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Резюме 
За добрия контрол на хроничните заболявания като бронхиална астма и хронична обструк-

тивна белодробна болест (ХОББ) е важна употребата на дългодействащи медикаменти, които да 
осигурят добрия комплайънс на пациентите. 

Vilanterol (VI) е нов дългодействащ бета2-агонист (LABA), който е с еднократно дневно дозира-
не и осигурява контрол на симптомите на астмата и ХОББ до 24 часа. Клинично е доказано, че 
VI е с бързо начало на действие и подобрява белодробната функция на пациентите със средно-
тежка до тежка ХОББ, както и че осигурява продължителна бронходилатация при пациентите с 
астма на контролираща терапия с инхалаторни кортикостероиди (ICS).

Fluticasone furoate (FF) е нов, мощен ICS, който е с продължително действие и удължено задър-
жане в белия дроб, което го прави подходящ за еднократно дневно дозиране. FF е резистентен 
на оксидативния стрес, което го прави подходящ и за контрол на възпалението при респиратор-
ните заболявания като ХОББ и астма.

Комбинацията FF/VI подобрява симптомите, намалява честотата на острите екзацербации и 
води до по-добър контрол на астмата и ХОББ. 

Препоръчва се за лечение на астма при възрастни и деца над 12 години, които имат нужда от 
комбинирана терапия поради лош контрол на заболяването на фона на лечение с ИКС и бързо-
действащи бета2-агонисти при нужда (SABA). Одобрени за астма са дозировки от 92/22 и 184/22 
μg, еднократно дневно.

FF/VI се препоръчва и за лечение на симптомите при възрастни с ХОББ с форсиран експирато-
рен обем за една секунда (ФЕО1) <70% (постбронходилататорно) и анамнеза за екзацербации, 
въпреки редовната бронходилататорна терапия. Одобрен е в дозировка от 92/22 μg, веднъж 
дневно.
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Abstract: 
In the treatment of chronic diseases such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD), it is a major advantage to have long-acting therapies to improve patient compliance. 
Vilanterol (VI) is a novel long-acting beta2-agonist (LABA) with once daily regimen that provides 

relief of the symptoms su�ered by asthma and COPD patients for up to 24h. It has been shown 
clinically that vilanterol has a rapid onset of action and improves lung function in patients su�ering 
with moderate to severe COPD and a prolonged duration of bronchodilation is achieved for at least 
24h in asthma patients receiving maintenance inhaled corticosteroid (ICS) therapy.

Fluticasone furoate (FF) is a novel, potent ICS with a long duration of action and prolonged retention 
in the lung, suggesting that it is suitable for once-daily dosing. FF is resistant to oxidative stress and is 
suitable for the control of in�ammation in respiratory diseases, such as COPD and asthma.

Combination therapy with FF/VI improves symptoms, reduces severe exacerbation rate and 
achieves better asthma control in more patients with asthma and COPD.

FF/VI is recommended for treatment of asthma in adults and adolescents aged at least 12 years who 
require a combination medicinal product because their symptoms are not adequately managed with 
inhaled corticosteroids and "as-needed" inhaled short-acting beta2-agonist. Two strengths of FF/VI 
have been approved for asthma: 92/22 and 184/22 μg, given once daily.

FF/VI is also recommended for treatment of symptoms in adults with COPD with a forced expiratory 
volume in 1 second (FEV1) lower than 70% predicted normal (postbronchodilator) with a history of 
exacerbation, despite regular bronchodilator therapy. The approved strength in COPD is 92/22 μg 
once daily.
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Asthma and chronic obstructive pulmonary dis-
ease (COPD) are both chronic diseases of the air-
ways imposing signi�cant burdens on healthcare 
systems worldwide (34). The major characteristics 
of asthma include in�ammation (usually allergic), 
air�ow obstruction, and bronchial hyperrespon-
siveness. It involves a number of in�ammatory 
cells and mediators (including histamine, leukot-
rienes, and cytokines) that cause a reversible air-
�ow obstruction. 

In contrast, COPD is characterized by a progres-
sive reduction in air�ow that cannot be fully re-
versed. This is linked with an abnormal in�amma-
tory response with thickening and in�ammation 
of the airways due to an uncontrolled in�ltration 
of in�ammatory cells into the lungs, primarily as 
a result of the exposure to noxious particles and 
gases. 

Failure to achieve asthma control a�ects pa-
tients' quality of life, for example through persis-
tent symptoms, more frequent exacerbations and 
missed work and school time, placing demands 
on emergency care facilities (16, 32). A variety 
of treatments are available for asthma but there 
remains potential to improve the level of disease 
control in adults and children (40).

Inhaled corticosteroids (ICS) are the most ef-
fective controller medications for the �rst-line 
treatment of asthma in adults and children and 
are also used at later stages in combination with 
other medications, speci�cally long-acting be-
ta2-agonists (15). ICS are typically developed for 
twice-daily dosing but once-daily evening dos-
ing of an ICS has been reported to signi�cantly 
improve adherence to therapy compared with 
twice-daily dosing (93.3% v/s 89.3%, p<0.001) in 
an open-label 12 week study of mometasone fu-
roate (30). This is a bene�t that has the potential 
to improve patient outcomes, given the associa-
tion between poor adherence rates (particularly 
for controller medications) and uncontrolled 
asthma in children and adults (35, 36).

Fluticasone furoate: once-daily evening 
treatment versus twice-daily treatment in 
moderate asthma (40)

Several animal and human pharmacology stud-
ies show that the novel ICS �uticasone furoate 
(FF) has a long duration of action and prolonged 
retention in the lung, suggesting that it is suitable 
for once-daily dosing (38). FF (Fig. 1) and �utica-
sone propionate (FP) are structurally di�erent. At 
the C-17α position, FF contains an ester derived 
from 2-furoic acid which replaces the simpler pro-
pionate ester. These di�erences mean that FF has 

Бронхиалната астма (БА) и хроничната об-
структивна белодробна болест (ХОББ) са хро-
нични заболявания на дихателните пътища, 
които представляват сериозна тежест за здра-
веопазването в световен мащаб (34). Основни-
те характеристики на БА са възпаление (най-
често алергично), бронхиална обструкция и 
хиперреактивност на дихателните пътища. В 
патофизиологията на заболяването участват 
редица възпалителни клетки и медиатори (хи-
стамин, левкотриени, цитокини), които пре-
дизвикват обратима обструкция.

ХОББ се характеризира с прогресивна загуба 
на дихателна функция и ненапълно обратима 
обструкция. Тези промени са свързани с аб-
нормен възпалителен отговор, с възпаление и 
ремоделиране на дихателните пътища, дължа-
щи се на неконтролирана инфилтрация на въз-
палителни клетки в белите дробове, в резултат 
основно на експозицията на вредни частици и 
газове. 

Невъзможността за постигане на контрол на 
БА се отразява негативно върху качеството на 
живот на пациентите поради персистиращите 
симптоми, по-чести екзацербации и пропус-
нати работни и учебни дни, както и нуждата 
от спешна помощ (16, 32). Въпреки че към мо-
мента има различни групи медикаменти, които 
се използват за лечение на БА, все пак остава 
потенциал за нови терапевтични стратегии за 
подобряване на нивото на контрол на заболя-
ването при възрастните и децата (40).

Към момента инхалаторните кортикостеро-
иди (inhaled corticosteroids, ICS) са най-ефек-
тивните контролиращи медикаменти за първа 
линия на лечение на БА, а в по-късните стадии 
се използват в комбинация с други лекарства, 
особено с дългодействащите бета2-агонисти 
(15). ICS са разработени за двукратно днев-
но приложение, но резултатите от отворено 
12-седмично проучване с mometasone furoate 
показват, че еднократното вечерно дозиране 
води до по-добър комплайънс в сравнение с 
двукратното прилагане (93.3% срещу 89.3%, 
p<0.001) (30). Това е предимство, което има 
потенциала да подобри резултатите при па-
циентите, като се има предвид, че съществу-
ва значима връзка между лошия комплайънс 
(особено към контролиращите лекарства) и 
лошия контрол на заболяването при възраст-
ните и децата (35, 36). 
Fluticasone furoate: еднократен вечерен 
срещу двукратен прием при средно тежка 
астма (40)

Редица фармакологични проучвания при жи-
вотни и хора показват, че новият ICS �uticasone 
furoate е с продължително действие и удълже-
но задържане в белия дроб, което предполага, 
че е подходящ за еднократно дневно дозиране 
(38). FF (Фиг. 1) и �uticasone propionate (FP) са 
различни по структура. На позиция C-17α, FF 
съдържа естер, получен от α-фуранкарбонова 
киселина, който заменя химически по-простия 
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more complete occupancy of the 17α pocket in 
the glucocorticoid receptor (4) and higher gluco-
corticoid receptor binding a�nity than FP (33). 
Several dose-ranging studies in asthma patients 
have demonstrated that FF has a favourable e�-
cacy and safety pro�le when administered once-
daily in the evening (2, 5, 6). 

пропионатен естер. Тази разлика определя по-
пълното заемане на 17α джоба на КС-рецептор 
(4) и по-високия свързващ афинитет към КС-
рецептори на FF в сравнение с FP (33). Това се 
доказва и от резултатите от редица дозоопре-
делящи проучвания при астматици, които де-
монстрират, че FF е с добър ефект и профил на 
безопасност при еднократно вечерно прило-
жение (2, 5, 6).
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Фиг. 1. Химическа структура на �uticasone furoate.

Fig. 1. Chemical structure of �uticasone furoate.

Наскоро проведено проучване сравнява 
ефикасността и безопасността на еднократния 
срещу двукратен режим на приложение на FF 
и плацебо при пациенти с неконтролирана БА 
на фона на некортикостероидно контролира-
що, или с краткодействащи бета2-агонисти ле-
чение. Основната цел е да се изследва хипоте-
зата, че еднократното дозиране не е с по-лош 
ефект от двукратното (след едномесечно лече-
ние) по отношение на белодробната функция 
– вечерен ФЕО1, измерен преди приемане на 
дозата. В изследването като активни контроли 
са включени и два дозови режима на FP – едно-
кратен и двукратен.

Проучването (рандомизирано, плацебо-
контролирано, кросовер) включва пациенти 
(n=190) със средно-тежка персистираща БА, 
на възраст >/=12 години, с пребронходилата-
торен ФЕО1 от 40-85% от предвидения, и об-
ратимост от >12% и 200ml (27). Пациентите са 
приемали SABA, но не и ICS за период от >/=8 
седмици, като е било разрешено да се приемат 
LABA, метилксантини, кромони или левкотри-
ен-рецепторни антагонисти (спирани в етапа 
на скрининг). Не е бил разрешен приемът на 
перорални, парентерални или депо корти-
костероиди (8 седмици) и анти-IgE терапия 
(12 седмици) преди скрининга. Изключващи 
критерии са били: тютюнопушене в рамките 
на една година преди проучването; анамнеза 
за >10 пакетогодини; наличие на респиратор-
на инфекция, животозастрашаваща астма или 
екзацербация на БА, изискваща хоспитализа-
ция – 6 месеца, или перорална терапия с КС – 8 
седмици преди скрининга.

Recent study compares the e�cacy and safety 
of once-daily versus twice-daily FF regimens with 
each other and with placebo in patients uncon-
trolled on a non-corticosteroid controller or short-
acting beta2- agonist alone. The study speci�cally 
tested the hypothesis that a once-daily regimen is 
not inferior to a twice-daily regimen with respect 
to lung function (evening pre-dose FEV1 after 4 
weeks treatment. FP once-daily and twice-daily 
regimens were included as active controls.

The study (randomized, placebo-controlled, 
crossover) includes patients (n=190) with mod-
erate persistent asthma, aged 12 years or more 
with a pre-bronchodilator FEV1 of 40-85% of pre-
dicted normal value and reversibility of FEV1 to 
inhaled salbutamol of at least 12% and at least 
200ml (27). Patients were taking SABA and had 
not taken ICS for >/=8 weeks, but could have 
taken LABAs, xanthines, cromones, or leukotri-
ene modi�ers provided they had been stopped at 
screening. Patients had to refrain from using oral, 
parenteral, and depot forms of corticosteroids in 
the 8 weeks before screening and anti-IgE thera-
py in the 12 weeks before screening. We excluded 
patients who had smoked in the year before the 
study, those with a smoking history of >10 pack-
years, and individuals with a respiratory infection, 
life-threatening asthma, or asthma exacerbations 
requiring either hospitalization in the 6 months 
before screening or oral corticosteroids in the 8 
weeks before screening.
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За всички четири активни терапии стойно-
стите на вечерния ФЕО1, измерен преди при-
емане на дозата, са били значимо по-високи в 
сравнение с плацебо. За пациентите на FP е ус-
тановено по-голямо повишение на тези стой-
ности при двукратното дозиране в сравнение 
с еднократния прием (подобни данни на тези, 
получени при предишни проучвания) (26, 31). 
От друга страна, FF се оказва подходящ за ед-
нократно дозиране, тъй като както еднократ-
ното, така и двукратното приложение (еднаква 
обща дневна доза) води до сходно подобре-
ние на белодробната функция. Резултатите за 
ефекта на FF са подобни на тези, получени при 
три други дозоопределящи проучвания при 
пациенти с различна по тежест БА, при които 
еднократното прилагане на FF – веднъж/вечер 
за период от 8 седмици в дозировка 50-800 μg 
е довело до по-добро повлияване на симпто-
мите и на белодробната функция, в сравнение 
с плацебо (2, 5, 6).

И двата дозови режима на FF са били добре 
понесени, като процентът на докладваните не-
желани реакции е сходен с този при плацебо. 
Регистрирана е само една екзацербация на БА, 
без случаи на дисфония или орофарингеална 
кандидиаза. Единствено инфекциите на гор-
ните дихателни пътища (ГДП) са били по-чести 
при FF в сравнение с плацебо, без да се асоци-
ират с влошаване на контрола на астмата. На-
маляване на уринния кортизол (UC) съответно 
с 16% и 25% (в сравнение с плацебо) е наблю-
давано при пациентите на FF 100μg двукратен 
и FF 200μg еднократен прием. Тези резултати 
контрастират на данните от предишните про-
учвания, които не показват супресия на UC 
при пациентите с астма, на лечение с дози до 
600μg, еднократно дневно за период от 8 сед-
мици (2, 5, 6). В групата на FP 100μg двукратно/
дневно е наблюдавано подобно намаляване 
на UC – 19%. Не са описани странични ефекти, 
които могат да бъдат отдадени на кортизоло-
вата супресия.
Заключение 

Липсата на добър комплайънс към ICS при 
пациентите с астма е предиктор за субопти-
мален контрол на заболяването, и по-лоша 
прогноза при децата и възрастните (35, 37, 
39). Еднократният дозов режим на ICS има по-
тенциал да предложи по-добър комплайънс, 
чрез по-голямо удобство за пациентите, при 
осигуряване на продължителен 24-часов кон-
трол на възпалението и симптомите. Резулта-
тите показват, че четириседмичното лечение 
с FF в доза 200μg веднъж/вечер е с по-добра 
ефикасност и подобен профил на безопасност 
в сравнение с плацебо при пациентите със 
средно-тежка БА, и не е с по-слаб ефект от FF 
100μg два пъти дневно. Установена е известна 
кортизолова супресия на фона на FF, въпре-
ки че такава не е наблюдавана при предишни 
проучвания с по-високи дози FF, за по-дълъг 
период от време. Така, въпреки че са необхо-

All four active treatment arms were associated 
with signi�cantly higher pre-dose FEV1 values 
than placebo. With FP, a numerically higher in-
crease in pre-dose FEV1 with twice-daily dosing 
than with once-daily dosing was observed (in 
line with di�erences previously reported for FP 
once versus twice daily) (26, 31). FF appears to be 
suitable for once-daily dosing as both once-daily 
and twice-daily dosing (same total daily dose) 
produced similar improvements in lung function. 
The e�cacy results for FF in the current study are 
consistent with the results of three dose-ranging 
studies in patients with di�erent levels of asthma 
severity, in which 8 weeks of FF administered once 
daily in the evening produced superior improve-
ments in lung function and symptoms relative to 
placebo at doses of 50-800 μg once daily (2, 5, 6).

Both regimens of FF were well tolerated and AE 
reporting rates were similar to placebo. There was 
only one asthma exacerbation among patients 
receiving FF and no dysphonia or oropharyngeal 
candidiasis. Upper respiratory tract infections 
(URTIs) were the only event to be reported more 
often in the FF groups than with placebo, and 
were not associated with loss of asthma control. 
A reduction in urinary cortisol (UC) of 16% and 
25% (relative to placebo) was observed with FF 
100μg BD and FF 200μg OD, respectively, and this 
�nding contrasts those of other FF dose-ranging 
studies in which patients with asthma did not 
show any UC suppression relative to placebo af-
ter 8 weeks treatment at doses up to 600μg once 
daily (2, 5, 6). There was a numerical reduction in 
UC of the same magnitude (19%) in the FP 100μg 
twice-daily regimen. No adverse safety events 
were recorded in the current study that could be 
attributed to cortisol suppression.

Conclusion
Lack of adherence to ICS treatment in asthma 

patients is a predictor of suboptimal disease con-
trol and poor outcome in children and adults (35, 
37, 39). A once-daily ICS regimen has the poten-
tial to improve adherence by o�ering greater 
convenience while ensuring continuous 24-hour 
control of in�ammation and symptoms. In con-
clusion, four weeks treatment with FF given as a 
200μg dose once daily in the evening has superi-
or e�cacy and similar tolerability compared with 
placebo in patients with moderate asthma, and 
is non-inferior to a FF 100μg twice-daily regimen 
as measured by pre-dose FEV1 response. Some 
cortisol suppression was noted with FF, although 
this was not observed in previous studies that 
used higher doses of FF and for longer treatment 
durations. Although con�rmatory studies are re-
quired, the data support the use of FF as a once-
daily, evening dosed, treatment in asthma. 
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дими допълнителни проучвания, всички данни 
досега подкрепят тезата за по-добрия ефект 
от еднократното вечерно приложение на FF 
за контрол на пациентите с астма.

Vilanterol – нов дългодействащ β2-
адренорецепторен агонист с 24-часово 
действие: in vitro фармакологична характе-
ристика (34)

Бета2-адренорецепторните (beta2-AR) аго-
нисти играят основна роля в терапията както 
на БА, така и на ХОББ чрез гладкомускулна ре-
лаксация на дихателните пътища, оказвайки 
директно действие върху beta2-AR G-протеин 
свързания рецептор (GPCR). Стимулирането на 
beta2-AR активира G-протеин, който от своя 
страна активира аденилил циклазата, която 
увеличава интрацелуларните нива на 3'-5'-ци-
кличния аденозин монофосфат (cAMP). Това 
води до активиране на протеинкиназа А (PKA), 
която може да предизвика гладкомускулна ре-
лаксация или чрез намаляване на миозин-ре-
гулаторната лековерижна киназна активност, 
или чрез фосфорилиране на Ca2+-зависимите 
K+ канали, въпреки че тяхното стимулиране с 
beta2-AR агонисти може да бъде и PKA-незави-
сим процес.

След създаването през 60-те години на ми-
налия век на SABA като salbutamol, усилията 
на учените са насочени към откриването на 
молекули с по-дълго действие, които да осигу-
рят по-добър контрол на симптомите и бело-
дробната функция. В резултат на тези усилия са 
създадени salmeterol и formoterol, които осигу-
ряват облекчаване на симптомите за поне 12 
часа. Тези дългодействащи beta2-AR агонисти 
се прилагат двукратно дневно както при БА (не 
самостоятелно), така и при ХОББ. 

LABA са ключова група медикаменти в тера-
пията на БА и съвременните указания ги пре-
поръчват в комбинация с ниски до средно-ви-
соки дози ICS. Доказано е, че тази комбинация 
води до по-добър контрол на астмата, и че аст-
матиците на терапия с LABA+ICS са с по-малко 
екзацербации, в сравнение с пациентите само 
на ICS. От 90-те години на миналия век Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD) препоръчва употребата на LABA за 
лечение на пациенти с ХОББ в стадий II до IV. 
При ХОББ, LABA се използват и в комбинация 
с дългодействащи мускаринови антагонисти 
(LAMA). Тази комбинация осигурява значител-
но подобрение на белодробната функция и 
подобрява прогнозата повече в сравнение с 
монотерапията с LABA или LAMA. 

Въпреки напредъка в лечението на обструк-
тивните заболявания, все още главен проблем 
остава лошия комплайънс на пациентите към 
терапията, основно поради честотата на до-
зовите режими (двукратно приложение) и 
сложността на начините на приложение. Сле-
дователно, създаването на ново поколение 

In vitro pharmacological characterization of 
vilanterol, a novel long-acting beta2-adreno-
ceptor agonist with 24-hour duration of action 
(34)

Beta2-Adrenoceptor (beta2-AR) agonists play 
a major role in the management of both asthma 
and COPD by increasing air�ow into the lungs 
via relaxation of the airways. beta2-AR agonists 
achieve relaxation of the smooth muscle in the 
bronchial airway by acting directly on the beta2-
AR G-protein coupled receptor (GPCR). Stimula-
tion of the beta2-AR activates G-protein αs that 
stimulates adenylyl cyclase to increase the in-
tracellular levels of 3'-5'-cyclic adenosine mono-
phosphate (cAMP). This in turn activates protein 
kinase A (PKA) that can cause smooth-muscle re-
laxation either via a reduction in myosin-regula-
tory light chain kinase activity or phosphorylation 
of Ca2+-dependent K+ channels, though stimula-
tion of the latter with beta2-AR agonists has also 
been shown to be PKA independent. 

Since the development of short acting beta2-
AR agonists such as salbutamol in the 1960s, con-
tinued research in this area has endeavored to 
develop molecules with a longer duration of ac-
tion and provide better control of symptoms and 
lung function. As a consequence, salmeterol and 
formoterol were developed, providing relief for 
at least 12h. These long-acting beta2-AR agonists 
are used as twice daily bronchodilators in both 
asthma (only in combination) and COPD. 

LABAs remain a key therapy for the manage-
ment of asthma and are now recommended for 
use in combination with a low to medium dose 
of an ICS. This combination has been shown to 
give improved control of asthma with good evi-
dence showing that asthmatic patients treated 
with a single inhaler containing both LABA and 
ICS experience fewer exacerbations than similar 
patients on ICS alone. Since the late 1990s, the 
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 
Disease (GOLD) has recommended the use of LA-
BAs in the treatment of COPD patients in stages 
II to IV of the disease. As with asthma, the use of 
combination therapy has been extended further 
for COPD patients with the alliance of a LABA and 
a long-acting muscarinic antagonist (LAMA). This 
combination has been shown to produce signi�-
cant improvements in lung function and other 
outcomes compared with the use of the LABA or 
LAMA alone. 

Despite improvements in treatment for ob-
structive diseases, a major problem in the man-
agement of both asthma and COPD continues 
to be poor patient compliance and adherence to 
treatment plans due to the frequency of dosing 
regimens and the complexities of delivery. There-
fore, development of the next generation of LA-
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Клинично е доказано, че VI има бързо начало 
на действие и подобрява белодробната функ-
ция при пациентите със средно-тежка до теж-
ка ХОББ при еднократно дневно приложение. 
Допълнително, също клинично е установено, 
че еднократното прилагане на VI води до про-
дължителна бронходилатация за поне 24 часа 
при пациентите с БА, получаващи поддържаща 
терапия с ICS.

При предклиничните фармакологични из-
следвания VI проявява субнаномоларен афи-
нитет към beta2-AR, който е сравним с този на 
salmeterol и е по-висок в сравнение с olodaterol, 
formoterol и indacaterol. Vilanterol е с подобна 
на salmeterol селективност за beta2 > beta1-AR 
и beta3-AR, но е със значитено по-добър про-
фил на селективност в сравнение с formoterol 
и indacaterol. Ефикасността на vilanterol е срав-
нима с тази на indacaterol, но е значимо по-ви-
сока от тази на salmeterol. 

В дихателните пътища на човека vilanterol 
е с по-бързо начало на действие и с по-про-
дължителен ефект от salmeterol, осигурявайки 
значима бронходилатация 22 часа след прие-
ма. Резултатите от проучванията показват, че 
vilanterol е нов, мощен и селективен beta2-AR 
агонист с дълго действие, което го прави под-
ходящ за еднократно дозиране при БА и ХОББ.

It has been shown clinically that vilanterol has 
a rapid onset of action and improves lung func-
tion in patients su�ering with moderate to severe 
COPD when administered once daily. In addition, 
it has been shown clinically that when vilanterol 
is administered once daily, a prolonged duration 
of bronchodilation is achieved for at least 24h in 
asthma patients receiving maintenance ICS ther-
apy. 

In preclinical pharmacological studies, vilanter-
ol displayed a subnanomolar a�nity for the be-
ta2-AR that was comparable with that of salme-
terol but higher than olodaterol, formoterol, and 
indacaterol. In cAMP functional activity studies, 
vilanterol demonstrated similar selectivity as sal-
meterol for beta2 over beta1-AR and beta3-AR, 
but a signi�cantly improved selectivity pro�le 
than formoterol and indacaterol. Vilanterol also 
showed a level of intrinsic e�cacy that was com-
parable to indacaterol but signi�cantly greater 
than that of salmeterol. 

In human airways, vilanterol was shown to have 
a faster onset and longer duration of action than 
salmeterol, exhibiting a signi�cant level of bron-
chodilation 22h after treatment. From these in-
vestigations, the data for vilanterol are consistent, 
showing that it is a novel, potent, and selective 
beta2-AR receptor agonist with a long duration of 
action. This pharmacological pro�le combined with 
clinical data is consistent with once a day dosing 
of vilanterol in the treatment of both asthma and 
COPD. 

LABA, които да бъдат с бързо начално дейст-
вие и 24-часова продължителност на ефекта е 
от изключителна важност за подобряване на 
комфорта, а оттам и на комплайънса на паци-
ентите с БА и ХОББ.

Vilanterol trifenatate (Фиг. 2) е нов LABA с 
24-часово действие и е създаден за инхалатор-
но приложение веднъж дневно, в комбинация 
с ICS при ХОББ и БА, и за приложение веднъж 
дневно в комбинация с LAMA при ХОББ.

BAs, which are fast acting and have 24h duration 
of action on air�ow, could improve patient con-
venience and, therefore, compliance within both 
these disease populations. 

Vilanterol trifenatate (Fig. 2) is a novel LABA 
with 24h activity in development for inhaled once 
daily administration in combination with an ICS 
for both COPD and asthma and once daily treat-
ment in combination with a LAMA for COPD. 

Фиг. 2. Химическа структура на vilanterol. 

Fig. 2. Chemical structure of vilanterol.
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Modulation of allergen-induced 
bronchoconstriction by �uticasone furoate 
and vilanterol alone or in combination (29)

In sensitized individuals with asthma, the re-
sponse to inhaled allergen exposure is often evi-
dent as a biphasic decline in lung function com-
prising the early and late asthmatic responses 
(EAR/LAR). The LAR is regarded as the more clini-
cally important response and is typical for chronic 
asthma. It is also associated with development of 
nonspeci�c airway hyper-responsiveness (AHR).

Allergen-provocation is a well-established and 
highly reproducible clinical challenge model for 
understanding the mechanisms of asthma and 
for testing new therapies (12, 17, 19). Approxi-
mately 60% of asthma patients have signs of con-
comitant airborne allergies (21) and have a risk 
of asthma worsening when exposed to allergen 
(22). Thus, any new medication for asthma should 
document e�ects on allergen responses.

A recent study (randomized, double-blind, pla-
cebo-controlled, four-way crossover), that is the 
�rst to compare the e�ects of the new inhaled 
corticosteroid �uticasone furoate (FF 100μg) and 
the new long-acting beta2-agonist vilanterol (VI 
25μg), when given alone and in combination (FF/
VI 100/25 μg) on the EAR and LAR induced by al-
lergen challenge in patients with mild asthma in 
four research centers in Sweden, Australia, and 
New Zealand, was conducted. 

Patients were 18-65 years of age with bron-
chial asthma diagnosed for >/=6 months prior to 
screening and were treated with SABA alone. A 
prebronchodilator FEV1 percent predicted value 
of >70%, and a methacholine challenge PC20 of 
<8mg/ml were required. During screening, or 
within 1 month of starting the study, patients 
were required to exhibit a positive wheal and �are 
reaction (‘skin prick’ test >/=3mm) to at least one 
of a panel of airborne allergens (horse, cat, dog, 
birch tree, six grass mix, and Dermatophagoides 
Pteronyssinus). Patients were also required to ex-
hibit an EAR and a LAR during the screening aller-
gen challenge; those with symptomatic hay fever, 
or those predicted to experience hay fever during 
any study period, were excluded. 

Patients (n=27) were randomized to FF (100μg), 
VI (25μg), FF/VI (100/25 μg), and placebo for 21 
days (four periods). Allergen challenge was per-
formed 1h post-dose on day 21. Patients were 
challenged with the allergen that produced the 
greatest reaction on the skin prick test at screen-
ing. AHR was assessed on day 22 using metha-
choline.

Модулация на алерген-индуцираната 
бронхоконстрикция при �uticasone furoate 
и vilanterol – приложени в комбинация или 
поотделно (29)

При сенсибилизираните пациенти с астма, 
отговорът към експозицията на инхалаторни 
алергени обикновено се изразява в бифазно 
спадане на белодробната функция, отразява-
що ранния и късен астматични отговори (early 
and late asthmatic responses, EAR/LAR). LAR е с 
по-голямо клинично значение, типичен е за 
хроничната астма и се свързва и с развитието 
на неспецифична хиперреактивност на диха-
телните пътища (AHR). 

Алергенната провокация е утвърден, лесно 
възпроизводим клиничен провокационен мо-
дел за изучаване на механизмите на астмата и за 
тестване на нови медикаменти (12, 17, 19). При-
близително 60% от астматиците са с придружа-
ваща инхалаторна алергия (21) и са с риск за 
екзацербация при контакт с алергена (22). Така, 
всяко ново лекарство за астма би трябвало да 
има ефект върху алергичния отговор.

Проведено е проучване (рандомизирано, 
двойно сляпо, плацебо контролирано, кро-
совър), което е първото, сравняващо ефекта 
на терапията с �uticasone furoate 100μg и с 
vilanterol 25μg, прилагани в комбинация – FF/
VI 100/25 μg или поотделно върху EAR и LAR 
след алергенна провокация при пациенти с 
лека астма в четири изследователски центъра 
в Швеция, Австралия и Нова Зеландия.

Включените пациенти са на възраст 18-65 
години, с бронхиална астма, диагностицира-
на >/=6 месеца преди скрининга и са леку-
вани само със SABA. Изискванията включват 
пребронходилататорен ФЕО1>70% и резул-
тати от метахолиновия тест от PC20 <8mg/ml. 
По време на скрининга или в рамките на един 
месец от началото на изследването пациенти-
те е трябвало да проявяват положителна кож-
но-алергична проба (skin prick тест >/=3mm) 
към поне един дихателен алерген (кон, кот-
ка, куче, бреза, 6 треви, Dermatophagoides 
Pteronyssinus). Трябвало е да демонстрират и 
EAR, и LAR по време на скрининговата алерген-
на провокация, като тези от тях, които са били 
със симптоми на сенна хрема, или се е очаква-
ло да получат такива симптоми по време на из-
следването, са били изключвани.

Пациентите (n=27) са рандомизирани на FF 
(100μg), VI (25μg), FF/VI (100/25 μg) и плацебо за 
21 дни (четири периода). Алергенната прово-
кация е извършвана на 21-я ден, един час след 
последната терапевтична доза. На пациентите 
е била прилагана провокация с алергена, кой-
то е предизвикал най-голяма реакция при кож-
но-алергичната проба по време на скрининга. 
AHR е оценявана с метахолинов тест приблизи-
телно 24 часа след провокацията (на 22-я ден).
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Резултати 
Резултатите са показали, че FF е ефективен за 

намаляване на EAR, LAR и AHR при пациентите 
с алергична астма. Отслабването на EAR и LAR, 
получено в настоящото проучване с FF е про-
центно сравнимо с това, наблюдавано и при 
други ICS в клинични дози (12, 18). Ефектът на 
ICS върху алерген-индуцираното възпаление 
и следователно върху белодробната функция 
при астма се отдава на влиянието им върху 
мастоцитите (13), еозинофилното възпаление 
(14, 23) и проинфламаторните Т-лимфоцити 
(25). Необходими са допълнителни проучвания 
за установяване на точния механизъм на дейст-
вие на FF, както и за сравняване на противовъз-
палителната активност на FF и другите ICS.

Резултатите са показали също, че VI подо-
брява белодробната функция при пациентите 
с лека алергична астма и значително намаля-
ва LAR, но не оказва значим ефект върху EAR, 
което се дължи най-вероятно на директния му 
бронходилататорен ефект. Подобни резултати 
са описани и в други алерген-провокационни 
проучвания с LABA/ICS (9, 19) и в предишно 
изследване на белодробната функция при ле-
чение с VI (24). Въпреки това, трябва да се има 
предвид, че монотерапията с VI не е препоръ-
чителна при пациентите с астма (15).

Експозицията на инхалаторни аероалергени (в 
експериментални условия или от околната сре-
да) се асоциира с бронхоконстрикция и активи-
ране на имунната система (28), откъдето следва, 
че максимална протекция може да бъде постиг-
ната чрез комбиниране на терапевтичните под-
ходи насочени срещу тези два компонента на 
алергенния отговор. И наистина, проучването 
показва ефективността както на VI, така и на FF, 
доказвайки ползата от ICS и бронходилататорна-
та компонента в лечението на алерген-индуци-
раната астма. Комбинирането на FF и VI от друга 
страна, е довело до допълнително намаляване 
на EAR в сравнение с това, получено при двете 
монотерапии поотделно, най-вероятно имен-
но като резултат на различния механизъм на 
действие. Добавянето на VI към FF води и до по-
голямо намаляване на метахолиновия отговор 
в сравнение само с FF. Така, получените данни 
демонстрират, че FF/VI е с 24-часова ефикасност 
и осигурява допълнителна протекция по отно-
шение на AHR в сравнение с FF или VI поотделно.

Нежеланите реакции са били подобни при 
пациентите получаващи активно лечение и 
плацебо. Не са наблюдавани нито стероид-ме-
диирани странични ефекти при FF, нито значи-
ми LABA-асоциирани реакции при пациентите 
на VI. 
Профил на безопасност и поносимост на 
комбинацията FF/VI (8)

Наскоро проведено проучване при 503 
пациента (рандомизирано, мултицентрово, 
двойно-сляпо, паралелно) е изследвало безо-
пасността и поносимостта на две дозировки на 
FF/VI – 100/25µg и 200/25µg, прилагани веднъж 

Results 
This study establishes the e�cacy of FF in at-

tenuating the EAR, LAR, and AHR in allergic asthma 
patients. The attenuation of EAR and LAR observed 
with FF in the present study, in which the allergen 
challenge was initiated 1h post-dose, is compara-
ble in % terms with those described for other ICS 
at clinical doses (12, 18). The e�ects of ICS on al-
lergen-induced in�ammation and its consequent 
e�ect on lung function in asthma are generally 
ascribed to e�ects on mast cells (13), eosinophilic 
in�ammation (14, 23), and pro-in�ammatory T-
lymphocytes (25). Nevertheless, additional stud-
ies have to be conducted to determine the exact 
mechanism of action of FF, as well as to compare 
the anti-in�ammatory activity of FF v/s other ICS. 

VI improved lung function in patients with mild 
allergic asthma following 21 days of therapy and 
signi�cantly attenuated the LAR, but exhibited 
a nonsigni�cant e�ect on the EAR. These e�ects 
are most likely due to a direct bronchodilatory ef-
fect of VI, as has been described in other LABA/
ICS allergen challenge studies (9, 19) and in a 
prior lung function study of VI (24). Importantly, 
it must be considered that despite these �ndings, 
monotherapy with a LABA is not recommended 
in asthma (15).

As the response to experimental and envi-
ronmental inhaled aeroallergens are associated 
with both bronchoconstriction and activation 
of the immune system (28), it follows that maxi-
mal protection from the clinical response may 
be achieved by targeting both these features. 
Indeed, both the VI and FF components show ef-
�cacy in the current study, suggesting a bene�t of 
both ICS and bronchodilators in allergen-induced 
asthma. Combining FF and VI resulted in addi-
tional attenuation of the EAR over that observed 
with either therapy alone, most likely as a conse-
quence of the di�erent mechanisms involved. Ad-
dition of VI to FF did result in greater protection 
from methacholine responsiveness relative to 
FF alone. Together, these data con�rm that FF/VI 
exhibits e�cacy 24h after the previous dose and 
provides additional protection to AHR compared 
with FF or VI alone. 

AEs, whether drug related or not, were similar 
when patients received placebo or active treat-
ment. No signi�cant steroid-mediated side-ef-
fects were reported when patients received FF, 
nor were any signi�cant LABA-mediated e�ects 
reported when patients received VI.
Safety and tolerability pro�le of FF/VI (8)

A recent study (randomised, multicentre, dou-
ble-blind, parallel group) assessed the safety and 
tolerability of 52 weeks of treatment with two 
strengths of inhaled FF/VI (100/25 µg and 200/25 
µg) administered once daily in the evening in pa-
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дневно, всяка вечер при пациенти >/=12 годи-
ни с астма в сравнение с FP 500µg двукратно 
дневно за период от 52 седмици. Оценката на 
безопасността е включвала регистрирането на 
нежелани реакции (adverse events, AE), стойно-
стите на кръвна захар, калий, 24-часовата ек-
скреция на уринен кортизол, офталмологични 
показатели, сърдечна и пулсова честота. 

Резултатите са показали, че и двете дози на 
FF/VI (100/25µg и 200/25µg), прилагани ед-
нократно дневно за период от 52 седмици са 
добре толерирани от пациентите с астма на 
възраст >/=12 години. Като цяло резултатите 
отразяват очакваната фармакологична актив-
ност на ICS и LABA компонентите и профилът 
на безопасност на FF/VI не е показал необи-
чайни или неочаквани резултати, които да са 
от клинично значение.
Нежелани реакции

Честотата на нежеланите реакции по време 
на терапията е подобна в изследваните групи 
(66-73%), като най-често съобщавани са: гла-
воболие, инфекции на ГДП и назофарингит. 
Свързани с лечението нежелани реакции (оп-
ределени от изследователите) са наблюдавани 
при 13-14% от пациентите, и най-чести са били: 
орална/орофарингеална кандидиаза, дисфо-
ния и екстрасистолия (Таблица 1). 

Резултатите са показали, че терапията с ед-
нократни дневни дози на FF/VI 100/25µg или 
200/25µg се понася добре от пациентите. Про-
филът на поносимост и безопасност на FF/VI 
се сравнява с този на двукратния прием на FP 
500µg, тъй като е доказано, че FP 500µg подо-
брява белодробната функция при пациентите 
с астма, а 500µg два пъти дневно е най-висо-
ката препоръчителна доза за лечение на аст-
матиците, които са със симптоми на фона на 
лечението с ниски дози ICS (11). В ранната фаза 
II на проучването двукратното приложение на 
FP 500µg е било с подобна ефективност на ед-
нократния прием на FF 200µg (срещу плацебо) 
при пациентите с персистираща средно-тежка 
до тежка астма (7). FP 500µg два пъти на ден, 
обаче, се свързва с повече КС-асоциирани не-
желани реакции от по-ниските дози на FP (1, 10, 
20) и затова точно тази дозировка е избрана в 
проучването за сравняване на безопасността 
на FF/VI.

Популацията на пациентите включва широ-
ка възрастова група (12-73 години), за да се 
постигне адекватна оценка на безопасността 
и поносимостта на FF/VI при младежите и въз-
растните с астма. Допълнително, повечето от 
пациентите не са имали епизод на екзацерба-
ция на астмата през последните 12 месеца.

Броят на отказалите се от проучването пора-
ди странични ефекти е подобен за различните 
групи. Най-често съобщаваните нежелани ре-
акции са били главоболие и инфекция на ГДП. 
Честотата на сериозните АЕ е също подобна за 
различните групи (един случай на влошаване 
на хепатит В е определен от изследователите 

tients >/=12 years of age (n=503) with asthma 
or �uticasone propionate (FP) 500µg twice daily. 
Safety evaluations included AEs, non-fasting glu-
cose, potassium, 24-h urinary cortisol excretion, 
ophthalmic assessments, heart rate and pulse 
rate. 

In this study, both doses of FF/VI (100/25 µg 
and 200/25 µg) administered once daily over 
52 weeks were well tolerated by patients >/=12 
years of age with asthma. Safety �ndings that 
were observed re�ected the expected pharmaco-
logical activity of the ICS and LABA components 
and the overall safety pro�le observed with FF/VI 
did not reveal unusual or unexpected �ndings of 
signi�cant clinical concern.

Adverse events
The incidence of on-treatment AEs was similar 

across treatment groups (66-73%), with head-
ache, upper respiratory tract infection and naso-
pharyngitis the most frequently reported (Table 
1). Treatment-related AEs (as de�ned by inves-
tigator) were reported by 13-14% of patients 
across treatment groups, with oral/oropharyn-
geal candidiasis, dysphonia and extrasystoles the 
most frequently reported (Table 1). 

The results showed that FF/VI 100/25 µg or 
200/25 µg, dosed once daily in the evening, was 
well tolerated. We compared the safety and tol-
erability pro�le following FF/VI to that obtained 
with FP 500µg twice daily. FP 500µg has been 
shown to improve lung function in patients with 
asthma and 500µg twice daily is the highest rec-
ommended dosage for treating patients with 
asthma symptomatic on low-dose ICS (11). In an 
earlier phase II study, FP 500µg twice daily had a 
similar e�cacy to FF 200µg once daily (v/s pla-
cebo) in patients with persistent moderate-to-se-
vere asthma (7). However, FP 500µg twice daily is 
associated with more steroid-associated AEs than 
lower FP doses (1, 10, 20) and this dose of FP was 
therefore selected in our study as a benchmark to 
which FF/VI safety data could be compared. 

The patient population contained a wide age 
range (12-73 years) in order to adequately assess 
the safety and tolerability of FF/VI in adolescent 
and adult patients with asthma. In addition, the 
majority of patients had not experienced an asth-
ma exacerbation in the past 12 months.

The number of withdrawals due to an AE was 
similar across treatment groups. The most fre-
quently reported AE was headache and upper 
respiratory tract infection, and the frequency was 
generally similar across treatment groups. The fre-
quency of SAEs was also similar across treatment 
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като потенциално свързан с лечението с FP, без 
да има доказателства за тази връзка или други 
съобщени случаи в литературата) (11). 

Повече пациенти на терапия с FF/VI в срав-
нение с FP са съобщили за орална/орофарин-
геална кандидиаза, въпреки че по-малката 
честота на този страничен ефект при FP срещу 
FF/VI не се потвърждава от други проучвания 
с FP в дозировка 2х500 µg/ден (1, 20). Допъл-
нително, в по-ранната фаза II на проучвания-
та с FF в еднократна доза </=600µg честотата 
на орална кандидиаза е като цяло подобна на 
тази при FP (3, 5, 7) . Други потенциални ефекти 
от дългосрочната употреба на ICS включват по-
вишено вътреочно налягане и катаракта, като 
разширените специфични офталмологични 
прегледи при проучванията с FF/VI или FP, оба-
че, не показват подобен страничен ефект. 

Има малка промяна в сравнение с изходните 
стойности на 24-часовата екскреция на уринен 
кортизол при всички изследвани групи – при 

groups. One SAE with FP (worsening hepatitis B) 
was considered by the investigator to be possibly 
treatment related. However, this SAE on FP is not 
substantiated by reports in the current literature 
and has not been identi�ed as a potential AE as-
sociated with FP therapy in asthma (11).

More patients on FF/VI reported the AE of oral/
oropharyngeal candidiasis than those receiving 
FP. However, the lower rate of oral/oropharyngeal 
candidiasis with FP versus FF/VI is not consistent 
with rates of this AE in other studies of FP when 
dosed at 500µg twice daily (1, 20). Additionally, 
in earlier phase II studies of FF in asthma, the in-
cidence of oral candidiasis was generally similar 
to FP at doses of FF ≤600µg once daily (3, 5, 7). 
Other potential e�ects of long-term ICS use in-
clude increased intraocular pressure and cataract 
formation. Extensive study-speci�c ophthalmic 
examinations reported no apparent e�ects with 
FF/VI or FP. 

There was little change from baseline in UC 
excretion in any treatment group – the 24-h UC 
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FF/VI 100/25µg
OD (N=201) 

FF/VI 200/25µg
OD (N=202)

FP 50µg
BD (N=100)

Нежелани реакции по време на терапията
Главоболие

Инфекция на ГДП
Назофарингит

Кашлица 
Орофарингеална болка

Пирексия 
Орална/орофарингеална кандидиаза

Болки в гърба
Екстрасистолия (бигеминия или тригеминия, регистрирани чрез Холтер)

Бронхит 
Болка в горна коремна област 

Инфекция на ДДП
Синуит 

Дисфония 
Диария 

Алергичен ринит
Зъбобол 

Ринит 
Миалгия 

Болка в ушите
Тензионно главоболие

Свързани с терапията нежелани реакции
Орална/орофарингеална кандидиаза

Дисфония 
Екстрасистоли 

Кашлица 
Нежелани реакции довели до отпадане от проучването*

Сериозни нежелани реакции по време на терапията
Сериозни свързани с терапията нежелани реакции

Смъртни случаи

139 (69)
39 (19)
34 (17)
25 (12)

9 (4)
7 (3)
8 (4)

15 (7)
8 (4)
4 (2)
7 (3)
8 (4)
6 (3)
9 (4)
8 (4)
7 (3)
7 (3)
6 (3)
4 (2)
5 (2)

0
(<1)

27 (13)
11 (5)
6 (3)

1 (<1)
3 (1)
5 (2)

3 (1)**
0
0

134 (66)
35 (17)
30 (15)
19 (9)
11 (5)
12 (6)
13 (6)
13 (6)
13 (6)
15 (7)
9 (4)

11 (5)
5 (2)
4 (2)
6 (3)
6 (3)
4 (2)
5 (2)
6 (3)

2 (<1)
1 (<1)

0
29 (14)

9 (4)
2 (<1)
5 (2)

0
3 (1)

1 (<1)***
0
0

73 (73)
23 (23)
18 (18)
10 (10)
13 (13)
11 (11)

6 (6)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
5 (5)
1 (1)
7 (7)
5 (5)
3 (3)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
1 (1)
3 (3)
3 (3)
3 (3)

14 (14)
2 (2)

0
0

2 (2)
6 (6)

7 (7)****
1 (1)

0

Таблица 1. Преглед на най-честите (>/=3%) нежелани реакции по време на терапията и (>/=2%) свързани 
с лечението нежелани реакции.

*Включва нежелани реакции по време и след края на терапията.
** Миалгия (мускулна гръдна болка), хеморагична треска Денга, екзацербация на астмата.
***Остър пиелонефрит.
**** Пневмония, дълбока венозна тромбоза, екзацербация на астмата (n=2), фиброаденом на гърдата, рак на гърдата, влошаване на хепатит В.
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excretion (nmol/24h) ratios to baseline with FF/
VI indicated little change from baseline values at 
Weeks 12, 28 and 52; for FP, the ratios indicated a 
reduction in UC excretion from baseline values at 
Weeks 12 and 28 but not at Week 52. 

Statistically signi�cant di�erences with FF/
VI versus FP were reported for HR (by ECG) and 
pulse rate. However, the increases in pulse rate 
were reported only sporadically during the study 
(one or two visits only). Furthermore, the ECG HR 
�ndings observed post dose are consistent with 
that observed with other inhaled agonists at the 
beta-agonist receptor. 

No increases in HR by 24-h Holter monitoring 
were observed, and the increases in HR by ECG, 
although statistically signi�cant versus FP, were 
not considered to be clinically signi�cant. No clin-
ically signi�cant e�ects on QTc(F) outputs were 
observed during the study with FF/VI versus FP. 
No clinically relevant decreases in potassium or 
increases in non-fasting glucose were observed. 

An important strength of this study is the 52-
week duration which provides useful information 

FF/VI е наблюдавана малка разлика от начал-
ните стойности на 12, 28 и 52 седмица, а за FP 
– понижаването на екскрецията на UC е била 
на 12 и 28, но не и на 52 седмица. 

Наблюдавана е статистически значима раз-
лика между FF/VI и FP по отношение на сър-
дечната (HR на ECG) и пулсовата честота, като 
за повишаване на пулсовата честота е съобща-
вано спорадично по време на изследването 
(само на една или две визити), а ECG HR про-
мените са подобни на тези при другите инхала-
торни β-рецепторни агонисти. 

Не са наблюдавани промени в HR при 24-ча-
совото мониториране с Holter, а повишаването 
на HR на ECG в сравнение с FP (статистически) 
не е било определено като клинично значимо. 
Не са регистрирани и клинично значими ефек-
ти върху QTc(F) при FF/VI срещу FP, както и по-
нижаване на калия или повишаване на кръвна-
та захар.

Важно предимство на проучването е про-
дължителността от 52 седмици, която осигуря-
ва полезна информация за по-дългосрочните 
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FF/VI 100/25µg
OD (N=201) 

FF/VI 200/25µg
OD (N=202)

FP 50µg
BD (N=100)

Any on-treatment AE
Headache

Upper respiratory tract infection
Nasopharyngitis

Cough
Oropharyngeal pain

Pyrexia
Oral/oropharyngeal candidiasis

Back pain
Extrasystoles (Bigeminy or trigeminy on Holter recording)

Bronchitis
Upper abdominal pain

Respiratory tract infection
Sinusitis

Dysphonia
Diarrhoea

Allergic rhinitis
Toothache

Rhinitis
Myalgia
Ear pain

Tension headache
Any treatment-related AE

Oral/oropharyngeal candidiasis
Dysphonia 

Extrasystoles
Cough

AEs leading to withdrawal from the study*
Any on-treatment SAE

Any treatment-related SAE
Deaths

139 (69)
39 (19)
34 (17)
25 (12)

9 (4)
7 (3)
8 (4)

15 (7)
8 (4)
4 (2)
7 (3)
8 (4)
6 (3)
9 (4)
8 (4)
7 (3)
7 (3)
6 (3)
4 (2)
5 (2)

0
(<1)

27 (13)
11 (5)
6 (3)

1 (<1)
3 (1)
5 (2)

3 (1)**
0
0

134 (66)
35 (17)
30 (15)
19 (9)
11 (5)
12 (6)
13 (6)
13 (6)
13 (6)
15 (7)
9 (4)

11 (5)
5 (2)
4 (2)
6 (3)
6 (3)
4 (2)
5 (2)
6 (3)

2 (<1)
1 (<1)

0
29 (14)

9 (4)
2 (<1)
5 (2)

0
3 (1)

1 (<1)***
0
0

73 (73)
23 (23)
18 (18)
10 (10)
13 (13)
11 (11)

6 (6)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
5 (5)
1 (1)
7 (7)
5 (5)
3 (3)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
1 (1)
3 (3)
3 (3)
3 (3)

14 (14)
2 (2)

0
0

2 (2)
6 (6)

7 (7)****
1 (1)

0

Table 1. Overview of AEs and the most common (≥3%) on-treatment AEs and the most common (≥2%) 
treatment-related AEs.

*Includes on-treatment and post-treatment AEs.
** Myalgia (muscular chest pain), haemorrhagic dengue fever, asthma exacerbation.
***Acute pyelonephritis.
**** Pneumonia, deep vein thrombosis, asthma exacerbation (n=2), �broadenoma of breast, breast cancer, worsening of hepatitis B (worsening hepatitis B 
considered by investigator to be treatment-related).
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обзори
НОВА ИНХАЛАТОРНА КОМБИНАЦИЯ  

С ЕДНОКРАТНО ДОЗИРАНЕ  
ЗА ЛЕЧЕНИЕ  

НА БРОНХИАЛНА АСТМА  
И ХОББ
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on the longer-term safety and tolerability e�ects 
of FF/VI in patients with asthma. 

Conclusion:
Fluticasone Furoate/Vilanterol is a novel potent 

inhaled combination for once-daily use for the 
treatment of asthma and COPD, that provides: a 
signi�cant improvement in lung function; symp-
tom control; signi�cant reduction in exacerbation 
rate; reduction in need for rescue therapies; bet-
ter quality of life; better compliance, improved 
outcomes, and a good safety pro�le. 
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безопасност и поносимост на FF/VI при паци-
ентите с астма. 
Заключение:

Fluticasone Furoate/Vilanterol е нова, мощна 
инхалаторна комбинация с еднократно дневно 
дозиране за лечение на БА и ХОББ, която оси-
гурява: значимо подобрение на белодробната 
функция; контрол на симптомите; намаляване 
на честотата на екзацербациите; намаляване 
на нуждата от спасителни терапии; по-добро 
качество на живот; подобрен комплайънс към 
терапията; по-добра прогноза на заболявания-
та, при добър профил на безопасност.
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