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A

Genuair®-t az Európa-szerte bevált inhalációs eszközből, a Novolizer®-ből
fejlesztették ki, és 2009-ben vált elérhetővé a COPD-s betegek számára1. Számos
technológiai újításnak köszönhetően nőtt a teljesítménye és a biztonságossága. Széles belégzési áramlási tartományban állandó magas szintű gyógyszerleadást biztosít, ami azért fontos,
mert COPD-s betegeknél a belégzés ereje – ami
a porbelégzők működésének alapja – kisebb
lehet, mint egészségeseknél, és napról napra,
a betegség súlyosságától függően változhat. A
Genuair® belső ellenállása a közepes értéktartományba lett beállítva, ami csökkent légzési
kapacitás esetén is lehetővé teszi, hogy a beteg
az eszközön keresztül legalább 60 liter/perc belégzési áramlást hozzon létre1.
Az inhalációs kezelés sikerét befolyásoló tényezők három nagy csoportba sorolhatók. (1)
Hatnak rá az inhalációs por fizikai és kémiai tulajdonságai. (2) Hat rá az inhalációs eszköz, ami
típustól függően más-más belső geometriával és
ebből adódóan eltérő belső ellenállással rendelkezik. Mindez hatással van a létrejövő áramlásra
és azon keresztül a por deagglomerációjára és
aeroszolba vitelére is. (3) Végül hat rá a beteg a
maga kórfolyamataival, amelyek befolyásolják a
belégzés erejét, és ezáltal a gyógyszerbelégzés
során létrehozható nyomásesést. A beteg részéről tovább színezik a képet szubjektív tényezők:
az eszköz-preferencia, illetve a beteg tájékozottsága. Míg az inhalációs por és az inhalációs
eszköz tulajdonságai ismertek és viszonylag jól
kiszámolhatóak, addig a beteg részéről jelentkező tényezők többnyire kiszámíthatatlanok2.
Az elmúlt két évben több közlemény jelent
meg a Genuair®-ről és a Genuair®-t használó
betegekről. A következőkben ezekből mutatunk be hármat. Krüger és munkatársai részletes
vizsgálatban igazolták, hogy a Genuair® aerodinamikai paraméterei pontosak és állandóak3.

Ez különösen fontos egy olyan rendszerben (por– eszköz–beteg),
ahol szinte minden más kiszámíthatatlan. A Pascual és munkatársai által elvégzett elégedettségi vizsgálatból kiderül, hogy a betegek szeretik használni a Genuair®-t, és azt is megtudjuk, hogy
miért5. Dal Negro és munkatársai pedig kiszámolták, mennyibe
kerül az inhalációs eszközök helyes használatának betanítása, és
eredményeikből jól látszik, hogy ez a Genuair® esetén valósítható
meg a legolcsóbban8.

A Genuair® aerodinamikai paraméterei pontosak és állandóak
Phillip Krüger és munkatársa három tényező – a por, az eszköz és a
beteg – egymásra hatását vizsgálták.
A Genuair®-ben adhezív keverék van: a hatóanyagot α-laktózmonohidráthoz kötve teszik ömleszthetővé, pontosan kimérhetővé. Fontos, hogy a részecskék a hordozókristályhoz jól tapadjanak, mert ez kell a pontos dóziskiméréshez. Ekkor az adhéziós és a
kohéziós erők játszanak fontos szerepet, amit a por tulajdonságai
határoznak meg.
Másrészről az aeroszolizáció során a részecskéknek le kell válniuk a hordozókristályról és el kell szakadniuk egymástól ahhoz, hogy
belélegezhetővé váljanak. Ehhez szeparációs és deagglomerációs
erők kellenek, melyeket a beteg és az eszköz egymásra hatása határoz meg.
Sokféle megoldást találtak ki a deagglomerációra: pl. rezgő kapszulát, spirális csatornát, rácsot, vagy a Genuair®-ben is alkalmazott
örvénykamrát. Ezek hozzák létre a szeparációs erőket. Közös bennük, hogy a deagglomerációhoz és az aeroszolizációhoz kellő erősségű áramlásra van szükségük. Emellett mindegyiküknek van egy
belső ellenállása, ami befolyásolja a maximálisan elérhető áramlást.
1. táblázat: A leggyakrabban használt szárazporbelégzők belégzési ellenállása
és belégzési áramlása 4 kPa nyomásesés mellett3 (b: budezonid; f: formoterol)
Belégzési ellenállás
(Flohm)

Belégzési áramlás
(liter/perc)

Breezhaler®

0,017

111

Ellipta®

0,027

74

Diskus®

0,027

72

Genuair®

0,031

64

Szárazporbelégző

Turbuhaler® (b/f)

0,035

58

NEXThaler®

0,036

54

Turbuhaler® (b)

0,039

54

HandiHaler®

0,058

37
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1. ábra: A szárazporbelégzőkön keresztül elérhető belégzési áramlás
különböző nyomásesések mellett3

A por és az eszköz mellett a harmadik tényező a beteg, pontosabban a beteg belégzőizmai által létrehozott nyomásesés. Ez
a nyomásesés az életkor, a nem és a betegség súlyossága szerint
változik. A nyomásesés és az eszköz belső ellenállása határozza
meg a létrejövő belégzési áramlást.
A legtöbb szárazporbelégző esetén minél nagyobb az áramlás,
annál több finom részecske hagyja el az eszközt. Ez azért van így,
mert a szeparációs erők függenek a sebességtől, pontosabban a
gyorsulástól (utalunk Newton második törvényére: erő = tömeg ×
gyorsulás). Azaz: nagyobb áramlás esetén több lesz a finom részecske, kisebb áramlás esetén kevesebb. (Az adhezív keverékeknél ez
egy bizonyos áramlásértékig igaz, addig amíg az összes leválasztható részecske el nem hagyta a hordozókristályokat, azután a görbe
ellaposodik.)2
A helyzet azonban nem ilyen egyszerű, mert a belégzési áramlás hatással van a tüdődepozícióra is, elsősorban a száj-garatűri és
a nagylégúti impaktáción keresztül. Nagyobb áramlás esetén nagyobb az oropharyngeális depozíció és kevesebb finom részecs-

2. ábra: A leggyakrabban használt szárazporbelégzők belégzési ellenállása és
belégzési áramlása 4 kPa nyomásesés mellett3
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ke halad tovább az alsó légutak felé, így kisebb
lesz a tüdődepozíció. Kisebb áramlás esetén kisebb az oropharyngeális depozíció, több finom
részecske halad tovább az alsó légutak felé, és
nagyobb lesz a tüdődepozíció2.
Krüger és munkatársai a leggyakrabban használt szárazporbelégzőknél in vitro mérték a különböző nyomásesések mellett létrejött áramlást, majd ebből kiszámolták az ellenállást (1.
táblázat)3. Az ellenállás fontos paraméter, mert
közvetlenül befolyásolja a létrehozható áramlást, és így befolyásolja a kezelés sikerét. Ezután
megmérték mindegyik eszköznél az áramlási
sebességet 4 kPa nyomásesés mellett. Típusonként nemcsak egyetlen eszközt vizsgáltak, hanem 3 különböző gyártási időpontból származó
tételekből 3-3 eszközt, azaz összesen 9 eszközt.
A vizsgált eszközt egy mintagyűjtő csőhöz
illesztették, aminek a másik végéhez egy vákuumpumpa csatlakozott. Egy nyomásmérő
mutatta a rendszerben keletkező nyomásesést,
egy áramlásmérő pedig a létrehozott áramlást.
A belégzési ellenállást a nyomásesés (∆P) és
az áramlás (Q) ismeretében az alábbi képlettel
−−
számították: Rinsp=(1/Q)×√ ∆P. Mértékegysége
−−
√ Pa perc/liter. A hosszú és nehézkes mértékegységnév megváltoztatására jelenleg is folyik
próbálkozás: a Flohm nevet javasolják (Flow +
Ohm), az FΩ jelöléssel4.
Az 1. ábra mutatja a szárazporbelégzőkön
keresztül elérhető belégzési áramlást különböző nyomásesések mellett. A vízszintes tengelyen a vákuumpumpa által létrehozott nyomásesés-értékeket látjuk, ami in vivo megfelel
a légzőizmok által létrehozott nyomásesésnek.
A függőleges tengely az áramlásértékeket mutatja, melyek a nyomásesés és a készülék ellenállásának egymásra hatása után jöttek létre.
Mindegyik görbe más lefutású, amit az eszköz
aerodinamikai sajátosságai, de elsősorban az
eszköz belső ellenállása határoznak meg.
Krüger és munkatársa a vizsgálat második részében a nyomásesést 4 kPa értéken rögzítették
(a 4 kPa a mindennapokban szokásos érték, a
legtöbb beteg képes létrehozni), és mindegyik
eszköznél 4 kPa nyomásesés mellett megmérték az áramlást, és meghatározták az ellenállást
(2. ábra).
Az oszlopdiagrammon a világosabb oszlopok mutatják a mért áramlást, a sötétebb oszlo-
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pok pedig a képlet alapján számított ellenállást.
Az Ellipta®, a Diskus® és a Genuair® közepes ellenállású készülékek, 64–74 liter/perc körüli áramlásokkal. A Breezhaler®-nek és az Aerolizer®-nek
kicsi az ellenállása, és magas áramlás mérhető
rajtuk keresztül (100 liter/perc feletti), míg pl.
Turbuhaler®, az Easyhaler® és a HandiHaler® nagy
ellenállású eszközök, a rajtuk keresztül mérhető
áramlás alacsony (60 liter/perc alatti).
Fontos, hogy az eszköz aerodinamikai jellemzői stabilak és pontosak legyenek2, ezért
Krüger és munkatársai meghatározták az értékek
variabilitását 4 kPa nyomásesés mellett az egyes
eszközök és az egyes gyártási tételek között.
A 2. táblázat az ellenállás növekvő sorrendjében sorolja fel az eszközöket az áramlás szórásának százalékos értékével. A legkisebb (<1%)
variabilitása a Genuair®-nek van, a legnagyobb
(közel 10%) pedig a Diskus® esetén mérhető. A
variabilitás nem függ össze az ellenállással. A 3.
ábrán ugyanez látható oszlopdiagrammos ábrázolással.
A különböző szárazporbelégzők belső ellenállása nagyon eltérő. Az eszköz ellenállásától
függ, hogy mekkora lesz a belégzési áramlás, illetve milyen mértékben fogható munkára az eszközön átáramló levegő a deagglomerációhoz.
Az alacsony ellenállású eszköz használata kényelmesebb, elősegíti a finom részecskék keletkezését, ilyenkor azonban a nagyobb belégzési
áramlás miatt kisebb lehet a tüdődepozíció.
Nagy ellenállású eszköz esetén kisebb a belégzési áramlás, és kisebb lesz az impaktációs veszteség, de csökkenhet a finom részecskék aránya1.
Ha ismerjük az eszköz jellemző paramétereit, és a betegeknek személyre szabottan, a nekik leginkább megfelelő eszközt adjuk, akkor ők
ezt hatékonyan és szívesen fogják használni.
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2. táblázat: A leggyakrabban használt szárazporbelégzők belégzési áramlása
és annak ingadozása 4 kPa nyomásesés mellett (RSD: relatív szórás)3
Szárazporbelégző

Belégzési áramlás
(liter/perc)

A belégzési áramlás
ingadozása (RSD%)

Breezhaler®

111

4,0

Ellipta®

74

1,5

Diskus®

72

9,1

Genuair®

64

0,8

Turbuhaler® (b/f)

58

1,0

NEXThaler®

54

0,9

Turbuhaler® (b)

54

1,9

HandiHaler®

37

1,4

––
jobban érezhető, hogy beszippantották a gyógyszert,
––
megbízhatóbbnak érezték a működését,
––
könnyebb volt beszippantani a gyógyszert és
––
egyszerűbben volt használható.
A kényelmi paraméterek esetén a Genuair® két esetben volt
szignifikánsan jobb: az eszköz tartósságát és a kényelmes kézben
tarthatóságát tartották nagyon jónak a betegek 5.
Egy néhány évvel korábban végzett vizsgálatban hasonló következtetésekre jutott Hass munkacsoportja 48 COPD-s beteg vizsgálatával. A négy vizsgált eszköz (Genuair®, Diskus®, HandiHaler®
és Respimat®) közül a betegek a Genuair®-t szerették a legjobban6.
Nézzük, mit tud az az eszköz, amit ennyire szeretnek a betegek.
Newman és munkatársai technéciummal jelzett 200 μg aklidinium belégzése után egészséges önkénteseknél igazolták, hogy a
Genuair® esetén 30% feletti a tüdődepozíció7. Mindez igen széles
belégzési áramlási tartományban, 60 és 100 liter/perc között megvalósul7.
A COPD-s betegeknél a perifériás tüdőterületeken kisebb
depozíció várható, mint egészségeseknél, és a gyógyszerrészecskék nagyobb hányada impaktálódik a centrális légutakban. Bár
az aklidinium eljut a perifériára is, mégis előnyösebb a centrális
területeken magasabb depozíció (4. ábra), mert ezekben a légúti

A betegek szeretik használni a Genuair®-t
Sergi Pascual és munkatársai azt vizsgálták hogy
a betegek mennyire elégedettek az inhalációs
eszközükkel és mennyire tudják azt helyesen
használni5. Genuair® és Breezhaler® esetén keresztezett, nyílt vizsgálatban kérdőívvel elemezték, mit szeretnek a betegek az eszközükben. Eredményeik szerint az eszköz teljesítményét jellemző paraméterek esetén a Genuair®
négy szempontból is szignifikánsan jobbnak
bizonyult5:

3. ábra: A szárazporbelégzőkön keresztül mért belégzési áramlás ingadozása
4 kPa nyomásesés mellett (b: budezonid; f: formoterol; RSD: relatív szórás)3
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COPD-s betegeknek 1-2 próbálkozás után sikerült, míg Breezhaler® esetén ehhez 3-4 próbálkozás kellett. A betanítás ideje a Genuair®-nél
asztma és COPD esetén egyaránt 2-3 perc volt,
Breezhaler® használatakor az asztmás betegeknek 9-10 percre, a COPD-s betegeknek pedig 1012 percre volt szükségük8. Miután átszámolták a
ráfordított időt az asztma nővér munkabérébe,
kiderült, hogy asztma és COPD esetén egyaránt
a Genuair® helyes használatát lehetett a legolcsóbban megtanítani (5. ábra).
—  —

4. ábra: A Genuair®-t elhagyó hatóanyag depozíciója
a különböző tüdőrégiókban egészséges önkénteseknél7

szakaszokban nagyobb a muszkarinerg receptorok aránya, mint a
periférián7.
A Genuair® használatakor minden betegnél, még súlyos COPD
esetén is elérhető az optimális belégzési áramlás. Az eszközt szinte mindenki (97%) képes a gyártói leírásnak megfelelően helyesen
működtetni, míg HandiHaler® esetén ez az arány 75% alatti7.
A sikerhez hozzásegít az is, hogy a Genuair® használata közben
többféle visszajelzést is kap a beteg. Látja, hány adag van még
vissza, és látja, ahogyan az ellenőrző ablak színe pirosról zöldre
vált. Hallja, amikor lenyomta az adagológombot, és érzi, hogy csak
egyszer tudja lenyomni, az utolsó adag beszippantása után pedig
többször már nem. Ezek a visszajelzések jelentős mértékben hozzájárulhatnak a helyes eszközhasználat gyors megtanításához.

A kezelés sikere érdekében az asztmás és a
COPD-s betegnek olyan inhalációs eszközt célszerű választanunk, amelyiknek
––
a legegyszerűbben sajátítható el a helyes
használata8,
––
amelyik helyes használat esetén a legtöbb
gyógyszert juttatja a légutakba7,
––
amelyik a legpontosabban juttatja be a kívánt dózist3,
––
amelyiket a beteg a leginkább előnyben részesíti5,6.
A legújabb közlemények tükrében a fenti
szempontok alapján a Genuair®-nek az elsőként
választandó inhalációs eszközök között van a
helye. 

A Genuair® használata könnyen és olcsón megtanítható
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