
64

Резюме 
Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е важна причина за заболеваемост и 

смъртност, която причинява значителни разходи в областта на здравеопазването. Това опре-
деля нуждата от търсене на нови терапевтични комбинации, насочени към намаляването на 
заболеваемостта и смъртността от болестта. Съчетанието на дълго действащ бета-две агонист 
(ДДБА) с инхалаторен кортикостероид (ИКС) в един инхалатор, има потенциала да промени про-
гресията на болестта, оказвайки позитивен ефект върху белодробната функция, симптомите и 
честотата на екзацербациите. Флутиказон фуроат/Вилантерол е нова комбинация, която за раз-
лика от досегашните, изискващи двукратен дневен прием, е създадена за еднократно прило-
жение при пациенти с ХОББ и астма. Приложена в нов вид многодозов сух прахов инхалатор 
Ellipta™, удобен и лесен за употреба, комбинацията сигнификантно подобрява белодробната 
функция. Тя се отличава с добър профил на безопасност и поносимост, сходен с този при при-
ложението на плацебо. Това дава една нова възможност за лечение на пациентите със средно-
тежка до много тежка ХОББ. 

Ключови думи: Флутиказон фуроат/Вилантерол, хронична обструктивна белодробна болест, 
сух прахов инхалатор, Ellipta™, инхалаторен кортикостероид, бета-две агонист
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Abstract
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an important cause of morbidity and mortality, 

which causes considerable costs in health care. This determines the need of finding new therapeutic 
combinations, aimed at reducing disease morbidity and mortality. The combination of long-acting 
beta-two agonist (LAB2A) with inhaled corticosteroid (ICS) in an inhaler has the potential to change 
the progression of the disease, have a positive effect on lung function, symptoms and frequency of 
exacerbations. Fluticasone furoate/Vilanterol is a new combination that unlike current combinations 
requiring twice-daily dosing is designed for single use in patients with COPD and asthma. Implemented 
in a new type of multi-dose dry powder inhaler Ellipta™, convenient and easy to use, the combination 
significantly improves lung function. It distinguishes with a good safety profile and tolerability similar 
to that of placebo. This provides a new treatment option for patients with moderate to very severe 
COPD.

Keywords: Fluticasone furoate/Vilanterol, chronic obstructive pulmonary disease, dry powder 
inhaler, Ellipta™, inhaled corticosteroids, beta-two agonist
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Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 
is an important cause of morbidity and mortality, 
which causes considerable costs in health care (10, 
22). Unlike other chronic diseases, its incidence is 
constantly growing, whereby it is estimated that 
by 2030 it will become the fourth leading cause of 
death worldwide (26). This means that there is still 
a need to search for new therapeutic combinations 
aimed at reduction of morbidity and mortality from 
COPD. Depending on the severity of the disease, an-
ti-inflammatory therapy in combination with bron-
chodilation is a key approach to long-term manage-
ment of the disease (15). This combination attacks 
both major mechanisms in the pathophysiology of 
COPD – bronchoconstriction and inflammation (11, 
14, 17) . It has been proved that the combination of 
long acting beta-two agonist (LAB2A) with inhaled 
corticosteroids (ICS) in a single inhaler has the po-
tential to change disease progression. It has a posi-
tive effect on lung function and symptoms of the 
disease, while reducing the frequency of exacerba-
tions (6, 8, 13, 18, 35). Currently known combina-
tions LAB2A/ICS are applied twice daily. Single-dose 
inhalation, with decreasing number of inhalations 
of the drug will lead to increased compliance by 
the patient and accordingly will facilitate treatment 
of COPD (9). Vilanterol and fluticasone furoate (FF) 
is a new combination of LAB2A and ICS designed 
for once-daily dosing in patients with COPD and 
asthma. Vilanterol is LAB2A higher activity towards 
β2-receptors compared to salmeterol (30). In vitro, 
it represents more than 1000-fold selectivity for the 
β2-receptor compared to the β1 and β3 receptors, 
whereby in the lung tissue it showed a faster onset 
and a longer time of action (22 hours) to salmeterol 
(4, 28). Clinical results to date show good tolerability 
and safety profile in patients with COPD (16, 19). FF 
differs chemically from fluticasone propionate (FP) 
in 17α-ester, which in one case contains furoate (fig. 
1) and in other – propionate group (fig. 2) (1, 32). In 
vitro FF differs in its pharmacological profile com-
pared to FP and other ICS, showing a higher activity 
towards inflammation in models of cell cultures as 
compared to FP and budesonide. It has a stronger 
effect on FP in mononuclear cells from peripheral 
blood of patients with mild asthma and moderate 
to severe COPD (1, 31).

Хроничната обструктивна белодробна болест 
(ХОББ) е важна причина за заболеваемост и 
смъртност, която причинява значителни разходи 
в областта на здравеопазването (10, 22). За раз-
лика от други хронични заболявания, нейната 
честота непрекъснато нараства, като се счита, 
че до 2030 година тя ще се превърне в четвър-
та по важност причина за смърт в световен ма-
щаб (26). Това означава, че все още има нужда 
от търсене на нови терапевтични комбинации, 
насочени към намаляване заболеваемостта и 
смъртността от ХОББ. В зависимост от тежестта 
на болестта, противовъзпалителната терапия в 
комбинация с бронходилатация, е ключов под-
ход към дългосрочното управление на болестта 
(15). Това съчетание атакува двата основни меха-
низма в патофизиологията на ХОББ – бронхокон-
стрикцията и възпалението (11, 14, 17) Доказано 
е, че комбинацията от дълго действащ бета-две 
агонист (ДДБА) с инхалаторен кортикостеро-
ид (ИКС) в един инхалатор, има потенциала да 
промени прогресията на болестта. Тя оказва по-
зитивен ефект върху белодробната функция и 
симптомите на болестта, като същевременно на-
малява честотата на екзацербациите (6, 8, 13, 18, 
35). Известните до момента комбинации ДДБА/
ИКС се прилагат двукратно дневно. При едно-
кратен прием, с намаляването броя инхалации 
на медикамента, ще се увеличи комплайънса на 
пациента и съответно ще се улесни лечението на 
ХОББ (9). Вилантерол и флутиказон фуроат (ФФ) 
са нова комбинация от ДДБА и ИКС, създадени за 
еднократно дневно приложение при пациенти с 
ХОББ и астма. Вилантерол е ДДБА с по-висока ак-
тивност към β2-рецепторите спрямо салметерол 
(30). Ин витро, той демонстрира над 1000 пъти 
по-висока селективност спрямо β2-рецепторите 
в сравнение с β1 и β3 рецепторите, като в бело-
дробната тъкан показва по-бързо начало и по-
продължително време на действие (22 часа) от 
салметерол (4, 28). Клиничните резултати до мо-
мента показват добра поносимост и профил на 
безопасност при пациенти с ХОББ (16, 19). ФФ се 
различава химически от флутиказон пропионат 
(ФП) по 17α-естера. В единия случай се съдържа 
фуроатна (фиг. 1), а в другия – пропионатна група 
(фиг. 2) (1, 32). Ин витро ФФ се различава по своя 
фармакологичен профил спрямо ФП и остана-
лите ИКС, като показва по-висока активност към 
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Фиг. 1. Химическа структура на Флутиказон фуроат.
Fig. 1. Chemical structure of Fluticasone furoate.

Фиг. 2. Химическа структура на Флутиказон пропионат.
Fig. 2. Chemical structure of Fluticasone propionate.
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Boscia et al. (2012) published the results of a 
multicenter, randomized, double-blind, placebo-
controlled phase III study. The aim of the study was 
the evaluation of the 24-hour effect on spirometry 
of FF/Vilanterol administered once daily. 87 patients 
over 40 years of age and with history of COPD were 
screened. The average age of the participants was 
57.9 years, 46% were male. 83% of the patients 
were active smokers, and 63% were treated with 
fast-acting beta-two agonist within the last three 
months before the screening visit. After a two-week 
induction period with placebo admission, 54 pa-
tients were randomized in the study into four treat-
ment arms – placebo or three different combina-
tions FF/Vilanterol (50/25 μg, 100/25 μg and 200/25 
μg), taken once daily in the morning. After 28 days 
of treatment and two weeks washout period with 
placebo, patients were placed consequently in the 
other treatment arms. The primary endpoint of the 
trial is to determine the change in the mean FEV1 
obtained in consecutive measurements of FEV1 
from 0 hours to 24 hours (mean FEV1) at the end 
of each 28-day treatment period. The safety profile 
was evaluated by the monitoring of the occurrence 
of adverse events, 12-leads ECG, vital parameters 
(pulse rate, systolic and diastolic blood pressure), 
laboratory tests (including fasting blood glucose 
and serum potassium) and 24-hour serum cortisol. 
The pharmacokinetics of FF and Vilanterol was eval-
uated at the end of each 28-day treatment period. 
The results showed that all three combinations FF/
Vilanterol applied once daily, caused significantly 
higher change compared to placebo in the aver-
age FEV1 set of 28-29 days from baseline – from 
220 to 236 mL (p<0.001 for all). At the same time 
the treatment with FF/Vilanterol results in a stable 
bronchodilation. The incidence of adverse events 
was with low frequency – 10%-12% when treated 
with different combinations FF/Vilanterol and 4% 
with placebo. Serious adverse events were not re-
ported during the time of treatment and during 
follow-up period. There were no statistically signifi-
cant differences in treatment with FF/Vilanterol ver-
sus placebo in serum glucose and potassium, vital 
signs, ECG and serum cortisol. Degree of systemic 
exposure is low when treated with all dose com-
binations FF/Vilanterol. In conclusion, treatments 
with FF/Vilanterol once daily significantly improved 
lung function. The effect of action is prolonged over 
24 hours and the combination is well tolerated (5).

възпалението в модели на клетъчни култури в 
сравнение с ФП и будезонид. Той оказва по-сил-
но действие спрямо ФП в мононуклеарни клетки 
от периферна кръв на пациенти с лека астма и 
умерена или тежка ХОББ (1, 31).

Boscia и сътр. (2012г.) публикуват резултатите 
от едно мултицентрово, рандомизирано, двой-
но сляпо, плацебо контролирано проучване в 
III фаза. Целта на изпитването е била оценката 
на 24-часовия ефект върху спирометрията на 
ФФ/Вилантерол, приложен еднократно дневно. 
Скринирани са 87 пациенти над 40 годишна въз-
раст и анамнеза за ХОББ. Средната възраст на 
участниците е била 57.9 години, като 46% са били 
мъже. 83% от пациентите са били активни пуша-
чи, а 63% са били на лечение с бързо действащ 
бета-две агонист в последните три месеца преди 
скриниращата визита. След двуседмичен въвеж-
дащ период с прием на плацебо, в проучването 
са рандомизирани 54 пациента в четири тера-
певтични рамена – плацебо или три различни 
комбинации ФФ/Вилантерол (50/25 μg, 100/25 μg 
и 200/25 μg), приети еднократно дневно сутрин. 
След 28 дни на лечение и двуседмичен период 
на изчистване с плацебо, пациентите са били по-
ставени последователно в другите терапевтични 
рамена. Първичната крайна цел на изпитването 
е определяне промяната в средната стойност 
на ФЕО1, получена при последователни измер-
вания на ФЕО1 от час 0 до час 24 (средно ФЕО1) 
в края на всеки 28-дневен период на лечение. 
Оценяван е профила на безопасност чрез про-
следяване появата на нежелани събития, ЕКГ с 
12-отвеждания, витални показатели (пулсова 
честота, систолно и диастолно артериално на-
лягане), лабораторни показатели (включител-
но кръвна захар на гладно и серумен калий) и 
24-часов серумен кортизол. Фармакокинетика-
та на ФФ и Вилантерол са оценявани в края на 
всеки 28-дневен период на лечение. Резултатите 
от проучването показват, че и трите комбинации 
ФФ/Вилантерол, приложени еднократно дневно, 
предизвикват сигнификантно по-висока про-
мяна в сравнение с плацебо на средното ФЕО1, 
определено на 28-29 дни спрямо изходното – от 
220 до 236 mL (p<0.001 за всички). Същевремен-
но терапията с ФФ/Вилантерол води до стабилна 
бронходилатация. Появата на нежелани съби-
тия е с ниска честота – 10%-12% при лечение с 
различните комбинации ФФ/Вилантерол и 4% 
при прилагане на плацебо. Сериозни нежелани 
събития не са докладвани както по време на те-
рапията, така и в проследяващия период. Не се 
установяват статистически значими разлики при 
лечение с ФФ/Вилантерол спрямо плацебо в се-
румната глюкоза и калий, виталните показатели, 
ЕКГ и серумния кортизол. Степента на системна 
експозиция е ниска при лечение с всички дозо-
ви комбинации ФФ/Вилантерол. В заключение, 
лечението с ФФ/Вилантерол еднократно дневно, 
подобрява сигнификантно белодробната функ-
ция. Ефектът на действие е продължителен, над 
24 часа и комбинацията се толерира добре (5).
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През 2012 година, Lötvall и сътр. публикуват 
едно четири седмично, мултицентрово, двойно 
сляпо, паралелно групово, плацебо-контролира-
но проучване. В него са включени пациенти със 
средно-тежка и тежка ХОББ, лекувани с комби-
нацията ФФ/Вилантерол 400/25 μg или плацебо. 
Целта на изпитването е оценка безопасността 
и ефикасността на ФФ/Вилантерол, приложени 
еднократно дневно чрез нов вид сухо прахово 
инхалаторно устройство. Други първични ко-
цели са определяне честотата на нежеланите съ-
бития и промяната в средната сърдечна честота, 
получена след последователното измерване на 
сърдечната честота 0-4 часа пост-дозово на ден 
28, спрямо изходната. Вторичните цели включват 
определяне на ФЕО1 на 23-24 час пост-дозово на 
ден 29 и средната стойност на ФЕО1, изчислена 
след измерване на ФЕО1 0-4 часа пост-дозово на 
ден 28 (средно ФЕО1 0-4 часа). Общо 60 пациенти 
на средна възраст 64 години са рандомизирани 
в отношение 2:1 ФФ/Вилантерол 400/25 μg спря-
мо плацебо. Средното пост-бронходилататорно 
ФЕО1, определено по време на скрининга като 
процентно съотношение спрямо предвиденото, 
е било съизмеримо за двете групи (ФФ/Виланте-
рол: 58.5%; плацебо: 60.1%). Средната сърдечна 
честота 0-4 часа пост-дозово е била подобна в 
двете групи (разлика от 0.6 удара за минута; 95% 
CI − 3.9-5.1). Повече нежелани събития са док-
ладвани в групата на терапия с ФФ/Вилантерол 
(68%) спрямо плацебо (50%), като основните, 
свързани с прилаганите медикаменти, са орална 
кандидоза (8%) и дисфония (5%). Не са отчетени 
сигнификантни различия по отношение лабо-
раторните показатели, включително кръвната 
захар и серумния калий, виталните показатели 
и ЕКГ/Холтер. Резултатите от проучването отчи-
тат сигнификантно повишение във ФЕО1 (средна 
разлика 183ml) и средното ФЕО1 0-4 часa (сред-
на разлика 236ml) при лечение с ФФ/Вилантерол 
спрямо плацебо. В заключение комбинацията 
ФФ/Вилантерол е с добър профил на безопас-
ност и поносимост, като същевременно значи-
телно подобрява белодробната функция спрямо 
плацебо при пациенти с ХОББ (23).

Общо 1030 пациенти със средно-тежка и тежка 
ХОББ са включени в едно мултицентрово, ран-
домизирано, двойно-сляпо, плацебо-контроли-
рано, паралелно-групово клинично проучване. 
В него ефикасността и безопасността на ФФ/
Вилантерол 100/25 μg и 50/25 μg са оценени 
спрямо индивидуалните компоненти (ФФ 100μg, 
Вилантерол 25μg) и плацебо. Включващите кри-
терии за участие в изпитването са били пациен-
ти над 40 годишна възраст, тютюнопушене над 10 
пакето-години, пост-бронходилататорно ТИФНО 
≤0.70, пост-бронходилататорен ФЕО1 ≤70% от 
предвидения и резултат от Модифицираната 
скала за оценка на диспнеята (mMRC) ≥2. Като 
критерий за включване в проучването не се е из-
исквала анамнеза за екзацербация на ХОББ. Ре-
верзибилността, оценена при скрининга, също 
не е била включващ критерий. От проучването 
са изключвани пациенти с анамнеза за астма или 

In 2012, Lötvall et al. published a four-week, 
multicenter, double-blind, parallel group, placebo-
controlled study. It included patients with moder-
ate and severe COPD treated with the combination 
FF/Vilanterol 400/25 μg or placebo. The purpose of 
the study is to assess the safety and efficacy of FF/
Vilanterol applied once daily by a new type of dry 
powder inhaler device. Other co-primary objectives 
were to determine the frequency of adverse events 
and changes in mean heart rate obtained after suc-
cessive measurements of heart rate 0-4 hours post-
dose on day 28 compared to baseline. Secondary 
objectives include determination of FEV1 of 23-24 
hours post-dose on day 29, and the mean FEV1 cal-
culated after measuring FEV1 0-4 hours post-dose 
on day 28 (mean FEV1 0-4 hour). A total of 60 pa-
tients of mean age 64 years were randomized in 
a 2:1 FF/Vilanterol 400/25 μg versus placebo. The 
mean post-bronchodilator FEV1 determined during 
the screening as a percentage of the predicted, was 
comparable in both groups (FF/Vilanterol: 58.5%; 
placebo: 60.1%). The average heart rate of 0-4 hours 
post-dose were similar in both groups (difference 
of 0.6 beats per minute; 95% CI − 3.9-5.1). More 
adverse events were reported in the group treat-
ed with FF/Vilanterol (68%) versus placebo (50%), 
whereby the main ones related to applied drugs 
are oral candidiasis (8%) and dysphonia (5%). There 
were no reported significant differences in labo-
ratory parameters, including blood glucose and 
serum potassium, vital signs and ECG/Holter. The 
results of the study reported a significant increase 
in FEV1 (mean difference 183ml)and the mean FEV1 
0-4 hours (mean difference 236ml) under treatment 
with FF/Vilanterol versus placebo. In conclusion, the 
combination FF/Vilanterol has a good safety profile 
and tolerability while at the same time significantly 
improves lung function compared to placebo in pa-
tients with COPD (23).

A total of 1030 patients with moderate and se-
vere COPD have been included in a multicenter, 
randomized, double-blind, placebo-controlled, 
parallel-group clinical trial. It evaluated the efficacy 
and safety of FF/Vilanterol 100/25 μg and 50/25 
μg against the individual components (FF 100μg, 
Vilanterol 25μg) and placebo. Inclusion criteria in 
the study were patients over the age of 40, smoking 
for more than 10 pack-years, post-bronchodilator 
TIFNO ≤0.70, post-bronchodilator FEV1 ≤70% of the 
estimated and a result of The Modified Medical Re-
search Council Dyspnea Scale (mMRC) ≥2. History 
of exacerbations of COPD was not an inclusion cri-
terion in the study. Reversibility assessed at screen-
ing, was also not an inclusion criterion. The study 
excluded patients with a history of asthma or other-
wise, other than COPD, lung disease, reduced lung 
volume operation in the last 12 months prior to Visit 
1, poor control of COPD (need for corticosteroid or 
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друго, различно от ХОББ, заболяване на белите 
дробове , обем редуцираща белодробна опера-
ция в последните 12 месеца преди визита 1, лош 
контрол на ХОББ (необходимост от кортикосте-
роидна или антибиотична терапия, назначена 
поради влошени симптоми в последните 6 сед-
мици преди визита 1), хоспитализация поради 
лош контрол на ХОББ в последните 12 седмици 
преди визита 1, инфекции на долните дихател-
ни пътища, налагащи антибиотично лечение в 
последните 6 седмици преди визита 1 и необхо-
димост от продължителна или нощна кислоро-
дотерапия в дома (≥12 часа/дневно). Пациентите 
са разделени на подгрупи в зависимост от пуша-
ческия си статус. Като бивши пушачи са опреде-
ляни всички, които са преустановили пушенето 
до 6 месеца преди визита 1. За първоначална 
оценка на симптомите пациентите са лекувани с 
плацебо за период от две седмици. След това са 
рандомизирани в съотношение 1:1:1:1:1 в едно 
от петте терапевтични рамена – ФФ/Вилантерол 
100/25 μg, ФФ/Вилантерол 50/25 μg, ФФ 100 μg, 
Вилантерол 25 μg или плацебо. Медикаментите 
са приемани за срок от 24 седмици еднократно 
дневно, сутрин, чрез сух прахов инхалатор. Пър-
вичните ко-цели на проучването включват оп-
ределяне на средно ФЕО1 0-4 часa на ден 168 и 
ФЕО1 измерен 23-24 часа пост-доза на ден 169. 
Оценени са симптомите на болестта и нежелани-
те събития. 

Основните резултати от проучването показват 
сигнификантно повишение в средния ФЕО1 0-4 
часа (173ml) и ФЕО1 (115ml) при приложение на 
комбинацията ФФ/Вилантерол 100/25 μg спря-
мо плацебо (p<0.001). Подобен ефект се постига 
и при лечение с ФФ/Вилантерол 50/25 μg. Няма 
сигнификантна разлика между ФФ/Вилантерол 
100/25 μg и Вилантерол 25 μg по отношение на 
ФЕО1 (48ml, p=0.082). Отчетена е статистически 
значима разлика на средния ФЕО1 0-4 часa при 
приложението на ФФ/Вилантерол 100/25 μg 
спрямо ФФ 100μg (120ml, p<0.001). Резултатите 
показват, че Вилантерол 25μg подобрява сигни-
фикантно 24 седмичната белодробна функция 
спрямо плацебо, както по отношение на средния 
ФЕО1 0-4 часа (103ml, p<0.001), така и на ФЕО1 
(67ml, p=0.017). Не се наблюдават разлики по от-
ношение на безопасността при приложение на 
различните терапии. В заключение при пациенти 
със средно-тежка и тежка ХОББ, лечението с ФФ/
Вилантерол 100/25 μg предизвиква бърза, сигни-
фикантна и продължителна бронходилатация за 
24 часа в рамките на 24 седмична терапия. Бело-
дробната функция се подобрява сходно с ФФ/Ви-
лантерол 50/25 μg и в по-малка степен при при-
ложение на Вилантерол 25μg. Всички терапии са 
с добра поносимост (20).

В едно 24-седмично мултицентрово, рандо-
мизирано, плацебо-контролирано, паралелно 
групово проучване при пациенти със стабилна 
средно-тежка и тежка ХОББ, е сравнен ефекта 
от приложение на ФФ/Вилантерол 200/25 μg и 
100/25 μg, ФФ 200μg и 100μg, Вилантерол 25μg 
и плацебо. Включени са общо 1224 пациента, 

antibiotic therapy to be appointed because of wors-
ening symptoms in the last 6 weeks prior to visit 1), 
hospitalization due to poor control of COPD in the 
last 12 weeks prior to Visit 1, infections of the lower 
respiratory tract requiring antibiotic treatment in 
the last 6 weeks prior to Visit 1 and the need for 
continuous or nocturnal oxygen therapy in home 
(≥12 hours/day). The patients were divided into 
subgroups according to their smoking history sta-
tus. All who have stopped smoking within 6 months 
prior to Visit 1 were defined as former smokers. 
For initial assessment of symptoms, patients were 
treated with placebo for a period of two weeks. 
Then they were randomized in a 1:1:1:1:1 into one 
of five treatment arms – FF/Vilanterol 100/25 μg, FF/
Vilanterol 50/25 μg, 100μg, 25μg Vilanterol or pla-
cebo. Medications are administered for a period of 
24 weeks once daily in the morning, through a dry 
powder inhaler. Co-primary objectives of the study 
include determining the average FEV1 0-4 hours on 
day 168 and FEV1 measured 23-24 hours post-dose 
on day 169. Symptoms of the disease and adverse 
events were assessed.

The main results of the study showed a significant 
increase in mean FEV1 0-4 hours (173ml) and FEV1 
(115ml) with combination FF/Vilanterol 100/25 μg 
versus placebo (p<0.001). A similar effect can be 
achieved by treatment with FF/Vilanterol 50/25 μg. 
There was no significant difference between FF/
Vilanterol 100/25 μg and 25μg Vilanterol in terms 
of FEV1 (48ml, p=0.082). A statistically significant 
difference in mean FEV1 0-4 hours in the applica-
tion of FF/Vilanterol 100/25 μg to FF 100μg (120ml, 
p<0.001) was reported. The results demonstrate 
that 25μg Vilanterol significantly improves 24 week 
lung function compared to placebo, both in terms 
of the average FEV1 0-4 hours (103ml, p<0.001), 
and also FEV1 (67ml, p=0.017). No differences were 
observed in terms of safety in use of different thera-
pies. In conclusion, in patients with moderate and 
severe COPD, treatment with FF/Vilanterol 100/25 
μg causes rapid, significant and sustained broncho-
dilation for 24 hours, within 24 weeks of therapy. 
Lung function improves similar to FF/Vilanterol 
50/25 μg and to a lesser degree in administration of 
Vilanterol 25μg. All treatments were well tolerated 
(20).

In a 24-week multicenter, randomized, placebo-
controlled, parallel group study in patients with 
stable, moderate and severe COPD, the effect of 
the application of the FF/Vilanterol 200/25 μg and 
100/25 μg, 200μg and 100μg FF, 25μg Vilanterol and 
placebo was compared. A total of 1224 patient were 
included, whereby the therapies are administered 
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once daily in the morning. The average FEV1  on day 
168, the change in FEV1 of 23-24 hours post-dose on 
day 169 from baseline, and adverse events were as-
sessed. There was a statistically significant increase 
in mean FEV1 (209ml) and FEV1 (131ml) for FF/
Vilanterol 200/25 μg versus placebo (p<0.001). Such 
a change is observed in the application of the FF/
Vilanterol 100/25 μg versus placebo. The difference 
in FEV1 toward initial treatment with FF/Vilanterol 
200/25 μg and 25μg Vilanterol was not statistically 
significant (32ml, p=0.224), while the difference be-
tween FF/Vilanterol 200/25 μg and 200μg FF of the 
average FEV1 was statistically significant (168ml, 
p<0.001). Vilanterol 25μg significantly increased 
FEV1 and average FEV1 versus placebo (131ml and 
209ml, respectively). No increase in the incidence of 
adverse or serious events was reported in applica-
tion of the study drugs versus placebo. The combi-
nation FF/Vilanterol causes a rapid and significant 
improvement in FEV1 in patients with moderate 
and severe COPD, the effect does not depend on 
the dose of FF. These data suggest that the combi-
nation of FF/Vilanterol can be clinically effective in 
COPD (24).

In several clinical studies the effect on lung func-
tion after administration of FF/Vilanterol compared 
with FP and salmeterol (FP/Salmeterol) was evalu-
ated. Patients over 40 years of age were randomized 
with moderate and severe COPD who received FF/
Vilanterol 100/25 μg once daily or FP/Salmeterol 
250/50 μg twice daily for 12 weeks period. The ther-
apy was initiated after a two-week induction period 
during which both groups received placebo. The 
primary endpoint of the study was to evaluate the 
change in average FEV1 on Day 84 from baseline. 
The safety of administration of the two combina-
tions was evaluated as well. The first study included 
260 patients on combination FF/Vilanterol and 259 
to that of the FP/Salmeterol. The increase recorded 
in average FEV1 from baseline was significantly 
higher after administration of FF/Vilanterol com-
pared to FP/Salmeterol (Δ80mL, p<0.001). In the 
second study were included 259 patients receiving 
FF/Vilanterol and 252 with FP/Salmeterol and in the 
third – 412 patients on the FF/Vilanterol and 416 of 
FP/Salmeterol. The results obtained in these two tri-
als showed no significant differences in the average 
increase in FEV1 of combining FF/Vilanterol to FP/
Salmeterol (Δ29mL, p=0.267; Δ25mL, p=0.137). In a 
comprehensive analysis of the data the difference 
which appeared was statistically but not clinically 
significant (Δ41mL, p<0.001). Adverse events (27% 
for FF/Vilanterol and 28% FP/Salmeterol) and seri-
ous adverse events (2% for FF/Vilanterol and 3% 
FP/Salmeterol) were similar between the two treat-
ment groups. In conclusion, the application of the 
FF/Vilanterol 100/25 μg once daily improves FEV1 in 
COPD. Improvement, if not better is at least compa-
rable to two applications FP/Salmeterol 250/50 μg. 
The safety profile between the two treatments was 
similar. (12)

като терапиите са приемани еднократно днев-
но, сутрин. Оценен е средния ФЕО1 на ден 168, 
промяната в ФЕО1 на 23-24 час пост-доза на ден 
169 спрямо изходната стойност, както и нежела-
ните събития. Отчетено е статистически значи-
мо повишение в средния ФЕО1 (209ml) и ФЕО1 
(131ml) за ФФ/Вилантерол 200/25 μg спрямо пла-
цебо (p<0.001). Подобна промяна се наблюдава 
и при приложението на ФФ/Вилантерол 100/25 
μg спрямо плацебо. Разликата във ФЕО1 спрямо 
изходния при лечение с ФФ/Вилантерол 200/25 
μg и Вилантерол 25μg не е статистически значи-
ма (32ml, p=0.224), докато разликата между ФФ/
Вилантерол 200/25 μg и ФФ 200μg по отношение 
на средния ФЕО1 (168ml, p<0.001) е статистиче-
ски значима. Вилантерол 25μg сигнификантно 
повишава ФЕО1 и средния ФЕО1 спрямо плацебо 
(131ml и 209ml, съответно). Не е отчетено пови-
шение в честотата на нежеланите събития или 
сериозните такива при приложение на изслед-
ваните медикаменти спрямо плацебо. Комбина-
цията ФФ/Вилантерол предизвиква бързо и сиг-
нификантно подобрение в ФЕО1 при пациенти 
със средно-тежка и тежка ХОББ, като ефектът не 
зависи от дозата на ФФ. Тези данни предполагат, 
че комбинацията ФФ/Вилантерол може да бъде 
клинично ефективна при ХОББ (24).

В няколко клинични проучвания е оценен 
ефектът върху белодробната функция при при-
ложение на ФФ/Вилантерол в сравнение с ФП и 
салметерол (ФП/Салметерол). Рандомизирани 
са пациенти над 40 годишна възраст със сред-
но-тежка и тежка ХОББ, които са получавали 
ФФ/Вилантерол 100/25 μg еднократно дневно 
или ФП/Салметерол 250/50 μg два пъти дневно 
за период от 12 седмици. Терапията е започната 
след двуседмичен въвеждащ период, през който 
е приемано плацебо. Първичната крайна цел на 
проучването е да се оцени промяната в средния 
ФЕО1 на ден 84, спрямо изходния. Оценявана е 
и безопасността от приложението на двете ком-
бинации. В първото проучване са включени 260 
пациента на комбинацията ФФ/Вилантерол и 
259 на тази с ФП/Салметерол. Отчетеното пови-
шение на средния ФЕО1 спрямо изходния е било 
сигнификантно по-високо при приложение на 
ФФ/Вилантерол спрямо ФП/Салметерол (Δ80mL, 
p<0.001). Във второто проучване са включение 
259 пациента на терапия с ФФ/Вилантерол и 
252 с ФП/Салметерол, а в третото – 412 пациен-
ти на ФФ/Вилантерол и 416 на ФП/Салметерол. 
Резултатите получени в тези две изпитвания не 
показват сигнификантни разлики в повишение-
то на средния ФЕО1 при комбиниране на на ФФ/ 
Вилантерол спрямо ФП/Салметерол (Δ29mL, 
p=0.267; Δ25mL, p=0.137). При цялостен анализ 
на данните получената разликата е статистиче-
ски, но не и клинично значима (Δ41mL, p<0.001). 
Нежеланите събития (27% за ФФ/Вилантерол и 
28% за ФП/Салметерол) и сериозните нежела-
ни събития (2% за ФФ/Вилантерол и 3% за ФП/
Салметерол) са били сходни между двете тера-
певтични групи. В заключение приложението на 
ФФ/Вилантерол 100/25 μg еднократно дневно 
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Agustí et al. compared the efficacy and safety 
of the combination FF/Vilanterol, taken once daily 
with FP/Salmeterol applied twice daily for a 12 
weeks period. 266 patients with moderate to very 
severe COPD received once daily in the morning FF/
Vilanterol 100/25 μg, and 262 patient FP/Salmeterol 
500/50 μg twice daily. The primary endpoint of the 
study was to evaluate the change in mean FEV1 at 
week 12 from beginning to baseline. Additional ob-
jectives include evaluation of safety and determin-
ing of time for which to achieve an improvement of 
100mL in FEV1 from baseline determined on day 1. 
The change in the result obtained from complet-
ing the respiratory questionnaire of St. George, 
which assesses health-related quality of life (SGRQ) 
was compared. The results show that treatment 
with FF/Vilanterol average FEV1 was higher with 
(mean 130mL), and the time until an increase of 
100mL in FEV1 compared to day 1 was shorter (me-
dian 16min) compared to the FP/Salmeterol (mean 
108mL and 28min). Health status assessed by SGRQ 
improves in both groups (FF/Vilanterol – 4.3 points 
FP/Salmeterol – 3.0 points). The differences be-
tween the two treatment combinations are not sig-
nificantly considerable. Six patients treated with FF/
Vilanterol (2%) and three with FP/Salmeterol (1%) 
experienced serious adverse events, but none of 
them was related to the study medication. The im-
provement in lung function and health status was 
not significantly different in the two groups, as no 
difference was found in the safety profile between 
them (3).

The combination of FF and Vilanterol offers 
once-daily treatment for patients with COPD. It is 
administered by a new type, activated in one step, 
multidose dry powder inhaler Ellipta™. The device 
is ergonomically designed and easy to use. 86% of 
COPD patients prefer Ellipta™ compare to DISCUS, 
95% prefer it to the HandiHaler and 85% – prior to 
pressure dosing aerosol inhalers (33). Ellipta™ de-
vice is preferred to BREEZHALER by 89% of patients 
because they believe that it is easier to use. 63% of 
patients choose it because it is easier to determine 
the doses remaining in the inhaler, and 91% of pa-
tients prefer it due to the number of steps required 
in the application. 93% of patients choose Ellipta™ 
to BREEZHALER because of the time the inhalation 
itself takes (21).

The efficacy and safety of combination ICS and 
LAB2A for the treatment of patients with moderate 
and severe COPD were well studied. This combina-
tion is considered an option in the treatment of 
COPD according to different international guide-

подобрява ФЕО1 при ХОББ. Подобрението, ако 
не и по-значително, е поне сравнимо с двукрат-
но приложения ФП/Салметерол 250/50 μg. Про-
филът на безопасност между двете терапии е 
сходен. (12)

Agustí и сътр. сравняват ефикасността и без-
опасността на комбинацията ФФ/Вилантерол, 
приемана еднократно дневно, спрямо ФП/Сал-
метерол приложен два пъти дневно за прериод 
от 12 седмици. 266 пациенти със средно-тежка 
до много тежка ХОББ са получавали еднократно 
дневно сутрин ФФ/Вилантерол 100/25 μg, а 262 
пациента ФП/Салметерол 500/50 μg два пъти 
дневно. Първичната крайна цел на проучване-
то е да се оцени промяната в средния ФЕО1 на 
седмица 12 от началото на проучването спрямо 
изходния. Допълнителните цели включват оцен-
ка на безопасността и определяне на времето, за 
което се постига подобрение от 100mL в ФЕО1 
спрямо изходния, определен на ден 1. Сравнена 
е промяната в резултата, получен при попълва-
нето на респираторния въпросник St. George 
(SGRQ), който оценява свързаното със здравето 
качество на живот (SGRQ). Резултатите показват, 
че при лечение с ФФ/Вилантерол средния ФЕО1 
е по-висок (средно 130mL), а времето до дости-
гане на нарастване с 100mL на ФЕО1 спрямо този 
от ден 1 е по-късо (средно 16min) спрямо ФП/
Салметерол (средно 108mL и 28min). Здравния 
статус, оценен с въпросника SGRQ, се подобрява 
и в двете групи (ФФ/Вилантерол – 4.3 точки, ФП/
Салметерол – 3.0 точки). Разликите между двете 
терапевтични комбинации не са сигнификантно 
значими. Шест пациента, лекувани с ФФ/Вилан-
терол (2%) и трима с ФП/Салметерол (1%) са по-
лучили сериозни нежелани събития, но никое от 
тях не е било свързано с изследваните медика-
менти. Подобрението в белодробната функция и 
здравния статус не е сигнификантно различно в 
двете групи, като не се намира и разлика в про-
фила на безопасността между тях (3).

Комбинацията от ФФ и Вилантерол предла-
га еднократно дневно лечение при пациенти с 
ХОББ. Тя се прилага чрез нов вид, активиращ се 
в една стъпка, многодозов сух прахов инхалатор 
Ellipta™. Устройството е с ергономичен дизайн 
и лесно за употреба. 86% от пациентите с ХОББ 
предпочитат Ellipta™ спрямо DISCUS , 95% го 
предпочитат пред HandiHaler и 85% – пред до-
зиращите аерозолови инхалатори под налягане 
(33). Устройството Ellipta™ е предпочетено пред 
BREEZHALER от 89% от пациентите, защото смя-
тат че е по-лесно за употреба. 63% от пациентите 
го избират, защото е по-лесно за определяне на 
оставащите дози в инхалатора, а 91% от пациен-
та го предпочитат поради броя на стъпките, кои-
то изисква при приложение. 93% от пациентите 
избират Ellipta™ пред BREEZHALER заради време-
то, което отнема самата инхалация (21).

Ефикасността и безопасността на комбина-
цията ИКС и ДДБА за лечение на пациенти със 
средно-тежка и тежка ХОББ са добре проучени. 
Тази комбинация влиза в съображение при лече-
ние на ХОББ съгласно различни международни 
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ръководства. В последната ревизия на GOLD, 
тя се препоръчва като първи избор за лечение 
на пациенти с висок риск за екзацербации (2, 6, 
15, 29, 34). Възможните до момента инхалаторни 
комбинации от ИКС/ДДБА за лечение на ХОББ 
изискват двукратно дневно приложение. Това 
може да намали комплайънса на пациентите към 
назначената терапия и изисква търсене на дру-
ги медикаменти, при които има възможност за 
еднократно дневно приложение. Такава комби-
нация е съчетанието на ИКС Флутиказон фуорат 
с ДДБА Вилантерол. Приложена в нов вид, мно-
годозов сух прахов инхалатор Ellipta™, който се 
активира в една стъпка. Тази комбинация дава 
възможност за еднократно дневно приложение 
при лечение на пациентите с ХОББ. Прилагането 
на ФФ/Вилантерол осигурява продължителна и 
стабилна бронходилатация, като комбинацията 
е с добър профил на безопасност и поносимост, 
сходен с този при приложението на плацебо (7, 
25, 27). 
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lines. In the last revision of the GOLD, it is recom-
mended as first-choice for treatment of patients 
at high risk for exacerbations (2, 6, 15, 29, 34). The 
possible until now inhale combinations ICS/LAB2A 
for treatment of COPD require twice daily dosing. 
This can reduce the compliance of patients to the 
treatment and requires evaluation of other drugs, 
where there is possibility for a once daily adminis-
tration. Such a combination is the combination of 
ICS Fluticasone Furoate with LAB2A Vilanterol. Im-
plemented in a new type of multidose dry powder 
inhaler Ellipta™, which is activated in one step, this 
combination allows for once-daily administration in 
the treatment of patients with COPD. Administra-
tion of FF/Vilanterol provides continuous and stable 
bronchodilation, the combination has a good safety 
profile and tolerability similar to that of placebo (7, 
25, 27).
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