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Nowe inhalatory proszkowe
Novel dry powder inhalers
STEPHEN NEWMAN
Advances in Inhalation Therapy, London 1996, 1: 2-18.
Choroby uk³adu oddechowego nale¿¹ do
najczêstszych zarówno w wieku rozwojowym, jak
i dojrza³ym. Leczenie ich, d³ugotrwa³e i trudne,
uwzglêdniaæ musi wiele metod postêpowania, wród
których znacz¹ce miejsce zajmuje aerozoloterapia.
Ostatnie lata sprawi³y, ¿e stosuje siê j¹ jako metodê
z wyboru w leczeniu wielu schorzeñ dróg oddechowych.
Powsta³y nowe konstrukcje generatorów inhalacyjnych,
nowe leki i systemy miejscowego leczenia tych chorób,
jak równie¿ ich profilaktyki. Najliczniejsz¹ grupê
inhalatorów stanowi¹ indywidualne inhalatorki
cinieniowe MDI. Maj¹ one jednak ca³y szereg wad;
uwa¿a siê, ¿e niepowodzenia w leczeniu za ich pomoc¹
siêgaæ mog¹ nawet 50% chorych, co wi¹zaæ nale¿y
przede wszystkim z trudnociami w koordynacji
wdechowo-ruchowej. Nastêpn¹ niedogodnoci¹ jest fakt,
¿e gazem nonym s¹ freony, powoduj¹ce u wielu
chorych, zw³aszcza nadreaktywnych, podra¿nienia dróg
oddechowych, objawiaj¹ce siê kaszlem, uczuciem
zatykania a nawet krótkotrwa³ymi stanami
spastycznymi oskrzeli. Alternatyw¹ by³o skonstruowanie
ró¿nych typów komór, przed³u¿aczy - spejserów oraz
zastosowanie indywidualnych inhalatorów z preparatami
proszkowymi DPI. Nie wymagaj¹ one noników
freonowych czy chloro-fluorowêglanowych; s¹ wiêc
bardziej przyjazne choremu, ³atwiejsze w u¿yciu ni¿
cinieniowe MDI, daj¹ równie¿ mo¿liwoæ dostarczenia
szerokiego spektrum leków i dawek.
Dlatego z zaciekawieniem przeczyta³em artyku³:
Stephena Newmana Novel dry powder inhalers
opublikowany w Advances in Inhalation Therapy,
London 1996, 1, 2-18. Autor przedstawia rozwój
historyczny metody DPI od pierwszego urz¹dzenia,
opisanego przez Stuarta w 1939 r., s³u¿¹cego do inhalacji
py³u glinu w celu chelatowania py³ów krzemu
wdychanych przez górników. W 1949 r. Fields
opatentowa³ pierwsze urz¹dzenie proszkowe do
podawania rodków farmakologicznych. Niemniej

jednak, na szerok¹ skalê zastosowano je dopiero
w 1969 r. wraz z wprowadzeniem pierwszego urz¹dzenia
z pojedyncz¹ dawk¹ w kapsu³ce - Spinhaler. Od tego
czasu metoda ta ulega³a sta³emu unowoczenieniu
konstrukcyjnemu. Obecnie w trakcie koñcowych badañ
znajduje siê oko³o 30 nowych konstrukcji inhalatorów
proszkowych. Koniecznoæ nowych rozwi¹zañ
spowodowana jest wieloma problemami zwi¹zanymi
z obecnie stosowanymi urz¹dzeniami DPI. Miêdzy
innymi podnosi siê znaczn¹ rozbie¿noæ miêdzy dawk¹
emitowan¹ a dawk¹ po¿¹dan¹. W badaniach dotycz¹cych
urz¹dzeñ DPI produkowanych w 1994 r. wykazano, ¿e
rednia uwalniana dawka wynosi 52-63% dawki
po¿¹danej. Frakcja oddechowa aerozolu i dawka
deponowana w koñcowych odcinkach dróg
oddechowych proporcjonalna jest do przep³ywu
wdechowego u inhalowanych chorych. Dalszy problem,
to zmiennoæ miêdzy poszczególnymi dawkami,
spowodowana czêsto wnikaniem wilgoci do leku
w inhalatorach DPI. Wspó³czesne konstrukcje staraj¹ siê
unikaæ wspomnianych wy¿ej niedogodnoci, powsta³y
wiêc znane ju¿ chorym urz¹dzenia - Turbuhaler, Diskus,
Easyhaler oraz w ci¹gu ostatnich dwóch lat 6 zupe³nie
nowych konstrukcji. Charakteryzuj¹ siê one coraz
wiêksz¹ dok³adnoci¹ emitowanych dawek, minimaln¹
ró¿nic¹ miêdzy nimi, zbli¿on¹ frakcj¹ oddechow¹ przy
przep³ywie 30 i 60 l/min oraz zwart¹ budow¹ i ³atwoci¹
w u¿yciu. Równoczenie, mimo przewa¿aj¹cych
konstrukcji uruchamianych wdechem, które s¹
powszechnie w u¿yciu, powstaj¹ nowe po³¹czone
z zasilaniem. W tych zupe³nie nowych urz¹dzeniach
proszek leku mo¿e byæ rozpraszany za pomoc¹ mini
ampu³ek ze sprê¿onym powietrzem, metod¹
mechaniczn¹ lub z zastosowaniem mini silniczka
elektrycznego. Dziêki temu o depozycji nie decyduje ju¿
si³a wdechu, ani czêstoæ oddychania.
Artyku³ S.Newmana ukazuje z³o¿onoæ metody
proszkowanego rozpraszania leków DPI, która
w ostatnich latach rozwija siê niezwykle dynamicznie,
niweluj¹c wiele b³êdów konstrukcyjnych, którymi
charakteryzowa³y siê pierwsze urz¹dzenia. Jak siê
okazuje, metoda generowania proszkowych aerozoli DPI
okaza³a siê nie tylko alternatywn¹ wobec wad
inhalatorków cinieniowych, lecz metod¹ sam¹ w sobie.
Jest na pewno nowoczesna, nadal udoskonalana i bêdzie
w przysz³oci konkurencyjn¹ dla innych rozwi¹zañ.

