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Summary

Mesh nebulizer with an inhalation chamber – a technical novelty or a singnificant progress in nebulization?

A preliminary quantitative evaluation of the performance of
a mesh nebulizer (VMN) in combination with an inhalation chamber (IC) was performed using the Intec Twister Mesh NE-105 VMN
and the Intec Spiro Kid as examples. Nebulization mass output
for saline was measured gravimetrically, whereas droplet size distribution was determined by laser diffraction. It was demonstrated that the VMN + IC system increased by about 73% the mass
of aerosol dose available for inhalation. At the same time, there
was a decrease in the Dv50 from 6.2 µm for the nebulizer alone
to 4.7 µm for VMN + IC. It was accompanied by an increase in
the mass of droplets penetrating the lower respiratory tract (FPF)
from ca. 35% to ca. 55%. The resulting increase in aerosol mass
available for inhalation and improved parameters of the aerosol
cloud should result in a more efficient aerosol deposition in the
lower respiratory tract, which finds support in the literature.
Keywords: mesh nebulizers, inhalation chamber, laser diffraction.
Słowa kluczowe: inhalatory siateczkowe, komora inhalacyjna,
dyfrakcja laserowa.

N

ebulizatory są grupą urządzeń medycznych szeroko
wykorzystywaną w terapii inhalacyjnej u chorych z różnymi schorzeniami i w różnych przedziałach wiekowych. Ze względu na sposób tworzenia aerozolu wyróżnia się
dwa podstawowe typy tych urządzeń: nebulizatory pneumatyczne i nebulizatory ultradźwiękowe (1). Te ostatnie dzielą się
na klasyczne (coraz rzadziej używane) i siateczkowe. Nebulizator siateczkowy (NS), zwany też nebulizatorem z wibrującą
siateczką (vibrating mesh nebulizer), jest urządzeniem tworzącym aerozol na skutek wyciskania roztworu lub zawiesiny leku
przez kalibrowane otwory siatki (membrany), wymuszonego
drganiami niskiej częstotliwości (100–200 kHz, tj. 10–20-krotnie mniejszej niż w klasycznych nebulizatorach ultradźwiękowych) (2,3). Urządzenia posiadają albo siateczkę aktywną,
wprawianą w drgania przez wibrujący kryształ piezoelektryczny, albo pasywną, wibrującą pod wpływem drgań wytworzonych w cieczy. Nebulizatory z siateczką aktywną mogą pracować w trybie ciągłym lub być aktywowane do pracy wdechem
chorego albo manualnie (ryc. 1) (4).
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Rycina 1. Podział nebulizatorów (1,4)

Tabela 1. Orientacyjna wielkość depozycji płucnej z różnych typów nebulizatorów (5–10)

Typ/rodzaj nebulizatora

Depozycja płucna
[% ND]

Uwagi

2–20

Efektywność terapii w znacznym stopniu zależna od pacjenta

Pneumatyczny wzbogacany wdechem

10–25

Obecnie rzadko używany

Pneumatyczny asystujący wdechowi

15–25

Obecnie rzadko używany

Pneumatyczny aktywowany wdechem

20–50

Praktycznie dla chorych > 5. r.ż.

Pneumodozymetryczny

40–80

Specyficzny dla niewielu leków

Siateczkowy pracy ciągłej

25–45

Obecnie najczęściej stosowany

Siateczkowy aktywowany wdechem

60–70

Kilka konstrukcji

Siateczkowy z komorą inhalacyjną

60–80

Kilka konstrukcji

Pneumatyczny pracy ciągłej

Idealhaler (nebulizator idealny)

100

W przyszłości

ND – dawka nominalna

Należy wspomnieć, iż każdy rodzaj nebulizatora ma zalety
i wady oraz określone miejsce w aerozoloterapii. Nebulizatory
z poszczególnych grup nie są zamienne w prosty sposób (1).
Rozwój urządzeń do nebulizacji prowadzi do coraz bardziej
efektywnej depozycji płucnej przy zmniejszaniu depozycji
ustno-gardłowej, co z reguły przekłada się na efektywniejszą
i bezpieczniejszą aerozoloterapię (tab. 1).
Ponad 20-letnie doświadczenia z NS pokazały, że ta grupa
urządzeń ma bardzo liczne zalety i prawdopodobnie będzie
w przyszłości coraz szerzej stosowana w różnych chorobach
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i we wszystkich grupach wiekowych. Najważniejsze z tych
cech/zalet to (4,11–13):
⿎⿎ Bardzo mała prędkość wydostającej się chmury aerozolu z NS (< 4 m/s).
⿎⿎ Wartość MMAD (mass median aerodynamic diameter)
takiej chmury waha się między 2 a 6 µm (zależy od wielkości otworów siateczki i formulacji roztworu/zawiesiny).
⿎⿎ Specyficzna budowa membrany zapewnia generację
aerozolu o powtarzalnych, ściśle określonych parametrach chmury aerozolowej.
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⿎⿎ Tworzenie aerozolu prawie monodyspersyjnego, co
z kolei daje większą przewidywalność miejsca depozycji
w drogach oddechowych.
⿎⿎ Bardzo mała objętość zalegająca komory nebulizacyjnej
(residual volume, RV) – w najnowszych NS wartość RV
wynosi ok. 0,1–0,15 ml i jest nawet 10–15 razy mniejsza
niż w klasycznych inhalatorach pneumatycznych pracy
ciągłej.
⿎⿎ Masa zdeponowanego aerozolu leczniczego z reguły
jest większa od spotykanej w przypadku korzystania
z nebulizatorów pneumatycznych.
⿎⿎ Mały rozmiar i cicha praca (dyskrecja stosowania).
⿎⿎ Są łatwiejsze w codziennym użytkowaniu i transporcie.
⿎⿎ Możliwa nebulizacja podstawowych grup leków (glikokortykosteroidy, β2-mimetyki, leki mukolityczne, roztwory soli, antybiotyki).
Wymienione cechy NS przekładają się na liczne korzyści
kliniczne. Ta grupa nebulizatorów jest z reguły efektywniejsza
klinicznie vs nebulizatory pneumatyczne u chorych na astmę,
przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) czy mukowiscydozę (14‒16). NS są też obecnie najczęściej używanymi nebulizatorami w badaniach nad nowymi lekami, w tym również
przeciwko COVID-19 (13,17,18). W ostatnich kilkunastu latach
podejmowane są dalsze próby udoskonalania nebulizacji
mające na celu głównie zwiększenie efektywności klinicznej
stosowanych leków (19). Jedną z dróg jest dołączenie do NS
komory inhalacyjnej (KI) (ryc. 2) (20,21). Tego typu znanym rozwiązaniem jest NS Aerogen Ultra®, stanowiący połączenie NS
Aerogen Solo®, który może być stosowany bezpośrednio także
u chorych podłączonych do respiratora, z obudową pełniącą
jednocześnie funkcję uchwytu oraz KI (22).
Ostatnio podjęto pierwszą próbę stworzenia takiego połączenia z urządzeń dostępnych na polskim rynku. Do NS typu
Intec Twister Mesh NE-105 dołączono KI typu Intec Spiro Kid
za pośrednictwem dedykowanego adaptera (ryc. 3). Charakterystykę techniczną urządzeń podano w tabelach 2 i 3 (23).

Rycina 3. Wymienne dna komory inhalacyjnej, pozwalające na

łączenie komory z inhalatorami pMDI i inhalatorem siateczkowym (okrągłe)

Tabela 2. Dane techniczne wraz z charakterystyką produ-

kowanej chmury aerozolowej badanego nebulizatora siateczkowego (23)
Dane techniczne
nebulizatora

Nebulizator
siateczkowy

Częstotliwość drgań

105 kHz ± 10 kHz

Pobór mocy

3,08 W (w trybie pracy)

Typ membrany

Polimerowa

Temperatura w komorze
nebulizacyjnej

Maks. ok. 29℃

Poziom głośności pracy
urządzenia

Ok. 15 dB

Sugerowana objętość płynu

Maks. 12 ml
i nie mniej niż 2 ml

Objętość zalegająca (RV)

Ok. 0,2 ml

Średnica otworów siateczki

Ok. 3 µm

Maksymalna wydajność
wytwarzania aerozolu

0,25 ml/min

Charakterystyka chmury aerozolowej (dane dla 0,9% NaCl)
MMAD
Ok. 4,9 µm

Rycina 2. Połączenie inhalatora siateczkowego z komorą

inhalacyjną

GSD
Ok. 1,75

GSD (geometric standard deviation) – geometryczne odchylenie standardowe; MMAD (mass median aerodynamic
diameter) ‒ masowa mediana średnicy aerodynamicznej;
RV (residual volume) – objętość zalegająca
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Zarówno parametry techniczne tego nebulizatora, jak
i charakterystyka chmury aerozolowej są co najmniej zadowalające na tle innych często stosowanych NS (24–26).

Tabela 3. Parametry techniczne badanej komory

inhalacyjnej (27)
Objętość

175 ml

Zastawki

Wdechowa i wydechowa

Wskaźnik wysokiego przepływu

+

Antystatyczność

+

Przezroczystość

+

Ustnik/maseczka

+

Gniazdo na ustnik pMDI
Adapter dla NS

Wszystkie pMDI
Dostosowany
do Intec Twister Mesh

pMDI (pressurised metered dose inhaler) – inhalator ciśnieniowy dozujący

Opisany powyżej układ poddano badaniu mającemu ocenić
wpływ dołączenia KI na chmurę aerozolową (masa aerozolu
i skład chmury) dostępną dla chorego (28). Badania wykonano w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych Wydziału
Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.
Zastosowano w nich wymuszenie przepływu aerozolu za pomocą gruszki resuscytacyjnej, po jej modyfikacji umożliwiającej zasysanie aerozolu powstającego w nebulizatorze i przepływającego przez komorę inhalacyjną w sposób symulujący
wdech. W trakcie pomiarów wykonywano 15 symulowanych
wdechów w ciągu 1 min przez łączny czas 5 min nebulizacji
0,9% roztworu NaCl. Po każdej minucie pomiaru przerywano
nebulizację i ważono głowicę nebulizatora w celu rejestracji
ubytku masy (tj. ilości aerozolu wyemitowanego) w ciągu minuty pracy urządzenia, oraz komorę inhalacyjną ‒ aby określić
masę aerozolu osadzonego w KI. Po uśrednieniu wyników dla
5 prób wykonywanych co minutę, wyznaczano średnią wydajność emisji aerozolu oraz średnią masę aerozolu deponującego się w KI. Pomiary wykonano trzykrotnie. Pomiary rozkładu
wielkości kropel aerozolowych podczas nebulizacji z zastosowaniem KI i bez KI przeprowadzono za pomocą dyfrakcyjnego
spektrometru aerozolowego Spraytec (Malvern Instruments,
Wielka Brytania) (29). Oceniano dwa podstawowe parametry
chmury aerozolowej:
⿎⿎ medianę objętościowego rozkładu średnicy cząstek (tutaj: kropelek cieczy) – Dv50 [µm];
⿎⿎ udział cząstek drobnych (fine particle fraction, FPF) [%].
Dv50 oznacza średnicę, której odpowiada połowa objętości, a więc i masy cieczy tworzącej aerozol (tj. połowa kropel w chmurze jest mniejsza niż Dv50, a połowa większa);
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wartość ta nie musi być tożsama z MMAD (30). FPF – wskazuje
na udział wagowy kropel mniejszych niż 5 µm w całej chmurze
opuszczającej nebulizator (31).
Okazało się, że dołączenie KI do NS prowadzi do:
⿎⿎ zwiększenia o ok. 73% masy dawki dostępnej do inhalacji vs nebulizator bez KI;
⿎⿎ zmniejszenia wartości Dv50 z 6,2 µm dla samego nebulizatora do 4,7 µm dla układu nebulizator + KI;
⿎⿎ zwiększenia masy kropel mogących penetrować do dolnych dróg oddechowych (FPF) z ok. 35% dla nebulizatora bez KI do ok. 55% dla układu nebulizator + KI.
Powyższe wyniki wskazują, iż dzięki zastosowaniu KI dochodzi do istotnego zwiększenia masy aerozolu dostępnego
do inhalacji wraz z poprawą parametrów tej chmury aerozolowej. To z kolei skutkuje możliwością efektywniejszej depozycji aerozolu w dolnych drogach oddechowych (32). Podobne
wnioski płyną z badań innych autorów przeprowadzonych na
innych NS z innymi KI (33,34). Należy zaznaczyć, że powyższe
prawidłowości można rozciągnąć jedynie na układy przebadane, tzn. na dany NS z określoną KI.

Podziękowania
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