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Резюме: 
Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) често се придружава от сърдечно-съ-

дови болести (ССБ), особено исхемична болест на сърцето и сърдечна недостатъчност. ССБ са 
важна причина за смъртност и хоспитализация, усложняват протичането, и създават проблеми 
при лечението на пациентите с ХОББ. Бета2-агонистите са основно средство в лечението, с до-
казан благоприятен ефект върху бронхиалната обструкция, симптоматиката и протичането на 
ХОББ. Добре известните кардио-циркулаторни ефекти на бета2-агонистите могат да са причи-
на за нежелани клинични събития, което изисква внимателна преценка на безопасността при 
употребата им, особено при пациентите с ХОББ и ССБ. Индакатерол е вече утвърден инхалато-
рен бета2-агонист с дълго действие, осигуряващ 24-часов бронходилататорен ефект при едно-
кратно дневно приложение. Проследяването на безопасността на индакатерол е насочено към 
установяване честотата на нежелани и сериозни нежелани събития, сърдечно-съдови и други 
ефекти при пациенти с ХОББ, с и без придружаващи ССБ. Индакатерол не е свързан с повишен 
риск за сърдечно-съдови и мозъчно-съдови нежелани ефекти при пациенти с ХОББ. Индакате-
рол има профил на безопасност, сходен с този на останалите бета2-агонисти с дълго действие, 
независимо от липса или наличие на сърдечно-съдови рискови фактори.

Ключови думи: хронична обструктивна белодробна болест, сърдечно-съдов коморбидитет, 
бета2-агонисти, индакатерол, безопасност
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Abstract: 
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is often comorbid with cardio-vascular diseases 

(CVD), especially ischemic heart disease and heart failure. CVD are important causes of mortality and 
hospitalization, worsen the course of COPD and present problems to the treatment of patients with 
COPD. Beta2-agonists are a mainstay of COPD treatment, with proven beneficial effect on bronchial 
obstruction, symptoms and the course of COPD. The well-known cardio-circulatory effects of β2-
agonists can cause adverse clinical events and this requires careful evaluation of their safety, especially 
in patients with COPD and CVD. Indacaterol is an established inhaled long-acting β2-agonist that 
provides 24-hour bronchodilation with once daily dosing. The evaluation of the safety of indacaterol 
is aimed at establishing the frequency of adverse and serious adverse events, cardio-vascular and 
other effects in patients with COPD, with or without comorbid CVD. Indacaterol is not associated 
with increased risk of cardio-vascular and cerebro-vascular adverse effects in patients with COPD. 
Indacaterol has a safety profile, similar to that of other long-acting β2-agonists, regardless of the lack 
or presence of cardio-vascular risk factors. 

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, cardiovascular comorbidity, β2-agonists, 
indacaterol, safety
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тема на броя
ХОББ – СЪРДЕЧНО-СЪДОВ 

КОМОРБИДИТЕТ И БЕЗОПАСНОСТ  
НА БЕТА2-АГОНИСТИ:  

ФОКУС ВЪРХУ ИНДАКАТЕРОЛ

Припокриването на важни рискови факто-
ри, като тютюнопушене и напреднала възраст, 
обуславя честото съчетание на хроничната 
обструктивна белодробна болест (ХОББ) и 
сърдечно-съдови болести (ССБ), особено исхе-
мична болест на сърцето (ИБС) и сърдечна не-
достатъчност. Последните са важна причина за 
смъртност и хоспитализация при пациентите с 
ХОББ (23). Рискът за сърдечно-съдова смърт-
ност е два пъти по-голям при пациенти с ХОББ 
(23). В различните проучвания ССБ са причина 
за смъртта в 12% до 37% от случаите (41), което 
изглежда корелира със степента на бронхиал-
ната обструкция, като процентът е по-висок 
при пациентите с тежка обструкция (31). Това 
поставя редица въпроси относно безопасната 
употреба на β2-агонисти и мускаринови ан-
тагонисти, самостоятелно, или в комбинация, 
особено при пациентите в напреднала възраст.

Бронходилататорите с дълго действие: β2- 
агонисти – салметерол, формотерол, индакате-
рол, и мускаринови антагонисти – тиотропиум, 
са основно средство в поддържащото лечение 
при пациенти със средно тежка и много тежка 
хронична обструктивна белодробна болест 
(20). Техният благоприятен ефект върху брон-
хиалната обструкция, симптомите, поноси-
мостта към натоварване при стабилната ХОББ 
и екзацербациите е потвърден със значителна 
степен на достоверност в множество клинични 
проучвания (20). 

Добре известните кардио-циркулаторни 
ефекти на β2-агонистите (тахикардия, палпита-
ции, промени в параметрите на кардиограмата, 
напр. удължаване на QTс), могат да са причина 
за потенциални нежелани клинични събития. 
Те са оценявани в множество клинични проуч-
вания и мета анализи, често с противоречиви 
резултати и заключения. Един мета-анализ ус-
тановява повишена честота на сърдечно-съ-
дови нежелани ефекти от приложението на 
бета2-агонисти с дълго действие (БАДД) при 
пациенти с ХОББ и астма (40). От друга страна, 
голямо рандомизирано проучване при 6 184 
лица, проследяващо ефекта на БАДД и инха-
латорен кортикостероид (ИКС), самостоятелно 
или в комбинация, не намира повишен риск за 
сърдечно-съдови събития при пациентите с 
умерена до тежка ХОББ (8).

Посоченото налага внимателен преглед на 
свързания с ХОББ сърдечно-съдов коморби-
дитет, значението му за протичането на ХОББ, 
потенциалния риск за нежелани клинични 
ефекти и тяхната честота при приложението на 
инхалаторните β2-агонисти.
Коронарна съдова болест

 В едно ретроспективно проучване при 
ХОББ, исхемична болест на сърцето и остър 
миокарден инфаркт (ОМИ) са регистрирани 
съответно в 6.6% и 2.3% от случаите (11). Дори 
след отчитане на важните рискови фактори за 
ССБ вероятността за ИБС (OR 1.61) и ОМИ (OR 
1.61) е била по-висока при пациентите с ХОББ в 
сравнение с контролите (11).

The overlap of important risk factors such as 
smoking and advanced age determines the com-
mon co-existence of chronic obstructive pulmo-
nary disease (COPD) and cardiovascular diseases 
(CVD), in particular ischemic heart disease (IHD) 
and heart failure, the latter being a major cause 
of mortality and hospitalization among COPD 
patients (23). The risk of cardiovascular mortality 
is two times greater in COPD patients (23). CVD 
are the cause of death in 12% to 37% of cases in 
different studies (41), which appears to correlate 
with the extent of bronchial obstruction, the per-
centage being higher among patients with severe 
obstruction (31). This raises a number of ques-
tions concerning the safe use of β2-agonists and 
muscarinic antagonists, either as monotherapy or 
in combination, especially in elderly patients. 

The long-acting bronchodilators: β2-agonists 
– salmeterol, formoterol, indacaterol, and musca-
rinic antagonists – tiotropium, are a mainstay of 
maintenance treatment in patients with mode-
rate to very severe chronic obstructive pulmo-
nary disease (20). Their beneficial effect on bron-
chial obstruction, symptoms, exercise tolerance 
in stable COPD and on exacerbations has been 
proved with a considerable degree of confidence 
in multiple clinical trials (20).

The well-known cardio-circulatory effects of 
β2-agonists (tachycardia, palpitations, and ECG 
changes, such as QTc prolongation) could be a 
cause of potential adverse clinical events. These 
have been evaluated in numerous clinical trials 
and meta-analyses, often with contradictory re-
sults and conclusions. One meta-analysis finds 
increased rate of cardiovascular adverse reactions 
following the administration of long-acting β2-
agonists (LABA) in patients with COPD and asthma 
(40). On the other hand, a large-scale randomized 
study with 6 184 subjects, which investigated the 
effect of LABA and inhaled corticosteroid (ICS), 
used as monotherapy or in combination, did not 
find an increased risk of cardiovascular events in 
patients with moderate to severe COPD (8). 

The above calls for a careful assessment of 
the cardiovascular comorbidity, associated with 
COPD, its effect on the course of COPD, the po-
tential risk of adverse clinical events and their 
frequency following administration of inhaled 
β2-agonists.
Coronary Artery Disease

In a retrospective study among COPD patients, 
ischemic heart disease and acute myocardial in-
farction (AMI) were documented in 6.6% and 2.3% 
of the cases, respectively (11). The risk for IHD (OR 
1.61) and AMI (OR 1.61) remained higher in COPD 
patients compared to controls, even after taking 
into account important risk factors for CVD (11).
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Според голяма база данни от първичната 
помощ в Англия, вероятността за наличие на 
сърдечно-съдова патология при лицата с ХОББ 
е пет пъти по-голяма в сравнение с тези без 
ХОББ, а проследяването установява и по-висо-
ка честота на ОМИ (17). В проучването ECLIPSE 
за „сърдечни проблеми” съобщават 26% от па-
циентите с ХОББ спрямо 11% в контролната 
група пушачи, а за ОМИ при 9% и 3% съответно 
(2). Две големи епидемиологични проучвания 
при лица над 45 години съобщават за честота 
на ССБ между 20% и 22% при лицата с ХОББ, 
спрямо 9% при тези без ХОББ (31).

От друга страна, болестността от ХОББ също 
е висока при лицата с ИБС, данни основно от 
прoучвания при пациенти хоспитализирани 
за остър коронарен синдром (21, 43, 45), като 
се съобщава за честота от 12% до близо 16% 
при тези с миокарден инфаркт (6, 39). Soriano 
и сътр. (43) намират бронхиална обструкция, 
съпоставима с ХОББ, при 33.6% от пациенти-
те с ИБС в сравнение със 17% от контролите. 
Много от тези пациенти с умерена до тежка 
бронхиална обструкция никога не са били ди-
агностицирани с ХОББ, което говори за подце-
няване на връзката между ХОББ и сърдечно-
съдовата патология.

Екзацербациите са неизбежно събитие в 
протичането на ХОББ и са свързани с повише-
на смъртност, не само непосредствена, но и в 
дългосрочен план. Наличието на сърдечно-
съдова патология може да удължи протича-
нето на екзацербацията (38). От друга страна, 
екзацербациите на ХОББ са свързани с остър 
коронарен синдром, а рискът за миокарден 
инфаркт, 1-5 дни след екзацербация, нараства 
2-3 пъти (15).

Проспективни проучвания са установили, че 
повишено ниво на серумния NT-proBNP и тро-
понин Т при пациенти с ХОББ, хоспитализира-
ни за тежка остра екзацербация, е свързано с 
повишена смъртност, независимо от други из-
вестни прогностични фактори, както до 30-ия 
ден, така и в дългосрочен план (9, 22). McAllister 
и сътр. (33) съобщават за ОМИ при 8.3% от ли-
цата в кохорта от 242 пациента с екзацербация 
на ХОББ.
Сърдечна недостатъчност

 Сърдечната недостатъчност, последи-
ца на ИБС или хипертония, не рядко се пропу-
ска или подценява при пациентите с ХОББ. В 
условията на първичната помощ 20.5% от па-
циентите с ХОББ са имали преди това недиаг-
ностицирана сърдечна недостатъчност (37). В 
проучването ECLIPSE 7% от кохортата пациен-
ти с ХОББ са имали сърдечна недостатъчност 
(2). В друга кохорта амбулаторни пациенти със 
сърдечна недостатъчност, с ХОББ са били 39% 
от тях (32).

Наличието на диагноза ХОББ при пациен-
ти със сърдечна недостатъчност и намалена 
фракция на изтласкване, е свързано с удълже-

According to a large UK database of primary 
care records, the likelihood of presence of car-
diovascular pathology in subjects with COPD is 
five times greater compared to subjects without 
COPD, and during follow-up a higher incidence 
of AMI is found (17). In the ECLIPSE study, “heart 
problems” were reported by 26% of patients with 
COPD versus 11% of smokers in the control group, 
and AMI – by 9% and 3% of the patients, respec-
tively (2). The reported frequency of CVD among 
subjects over 45 years old in two large-scale epi-
demiological studies is between 20% and 22% 
among COPD subjects, compared to 9% in those 
without COPD (31).

On the other hand, COPD morbidity is also high 
in subjects with IHD, as evidenced by data mainly 
from studies of patients hospitalized for acute 
coronary syndrome (21, 34, 45), with a reported 
rate of 12% to nearly 16% in subjects with myo-
cardial infarction (6, 39). Soriano et al. (43) found 
bronchial obstruction consistent with COPD in 
33.6% of IHD patients compared to 17% of the 
controls. Many of these patients with moder-
ate to severe bronchial obstruction were never 
diagnosed with COPD, which suggests that the 
relationship between COPD and cardiovascular 
pathology is often underestimated. 

Exacerbations are an inevitable event in the 
course of COPD and are associated with a higher 
rate of mortality, not only immediate but also in the 
long-term. The presence of cardiovascular pathol-
ogy may prolong the course of the exacerbation 
(38). Furthermore, COPD exacerbations are associ-
ated with acute coronary syndrome and a 2-3-fold 
increase of the risk of myocardial infarction within 
1-5 days following an exacerbation (15).

Prospective studies have found a relationship 
between increased levels of serum NT-proBNP 
and troponin Т and a higher mortality rate in 
COPD patients, hospitalized for severe acute ex-
acerbation, irrespective of other known prognos-
tic factors, both up to Day 30 of hospitalization 
and in the long term (9, 22). McAllister et al. (33) 
report that AMI occurred in 8.3% of the subjects 
in a cohort of 242 patients with an exacerbation 
of COPD. 
Heart Failure

Heart failure, a consequence of IHD or hyper-
tension, is often overlooked or underestimated in 
COPD patients. In the primary-care setting 20.5% 
of COPD patients had a previously undiagnosed 
heart failure (37). In the ECLIPSE study, 7% of the 
patients in the COPD cohort had heart failure (2). 
In another outpatient cohort, 39% of patients 
with COPD had heart failure (32). 

The presence of a COPD diagnosis in patients 
with heart failure and reduced ejection fraction is 
associated with prolongation of their hospital stay 
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на продължителност на хоспитализацията и 
по-висока болнична смъртност в сравнениe с 
тези без ХОББ (34). При хоспитализирани, но-
водиагностицирани пациенти със сърдечна 
недостатъчност се съобщава за смъртност от 
всички причини в рамките на 5 години, от 69% 
при наличие на ХОББ в сравнение с 29% при 
липса на ХОББ (36).

Рискът за развитие на сърдечна недостатъч-
ност нараства със снижението на форсирания 
експираторен обем за една секунда (ФЕО1), 
дори след отчитане влиянието на възраст, пол, 
сърдечно заболяване, тютюнопушене и други 
сърдечно-съдови рискови фактори. Това е ус-
тановено при голяма група пациенти на въз-
раст 45-64 години, проследени средно 15 годи-
ни (1). Има данни, че важен рисков фактор за 
развитие на сърдечна недостатъчност е огра-
ничението на въздушния поток в дихателните 
пътища (1, 16, 24), което също може да е после-
дица на сърдечна недостатъчност (25).
Артериална хипертония

Артериална хипертония се съобщава в 40-
60% от пациентите с ХОББ. В две епидеми-
ологични проучвания Mannino и сътр. (31) 
съобщават за болестност от артериална хипер-
тония при 34% от здравите лица, и нарастваща 
честота с прогресията на ХОББ – 40% при GOLD 
І, 44% - GOLD II и 51% при GOLD III и IV. Увеличен 
е и рискът за хоспитализация и смъртност при 
тези лица в рамките на 5 години (31).
Нарушения в сърдечния ритъм

Наблюдават се при 12-14% от пациентите с 
ХОББ (30, 42). В повечето случаи нарушението 
в сърдечния ритъм е предсърдно мъждене, 
чиято честота нараства с прогресирането на 
тежестта на бронхиалната обструкция и при 
екзацербация на ХОББ (30). Това вероятно е 
свързано със съпътстваща исхемична болест 
на сърцето.
Мозъчен инсулт

При анализ на медицинската документация 
на 1 204 100 лица над 35 годишна възраст е 
регистриран мозъчен инсулт при 9.9% от лица-
та с ХОББ в сравнение с 3.2% при останалите 
(17). Проследяването на тези лица установя-
ва, че наличието на ХОББ е свързано с почти 
трикратно нарастване на честотата на острия 
мозъчен инсулт (17). Съобщава се и за 1.3 пъти 
по-висок риск за мозъчен инсулт в първите 7 
седмици след екзацербация на ХОББ (15).

Lahousse и сътр. (28) намират по-висока чес-
тота на мозъчни микрокръвоизливи при паци-
енти с ХОББ в сравнение с лицата с нормална 
белодробна функция, независимо от възраст, 
пол, тютюнопушене, атеросклеротична микро-
ангиопатия, употреба на антитромботични 
препарати, общ холестерол, триглицериди 
и серумен кретанин (OR 1.7, 95%CI 1.15-2.47, 
p=0.007). Проследяването на лицата без мо-
зъчни микрокръвоизливи в началото показва, 
че ХОББ е независим рисков фактор за тяхното 
развитие – 10.9% спрямо 2.6% при лица с или 

and higher hospital mortality rate compared to 
patients without COPD (34). The reported 5-year 
all-cause mortality is 69% in hospitalized patients 
with newly diagnosed heart failure and COPD, 
compared to 29% in patients without COPD (36). 

The risk of developing heart failure increases 
with the decrease of the forced expiratory vol-
ume in one second (FEV1), even after taking into 
account the effect of age, gender, heart disease, 
smoking and other cardiovascular risk factors. 
This was established in a large group of patients 
aged 45 to 64 years, during a mean follow-up pe-
riod of 15 years (1). The available data show that 
the airflow limitation in the airways is an impor-
tant risk factor for the development of heart fail-
ure (1, 16, 24), while the airflow limitation could 
also be due to heart failure (25).

Arterial Hypertension
Arterial hypertension has been reported in 40% 

to 60% of the COPD patients. In two epidemio-
logical studies, Mannino et al. (31) reported a 34%  
arterial hypertension morbidity rate in healthy 
subjects, with an increasing prevalence with 
COPD progression – 40% in GOLD stage І, 44% – 
GOLD II and  51% in GOLD III and IV. The 5-year 
risk of hospital admission and mortality was also 
greater in these subjects (31).
Heart Rhythm Abnormalities

Heart rhythm abnormalities were reported 
in 12-14% of the COPD patients (30, 42). In the 
majority of cases the abnormality is atrial fibril-
lation, the frequency of which increases with the 
progression of the bronchial obstruction severity 
and during COPD exacerbation (30). This is pro-
bably related to an accompanying ischemic heart 
disease. 
Stroke

The analysis of medical records of 1 204 100 
subjects over 35 years of age found brain stroke in 
9.9% of the COPD subjects, compared to 3.2% of 
the rest (17). The follow-up of these subjects has 
found that the presence of COPD is associated 
with an almost 3-fold increase of the prevalence 
of acute brain stroke (17). A 1.3-fold increase of 
the risk of stroke within the first 7 weeks following 
an exacerbation has also been reported (15).

Lahousse et al. (28) found a higher frequency 
of brain micro hemorrhages in COPD patients 
compared to subjects with normal lung function, 
regardless of their age, gender, smoking status, 
presence of atherosclerotic microangiopathy, use 
of antiplatelet agents, total cholesterol, triglycer-
ides and serum creatinine levels (OR 1.7, 95%CI, 
1.15-2.47, p=0.007). The follow-up of subjects 
without brain micro hemorrhages at baseline 
shows that COPD is an independent risk factor for 
their development – 10.9% versus 2.6% in sub-
jects with or without COPD, respectively (OR 7.1, 
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без ХОББ съответно (OR 7.1, 95%CI: 2.1-24.5, 
p=0.002). Тези данни потвърждават значението 
на ХОББ като важен рисков фактор за мозъчно-
съдови нежелани събития.
Бета2-агонисти при ХОББ и сърдечно-съдо-
ви болести 

В един мета-анализ, базиран на данните от 
20 проучвания върху пациенти с астма или 
ХОББ, Salpeter и сътр. (40) са установили зна-
чително повишен риск за нежелани сърдеч-
но-съдови събития при пациентите инхали-
рали β2-агонисти (RR, 2.54; 95% CI, 1.59 до 4.05; 
р=0.00001) в сравнение с тези на плацебо. Това 
е валидно и за риска за появата на синусова 
тахикардия (RR, 3.06; 95% CI, 1.7 до 5.5). Реги-
стрираните важни нежелани събития включ-
ват камерна тахикардия, предсърдно мъжде-
не, сърдечна недостатъчност, МИ, асистолия и 
внезапна смърт (40). Тези резултати не бива да 
се приемат еднозначно. Повечето проучвания 
в този анализ са изключвали пациентите с при-
дружаващи ССБ. Както самите автори отбеляз-
ват, абсолютния риск, свързан с лечението, не 
може да бъде определен поради включването 
в анализа само на проучвания, при които е съ-
общено поне едно нежелано събитие. 

Опасенията, свързани с употребата на β2-
агонисти при ХОББ, не бяха потвърдени от ана-
лиза на данните при 6 184 пациенти с ХОББ (7, 
8). Вероятността за появата на сърдечно-съдо-
во нежелано събитие в рамките на 3-годишно 
проследяване е била 24.2% за плацебо, 22.7% 
за салметерол и 20.8% за комбинацията салме-
терол/флутиказон (8).

Скорошно епидемиологично проучване (19), 
включващо 191 005 лица над 66 годишна въз-
раст, провеждащи лечение за ХОББ, съобщава 
за сърдечно-съдово събитие при 53 532 от тях 
(28%). За 26 628 от тях (49.7%) са определе-
ни контроли, съответстващи по пол, възраст, 
давност на ХОББ, сърдечна недостатъчност, и 
анамнеза за хоспитализация за ССБ и остра ек-
зацербация на ХОББ. В сравнение с лицата не 
приемащи БАДД, вероятността употребяващи-
те БАДД да бъдат хоспитализирани или да по-
сетят спешен кабинет заради сърдечно-съдов 
проблем е била по-голяма (OR = 1.31 (95%CI, 
1.12-1.52; p<0.001)). Това противоречи на съоб-
щението на Lee и сътр. (29), които не намират 
повишен сърдечно-съдов риск при употреба 
на БАДД при техните пациенти с ХОББ. Спря-
мо непровеждащите лечение, употребата на 
БАДД е била свързана с повишен риск за остър 
коронарен синдром или сърдечна недостатъч-
ност – OR 1.43 (95% CI, 1.08-1.89 p=0.01) и 1.42 
(95% CI, 1.10-1.83, p=0.008) съответно, но не и 
за сърдечна аритмия или мозъчен инсулт (19). 
Тези последни данни са в подкрепа на необхо-
димостта от близко мониториране на пациен-
тите с ХОББ, лекувани с БАДД.

95%CI, 2.1-24.5, p=0.002). These data confirm the 
relevance of COPD as an important risk factor for 
cerebrovascular adverse events. 

β2-agonists in COPD and Cardiovascular 
Diseases

A meta-analysis of Salpeter et al. (40) based on 
data from 20 studies of patients with asthma or 
COPD, showed a significantly increased risk of ad-
verse cardiovascular events among patients who 
inhaled β2-agonists, (RR, 2.54; 95%CI, 1.59-4.05; 
р=0.00001) in comparison with those receiving 
placebo. The same is also valid about the risk for 
sinus tachycardia (RR, 3.06; 95%CI, 1.7-5.5). The 
documented important adverse events include 
ventricular tachycardia, atrial fibrillation, heart 
failure, MI, asystolia and sudden death (40). These 
results should not be viewed without doubt. The 
majority of studies in this meta-analysis excluded 
patients with concomitant CVDs. As stated by the 
authors themselves, the absolute risk, associated 
with the treatment, could not be determined, 
since the analysis included only studies with at 
least one adverse event reported. 

The concerns, related to the use of β2-agonists 
in COPD, have not been confirmed by the analy-
sis of data from 6 184 COPD patients (7, 8). The 
probability of a cardiovascular adverse event dur-
ing the 3-year follow-up period was 24.2% for 
placebo, 22.7% for salmeterol, and 20.8% for the 
salmeterol/fluticazone combination (8). 

A recent epidemiological study (19), including 
191 005 subjects over 66 years of age, treated for 
COPD, reported that cardiovascular events oc-
curred in 53 532 patients (28%). Controls, compa-
rable in terms of gender, age, duration of COPD, 
presence of heart failure and history of hospital 
admission for CVD and acute respiratory disease, 
were assigned for 26 628 of them (49.7%). Com-
pared to subjects who did not receive LABA, the 
probability of hospital admission or emergen-
cy visit for cardiovascular problem was higher 
among subjects receiving LABA (OR=1.31 (95%CI, 
1.12-1.52; p<0.001)). This is in contradiction with 
the report of Lee et al. (29), who have not found 
an increased cardiovascular risk in their COPD 
patients using LABA. The use of LABA was associ-
ated with an increased risk of acute coronary syn-
drome or cardiac failure when compared to non-
treated subjects – OR: 1.43 (95% CI, 1.08-1.89, 
p=0.01) and 1.42 (95% CI, 1.10-1.83, p=0.008), re-
spectively, but not for cardiac arrhythmia or brain 
stroke (19). The latter supports the necessity of a 
close monitoring of COPD patients treated with 
LABA. 
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Индакатерол – безопасност и кардио-цир-
кулаторни ефекти

Индакатерол е инхалаторен β2-агонист с 
дълго действие, осигуряващ бронходилата-
торен ефект с продължителност 24 часа при 
еднократно дневно приложение. Клиничните 
проучвания с индакатерол при ХОББ намират 
още намаление на симптоматиката и подо-
брен здравен статус. Препоръчителната доза 
на индакатерол е 150μg веднъж дневно, а 
максималната одобрена доза е 300μg веднъж 
дневно (35). Данните от тях показват много до-
бър профил на безопасност и поносимост на 
индакатерол в дози, включително и до 600μg 
дневно (10, 12, 13, 18, 27). Проучванията вър-
ху безопасността на индакатерол са насочени 
към проследяване честотата на нежелани и се-
риозни нежелани събития, сърдечно-съдови и 
други присъщи на β2-агонистите ефекти. 

Изследвана е безопасността и поносимостта, 
с фокус върху QTcF, на 3 дози индакатерол (150, 
300 и 600 μg) в сравнение с плацебо и активно 
плацебо (моксифлоксацин) в рандомизирано 
проучване при 404 здрави лица (26). Средните, 
съпоставими по време, промени в QTcF интер-
вала за всички дози на индакатерол и плацебо 
между изходната стойност, и тази на 14-ия ден 
са били значително по-малки от 5msec (2.66, 
2.98 и 3.34 за индакатерол 150, 300 и 600 μg 
съответно). Авторите не намират клинично 
значим ефект върху QTcF интервала след при-
ложение на индакатерол в дози 2-4 пъти тера-
певтичната (26).

Vogelmeier и сътр. (44) проследяват ефек-
та от приложението на индакатерол 150μg и 
300μg, тиотропиум 18μg и плацебо при паци-
енти с ХОББ и не намират патологично висока 
сърдечна честота (>130 в мин., или ≥120 в мин. 
и нарастване с ≥15 удара в минута спрямо из-
ходната стойност). Удължаване на QTc интер-
вала (Fridericia’s) >450ms (мъже) или >470ms 
(жени) се наблюдава по-рядко при пациенти-
те на индакатерол 150μg (2.5%) в сравнение с 
индакатерол 300μg (4.9%), тиотропиум (5.0%) и 
плацебо (4.1%). Честотата на присъщите за кла-
са бета2-агонисти ефекти (вкл. хипергликемия 
и хипокалемия) е била сходна за двете дози ин-

Indacaterol – Safety and Cardio-circulatory 
Effects

Indacaterol is an inhaled long-acting β2-
agonist that provides 24-hour bronchodilation 
with once-daily dosing. Clinical trials of indacater-
ol in COPD have also demonstrated reduction of 
symptoms and improved health status. The re-
commended dose for Indacaterol is 150µg once 
daily and the maximum approved dose is 300µg 
once daily (35). The available data show a very 
good safety and tolerability profile of indacaterol 
when administered in doses up to and including 
600µg once daily (10, 12, 13, 18, 27). The studies 
evaluating the safety of indacaterol are oriented 
to monitoring the incidence of adverse and seri-
ous adverse events, cardiovascular effects and 
other effects, typical for the β2-agonists.

The safety and tolerability of 3 doses of inda-
caterol (150µg, 300µg and 600µg), with a focus 
on QTcF, have been evaluated in 404 healthy sub-
jects in a placebo and positive-controlled (moxi-
floxacin) randomized study (26). The mean, time-
matched QTcF interval changes for all indacaterol 
and placebo between baseline and Day 14 were 
significantly less than 5 msec (2.66, 2.98 and 3.34 
for indacaterol 150, 300 and 600 μg respectively). 
The authors did not find any clinically relevant ef-
fect on the QTcF interval after the administration 
of indacaterol at doses 2 to 4 times higher than 
the therapeutic dose (26). 

Vogelmeier et al. (44) evaluated the effect of in-
dacaterol 150μg and 300μg, tiotropium 18μg and 
placebo in COPD patients, and did not find abnor-
mally high heart rate (>130bpm, or ≥120bpm or 
an increase of  ≥15bpm compared to baseline). 
QTc interval prolongation (Fridericia’s) of >450ms 
(men) or >470ms (women) was observed more 
rarely in patients, receiving indacaterol 150μg 
(2.5%), compared to indacaterol 300μg (4.9%), 
tiotropium (5.0%) and placebo (4.1%). The fre-
quency of the effects typical for the beta2-ago-
nists class (incl. hyperglycemia and hypokalemia) 
was similar for the two indacaterol doses and pla-
cebo. 

Променлива Indacaterol, 150 μg 
(n = 144) 

Indacaterol, 300 μg 
(n = 146)

Placebo
(n = 124)

Пулса

Систолно АНб 

Диастолно АНв

QTc интервал 
Стойност >450/470 ms 
Удължаване с 30-60 ms 
Удължаване с >60 ms 

 0 
1 (0.7) 
1 (0.7) 

10 (6.9) 
28 (19.4) 

1 (0.7) 

1 (0.7) 
2 (1.4) 

0 

9 (6.2) 
30 (20.5) 

1 (0.7) 

0 
2 (1.6) 
2 (1.6) 

11 (8.9) 
30 (24.4)

1 (0.8) 

Таблица 1. Витални показатели и QTc (Fridericia’s) интервал (моди-
фицирано по 10).

Данните са представени като брой (%).
а > 130 или ≥ 120 удара в мин и ≥15 удара в мин. нарастване над изходния.
б > 200 mm Hg, или ≥ 180 mm Hg и нарастване ≥ 20 mm Hg спрямо изходното.
в > 115 mm Hg, или ≥ 105 mm Hg и нарастване ≥ 15 mm Hg спрямо изходното.

Variable Indacaterol, 150 μg 
(n = 144) 

Indacaterol, 300 μg 
(n = 146)

Placebo
(n = 124)

Pulsea

Systolic BPb 
Diastolic BPc

QTc interval 
Value >450/470 ms 

Prolongation by 30-60 ms 
Prolongation by >60 ms 

 0 
1 (0.7) 
1 (0.7) 

10 (6.9) 
28 (19.4) 

1 (0.7) 

1 (0.7) 
2 (1.4) 

0 

9 (6.2) 
30 (20.5) 

1 (0.7) 

0 
2 (1.6) 
2 (1.6) 

11 (8.9) 
30 (24.4)

1 (0.8) 

Table 1. Vital signs and QTc (Friedericia’s) interval (modified from ref. 
10).

Data presented as numbers (%).
a > 130 or ≥ 120 bpm and ≥15bpm increase versus baseline.
b > 200mm Hg, or ≥180mm Hg and ≥ 20mm Hg increase versus baseline.
c > 115mm Hg, or ≥105mm Hg and ≥ 15mm Hg increase versus baseline.
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дакатерол и плацебо.
Chapman и сътр. (10) проследяват безопас-

ността при приложението на индакатерол 150 
и 300 μg, в сравнение с плацебо в продълже-
ние на 52 седмици. Честотата на регистрирани-
те сериозни нежелани събития не се различа-
ва съществено в групите – индакатерол 150μg 
- 10.4%, индакатерол 300μg - 12.3% и плацебо 
- 10.5%. Не са наблюдавани клинично значими 
ефекти върху сърдечната честота, артериално-
то налягане или QTc интервала (табл. 1). 

Сходни с цитираните са резултатите (фигура 
1) и заключенията за промените във виталните 
показатели и QTc интервала след 3-месечно ле-
чение в проучването на Donohue и сътр. (14).

Chapman et al. (10) monitored the safety of 
indacaterol 150 and 300 μg compared to pla-
cebo for 52 weeks. The frequency of serious ad-
verse events did not differ significantly across the 
groups – indacaterol 150μg 10.4%, indacaterol 
300μg 12.3% and placebo 10.5%. No clinically sig-
nificant effects on the heart rate, arterial pressure 
or QTc interval were observed (table 1).

The above data are similar to the results and 
conclusions about changes in the vital signs and 
QTc interval in the study of Donohue et al. (14)  af-
ter 3 months of treatment  (figure 1).

Worth и сътр. (46) в своя анализ, насочен към 
оценката на сърдечната и мозъчно-съдова без-
опасност на индакатерол, използват данните 
от 3 проучвания фаза ІІІ при пациенти с ХОББ, 
с идентични критерии за включване, като лица 
със ССБ не са били целенасочено изключва-
ни. Проследената за безопасност популация 
включва наблюдение поне 6 месеца на 4 635 
пациенти на средна възраст 64 години. Неже-
ланите събития са описани според стандар-
тизираното групиране по MedRA – „аритмия”, 
„сърдечна недостатъчност”, „ИБС” и „мозъчно-
съдово нарушение” (46). 

Не е установено статистически значимо на-
растване на риска за нежелани сърдечно и мо-
зъчно-съдови събития с индакатерол спрямо 
плацебо (р=0.06, 0.09 и 1.00 за дозите 150, 300 
и 600 μg). В сборната група от всички лица, ле-
кувани с индакатерол (150, 300 и 600 μg) отно-
сителният риск за нежелано съдово събитие – 
0.98 (95% СІ 0.72, 1.34, р=0.934) не се различава 
статистически значимо спрямо общата група 

Worth et al. (46) in their analysis to evaluate the 
cardiac and cerebrovascular safety of indacaterol, 
used data from 3 Phase III studies in patients with 
COPD with identical inclusion criteria, where pa-
tients with concomitant CCV conditions were not 
explicitly excluded. The safety population includ-
ed 4 635 patients of mean age 64 years, followed-
up for at least 6 months. Adverse events were 
described using the standard MedDRA grouping 
–“arrhythmia”, “heart failure”, “ischemic heart dis-
ease” and “cerebrovascular disorders" (46).

No statistically significant increase of the risk 
for adverse cardio and cerebrovascular events 
was detected for indacaterol compared to pla-
cebo (р=0.06, 0.09 and 1.00 for doses of 150, 300 
and 600 μg). There was no statistically significant 
difference in the relative risk for adverse vascular 
event – 0.98 (95%СІ, 0.72, 1.34, р=0.934) in the 
composite group of all patients, treated with in-
dacaterol (150, 300 and 600 μg) compared to the 

Фигура 1. Честота на промени във витални показатели и QTc след 3-месечно лечение (модифицирано от 14).
Figure 1. Vital signs and QTc interval changes after 3 months of treatment (modified from ref. 14).

IND – индакатерол | Indacaretol – 150, 300 и 600 μg; PL-BО – плацебо | placebo; FORM – формотерол | formoterol; SALM – салметерол | salmeterol; N = брой проследени пациенти 
на съответното лечение | number of patients in the respective treatment groups.
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сравнявани активни лекарства (комбинация от 
формотерол, тиотропиум и салметерол), както 
и при включването на получавалите плацебо 
към нея - 1.13 (95% CI 0.86, 1.47, p=0.389). Сход-
но е заключението по отношение сериозните 
сърдечно и мозъчно-съдови нежелани съби-
тия (46).

Във всички групи, вкл. тази с плацебо, пове-
чето от нежеланите сърдечно-съдови събития 
са от групата „аритмия”. Честотата им за инда-
катерол е подобна на тази при друго лечение 
(формотерол, салметерол, плацебо) – 2.2-2.9% 
и 2.0-2.7% съответно, и не нараства с покач-
ването на дозата на индакатерол. Единични 
са случаите на предсърдно мъждене – 3 за 
индакатерол 150μg, 1 за салметерол, 3 за тиот-
ропиум и 3 при плацебо. Значимо нарастване 
(>60msec) на QTc интервала или подчертано 
високи стойности (500msec) е отбелязано при 
единични пациенти. В подгрупа с Холтер мони-
ториране в едно от проучванията (13) средната 
24-часова сърдечна честота не се е различава-
ла статистически значимо в лечебните групи 
(индакатерол 150 и 300 μg, тиотропиум и пла-
цебо).

При пациентите с един или повече сърдеч-
но-съдови рискови фактори честотата на не-
желани съдови събития е сходна с тази при 
плацебо (за индакатерол 600μg и плацебо - 
3.3%) или малко по-висока (формотерол 4.1%, 
салметерол 4.8%, индакатерол 300μg 5.4%, 
индакатерол 150μg 5.6% и тиотропиум 5.8%). 
Наличието на предшестващ рисков фактор из-
глежда има най-голямо значение за появата на 
сърдечно съдово нежелано събитие, незави-
симо от прилаганото лечение, но не е правен 
статистически анализ (46). Единични са случа-
ите (под 1%) на сериозните нежелани събития 
във всички групи.

При анализ на безопасността в сборните 
данни от всички проучвания при ХОББ е уста-
новена малко по-голяма честота на сърдечно 
и мозъчно-съдовите (кардио-церебралните 
съдови) сериозни нежелани събития при ин-
дакатерол (0.057, 0.043, 0.039, 0.035 събития за 
пациенто/година за 75, 150, 300 и 600 μg съот-
ветно, в сравнение с 0.028 при плацебо). Чес-
тотата им, обаче, е сходна с тази при активните 
контроли с тиотропиум - 0.056 и салметерол - 
0.036 (5). Не е демонстрирана и дозо-зависима 
връзка. Кардио-церебралните съдови събития 
са анализирани отделно и според липсата/
наличието на сърдечно-съдови рискови фак-
тори. Много малко от пациентите без рискови 
фактори, лекувани с индакатерол, съобщават 
такива събития (5). 

Относителната честота на сърдечно-съдови 
сериозни нежелани събития в проследената за 
безопасност популация с ХОББ е представена 
във фигура 2 (по  Armstrong (3)).

В проследената за безопасност популация с 
ХОББ рискът (HR) за важни сърдечно-съдови 
нежелани събития (миокарден инфаркт, мо-

overall group of active comparators (combina-
tion of formoterol, tiotropium and salmeterol), 
even after inclusion of patients on placebo – 
1.13 (95%CI, 0.86, 1.47, p=0.389). The conclusion 
on serious cardio and cerebrovascular adverse 
events was similar (46). 

The majority of adverse cardiovascular events 
in all groups, including the placebo group, belong 
to the “arrhythmia” group. The frequency rate for 
indacaterol is similar to that for other treatments 
(formoterol, salmeterol, placebo) – 2.2-2.9% и 
2.0-2.7% respectively, and does not increase with 
the increase of the indacaterol dose. Individual 
cases of atrial fibrillation were reported – 3 for 
indacaterol 150μg, 1 for salmeterol, 3 for tiotro-
pium and 3 for placebo. A significant QTc interval 
prolongation (>60msec) or markedly high values 
(500msec) was registered in isolated patients. 
There were no statistically significant differences 
in the mean 24-hour heart rate across the thera-
peutic groups (indacaterol 150 and 300 μg, tiotro-
pium and placebo) in a subset of patients with 
Holter monitoring in one of the studies (13). 

In patients with one or more cardiovascular risk 
factors, the frequency of vascular adverse events 
was similar to that with placebo (for indacaterol 
600μg and placebo – 3.3%) or slightly higher (for-
moterol 4.1%, salmeterol 4.8%, indacaterol 300μg 
5.4%, indacaterol 150 μg 5.6% and tiotropium 
5.8%). The presence of a previous risk factor ap-
pears to be most important for the occurrence of 
an adverse cardiovascular event, irrespective of 
the treatment administered, though no statistical 
analysis has been carried out (46). Only individual 
cases of serious adverse events (below 1%) have 
been registered in all groups.

A safety analysis of pooled data from all stud-
ies in COPD has found a slightly higher frequency 
of cardiac and cerebrovascular (cardio-cerebral 
vascular) serious adverse events for indacaterol 
(0.057, 0.043, 0.039, 0.035 events per patient year 
for 75, 150, 300 and 600 μg, respectively) versus 
0.028 for placebo. Their frequency however is 
similar to that in the active controls, receiving 
tiotropium – 0.056 and salmeterol – 0.036 (5). No 
dose-dependent relationship has been demon-
strated either. The cardio-cerebral vascular events 
were assessed both independently and accord-
ing to the absence/presence of cardiovascular 
risk factors. Such events have been reported by 
a very small number of patients without risk fac-
tors, treated with indacaterol (5).

The relative frequency of cardio-vascular seri-
ous adverse events in the safety population of 
COPD patients is presented in figure 2 (from Arm-
strong (3)). 

The risk (HR) for significant cardiovascular 
adverse events (myocardial infarction, cerebro-
vascular event – MACE according to FDA) in the 
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зъчно-съдов инцидент – МАСЕ на FDA) за всич-
ки дози индакатерол е по-нисък от единица 
и няма статистически значима разлика с този 
при плацебо – HR (96% СІ) - 0.74 (0.37, 1.50), 0.49 
(0.21, 1.13), 0.62 (0.23-1.65) за индакатерол 150, 
300 и 600 μg съответно. Сходни са стойностите 
за HR за формотерол 0.74 (0.29, 1.87) и салмете-
рол 0.49 (0.18-1.38) (5).

Липсата на повишена честота на сърдечно 
и мозъчно-съдови събития при лечение с ин-
дакатерол съвпада с данните за смъртността 
в проследената популация с ХОББ, която е по-
ниска за всички дози индакатерол в сравнение 
с плацебо. Това индиректно подкрепя тезата 
за липса на значими сърдечно-съдови ефекти, 
които да допринасят за смъртността (5). 

Въз основа на анализа на публикуваните 
проучвания за приложението на индакатерол 
при ХОББ може да се приеме, че: 
1. Присъщи на β2-агонистите ефекти, като зна-

чимо нарастване на сърдечната честота и 
удължаване на QTc интервала, обичайно не 
са наблюдавани;

2. Индакатерол не е свързан с повишен риск за 
сърдечно-съдови и мозъчно-съдови нежела-
ни събития при ХОББ;

3. Сърдечно и мозъчно-съдовият профил на 
безопасност на индакатерол при пациен-
ти с ХОББ е сходен с този на останалите β2-
агонисти с дълго действие, независимо от 
липсата или наличието на сърдечно-съдови 
рискови фактори. 

Статията е публикувана със съдействието 
на Novartis. 

safety population of COPD patients for all doses 
of indacaterol was lower than 1, without statisti-
cally significant difference compared to placebo 
– HR (96% СІ) – 0.74 (0.37-1.50), 0.49 (0.21-1.13), 
0.62 (0.23-1.65) for indacaterol 150, 300 and 600 
μg, respectively. HR values for formoterol 0.74 
(0.29-1.87) and salmeterol 0.49 (0.18-1.38) were 
similar (5).

The absence of increased frequency of cardio 
and cerebrovascular events during treatment 
with indacaterol correlates with mortality data 
for the followed-up COPD population, which 
was lower for all indacaterol doses compared to 
placebo. This indirectly supports the hypothesis 
of absence of significant clinically relevant car-
diovascular events contributing to mortality (5).

Based on the analysis of the published stud-
ies on the use of indacaterol in COPD, it could be 
concluded, that:  
1. Effects, inherent of the class of β2-agonists, 

such as significant increase of the heart rate or 
QTc prolongation, usually are not observed.

2. Indacaterol is not associated with an increased 
risk for cardiovascular and cerebrovascular 
adverse events in COPD.

3. The cardio and cerebrovascular safety profile 
of indacaterol in COPD patients is similar 
to that of other long-acting β2-agonists, 
irrespective of the absence or presence of 
cardiovascular risk factors.  

The article is sponsored by Novartis. 
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Сърдечно-съдови сериозни нежелани събития

Фигура 2. Сърдечно-съдови сериозни нежелани събития при болни с ХОББ. 
Figure 2. Cardio-vascular serious adverse events in COPD patients.

IND – индакатерол | Indacaretol – 150, 300 и 600 μg; PL-BO – плацебо | placebo; FORM – формотерол | formoterol; TIO – тиотропиум | tiotropium; 
SALM – салметерол | salmeterol; N = брой проследени пациенти на съответното лечение | number of patients in the respective treatment groups.
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