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Terapeutické aerodisperzie

Dlhodobo používaný a študovaný spôsob aplikácie liečiv s cieľom:   

• lokálneho účinku: napr. antiastmatiká, antibiotiká, anestetiká 

• systémového účinku: napr. prchavé celkové anestetiká (halotan), 
ergotamín (migréna), peptidy (insulín), vazodilatancia, mukoaktívne
liečivá (terapia cystickej fibrózy)

Aerodisperzie: 

• Sústavy obsahujúce plyn, kvapalinu, tuhú látku v plyne 

• mikroskopické – napr. zmesi plynov a pár

• koloidné – aerosóly 

• hrubo disperzné – postreky, rozprachy



Lieky na inhaláciu (Inhalandá)
• Lieky určené k podaniu do dolných častí dýchacieho traktu 

na vyvolanie miestneho alebo systémového účinku  

• Kvapalné alebo tuhé liečivá, meniace sa po aplikácií na 

aerodisperziu (aerosol)

• Kvapalné 

• Inhalačné lieky aplikované ako pary (aerodisperzie plynu 

v plynnej vonkajšej fáze – vzduchu)

• inhalačné lieky aplikované ako disperzie kvapaliny 

v plynnej vonkajšej fáze

• Inhalačné lieky z tlakových balení 

• Tuhé – prášky na inhaláciu

• MDI (meter dose inhalers - dávkovacie aerosólové inhalátory), 

DPI (dry powder inhalers - Práškové inhalátory), nebulizéry



Výhody inhalačnej aplikácie

 Neinvazívna  

 Veľká absorpčná plocha (do 100 m2)

 Tenká mukózna membrána (0,2 μm)  

 Dobré prekrvenie (výhodný koncentračný gradient –

„sink“podmienky)

 Rýchly nástup účinku  

 Obídenie first pass efektu  

 Menej degradačných enzýmov  

 Potenciál pre absorpciu makromolekúl (proteíny, 

peptidy, liečivá na báze nukl. kyselín) 



Dýchacie cesty 

 Horné dýchacie cesty: nos, nosohltan, hrtan, 

 Dolné dýchacie cesty: trachea, bronchy, bronchioly, alveoly 



Podmienky v dolných dýchacích cestách  

Bronchy Bronchioly Alveolárna oblasť

Povaha buniek Tenký epitel
Cílie
Pohárikové bunky 
Serózne bunky

Tenší epitel
Cílie
Menej pohárikových
buniek
Menej seróznych
buniek

Veľmi tenký epitel
Bez cílií
Bez pohárikových
buniek
Bez seróznych
buniek

Produkcia hlienu Vysoká Nízka Žiadna

Rýchlosť prúdu 
vzduchu

Vysoká Nízka Najnižšia



Lieky na inhaláciu (Inhalandá) 

 Liečivo je dodané do organizmu vo forme aerodisperzie (aerosolu) –

dvojfázový systém tuhých častíc alebo tekutých kvapôčok dispergovaných

vo vzduchu alebo inej plynnej fáze

 Najdôležitejší parameter ovplyvňujúci vlastnosti inhalačnej aerodisperzie –

veľkosť častíc

 Depozícia častíc – 3 hlavné mechanizmy: 

- Sedimentácia (Stokesov zákon)

U
t
= rýchlosť sedimentácie, ρ = hustota častíc, g = gravitačná konštanta, 

d = priemer častíc, η = hustota vzduchu  

Gravitačná sedimentácia častíc je závislá od: veľkosť, hustota, čas kontaktu v 

dýchacích cestách 

častice: 0,5 – 3 μm



Lieky na inhaláciu (Inhalandá) 

 Depozícia častíc – 3 hlavné mechanizmy: 

- Impakcia (zrážky, nárazy) 

Častice (>3 μm) nie sú schopné meniť smer spolu so 

vdychovaným vzduchom – nárazy do stien. Najmä v 

horných častiach dýchacích ciest. Častice > 10 µm v 

nosohltane. 

- Difúzia (Brownov pohyb)

Malé Častice (< 0,5-1μm) v oblastiach s nízkym pohybom 

vzduchu (hlavne alveolárna oblasť). Nepriamo úmerný 

veľkosti častíc. 



Lieky na inhaláciu (Inhalandá) 

Iné: Intercepcia – častice so špeciálnym tvarom, elektrostatické 

interakcie 

Sumár:

Častice > 10μm sa zachytávajú v horných častiach dýchacieho 

traktu a sú vylúčené kašľom alebo prehltnuté  (mukociliárny

proces).

Častice = 0,5-3 μm sa zachytávajú impakciou a sedimentáciou v 

nižších častiach dýchacieho systému (bronchioly, alveoly).

Najefektívnejšie pre absorpciu.

Častice menšie sú zväčša vydýchnuté skôr ako dôjde k ich 

depozícií.  



Iné faktory ovplyvňujúce depozíciu častíc 
Fyziologické faktory:

• Morfológia pľúc  

• Spôsob dýchania (ústa/nos)

• Koordinácia tvorby aerosolu s dýchaním   

• Objem dýchania 

• Rýchlosť, intenzita nádychu (pri DPI)

• Zadržanie dychu

• Klinický stav pacienta 

Farmaceutické faktory:

• Efektivita tvorby aerosolu (závisí od typu aplikátora) 

• Veľkosť častíc 

• Tvar

• hustota

• Fyzikálna stabilita (napr. tvorba agregátov)

Efektivita inhalačnej liečby je závislá od – vlastností liečiva, vlastnosti 

aplikátora, schopnosti pacienta správne aplikátor použiť   



Faktory ovplyvňujúce 

absorpciu zachyteného liečiva

 Rozpustnenie a difúzia liečiva cez membránu

o Závisí od vlastností liečiva (rozpustnosť vo vode, rozdeľovací koeficient, 

Mw, interakcia s glykoproteínmi)

o Závisí od hrúbky a viskozity mukóznej vrstvy  

 Mukociliárny a alveolárný clearance

 Plocha 

 Hrúbka membrány 

 Krvné zásobenie 

 Membránová permeabilita – ovplyvnená napr. zápalom, ochorením  

 Transportná cesta – paracelulárna, transcelulárna, aktívny transport 

(od vlastnosti liečiva) 

 Enzymatická aktivita



Súčasné technológie v inhalačnej terapii 

 Dávkovacie aerosólové inhalátory 

(Meter-dose inhalers (MDIs)
Suspenzia alebo roztok liečiva v propelante

 Práškové inhalátory 

(Dry powder inhalers (DPIs)

Inhalácia tuhých častíc 

 Nebulizéry
Tryskové (Air-Jet), Ultrazvuk, s vibračnou 

membránou (sieťové) 

Aerosol z vodných roztokov alebo suspenzií 



Dávkovacie aerosólové inhalátory

• liečivo je rozpustené alebo suspendované v kvapalnom hnacom 

plyne (propelante) v zmesi s ostatnými excipientami (napr. tenzidy -

lecitín, sorbitan trioleát, stabilizátory, kosolventy, a pod.) v tlakovej 

nádobe 

• propelanty – zkvapalnené plyny  – zaručujú konštantný tlak  

Chlórované fluorparafíny (freony): trichlórfluormetán, dichlórfluormetán, 

dichlórtetrafluoretán – narušujú ozónovú vrstvu, „cold freon effect“     

Hydrofluoralkány: tetrafuoretán, heptafluropropán – tenzidy sú v nich 

nerozpustné – potreba kosolventu

• Stlačené plyny: N
2
, N2O, CO

2 
– nekonštantný tlak  

Ideálne vlastnosti plynu: netoxický, neiritujúci, nehorľavý, ľahko 

zkvapalniteľný, kompatibilný so súčasťami aerodisperzií, lacný, 

dobré rozpúšťadlo...  



Dávkovacie aerosólové inhalátory

• Tlaková nádoba  – primárny obal, tvorca aerodisperzie, 

zásobník hnacieho plynu. Hliník, hliník s vnútornou úpravou, sklo 

s povrchovou úpravou (plast).



Dávkovacie aerosólové inhalátory

Plnenie MDIs
• Za zníženej teploty: Liečivo+excipienty+propelant plnený pri 

cca. -40 oC. Zatvorené ventilom. 
• Tlakové plnenie: Jadro sa naplní. Doplní sa propelantom pod 

tlakom cez ventil.

• Tlaková nádoba

• Ponorná trubica 

• Ventil: vypúšťanie fixnej dávky  liečiva 
(alebo plynule), umožňuje plnenie, 
uzatvára nádobu  

• Tesnenie: bráni úniku propelantu

• Rozprašovač: na uzávere ventilu, 
uvádza ventil do chodu, pretvára náplň 
na aerodisperziu

• Krytka 

• Aplikátor 



Výhody/Nevýhody 

Výhody:

• prenosný 

• nízka cena

• reprodukovateľnosť dávky  

• ochrana liečiva (mikrobiologická, oxidácia, svetlo)

Nevýhody:

• produkcia väčších častíc s veľkou rýchlosťou – nosohltanová 

impakcia

• nesprávne úžívanie pacientom (synchronizácia

inhalácie/stlačenia ventilu, nezadržanie dychu, a pod.)

• chladivý účinok Freónu (tzv. „cold freon effect“)



Výhody/Nevýhody 

Riešenie:  

• Dychom iniciovaná aerosolizácia (Autohaler®, Easybreathe®,

K-Haler®, MD Turbo®, Xcelovent®)  

• Spacere – predlžovacia časť medzi tryskou a náustkom –

koordinácia dychu 

• Expandéry – predlžený design aplikátora – menšie dráždenie, nižšia 

rýchlosť  



Práškové inhalátory 

Liečivo je inhalované ako oblak tuhých častíc. Liečivo + nosič 
(laktóza, glukóza) predplnené v aplikátore, alebo v tvrdých 
želatínových kapsliach, blistroch.  

Výhody:
• Bez propelantu
• Bez potreby koordinovať vdych so stlačením ventilu
• Pomalý pohyb častíc – menej strát impakciou
• možnosť aplikovať väčšie dávky

Nevýhody:
• Dostatočný dychový objem (30- 60 L/min) 
• Stabilita formulácie (najmä agregácia častíc)

Dôležitý parameter: veľkosť častíc (<5 μm)
vlastnosti nosiča, vlastnosti aplikátora (dezagregácia a 

aerosolizácia, usmernenie toku liečiva do úst, počítanie dávok)  



Práškové inhalátory 

• Jednodávkové systémy: 
Spinhaler® - prvý na trhu – želatínová kapsula ktorá sa                                                     
prepichne v aplikátore, obsah sa rozvíri vrtuľkou   
Rotahaler®, Aerohaler®, Cyclohaler®

• Viacdávkové: 
Turbohaler® - do 200 dávok, liečivo v kónických otvoroch, 
bez nosiča, indikátor dávok 
Diskhaler® - blister s liečivom, ihla perforuje blister pri 
aplikácií
Spiros® - aktívny systém s prídavným zdrojom energie pre 
účinnejšiu aerosolizáciu
Diskus® / Accuhaler® - indikátor dávok, sladká chuť, fóliou 
pokrytý blister so 60 dávkami
Inhalator M – zásobník na 6 kapsúl (inhalety) 



Práškové inhalátory 



Nebulizéry

• Pre aplikáciu veľkých objemov roztokov alebo suspenzií liečiv, 

ktoré nemôžu byť spracované ako MDI (dávkovacie 

aerosólové inhalátory) alebo DPI (práškové inhalátory). 

• Inhalácia pri normálnom dýchaní s použitím náustku alebo 

tvárovej masky.

• Tryskové (Air-jet): tvorba aerodisperzie účinkom prúdu 

stlačeného vzduchu. Veľké častice – sa vracajú do 

rezervoára. Kontinuálny chod – strata liečiva.

Pari LC® nebulizer – dychom 

regulovaný nebulizér. Počas 

výdychu    i    iba plyn. Menšie 

straty liečiva. 



Nebulizéry
Ultrazvukové: aerodisperzia vzniká vplyvom vysokofrekvenčných zvukových 

vĺn tvorených piezo-elektrickým kryštálom. Môže dôjsť k zvýšeniu teploty –
nevhodné pre termolabilné liečivá. 

S vibračnou membránou: laserom perforovaná membrána rýchlo vibrujúca 
nad roztokom – tvorby aerosolu. Napr. Aerogen Vibronic®, eFlow® rapid, 
Omron MicroAir®

Výhody: 

• tvorba malých častíc s vyšším výkonom ako MDI and DPI

Nevýhody: 

• kontrola dávky 

• prenosnosť, hlučnosť (air-jet nebulizéry) 

• cena 

• kontinuálny chod

Formulácie: roztoky, mikronizované suspenzie 

Nové trendy: dávkovacie nebulizéry - uvoľňujúce liečivo len počas nádychu. 
Dychom ovládané nebulizéry. 



Hodnotenie aerodisperzií

• dávka 

• dávková rovnorodosť  

• integrita obalu 

• chladiaci efekt propelantu

• veľkosť častíc (mikroskopicky, laserová difrakcia) 

• kontrola kvality  – identita, obsah, príbuzné látky

• uhol rozprašovania  

• antimikrobiálna účinosť (ak je použitý konzervant)



Nové trendy v inhalačnej aplikácií  

• Nové zariadenia  – prenosnejšie nebulizéry, viacdávkové DPI, 

efektívnejšie aerosolizácia (AERx® system, Mystic®, 

Respimat® MedSpray®)

• Aplikácia makromolekúl (proteíny, peptidy, nukl. kyseliny)   

• Transportné systémy – napr. Technosphere® technológia

(MannKind Corp.). Založené na mikročasticiach, 

nanočasticiach, lipozómoch, koloidných nosičoch, 

dendriméroch

• Bránenie špecifickým degradačným mechanizmom – PEG-

ylácia, inhibítory ezýmov, a pod.   



Konzultácia: 

katarina.bauerova@savba.sk 


