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Eks: Salbutamol effekt etter 3-5 minutter
Høy konsentrasjon i lungevevet
Lav konsentrasjon systemisk
Eks: 2 mg Salbutamol per os = 100 g inhalert

Færre bivirkninger
Biotilgjengelighet?

Kilder: 1 og 2
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Hindre på vegen?


Hindre på veien?

Inhalasjon perfekt ved astma og KOLS, men…






70-80% av pasienten bruker sprayaerosoler feil
Mellom 4% – 94% (!) bruker tørrstoffinhalatorer
feil
25 + % har aldri fått opplæring i bruk av
inhalatoren



«Det er ikke luft alt vi puster inn»
Lungenes filtreringsmekanismer:








Kilde: 4

Lungenes geometri
99,5% luftfuktighet
Cilier
Makrofager
Hosterefleksen

Inhalasjonsmedisiner foreligger som
partikler…

Kilder: 1 og 5
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Partikkelstørrelse og
deponeringstid

Legemidler som inhalasjon



Foreligger som partikler
Partiklene må:





Nå fram til målet
Avsettes i lungevevet

Nå fram til målet og
avsettes:




<5 m Bronkioler
1-2m Alveolene
<0,5 m pustes ut igjen(?)

Kilder: 2 og 6
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Hva med større partikler?



Avsetting i lungene

Perfekt for inhalasjonsmedisin: 1-5 m
Større partikler:










>10 m avsettes i svelget
6-10 m i tracheobronkiale området:
Fanges i slimlaget
Piskes opp av ciliene
Svelges:













Kilder: 1

Små nok til å nå fram til målet
Store nok til å avsettes
Tidsavhengig – hold pusten!

Nå
fram

Avsettes

Treghet:


Potensielt flere lokale bivirkninger
Potensielt flere systemiske bivirkninger
Potensiell terapisvikt
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Hvor partikkelen ender opp er avhengig av:
Tyngdekraft (sedimentering):

«Legemer motsetter seg endringer i
bevegelsestilstanden»
Avhengig av moment: m x v
Fører til avsetting høyere opp i lungene

Kilder: 1 og 6

8

Avsetning i lungene

Oppsummert…


Vi ønsker et inhalator som:


Produserer flest mulig partikler i området 1 – 5
m:







Effekt i de distale luftveiene hvor vi ønsker effekt
Færre partikler som avsettes høyt oppe
Færre partikler som pustes ut igjen

Reproduserbarhet mht dose
Lett å bruke riktig for alle pasienter:





Lungekapasitet?
Puste for fort?
Puste for sakte?
Håndtering?

Kilder: 6
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To hovedtyper



Sprayaerosoler


Sprayaerosoler
Tørrstoffinhalatorer



Lager aerosol av legemiddel ved hjelp av
drivgass
Partiklene har stor hastighet og diameter:


Aerosol: små, finforstøvede partikler av enten
fast stoff eller væske i en gass







Fordeler:



Ulemper:
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Hendig og praktisk

Vanskelig å bruke korrekt
Større risiko for bivirkninger

Kilder: 2 og 7
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Sprayaersoler – Riktig bruk


Begynn å puste rolig inn





Utløs dosen
(Fortsett å puste rolig inn)
Hold pusten i 10 sekunder



Fysikken bak:





Sprayaerosoler og kammer


Minimum 10-15 L/min, maks 60 L/min(?)

Sprayaerosoler bør alltid brukes med
kammer:











Treghet: m x v
Avsetting i lungene avhengig av tid
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Reduserer partikkelstørrelsen gjennom
fordamping
Reduserer hastigheten på partiklene
Trenger ikke koordinere innpust og utløst dose
Kun 3-10% avsettes i svelget

Husk vask!
Fysikken bak:


Kilder: 2 og 7

Treghet: m x v

Kilder: 2, 4, 7 og 8
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Respimat

Sprayaerosoler - autohaler






Pasienten utløser dosen ved hjelp av egen
innpust
Godt alternativ for pasienter som har
problemer med å koordinere innpust og
utløst dose
Men ellers de samme egenskaper som
vanlige aerosoler
Obs! Må puste kraftig nok til å utløse dosen
(30 L/min), men ikke for kraftig!









Genererer aerosolsky ved å presse
legemiddel i løsning gjennom en dyse
Lavere hastighet på aerosolskyen
Mindre partikler (65 -80% <5 m)
Ca. 40% når målet
Dosen utløses over et lengre tidsrom
Fordeler:





Kilder: 2 og 7
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>60% større enn 5 m
Husk treghet: m x v
Kun 5-20% når målet
50-80% avsettes i svelget
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Trenger ikke koordinere innpust og utløst dose
Redusert partikkelstørrelse og hastighet, bedret
deponering

Ulemper:


Kilder: 2 , 4 og 8

Vanskelig i bruk(?)
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Tørrstoffinhalatorer







Mange ulike varianter!
Dosereservoar eller enkeltdose
Generer en aerosolsky av tørre partikler ved
hjelp av pasientens egen innpust
Fordeler:






Hvordan generes dosen?




Ingen koordinering innpust/utløst dose
Enkel å bruke
Hendig og praktisk






Ulemper:





Mange er følsomme for fukt
Avhengig av styrke på innpust

Kilder: 2, 4 og 5
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Dosen foreligger i pulverform
Pasientens innpust generer turbulens inne i
inhalatoren som virvler opp støvet til små
partikler
Tre variabler bestemmer hvor stor dose som
avgis til lungene:
Pasientens innpust
Motstanden inne i inhalatoren
Pulverets sammensetning

Generer
turbulens

Tørrstoffinhalatorer kategoriserer basert på
intern motstand:


Lav, medium, høy

Kilder: 2 ,4, 6 og 10
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Som regneøvelse

Motstand og turbulens: teori
Lav motstand:
• Mindre motstand, mindre turbulens
• Energi fra pusten alene  Kraftigere innpust(?)

Pulver

Høy motstand:
• Mer motstand, mer turbulens
• Mindre energi fra pusten  Mindre kraftig innpust(?)


Ikke korrekt tabell!


Pulver
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Kilder: 4, 6, 10 og 11
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Hvilken tørrstoffinhalator skal vi
velge?







Hvordan påvirker vanlige feil
dosen?

Høy motstand kan være for vanskelig å
bruke for svært obstruktive pasienter
Lav motstand kan kreve kraftigere innpust
for å frigjøre dosen enn høy motstand!
Middels motstand kan være et godt
kompromiss!
Reproduserbarhet: partikkelstørrelse
konstant over et bred intervall IFR?
(Platåeffekt?)
Også brukes når obstruktiv!



The Impact of Common Inhaler Errors on
Drug Delivery: Investigating Critical Errors
with a Dry Powder Inhaler (diskus)



Puste inn i inhalatoren før inhalasjon
For lav kraft på innpusten

“It seems that there is a sort of plateau effect; due to
flow limitation, when you inspire above a flow rate, but
my feeling is that the vulnerabel patient, an asthmatic
during an attack and COPD at all stages can struggle,
esp when not being watched, to maintain a high flow.
Hence, i suggest all should inhale at a higher flow”

Kilder: 4, 6, 10 og 11
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Pulver hastighet
Turbulens på innsiden
Volum

Kilder: 12, personlig kommunikasjon forfatteren
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