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Inhalatory suchego proszku – 
miejsce w terapii pOChp i astmy
Dry powder inhalers – their place in treatment of asthma and COPD

S u M M A R y
Inhalation therapy is the mainstem of therapy. It has been used for therapy in patients with obstructive lesions already in China over 3 000 years 
ago. The patients inhaled smoke from burning leaves containing alkaloid molecules. Inhalation therapy was also practiced in other ancient civi-
lizations, in Greece and in the Roman Empire inhalation of smoke from burning leaves to treat asthma and other chronic diseases. An effective 
inhalation therapy relies on the cooperation of three factors – molecule used for treatment (its formulation), inhaler and the patient. The most 
common inhalers used in Europe are – pressurized metered – dose inhalers (pMDI), dry powder inhalers (DPI) and nebulizers Dry powder inhal-
ers (DPI) were introduced as the consequence of the Montreal Protocol removing CFC as a propellant from inhalers. Dry powder inhalers, apart 
from becoming an environmentally friendly device (removal of propellants, reduction of carbon imprint) were constructed to be much more user 
friendly, did not require precise coordination of inhalation and actuation of the device. There are three groups of dry powder inhalers: single – dose 
capsule based, multi-unit (blister) inhalers and multi – dose (reservoir) DPIs. DPIs do not need coordination of inhalation and actuation of the 
device they do however require loading of each dose irrelevant of the type of the DPI device which can lead to mistakes in preparing the device 
for correct use. This in turn affects the effectiveness of the inhalation therapy. Currently used inhalers are of passive type, in which deaggregation 
followed by aerosolization is produced by the inspiratory flow of the patient. DPIs derive the energy to empty the drug system from the patient’s 
inspiratory effort. Failure to achieve a forceful, inspiratory flow through a device is the most common critical mishandling error with DPIs, occurring 
in 26%–38% of cases. Deep inhalation through the DPI is needed to de-aggregate the powder formulation into respirable particles as efficiently as 
possible in order to ensure that drug is delivered to the lungs. The deaggregation of the powder is of the most critical elements of inhalation from 
DPI units. Forceful inspiration of patients with severe asthma or COPD must be able to aerosolize the particles, which have to be small enough 
for this to succeed. The small particles (< 5 mcm) have to be easily dislodged from the carrier particles (usually lactose 20 – 100 mcm in diam-
eter). Forcefulness of the inspiratory flow also effects the quality of the aerosol cloud, increasing the content of the small respirable particles in 
the produced aerosol cloud. A higher content of small respirable particles (< 5 mcm of diameter) effects the clinical efficacy of the orally inhaled 
product OIP) product.The maximum inspiratory pressure (MIP) that subjects achieve against zero resistance is driven primarily by their inspiratory 
muscle strength.  Muscle strength increases with age, peaking approximately at the age of 25, after which it steadily declines. One must recognize 
that children and the elderly are the poorest candidates for use of DPIs mainly due to this phenomenon. Their inspiratory effort could be not suf-
ficient enough to efficiently drive a DPI. The inspiratory flow of the patent does not only suspend the aerosol particles in the flowing air but also 
produces their peripheral deposition. This demonstrates that the condition of the patient’s inspiratory muscles is one of the main factors one has 
to recognize when planning inhalation therapy and selecting a device for the patient. These muscles must be capable of generating a forceful, 
deep, constant inspiration. Insufficient inspiratory effort is common in patients with asthma (made by 32%-38% of dry-powder inhaler users) and 
was associated with uncontrolled disease. During the forced inspiratory maneuver initially, the clumps of particles are dislodged from the carrier 
crystals and due to the turbulent flow within the aerosol generator are further separated producing a fine particle fraction (FPF).  This process is 
characteristic of each DPI. But this characteristic feature of Easyhaler produces a more uniform delivered dose in comparison with two other popu-
lar DPIs – Discus, Turbuhaler.

...............................
Terapia inhalacyjna od dawna stosowana jest w leczeniu chorób układu oddechowego. Już w Chinach przed 3 000 lat opisywano leczenie chorych 
dymem (prawdopodobnie powstałym w trakcie palenia roślin zawierających alkaloidy cholinolityczne). Skuteczna terapia inhalacyjna to współdzia-
łanie trzech podmiotów – leku (jego formulacji), inhalatora oraz chorego. Inhalator produktu leczniczego to: dawkujący inhalator ciśnieniowy (pMDI), 
inhalator suchego proszku (DPI) jak również nebulizator. Każdy z tych inhalatorów ma swoje zalety ale również wady. Inhalatory suchego proszku 
(DPI – dry powder inhaler) wprowadzono do powszechnego stosowania jako alternatywną formą dla pMDI z nośnikiem freonowym (CFC). Inhalatory 
suchego proszku poza faktem zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko cechuje jeszcze jedna niezwykle istotna cecha, nie wymagają 
koordynacji wdechu z wyzwoleniem aerozolu. Istnieją trzy główne grupy tych generatorów – DPI jedno dawkowe kapsułkowe (każda kapsuła zawie-
ra jedna dawkę inhalacyjną), DPI wielodawkowe blistrowe (blister zawiera od kliku do kilkudziesięciu odmierzonych pojedynczych dawek proszku 
leczniczego) oraz DPI wielodawkowe rezerwuarowe (każda dawka jest odmierza przez mechanizm dawkujący). Ponieważ większość DPI to inhala-
tory pasywne, w których deagregacja proszku a następnie jego aerozolizacja wywoływana jest wyłącznie wdechem chorego. W większości inhalato-
rów suchego proszku stosowanych w leczeniu chorób obturacyjnych płuc (astma, POChP) substancja czynna mieszana jest z większymi cząstkami 
nośnika – zwykle laktozy. Do większych ziaren nośnika przyczepione są w miejscach aktywnych drobniejsze cząstki substancji leczniczej. Miejsca 
aktywne łatwiej oddają cząstki lecznicze w czasie forsownego wdechu chorego. Dzięki temu ziarna grubocząstkowe zostają w trakcie wdechu 
zdeponowane w jamie ustnej, a oderwane od nich drobne cząstki przenoszone są wraz z pędem powietrza do obwodowych dróg oddechowych. 
Depozycja cząstek laktozy w jamie ustnej traktowana jest jako objaw pożądany –po pojawieniu się słodkawego smaku w jamie ustnej informuje o 
wykonaniu inhalacji. Mikronizacja substancji czynnej tworzy drobniejsze jej cząstki, które wysycają miejsca aktywne kryształów nośnika (najczęściej 
laktozy). Gdy chory wykonuje gwałtowny silny, głęboki, stabilny, silny wdech, dochodzi w pierwszym etapie inhalacji do porwania, przez strumień 
powietrza, dużych zespołów cząstek, a następnie na skutek turbulentnego przepływu powietrza w inhalatorze do oderwania drobnych cząstek z 
powierzchni dużych kryształów nośnika laktozy. To odrywanie drobnych ziaren leczniczych może być wspomagane konstrukcją samego inhalatora, 
np. Easyhaler. Charakterystyczna budowa umożliwia wzmocnienie sił odrywających ziarna leku wymuszając bardzo turbulentny, gwałtowny prze-
pływ w samym inhalatorze. Ta budowa również przyczynia się do równomierności w dawce emitowanej nawet przy różnicach w szybkościach prze-
pływu przez sam inhalatora. Co czyni DPI Easyhaler inhalatorem najbardziej stabilnym w porównaniu z Turbuhalerem oraz Dyskiem
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Skuteczność terapii inhalacyjnej 
Effectiveness of inhalation therapy 

t   erapia inhalacyjna od dawna stosowana jest w lecze-
niu chorób układu oddechowego. Już w Chinach 
przed 3 000 lat opisywano leczenie chorych dymem 

(prawdopodobnie powstałym w trakcie palenia roślin zawierają-
cych alkaloidy cholinolityczne) (1). W starożytnej Grecji a także 
w Cesarstwie Rzymskim terapia inhalacyjna była stosowana 
w leczeniu wielu schorzeń układu oddechowego. W XII wieku 
Majmonides – lekarz Sułtana Saladyna – opisał zastosowanie 
inhalacji w leczeniu astmy (2). Najpopularniejszą formą terapii 
inhalacyjnej były papierosy zawierające alkaloidy lecznicze. W 
1973 Vidal podawał aż pięć pozycji produktów leczniczych o 
wspólnej nazwie papierosy lecznicze. Istniały one również w 
Polsce (do drugiej polowy lat 80-tych XX wieku). Zaprzestanie 
ich produkcji to skutek jednoznacznego wykazania szkodliwo-
ści wpływu palenia suszu zielarskiego na układ oddechowy (3).

Skuteczna terapia inhalacyjna to współdziałanie trzech 
podmiotów – leku (jego formulacji), inhalatora oraz chorego 
(Rycina 1).

Inhalator produktu leczniczego to: dawkujący inhalator 
ciśnieniowy (pMDI), inhalator suchego proszku (DPI) jak rów-
nież nebulizator. Każdy z tych inhalatorów ma swoje zalety ale 
również wady (Tabela 1) (4).

Inhalatory suchego proszku (DPI – dry powder inhaler) 
wprowadzono do powszechnego stosowania jako alternatyw-
ną formą dla pMDI z nośnikiem freonowym (CFC). Protokół 
Montrealski zakładał eliminacje freonów z powszechnego 
stosowania nie tylko w medycynie, ale przede wszystkim 
w urządzeniach chłodniczych. Udowodniono ze freon wpływa 
na redukcję warstwy ozonowej Ziemi, co za tym idzie przyczy-
nia się do degradacji środowiska. Eliminacja freonów z terapii 

inhalacyjnej to bezpośredni bodziec rozwojowy inhalatorów 
proszkowych. Jednak DPi nie zastąpiły całkowicie pMDI. 
Wprowadzenie nowych gazów nośnikowych hydrofluroalkanów 
pozwoliło na dalszy rozwój tych inhalatorów. Pojawiły się nowe 
formulację co pozwoliło na znaczna redukcję MMAD genero-
wanej chmury aerozolu, tworząc nowe inhalatory tzw. generato-
ry super drobnego aerozolu (MMAD < 2 mcm) (4).

Inhalatory suchego proszku poza faktem zmniejsze-
nia negatywnego wpływu na środowisko cechuje jeszcze 
jedna niezwykle istotna cecha, nie wymagają koordynacji 
wdechu z wyzwoleniem aerozolu. 

Istnieją trzy główne grupy tych generatorów – DPI jedno 
dawkowe kapsułkowe (każda kapsuła zawiera jedna dawkę 
inhalacyjną), DPI wielodawkowe blistrowe (blister zawiera od 
kliku do kilkudziesięciu odmierzonych pojedynczych dawek 
proszku leczniczego) oraz DPI wielodawkowe rezerwuarowe 
(każda dawka jest odmierza przez mechanizm dawkujący) (4, 
5). Jak wspomniałem DPI nie wymagają koordynacji wdechu 
z wyzwoleniem aerozolu, wymagają jednak załadowania każ-
dej dawki (niezależnie od typu DPI) w ściśle określony sposób, 
który wpływa na prawidłową i optymalna terapię. 

Ponieważ większość DPI to inhalatory pasywne, 
w których deagregacja proszku a następnie jego aero-
zolizacja wywoływana jest wyłącznie wdechem chorego. 
Wymagają one od chorego stosunkowo silnego, głębokie-
go, stabilnego wdechu. 

Wygenerowany przez chorego wdech wykorzystany 
jest dla deagregacji proszku, jego porwania, wyemitowania 
i zdeponowania sproszkowanego leku do dróg oddechowych. 
Dlatego nazywamy je inhalatorami pasywnymi. Deagregacja 



ALERGIA 4/2019 9

t E R A p I A

Inhalation therapy is the mainstem of therapy. It has been 
used for therapy in patients with obstructive lesions 
already in China over 3 000 years ago. The patients 

inhaled smoke from burning leaves containing alkaloid mol-
ecules (1). Inhalation therapy was also practiced in other 
ancient civilizations, in Greece and in the Roman Empire 
inhalation of smoke from burning leaves to treat asthma and 
other chronic diseases. More recently at the end of the XII 
century Maimonides to Arab King Saladin wrote the first treaty 
on treatment of asthma recommending numerous remedies, 
including inhalation of vapor generated from herbs thrown 
onto a fire (2). Even in the XX century the most popular treat-
ment option was smoking anti asthmatic cigarettes. Vidal 
in 1973 mentioned five different anti – asthma cigarettes. 
In Poland they were quite popular in the second half of the 
1980’s. They subsequently removed from the market, due to 
their toxic effect on the pulmonary system (3).

An effective inhalation therapy relies on the cooperation 
of three factors – molecule used for treatment (its formula-
tion), inhaler and the patient (Figure 1).

 The most common inhalers used in Europe are – pres-
surized metered – dose inhalers (pMDI), dry powder inhalers 
(DPI) and nebulizers (Table 1) (4).

Dry powder inhalers (DPI) were introduced as the con-
sequence of the Montreal Protocol removing CFC as a pro-
pellant from inhalers. The freons had massive effect on the 
reduction of the ozone layer. Their elimination is one of the 
main aims of the Montreal Protocol, their reduction from 
pMDI’s produced a need for new inhalers which were free 
from this propellant. pMDIs were not removed from inhala-
tion therapy, a new class of propellants were introduced – 
hydrofluroalkane propellants (HFA), which allowed further 
development of these inhalers (reduction of MMAD, subse-
quent development of fine mist inhalers, etc.) (4). 

Dry powder inhalers, apart from becoming an envi-
ronmentally friendly device (removal of propellants, 
reduction of carbon imprint) were constructed to be 
much more user friendly, did not require precise coordi-
nation of inhalation and actuation of the device. 

They are three groups of dry powder inhalers: single – 
dose capsule based, multi-unit (blister) inhalers and multi – 
dose (reservoir) DPIs (4, 5). As I have mentioned DPIs do not 
need coordination of inhalation and actuation of the device 
they do however require loading of each dose irrelevant of the 
type of the DPI device which can lead to mistakes in prepar-
ing the device for correct use. This in turn affects the effective-
ness of the inhalation therapy.

Most of the currently used inhalers are of passive 
type, in which deaggregation followed by aerosolization 
is produced by the inspiratory flow of the patient. DPIs 
derive the energy to empty the drug system from the 
patient’s inspiratory effort. 

Failure to achieve a forceful, inspiratory flow through 
a device is the most common critical mishandling error with 
DPIs, occurring in 26%–38% of cases (4). Deep inhalation 
through the DPI is needed to de-aggregate the powder for-
mulation into respirable particles as efficiently as possible in 
order to ensure that drug is delivered to the lungs. The deag-
gregation of the powder is of the most critical elements of 

inhalation from DPI units. Forceful inspiration of patients with 
severe asthma or COPD must be able to aerosolize the parti-
cles, which have to be small enough for this to succeed. The 
small particles (< 5 mcm) have to be easily dislodged from 
the carrier particles (usually lactose 20 – 100 mcm in diame-
ter). Forcefulness of the inspiratory flow also effects the qual-
ity of the aerosol cloud, increasing the content of the small 
respirable particles in the produced aerosol cloud. A higher 
content of small respirable particles (< 5 mcm of diameter) 
effects the clinical efficacy of the orally inhaled product OIP) 
product (6).

The maximum inspiratory pressure (MIP) that sub-
jects achieve against zero resistance is driven primarily 
by their inspiratory muscle strength.  Muscle strength 
increases with age, peaking approximately at the age of 
25, after which it steadily declines (7). One must recog-
nize that children and the elderly are the poorest candi-
dates for use of DPIs mainly due to this phenomenon. 
Their inspiratory effort could be not sufficient enough to 
efficiently drive a DPI. 

The inspiratory flow of the patent does not only suspend 
the aerosol particles in the flowing air but also produces their 
peripheral deposition. This demonstrates that the condition 
of the patient’s inspiratory muscles is one of the main factors 
one has to recognize when planning inhalation therapy and 
selecting a device for the patient. These muscles must be 
capable of generating a forceful, deep, constant inspiration. 
Insufficient inspiratory effort is common in patients with asth-
ma (made by 32%-38% of dry-powder inhaler users) and was 
associated with uncontrolled disease (adjusted odds ratios 
[95% CI], 1.30 [1.08-1.57] and 1.56 [1.17-2.07] (8).

The CRITIKAL study demonstrated the most common 
mistakes seen in patients using pMDIs and DPIs (Table 2). 
Mistakes were seen in all cohorts using the different inhalers 
(pMDI, DPI – Discus, Turbuhaler). In all groups of patient’s 
errors were generated by insufficient inhalation flow. In 
patients using Turbuhaler a too slow, shallow and slow inspi-
ration was seen 32,1% of the patients using Turbuhaler, and 
38,4% of the patents using Discus. The highest value of insuf-
ficient inhalation was seen in patients using pMDIs – 47,2%. 
The fraction of patients not performing any error was high-
est in the Discus cohort – 29,7%. The percentage of patients 
flawlessly using their inhalers was in the Turbuhaler cohort 
19,5% and pMDI – 13,4%. The cohort of pMDI users in this 
study demonstrated not only the lowest number of correct 
inhalations but also the highest number of patients perform-
ing more than 5 errors – 17,2%. In the cohort of Turbuhaler 
and Discus users this percentage was lower (8,1% and 5,9%) 
(8).

How can one compare the different DPIs 
As I have mentioned earlier the most popular classifi-

cation of these aerosol generators (according to ERS and 
ISAM) is using their internal resistance allowing to divide 
them to low (i.e. Aerolizer), medium (Discus) medium-high 
(i.e. Turbuhaler) and high-resistance devices (i.e. Easyhaler) 
(9). It is worth noting that the energy needed to produce tur-
bulent flow for a low resistant DPI device will require a higher 
flow through the device compared to the flow which is lower 
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Budowa DPI Easyhaler (33)
Easyhaler DPI (33)

leku w proszku do inhalacji jest jednym z ważniejszych etapów 
zainhalowania leku. Oznacza to, że cząstki leku muszą być 
na tyle małe by chory był w stanie je „oderwać” od nośnika 
(dużych kryształów laktozy), ale również od innych cząstek leku. 
Oznacza to również, że im gwałtowniejszy wdech jest w stanie 
zwiększyć frakcje drobnych cząstek tym samym może mieć 
wpływ na wynik terapii inhalacyjnej (6). 

Mięśnie oddechowego osiągają swój maksymal-
ny rozwój (mierzona siła wdechu) w wieku ok 25 lat (7). 
A zatem należy mieć na uwadze, że dwie grupy chorych 
demonstrują niskie wartości siły mięśni wdechowych tj. 
populacja dziecięca oraz osoby starsze. To jest powo-
dem aby w tych grupach chorych stosować je niezwykle 
ostrożnie.

Wdech chorego nie tylko zawiesza drobiny leczniczego 
proszku w przepływającym powietrzu, ale również przyczynia 
się do obwodowej depozycji tych drobin. Zatem czynnikiem 
krytycznym w skutecznej terapii inhalacyjnej staje się właśnie 
kondycja chorego, jego zdolność do wykonania gwałtownego, 
głębokiego i równego wdechu. Niemożność osiągniecia przez 
chorego wdechu o odpowiedniej sile, szybkości przepływu 
i objętości jest głównym krytycznym błędem popełnianym przez 
chorych stosujących DPI. Błąd ten spotykany jest u 32% - 38% 
chorych którym zalecono terapię inhalacyjną z wykorzystaniem 
DPI (8). Jak wiadomo, błędy krytyczne przyczyniają się do utraty 
kontroli astmy, pojawienia się zaostrzeń, pogarszania się stanu 
zdrowia chorych (8) (Tabela 2). 

Badanie CRITIKAL zwróciło uwagę na typowe błędy 
w inhalacji u chorych stosujących DPI i pMDI. Błędy w inhalacji 
spotykane były we wszystkich podgrupach chorych (leczonych 
Turbuhalerem, Dyskiem czy pMDI). We wszystkich grupach 
stwierdzano błędy związane z generowaniem wdechu przez 
chorego. Wśród chorych stosujących DPI, zbyt slaby, powolny 
wdech notowano u 32,1% stosujących Turbuhaler i aż u 38,4% 
stosujących Dysk. Jednak to w grupie stosującej pMDI wdech 
był zbyt szybki i płytki odsetek był najwyższy, stwierdzono go 

u 47,2%  chorych. Ciekawym stwierdzeniem jest liczba chorych 
która nie popełniła żadnego błędu. Odsetek chorych niepopeł-
niających żadnego błędu była najwyższa w grupie stosujących 
Dysk – 29,7%. W grupach chorych stosujących Turbuhaler 
i pMDI odsetek ten wynosił odpowiednio 19,5% oraz 13,4%. 
Nie tylko grupę chorych stosujących pMDI charakteryzował naj-
mniejszy odsetek wykonanych bezbłędnych inhalacji, również 
grupa ta odnotowała największy odsetek chorych wykonują-
cych więcej niże 5 błędów krytycznych (17,2%). W grupie cho-
rych stosujących Turbuhaler (8,1%) oraz Dysk (5,9%) odsetek 
ten był jest zdecydowanie niższy (8).

Jak porównywać inhalatory suchego proszku
Jak wspomniałem najpopularniejszy podział to wg oporu 

wewnętrznego inhalatora. Inhalatory suchego proszku cechu-
je unikalny dla każdego opór wewnętrzny. Według ISAM 
(International Society for Aerosols in Medicine) i ERS (European 
Respiratory Society) inhalatory suchego proszku dzielimy 
na nisko- (np. Aerolizer), średnio- (np. Diskus), średnio-wysoko-
oporowe  (np. Turbuhaler) i wysokooporowe (np. Easyhaler) (9). 
Warto pamiętać, że energia potrzebna do wytworzenia przepły-
wu turbulentnego dla inhalatora o niskim oporze będzie wyma-
gała wyższego przepływu a dla inhalatora o wysokim oporze 
będzie wymagała przepływu niższego. Zatem ważna jest ana-
liza uwzględniająca nie tylko maksymalny przepływ, ale rów-
nież energię turbulentną potrzebna do porwania i  deagregacji 
proszku inhalacyjnego w celu doboru odpowiedniego inhalato-
ra dla chorego (10). Istotna jest wiedza, że im wyższy stopień 
obkurczenia dróg oddechowych, im wyższy opór wewnętrzny 
inhalatora tym wolniejszy będzie przepływ przez drogi odde-
chowe. To między innymi wpływa na zmniejszoną depozycje 
płucną u chorych, u których stwierdza się zaostrzenie POChP 
czy astmy. 

Inhalatory o wysokich oporach cechuje lepsza depozycja 
płucna w porównaniu z inhalatorami o niskich oporach. Jest to 
spowodowane prawdopodobnie oddychaniem bowiem poko-
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Emisja dawki leczniczej z inhalatora DPI (27)
 Dose emitted from DPIs (27)

in a high resistance device. One should take this in account 
especially in patients with severe asthma or COPD, who feel 
much more comfortable using high resistance inhalers (i.e. 
Easyhaler) (10). Unfortunately, this lower flow usually results 
in a lower FPF, which in turn results in lowering of peripheral 
deposition and ultimately poorer disease control.

Inhalers with higher internal resistance produce higher 
peripheral deposition in contrast to inhalers with low internal 
resistance. Inspiration performed against a higher resistance 
produced higher energy which results in better deaggrega-
tion of the powder (6).

Registration guidelines require that the minimal flow allow-
ing sufficient deaggregation and aerosolization of powder 
is achieved with a flow of 30 L/min. this allows most of the 
patients to successfully use most DPIs (11). It has been shown 
earlier that the inspiratory flow is affected by the age and sex 
of the patients as well as the severity of the disease (COPD, 
asthma) (12, 13). It has been demonstrated that patients using 
high resistance inhalers (i.e. Easyhaler) are able to gener-
ate a sufficient inspiratory flow (44,7 – 74,8 L/min) resulting 
in good clinical efficacy (9). It has also been shown that the 
delivered dose is uniform and constant in patients generating 
flows 28,3 – 74,8 L/min (14-17). This uniformity of the deliv-
ered dose seen with the high resistant inhaler – Easyhaler is 
of higher quality in comparison with Turbuhaler – a medium – 
high resistance inhaler (Figure 3) (18).

Can the selection of the DPI depend on a one single 
parameter? It has been shown in the past that this parameter 
is PIF, which is needed for deaggregation and aerosoliza-
tion of the therapeutical powder. Deaggregation is observed 
before the particles leave the inhaler, that is before aerosoli-
zation. One of the critical elements of the inspiratory flow in 
DPI use is the increase in the velocity of the inspiratory flow, 
which is critical for the production of the FPF (19). The inhala-
tion through the DPI should be abrupt, fast and long. It is the 
inspiratory volume which decides the site of the deposited 
aerosol particles.

Smaller values of inspiratory volumes effect deposition, 
particles land more centrally. This may, especially in patients 

with exacerbations of asthma, COPD or severe form of these 
diseases produce less than optimal control of the disease 
process. The optimal inspiratory maneuver is that of a fast 
beginning followed by a deep and long inspiration (6). 

The way the patients use their DPIs has e direct effect 
of the clinical effectiveness of therapy. Teaching the proper 
inhalation technique is of paramount importance for health 
providers (18).

Inhalator naïve patients rarely can perform proper inha-
lation from inhalers (18, 20). The most common error per-
formed by patents was perform and expiration into the inhaler 
immediately before the inspiration and lack of breath hold-
ing maneuver (8, 18). This demonstrated that education is 
needed before patients start their inhalation therapy and at 
each control visit.

Education is needed not only regarding the use of the 
inhalers but also there is a high demand for knowledge 
regarding respiratory physiology. The patents must be 
informed that individual inhalers require different inspiratory 
effort. 
•  Nebulizers require shallow, slow, steady tidal volume 

breathing, 
•  while patients using pMDIs should first exhale, imme-

diately followed by a deep inhalation followed by 
a breath holding maneuver. 

•  While DPIs require an exhalation (not into the device) 
followed by a fast, deep and prolonged inhalation (21). 

Any mistakes in the above-mentioned inhalation 
maneuvers results in lack of clinical efficacy of the inha-
lation therapy (22). A too fast and deep inhalation during 
nebulization may produce deposition in the oropharyn-
geal cavity and increase of local side effects, a too slow 
and shallow inhalation through the DPI will results in low-
ering of the FPF and more central deposition (2).

Clinical efficacy of the inhalation therapy is also driven by 
the medicinal product for inhalation, and the way it is prepared 
for suitable delivery to the airways (formulation). I DPIs, as 
mentioned earlier, fluidization, deaggregation and aerosoliza-
tion all depend on the way the API product is prepared and the 
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Inhalator Zalety Wady

pMDI

poręczny
kieszonkowy
wielodawkowy
dawka dostarczona oraz wielkość cząstek 
niezależna od manewru wdechu chorego
gotowy do inhalacji kolejnej dawki
ekonomiczny
ma zastosowanie w stanach nagłych
dostępny z większością molekuł leczni-
czych

wymaga koordynacji z wyzwoleniem 
wdechu
dla wielu grup nie jest optymalnym urzą-
dzeniem (wymaga komory inhalacyjnej 
u niemowląt, dzieci, osób starszych)
znaczna depozycja w jamie ustnej (gdy nie 
stosujemy komór inhalacyjnych)
nieobecność licznika dawek
wymagany gaz nośnikowy
wymaga przygotowania przed pierwszym 
wdechem („priming”) oraz przy długim 
okresie niestosowania
wymaga silnego wstrząsania (w przypadku 
zawiesin)

pMDI drobnocząstkowe (MMAD 
< 2 mcm)

nisza dawka zdeponowana wymagana 
do równoważności terapeutycznej (inha-
latorów generujących wyższe wartości 
MMAD)

koordynacja wdechu i wyzwolenia aerozo-
lu wymagana
nie do stosowania u niemowląt i dzieci 
(bez komory inhalacyjnej)
nieobecność licznika dawek
wymagany gaz nośnikowy
wymaga przygotowania przed pierwszym 
wdechem („priming”) oraz przy długim 
okresie niestosowania
wymaga silnego wstrząsania (w przypadku 
zawiesin)

DPI

poręczne
kieszonkowe
aktywowane wdechem
koordynacja nie wymagana
dostępny z większością molekuł leczni-
czych
rezerwuarowe DPI pozwala na wyliczenie 
dawek

wymagany minimalny przepływ powietrza 
(generowany przez chorego)
nie do stosowania u niemowląt i dzieci
nie do stosowania w stanach nagłych 
(konieczność generowania optymalnego 
przepływu)
chory nie może wykonywać wydechu 
do inhalatora
inhalatory jednodawkowe (1 kapsułka 
jedna inhalacja) wymagają precyzyjnego 
ładowania (utrudnienie dla osób z ograni-
czoną mobilnością) 
wpływ wilgoci na inhalowany proszek 
(redukcja dawki zdeponowanej)

nebulizator

inhalatory aktywne, nie wymagają wdechu 
chorego do wytworzenia aerozolu
koordynacja nie wymagana
duże objętości leku mogą być przewarza-
ne w aerozol, duże dawki deponowane 
w drogach oddechowych
modulowanie wielkości cząstek pozwala 
na kierunkową terapie (górne – dolne drogi 
oddechowe, pęcherzyki płucne)
mogą być stosowane przez chorych 
oddychających spontanicznie jak również 
oddechem kontrolowanym 

wielkość wymusza terapię w domu / 
ośrodku zdrowia
dawka zdeponowanego leku zależna od 
czasu trwania wdechu
czas trwania nebulizacji w niektórych 
przypadkach powyżej 15 minut
rozcieńczanie leku przyczynia się do zmia-
ny zdeponowanej dawki leku
nie wszystkie leki dostępne w formulacji 
nebulizacyjnej
wymagany nadzór nad terapią w przypad-
ku dzieci, chorych z słabym kontaktem
duża objętość rezydualna nebulizatora 
wpływa na dawkę zdeponowanego leku
znaczne różnice między poszczególny-
mi nebulizatorami bezpośredni wpływ 
na depozycję leku i dawkę zdeponowane-
go leku

1
Tab.

Zalety i wady inhalatorów (4)
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Inhaler Advantages Limitation

pMDI

portable
compact
multi – dose device
dose delivered and particle size indepen-
dent of the inhalation maneuver
quick and easy to use
less expensive than most inhalers
suitable for emergencies
available for most treatment

coordination of inspiration and actuation 
necessary
not suitable for children (without the use 
of spacer)
higher oropharyngeal deposition of larger 
particles without the use of a spacer)
dose counter not available in all devices to 
assess remaining dose
propellant required
needs to be shaken well before each 
inhalation and primed if not used within 
a prespecified time period

pMDI, extra-fine aerosols (mass 
median aerodynamic diameter 
<2 μm) 

clinically lower doses of drug can be used 
compared with large particle size drugs
fewer side effect compared with large 
particle size drug

Coordination of inspiration and actuation 
necessary 
Not suitable for young children (without 
use of spacer)
Dose counter not available in all devices to 
assess remaining doses
Propellant required
Needs to be shaken well before each 
inhalation, and primed if not used within 
a prespecified time period

DPI

Small and portable 
Breath-actuated 
Less coordination required 
Short treatment time 
Available for most treatments

Moderate to high inspiratory flow required 
Not suitable for young children 
May not be suitable for emergencies 
Partly sensitive to humidity 
Need proper dose preparation and loading 
to achieve optimal available dose for 
inhalation 

nebulizer

Active inhalers 
Coordination not required
Large mass of medicinal product may 
be aerosolized, large doses deposited in 
airways
Modulation of particle size possible in 
certain models
May be used in spontaneously breathing 
and in patients under controlled breathing  

Size of unit imposes therapy at home and 
hospital / office setting
The deposited dose is affected by the 
duration of inhalation time
Total time of nebulization in certain cases 
exceeds 15 minutes
Dilution of medicinal product may lead to 
lowering of deposited dose
Not all medicinal products are formulated 
for nebulization
In certain cases (children, older patients, 
with poor contact) supervised therapy 
mandatory
large residua volume of nebulizer reduces 
the available dose of the medicinal product
considerable difference between nebu-
lizers affects the deposited dose of the 
medicinal product

1
Tab.

 Advantages and limitation of used inhalers (4)
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Błąd w inhalacji

Iloraz szans na rozwój niekontrolowanej astmy (95% CI)

Turbuhaler Symbicort
(No  – 2074)

Dysk Seretide
(No  – 826)

pMDI Seretide
(No  – 760)

Chory nie zdjął pokrywy/nie otworzył 
inhalatora 4.17 (1.26-13.7) 1.34 (0.72-2.50) 1.47 (1.05-2.07)

Niedostateczny wdech 1.34 (1.12-1.57) 1.74 (1.33-2.26) 1.25 (0.96-1.03)

Nieprawidłowa pozycja głowy przy 
wdechu 1.23 (1.03-1.45) 1.30 (0.99-1.69) 1.84 (1.39-2.44)

Nie wykonał pełnego wydechu przed 
inhalacją 1.27 (1.06-1.53) 1.48 (1.13-1.94) 2.13 (1.57-2.89)

Nie wykonano zatrzymania wdechu 1.53 (1.26-1.85) 1.96 (1.46-2.63) 1.77 (1.34-2.35)

Nieszczelne objecie ustnika inhala-
tora 2.21 (1.29-3.79) 1.65 (0.90-3.03) 1.70 (1.10-2.64)

Wydech do inhalatora przed inhalacją 1.33 (0.72-2.46) 0.97 (0.52-1.80) 2.54 (1.74-3.71)

2
Tab.

Wpływ wybranych krytycznych błędów w inhalacji na kontrolę astmy  
– badanie CRITIKAL (8)

nując wyższy opór, dochodzi do wytwarzania wyższej energii, 
wyższej turbulencji a co za tym idzie skuteczniejszej deagrega-
cji leku proszkowego. Jest to spowodowane znacznie niższym 
przepływem powietrza w drogach oddechowych co spowoduje 
mniejszą depozycję w jamie ustnej, zezwalając nawet dużym 
cząstkom  na powolny przepływ do obwodowych dróg odde-
chowych (6). 

Zalecenia rejestracyjne wymagają by każdy nawet minimal-
ny generowany przez chorego przepływ (30 L/min) wystarczał 
do deagregacji i aerozolizacji proszku leczniczego. Oznacza 
to, że nawet tak niski przepływ wytwarzany przez chorego 
był odpowiedni do wytworzenia i zdeponowania cząstek leku 
w obwodowych drogach oddechowych (11). Jednak zdolność 
do generacji przepływów wdechowych zależna jest od wieku 
chorego (dzieci, chorzy starsi) oraz toczącego się procesu 
chorobowego (astma, POChP) (12, 13). Wykazano, że nawet 
chorzy stosujący wysoko-oporowy DPI jakim jest Easyhaler są 
w stanie wygenerować przepływ wdechowy w granicach od 
44,7 L/min do 74,8 L/min (9). Dawka dostarczona do obwo-
dowych dróg oddechowych jest w zasadzie równomierna 
w granicach przepływu od 28,3 – 74,8 L/min (14-17). Ta równo-
mierność dostarczonej dawki leku z Easyhalera różni ten DPI od 
innego średnio – wysoko-oporowego DPI jakim jest Turbuhaler 
(18) Ryc. 3. 

Czy dobór DPI dla konkretnego chorego może być 
oparty o jeden konkretny parametr 

W przeszłości stwierdzano, że takim parametrem może 
być PIF, który jest potrzebny przede wszystkim do aerozo-
lizacji oraz deagregacji inhalowanego proszku. Deagregacja 
proszku następuje zanim proszek opuszcza inhalator w postaci 
aerozolu. Bardzo istotnym elementem jest szybkość narasta-
nia wdechu, która jest krytyczna odnośnie powstającej frakcji 
drobnych cząstek (19). Inhalacja z DPI powinna być gwałtow-
na, szybka i … jak najdłuższa. To objętość wdechu zadecyduje, 
gdzie aerozol proszkowy będzie zdeponowany. Skuteczność 
kliniczna konkretnego produktu leczniczego oraz inhalatora jest 

ściśle związana z miejscem zdeponowania cząstek aerozolu 
leczniczego. 

Im mniejsza objętość wdechowa tym płycej lek dociera 
do dróg oddechowych, zatem w przypadku leków stosowa-
nych w leczeniu astmy / POChP skuteczność kliniczna może 
być niska. 

Podsumowując optymalny manewr inhalacji z inhala-
tora proszkowego wymaga by chory wykonał wdech jak 
najszybszy, jak najdłuższy a przyspieszenie manewru 
wdechu powinno być rozpoczęte bezpośrednio po jego 
rozpoczęciu (6).

Sposób inhalacji leku proszkowego ma znamienny wpływ 
na skuteczność kliniczną terapii. Dlatego też nauczenie chore-
go prawidłowej inhalacji jest tak ważne (18).Nauczanie, analiza 
sposobu wykonywania inhalacji oraz re-edukacja są istotnymi 
elementami współczesnej terapii inhalacyjnej (18).

Chorzy, którzy nigdy nie korzystali z terapii inhalacyjnej 
rzadko są w stanie wykonać prawidłową inhalację, niezależ-
nie od stosowanego inhalatora DPI (Turbuhaler, Easyhaler, 
Turbuhaler) czy pMDI (18, 20). W licznych badaniach wykazano 
ze najczęstszym błędem popełnianym przez chorych korzy-
stających z DPI to wydech wykonywany przed lub po inhalacji 
oraz niewykonanie zatrzymania wdechu po zakończonej inha-
lacji leku (8, 18).  Edukacja jest konieczna z chwilą rozpoczęcia 
leczenia, w trakcie jej trwania jak również przy każdej zmianie 
inhalatora. 

Edukacja chorego to nie tylko podstawy stosowania inha-
latorów, to również nauczenie podstaw fizjologii oddychania. 
Chory musi być informowany, że każdy inhalator (pMDI, DPI, 
nebulizator) wymaga odmiennej techniki inhalacyjnej. 
•  Nebulizatory wymagają spokojnego oddechu na pozio-

mie objętości oddechowej (TV). 
•  W przypadku  pMDI po pełnym wydechu następuje 

wyzwolenie dawki z inhalatora i wykonanie pełnego, 
głębokiego, powolnego wdechu. 

•  Przy użyciu DPI po pełnym wydechu należy wykonać 
szybki, pełny, głęboki wdech (21). 
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Inhaler error

OR (95% CI) for uncontrolled asthma

Turbuhaler Symbicort
(No – 2074)

Discus Seretide
(No – 826)

pMDI Seretide
(No – 760)

Did not remove cap/slide cover open 4.17 (1.26-13.7) 1.34 (0.72-2.50) 1.47 (1.05-2.07)

Insufficient inspiratory effort 1.34 (1.12-1.57) 1.74 (1.33-2.26) 1.25 (0.96-1.03)

Did not have head tilted such that 
chin is slightly upward 1.23 (1.03-1.45) 1.30 (0.99-1.69) 1.84 (1.39-2.44)

Did not breathe out to empty lungs 
before inhalation 1.27 (1.06-1.53) 1.48 (1.13-1.94) 2.13 (1.57-2.89)

No breath-hold (or holds breath for 
<3 s) 1.53 (1.26-1.85) 1.96 (1.46-2.63) 1.77 (1.34-2.35)

Did not seal lips around the  
mouthpiece 2.21 (1.29-3.79) 1.65 (0.90-3.03) 1.70 (1.10-2.64)

Exhaled into device before inhalation 1.33 (0.72-2.46) 0.97 (0.52-1.80) 2.54 (1.74-3.71)

2
Tab.

Univariable associations between inhaler errors and uncontrolled asthma  
– CRITIKAL study (8)

patient’s inspiratory effort. All of these effects the FPD (mass of 
particles < 5 mcm) which is the main factor in clinical efficacy 
of orally inhaled products in asthma and COPD (23).

In the majority of DPIs used in asthma and COPD thera-
py the active substance is mixed with larger carrier particles 
(most often lactose). 

The smaller particles are attached to larger carrier 
particles in their active sites. These small particles are 
dislodged from the active sites of the carrier crystals by 
the patient’s forceful inhalation maneuver and deposited 
peripherally while the larger particles deposit in the oral 
cavity (23). The deposition of the lactose particles may 
be used by the patients as a way to control the use of 
their inhalers. 

A successful inhalation will in most cases, produce 
a sweet taste from the deposited lactose. Mixing drug with 
carrier particles results in a more uniform inspiratory dose 
of particles depositing in the airways (15, 16, 24, 25).

The most popular method of preparing medical powder for 
inhalation is the process of micronization. The small particles 
processed this way are characterized by high adhesion proper-
ties. This is seen especially with micronization of budesonide. 
The process is very complex, resulting in different sizes of small 
particles, which differ in adhesion properties. The effect of poor 
or inadequate micronization are larger particles, easily produc-
ing large aggregates which are hard to deaggregate (23, 26).

As I have mentioned earlier micronization of the active 
substance produced smaller particles which via the active 
sites bind to the carrier crystals (most often lactose crystals). 
During the forced inspiratory maneuver initially, the clumps 
of particles are dislodged from the carrier crystals and due 
to the turbulent flow within the aerosol generator are further 
separated producing a fine particle fraction (FPF).  This proc-
ess is characteristic of each DPI – i.e. Easyhaler (Figure 2). 

This characteristic feature of Easyhaler produces 
a more uniform delivered dose in comparison with two 
other popular DPIs – Discus, Turbuhaler (Figure 3) (18, 27).

Inhalation therapy is the main stem feature of asthma and 
COPD treatment, in chronic and acute states. Although the 
individual inhalers are the most popular devices in treatment 
of these patients, lately nebulization has been shown to be as 
effective since the introduction of new molecules formulated 
for nebulization in stable COPD (2).

In 2019 an important change in guidelines for treatment 
of asthma has appeared (28, 29). Various analysis during the 
past ten years have focused on the treatment of mild asthma. 
Most focused on the efficacy and safety of SABA use in cases 
of mild and episodic asthma. Till the present year on demand 
use of SABA was a standard option for the treatment of epi-
sodic asthma. 

The current GINA 2019 Guidelines has brought 
chan- ges. SABA monotherapy treatment is no longer 
recommended for the therapy of asthma in adults and 
adolescents.

This change was based on strong evidence that 
SABA – only treatment increases the risk of severe exa- 
cerbations and asthma – related death, and that adding 
ICS significantly reduces this risk (29).

GINA presently recommends that all adults and adoles-
cents with asthma should received either symptom driven (in 
mild asthma) or daily ICS containing controller treatment to 
reduce the risk of exacerbations and asthma related deaths 
(29). GINA has provided evidence for budesonide – formot-
erol combination products (29-31).

The current guidelines for COPD treatment (GOLD 2020) 
have not revolutionized the concept of therapy as GINA has in 
asthma (32). Inhalation therapy remains the main therapeuti-
cal modality. IN GOLD 2020 the basic principles remain the 
same. The main inhalation product are the bronchodilators – 
anticholinergic and sympathomimetic long acting drugs. The 
guidelines gave added new information on the use of blood 
eosinophils as new biomarkers for the efficacy of ICS (32).
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Pomylenie każdego z tych manewrów inhalacji przy-
czynia się do nieskuteczności terapii inhalacyjnej, m.in. 
z powodu zbyt późnego porwania cząstek leku inhalacyj-
nego co skutkuje obniżona depozycją obwodową (22). 
Zbyt gwałtowny wdech np. w przypadku nebulizacji skut-
kuje osadzeniem cząstek w jamie ustnej oraz centralnych 
drogach oddechowych, a zbyt płytki nieskuteczną emisją 
dawki inhalacyjnej z DPI (2). 

Kolejnym elementem wpływającym na skuteczność terapii 
inhalacyjnej jest sam lek, a właściwie sposób przygotowania 
cząstek aerozolu leczniczego. W inhalatorach suchego prosz-
ku, jak już wcześniej zauważono, proces przeprowadzenia 
z skupiska ziaren do chmury cząstek zawieszonych w prze-
pływającym powietrzu wymaga energii wytwarzanej wdechem 
chorego. Wdech nie tylko porywa cząstki proszku (zjawisko 
fluidyzacji), ale również ich deagregację, tj., uzyskanie jak naj-
większej masy cząstek o wielkości < 5 mcm (tzw. cząstki frak-
cji respirabilnej – FPF). W przypadku schorzeń dolnych dróg 
oddechowych frakcja drobnych cząstek jak wiemy bezpośred-
nio wpływa na efekt leczniczy (23). 

W większości inhalatorów suchego proszku stosowa-
nych w leczeniu chorób obturacyjnych płuc (astma, POChP) 
substancja czynna mieszana jest z większymi cząstkami 
nośnika – zwykle laktozy. Do większych ziaren nośnika przy-
czepione są w miejscach aktywnych drobniejsze cząstki 
substancji leczniczej. 

Miejsca aktywne łatwiej oddają cząstki lecznicze 
w czasie forsownego wdechu chorego. Dzięki temu ziar-
na grubocząstkowe zostają w trakcie wdechu zdepono-
wane w jamie ustnej, a oderwane od nich drobne cząstki 
przenoszone są wraz z pędem powietrza do obwodowych 
dróg oddechowych. 

Depozycja cząstek laktozy w jamie ustnej traktowana 
jest jako objaw pożądany –po pojawieniu się słodkawego 
smaku w jamie ustnej informuje o wykonaniu inhalacji (23). 

Taka mieszanka nośnika (laktoza) z cząstkami leczniczymi 
umożliwia wysoką powtarzalność odmierzania dawki leku zarów-
no na etapie napełnienia (kapsułki, blistrów, z zasobnika w DPI 
rezerwuarowym) jak również na etapie aerozolizacji i depozycji 
dawki leku w drogach oddechowych (16, 17, 24, 25). 

Typowe przygotowanie cząstek tworzących proszek leczni-
czy przystosowany do inhalacji jest jego mikronizacja. Cząstki 
pozyskiwane te metodą cechuje duża adhezyjność. Produktem 
leczniczym, który jest najbardziej narażony na tego rodzaju 
błędy (wytwarzanych zbyt dużych ziaren substancji czynnej, 
o dużej adhezyjności, posiadających znaczne powierzchniowe 
ładunki elektryczne) jest budesonid. Błędy w mikronizacji mogą 
przyczynić do pojawienia się dużych agregatów, trudnych 
do rozdrobnienia w czasie inhalacji (23, 26). 

Jak wspomniałem mikronizacja substancji czynnej tworzy 
drobniejsze jej cząstki które wysycają miejsca aktywne krysz-
tałów nośnika (najczęściej laktozy). Gdy chory wykonuje gwał-
towny silny, głęboki, stabilny, silny wdech, dochodzi w pierw-
szym etapie inhalacji do porwania, przez strumień powietrza, 
dużych zespołów cząstek, a następnie na skutek turbulentnego 
przepływu powietrza w inhalatorze do oderwania drobnych 
cząstek z powierzchni dużych kryształów nośnika laktozy. To 
odrywanie drobnych ziaren leczniczych może być wspoma-
gane konstrukcją samego inhalatora, np. Easyhaler (Rycina 2). 

Charakterystyczna budowa umożliwia wzmocnienie sił odrywa-
jących ziarna leku wymuszając bardzo turbulentny, gwałtowny 
przepływ w samym inhalatorze. Ta budowa również przyczynia 
się do równomierności w dawce emitowanej nawet przy różni-
cach w szybkościach przepływu przez sam inhalatora. 

Co czyni DPI Easyhaler inhalatorem najbardziej 
stabilnym w porównaniu z Turbuhalerem oraz Dyskiem 
(Rycina 3) (18, 27).

Terapia inhalacyjna znajduje zastosowanie głownie 
w POChP oraz astmie, zarówno w leczeniu stanów przewle-
kłych jak i ostrych. W leczeniu astmy jaki POChP chorzy głównie 
korzystają z pMDI oraz DPI. Jednak w ostatnim okresie coraz 
częściej notujemy stosowanie również nebulizacji w leczeniu 
stanów przewlekłych nie tylko ostrych (2).

W 2019 nastąpiła duża zmiana w dotychczasowych zale-
ceniach dotyczących leczenia astmy, zwłaszcza astmy łagod-
nej (28, 29). Od ponad 10 lat prowadzono analizy dotyczące 
skuteczności i efektów leczenia łagodnej astmy. Ocenia  no 
przede wszystkim bezpieczeństwo i skuteczność stosowania 
monoterapii krótkodziałających b-2 mimetyków (salbutamolu, 
fenoterolu). Dotychczas monoterapia b-2 mimetykami w astmie 
epizodycznej była standardem. 

Od 2019 roku rekomendacja ta uległa zmianie. 
Wprowadzono zapis niezalecający stosowania krótkodzia-
łających b-2 mimetyków u młodocianych oraz dorosłych. 

Zaleca się by astmę łagodną leczyć sztywnym połą-
czeniem steroidu (budesonidu, beklometazonu) i długo-
działającego b-2 mimetyku (formoterolu) w celu redukcji 
częstości zaostrzeń oraz zgonów w przebiegu astmy (29). 

GINA zaleca by włączyć sztywne połączenie wGKS z for-
moterolem u wszystkich chorych, którzy doświadczają objawów 
astmy nawet dwukrotnie w okresie miesiąca, i u tych u których 
nie stwierdzamy czynników ryzyka zaostrzeń astmy (29). Zmiana 
ta została wprowadzona po stwierdzeniu redukcji o 2/3 ciężkich 
zaostrzeń u chorych leczonych polaczeniem budesonid – formo-
terol w inhalacji w porównaniu do grupy leczonej wyłącznie b-2 
mimetykami na żądanie. Wśród wziewnych GKS dysponujemy 
danymi potwierdzającymi skuteczności terapii na żądanie jedynie 
odnośnie budesonidu w polaczeniu z formoterolem (29-31). 

Lekiem na żądanie wg najnowszych zaleceń GINA 
jest połączenie budesonid – formoterol w jednym inha-
latorze (29). 

W przypadku chorych na POChP podstawą terapii są 
leki bronchodilatacyjne (cholinolityki, sympatykomimetyki) 
(32). Stale podawane lub na żądanie poprawiają parametry 
czynnościowe chorych (FEV1) oraz zmniejszają intensywność 
objawów. Leki długodziałające (cholinolityk, sympatykomime-
tyki) znamiennie poprawiają czynność układu oddechowego, 
zmniejszają duszność oraz redukują liczbę zaostrzeń (32). 
Również w tej grupie chorych wykazano, że stałe połączenia 
cholinolityków i sympatykomimetyków długodziałających przy-
czyniają się do większej redukcji zaostrzeń. Ostatnie rekomen-
dacje GOLD (wersja 2020) podkreślają, że steroidy wziewne 
powinny być stosowane u chorych z zaostrzeniami. Wykazano, 
że wGKS winny być stosowane w stałym polaczeniu z sympa-
tykomimetykiem, wykazując silniejsze działanie w porównaniu 
z lekami stosowanymi osobno (wGKS oraz LABA) (32). 
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