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Резюме
Aclidinium bromide е дългодействащ мускаринов рецепторен антагонист (LAMA), който се прилага 

два пъти дневно по 400μg за поддържащо бронходилататорно лечение за облекчаване на симптоми 
при възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Лечението с аклиди-
ниев бромид показва клинично значимо повишение на форсирания експираторен обем за 1 секунда 
(ФЕО1), подобрен специфичен за заболяването здравен статус, клинично значимо подобрение на 
диспнеята, подобряване на нощните симптоми свързани със заболяването, намалено приложение 
на медикаментите при нужда при пациенти с ХОББ. Инхалираният aклидиниев бромид има ниска 
системна бионаличност и се понася добре при прилагане в продължение на 52 седмици. Профилът 
му на безопасност е подобен на плацебо и се характеризира с ниска честота на кардиоваскуларни 
събития и потенциални антихолинергични странични ефекти. Прилага се чрез многодозов сух пра-
хов инхалатор Genuair® (DPI Laboratorios Almirall SA, Barcelona, Spain). Лесен е за употреба и прите-
жава множество механизми за обратна връзка. Проучвания за пациентското предпочитание за ин-
халатори показват, че Genuair® се приема добре, правят се по-малко грешки свързани с доставяне 
на лекарството и се предпочита пред HandiHaler®. Този преглед има за цел фокус върху ефективна 
алтернатива в лечението на пациенти със стабилна ХОББ.

Ключови думи: хронична обструктивна белодробна болест, аclidinium bromide, диспнея, нощни 
симптоми 
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Abstract 
Aclidinium bromide is a long-acting muscarinic receptor antagonist (LAMA) to be administered in a 

dose of 400μg twice a day (b.i.d.) for maintenance bronchodilator treatment to relieve symptoms in adult 
patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Treatment with aclidinium bromide resulted in 
clinically significant increase of the forced expiratory volume in 1 second (FEV1), improved disease-specific 
health status, clinically significant improvement in dyspnea, improvement on the nocturnal symptoms 
associated with the disease, reduced use of rescue medications in patients with COPD. Inhaled aclidinium 
bromide has a low systemic bioavailability and was well tolerated when administered for 52 weeks. Its 
safety profile is similar to placebo and is characterised by low incidence of cardiovascular events and 
potential anticholinergic side effects. The medication is delivered via Genuair® (DPI Laboratorios Almirall 
SA, Barcelona, Spain), a multi-dose dry powder inhaler. The inhaler is easy to use and features multiple 
feedback mechanisms. Studies on patient preferences for inhaler devices have shown that Genuair® is well 
accepted, causes fewer mistakes related to drug delivery and is preferred to HandiHaler®. The review has 
the objective to focus on the efficacy alternative in patient treatment with stable COPD.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, аclidinium bromide, dyspnea, nocturnal symptoms
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Въведение
Аклидинииев бромид е дългодействащ анта-

гонист на мускариновите рецептори с химична 
структура, съдържащ четвъртичен (3R)-кви-
нуклидинов естер (5). Разработен e от Almirall и 
Forest Laboratories, и е одобрен за поддържащо 
бронходилататорно лечение при възрастни 
пациенти с хронична обструктивна белодроб-
на болест (ХОББ) (4). Механизмът на действие е 
конкурентно блокиране на ацетилхолин в мус-
кариновите (основно М3) рецептори (10) (Фиг. 
1). Аклидиниум е мощен и селективен муска-
ринов антагонист, който бързо взаимодейства 
с мускариновите рецептори и продължително 
блокира тяхното действие (10).

Аклидиниум се хидролизира бързо в човеш-
ка плазма (19), поради което има ниска систем-
на експозиция (10) и потенциален нисък риск 
от периферни антихолинергични ефекти (21). 

Ефикасността и безопасността на аклиди-
ниев бромид е проучена в няколко рандоми-
зирани, контролирани клинични проучвания 
при пациенти със стабилна, умерена до тежка 
ХОББ (2, 7, 11, 14, 15).
Функционални параметри

В проучването ACCORD COPD I, 12-седмично, 
многоцентрово, двойно-сляпо, плацебо-кон-
тролирано, паралелно-групово, фаза III проучва-
не са включени пациенти (n=561) с умерена до 
тежка ХОББ, рандомизирани (1:1:1) на аклиди-
ниев бромид 400µg два пъти дневно или 200µg 
два пъти дневно, или плацебо два пъти дневно. 
Аклидиниев бромид 400µg два пъти дневно по-
добрява значимо най-ниския ФЕО1 със 124ml в 
сравнение с плацебо на 12-та седмица (p<0.001) 
(15) и във всички времеви точки от 1-ва до 12-та 
седмица (p<0.001, за всички) (Фиг. 2). 

Подобни са и резултатите от проучването 
ATTAIN, 24-седмично, многоцентрово, двойно-
сляпо, плацебо-контролирано, паралелно-гру-
пово, фаза III проучване с пациенти (n=828) с 
умерена до тежка ХОББ, рандомизирани (1:1:1) 

Introduction
Aclidinium bromide is a long-acting muscarinic 

receptor antagonist with a chemical structure, 
containing quaternary (3R)-quinuclidine ester (5). 
It was developed by Almirall and Forest Labora-
tories and is approved for maintenance broncho-
dilator treatment to relieve symptoms in adult 
patients with chronic obstructive pulmonary dis-
ease (COPD) (4). The mechanism of action is char-
acterised by competitive blocking of acetylcho-
line in the muscarinic (mainly М3) receptors (10) 
(Fig. 1). Aclidinium is a potent and selective mus-
carinic antagonist, which interacts rapidly with 
muscarinic receptors, and provides a sustained 
blockade of their action (10).

Aclidinium is rapidly hydrolysed in human plas-
ma (19), which results in low systemic exposure 
(10) and potentially a lowrisk of peripheral anti-
cholinergic effects (21).

The efficacy and safety of aclidinium bromide 
have been studied in several randomised, con-
trolled clinical studies in patients with stable 
moderate to severe COPD (2, 7, 11, 14, 15).

Functional parameters
In the ACCORD COPD I study, a 12-week, multi-

centre, double-blind, placebo-controlled, paral-
lel-group, phase III study in patients (n=561) with 
moderate to severe COPD randomized (1:1:1) on 
aclidinium bromide 400µg b.i.d. or 200µg b.i.d, or 
placebo b.i.d., aclidinium bromide 400µg b.i.d sig-
nificantly improved through FEV1 by 124ml, com-
pared to placebo at week 12 (p<0.001) (15) and at 
all time points from week 1 to week 12 (p<0.001, 
for all) (Fig. 2).

Similar results were shown in the ATTAIN study, 
a 24-week, multicentre, double-blind, placebo-
controlled, parallel-group, phase III study in pa-
tients (n=828) with moderate to severe COPD 
randomized (1:1:1) to receive aclidinium bromide 
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Парасимпатиков ганглион М1 mAChRS:
улеснява невротрансмисията

М3 mAChRS върху дихателната мускулатура:
контракция на гладката мускулатура
М3 mAChRS on airway muscle:
Contraction of airway smooth muscle

Невронна М3 mAChRS: 
ограничава освобождаването 
на ацетилхолин
Neuronal М3 mAChRS: 
Limits further ACh release

М2 mAChRS върху дихателната мускулатура:
противодейства на релаксацията на дихателната мускулатура
М2 mAChRS on airway muscle:
Counteract airway muscle relaxation

Ganglionic М1 mAChRS:
Facilitate neurotransmission

Фиг. 1. Аклидиниум е 
М3-рецепторен антаго-

нист (3). Модофицирано 
от фигура 1 на (4).

Fig. 1. Aclidinium is a M3 
receptor antagonist (3). 

Adapted from figure 1 
from (4).
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на аклидиниев бромид 400µg два пъти дневно, 
200µg два пъти дневно или плацебо два пъти 
дневно (14). Наблюдава се значително повише-
ние на минималния ФЕО1 при лечение с 400µg 
два пъти дневно със 128ml, в сравнение с пла-
цебо на 24-та седмица (p<0.0001) (14). 

В проучването ACCORD COPD I, аклидиниев 
бромид при пациенти с ХОББ води до повише-
ние на максималния ФЕО1 със 192ml, в срав-
нение с плацебо на 12-та седмица (p<0.0001), 
което е не само статистически, но и клинично 
значимо, тъй като надвишава минималната 
клинично значима разлика от 120ml (15). По-
добни са резултатите от проучването ATTAIN, 
където се регистрира на 24-та седмица от тера-
пия с 400µg аклидиниев бромид два пъти днев-
но значително повишение на средния макси-
мален ФЕО1 с 209±24ml (p<0.0001, в сравнение 
с плацебо) (14) (Фиг. 3).

Аклидиниев бромид 400µg два пъти днев-
но също сигнификантно подобрява най-ни-
ския форсиран витален капацитет (ФВК), мак-
сималния ФВК и инспираторния капацитет 
(ИК) в сравнение с плацебо на 12-та седмица 
(p<0.001) (15) и на 24-та седмица от лечението 
(p<0.001) (14). 

Ефикасността на аклидиниев бромид 400μg 
два пъти дневно е сравнена с тази на тиотро-
пиум 18µg един път дневно в проучването 
LAS39 (многоцентрово, рандомизирано, двой-
но-сляпо, двойно-маскирано, плацебо- и ак-
тивно-контролирано) при 414 пациенти със 
стабилна умерена до тежка ХОББ (2). И двата 
лекарствени продукта водят до статистически 
сигнификантно подобрение на ФЕО1-свърза-
ната площ под кривата (AUC) в продължение 
на 24-часов период след лечението сутрин 
(ФЕО1 AUC 0-24), за 12-часов период след ле-
чението сутрин (ФЕО1 AUC 0-12) и по време на 
нощния период (ФЕО1 AUC 12-24) в сравнение 
с плацебо на 1-ви ден (p<0.001 за всички). По-
добренията от изходно ниво на ФЕО1 са числе-

400μg bi.d. or 200μg b.i.d., or placebo b.i.d. (14). A 
significant increase in trough FEV1 during treat-
ment with 400µg b.i.d. by 128ml compared to 
placebo was observed at week 24 (p<0.0001) (14). 

In the ACCORD COPD I study, aclidinium bro-
mide therapy in COPD patients resulted in peak 
FEV1 increase by 192ml compared with placebo 
at week 12 (p<0.0001), which was not only sta-
tistically, but also clinically significant because it 
exceeded the minimal clinically significant differ-
ence of 120ml (15). Similar result were demon-
strated in the ATTAIN study, where at week 24 of 
the therapy with aclidinium bromide 400µg b.i.d. 
significant increase in the mean peak FEV1 by 
209±24ml, was registered (p<0.0001, compared 
to placebo) (14) (Fig. 3).

Aclidinium bromide 400µg b.i.d. also signifi-
cantly improved trough forced vital capacity 
(FVC), peak FVC and inspiratory capacity (IC) com-
pared to placebo at week 12 (p<0.001) (15) and 
week 24 of treatment (p<0.001) (14). 

The efficacy of aclidinium bromide 400μg 
b.i.d. was compared to tiotropium 18µg once 
daily (q.d.) in the LAS39 study (multi-centre, ran-
domised, double-blind, double-dummy, placebo- 
and active-controlled) in 414 patients with stable 
moderate to severe COPD (2). Both treatments 
led to statistically significant improvement in the 
FEV1-related area under the curve (AUC) over the 
24-hour period post-morning treatment (FEV1 
AUC 0-24), for the 12-hour period post-morning 
treatment (FEV1 AUC 0-12) and over the night-
time period (FEV1 AUC 12-24) compared to pla-
cebo on day 1 (p<0.001 for all). FEV1 improve-
ments from baseline were numerically greater 
with aclidinium bromide 400μg b.i.d. compared 
to tiotropium 18µg q.d. and showed statistically 
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Aclidinium bromide 400 μg BID

Aclidinium bromide 200 μg BID

Плацебо | Placebo BID

Фиг. 2. Проучване 
ACCORD COPD I: промя-
на от изходното ниво в 
най-ниския ФЕ01 (ml) на 
1, 4, 8 и 12 седмица, из-
мерена като средна чрез 
метода на най-малките 
квадрати (HMK) (±SE) 
(стандартна грешка). * 
p<0.001 спрямо плаце-
бо. Модифицирано по 
фигура 2А от (7). 
Данните за аклидиниум 200 μg 
два пъти дневно са обобщени 
накратко, но тази доза не е 
регистрирана.
Fig. 2. In the ACCORD 
COPD I study least 
square mean (LSM) (±SE 
(standard error)) change 
from baseline in trough 
FEV1 (ml) at weeks 1, 4, 8 
and 12* p<0.001 versus 
placebo. Modified from 
Figure 2A of (7).
*Data referring to aclidinium 
bromide 200µg b.i.d.  
are summarized briefly  
for endpoints, however, this is 
not a licensed dose.
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но по-големи с аклидиниев бромид 400μg два 
пъти дневно в сравнение с тиотропиум 18µg 
един път дневно и са статистически сигнифи-
кантно по-високи стойности за периода 12 до 
24 часа след дозата (ФЕО1 AUC 12-24) (p<0.05 
за всички времеви точки) (2) (Фиг. 4).

На 6-та седмица, както аклидиниев бромид 
400μg два пъти дневно, така и тиотропиум 18μg 
един път дневно водят до бронходилатация, 
като се има предвид повишението на ФЕО1, 
която е сигнификантно по-голяма във всички 
времеви точки спрямо плацебо (p<0.0001 за 
всички) (9) (Фиг. 5). Аклидиниум e асоцииран 
със сигнификантно и клинично значимо по-
добрение на белодробната функция в сравне-
ние с плацебо на 6-та седмица (повишение на 
ФЕО1 AUC 0-24 със 150ml в сравнение с плаце-
бо, p<0.0001; съответно благоприятният ефект 
на тиотропиум е 140ml, p<0.0001).

Клинични параметри – диспнея; дневни и 
нощни симптоми; ранни сутрешни симптоми; 
употреба на облекчаващо лекарство; свързани 
със здравето, качество на живот; и екзацерба-
ции на ХОББ.
Диспнея

Аклидиниев бромид 400µg два пъти дневно 
води до значително подобрение на диспнеята, 
измерена чрез фокалния скор на транзитор-
ния индекс на диспнеята (TDI) в сравнение с 
плацебо, което се наблюдава на 4-та седмица 
и в проучването ACCORD COPD I, и в проучва-
нето ATTАIN, и се задържа и след това (14, 15). 
На 12-та седмица при ACCORD COPD I и на 24-
та седмица при ATTAIN средната промяна от 
изходно ниво на фокалния скор на TDI в срав-
нение с плацебо е 1.0 за аклидиниев бромид 
400µg два пъти дневно (p<0.001), т.е. води до 
клинично значимо подобрение (14, 15).
Дневни симптоми

В 6-седмично, рандомизирано, активно- и 
сравнително-контролирано проучване, фаза 
IIIb проучване, дневните симптоми са записани 

significant higher values for the 12 to 24 hour 
post-dose period (FEV1 AUC 12-24) (p<0.05, for 
all time points) (2) (Fig. 4).

At week 6, both aclidinium bromide 400μg 
b.i.d. and tiotropium 18μg q.d. led to significantly 
greater bronchodilationin terms of FEV1 increase 
compared to placebo in all time points (p<0.0001 
for all) (2) (Fig. 5). Aclidinium was associated with 
a significant and clinically meaningful improve-
ment in lung function compared to placebo at 
week 6 (increase of the FEV1 AUC 0-24 by 150ml, 
p<0.0001; the respective favourable effect of 
tiotropium was 140ml p<0.0001).

Clinical parameters – dyspnea, daily symptoms, 
night-time symptoms, early-morning symptoms, 
rescue medication use, health-related quality of 
life and COPD exacerbations

Dyspnea
Aclidinium bromide 400µg b.i.d. resulted in sig-

nificant improvement in dyspnea as measured 
by the Transition Dyspnea Index (TDI) focal score 
compared to placebo, which was observed at 
week 4 in both ACCORD COPD I and ATTAIN and 
was maintained thereafter (14, 15). At week 12 in 
ACCORD COPD I and at week 24 in ATTAIN, the 
mean change from baseline in the TDI focal score 
compared to placebo was 1.0 for aclidinium bro-
mide 400µg b.i.d. (p<0.001), i.e. aclidinium bro-
mide resulted in clinically meaningful improve-
ment (14, 15).

Daily symptoms
In a 6-week, randomized, active- and compara-

tor-controlled study, phase IIIb study daily symp-
toms were recorded by means of EXACT-RS scores Фиг. 3. Проучване 

ATTAIN: изходното ниво 
на максималния ФЕО1, 
(mL) на 1. ден и на 1, 4, 

12 и 24 седмица.
#p<0.0001 спрямо 

плацебо. Данните са 
докладвани като средни 
чрез метода на HMK±SE. 
Модифицирано по фигу-

ра 3 oт (8). 
Данните за аклидиниум 200 μg 
два пъти дневно са обобщени 

накратко, но тази доза не е 
регистрирана.

Fig. 3. In the ATTAIN 
study change from 

baseline in peak FEV1 
(ml) at day 1 and at weeks 

1, 4, 12 and 24. Data are 
reported as least squares 

mean ±SE. # p< 0.0001 
versus placebo. Modified 

from Figure 3 of (8). 
Data referring to aclidinium 

bromide 200µg b.i.d. are 
summarized briefly for endpoints, 

however, this is not a licensed 
dose.
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с помощта на резултата от EXACT-RS (2).
На 6-та седмица общият резултат на E-RS, не-

достигът на въздух и белодробните симптоми 
са сигнификантно редуцирани в сравнение с 
базални условия едновременно с аклидиниум 
(p<0.0001) и тиотропиум (p<0.05) в сравнение с 
плацебо. Подобренията в индивидуалния сбор 
домейн са по брой по-големи с аклидиниум от 
тиотропиум, както и подобряването на каш-
лицата, и отделянето на храчки е значително 
в сравнение с плацебо само за аклидиниум 
(p<0.05) (2).
Нощни симптоми

Лечението с аклидиниев бромид 400µg два 
пъти дневно значително намалява средната 
честота на нощните симптоми на ХОББ за де-
нононощието, които се изразяват в проявя-
ващи се през нощта задух, кашлица, отделяне 
на храчки и хрипове, в сравнение с плацебо 
(p<0.01) на 12-та седмица (15). 
Ранни сутрешни симптоми

Тежестта на проявяващия се рано сутрин за-
дух и ограничаването на сутрешните дейности 
поради задух намаляват при терапия с акли-
диниев бромид 400µg (p<0.001) в сравнение с 
плацебо на 12-та седмица (15).

Данните от 6-седмично, рандомизирно, кон-
тролирано, Фаза IIIb проучване, показват, че 
само аклидиниев бромид 400µg 2 пъти дневно, 
но не тиотропиум, сигнификантно редуцира 
тежестта на ранните сутрешни симптоми каш-
лица, свирене, недостиг на въздух и отделяне 
на храчки в сравнение с плацебо (р<0.05) (2). 
Също така подобрението в ограничение на фи-
зическата активност е сигнификантно по-висо-
ко с аклидиниев бромид в сравнение с тиотро-
пиум (р<0.01) (2).
Употреба на облекчаващо лекарство

Аклидиниев бромид 400μg два пъти дневно 
намалява значително необходимостта от об-
лекчаващо лекарство в сравнение с плацебо в 
рамките на 12-седмичен период с 0.9 впръск-

(2). Over 6 weeks, E-RS total scores, breathlessness 
and chest symptoms were significantly reduced 
from baseline with both aclidinium (p<0.0001) 
and tiotropium (p<0.05) versus placebo. Improve-
ments in individual domain scores were numeri-
cally greater with aclidinium than tiotropium, 
and the improvement for cough and sputum was 
significant versus placebo for aclidinium only 
(p<0.05) (2).

Night-time symptoms
Treatment with aclidinium bromide 400µg b.i.d. 

significantly reduced the average daily incidence 
of COPD nocturnal symptoms, manifesting as 
shortness of breath at night time, cough, sputum 
production and wheezes, compared to placebo 
(p<0.01) at week 12 (15). 

Early-morning symptoms
The severity of early-morning shortness of 

breath and restriction of morning activities due 
to shortness of breath decreased during therapy 
with aclidinium bromide 400µg (p<0.001) com-
pared to placebo at week 12 (15).

Data from the 6-week, randomized, controlled, 
Phase IIIb study, saw that only aclidinium bro-
mide 400µg b.i.d and not tiotropium was shown 
to significantly reduce the severity of early morn-
ing cough, wheeze, shortness of breath versus 
placebo (p<0.05) (2). It was also seen that the 
improvement in limitation of activity was signifi-
cantly greater with aclidinium bromide compared 
with tiotropium (p<0.01) (2).

Rescue medication use
Aclidinium bromide 400μg b.i.d. significantly 

reduced the need for rescue medication com-
pared to placebo within 12 weeks by 0.9 puffs/
day (p<0.0001) in the ACCORD I study (15) and by 

Фиг. 4. Проучване 
LAS39: промяна от 
изходното ниво на мак-
сималния ФЕО1 (mL) в 
продължение на 24 часа 
на 1. ден. Данните са 
докладвани чрез метода 
на HMK от началото. 
p<0.01 за аклидиниум 
и тиотропиум спрямо 
плацебо във всяка точка 
от времето. ¶p<0.05, 
#p<0.01, IIp<0.001, 
¶¶p<0.0001 за аклидини-
ум спрямо тиотропиум. 
Модофицирано по 
фигура 3А от (9).
Fig. 4. In LAS39 study 
change from baseline 
in FEV1 (ml) over 24 
hours on day 1. Data are 
reported as least square 
change from baseline. 
p<0.01 for aclidinium 
and tiotropium versus 
placebo at each 
timepoint. Modified from 
Figure 3A of (9).
p<0.05, #p<0.01, IIp<0.001, 
¶¶p<0.0001 for aclidinium 
versus tiotropium.
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0.95 puffs/day (p<0.001) in the ATTAIN study (14). 

Health-related quality of life
Treatment with aclidinium bromide leads to 

significant improvements from baseline in the 
total score for health-related quality of life as 
measured by the St. George's Respiratory Ques-
tionnaire (SGRQ) at 4, 8 and 12 weeks compared 
to placebo (p<0.05 for all). The greatest improve-
ment was observed at week 4, with adjusted 
mean difference compared to placebo of -3.6 for 
aclidinium bromide 400µg b.i.d. (p<0.001) (15). 

The results from the АТТAIN study demon-
strated that at week 24 the difference in the mean 
change from baseline of the SGRQ total score 
compared to placebo was -4.6 units for aclidinium 
bromide 400µg b.i.d. (p<0.0001), i.e. clinically sig-
nificant improvement was observed (14) (Fig. 6). 

The improvement of the SGRQ total score was 
maintained during two 52-week studies (7, 11). 
In the LAS-MD-35 study, a phase III, multicenter, 
double-blind, parallel-group, clinical study ran-
domising patients (n=605) with moderate to se-
vere COPD (1:1) to aclidinium bromide 200µg b.i.d 
or 400µg b.i.d. the SGRQ total score was reduced 
with 5.2 units at week 52 compared to baseline 
values thus exceeding the minimum clinical im-
portant difference (MCID) of 4 units (11). As in the 
ACCORD COPD I extension study, a phase III, multi-
center, randomized, double-blind, parallel-group, 
52-week extension of the 12-week ACCORD COPD 
I study randomizing patients (n=291) with mod-
erate to severe COPD to either continuing using 
aclidinium 200µg b.i.d. or 400µg b.i.d., or switch-
ing from placebo to aclidinium 200µg b.i.d. or 
400µg b.i.d., the improvement in the SGRQ total 
score by continuing to use aclidinium 400µg b.i.d. 
compared to baseline is 7.9 units (7). The percent-
age of patients showing reduction of ≥4 units in 

вания/ден (p<0.0001) в проучването ACCORD I 
(15) и с 0.95 впръсквания/ден (р<0.001) в про-
учването ATTAIN (14). 
Свързано със здравето качество на живот

Лечението с аклидиниев бромид води до 
значително подобрение от изходно ниво на 
общия резултат от въпросника за свързано със 
здравето качество на живот Св. Георги (SGRQ) 
на 4-та, 8-ма и 12-та седмица в сравнение с пла-
цебо (p<0.05 за всички) (15). Най-голямо подо-
брение е наблюдавано на 4-та седмица с кори-
гирана средна разлика в сравнение с плацебо 
в размер на -3.6 за аклидиниев бромид 400µg 
два пъти дневно (p<0.001) (21). 

Резултатите от проучването АТТAIN показ-
ват, че на 24-та седмица разликата в средната 
промяна от изходно ниво на общия резултат 
от SGRQ в сравнение с плацебо е -4.6 единици 
за аклидиниев бромид 400µg два пъти дневно 
(p<0.0001), т.е. наблюдава се клинично значи-
мо подобрение (14) (Фиг. 6).

Подобрението в общия резултат от SGRQ се 
поддържа в две 52-седмични проучвания (7, 
11). В проучването LAS-MD-35, фаза III, много-
центрово, двойно-сляпо, паралелно-групово, 
клинично проучване, са рандомизирани паци-
енти (n=605) с умерена до тежка ХОББ (1:1) на 
аклидиниум 200µg два пъти дневно или 400µg 
два пъти дневно. Общият резултат по SGRQ е 
намален чрез регистрираната доза с 5.2 едини-
ци на 52-та седмица спрямо изходните стойно-
сти, надвишавайки по този начин минималната 
клинично значима разлика (MCID) от 4 единици 
(11). Проведено е продължение на проучването 
ACCORD COPD I, фаза III, многоцентрово, рандо-
мизирано, двойно-сляпо, паралелно-групово, 
52-седмично продължение на 12-седмичното 
проучване ACCORD COPD I, в което пациенти 
(n=291) с умерена до тежка ХОББ са рандомизи-
рани да получават или аклидиниум 200µg два 
пъти дневно, или 400µg два пъти дневно, или да 
преминават от плацебо на аклидиниум 200µg 

Фиг. 5. Проучване 
LAS39: промяна от 

изходното ниво на ФЕО1 
(mL) в продължение на 

24 часа на 6. седмица. 
Данните са докладвани 
чрез метода на HMK от 
изходното ниво. Моди-

фицирано по фигура 3Б 
от (9).

Fig. 5. In LAS39 study 
change from baseline in 

FEV1 (ml) over 24 hours at 
week 6. Data are reported 

as least square change 
from baseline. p<0.01 for 

aclidinium and tiotropium 
versus placebo at each 

timepoint. Modified from 
Figure 3B of (9).
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два пъти дневно, или 400µg два пъти дневно. 
Подобрението в общия резултат по SGRQ при 
продължаване на приложението на аклидини-
ум 400µg два пъти дневно в сравнение с изход-
ните стойности е 7.9 единици (7). Процентът на 
пациентите, които са показали ≥4 единици по-
нижаване в сравнение с изходните стойности в 
резултата по SGRQ е между 43.2% до 65.6% за 
всяко рамо от продължителното приложение 
(7). В края на проучването на 64-та седмица е 
по-висок процентът пациенти, продължили ле-
чението с аклидиниев бромид (400μg, 64.4%), в 
сравнение с тези, които са преминали от пла-
цебо на аклидиниев бромид 400μg (59.0%) (7). 
Екзацербации на ХОББ

Ефикасността на аклидиниев бромид за на-
маляване на честотата на екзацербации на 
ХОББ са оценени, като се имат предвид чес-
тотата на екзацербациите на ХОББ с всякаква 
тежест на пациент за година и честотата на 
умерените, и тежките екзацербации на ХОББ 
на пациент за година (14, 15). Честотата на ек-
зацербациите с всякаква тежест на пациент за 
година е значително по-малка при аклидиниев 
бромид 400µg два пъти дневно в сравнение с 
плацебо (p<0.05) (14, 15). Редукцията на често-
тата на умерени до тежки екзацербации на па-
циент за година в сравнение с плацебо е 34% 
(15) и 27.7% (14). 

Обобщените данни на двете проучвания по-
казват сигнификантно намаление на честотата 
на умерени до тежки екзацербации на пациент 
за година при доза 400µg два пъти дневно ак-
лидиниум в сравнение с плацебо (0.31 спрямо 
0.44; съотношение на честота 0.71; р=0.01) (13).
Безопасност 

В резултат на бързата хидролиза на акли-
диниум в плазмата се образуват неактивни 
метаболити (19), поради което лекарственият 
продукт има много къс системен полуживот 
(19) и намален риск за системни странични 
ефекти (10, 19). Проучвания върху здрави 

the SGRQ score compared to baseline values was 
from 43.2% to 65.6% for each arm in the exten-
sion treatment (7). At completion of the study at 
week 64, the percentage was higher in patients 
continuing on aclidinium bromide 400μg (64.4%) 
compared to those who were switched from pla-
cebo to aclidinium bromide 400μg (59.0%) (7). 

COPD exacerbations 
The efficacy of aclidinium bromide in reducing 

the rate of COPD exacerbations was assessed ac-
cording both the rate of COPD exacerbations of 
any severity per patient/year and the rate of mod-
erate to severe COPD exacerbations per patient/
year (14, 15). The rates of exacerbations of any se-
verity per patient/year were significantly lower for 
aclidinium bromide 400µg b.i.d. compared to pla-
cebo (p<0.05) (14, 15). The reduction in the rate 
of moderate to severe exacerbations per patient/
year compared to placebo was respectively 34% 
(15) and 27.7% (14). 

Pooled data from both studies showed signifi-
cant reduction in the rate of moderate to severe 
exacerbations per patient/year with 400µg b.i.d. 
dose of aclidinium compared to placebo (0.31 v/s 
0.44, incidence ratio 0.71; р=0.01) (13).

Safety
The rapid hydrolysis of aclidinium in the plasma 

produces inactive metabolites (19), therefore, the 
medication has a very short systemic half-life (19) 
and reduced risk for systemic side effects (10, 19). 
Studies in healthy subjects showed low systemic 
bioavailability and favourable tolerability profile 
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Фиг. 6. Проучване 
ATTAIN: промяна от из-
ходното ниво на общият 
резултат по SGRQ (еди-
ници) в продължение 
на 24 седмици. Данните 
са представени като 
средни чрез метода на 
MHK±SE. Данните на или 
под пунктираната линия 
представят клинично 
значимото подобрение. 
**p<0.01; #p<0.0001 
спрямо плацебо. Моди-
фицирано по фигура 4 
от (8). Данните за акли-
диниум 200 μg два пъти 
дневно са обобщени 
накратко, но тази доза 
не е регистрирана. 
Fig. 6. Change from 
baseline in SGRQ total 
score (units) over 24 
weeks in ATTAIN study. 
Data are presented as 
least squares mean 
+-SE. Values on or 
below the dotted line 
represent clinically 
significant improvement. 
**p<0,01; #p<0,0001 vs 
placebo. Modified from 
Figure 4 of (8). Data 
referring to aclidinium 
bromide 200µg b.i.d are 
summarized briefly for 
end points, however, this 
is not a licensed dose. 
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субекти показват ниска системна бионалич-
ност и благоприятен профил на поносимост 
на единични дози до 6000µg аклидиниум и на 
множествени дози до 800µg два пъти дневно 
за седем дни (13).

В групите с аклидиниум в проучването 
ACCORD COPD I (15), проучването ATTAIN (14) и 
две фаза II проучвания (7, 11), са съобщавани 
нежелани ефекти с честота, сходна на плацебо 
и по принцип се приемат за леки, включително 
и антихолинергичните ефекти (21) (Табл. 1). 

Най-честите странични явления са екзацер-
бация на ХОББ, назофарингит, кашлица, диа-
рия и главоболие (21). Най-честата съобщава-
на нежелана реакция е екзацербация на ХОББ, 
която често е и най-сериозната реакция, и при-
чина за преустановяване на лечението в пове-
чето случаи (21). Независимо от това, в проуч-
вания с аклидиниум 400µg два пъти дневно, е 
забелязана тенденция към по-чести екзацер-
бации на ХОББ при пациентите, които приемат 
плацебо (12.4-20.5 % спрямо 7.4-14.1 %) (21). Не 
са забелязани промени по отношение на жиз-
нените показатели, клиничните лабораторни 
данни и електрокардиограмата (21). 

Въз основа на обобщени резултати от три 
фаза III проучвания за ефикасност с продъл-
жителност 12 и 24 седмици, които включват 
контрол с плацебо (14, 15, 17) плюс обобщени 
резултати от три фаза III проучвания за безо-
пасност, които не включват контрол с плацебо 
(9), е установено, че аклидиниум не е свързан 
с общо увеличение на честотата на големи 
нежелани сърдечно-съдови инциденти (9). 
Ефектът на аклидиниум върху QT интервала и 
неговата обща сърдечносъдова безопасност 
са проучени във фаза I проучване, в което 272 

of single doses up to 6000µg dose of aclidinium 
and repeated doses of up to 800µg b.i.d. for seven 
days (13). 

Among the aclidinium groups of the ACCORD 
COPD I study (15), the ATTAIN study (14), and 
two phase II studies (7, 11), adverse events were 
reported with similar incidence to placebo and 
were generally considered to be mild, including 
anticholinergic effects (21) (Tabl. 1). 

The most common side effects were COPD 
exacerbation, nasopharyngitis, cough, diarrhea 
and headache (21). COPD exacerbation was the 
most common, often the most serious adverse 
effect reported and a reason for discontinuation 
in the majority of cases (21). However, in stud-
ies examining aclidinium bromide 400µg b.i.d., a 
trend toward more frequent COPD exacerbations 
in patients taking placebo was noted (12.4-20.5 
% v/s 7.4-14.1%) (21). No changes were noticed 
concerning vital signs, clinical laboratory data 
and electrocardiograms (21). 

Based on pooled results from three phase III 
efficacy studies of 12 or 24 weeks duration, that 
did include a placebo control (14, 15, 17), plus 
pooled results from three phase III safety studies 
that did not include a placebo control (9), acli-
dinium was found not to be associated with an 
overall increase in the incidence of major adverse 
cardiovascular events (9). The effect of aclidinium 
on the QT interval and its general cardiovascular 
safety was studied in a phase I trial randomizing 
272 healthy subjects on aclidinium bromide 200 
or 800 µg, or placebo via Genuair® inhaler in a 
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Tabl. 1. Adverse events reported by ≥2% of patients in any 
treatment group (safety population) in ATTAIN study. Data are 
presented as n (%). #n=273; ¶n =277; +n=269. Modified from Table 3 
of (7).

Prefered term
Patients

Placebo# Aclidinium 200 µg 
b.i.d.¶

Aclidinium 400 µg 
b.i.d.+

COPD exarbations 56 (20.5) 44 (15.9) 38 (14.1)

Headache 22 (8.1) 30 (10.8) 33 (12.3)

Nasopharyngitis 23 (8.4) 32 (11.6) 30 (11.2)

Rhinitis 7 (2.6) 4 (1.4) 9 (3.3)

Diarrhoea 3 (1.1) 5 (1.8) 8 (3.0)

Bronchitis 6 (2.2) 1 (0.4) 7 (2.6)

Hypertension 9 (3.3) 5 (1.8) 7 (2.6)

Cough 5 (1.8) 7 (2.5) 7 (2.6)

Toothache 1 (0.4) 3 (1.1) 6 (2.2)

Back pain 10 (3.7) 12 (4.3) 5 (1.9)

Influenza 6 (2.2) 3 (1.1) 5 (1.9)

Arthralgia 6 (2.2) 5 (1.8) 3 (1.1)

Urinary tract  
infection

2 (0.7) 6 (2.2) 2 (0.7)

Dyspepsia 6 (2.2) 5 (1.8) 1 (0.4)
 

Табл. 1. Проучване ATTAIN: докладвани нежелани реакции ≥2% 
от пациентите във всяка група (популация за безопасност). Да-
нните са представени като n (%). #n=273; ¶n =277; +n=269. Моди-
фицирано по таблица 3 от (7).

Предпочитан 
термин

Patients

Placebo# Aclidinium 200 µg 
b.i.d.¶

Aclidinium 400 µg 
b.i.d.+

Екзацербация на ХОББ 56 (20.5) 44 (15.9) 38 (14.1)

Главоболие 22 (8.1) 30 (10.8) 33 (12.3)

Назофарингит 23 (8.4) 32 (11.6) 30 (11.2)

Ринит 7 (2.6) 4 (1.4) 9 (3.3)

Диария 3 (1.1) 5 (1.8) 8 (3.0)

Бронхит 6 (2.2) 1 (0.4) 7 (2.6)

Хипертония 9 (3.3) 5 (1.8) 7 (2.6)

Кашлица 5 (1.8) 7 (2.5) 7 (2.6)

Зъбобол 1 (0.4) 3 (1.1) 6 (2.2)

Болки в гърба 10 (3.7) 12 (4.3) 5 (1.9)

Грип 6 (2.2) 3 (1.1) 5 (1.9)

Артралгия 6 (2.2) 5 (1.8) 3 (1.1)

Инфекция на  
пикочните пътища

2 (0.7) 6 (2.2) 2 (0.7)

Диспепсия 6 (2.2) 5 (1.8) 1 (0.4)
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здрави доброволци са рандомизирани на ак-
лидиниев бромид 200 или 800 µg, или плаце-
бо чрез инхалатор Genuair®, по двойно-сляп 
начин или за немаскиран прием на перорален 
моксифлоксацин 400mg в продължение на 3 
последователни дни (15). Първичният показа-
тел за сърдечно-съдова безопасност е средна 
промяна на индивидуалния, коригиран спря-
мо сърдечния ритъм QT (QTc) интервал. Както 
се очаква моксифлоксацин повишава сърдеч-
ния ритъм и QTc интервал във всички времеви 
точки. Аклидиниев бромид в дози до 800µg е 
с благоприятен сърдечносъдов профил и не 
оказва ефект върху QT интервала (16).

Във фаза I, отворено проучване с 24 пациен-
та с различна бъбречна функция базирана на 
креатининовия клирънс (нормална функция, 
леко нарушена, умерено нарушена, тежко на-
рушена) е приложена единична доза аклиди-
ниев бромид 400μg (18). Резултатите показ-
ват плазмена фармакокинетика сходна във 
всички четири групи, формирани въз основа 
на бъбречните функции, с бърза поява на ак-
лидиниум в плазмата и максимални плазмени 
концентрации (Cmax) със средно време до 
Cmax (Тmax) 5 минути (0.08h) след прилагане 
на дозата. Плазмените концентрации на акли-
диниум намаляват бързо след достигане на 
Cmax. Средните стойности за краен полуживот 
на елиминиране, който варира от 2.07 до 4.18 
h, са сравними между групите, независимо от 
степента на бъбречна недостатъчност. Урин-
ната екскреция на аклидиниум е много ниска 
във всички групи, като средно <0.1% от дозата 
се възстановява в урината при участниците с 
нормални бъбречни функции. Това показва, че 
бъбречната функция играе незначителна роля 
в плазмения клирънс на аклидиниум, освен 
това не се изисква корекция на дозата въз ос-
нова на бъбречната функция (18). 

Във фаза I, отворено, в два периода, с мно-
жествени дози проучване при по-млади (на 
възраст 40-59 години; n=12) и по-възрастни (на 
възраст ≥70 години; n=12) пациенти с умерена 
до тежка ХОББ, пациентите получават аклиди-
ниев бромид 200μg един път дневно за 3 дни 
и след 7-дневен период на отмиване, аклиди-
ниев бромид 400μg един път дневно за 3 дни. 
Аклидиниум показва сходен фармакокинети-
чен профил при по-млади и при по-възрастни 
пациенти при всички нива на дозата след ед-
нократна доза, и при стабилно състояние. Екс-
позицията на плазмата с дозата от 400μg е око-
ло два пъти по-висока спрямо 200μg в двете 
възрастови групи в двата дни. Това показва, че 
фармакокинетиката на аклидиниум е линейна 
и независима от времето, независимо от въз-
растта на пациента. Аклидиниев бромид 200μg 
и 400μg един път дневно са понесени добре, с 
благоприятен профил на поносимост при мла-
ди и възрастни пациенти с ХОББ. Тези резулта-
ти предполагат, че не се изисква корекция на 
дозата на аклидиниев бромид за лечение на 
пациенти с ХОББ в старческа възраст (8).

double-blind fashion or to an open-label admin-
istration of oral moxifloxacin 400mg for 3 con-
secutive days (16). The primary outcome measure 
for cardiovascular safety was mean change in the 
individual heart rate – corrected QT (QTc) interval. 
As expected, moxifloxacin increased the heart 
rate and QTc interval in all time points. Aclidinium 
bromide in doses of up to 800µg had a favourable 
cardiovascular profile and did not have any effect 
on the QT interval (16).

In a phase I, open-label study, 24 patients with 
different level of renal functioning based on the 
creatinine clearance (normal functions, mild im-
pairment, moderate impairment, severe impair-
ment), were administered with a single dose 
of aclidinium bromide 400μg (18). The results 
showed similar plasma pharmacokinetics in all 
four groups based on the renal functions, with 
rapid appearance of aclidinium in the plasma and 
average time (tmax) to peak plasma concentra-
tions (Cmax) 5 minutes (0.08h) following dose ad-
ministration. The plasma concentrations of acli-
dinium rapidly decreased after reaching Cmax. 
The median values for terminal elimination half-
life, varying from 2.07 to 4.18 h, were comparable 
between the groups, irrespective of the level of 
renal insufficiency. Urinary excretion of aclidini-
um was very low in all groups, with an average of 
<0.1% of the dose being recovered in the urine of 
subjects with normal kidney functions. This indi-
cated that renal function played insignificant role 
in the plasma clearance of aclidinium and, fur-
thermore, no dose adjustment based on the renal 
function was necessary (18). 

In a phase I, open-label, two-period, multiple-
dose study in younger (aged 40–59 years; n=12) 
and elderly (aged ≥70 years; n=12) patients with 
moderate to severe COPD, patients received acli-
dinium bromide 200μg q.d. for 3 days and, after 
7-days washout, aclidinium bromide 400μg q.d. 
for 3 days. Aclidinium showed a similar pharma-
cokinetic profile in younger and elderly patients 
at each dose level after a single dose and at steady 
state. Plasma exposure with the 400μg dose was 
approximately two-fold higher for 200μg in both 
age groups on both days. This indicates that the 
pharmacokinetics of aclidinium are linear and 
time-independent irrespective of patient age. 
Once-daily aclidinium bromide 200μg and 400μg 
were well tolerated with a favourable safety pro-
file in young and elderly patients with COPD. 
These results suggest that no dose adjustment of 
aclidinium bromide is required for the treatment 
of elderly COPD patients (8).
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Характеристика на устройството
Инхалаторът Genuair® е многодозов сух пра-

хов инхалатор (Фиг. 7) (6).
Устройството има средно съпротивление на 

въздушния дебит и циклон дисперсна система, 
която гарантира ефективна деагломерация на 
инхалирания прах (6). Притежава освен всички 
предимства нa DPI устройствата и механизъм за 
обратна връзка, който показва успешна инхала-
ция, дозов индикатор, и защитна система срещу 
празен инхалатор, и предпазване от предозира-
не (6). Наличието на многодозово устройство е 
улеснение за пациентите, тъй като няма директ-
на манипулация от тяхна страна във вътрешния 
механизъм на устройството (1, 6). 

Предпочитанията и удовлетвореността на 
пациенти от различни инхалатори са проучени 
първоначално при 48 пациенти с ХОББ, хрони-
чен бронхит или емфизем, на които се пред-
лагат инхалатори без лекарство (12). Genuair® 
получава най-високия резултат за общо удо-
влетворение (4.03), следван от Diskus® (3.81), 
HandiHaler® (3.44) и Respimat® (2.44) (12). 

Предпочитанията на пациента също са оце-
нени в рандомизирано, двойно-сляпо, двойно-
маскирано, плацебо- и активно контролирано 
проучване, в което пациенти (n=414) с умерена 
до тежка ХОББ са рандомизирани (2:2:1) на ак-
лидиниев бромид 400µg два пъти дневно, тио-
тропиум 18µg един път дневно или плацебо за 
6 седмици (2). На 6-та седмица сигнификантно 
повече пациенти предпочитат Genuair® пред 
HandiHaler® (80.1% срещу 10.7%; p<0.0001) (14). 
Освен това повече пациенти потвърждават, 
че ще продължат да използват Genuair® пред 
HandiHaler®, като разликата е статистически 
сигнификантна (88.8 срещу 45.4; p<0.0001). 

Тези резултати са подкрепени от резулта-
тите от рандомизирано, кръстосано, отворе-
но, многоцентрово проучване при пациенти 
(n=105) с умерена до тежка ХОББ, инхалиращи 
плацебо един път дневно чрез два инхалатора 
за 2 седмици в допълнение към настоящото 
лечение (20). Пациентите показват по-голя-
мо предпочитание към Genuair® в сравнение 
с HаndiHaler® (79.1% срещу 20.9%, p<0.0001). 
В същото проучване се наблюдават по-малко 
грешки при прилагане на Genuair® в сравне-
ние с HаndiHaler® (6.7% срещу 18.1%, p<0.01). 
По отношение на критичните грешки (грешки, 
свързани с доставянето на лекарството), раз-
ликата е статистически сигнификантна в полза 

Device Characteristics
The Genuair® inhaler is a multi-dose dry pow-

der inhaler (Fig. 7) (6).
The device has medium air flow resistance and 

cyclone dispersion system to ensure effective 
deagglomeration of the inhalation powder (6). 
In addition to all advantages of the DPI devices, 
the inhaler also features a feedback mechanism 
which indicates successful inhalation, a dose in-
dicator and a system protecting against empty 
inhaler and overdosing (6). The availability of a 
multi-dose inhaler facilitates the patients be-
cause no direct manipulation in the internal de-
vice mechanism is required (1, 6).

Patient preference and satisfaction was studied 
initially in 48 patients with COPD, chronic bron-
chitis or emphysema who were presented medi-
cation free inhalers (12). Genuair® received the 
highest rating for overall satisfaction (4.03), fol-
lowed by Diskus® (3.81), HandiHaler® (3.44) and 
Respimat® (2.44) (12).

Patient preference was also assessed in a ran-
domised, double-blind, double-dummy, pla-
cebo and active comparator, controlled study 
randomising patients (n=414) with moderate 
to severe COPD (2:2:1) to aclidinium bromide 
400µg b.i.d, tiotropium 18µg q.d., or placebo for 
6 weeks (2). At week 6 significantly more patients 
preferred Genuair® to HandiHaler® (80.1% v/s 
10.7%; p<0.0001) (14). In addition, more patients 
confirmed they would continue to use Genuair® 
compared to HandiHaler®, with a statistically sig-
nificant difference (88.8 v/s 45.4; p<0.0001). 

These findings were supported by the results of 
a randomized, cross-over, open-label, multicenter 
study in patients (n=105) with moderate to severe 
COPD inhaling placebo once daily through both 
inhalers for 2 weeks in addition to current medi-
cation (20). Patients showed higher preference 
for Genuair® compared to HаndiHaler® (79.1% v/s 
20.9%, p<0.0001). In the same study, there were 
fewer mistakes during use of Genuair® compared 
to HаndiHaler® (6.7% v/s 18.1%, p<0.01 were ob-
served). In terms of critical mistakes (mistakes 
related to drug delivery), there was a statistically 
significant difference in favour of Genuair® (2.9 % 
v/s 19%, p<0.0001). Patients who made mistakes 
with both inhalers were excluded (20). Taken to-
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Фиг. 7. Инхалаторът 
Genuair®; общо устрой-
ство и характеристики. 
Модифицирано от фигу-
ра 2 на (18).
Fig. 7. The Genuair® 
inhaler: general design 
and features. Modified 
from Figure 2 of (6).
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на Genuair® (2.9% срещу 19%, p<0.0001), като 
са изключени пациентите, които правят греш-
ки с двата инхалатора (20). Като цяло, Genuair® 
се предпочита пред HandiHaler® при пациенти 
с ХОББ и приложението му е асоциирано с по-
високо удовлетворение от пациентите и по-
малко грешки, в това число и критични грешки 
по отношение на доставка на достатъчна доза 
или лекарствена депозиция в белите дробове 
(20).

Според автора, предпочитанието и удовлет-
вореността може да доведат до по-добро при-
държане към терапията, по-добра инхалатор-
на техника и по-добър изход от лечението при 
пациенти с ХОББ.
Заключение

В заключение, в клиничните проучвания 
аклидиниев бромид показва подобрение на 
дневните, нощните и ранните сутрешни симп-
томи при ХОББ (2), осигурява значителнa и 
устойчива бронходилатация от първия ден (2), 
води до по-малко екзацербации (13) и подо-
брява свързания с болестта здравен статус (14, 
15). Резултат от терапията с аклидиниум e пови-
шение на най-ниския ФЕО1 (14, 15). В допълне-
ние, според автора двукратният терапевтичен 
режим е може би по-ефективна алтернатива в 
лечението при някои пациенти с ХОББ (2).

Инхалаторът Genuair® е иновативен, много-
дозов инхалатор за сух прах, лесен е за упо-
треба и притежава множество механизми за 
обратна връзка, и за безопасност (6), приема 
се добре от пациентите и се предпочита пред 
HandiHaler® (2).

Статията се осъществява
със съдействието на  

Berlin-Chemie AG, Menarini.

gether, Genuair® was preferred to HandiHaler® 
by COPD patients and its use was associated with 
higher patient satisfaction and fewer mistakes, 
including critical mistakes in terms of adequate 
dose delivery or drug deposition in the lungs (20).

According the author’s opinion, preference and 
satisfaction may lead to improved adherence, 
better inhalation technique and improved treat-
ment outcome.

Conclusion
In conclusion, in clinical studies aclidinium bro-

mide has been shown to improve daily, night-
time and early-morning COPD symptoms (2), pro-
vides significant and sustained bronchodilation 
from day one (2), results in fewer exacerbations 
(13) and improves disease-specific health status 
(14, 15). Aclidinium therapy resulted in increase in 
the trough FEV1 (14, 15). In addition, in the au-
thor’s opinion, the twice-daily therapeutic regi-
men may be a more effective therapeutic option 
for some patients with COPD (2).

Genuair® inhaler is a multi-dose dry powder in-
haler which is easy to use and features multiple 
feedback and safety mechanisms (6). Further-
more, it is well accepted among patients and is 
preferred to HandiHaler® (2). 
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