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Rezultatele unor studii de fază III:
substanţa tiotropium Respimat®
RESULTS OF PHASE III TRIALS: TIOTROPIUM RESPIMAT® SUBSTANCE

S

ubstanţa tiotropium1 Respimat® a dovedit că este eficientă la
pacienţii ce prezintă simptome de astm, în ciuda utilizării
combinaţiei de corticosteroizi inhalatori (CSI2) cu Beta2 agoniști cu
durată lungă de acţiune (BADLA3), indiferent de vârstă, alergii, statutul
de fumător sau răspunsul bronhodilatator.
• Substanţa activă Tiotropium din Inhalatorul Respimat®
SoftMistTM creşte durata până la primele semne de exacerbare
şi primele episoade de agravare a astmului, la nivelul unui
spectru larg de pacienţi simptomatici, în ciuda tratamentului cu
CSI/BADLA.
• În cazul pacienţilor cu astm, s-au observat ameliorări în
funcţionarea plămânilor aduse de tiotropium; în acest studiu au
fost excluse cazurile de comorbiditate şi de boală pulmonară
obstructivă cronică (BPOC).

„Creşterea perioadei până la
prima exacerbare şi primul episod
de agravare a astmului constatată
cu tiotropium nu a fost limitată la
subgrupuri specifice de pacienţi.“
„Îmbunătăţirile au fost, spre
exemplu, similare la pacienţii cu
vârste tinere şi înaintate, cei care
sunt afectaţi sau nu de alergii,
cei cu grad înalt sau scăzut de
reversibilitate, ori foşti fumători şi
cei care nu au fumat niciodată.“
Profesorul Huib A.M. Kerstjens

Philadelphia, Pennsylvania – Substanţa activă tiotropium din Inhalatorul Respimat® SoftMistTM crește timpul până la
primele semne de exacerbare și de agravare a astmului, în cazul pacienţilor cu simptome de astm. Rezultatele au fost
observate în ciuda unui tratament anterior cu CSI/BADLA și independent de vârstă, alergii, statutul de fumător al
pacienţilor sau de răspunsul bronhodilatator. (1)
Aceasta a fost principala concluzie în urma analizei datelor din studiul de fază III PrimoTinA asthmaTM pe un subgrup
preplanificat. Rezultatele au fost prezentate în premieră în cadrul congresului de anul acesta al Societăţii Americane
Toracice (SAT) din Philadelphia, Pennsylvania. (1)
Cu aceeași ocazie au fost anunţate rezultatele unei analize detaliate privind caracteristicile de bază ale populaţiei de
pacienţi din cadrul studiului PrimoTinA-asthmaTM2. Analiza a arătat că vârsta la care a debutat afecţiunea, durata
simptomelor, absenţa fumatului, prezenţa alergiilor și răspunsul bronhodilatator oferă certitudinea că pacienţii
înscriși în aceste studii defază III au fost diagnosticaţi cu astm și nu cu BPOC. (2)
Prezentând rezultatele analizelor pentru subgrupul PrimoTinA-asthmaTM, Profesorul Huib A.M. Kerstjens de la
Centrul Medical Universitar din Groningen, Olanda, a declarat: „Aceste rezultate indică eficienţa tiotropium la nivelul
unui spectru larg de pacienţi care rămân necontrolaţi și manifestă exacerbări ale astmului în ciuda utilizării
combinaţiei standard de doză moderată până la mare de corticosteroizi inhalatori (ICS) alături de beta-agoniști cu
durată lungă de acţiune (BADLA). Mai mult, creșterea perioadei până la prima exacerbare și primul episod de
agravare a astmului constatată cu tiotropium nu a fost limitată la subgrupuri specifice de pacienţi.“

1

Menţiune: substanţa activă tiotropium din Respimat® nu este autorizată pentru tratamentul astmului şi nu este încă aprobată.
Corticosteroizi inhalatori
3
Beta2 agonişti cu durată lungă de acţiune
2
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„Îmbunătăţirile au fost, spre exemplu, similare la pacienţii cu vârste
tinere și înaintate, cei care sunt afectaţi sau nu de alergii, cei cu grad
înalt sau scăzut de reversibilitate4, ori foști fumători și cei care nu au
fumat niciodată“, a explicat profesorul Kerstjens.
Având în vedere eficacitatea cunoscută a tiotropium în cazul BPOC și
beneficiul semnificativ observat la pacienţii cu această afecţiune care
prezintă concomitent și simptome de astm (3), investigarea pacienţilor
incluși în studiile de Fază III PrimoTinA-asthmaTM a fost importantă
pentru a afirma dacă aceștia sunt afectaţi doar de astm.
În ceea ce privește caracteristicile de bază ale populaţiei de pacienţi
incluse în studiul PrimoTinA-asthmaTM, Profesorul David Halpin,
Consultant în Medicină Respiratorie la Spitalul Royal Devon și Exeter din
Marea Britanie, a declarat: „Aceste rezultate, care au dovedit eficacitatea
tiotropium, demonstrează că pacienţii incluși în aceste studii aveau
caracteristici clinice specifice pentru astm, mai degrabă decât pentru
BPOC; orice similaritate cu BPOC se datora naturii prelungite a afecţiunii
lor, respectiv a astmului. Eficacitatea demonstrată în cadrul studiilor
PrimoTinA-asthmaTM reprezintă, prin urmare, o îmbunătăţire a condiţiei
pacienţilor cu astm“, a conchis profesorul Halpin.

„Aceste rezultate, care au
dovedit eficacitatea tiotropium,
demonstrează că pacienţii incluşi
în aceste studii aveau caracteristici
clinice specifice pentru astm, mai
degrabă decât pentru BPOC; orice
similaritate cu BPOC se datora
naturii prelungite a afecţiunii lor,
respectiv a astmului. Eficacitatea
demonstrată în cadrul studiilor
PrimoTinA-asthmaTM reprezintă,
prin urmare, o îmbunătăţire a
condiţiei pacienţilor cu astm.“
Prof. David Halpin

În ciuda opţiunilor de tratament actuale, cel puţin 40% din pacienţii cu
astm continuă să prezinte simptome și pot manifesta exacerbări ale
astmului îngrijorătoare, care le pot pune viaţa în pericol (atacuri). (4)
Pacienţii incluși în studiile PrimoTinA-asthmaTM au continuat să prezinte
simptome, deși au urmat un tratamentcu CSI/BADLA.
PrimoTinA-asthmaTM (1 și 2) sunt două studii de grup paralel, dublu oarbe,
și au înrolat pacienţi diagnosticaţi cu astm, cu vârste cuprinse între 18-75 de
ani, cu o durată a afecţiunii de peste 5 ani, ce au fost diagnosticaţi înainte
de vârsta de 40 de ani. De asemenea, studiile au inclus și pacienţi
nefumători (care nu au fumat niciodată) sau foști fumători, care au fumat
mai puţin de un pachet de ţigări zilnic, timp de 10 ani și care s-au lăsat de
fumat cu cel puţin un an înainte de înrolarea în studiu. (1)
Un total de 912 pacienţi au fost randomizaţi cu o doză de tiotropium
Respimat®5 µg (n = 456) sau placebo (n = 456), timp de 48 de
săptămâni. În plus faţă de tratamentul cu CSI/BADLA, pacienţii din
cadrul studiilor PrimoTinA-astmTM au fost supuși unui tratament
suplimentar, cu antihistaminice, agenţi antialergici, steroizi nazali și
omalizumab. (1,2)
Diagnosticul de astm la populaţia de pacienţi din studiile PrimoTinAasthmaTM a fost confirmat pe baza criteriilor actuale ale Iniţiativei
Globale pentru Astm. (2) Pacienţii diagnosticaţi cu BPOC sau alte boli
ale plămânilor au fost excluși din studii. (2)
La nivelul populaţiei generale a studiului, timpul până la prima
exacerbare gravă a fost prelungit prin adăugarea tiotropium Respimat®
(reducerea riscului cu 21%; raportul de risc 0,79; p = 0,03). Timpul până
la primul episod de exacerbare a astmului a crescut în grupul tiotropium
comparativ cu placebo (reducerea riscului cu 31%; raportul de risc 0,69;
4

„Programul de studii UniTinAasthma® investighează dacă
tiotropium poate răspunde
nevoilor medicale ale unui
număr semnificativ de pacienţi
care suferă de astm şi continuă
să prezinte simptome deşi au
fost supuşi unui tratament.
Acest program demonstrează
angajamentul nostru privind
utilizarea tiotropium Respimat®
pentru întreaga populaţie de
pacienţi care suferă de astm, de la
forme uşoare până la cele grave,
la nivelul tuturor grupelor de
vârstă.“
Prof. Klaus Dugi

Creştere a funcţiei plămânilor ca răspuns la utilizarea unui bronhodilatator inhalator.
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p < 0,001). (1) Exacerbările severe au fost definite ca
agravări ale astmului care necesită iniţierea sau dublarea
glucocorticosteroizilor sistemici. (1)

ce duc la un flux de aer limitat către și dinspre plămâni,
precum și la o creștere a producerii de mucus. (7)

Analizele la nivel de subgrup au arătat că îmbunătăţirea
timpului până la prima exacerbare severă și timpul
până la primul episod de agravare a astmului,
constatate prin introducerea tiotropium Respimat®, nu
depindeau de caracteristicile de bază și nu erau limitate
la subgrupuri specifice de pacienţi.

Atunci când o persoană care suferă de astm intră în
contact cu un factor de declanșare a bolii (de exemplu,
infecţii, polen, fum), căile sale respiratorii devin
inflamate, umflate și constricţionate, fapt ce duce la
creșterea producţiei de mucus. Aceste reacţii pot cauza
îngustarea și iritarea căilor respiratorii, făcând
respiraţia dificilă. (7)

StudiilePrimoTinA-asthmaTM sunt parte aUniTinAastm®, un important program clinic global de Fază III,
care implică peste 4.000 de pacienţi.

Persoanele care suferă de astm manifestă episoade
recurente de respiraţie îngreunată, lipsă de aer, senzaţie
de apăsare în piept și tuse. (7)

„Programul de studii UniTinA-asthma® investighează
dacă tiotropium poate răspunde nevoilor medicale ale
unui număr semnificativ de pacienţi care suferă de
astm și continuă să prezinte simptome, deși au fost
supuși unui tratament. Acest program demonstrează
angajamentul nostru privind utilizarea tiotropium
Respimat® pentru întreaga populaţie de pacienţi care
suferă de astm, de la forme ușoare până la cele grave,
la nivelul tuturor grupelor de vârstă“, a declarat
Profesorul Klaus Dugi, Corporate Senior Vice President
Medicine la Boehringer Ingelheim.

Estimările privind numărul de persoane afectate de astm
la nivel mondial variază de la 100 la 300 de milioane,
anticipându-se ca acest număr să crească până la
400-450 de milioane până în anul 2025. (8,9) Cea mai
ridicată prevalenţă a astmului se găsește în ţările
industrializate. La nivel global, circa 180.000 de decese
se pot atribui astmului în fiecare an (9), deși există o
variaţie regională la nivelul ratelor mortalităţii. (10)

UniTinA-Asthma®
Studiile PrimoTinA-asthma™ sunt parte a unui
important program clinic de Fază III, desfășurat de
Boehringer Ingelheim la nivel internaţional, denumit
UniTinA-asthma®, care a fost conceput pentru a stabili
eficacicatea și siguranţa tiotropium din Inhalatorul
Respimat® SoftMistTM în cazul pacienţilor cu astm.
UniTinA-astm® include un număr de studii clinice care
investighează tiotropium Respimat® în tratamentul
obișnuit al adulţilor, adolescenţilor și copiilor (cu vârsta
mai mare de 1 an), care prezintă astm persistent, la
nivelul întregului spectru de severitate a astmului.
Actualul program de fază III constă în 11 studii și
implică mai mult de 4.000 de pacienţi din peste 150 de
locaţii de pe glob. Datele a două studii clinice de fază III
au fost prezentate în premieră la congresul ERS din
2012. (5,6)
Programul de studii clinice defază III UniTinA-asthma®
se adresează nevoilor pacienţilor care continuă să
prezinte simptome în ciuda terapiilor actuale.
Despre astm
Astmul este o boală cronică caracterizată de o
inflamare a căilor respiratorii și de bronhoconstricţie,
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Costurile economice asociate cu astmul sunt estimate
ca fiind printre cele mai înalte în rândul bolilor cronice.
La nivel mondial, costurile economice asociate cu
astmul le depășesc pe cele ale tuberculozei și HIV/SIDA,
împreună. (10)
Prin evitarea factorilor de declanșare a bolii, se poate
contribui la reducerea gravităţii astmului. Chiar dacă
astmul nu poate fi vindecat, gestionarea adecvată
poate controla boala și poate permite persoanelor să
se bucure de o calitate bună a vieţii. Cu toate acestea,
datele epidemiologice au arătat că, în ciuda
tratamentului, cel puţin 40% dintre adulţii care suferă
de astm continuă să prezinte simptome, care pot
rezulta în restricţii în ceea ce privește stilul de viaţă și
care pot necesita chiar și asistenţă de urgenţă (4).
Acești pacienţi ar putea beneficia de noi opţiuni de
tratament.
Despre Tiotropium
Tiotropium este un bronhodilatator inhalator
anticolinergic cu acţiune lungă și a fost primul
tratament inhalator de întreţinere care a furnizat
îmbunătăţiri semnificative și susţinute ale funcţiei
plămânilor la pacienţii cu BPOC, într-o singură doză
zilnică. Tiotropium acţionează prin deschiderea căilor
respiratorii îngustate și menţinerea lor în acest stadiu
timp de 24 de ore.
Programul de dezvoltare clinică pentru astm cu tiotropium
este derulat de Boehringer Ingelheim și Pfizer, prima
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dintre cele două companii conducând operaţiunile pentru
toate activităţile de dezvoltare clinică. Parteneriatul dintre
Boehringer Ingelheim și Pfizer permite comercializarea de
către ambele companii.
Despre Inhalatorul Respimat® Soft MistTM
Dezvoltat de către Boehringer Ingelheim, Inhalatorul
Respimat®Soft MistTM (SMI) este un inhalator de
generaţie nouă care furnizează o pulverizare fină,
unicăSoft MistTM (12,13) ușor de inhalat, (14) preferat
de pacienţi comparativ cu alte inhalatoare disponibile în
prezent. (15,16)
Boehringer Ingelheim: continuă tratamentul bolilor
respiratorii
De peste 90 de ani, tratamentul bolilor respiratorii
reprezintă una dintre activităţile principale pentru
Boehringer Ingelheim, compania alocând resurse
semnificative privind cercetarea în această arie
terapeutică.
Boehringer Ingelheim deţine o lungă tradiţie în
domeniul bolilor respiratorii, prin dezvoltarea Spiriva®,
care este în prezent cel mai analizat și mai prescris
medicament pentru BPOC, cu administrare o dată pe zi.
Boehringer Ingelheim și-a extins activitatea și în ceea
ce privește dezvoltarea opţiunilor de tratament pentru
alte boli ale căilor respiratorii, inclusiv cancerul de
plămâni și fibroza pulmonară idiopatică.
Viitorul nostru în tratamentul bolilor respiratorii este
unul promiţător, susţinut atât de spiritul de lider, cât și
de pasiunea noastră pentru a desluși lucrurile
necunoscute din spatele tulburărilor debilitante,
prezente și viitoare, cu care se confruntă persoanele cu
afecţiuni ale plămânilor.

Boehringer Ingelheim
Grupul Boehringer Ingelheim face parte din primele 20
de companii farmaceutice la nivel global. Cu sediul
central în Ingelheim, Germania, compania are o
prezenţă globală cu 140 de filiale și peste 46.000 de
angajaţi. De la înfiinţarea sa, în anul 1885, compania de
familie a fost dedicată cercetării, dezvoltării, producerii
și distribuirii de tratamente noi cu valoare terapeutică
ridicată pentru medicina umană și veterinară.
Ca element central al culturii sale, Boehringer
Ingelheim și-a luat angajamentul de a acţiona
responsabil la nivel social. Implicarea în proiecte
sociale, grija pentru angajaţi și familiile acestora,
egalitatea de șanse de care se bucură angajaţii
companiei constituie bazele operaţiunilor sale globale.
Cooperarea reciprocă și respectul, protejarea mediului
înconjurător și sustenabilitatea sunt factori intrinseci ai
eforturilor depuse de Boehringer Ingelheim.
În anul 2012, Boehringer Ingelheim a înregistrat vânzări
nete în valoare de aproximativ 14,7 miliarde de euro.
Cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare în segmentul
de activitate al medicamentelor cu prescripţie corespund
unui procent de 22,5% din vânzările sale nete.
Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.boehringeringelheim.com
NewsHome: O resursă inovatoare pentru media
Website-ul www.NewsHome.com, dezvoltat de
Boehringer Ingelheim și dedicat bolilor respiratorii, se
adresează reprezentanţilor mass-media ca o sursă de
informaţii clare și ușor de înţeles cu privire la astm și
alte boli ale sistemului respirator.
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