Glikokortykosteroidy w nebulizacji
– mi´dzy lekiem, inhalatorem
i pacjentem
Nebulized corticosteroids – between the
drug, the inhaler and the patient
Summary
Factors influencing the properties of the aerosol cloud, pulmonary deposition and clinical effectiveness of drugs used by nebulization are discussed. Attention was paid to the huge variety of
nebulization equipment, including mesh nebulizares. The indications for the use of corticosteroids (CS) in nebulization in the treatment of respiratory diseases in children and adults were reiterated. A comparative analysis of various CS available in the nebulization formulation was made. Attention was paid to the elements determining the clinical effectiveness of nebulized CS such
as the drug, inhaler (nebulizer) and the patient. The necessity of
using the electronic dose calculator in calculating the effective
dose of CS in nebulisation was emphasized.
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elem artyku∏u jest przekazanie czytelnikom wiedzy
na temat ró˝nych uwarunkowaƒ wià˝àcych si´ ze
stosowaniem glikokortykosteroidów (GKS) w nebulizacji. Szczególnà uwag´ zwrócono na techniczne
aspekty nebulizacji z wykorzystaniem ró˝nych typów inhalatorów, w tym inhalatorów siateczkowych, oraz na mo˝liwy wp∏yw formulacji budezonidu na efekt kliniczny.
P∏uca jako cel dla leku inhalacyjnego sà narzàdem o wysoce z∏o˝onej strukturze i przebiega w nich wiele specyficznych procesów farmakokinetycznych, takich jak (1):
• depozycja czàstek leku w drogach oddechowych
i p´cherzykach p∏ucnych;
• oczyszczania Êluzowo-rz´skowe i makrofagowe;
• wch∏anianie do tkanki p∏ucnej;
• retencja w tkance p∏ucnej i metabolizm tkankowy;
• klirens absorpcyjny leku do krà˝enia systemowego.

C

W przypadku ka˝dego leku inhalacyjnego na ww. procesy farmakokinetyczne wp∏ywajà liczne czynniki zwiàzane z formulacjà leku (zawiesina, roztwór), inhalatorem (roNr specjalny 3/2019

dzaj urzàdzenia) oraz pacjentem (dziecko, doros∏y, stopieƒ edukacji). Dysponujemy wieloma metodami inhalacyjnymi (inhalatorami), a ka˝da z nich ma swoiste miejsce
w aerozoloterapii. Dobór inhalatora dla danego pacjenta
wymaga wiedzy patofizjologicznej, doÊwiadczenia klinicznego i znajomoÊci rynku leków inhalacyjnych i inhalatorów
(2,3). Dost´pne sà cztery klasyczne metody generacji aerozoli medycznych i cztery typy inhalatorów (4). Sà to:
• inhalator ciÊnieniowy dozujàcy (pMDI) i jego odmiana
w postaci inhalatora ciÊnieniowego dozujàcego aktywowanego wdechem (pMDI-BA);
• inhalator cieczowy dozujàcy (MDLI);
• inhalator suchego proszku (DPI);
• nebulizatory.
Istnieje bardzo wiele urzàdzeƒ do nebulizacji, a w ostatnich latach na rynku nebulizatorów zachodzà dynamiczne
zmiany, tak˝e w Polsce (rycina 1). Szczególnie szybko rozwija si´ grupa nebulizatorów (inhalatorów) siateczkowych.
Szeroka oferta nebulizatorów pozwala wybraç w∏aÊciwy
typ urzàdzenia najlepiej dostosowany do potrzeb i mo˝liwoÊci chorego oraz choroby, uwzgl´dniajàc przy tym rodzaj leku. Nale˝y zwróciç uwag´ na grup´ inhalatorów siateczkowych (IS), zwanych te˝ te˝ nebulizatorami wibrujàcej
siateczki (vibrating mesh nebulizer) (5). Podobnie jak
w przypadku nebulizatorów pneumatycznych, IS dzielimy
na urzàdzenia o pracy ciàg∏ej oraz aktywowane wdechem
(6). Ta najnowsza grupa urzàdzeƒ do nebulizacji przechodzi szybkà ewolucj´ technologicznà, co znajduje odbicie
na rynku, gdzie jest obecnie dost´pnych ok. 10 ró˝nych IS
(w wi´kszoÊci z siateczkà aktywnà) (rycina 1).
Chmur´ aerozolowà wychodzàcà z dowolnego inhalatora opisujà co najmniej 4 parametry, dajàce lekarzowi informacj´ o rodzaju i jakoÊci danego aerozolu leczniczego:
MMAD, FPF, FPD i GSD (tabela 1) (7). Najbardziej po˝àdany aerozol do terapii schorzeƒ dolnych dróg oddechowych powinien posiadaç nast´pujàce cechy:
• MMAD w przedziale 1,0–5,0 µm;
• FPF > 70%;
• GSD ≤ 1,2.
Miejsce glikokortykosteroidów w nebulizacji w terapii chorób dróg oddechowych
Glikokortykosteroidy wziewne (wGKS), w tym w nebulizacji, znajdujà zastosowanie w licznych zapalnych i obturacyjnych schorzeniach dróg oddechowych u noworodków, niemowlàt, dzieci starszych i doros∏ych (tabela 2)
(8–14). W tabeli 2 zestawiono najcz´stsze wskazania do
stosowania GKS w nebulizacji u dzieci i doros∏ych. Od
wielu lat dwa g∏ówne wskazania to astma i zespó∏ krupu,
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Rycina 1. Podzia∏ nebulizatorów uwzgl´dniajàcy sposób generacji aerozolu i powiàzanie z wdechem chorego

Tabela 1. Parametry chmury aerozolowej przydatne w klinice
MMAD

Mediana rozk∏adu masowego aerodynamicznej wielkoÊci czàstek – Êrednica aerodynamiczna czàstki/kropli odpowiadajàca medianie (50%) masowego
rozk∏adu skumulowanego (w µm); parametr chmury
aerozolowej informujàcy poÊrednio o Êredniej wielkoÊci czàstek

FPF

Frakcja czàstek drobnych – oznacza procentowy
udzia∏ masowy czàstek leku mniejszych od 5 µm
w ca∏ej chmurze aerozolowej (w %)

FPD

Dawka czàstek drobnych – dawka leku inhalacyjnego
znajdujàca si´ w postaci czàstek drobnych, tj. o Êrednicy aerodynamicznej < 5 µm (w µg, mg)

GSD

Geometryczne odchylenie standardowe jest miarà
rozproszenia chmury aerozolowej

a wGKS sà najwa˝niejszymi lekami przeciwzapalnymi
w przewlek∏ym post´powaniu farmakologicznym w astmie
u dzieci i doros∏ych (11). Ostatnio coraz mocniej wskazuje si´ na mo˝liwà rol´ GKS w nebulizacji w terapii zaostrzeƒ astmy u dzieci (15).
GKS w nebulizacji – czym dysponujemy?
Aktualnie mamy do dyspozycji na Êwiecie 4 ró˝ne GKS
w nebulizacji. Trzy z nich wyst´pujà w formie zawiesiny:
budezonid (BUD), dwupropionian beklometazonu (DPB)
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i propionian flutikazonu (PF). Jeden, flunizolid (F) wyst´puje w formie roztworu. Ró˝nià si´ one mi´dzy sobà wieloma
parametrami farmakokinetycznymi, formulacjà oraz wskazaniami klinicznymi. Wybrane elementy charakteryzujàce
GKS w nebulizacji zamieszczono w tabeli 3 (16–21). Trwajà prace nad nebulizacyjnà formà cyklezonidu (22).
W Polsce sà zarejestrowane jedynie dwa GKS w nebulizacji: BUD oraz PF, oba w formie zawiesiny. Ró˝nià si´
one istotnie mi´dzy sobà aktualnymi wskazaniami klinicznymi, które sà znacznie szersze dla BUD, ni˝ PF (tabela 4).
W tym miejscu nale˝y kolejny raz przypomnieç, i˝ do
nebulizacji powinno si´ u˝ywaç jedynie GKS posiadajàce
formulacj´ dopuszczonà do nebulizacji, a stosowanie hydrokortyzonu czy GKS doustnych drogà nebulizacji jest
karygodnym b∏´dem medycznym (23).
Budezonid w nebulizacji: ró˝ne formulacje i ró˝ne
inhalatory – ró˝ne efekty kliniczne?
Depozycja p∏ucna i efekt kliniczny GKS generowanych
metodà nebulizacji jest zale˝ny od bardzo wielu czynników. Ich znajomoÊç jest niezwykle przydatna w codziennej praktyce, gdy˝ pozwala na wyznaczenie optymalnej
(efektywnoÊç/bezpieczeƒstwo) dawki leku. Najwa˝niejsze
czynniki determinujàce efektywnoÊç klinicznà GKS w nebulizacji zale˝ne od leku, inhalatora (nebulizatora) oraz pacjenta zestawiono w tabeli 5.
Wydaje si´, ˝e depozycja p∏ucna GKS nebulizacyjnych
zale˝y w najwi´kszym stopniu od inhalatora oraz pacjenta,
a w mniejszym stopniu od w∏aÊciwoÊci leku. Typ inhalatora
(np.: pneumatyczny vs siateczkowy) oraz podtyp urzàdzeNr specjalny 3/2019

Tabela 2. Wskazania do stosowania GKS w nebulizacji u dzieci i doros∏ych. (+) – du˝o jednoznacznych pozytywnych danych
klinicznych, (+/–) – pojedyncze dane kliniczne i/lub efekty kliniczne niepewne
Choroba

Dzieci

DoroÊli

Ostre zapalenie krtani (ró˝ne postacie)

+

+

Astma wczesnodzieci´ca – terapia zaostrzeƒ

+

Nie dotyczy

Astma wczesnodzieci´ca – terapia przewlek∏a

+

Nie dotyczy

Astma – terapia zaostrzeƒ

+

+/–

Astma – terapia przewlek∏a

+

–

POChP – terapia zaostrzeƒ

Nie dotyczy

+

Mukowiscydoza

+

+/–

Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-p∏ucna

+

+

+/–

Nie dotyczy

+

Nie dotyczy

+/–

Nie dotyczy

Przewlek∏a choroba p∏uc – prewencja
Zapalenie oskrzelików
Poinfekcyjne zarostowe zapalenie oskrzelików

Tabela 3. Wybrane w∏aÊciwoÊci, podobieƒstwa i ró˝nice mi´dzy GKS w nebulizacji
Budezonid (BUD)**

Dwupropionian
beklometazonu (DPB)*

Propionian
flutikazonu (PF)*

Flunizolid (F)*

Liczba oryginalnych publikacji
naukowych w bazie PubMed

34

20

14

6

Dowody skutecznoÊci klinicznej
w astmie u dzieci

+++

++

++

++

Dowody skutecznoÊci klinicznej
w astmie/POChP u doros∏ych

++

++

+

+

Zawiesina

Zawiesina

Zawiesina

Roztwór

18

21

13

25

8–10

8

5

16

+

–

+

–

> 25

> 18

ok.15

ok. 15

> 6 m.˝.

> 6 m.˝.

≥ 4 r.˝.

b.d.

1–2

2

2

2

KilkanaÊcie

–

Kilka

–

Formulacja
Depozycja w drogach oddechowych
u dzieci (badania in vitro) w % dawki
nominalnej
Depozycja p∏ucna frakcji respirabilnej
(czàstki o MMAD < 5 µm) u dzieci
(badania in vitro) w % dawki nominalnej
Dost´pnoÊç w kraju
ObecnoÊç na rynku na Êwiecie (w latach)
Wiek rejestracji u dzieci
Zalecana liczba dawek/dob´
Preparaty generyczne na Êwiecie

b.d. – brak danych; (+++) – bardzo du˝o publikacji, silne dowody; (++) – du˝o publikacji, Êrednio silne dowody; (+) – kilka publikacji, s∏abe dowody;
** – nebulizacja standardowej dawki z inhalatora pneumatycznego pracy ciàg∏ej typu Spira Elektro 4t system (Spira M1, Respiratory Care Center);
* – nebulizacja standardowej dawki przy pomocy inhalatora pneumatycznego pracy ciàg∏ej typu Pari NC Plus ze spr´˝arkà Pari Turbo Boy N

nia (np.: pneumatyczny pracy ciàg∏ej vs pneumatyczny aktywowany wdechem vs pneumodozymetryczny) istotnie decydujà o depozycji p∏ucnej. Mo˝e si´ ona wahaç od kilkunastu procent dawki nominalnej (inhalatory pneumatyczne
Nr specjalny 3/2019

pracy ciàg∏ej) do 40–75% dawki nominalnej (inhalatory siateczkowe oraz niektóre inhalatory pneumatyczne pneumodozymetryczne) (28–34). Jak istotnie na wielkoÊç depozycji
p∏ucnej wp∏ywa typ nebulizatora oraz technika oddychania
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Tabela 4. Wskazania do stosowania BUD oraz PF w zawiesinie do nebulizacji
(zgodnie z ChPL)
Lek

Wskazania (wg ChPL)

Wiek rejestracji

Budezonid (BUD)

1. Astma – gdy stosowanie pMDI lub DPI jest niew∏aÊciwe
2. Zespó∏ krupu – ostrego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli – niezale˝nie od etiologii,
wià˝àce si´ z istotnym zw´˝eniem górnych dróg oddechowych, dusznoÊcià
lub „szczekajàcym” kaszlem i prowadzàce do zaburzeƒ oddychania
3. Zaostrzenie POChP w przypadku gdy stosowanie BUD w postaci zawiesiny
do nebulizacji jest uzasadnione.

≥ 6 m.˝.

Propionian
flutikazonu (PF)

1. DoroÊli i m∏odzie˝ w wieku powy˝ej 16 lat: zapobiegawczo, w astmie ci´˝kiej
u pacjentów wymagajàcych stosowania du˝ych dawek GKSw lub doustnych
2. Dzieci w wieku od 4 do 16 lat w leczeniu zaostrzenia astmy

≥ 4 r.˝.

Tabela 5. Elementy wp∏ywajàce na efektywnoÊç klinicznà GKS w nebulizacji (24–27)
Lek
• Postaç – formulacja (zawiesina/roztwór)
• Cechy fizyczne kryszta∏ków BUD
• St´˝enie leku – rozcieƒczenie
• W∏aÊciwoÊci fizykochemiczne czàstek
aerozolu (lepkoÊç, napi´cie powierzchniowe,
si∏a jonowa, rozpuszczalnoÊç)

Inhalator (nebulizator)

Pacjent

• Rodzaj i podtyp nebulizatora (patrz
rycina 1)
• Wydatek p∏ynu
• WielkoÊç przep∏ywu
• Obj´toÊç przestrzeni rezydualnej komory
nebulizacyjnej
• FPF, MMAD i GSD leku z danego
inhalatora

• Wiek, masa i wysokoÊç cia∏a
• Liczba oddechów/min
• Obj´toÊç oddechowa
• % fazy wdechu/wydechu
• Tor oddychania (nosowy vs ustnonosowy vs ustny)
• Technika oddychania
• Rodzaj choroby dróg oddechowych
• Czas retencji leku na powierzchni
nab∏onka
• Inhalacja przez ustnik/maseczk´

Tabela 6. WielkoÊç depozycji p∏ucnej BUD (w % dawki nominalnej) u dzieci ze Êwiszczàcym oddechem w wieku 31–38 m.˝. w
zale˝noÊci od metody nebulizacji i wspó∏pracy dziecka
Metoda nebulizacji

Depozycja p∏ucna
(% dawki nominalnej)

Komentarz

Inhalator pneumatyczny pracy ciàg∏ej,
maseczka, p∏acz dziecka podczas nebulizacji

1,0

Brak efektu klinicznego w chorobach dolnych
dróg oddechowych, w tych warunkach nie powinno
si´ prowadziç nebulizacji

Inhalator pneumatyczny pracy ciàg∏ej, maseczka,
spokojne oddychanie, dobra wspó∏praca dziecka

8,0

Pe∏ny efekt kliniczny zale˝y od wyliczenia prawid∏owej
dawki leku, nale˝y zastosowaç kalkulator (algorytm)
dawkowania

Inhalator siateczkowy (IS), maseczka,
spokojne oddychanie, dobra wspó∏praca
chorego

36,0

Mo˝liwy wi´kszy od oczekiwanego efekt klin

chorego pokazuje praca Schueepp i wsp. (35). Autorzy ci
ocenili wielkoÊç depozycji p∏ucnej (w % dawki nominalnej)
w grupie dzieci ze Êwiszczàcym oddechem w wieku 31–38
m.˝. inhalowanych standardowà dawkà BUD znakowanego
technetem 99 z inhalatora pneumatycznego pracy ciàg∏ej
(Pari LC Plus®, MMAD – 4,2 µm) lub IS (Pari e-Flow®,
MMAD – 2,5 µm). Wyniki zestawiono w tabeli 6.
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Ostatnio wykonane badania in vitro pokazujà, ˝e czàstki ró˝nych preparatów BUD obecnych na rynku w Polsce
sà w∏aÊciwie zmikronizowane, a w procesie deagregacji
(za pomocà si∏ nebulizatora) sà rozbijane do jeszcze mniejszych czàstek, ∏àczone z powietrzem (aerozolizacja)
i przenoszone w chmurze aerozolowej do dróg oddechowych chorego, gdzie sà deponowane (36). JednoczeÊnie
Nr specjalny 3/2019

wiadomo, ˝e ró˝ne IS mogà produkowaç aerozol BUD
o ró˝niàcych si´ parametrach chmury aerozolowej. Brak
jest jednak badaƒ klinicznych mogàcych potwierdziç lub
wykluczyç wp∏yw tych ró˝nic na efekty kliniczne.
Kolejnym elementem mogàcym rzutowaç na efektywnoÊç klinicznà jest formulacja danego GKS. GKS u˝ywane do nebulizacji wyst´pujà jako roztwór (gdy lek jest ca∏kowicie rozpuszczony) oraz jako zawiesina (gdy lek wyst´puje w postaci nierozpuszczalnych drobnych czàstek sta∏ych rozproszonych w cieczy). O’Callaghan i wsp. wykazali, ˝e (37):
• formulacja leku do nebulizacji decyduje o wielkoÊci
zmiennoÊci dawki inhalowanej;
• GKS w zawiesinach (PF, BDP) wykazujà wi´kszà
zmiennoÊç, ni˝ GKS w roztworze (flunizolid);
• roztwór GKS w nebulizacji cechuje wi´ksza depozycja
p∏ucna, ni˝ GKS w zawiesinie.
WielkoÊç depozycji p∏ucnej z regu∏y przek∏ada si´ na
efektywnoÊç klinicznà i dawkowanie danego leku. Ju˝
przed 10 laty wykazano, ˝e czterokrotnie mniejsza dawka
BUD podawana z inhalatora siateczkowego Pari eFlow®
(o bardzo wysokiej depozycji p∏ucnej) jest tak samo efektywna przeciwzapalnie i bezpieczna, jak 250 µg BUD z inhalatora pneumatycznego pracy ciàg∏ej Pari LC Plus®
(przeci´tna depozycja p∏ucna – patrz tabela 3) u dzieci
z astmà, przy znacznie krótszym czasie nebulizacji z inhalatora Pari eFlow® (38). Prawdopodobnie istotny wp∏yw na
powy˝sze efekty kliniczne mia∏a ró˝nica w charakterystyce obu chmur aerozolowych. MMAD dla BUD z inhalatora Pari eFlow® jest bowiem prawie dwa razy mniejsze (2,5
µm) ni˝ MMAD dla BUD z Pari LC Plus® (4,2 µm) (37).
Jednak˝e nie tylko wartoÊç MMAD czy FPF okreÊla jakoÊç
aerozolu leczniczego i zwiàzanà z tym wielkoÊç depozycji
p∏ucnej. Powinno si´ jeszcze wziàç pod uwag´ wartoÊç
GSD. Teoretyczna analiza przeprowadzona przez Sosnowskiego wskazuje, ˝e aerozol o ni˝szej wartoÊci
MMAD, ale wi´kszej wartoÊci GSD b´dzie wykazywa∏
mniejszà ca∏kowità depozycj´ w docelowym obszarze
dróg oddechowych, ni˝ aerozol o wy˝szej MMAD, ale
mniejszym GSD (36).
Podsumowanie
Przedstawione powy˝ej rozwa˝ania nakazujà zachowanie szczególnej ostro˝noÊci przy stosowaniu leków w nebulizacji, w tym tak bardzo cz´sto przepisywanych przez
lekarzy GKS. Po pierwsze, zgodnie z aktualnym wytycznymi (11,39), ale te˝ i zaleceniami polskich ekspertów (40)
ten rodzaj terapii inhalacyjnej wdra˝amy u pacjentów
z chorobà dolnych dróg oddechowych w kilku okreÊlonych sytuacjach klinicznych. Najcz´stsze z nich, to:
• chory nie mo˝e wykonaç odpowiednio silnego i g∏´bokiego wdechu (przep∏yw wdechowy > 30–60 l/min), gwarantujàcego poprawne u˝ywanie DPI lub pMDI-BA;
• w przypadku nietolerancji leku z pMDI, pMDI-BA lub
DPI, czy te˝ u chorych nieprzytomnych;
• chory lub rodzice/opiekunowie dziecka preferujà nebulizacj´.
Po drugie, nebulizatory ró˝nià si´ znacznie mi´dzy sobà
wieloma parametrami technicznymi rzutujàcymi istotnie na
charakter chmury aerozolowej, wielkoÊç depozycji p∏ucnej
Nr specjalny 3/2019

i efekt kliniczny (41–44). Prawdopodobnie dotyczy to tak˝e IS (44). Wobec powy˝szego nale˝y stosowaç nebulizatory przebadane (in vitro lub in vivo) z danym lekiem nebulizacyjnym.
Po trzecie, nale˝y pami´taç, ˝e u dzieci poni˝ej 5. r.˝.,
ze wzgl´du na odmienne uwarunkowania anatomiczne
i fizjologiczne, mniejszà depozycj´ p∏ucnà, wi´ksze straty
oraz szybszà farmakokinetyk´ leków, produkty lecznicze
podawane metodà nebulizacji powinny byç stosowane
w dawkach nominalnych wy˝szych, ni˝ u dzieci starszych.
Przy wyliczaniu skutecznej dawki GKS nale˝y posi∏kowaç
si´ elektronicznym kalkulatorem dawek (26,44).
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