improvement in 
exercise endurance compared with placebo, fol-
lowing first treatment on day 1 as well as on day 
21 (Week 3). Compared with placebo, the exercise 

зирани са данните от електроните дневници, 
попълвани от пациентите по време на проуч-
ването. На седмица 12 измерения фЕО1 в гру-
пата на индакатерол е 1.48 ± 0.018 l, а в тази на 
плацебо – 1.35 ± 0.019 l. Между двете групи е 
отчетена клинично значима разлика от 130 
± 24 ml (p<0.001). Статистически значимо по-
вишение във фЕО1 в групата на индакатерол 
спрямо тази на плацебо е отчетено във всич-
ки случаи, когато той е измерван. Индакатерол 
сигнификантно намалява дните с лош контрол 
на заболяването с 22.5% (p<0.001) спрямо пла-
цебо, като същевременно се асоциира със 
сигнификантно намаляване броя на случаите, 
в които се е наложило използване на медика-
мент за спешна терапия (p<0.001). Честотата на 
нежеланите ефекти е сравнима в двете групи 
(49.3% за индакатерол спрямо 46.8% за плаце-
бо). Най-важните отчетени нежелани ефекти са 
влошаване на ХОББ (индакатерол – 8.5%, пла-
цебо – 12.2%) и кашлица (индакатерол – 6.2%, 
плацебо – 7.3%). Един пациент е починал в гру-
пата на плацебо. Не се отчита сигнификантна 
разлика между серумния калий и кръвната 
захар в двете групи, като не е имало пациен-
ти с удължаване на QTc-интервал >500ms от 
електрокардиографските записи. Проучването 
доказва, че индакатерол 150 µg води до значи-
телна и трайна бронходилатация, намалява не-
обходимостта от използване на спасителен ме-
дикамент, като същевременно профила му на 
безопасност и поносимост е подобен на този 
при плацебо (14).

Проучването INABLE 1 (Indacaterol: endurance, 
exercise-based, and lung evaluation 1) е рандо-
мизирано, двойно-сляпо, плацебо-контроли-
рано кръстосано проучване с два подпериода. 
То е публикувано от O'Donnell и сътр. през 2011 
година. В проучването са включени мъже и 
жени на възраст ≥40 години със стойности на 
постбронходилататорен фЕО1 <80% и ≥30% от 
предвидените и ТИфНО <70%. Пациентите са 
рандомизирани в две групи. В първата част на 
проучването едната група пациенти получа-
ват индакатерол 300 µg еднократно дневно, а 
втората – плацебо за срок от 3 седмици. След 
три седмичен период на очистване от медика-
мента във втория подпериод на проучването 
групите са били с разменено лечение за още 3 
седмици. Целта на проучването е да се оцени 
ефекта на 300 µg индакатерол върху физиче-
ската издръжливост при натоварване след 21 
дни лечение (3 седмици). За целта e използван 
ергометричeн тест. Допълнително е измерва-
но времето за физическо натоварване на ден 1, 
определяни са фЕО1 и инспираторния капаци-
тет в покой (60 минути преди дозата), върховия 
инспираторен капацитет измерен след края на 
физическото упражнение на 21-вия ден от ле-
чението, както и употребата на спешен меди-
камент за периода на изпитването. Проучени 
са безопасността и поносимостта на индакате-
рол спрямо плацебо. Пациентите, получаващи 
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endurance time was increased by 1.68 minutes 
(101 seconds) on day 1 and by 1.85 minutes (111 
seconds) on day 21 (week 3). The results showed 
that indacaterol provided clinically significant im-
provement of exercise endurance as well as sus-
tained reduction of lung hyperinflation both at 
rest and post exercise (21).

In 2011 Kornmann et al. (19) published the re-
sults of the INLIGHT 2 study (Indacaterol Efficacy 
Evaluation Using 150-mg Doses with COPD Pa-
tients). This 6-month, multicentre, double-blind, 
placebo-controlled study compared indacaterol 
150 µg once daily with placebo and inhaled sal-
meterol 50 µg, twice daily. In the study 1,002 
patients with moderate to severe COPD were 
randomized, 838 (84%) of which completed the 
study. Mean trough FEV1 at week 12 (the primary 
endpoint) was 170 ml higher with patients receiv-
ing indacaterol compared to those on placebo 
(p<0.001), exceeding the prespecified 120 ml 
level of clinical significance. Mean trough FEV1 
at week 12 was also 60 ml higher in patients, re-
ceiving indacaterol than in those receiving salme-
terol (p<0.001). The percentage of patients with 
clinically important improvement in St. George's 
Respiratory Questionnaire (SGRQ) total score at 
week 12 was highest in the indacaterol group 
(57.9%), compared to salmeterol (46.8%) and pla-
cebo (39.1%). Patients receiving indacaterol had 
a greater chance of achieving a clinically relevant 
improvement in quality of life than those receiv-
ing placebo or salmeterol (odds ratio (OR) for in-

300 µg индакатерол еднократно дневно имат 
сигнификантно подобрение във физическата 
издръжливост при натоварване спрямо тези 
на плацебо, както след приложение на първа-
та доза на ден 1, така и на ден 21 (Седмица 3). 
Издръжливостта на физическо натоварване 
на ден 1 нараства с 1.68 минути (101 секунди) 
в сравнение с плацебо и с 1.85 минути (111 
секунди) на ден 21 (седмица 3). В заключение 
индакатерол предизвиква клинично значимо 
подобрение във физическата издръжливост 
при натоварване, като трайно намалява бело-
дробната хиперинфлация както в покой, така и 
в края на физическото натоварване (21).

През 2011г. Kornmann и сътр. (19) публику-
ват проучването INLIGHT 2 (Indacaterol Efficacy 
Evaluation Using 150-mg Doses with COPD 
Patients). Това 6-месечно многоцентрово, 
двойно-сляпо, плацебо-контролирано проуч-
ване сравнява индакатерол 150 µg приложен 
еднократно дневно с плацебо и салметерол 50 
µg инхалиран два пъти дневно. В проучването 
са рандомозирани 1 002 пациенти със средно-
тежка и тежка ХОББ, като 838 (84%) са завър-
шили проучването. Първичен краен показател 
е най-ниския фЕО1, измерен на седмица 12, 
който е бил със 170ml по-висок при пациен-
тите, получаващи индакатерол, спрямо тези 
на плацебо (p<0.001). Тази разлика във фЕО1 
надвишава предварително определената кри-
тична стойност с клинично значение от 120ml. 
Средната стойност на фЕО1 на седмица 12 е 
с 60ml по-висока при пациентите получава-
щи индакатерол спрямо тези със салметерол 
(p<0.001). Процентът пациенти, достигнали 
клинично значимо подобрение в общия ре-
зултат от въпросника за оценка качеството на 
живот на Свети Георги (SGRQ) на седмица 12 
е най-висок в групата на индакатерол (57.9%), 

* p < 0.001  спрямо плацебо
                       versus placebo
† p < 0.001  спрямо формотерол 12 мкг
                       versus formoterol 12 µg

* p < 0.001  спрямо плацебо
                       versus placebo
† p ≤ 0.001 спрямо тиотропиум 18 мкг
                       versus tiotropium 18 µg
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Фиг. 1. Промяна на фЕО1 на седмица 12. 
Адаптирано по Feldman et al. 

Фиг. 2. Стойности на фЕО1 отчетени на 
седмица 12. Адаптирано по Dahl et al. 

Фиг. 3. Промяна на фЕО1 според проучване-
то INHANCE Адаптирано по Donohue et al. 

Fig. 1. Change in FEV1 at week 12. 
Adapted from Feldman et al.

Fig. 2. FEV1 values at week 12 
Adapted from Dahl et al. 

Fig. 3. FEV1 changes in the INHANCE study 
Adapted from Donohue et al. 

* p < 0.001  спрямо плацебо
                       versus placebo
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спрямо 46.8% за салметерол и 39.1% в случаи-
те на плацебо. Пациентите, приемащи индака-
терол, имат по-голям шанс за клинично значи-
мо подобрение в качеството на живот спрямо 
тези получаващи плацебо или салметерол (OR 
за индакатерол спрямо плацебо е 2.41, 95% CI 
- 1.69–3.42, p< 0.001 и OR за индакатерол спря-
мо салметерол -1.59, 95% CI - 1.12–2.25, p<0.01). 
Проучването доказва, че индакатерол, прило-
жен еднократно дневно, е по-ефективен по от-
ношение на бронходилататорния ефект спря-
мо салметерол, приложен двукратно дневно, 
като същевременно значително подобрява ка-
чеството на живот при пациентите с ХОББ (19).

В проучването INVOLVE (INdacaterol: Value 
in COPD: Longer Term Validation of Efficacy and 
Safety) публикувано от Dahl и сътр. през 2010 
година е сравнена ефикасността и безопас-
ността на индакатерол спрямо формотерол 
и плацебо в продължение на една година. 
Включени са пациенти с умерена към тежка 
ХОББ на възраст ≥ 40 години и анамнеза за тю-
тюнопушене ≥ 20 пакетогодини. Пациентите 
са рандомизирани в четири групи на двойно-
сляп принцип, като в продължение на 52-сед-
мици получават съответно индакатерол 300 
µg (n=437) или индакатерол 600 µg (n=428) ед-
нократно дневно, формотерол 12 µg два пъти 
дневно (n=435) или плацебо (n=432). Първичен 
краен показател на изпитването е определяне-
то на фЕО1 след 12 седмици лечение. Показа-
телят средна стойност от измерванията на 23ч. 
10мин. и 23ч. 45мин. след последното прило-
жение на медикамента. Отчетена е статистиче-
ски значима разлика от 170 ml в стойността на 
фЕО1 в групите на индакатерол (и двете дози-
ровки) спрямо плацебо и 100 ml спрямо фор-
мотерол съответно (всички p<0.001) (фиг.2). 
Тези различия остават постоянни и на 52-сед-
мица от началото на лечението. В групата с ин-
дакатерол 300 µg се отчита по-малък брой ек-
зацербации – 133 пациента (32.8%), спрямо 145 
пациента (36.3%) на плацебо. Индакатерол е 
по-ефективен спрямо формотерол по отноше-
ние намаляване на задух, като резултатите са 
оценявани чрез въпросника за оценка промя-
ната на диспнеята (TDI). Същевременно инда-
катерол редуцира в по-голяма степен нуждата 
от прием на спешен медикамент в сравнение 
с формотерол. Индакатерол се понася добре, 
има добър общ профил на безопасност, в това 
число и минимално въздействие върху QTc-ин-
тервала и системните нежелани β2-медиирани 
лекарствени ефекти (9).

Двойно-сляпото, многоцентрово, плацебо-
контролирано и рандомизирано проучване 
INHANCE (INdacaterol vs tiotropium to Help 
Achieve New COPD treatment Excellence) е пуб-
ликувано от Donohue и сътрудници през 2010 
година. То включва паралелни групи, като е 
разделено на две фази. През първата в про-
дължение на 14 дни пациентите са рандомизи-
рани на лечение с различни дози индакатерол 

dacaterol versus placebo was 2.41 (95% CI 1.69–
3.42), p<0.001, and OR for indacaterol versus 
salmeterol was 1.59 (95% CI 1.12–2.25), p<0.01). 
The study demonstrates that indacaterol given 
once daily, is superior to salmeterol twice daily in 
terms of bronchodilation, improving at the same 
time significantly the quality of life of COPD pa-
tients.

The INVOLVE study (INdacaterol: Value in COPD: 
Longer Term Validation of Efficacy and Safety), 
published by Dahl et al. in 2010, investigates the 
efficacy and safety of indacaterol, compared to 
formoterol and placebo for a period of 1 year. 
The patients enrolled were ≥40 years of age, with 
moderately severe COPD and history of smok-
ing ≥ 20 pack-years. The patients were random-
ized double-blindly in four groups, respectively 
receiving either indacaterol 300 µg (n=437) or 
indacaterol 600 µg (n=428) once daily, formoterol 
12 µg twice daily (n=435) or placebo (n=432) for 
52 weeks. The primary end point was trough FEV1 
after 12 weeks of treatment (mean of FEV1 at 23 
h 10 min and 23 h 45 min post-dose). The results 
show a statistically significant FEV1 difference of 
170 ml in favour of indacaterol (both dosages) 
versus placebo and of 100 ml versus formoterol 
(p<0.001 for all) (Figure 2). These differences were 
sustained on week 52 from the beginning of 
treatment. In the group receiving indacaterol 300 
µg, the number of exacerbations observed was 
smaller –133 patients (32.8%), versus 145 patients 
(36.3%) on placebo. Indacaterol was more effec-
tive than formoterol in improving the breathless-
ness, evaluated by Transition Dyspnea Index (TDI) 
and reducing the need for rescue medication. In-
dacaterol was well tolerated and had a good over-
all safety profile, including minimal impact on the 
QTc interval and systemic β2-mediated adverse 
reactions (9).

The double-blind, multicentre, placebo-con-
trolled randomized study INHANCE (INdacaterol 
vs tiotropium to Help Achieve New COPD treat-
ment Excellence) (Donohue et al. 2010) with 
parallel-group design, consisted of two stages. 
During the first 14-day stage, the patients were 
randomized to receive four dosages of indacaterol 
(75, 150, 300 and 600 μg once daily), formoterol 
12 μg twice daily or placebo, all double-blind, or 



20

обзори
МЯСТОТО НА ИНДАКАТЕРОЛ СРЕД 
ДЪЛГОДЕЙСТВАЩИТЕ ПРЕПАРАТИ 

ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХОББ

Торакална Медицина
Том V, март 2013, бр.1

(75, 150, 300 и 600 µg еднократно дневно), фор-
мотерол 12 µg два пъти дневно или плацебо, 
всички двойно-слепи, или открита доза тиот-
ропиум 18 µg еднократно дневно. Във втората 
фаза на проучването индакатерол 150 µg и 300 
µg е сравнен с плацебо и открита терапия с ти-
отропиум за оставащият период от проучване-
то (26-тата седмица, n=1683). Първичен краен 
показател на изследването е сравняване ефи-
касността на индакатерол спрямо плацебо въз 
основа на измерения фЕО1 на 12-тата седмица. 
Като вторични резултати са отчетени ефекта 
върху задуха чрез попълване на TDI, свърза-
ното със здравето качество на живот (SGRQ), 
употребата на спешен медикамент и брой ек-
зацербации. На 12-тата седмица е отчетено на-
растване на фЕО1 със 180 мл. и при двете дози 
индакатерол и със 140 ml за тиотропиум спря-
мо плацебо ( p<0.001 за всички спрямо плаце-
бо) (фиг.3). Отчетено е статистически значимо 
нарастване на фЕО1 при лечение с индакате-
рол 300 µg спрямо тиотропиум на −50, −15 и 
5 минути, 2 часa, 4 часa и 23 часa и 10 минути 
(p<0.05). Резултатите от TDI нарастват при ле-
чение и с двете дози индакатерол (1.00/1.18, 
p<0.001), а тези от въпросника SGRQ намаляват 
- -3.3/-2.4, p<0.01; съответните резултати при 
лечение с тиотропиум са 0.87 (p<0.001) за TDI и 
−1.0 (p не е сигнификантно) за SGRQ. Честотата 
на страничните ефекти е била приблизително 
една и съща във всички терапевтични групи. 
Това проучване доказва, че и двете терапев-
тични рамена индакатерол са ефективни по 
отношение 24 часовата бронходилатация, като 
медикамента е поне толкова ефективен, колко-
то тиотропиум по отношение на симптомите и 
здравословното състояние на пациентите (10). 

Проучването INDEED (indacaterol: handling 
and preference evaluation of the Breezhaler 
device in COPD) е публикувано през 2011 год. 
от Chapman и сътр. В това отворено кръстоса-
но проучване са рандомизирани 82 пациента 
с лека до тежка ХОББ, които са използвали две 
различни устройство за инхалиране – брийз-
халер и хендихалер с плацебо-капсули. Пър-
вичният краен показател на проучването е да 
се оцени правилната употреба на двата инха-
латора след 7 дни всекидневно приложение. 
Резултатите показват, че повечето пациенти 
използват и двете устройства правилно (78-
100% за брийзхалер и 81-100% за хендихалер). 
Допълнително е отчетено предпочитанието на 
пациентите към двата различни инхалатора. 
Резултатите показват, че двама от всеки трима 
пациенти с ХОББ предпочит брийзхалер пред 
хендихалер за ежедневна употреба (61% сре-
щу 31%, p=0.01). Те намират брийзхалер за удо-
бен за инхалиране и лесен за употреба (p<0.05 
и за двете), като са по-уверени, че медикамен-
та е инхалиран правилно в сравнение с хен-
дихалер (p≤0.001). Проучването доказва, че 
устройството брийзхалер може да се използва 
от пациенти с различна тежест на ХОББ, като 

open-label tiotropium 18 μg once daily. In stage 
2, indacaterol 150 and 300 μg were compared 
with placebo and open-label tiotropium during 
the remainder of the study (week 26, n=1683). 
The primary objective was to compare the effi-
cacy of indacaterol with that of placebo based on 
measurement of trough FEV1 at week 12. Second-
ary outcomes were the effect on dyspnoea score 
(TDI), health-related quality of life (SGRQ), rescue 
medication use and the number of exacerba-
tions. Trough FEV1 at week 12 increased by 180 ml 
with both indacaterol doses and by 140 ml with 
tiotropium (all p<0.001 versus placebo) (Figure 3). 
A statistically significant increase of FEV1 was ob-
served for indacaterol 300 μg versus tiotropium at 
−50, −15 and 5 min, 2 h, 4 h, and 23 h 10 min (p < 
0.05). TDI scores increased with both indacaterol 
doses (1.00/1.18, p < 0.001), while SGRQ scores de-
creased (-3.3/-2.4, p<0.01); corresponding results 
with tiotropium were 0.87 (p<0.001) for TDI and 
−1.0 (p value not significant) for SGRQ total score. 
The incidence of adverse events was similar across 
treatments. The study demonstrated that both in-
dacaterol treatment arms were effective in provid-
ing 24-hour bronchodilation, and indacaterol was 
at least as effective as tiotropium in its effect on 
symptoms and health status of patients (10).

In the open-label, crossover study INDEED (in-
dacaterol: handling and preference evaluation 
of the Breezhaler device in COPD) (Chapman et 
al., 2011) 82 patients with mild-to-severe COPD 
were randomized in two groups, using two differ-
ent inhaler devices – Breezhaler and HandiHaler 
with placebo capsules. The primary objective was 
to assess the correct handling of the two inhal-
ers after 7 days of daily use. The results showed 
that most patients used both devices correctly 
(78-100% for Breezhaler; 81-100% for HandiHal-
er). Secondary endpoints included a comparison 
of patients’ preferences for the different inhalers. 
Results showed that two out of three COPD pa-
tients preferred Breezhaler to HandiHaler for daily 
use (61% vs. 31%, p=0.01). Patients found the 
Breezhaler more comfortable and simpler to use 
(both p<0.05), and were more confident that the 
medication had been inhaled correctly than with 
HandiHaler (p≤0.001). The study confirms that 
the simpler to use and preferred by the patients 
Breezhaler device contributes to the adequate 
management of patients with different COPD se-
verity (7).
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е по-лесно и предпочитано за употреба спря-
мо хендихалер. Това е от особено значение за 
правилното лечение на пациенти с ХОББ (7).

Индакатерол е представител на дългодейст-
ващите β2-агонисти, който се прилага едно-
кратно дневно. Безопасността и ефикасността 
на медикамента са оценени при 6 968 паци-
енти с ХОББ, включени в 16 рандомизирани, 
двойно-слепи, плацебо-контролирани клинич-
ни проучвания (27). Индакатерол предизвиква 
значителна бронходилатация още след прило-
жение на първата си дозата, като този ефект 
остава стабилен и след 12-седмичен период 
на лечение. Увеличението на фЕО1, измерен в 
края на седмица 12 от лечението с индакате-
рол 150 µg дневно, е повече от 120 ml спрямо 
плацебо (14). Тази стойност е статистически 
сигнификантна и е в границите, определени 
като минимална клинично значима разлика 
(6). Индакатерол има 24-часово действие, като 
увеличение във фЕО1 спрямо плацебо се от-
чита във всеки момент, в който той е измерен 
след приложение на дозата (3, 4, 14, 24). Ин-
дакатерол предизвиква увеличение на фЕО1 
със 100 ml спрямо формотерол на седмица 12 
(p<0.001), като тази разлика остава постоянна 
и на 52-седмица от началото на лечението (9). 
Спрямо салметерол разликата във фЕО1 на 
седмица 12 е 60 ml, на 26 седмицата от лече-
нието – 70 ml, като и в двата случая разликата 
е статистически значима – p<0.001 (19). Инда-
катерол и тиотропиум предизвикват статис-
тически значимо увеличение на фЕО1 спрямо 
плацебо (p<0.05). Освен това индакатерол 300 
µg води до сигнификантно по-голямо увеличе-
ние във фЕО1 (p<0.05) отчетено на -50, -15 и -5 
мин., 2 часa, 4 часa и 23 часa и 10 минути след 
приложение на медикамента спрямо тиотро-
пиум (10).

Продължителното потискане на β2–адре-
норецепторите в резултат на хроничното ле-
чение на ХОББ с ДДБА води до развитие на 
толеранс спрямо бронходилататорния ефект 
(20). Това е доказано в редица предходни про-
учвания, включително и със салмeтерол (11). 
За разлика от останалите ДДБА, при лечение с 
индакатерол няма развитие на толеранс, като 
той остава със стабилно действие, както след 
12 – седмично приложение, така и след едно-
годишен период (8, 14, 25). 

Индакатерол подобрява качеството на живот 
на пациентите, намалява задуха и нуждата от 
използване на спасителен медикамент, както 
спрямо плацебо, така и спрямо другите ДДБА. 
По отношение на тези показатели индакатерол 
е поне толкова ефективен, колкото и тиотро-
пиум. Това е доказано в редица проучвания, 
в които за оценка са използвани въпросници 
като SGRQ и TDI (1, 8, 9, 14, 18, 19, 23). Отчита се 
подобрение в здравния статус на пациентите, 
като общата оценка от SGRQ – въпросника на-
малява средно с над 4 единици спрямо изход-
ната (8, 19). 

Indacaterol once daily, is a long-acting β2-
agonist. The safety and efficacy of the drug have 
been evaluated in 6 968 COPD patients, enrolled 
in 16 randomized, double-blind, placebo-con-
trolled trials (27). Indacaterol provides significant 
bronchodilation following first dose administra-
tion, which is sustained after a 12-week treatment 
period. The increase in FEV1, measured at the end 
of week 12 of the indacaterol treatment, is more 
than 120 ml higher compared to placebo (14). 
The value is statistically significant and within the 
limits, defined for minimal statistically significant 
difference (6). Indacaterol has a 24-hour activity, 
demonstrating post-dose increase of FEV1 versus 
placebo at each time point (3, 4, 14, 24). The in-
crease of FEV1 provided by indacaterol at week 
12 is 100 ml higher compared with formoterol 
(p<0.001), the difference remaining consistent 
at week 52 from the beginning of treatment (9). 
The difference in FEV1 versus salmeterol is re-
spectively 60 ml at week 12 and 70 ml at week 
26 – both statistically significant (p<0.001) (19). 
Indacaterol and tiotropium provide statistically 
significant FEV1 increase versus placebo (p<0.05). 
Furthermore, indacaterol 300 µg demonstrates 
statistically higher increase of FEV1 (p<0,05) ver-
sus tiotropium, measured at -50, -15 и -5 min, 2 h, 
4 h and 23 h and10 min post-dose (10).

The long-term β2-adrenoreceptor inhibition, 
resulting from the regular use of LABAs for treat-
ment of COPD, leads to development of tolerance 
to their bronchodilator effects (20). This has been 
proved in a number of previous trials, including 
trials with salmeterol (11). In contrast to other 
LABAs, indacaterol is not associated with devel-
opment of tolerance, due to its consistent action 
both after 12 weeks and 1 year period of treat-
ment (8, 14, 25).

Indacaterol improves the patients' quality of 
life, reduces breathlessness and the use of rescue 
medication, compared with placebo and other 
LABAs. In respect to these parameters, indacater-
ol is at least as effective as tiotropium. This has 
been proved in a number of studies, using SGRQ 
and TDI as assessment tools (1, 8, 9, 14, 18, 19, 23). 
The results show an improvement in the health 
status of patients, with a mean of 4 points or more 
decrease of the total SGRQ versus baseline (8, 19). 
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Повечето пациенти с ХОББ съобщават за най-
изразена симптоматика и затруднено извърш-
ване на обичайните дейности рано сутрин (22). 
При измерване на сутрешния върхов експи-
раторен дебит (PEF) е отчетен значително по-
добър ефект на индакатерол спрямо плацебо 
и салметерол (14, 19). Това прави индакатерол 
предпочитан медикамент при овладяване на 
ранните сутрешни симптоми.

Лечението с индакатерол намалява сигни-
фикантно броя на екзацербациите на ХОББ 
спрямо плацебо (1, 9, 12, 28). Резултатите от 
проучването INDORSE (Chapman и сътр. 2011), 
показват статистически значимо намаляване 
на екзацербациите на ХОББ (p<0.05) със съот-
ношение 0.62-0.64 спрямо плацебо (8). 

Поносимостта на индакатерол 150 μg е 
добра, като нежеланите ефекти от неговото 
приложение са съизмерими с плацебо и обик-
новено са леки и бързопреходни. Най–често 
докладваните нежелани ефекти са влошаване 
симптомите на ХОББ и кашлица. Кашлицата, 
която се появява скоро след инхалирането, е 
бързопреходна и не е свързана с бронхоспа-
зъм. Тя е различна от кашлицата, докладвана 
като нежелан ефект и не се свързва с по-ви-
сока честота на отказ от лечение (3, 4, 8, 14, 
24). Сериозните нежелани ефекти, обикнове-
но свързани с остро настъпили усложнения 
от страна на дихателната система (налагащи 
хоспитализация, интубация или причиняващи 
смърт) са съизмерими при лечение с индакате-
рол спрямо плацебо (12). Страничните прояви, 
характерни за β2-адренорецепторите, като хи-
пергликемия, хипокалиемия и удължаване на 
QTc–интервала се срещат с ниска честота при 
приложение на индакатерол. При сравнение с 
плацебо в групата на индакатерол се регистри-
ра леко повишение в кръвната захар при мал-
ка част от пациентите, без клинично значима 
промяна в нивото на серумния калий и QT– ин-
тервала (3, 4, 8, 12, 14, 24).

Сърдечно-съдовата безопасност на медика-
ментите, използвани за лечение на ХОББ, е от 
особена важност поради честия коморбидитет 
ХОББ и сърдечно-съдови заболявания. Резул-
татите от проучванията доказват нисък сър-
дечно-съдов риск при приложение на индака-
терол, което прави този медикамент средство 
на избор (3, 4, 12, 14, 24). Коефициентът за риск 
от сериозни сърдечно-съдови усложнения на 
индакатерол спрямо плацебо е < 1. Броят на 
смъртните случаи, регистрирани за година при 
лечение с индакатерол е по – нисък в сравне-
ние с плацебо (относителен риск 0.21 с 95% 
доверителен интервал 0.07-0.66, p=0.008) (12).

ХОББ е социално значимо заболяване, при-
чиняващо значителна заболеваемост и смърт-
ност. Крайъгълен камък в неговото лечение 
са дългодействащите бронходилататори. Ин-
дакатерол е представител на β2-агонистите. 
Приложен еднократно дневно, той подобрява 
белодробната функция по-добре спрямо ос-

The majority of COPD patients report more 
manifest symptoms and limitations in the daily 
activities early in the morning (22). The measure-
ments of the morning peak expiratory flow (PEF) 
show considerably higher efficacy of indacaterol 
compared with placebo and salmeterol (14, 19). 
This makes indacaterol a preferred therapy for 
management of early morning symptoms.

Indacaterol therapy reduces significantly the 
number of COPD exacerbations compared with 
placebo (1, 9, 12, 28). The results of the INDORSE 
study (Chapman et al. 2011) show a statistically 
significant reduction of COPD exacerbations 
(p<0.05) – 0.62-0.64 odds ratio versus placebo (8).

Indacaterol 150 μg demonstrates a good toler-
ability profile, the adverse reactions being mild, 
transient and comparable with placebo. The most 
common side effects are worsening of the COPD 
symptoms and cough. 

The cough, experienced within seconds after 
inhalation, is transient and not associated with 
bronchospasm. It differs from the cough, re-
ported as adverse reaction, and is not related to 
increased treatment discontinuiation (3, 4, 8, 14, 
24). The rate of serious adverse events, generally 
associated with acute respiratory complications 
(leading to hospitalization, intubation or death) 
is comparable to placebo (12). The incidence of 
adverse events, typical for β2-adrenoreceptors 
agonists, such as hyperglycemia, hypokalemia 
and prolonged QTc interval is low with inde-
caterol. Compared with placebo, a slight increase 
of blood glucose levels and no clinically relevant 
changes of serum potassium and QT interval were 
observed with a small number of patients in the 
indacaterol group (3, 4, 6, 12, 14, 24). 

The cardiovascular safety of drugs, used for 
treatment of COPD is of vital importance due to 
frequent cardiovascular comorbidities. The low 
cardio-vascular risk with indacaterol, demonstrat-
ed by study results, makes it a therapy of choice 
(3, 4, 12, 14, 24). The cardiovascular risk coefficient 
of indacaterol versus placebo is < 1. The number 
of deaths cases, adjusted per patient year, is lower 
with indacaterol than with placebo (RR 0.21 с 95% 
CI 0.07-0.66, p=0.008) (12).

COPD is a socially important disease, leading to 
significant morbidity and mortality. The mainstay 
of the therapy of COPD is the bronchodilators. 
Indacaterol belongs to the group of β2-agonists. 
It provides higher improvement of lung function 
given once daily, than the rest of the twice daily 
long-acting β2-agonists, as confirmed in the last 
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revision of GOLD 2013. The efficacy of indacaterol 
is not inferior to that of tiotropium. Moreover, the 
inhaler device used for indacaterol is simpler and 
convenient for use. Indacaterol improves the clin-
ical symptoms and the quality of life of COPD pa-
tients, reducing the rate of exacerbations and use 
of rescue medication. It has a good safety and tol-
erability profile. Indacaterol, once daily, provides 
effective 24-hour bronchodilation and is suitable 
for treatment of patients with different stages of 
COPD severity.

The article is sponsored by Novartis.

таналите дългодействащи β2-агонисти, които 
се прилагат два пъти дневно. Това е потвър-
дено включително в последната редакция на 
GOLD 2013. Неговият ефект не отстъпва на 
този, постиган при лечение с тиотропиум. Съ-
щевременно устройството, използвано за при-
ложение на индакатерол е по-лесно и удобно 
за употреба от пациентите. Индакатерол по-
добрява клиничните симптоми и качеството 
на живот при пациенти с ХОББ, като намаля-
ва честотата на екзацербациите и употребата 
на спешен медикамент. Той е с добър профил 
на безопасност и поносимост. Индакатерол, 
приложен еднократно дневно предизвиква 
ефективна 24-часова бронходилатация, като е 
подходящ за лечение при пациенти с различна 
тежест на ХОББ.

Статията е публикувана със съдействието на 
Novartis. 
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