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1. Rövidítések   

AB (Asthma Bronchiale)           asztma bronhiale 

AHRF (Acut Hypoxemic Respiratory Failure)        akut hypoxias tüdőkárosodás   

ALI (Acut Lung Injury)                                         akut tüdőkárosodás 

ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome) 

BAL (BronchoAlveolaris Lavage)                       hörgőmosás 

BHR                       bronchialis hyperreaktivitás  

CABG(Coronary Artery Bypass Graft)                    art.coronaria bypass graft műtét 

COPD (Chronic Ostructiv Pulmonary Disease)       idült hörghurut                                                       

CF                       cisztás fibrózis 

Cisz-LT                      ciszteinil-leukotrienek                              

EIB (exercise-induced bronchoconstriction)        terhelés indukálta   

                                                                                           bronchokonstrikció 

EBC  (Exhaled Breath Condensate)          kilégzett levedő kondenzátuma 

ECP                                                                           eozinofil kationos protein 

Fe 
2+  

                                                                         ferro-ion
                                                                                                                  

Fe 
3+                   

                                                              ferri–ion 

FEV1 (Forced Expired Volume)                               erőltetett kilégzési térfogat 1s                                                             

H2O2                               hidrogén peroxid 

ICS  (Inhaled CorticoSteroid)                                   inhalációs kortikoszteroid     

MDA                malondialdehid            

NO∙                        nitrogén-monoxid 

O2∙-                        szuperoxid anion 

OH∙                        hidroxil gyök                                                     

PaO2                                   parciális oxigén nyomás   

PG                        prosztaglandinok 

ROS  ( Reactive Oxygen Species)                             reaktív oxigén szabadgyökök 

SOD                                                                           szuperoxid dizmutáz 

Tx                                 thromboxan 

VOC ( Volatile Organic Compounds)                       illékony szerves gázok 
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2. Bevezetés 

 

Az oxidatív gyökök képződése folyamatos a szervezetben, az oxidáns-

antioxidáns egyensúly kifinomult szabályozó merchanizmusok dinamikus 

egyensúlyának következménye. Különböző stimulusok hatására az oxidatív gyökök 

termelődése fokozódhat, vagy az eliminálás irányába ható folyamatok elégtelensége 

miatt az egyensúly felborulhat. A tüdőben, a légutakban számos megbetegedés esetén 

történik fokozott oxidatív szabadgyök képződés és alakul ki oxidatív stressz. Ilyen a 

gyulladásos légúti megbetegedések többsége, például az asthma, a COPD, vagy a 

bronchiectasia. Olyan akut állapotokban, mint a sebészti műtéti beavatkozás, szintén 

zajlik átmeneti oxidatív stressz, mely részben az altatás, részben a műtéti szöveti 

hypoxia-reperfusio mechanizmusán keresztül fejlődik ki. Asztmában a betegek egy 

csoportjában fizikai terhelés hatására bronchospazmus következik be, melynek egyik 

mechanizmusaként a fizikai terhelés hatására kialakuló, a légutakat érő oxidatív stressz 

folyamatok játszanak szerepet. A bronchospamzus kialakulásában pedig olyan 

molekuláris útvonalaknak tulajdonítanak szerepet, mint a leukotrién út vagy az adenozin 

szignálrendszer.  

A légutak aktuális állapotának megítélésére alkalmazott invaziv mintavételezési 

módszerek a gyulladásban résztvevő molekuláris mechanizmusok és sejtes elemek 

szerepének megismeréséhez segítenek hozzá. Azonban a légúti gyulladásos állapotok 

akut klinikai szakában ezek nem, vagy csak nehezen alkalmazhatók, tekintettel arra, 

hogy az asztmás statusban, illetve a műtétek alatt az invaziv bronchoscopos mintavétel 

kivihetetlen a beteg potenciális veszélyeztetése nélkül. Ezen nehézségek megkerülésére 

alkalmazható a kilélegzett levegő gáz- és folyadékfázisában mérhető gyulladásos 

markerek detektálása. A kilélegzett levegő folyadék-pára tartalma kondenzálással 

összegyűjthető és vizsgálható. A kilélegzett levegő kondenzátumának gyűjtése, egy 

direkt, non-invazív légúti mintavételezés, amely lehetőséget biztosít a fenti folyamatok 

követésére és monitorozására. 

 

A dolgozatban két egymástól jelentősen eltérő akut klinikai kórállapot, a terhelés 

indukálta bronchoconstrictio (EIB), valamint a mellkasi műtétek során észlelhető légúti 

gyulladás kapcsán mutatom be a kilélegzett biomarkerek szerepét. Vizsgálatainkban 
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elsődlegesen az oxidatív stressz markereire, illetve a leukotrién útvonalra 

koncentráltam, mivel ezek a kilélegzett levegő kondenzátumában olyan elemek, melyek 

mediátorai és jelzőmolekulái az említett folyamatoknak. 

 

2.1. A terhelés indukálta légúti obstrukció 

2.1.1. A terhelés indukálta légúti obstrukció klinikai megjelenési formái és tünetei 

 

A terhelés indukálta bronchokostrikció (EIB) egy olyan fogalom, mellyel a 

fizikai terhelés alatti, illetve a terhelést követő átmeneti légúti szűkületet illetik. 

Régebben ezt az állapotot terhelés indukálta asztmának, terhelés indukálta légúti 

obstrukciónak, hiperventilláció indukálta légúti obstrukciónak, terhelés indukálta 

hiperreaktivitásának, vagy síelők asztmájának hívtuk. 

A különböző környezeti hatásokra bekövetkező, a nomálistól eltérően fokozott 

intenzitással járó légúti obsrtukciót bronchialis hyperreaktivitásnak nevezzük (1). A 

bronchialis hyperreaktivitás (BHR) a légúti gyulladásos megbetegedések legfontosabb 

jellemzője, melynek pontosabb megismerése asztmás és COPD-s betegek kezelési 

stratégiája megtervezésében segít. 

A hörgőrendszer válaszkészségének meghatározása különféle 

bronchokostriktorokra laboratóriumi, ellenőrzött körülmények között különböző 

módokon történhet (1, 2). A bronchialis hyperreaktivitás pathomechenizmusa nem 

tisztázott teljes mértékben. Hátterében mind genetikai faktorok (atópia), mind 

környezeti okok (vírusfertőzések) jelen vannak. BHR provokálása részben direkt a 

simaizmokra ható stimulusok segítségével, részben indirekt módszerekkel történhet (1. 

táblázat). Ez utóbbi esetben a légúti obstrukció a simaizom sejtekre kifejtett hatáson 

kívül elsősorban a gyulladásos és epithelialis sejtes elemek, valamint a sensoros 

idegsejtek mediatorai közreműködésével következik be. 

Az indirekt stimulusok közül a terhelés bronchokonstrikciót provokáló hatása 

gyakori az asztmás betegcsoportban. Szerepe a gyermekkori asztmában jelentős, ahol a 

leggyakoribb, akut rohamot provokáló ingernek tekinthető (3, 4). A felnőttek között 

végzett epidemiológiai vizsgálatokban használt kérdőívek adatai alapján a betegek 60-

70%-nál, míg a laboratóriumi vizsgálatok alapján az igazolt asztmás betegek 80-90 %-

ban alakul ki terhelés hatására bronchokonstrikció (5, 6). A különbséget részben az is 
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magyarázza, hogy a klinikailag EIB-nek tűnő eseteknek csak mintegy 40-50 %-a 

mérhetően EIB eset (6). Másrészt az epidemiológiai vizsgálat önbevallásos, panaszokon 

alapuló felmérési módszer, mely magába von olyan kórállapotokat, melyek tüneteikben 

az EIB képét mintázzák, de a terhelési provokációs vizsgálattal nem pozitívak (például 

obezitás, hyperventilációs szindróma) (7). 

 

1. táblázat Bronchialis hyperreaktivitás kiváltására használt ágensek 

-Fizikai hatások
Fizikai terhelés

Non-izotonias aeroszolok belégzése

Száraz levegő belégzése

-Farmakológiai hatások
Adenozin

Tachykinin

Bradykinin

Propranolol

-Endotoxin(LPS)

-Ózon

-Szelektív hatások
Aszpirin,NSAID,allergének

Hisztamin

Kolinerg agonisták
(Acetil-kolin,Metakolin,Karbakol)

Prosztaglandin D2

Leukotrien C4/D4/E4

Indirekt stimulusokDirekt stimulusok

 

 

Időnként olyan, egyébként egészséges embereknél is észleltünk terhelés 

indukálta bronchospazmust, akiknél nem állt fenn klinikai asztma, ez az átlag populáció 

10-15%-ában észlelhető (1, 2). Az atléták között még magasabb az EIB prevalenciája, 

különösen a hideg szabad levegőn sportolók (8-13) és a jégsportokat űzők között (14-

17). Más felmérések szerint az atléták 21-50 %-a mutat terheléssel provokálható 

bronchokonstrikciós epizódot (8-13). Leggyakrabban a sífutók között észlelték 

előfordulását, itt az incidencia 50% volt (14, 18). 

A klinikai tünetek az asztmások többségénél a fizikai terhelést követően 

következnek be, a terhelés abbahagyását követően 5-10 perccel. A roham általában 30-

45 percen át tart, majd spontán megszűnik. Hörgőtágító alkalmazására általában nincs 
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szükség. Ritkán fordul csak elő, hogy a bronchokonstrikció már a terhelés alatt föllép, 

illetve súlyossá válik. 

Hosszútávfutóknál megfigyelt jelenség a terhelés alatt már észlelhető 

bronchokonstrikció, melynek spontán megszűnése után refrakter periódus következik. 

Ez a refrakter időszak az elsődleges terhelést követően mintegy 3 órán keresztül tart, 

mely alatt az ismételt terhelés csak minimális légúti obstrukciót vált ki. Ezt a jelenséget 

tachyphylaxianak nevezzük (5). 

Bár a klinikai tünetek alapján észlelt EIB esetek közül csak 7-24 %-ban 

igazoltak terhelés indukálta bronchokonstrikciót, számos betegség illetve kórállapot 

van, mely pusztán a tünetek értékelésével félrevezető lehet. Az EIB-hez hasonló tünetek 

előfordulhatnak fizikailag dekondicionált állapotban, kövérségben, a hangszalagok 

különböző megbetegedéseiben, szorongásban és hyperventillációs szindrómában, 

valamint kardiális történések és arteriovenosus malformációk esetén (7). 

 

 

2.1.2  Terhelés indukálta légúti obsrtukció pathomechanizmusa 

 

Az 1970-es évek elején kezdtek részletesen foglalkozni a terhelés indukálta 

asztma pathomechanizmusával. Godfrey és munkatársai számos faktort meghatároztak, 

melyek a terhelés indukálta bronchokonstrikció súlyosságát befolyásolják. Ilyenek a 

terhelés típusa, intenzitása, és időtartama (19 – 23). Arra is felfigyeltek, hogy a terhelés 

önmagában nem okoz szükségszerűen hörgőgörcsöt, másrész a hyperventilláció- 

terhelés nélkül is kiválthat obstrukciót (20). Azt is megfigyelték továbbá, hogy 

felmelegített és párásított levegő inhaláltatásával teljesen kivédhető az EIB kialakulása 

(24, 25). 

A terhelés indukálta bronchocokonstrikció (EIB) egy jellegzetes tünet-együttes, 

mely az ismert asztmás betegek közel felében jelen van (1), míg más, egyébként 

egészséges emberekben, akiknél a terhelés hörgőgörcsöt vált ki, nem találunk egyéb, 

asztmára jellemző eltérést, légúti gyulladást (2). 

Az EIB pathomechanizmusa kevéssé ismert. Feltételezhető, hogy a belélegzett 

hideg levegő az intrathoracalis légutak hűtése és kiszáradása révén indítja be a 

folyamatot. Terhelés hatására a légutak felületéről nagy mennyiségű víz párolog el, 



 8 

viszonylag rövid idő alatt. A légutak gyors hőmérséklet változása (lehűlése, majd újra 

felmelegedése), valamint a dehidrálás miatt a légutak sejtjeiben intracellularis 

hyperozmolaritás alakul ki. A légúti folyadékvesztés a sejtek zsugorodását idézi elő, 

mely számos biokémiai folyamatot indít el. Ezen folyamatok célja az intracellularis és 

extracellularis - jelen esetben intraluminalis - homeosztazis újbóli megteremtése, a 

sejtvolumen megnövelése és helyreállítása. 

Az epithelialis, a hízósejtek és a senzoros idegsejtek számára ezek a változások 

ingerként szolgálnak ahhoz, hogy a bennük tárolt mediátorokat hirtelen kiürítsék (16). 

In vitro kísérlet igazolta, hogy humán hízósejteket mosóoldatba helyezve, és az oldat 

ozmolaritását növelve jelentős mennyiségű hisztamin szabadul fel (17). A legfontosabb 

bizonyítéka a jelentős in vivo hisztamin felszabadulásnak az, hogy a H1 receptor 

antagonista gyógyszerek klinikailag jó hatásúak a terhelés indulkálta 

bronchoconstrikcióban. Tekintve azonban, hogy az EIB-t gátló hatásuk nem teljes, 

feltételezhető, hogy a hisztamin felszabaduláson kívül más mediátorok hatása is jelentős 

lehet az EIB kialakulásában. A hisztamin okozta simaizom konstrikció mellett 

hasonlóan fontos pathológiai tényező a vascularis permeabilitás növekedése és a szöveti 

oedema gyors kialakulása, mely hozzájárul a légutak szűkületéhez (26, 27). 

A hízósejt mediátorok közül a prosztaglandin D2 és a Cisz-Leukotriének szerepe 

jelentős. Tanulányok igazolták, hogy terhelést követően 30, 60 és 90 perccel növekedett 

a vizelet 9-  11-  prosztaglandin F2 koncentrációja, mely a prosztaglandin D2 

metabolitja (28, 29). Ezt a megfigyelést az is támogatta, hogy a ciklooxigenáz inhibitor 

flubiprofen részben csökkentette a fizikai terhelés - okozta hörgőgörcsöt (30). 

A leukotriének (LT) hatását vizsgálva több szerző mutatott ki emelkedett LTE4 

szintet a terhelést követően a betegek vizeletéből (31, 32). Más szerzők LT szint -

emelkedést írtak le BAL-ban száraz levegő inhaláltatását követően (33). Több 

gyógyszervizsgálat igazolta, hogy az 5-lipoxigenáz inhibitorok és a leukotrién 

antagonisták egyaránt gátolják az EIB kifejlődését, illetve segítik a légzésfunkciók 

paraméterek normalizálódását (34-36). 
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2.1.3.  Leukotriének szerepe az EIB kialakulásában 

 

Az arachidonsav lebontása során az 5-lipoxigenáz enzim által katalizált 

folyamatban leukotriének (LT), a ciklooxigenáz úton pedig prosztaglandinok (PG) és 

tromboxánok (Tx) képződnek (1. ábra). 

 

 
 

 

1. ábra Az arachidonsav metabolizmusa 

 

 

A ciszteinil - leukotriéneket (cisz-LT: LTC4, LTD4 és LTE4) főként az eozinofil 

granulociták, valamint a hízósejtek termelik. Erőteljes bronchoconstriktorok, melyek 

növelik a légúti hiperreaktivitást, fokozzák az erek permeabilitását és a légúti 

váladékképződést, befolyásolják a mucociliáris aktivitást. Ezen kívül eozinofil 

kemotaktikus aktivitásuk van, amely súlyosabb eozinofil gyulladást és további mediátor 

felszabadulást eredményez. Az LTE4 belégzése növeli az eozinofil, valamint neutrofil 

granulociták számát a légúti mukozában, és ez kimutatható az indukált köpet mintákban 

(32). Újabb adatok szerint a ciszteinil - leukotriének részt vesznek a légúti remodelling 

kialakulásában (38-41). Az LTD4 antagonisták protektív hatásúak a fizikai terheléssel 
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indukált bronchospazmus kialakulására, ami szintén igazolja a leukotriének szerepét a 

terhelés indukálta asztmában (42). Az antileukotrién terápia tartós kezelés során javítja a 

tüdőfunkciót és mérsékli a klinikai tüneteket, ami közvetve megerősíti szerepüket a 

asztma krónikus gyulladásos folyamatainak patomechanizmusában. 

A neutrofilek különböző stimulusokra LTB4-et szekretálnak, felszínükön nagy 

számban találhatók LTB4 receptorok. Az LTB4 aktiválja a neutrofil granulocitákat és 

potens neutrofil kemoattraktáns. LTB4 belégzése nem befolyásolja a légzésfunkciós 

paramétereket asztmás betegekben, mivel a légúti simaizomra nincs jelentős hatása (43). 

Viszont növeli a neutrofilek számát a BAL folyadékban (44, 45). Az LTB4 - nek hatása 

van a gyulladásos folyamatokra, növeli mikrovaszkuláris permeabilitást, aktiválja a 

leukocitákat és fokozza azok diapedezisét. Ezen a hatások, azonban csak lassan 

következnek be (46, 47). Emelkedett LTB4 szintet mértek felnőttkori asztmások BAL 

folyadékában (48), valamint gyerekeknél akut exacerbációban, és még 1 hónappal 

annak lezajlását követően is (49). 

A leukotrienek szerepe az EIB kialakulásában és a bronchoconstrikcio 

fenntartásában is ismert. Számos tanulmányban mértek emelkedett LTE4 szintet 

terhelést követően az asztmás betegek vizeletében (31, 32). Más vizsgálatokban a BAL-

ban mértek emelkedett LT szintet száraz levegő belélegeztetését követően (33). 

Másrészt adatok szólnak arról, hogy mind az 5-lipoxigenáz inhibitorok (31, 34, 35), 

mind a leukotrien receptor antagonisták (32, 42) gátolják az EIB kialakulását, másrészt 

a már kialalkult FEV1 romlás normalizálódását segítik. Az említett molekulák EIB-t 

kivédő hatása önmagában nem teljes, ami arra enged következtetni, hogy több mediator 

együttes hatása mellett alakul ki bronchoconstrikció a terhelést követően. 

 

 

2.2. Oxidativ stressz és hatásai- szabadgyökök 

2.2.1 Reaktív szabadgyökök képződése és hatásai 

 

Az oxidativ stressz a szervezet sejtjein belül, szabadgyökök hatására létrejött 

változások együttese. Biológiai hatásának kifejlődése a szabadgyökök képződésének és 

eliminálásának - antioxidáns mechanizmusok - eredményességének függvénye. Az 

oxidativ stressz kialakulásáért és fenntartásáért felelős molekulák az oxigén és nitrogén 

tartamú szabadgyökök. Az elemi oxigén redukciójakor képződő termékek fiziológiás 
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körülmények között is jelen levő természetes anyagok. Legnagyobb mennyiségben a 

celluláris immunitás részeként a phagocytákban képződnek ép, egészséges viszonyok 

között is, de koncentrációjuk jelentősen megnő a szervezetet érő külső noxák illetve 

gyulladásos folyamatok során. 

Az élettani működés egyik alapfolyamata az oxigén redukciója, melynek 

alternatív formája tökéletlenül redukált oxigénszármazékokat eredményez. A tökéletlen 

redukció során párosítatlan spinű elektronok maradnak az atom, vagy molekula 

orbitálokon, és ezzel igen reaktiv, labilis molekulák keletkeznek. Ezeket oxigén 

szabadgyököknek (ROS: reaktív oxigén species) nevezzük. A szabadgyökök a páros 

elektronállapot visszaállítására törekednek, miközben elektront vonnak el a 

környezetükben lévő sejtalkotó molekuláktól, ezzel károsítják a membránokat, 

lipideket, fehérjéket és a genetikai állományt. A reaktív oxigénszármazékok közül a 

legfontosabbak a szuperoxid anion (O2∙-), amely enzimatikus és nem enzimatikus 

reakciók során keletkezik, a hidroxilgyök (OH∙), amely természetes (kozmikus, háttér) 

és mesterséges (gamma) sugárzás hatására vízből keletkezik, a nitrogén oxid (NO∙), 

amely élettani és patológiai folyamatok mediátora, valamint a hidrogén peroxid (H2O2) 

amely spontán és enzimatikus úton is keletkezik. 

A hidrogén-peroxid a definíció szerint nem szabadgyök, mivel nem tartalmaz 

párosítatlan elektront, de metabolizmusa miatt szabadgyök forrásnak tekinthető. A 

reaktív oxigén származékok közül kémiailag a legstabilabb. Nagy mennyiségben 

redukálni képes. A biológia rendszerekben a fél-életideje hosszú lehet, aminek 

következtében nagy távolságokat képes megtenni a szervezetben. Könnyen megjelenik a 

testnedvekben, és közvetlenül mérhetővé válik, mivel könnyen átjut a biológiai 

membránokon. Erre a többi ROS, ioncsatorna nélkül nem képes (pl. szuperoxid) (50). 

Jellegzetessége, hogy szabad gyökökbõl keletkezik a belélegzett oxigén redukciójának 

második lépéseként és szabad gyökké képes elbomlani (51). Amikor a H2O2 belép a 

sejtbe, reagálhat a vassal (Fe
2+

) vagy a rézzel (Cu
+
) hidroxil gyökké (•OH) alakulva 

(Fenton reakció) (50). 
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2.ábra Hidroxilgyök keletkezése. A molekuláris oxigén helyett alternatív módon 

singlet oxigén is képződhet (felső sor, az O2 alatt). A reaktív oxigén-intermedierek 

keretben láthatók 

 

A szabadgyökök keletkezése és biológiai szerepe csak részben ismert, 

jelentőségük és megítélésük nem egységes. A szabadgyökök jelen vannak normális, 

élettani és pathológiás folyamatokban egyaránt. Keletkezhetnek nem enzimatikus úton 

(pl. az O2∙ és H2O2 képződhet spontán), de enzimek katalizálta folyamatokban egyaránt 

(fagocitózis során). Az utóbbi években fontos  ismeretek gyűltek össze a szabadgyökök 

szerepéről a jelátviteli folyamatokban (pl., NO∙ és H2O2). A szabadgyök képződés 

folyamatos, mennyiségét az eliminációs – antioxidáns -folyamatok befolyásolják. Ezért 

a korábban inkább patológiás folyamatok résztvevőinek tekintett szabadgyökök 

megítélése mára már módosult és szabályozó funkciójuk is felvetődik. 

Ha az antioxidáns folyamatok nem tudják kellő mennyiségben eliminálni a 

képződött szabadgyököket, úgy pathológiás károsodást előidéző oxidatív stressz 

szituáció alakul ki. A szabad gyökök iránt a biológiai közeg szinte valamennyi 

alkotóeleme érzékeny (52). 

 

 

Reaktiv oxigéngyökök képződése nem-enzimatikus úton 

 

A folyamatban a vas fontos szerepet játszik. Különböző Fe
2+

 komplexek oxigénnel 

reagálva hoznak létre részlegesen redukált oxigén származékokat. A hemoglobin oxigén 

felvételekor, a mikroszomális elektron transzportban, illetve a légzési láncban 
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melléktermékként is keletkezik O2
-
∙. A belégzett levegő 1-3 %-ban szuperoxid anionná 

alakul (50). A reakciók a következők: 

 

1. Fe 
2+

 + O2 ↔ Fe 
3+

 +O2
-
∙ 

2. Fe 
2+

 + H2O2 → Fe 
3+

+OH
-
 + OH∙ (Fenton- reakció) 

3. O2
-
∙+ H2O2→ O2 + OH

- 
+ OH∙ (Haber-Weiss-reakció) 

 

 

 Reaktiv oxigéngyökök enzimatikus keletkezése 

 

Az enzim katalizálta folyamatban O2
-
∙, illetve H2O2 képződik. A folyamatot először 

fagocyta sejtekben fedezték fel. A folyamat a NADPH-oxidáz (flavoprotein) 

segítségével megy végbe, mely számos szövetben megtalálható. A flavoprotein 

prosztetikus csoportja elektron transzfert képes katalizálni: 

O2 + e
-
 → O2

-
∙ 

A NADPH-oxidáz főként a plazmamembránban található. Antipathogén enzimnek 

mondhatjuk, hiszen mikroorganizmusok hatására aktiválódik és a termékeként képződő 

ROS károsítja illetve megöli a kórokozókat. 

A FAD, a xantin-oxidáz és a flavin-oxidázok által mediált folyamatok is 

ismertek. Más enzimatikus reakciókban is képződik átmenetileg, helyileg O2
-
. Ez 

azonban normális körülmények körül nem szabadul fel, hanem lokálisan fejti ki hatását. 

Prooxidáns enzimnek tartjuk a NO - szintetázt. A gáz halmazállapotú NO, a 

keletkezés helyéről diffúzióval jut el a környező sejtekhez. Hatásának erőssége és ideje 

attól függ, milyen távolságra diffundál. A NO, a sejtben gyorsan átalakul , fél-életideje 

10-30 s. A keringésben az oxihemoglobinnal, a sejtekben oxigénnel és oxigén 

szabadgyökökkel reagál (más szabadgyököket hoz létre), majd nitritté (NO2
-
) és nitráttá 

(NO3
-
) alakul (3. ábra). 
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3. ábra Szuperoxid anionnak a nitrogén-oxiddal létrejövő reakciója, azaz a 

peroxinitrit képződése és bomlása 

.  

 

 

A keletkezett szabagyökök más szabad molekulákkal és szabadgyökökkel lépnek 

reakcióba, mely újabb gyökök képződéséhez vezet. Szabadgyökök hatására jellemző 

károsodások érik az extracelluláris teret, a biológiai membránokat és a 

mitokondriumokat is. A biológiai membrán sérülésében egyaránt fellelhető a fehérje és 

lipidkomponensek károsodása, az enzimtermészetű fehérjék aktivitásának csökkenése. 

A membrán lipid komponenseit érô károsodás a lipidperoxidáció (52). 

 

 

2.2.2  Lipidperoxidáció 

 

Azt a folyamatot, mely során a lipidmolekula szabadgyök állapotba kerül, lipid 

peroxidációnak hívjuk; ekkor peroxi-szabadgyök keletkezik (53). A lipidperoxidáció 

során a szabadgyök H
+
-iont von el a többszörösen telítetlen membrán zsírsavaitól 

(linolsav, linolénsav, arachidonsav és származékai) és a lipoproteinek oldallánctól. A 

keletkezett lipid gyök igen reaktív, más lipid gyökök forrása lehet, illetve telítetlen 

zsírsavakkal reagálva lipid peroxidokat vagy ciklikus szerkezetű peroxidokat képez 

(izoprosztánok) (4. ábra). A peroxidációs folyamatok a lipid szabadgyökök 

koncentrációjától függnek. Amennyiben sok szabadgyök képződött, úgy a lipidgyökök 

egymással találkozva már a kevésbé reaktiv lipid peroxidokat hozzák létre. A 

O2·
- 

NO·
 + 

NO2
+ 

HO- 

 ONOO·
 

  NO2 

Peroxinitrit 
Hidroxil gyök 

Nitrogén dioxid 

Nitronium ion 
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lipidperoxidáció végtermékei a malondialdehidek és gáz halmazállapotú termékek. A 

szénhidrogének közül az etán, pentán (metán nem) keletkeznek. 

 

 

                   

 

4. ábra Lipidperoxidáció 

 

 

 A lipidperoxidáció következtében a nagy lipid tartalmú sejtmembránok károsodnak. A 

permeábilitási viszonyok megváltoznak, a membránban elhelyezkedő enzimek 

inaktiválódnak. Az ultraibolya fény fototerápiás kezelés közben okoz nagyobb 

mennyiségű lipid peroxid végterméket. A membránműködés károsodásakor keletkező 

lipidfragmentumoknak biológiai aktivitásuk is van. A peroxidált termékek kijutnak az 

extracelluláris térbe, befolyásolják a vaszkuláris permeabilitást, fokozzák a leukocita-

kemotaxist, megváltoztatják a foszfolipáz aktivitást is. A foszfolipáz működés 

R 

H 

R 

· 

R 

OOH 

R 

H 

R 

OO· 

Telítetlen zsírsav Lipid gyök 

Lipid-peroxid  Lipid-peroxil gyök 

+ OH · 

H2O 

O2 

+ 
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megváltozása következtében arachidonsav válik szabaddá, amelynek 

következményeként prosztaglandinok, leukotriének és különbözô endoperoxidok 

keletkeznek. A sejtorganellumok érzékenyebbek a peroxidáló hatások iránt így például 

mitokondriumokban duzzanat, dezintegráció, lízis jön létre. A lipidperoxidáció 

végtermékei, a malondialdehidek kötődnek a DNS bázisai közül a dezoxiadenozinhoz 

és a dezoxiguanozinhoz, így közvetlen DNS károsodást okoznak. A repair enzimek 

ártalma és a DNS károsodása közvetlenül is bekövetkezhet (54). A defektenzimek 

működése megzavarja a repair-, és replikációs fázist, mutagenezis, illetve 

karcinogenezis alakul ki (56). A lipid peroxidáció a szervezet valamennyi sejtjében 

végbemehet. Köztes és végtermékeit vizsgálhatjuk különböző testnedvekben és 

váladékokban (vér, vizelet) és a kilélegzett levegő gázfázisából (Volatile Organic 

Compounds) és kondenzátumából egyaránt (55). 

 

 

Malondialdehidek 

 

A malondialdehidek a lipidperoxidáció végtermékei. A lipidperoxidáció citotoxikus 

termékek forrása is lehet, mint amilyenek az aldehidek. 

 

 

                                           

 

5. ábra Malondialdehidek képződése 

O
H 

O O 
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 Ezek a lipidhidroperoxidok bomlásából származnak.(54,55). Az aldehidek is lehetnek 

biológiailag aktívak: például a 4-hidroxinonenal citotoxikus és mutagén hatású is 

egyben. Továbbá ezek az aldehidek képesek a fehérjékben keresztkötéseket kialakítani, 

ami számos sejtalkotót képes inaktiválni, beleértve az enzimeket és a membránokat is 

(54). 

 

Izoprosztánok 

 

Az eikozanoidok családjába tartozó vegyület, mely az arachidonsav nem 

enzimatikus bomlásával, hanem reaktív oxigén szabadgyök hatására jön létre, majd 

foszfolipázok segítségével kerül szabad állapotban a keringésbe. 

 

 

                        

 

 6. ábra 8-izoprosztán képződése 

 

COOH 
arachidonsav 

10 

7 

13 

szabadgyök hatás 

8-izoprosztán 

izoprosztánok 

OH 

OH 

OH 

COOH 
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Az izoprosztánok közül a 8–epi prosztaglandin F2α – 8-izoprosztán rendelkezik 

biológiai aktivitással, mint lehetséges és jelentős pulmonalis és renalis vasoconstrictor 

(57). Azonban nem megfelelően tárolt biológiai mintákban (plazma, kilégzett levegő 

kondenzátuma, szöveti minták) melléktermékként is megjelenhetnek, oxidativ bomlás 

eredményeként. 

 

 

Szénhidrogének –etán (C2H6), pentán (C5H12) 

 

A kilélegzett levegő illékony gázfázisának humán vizsgálata több mint 40 évre 

tekint vissza. Az így kapott gázkeverék szervetlen és szerves molekulákat tartalmaz. Ez 

utóbbi molekula családot illékony szerves molekuláknak nevezzük (Volatile Organic 

Compaunds). A kilégzett levegő összetételének vizsgálatakor mintegy 3000 különböző 

gáz halmazállapotú molekulát tudtak azonosítani, melyek közül közelítőleg 1700 volt 

alveoláris eredetű.(60,66). Ezek többségét már a 80-as években kimutatták (62). A 

kilégzett szerves gázok közül kb.400, állandóan jelen van egészségesekben (61). A 

gázok más részének megjelenése változó, így bizonyos kórállapotok egy-egy gáz-

profillal jellemezhetők (pl.daganatos betegség) (64-68). A fennmaradó komponensek a 

holttérből illetve a légköri levegőből származnak.  

A leggyakrabban mért gáz természetű molekulák a szénhidrogének, melyek a 

többszörösen telítetlen zsírsavak peroxidatív bomlásakor szabadulnak fel. 

Mennyiségüket a lipid peroxidáció intenzitásán kívül az ételek lipid tartalma és az 

antioxidánsok fogyasztása is némileg befolyásolja. A kilégzett szénhidrogének közül az 

etán kapott különösen nagy figyelmet, tekintettel arra, hogy kromatográfiás 

meghatározása gyorsabb és egyszerűbb a többinél. Az etán elsősorban az omega-3 

zsírsavakból képződik (pl.912,15-linolénsav), míg a pentán elsősorban az n-6 telítetlen 

zsírsavakból származik (pl.9,12,15-linolein sav, arachidonsav)(55).  
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2.2.3. Antioxidáns mechanizmusok 

 

Az oxidativ folyamatok és az oxigén szabadgyökök károsító hatása ellen egy jól 

összehangolt védőmechanizmus – antioxidáns védelem jött létre (69-71). Az 

antioxidáns védekező rendszer enzimatikus és biológiai antioxidánsokból tevődik össze. 

Ennek megfelelően enzimatikus és nem enzimatikus folyamatokat különböztetünk meg. 

Az antioxidáns enzimek közé tartozik a szuperoxid diszmutáz (SOD), kataláz 

(CAT),glutation peroxidáz (GPX) és a glutation S-transzferáz (GST). 

A biológiai (nem enzimatikus) antioxidánsok vízben oldódó és zsírban oldódó 

formái ismertek. Vízben oldódó antioxidánsok a redukált glutation, aszkorbinsav, 

húgysav; a zsírban oldódó antioxidánsok közé tartozik az E vitamin, ubiquinolok és a 

karotinoidok.  

Az antioxidánsok felosztásának másik módja szerint vannak olyanok, melyek a 

szervezetben szintetizálódnak oxidativ stressz hatására (antioxidáns enzimek és a 

glutation (GSH). A másik csoportba azok tartoznak, melyek nem a szervezetben 

termelődnek, így nem indukálhatók (antioxidáns vitaminok). Ezeket a táplálékkal kell 

felvenni. (70). Az antioxidánsok a szabad gyökökkel történt reakció során oxidálódnak, 

míg a gyökök redukálódnak. 

A szabad gyök-felesleg kialakulása és/vagy a felesleg tartós fennmaradása ellen 

három út járható a védelmi rendszer számára: 

1. A keletkezett gyököket hatástalanítja. Ez a mód a szuperoxid anion és más 

      kissebb reaktivitású gyökök ellen hatásos. 

2. Gátolja a szabad gyökök képzõdését a kiindulási anyagok elbontásával. Nagy 

energiájú, rövid élettartamú gyökök esetén ez a módszer igen eredményes. 

3. A gyökök okozta sérüléseket minél elõbb kijavítja. Nagy reaktivitású gyökök 

      esetében ez a másik lehetõség az elõzõ pontban leírtak kiegészítéseként (69). 

 

Az 1 és 2 pontban lévõ vegyületek látják el a primer védelmet, míg a 3-as pontban 

szereplõk a szervezet szekunder védelmét szolgálják. 
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Enzimatikus antioxidáns védelem 

 

Az elsődleges antioxidáns védelem meghatározó enzimrendszerei a szuperoxid – 

diszmutáz (SOD), kataláz (CAT), glutation peroxidáz (GPX) és a glutation S-

transzferáz (GST).  

A szuperoxid – dizmutázok metalloproteinek, melyek három típusát 

különböztetjük meg lokalizációjuk és fémkomponensük alapján (emlősökben). Cu,Zn-

SOD a citoplazmában és a sejtmagban (73,76), míg Mn-SOD (74) elsősorban a 

mitokondriumokban és az extracelluláris térben található. 

 Az SOD enzimek a szuperoxid (anion) gyököket redukálják hidrogén-peroxiddá. SOD 

aktivitás csökkenés mutatható ki asztmás betegek légúti epithelsejtjeiben, mely 

hozzájárul az asztma exacerbációja során egyébként is észlelt epithelsejt csökkenéshez. 

A légúti SOD aktivitás fordítottan arányos a légutak hyperreaktivitásával asztmásokban. 

Peroxidázok. A hidrogén-peroxid és a lipid – peroxidok vízzé redukálását 

katalizálja. A vér alakos elemeinek jelentős peroxidáz tartalma ismert. 

Mieloperoxidázok a neutrophil sejtek aktivitásának egyik legelfogadottabb 

markere (79) a bennük termelődő mieloperoxidáz enzim felszabadulásának mértéke. A 

neutrophil sejtekben termelődő szabad gyökök, főleg a hypochlorition (ClO
-
) kifejezett 

baktericidhatású, nélkülük a phagocytált kórokozók nem pusztulnak el. A phagocytosis 

során a kórokozó a membránstruktúrával körülvett phagosomába kerül, és ide ürül az 

addig a sejtek azurophyl granulumaiban tárolt mieloperoxidáz is, hogy az általa 

katalizált reakció terméke elpusztíthassa a patogén részecskét. A NADPH-oxidáz a 

sejtmembrán integráns része, így egymásra találása a mieloperoxidázzal könnyen 

létrejöhet a phagosomában. A phagosoma a sejt belsejéből a későbbiek folyamán ismét 

a felszínre nyílhat, ezáltal a mieloperoxidáz az extracelluláris térbe kerül. Ez a 

magyarázata annak, hogy detektálható a plazmában. Az ösztrogén által fokozott 

mieloperoxidáz-aktivitás miatti szabadgyöktermelés-gátlás tehát az érfal védelme 

szempontjából előnyösnek, a fertőzések elleni védekezés oldaláról nézve viszont inkább 

hátrányosnak tűnik. Ezek az adatok is alátámasztják azt a tényt, hogy a szabad gyökök 

nem egyértelműen veszélyes molekulák: az életfolyamatok bizonyos területein, 

bizonyos mértékig szükséges és pozitív a szerepük (10). Betegséget, főleg a sejtekből 
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kijutva, a helyi antioxidáns mechanizmusok elnyomását követően, az extracelluláris 

szöveteket károsítva okozhatnak.  

 

 

 

                       

7.ábra A mieloperoxidázok intracelluláris működése 

 

 

Glutation-peroxidáz (GPX) intracellulárisan és a sejtek közötti terekben 

elhelyezkedő enzim (78). A sejtekben a citoszolban és a mitokondriumokban is 

megtalálható 2:1 arányban.  

H2O2-t, az alkoholokat (ROH) és a szerves hidroperoxidokat (ROOH) redukálja, 

melyhez a glutationt (GSH) használva fel elektron donorként. 
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8. ábra. GSH-GSSH átalakulás mechanizmusa 

 

A folyamat során a redukált glutation (GSH) oxidált állapotba kerül (GSSG). A 

GSSG redukcióját a glutation-reduktáz (GR) katalizálja, ahol NADPH-t használ 

redukálószerként. A GPX erõsen specifikus a GSH-ra, de kevésbé a hidroperoxidokra 

(ROOH, H2O2). Fontos szerepet játszik a lipidperoxidáció gátlásában és a DNS ill. RNS 

állomány károsodásának megelõzésében. Bár a GPX-nek és a kataláznak is a H2O2 a 

szubsztrátja, a GPX-nek nagyobb az affinitása a H2O2 kis koncentrációjára, mint a 

kataláznak. 

Szelén - dependens és szelén- independens formáját különböztetjük meg. Az 

elektron-hidrogén donor szerepét a redukált glutation tölti be. Szelén-dependens formája 

a hidrogén-peroxid redukcióját katalizálja, míg a szelén-independens forma a toxikus 

lipid - peroxidázokat termékeit bontja. Szelén hiányos állapotban a peroxidok 

felhalmozódnak és szövetkárosító hatásuk érvényesül. A redukált glutation szint 

csökkenésével járó állapotokban (pl.glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz-hiány) az oxigén 

szabadgyökök felszaporodása a vörösvértestekben membrán lipid károsodást 

eredményez, melynek következménye a hemoglobin szétesése. 

A GPX aktivitása a legnagyobb a májban és a vörösvértestekben, kisebb az agyban, a  

vesében és a szívben, s alacsony a vázizomban. 

 

Kataláz egy vasporfirin prosztetikus csoportot tartalmazó enzim, mely a legtöbb 

élő sejtben - szervezetben megtalálható (77). Legnagyobb mennyiségben  a májban, a 

vesében és a vér alakos elemeiben található meg. A sejtben a peroxiszómákban található 
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meg, de emellett más sejtalkotók, mint a mitokondrium és az endoplazmatikus 

retikulum is rendelkezhet kataláz aktivitással. 

A hidrogen-peroxid, vízzé és oxigénné történő átalakulását katalizálja: 

2  H2O2   →  2 H2O + O2 

A folyamat gyors, ám az enzim affinitása a H2O2-hoz alacsony, ezért a reakció csak 

nagyobb mennyiségû H2O2 jelenlétében hatékony, elsõsorban vizes rétegekben. 

 

Antioxidáns hatású enzimeknek tarthatjuk még közvetve a glutation-S-

transzferázt, a NADPH –kinon-oxireduktázt, UDP-glukuronil-transzferázt és a glutation 

reduktázt, mivel a ROS képződést előzik meg. 

 

 

Nem-enzimatikus antioxidáns védelem          

A nem enzimatikus szabadgyök eliminációban az antioxidáns hatású anyagok 

szerepelnek. 

 

NADPH + H+ NADP+

GSSG 2GSH

Dehidro-aszkorbátAszkorbát

E-vit.E-vit.gyök

H2O                        ROS

Glutation
reduktáz

 

 

 

9.ábra Nem-enzimatikus antioxidáns mechanizmusok öszzefüggése 
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C-vit., E-vit.(α-tokoferol), Glutation, bilirubin, A-vit. (retinol), urát. Az antioxidáns 

vitaminok, nem termelõdnek a szervezetben így nem is indukálhatók, a táplálékkal kell 

felvenni õket.(80). 

 

 

2.3 Az oxidativ stressz mérése tüdőbetegségekben 

 

A légúti gyulladás megítélése a különböző klinikai kórképekben a folyamat 

súlyosságának megállapításában illetve az alkalmazott therápia eredményességének 

felmérésében segíthet. A klinikai gyakorlat számára a legegyszerűbben, invazivitás 

nélkül elvégezhető vizsgáló módszer a kilégzett levegő kondenzátumának 

összegyüjtése, mely az utábbi 20 évben széles körben  eredményesen használt kutatási 

módszer (81). 

 

2.3.1 Légúti gyulladásos betegségek- Asztma, COPD, Bronchiectasia, Cistas    

         Fibrosis 

 

A kilégzett levegő kondenzátumának és illékony fázisának vizsgáló módszerei 

jelenleg még kutatási fázisban vannak, a klinikai felhasználásra még nem alkalmasak, 

de számos új információt adnak a különböző légzőszervi megbetegedések 

pathomechanizmusával kapcsolatában.  

A kilégzett levegő kondenzátumából számos olyan mediátort sikerült kimutatni, 

amely a légúti megbetegedések patomechanizmusában szerepet játszik, és a különböző 

betegségekben az EBC-ben mérhető koncentrációja eltér az egészségesekben mért 

értéktől, pl.hidrogén-peroxidot, 8-izoprosztánt, malondialdehidet. 

A kilégzett hidrogén-peroxid koncentrációja emelkedett valamennyi oxidatív 

stresszel együttjáró kórképben, így asztma bronhiáléban (AB), COPD-ben, 

bronchiectasiákban, cisztás fibrosisban (CF) gyermekekben (82-86) és felnőttekben 

egyaránt. 

Az asztma bronchiále rohamokban jelentkező, reversibilis légúti szűkülettel járó 

megbetegedés. A rohammentes időszakban a legsúlyosabb eseteket kivéve nem 

észlelünk bronchokonstrikciót. A betegséget a permanens légúti gyulladás és 
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bronchialis hyperreactivitas jellemzi. A betegség súlyosságát a klinikai tünetek, a 

légzésfunkciós paraméterek, és a panaszmentességhez szükséges gyógyszerigény 

határozza meg. Kutatások alapján igazolható (indukált köpet vizsgálat, BAL, bronchus 

biopsia), hogy a közepes és kis bronchusok falában zajló légúti gyulladás fő vezérlő 

sejtes eleme az eozinofil granulocyta. A gyulladás tartóssá vállásában a neutrofil 

granulocyták és makrofágok is felsorakoznak. Az oxidative stressz a betegség etiológiai 

faktoraként, provokáló tényezőjeként (cigarettafüst, dohányzó asztmás beteg) illetve a 

betegség acut szakában, öngerjesztő hatásként értelmezhető. 

Asztmás betegek kondenzátumában emelkedett hidrogén-peroxid szintet mértek. 

A mért H2O2 szint szignifikánsan emelkedett volt acut exacerbáció alkalmával 

inhalációs kortikoszteroidot (ICS) használó és nem használó betegeknél egyaránt (82, 

87). Bár az inhalációs szteroid használata jelentősen csökkentette a H2O2 szintet, az 

ICS-sel kezelt betegcsoport hidrogén-peroxid alapszintje is meghaladta az egészséges 

szintet az asztma súlyosságától függetlenül (88-90). A különböző súlyosságú asztmás 

betegekben mért hidrogén-peroxid szint a kilégzett kondenzátumban szoros korrelációt 

mutatott az indukált köpetben talált eozinofil granulocyta számmal és az eozinofil 

kationos protein értékével (ECP). Ugyanebben a vizsgálatban a H2O2 értéke fordítottan 

arányos az asztma súlyosságát a gyakorlatban mérő FEV1–gyel (89, 91). 

A bronchiectasia egy olyan bronchusokra lokalizálódó légúti megbetegedés, 

melyben a krónikus gyulladás mellett a közepes légutak irreverzibilis tágulata jön létre. 

A tágulatokban a nehezen ürülő, pangó váladékban gyakori infekciók zajlanak, melyek 

fokozzák a légutak falában zajló gyulladást és így jelentős mértékben hozzájárulnak a 

betegség progressziójához. A váladékretenció és a hörgőtágulatok körül fennálló 

gyulladás reverzibilis bronchokonstrikciót okoz, mely rontja a beteg közérzetét és a 

légzés funkcionális teljesítményét. A bronchiális váladék retenciója és infektálódása 

nagy mennyiségű, purulens köpet formájában észlelhető. A betegség etiológiájában 

vírusinfekciók szerepelnek. A betegség természetes lefolyását a fennállásának ideje, a 

légúti váladék fertőződése és a járulékos ciliáris diskinézia súlyossága befolyásolja 

leginkább. A légutak falában zajló gyulladás fő sejteleme a neutrofil granulocyta, mely 

egyben a gyulladásos mediátorok eredője (92, 93). 
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A kilégzett levegő kondenzátumában mért hidrogén-peroxid szint a betegség 

súlyosságával egyenesen arányos volt (FEV1 és H2O2 fordított arányossága). Az ICS 

használata nem befolyásolta a H2O2 értéket (84).  

A COPD egy olyan légúti gyulladásos megbetegedés, mely folyamatos és 

irreverzibilis tüdőfunkció vesztéssel jár. A légutak abnormalitása magába foglalja a 

brochusfal megvastagodását, hörgőfali simaizom hypertrofiát, intraluminális mucus 

felszaporodást, a kislégutakban pedig a surfactant minőségének megváltozását. 

Gyulladásos sejtek infiltrálják a hörgőfalat már a COPD kezdeti szakaszában már is a 

kehelysejtek metaplaziaja mellett. 

A szöveti eltérés a közepes és kis bronchusok szintjén zajlik, melyben a bronchus 

terminálisoktól distal felé eső tüdőterület összeszakadozik a légzőfelületet jelentősen 

csökkenve. Levegőcsapdák alakulnak ki, melyek kevéssé vesznek részt a gázcserében. 

Ezek az emphysemas területek jelentősen rontják a légzés mechanikáját. (94). 

A légúti gyulladás és az oxidative stressz jelenléte a COPD kialakulásában, mint 

etiológiai tényező szerepelhet. Az oxidativ folyamatok erősödésével az antioxidáns 

védelem elégtelennek bizonyul. A legjelentősebb környezeti oxidáns a cigaretta füst. Az 

antioxidáns védelem gyengítésén túl (antiproteázok –gyengítése), abnormális surfactant 

képződést és cilia diszfunkciót, valamint az epithelsejtekben fokozott mucustermelést 

okoz. A perifériás légutak gyulladása elsősorban a neutrofil granulocytak és a 

macrofágok jelenlétének túlsúlyával, irányításával zajlik. 

Stabil COPD és acut exacerbáció során mért H2O2 szint szignifikánsan emelkedett 

volt az egészséges, hasonló korú emberek H2O2 értékéhez képest. Az így talált értékek 

nem mutattak korrelációt a betegek megf elelő FEV1 illetve PaO2 értékével (95). Stabil 

középsúlyos COPD-s betegek hidrogén-peroxid szintje változatlan maradt 2 hetes ICS 

adása után (96). 

A mucoviscidózis (cisztás fibrózis-CF) az európai népesség leggyakoribb, 

autoszomalis, recessziven öröklődő megbetegedése. A CFTR (cystic fibrosis 

transmembran conductans regulátor gén) kóros mutációja, mely a Cl
- 

ion 

transzmembrán transzportért felelős. A romló iontranszport miatt az exogén mirigyek 

váladéka besűrűsödik. Ez magyarázza a klinikai tüneteket megjelenését. (pneumonia, 

pancreas elégtelenség, sterilitás). 
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A cisztás fibrózisos betegek tüdőbetegségére jellemző a krónikus endobronchialis 

infekció, visszatérő akut exacerbációkkal, bakteriális superinfekciókkal. A bakteriális 

kolonizáció ennek következményeként létrejövő masszív PMS akkumuláció a 

légutakban fokozott oxidatív stresszt jelent. A betegség tartós gondozásával a betegek 

ma már megérik a fiatal felnőtt kort. Stabil CF-es betegek kilégzett kondenzátumában 

mért hidrogén - peroxid szint alacsonyabb volt a kontroll csoport értékeihez képest. A 

különbség nem érte el a szignifikancia szintjét. A mért értékek nem korreláltak a 

légzésfunkciós paraméterekkel (86, 99). Magyarázatul szolgálhatnak a sűrű légúti 

váladék adta bronchialis viszonyok, melyben a lokális antioxidans koncentráció 

emelkedett lehet a normális intraluminalis viszonyokhoz képest. 

Acut infectio kapcsán gyermekek között végzett vizsgálatban a kilégzett 

kondenzátum hidrogén-peroxid szintje szignifikánsan csökkent parenteralis antibiotikus 

kezelés hatására. A H2O2 csökkenés mértéke csak enyhe fokban korrelált a megfelelő 

FEV1 javulás mértékével (97-99). 

 

    

2.3.2 Acut légúti állapotok- ARDS,  Gépi lélegeztetés, mellkasi műtétek  

 

Intenzív sebészeti és belgyógyászati okból gépi lélegeztés alatt ARDS-t kiállt 

betegnél szignifikánsan emelkedett hidrogén peroxid értéket mértek a kilégzett 

kondenzátumban a hasonló műtéten átesett ARDS nélkül gyógyuló betegekhez képest 

(100, 101). Hasonló eredményt találtak ARDS illetve acut hypoxias tüdőkárosodás 

(AHRF) miatt lélegeztetett betegek kondenzátumában, összehasonlítva az elektív 

tüdőműtéten átesett kontrollcsoport alacsony hidrogén-peroxid szintjével (102). 

Belgyógyászati szempontból egészséges, elektiv, nem mellkasi műtét illetve CBG ( 

coronary bypass graft) miatt általános anesztéziában részesült betegek alacsony 

hidrogén-peroxid szintjét hasonlították össze az ARDS miatt lélegeztetett betegek 

szignifikánsan emelkedett hidrogén-peroxid szintjével(103). 

Tüdődaganat miatt pulmonectomizalt betegekben kisebb H2O2 szintet és vizelet 

MDA szintet mértek a lobectizalt esetek értékeihez képest (104). 

Másrészt a mellkasi műtéten átesett betegek egy részénél- a coronaria bypass 

műtétek után- akut tüdőkárosodás (ALI) illetve ezek 0,4-1,3 %-ban nagy mortalitással 
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(15-68 %) járó ARDS alakul ki (105-109). Összehasonlításként a lobectomia után 

észlelt ALI és ARDS gyakorisága 2,2-5,2 % (110,112), mortalistása 70 %-os (111). 

A komplikáció nélkül gyógyult szívműtétek esetén is észleltek légúti gyulladást 

illetve légzésfunkciós eltéréseket (113). CABG műtéten átesett betegek hörgőmosó 

folyadékában mért neutrofil granulocyta szám emelkedett volt a bypass műtét előtt vett 

BAL sejtszámához képest (114). Hasonlóképpen a tüdőműtéten és a féloldali 

lélegeztetésben részesült betegeknél az ischemia-reperfúzió mechanizmussal 

magyarázható neutrofil aktivitás fokozódása észlelhető (115). A leukotrien B4 kiáramlás 

fokozza a neutrofil beáramlást, a lyzoszomalis enzimek felszabadulását és az oxigén 

szabadgyökök termelődését (116-117). A neutrofil infiltráció a légutakban befolyásolja 

a gázcserét. A jelenlévő szabadgökök rontják az alveolaris oxigén koncentrációt, 

másrészt a lipidperoxidációs termékek megváltoztatják a surfactant minőségét. Fokozott 

oxidativ stressz különböző elemei non-invaziv módszerrel is mérhetők a kilégzett 

levegő kondenzátumában.(8-izoprosztán szint emelkedését mértek ARDS-ben) (118). 

 

2.4. Az oxidativ stressz mérésének módszerei légúti betegségekben 

 

A lipidperoxidációt a kilélegzett pentán, a malondialdehid, a lipid hidroperoxidok 

és izoprosztánok, vagy a konjugált diének mennyiségének meghatározásával mérik A 

legtöbb tanulmányban a MDA-t használják az oxidatív stressz hatására bekövetkező 

lipid sérülések mértékének meghatározásához. 

 

2.4.1  Invaziv módszerek 

 

Bronchoalveolaris lavage/ bronchoscopia során lehetőség van arra, hogy a 

hörgőnyálkahártya, vagy akár a tüdőparenchyma citológiai, hisztológiai vizsgálatára 

alkalmas biopsziás anyagot nyerjünk. A bronchoalveolaris lavage-zsal vett folyadékból 

gyulladásos mediátorok mennyisége mérhető, és ugyancsak meghatározható a 

gyulladásos folyamatokban résztvevő sejtek aránya. A bronchológiai anyagvétel 

azonban a beteg számára megterhelő eljárás, amelyeknek szövődményi kockázata van, 

így különösen gyerekeknél és idős, rossz állapotú betegnél csak meghatározott indikáció 

alapján végezhető, széleskörű, kutatási céllal végzett vizsgálatokra nem alkalmas.A 
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beavatkozás eszközigénye nagy, speciálisan képzett orvosi és asszisztensi csapatmunkát 

igényel. Mindezek ismeretében nehezen ismételhető illetve a gyulladásos légúti 

betegségek monitorozásában rutinszerűen nem alkalmazható vizsgálat (119-121). 

 

2.4.2  Nem invaziv módszerek 

 

Indukált köpet vizsgálat 

 

A köpetindukció a nem-invazív légúti mintavétel sokat alkalmazott eszköze, 

amelynek lényege az, hogy a vizsgálatban részt vevő személy általában 15 percig, 

hipertóniás (3% vagy 4,5 %-os) nátrium klorid oldatot lélegez be porlasztó készülékből. 

Majd szájöblítés után erőltetve köpetet köhög fel a mély légutakból (alsó légúti 

szekrétum), melyet egy steril tartályba gyűjtünk. Az így kapott vizsgálati mintából 

megfelelő előkészítést követően az alsó légutakból származó sejtes állomány, valamint 

különböző mediátorokat tartalmazó felülúszó nyerhető. 

Az elkülönített sejtes állomány az alsó légutak sejtösszetételéről ad képet, és 

további citokémiai, immuncitokémiai feldolgozásra, molekuláris biológiai módszerek 

alkalmazására ad lehetőséget. 

A feldolgozott köpet felülúszójában - nem sejtes fázisában a gyulladásos 

mediátorok szintjének meghatározása korlátozot információt ad, tekintve a belélegzett 

sóoldat, valamint az indukált köpet nyáltartalmának higulást okozó hatását. Ezen felül a 

minta feldolgozása során használt detergens is befolyásolhatja a mediátorok 

meghatározását.A hígulással kapcsolatos probléma ellenére számos vizsgálatban 

tanulmányozták a különböző mediátorok (eozinofil kationos protein, citokinek, 

leukotriének) koncentrációját, annak változását krónikus légúti betegségekben. 

A mintavétel inkább szemiinvazívnak tekinthető, mivel a nátrium klorid oldat 

belégzése a brochialis hyperreaktivitás jelenléte esetén bronchospazmust provokálhat. 

Ezen túl az indukció a légutakban neutrofil gyulladást idéz elő, ezért 24 órán belüli 

ismétlése nem ajánlott (122). 
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 A kilélegzett levegőben mérhető biomarkerek 

 

A kilégzett levegő, különböző halmazállapotú részekből áll. A gázfázis elemein kívül a 

pára formájában távozó folyadék fázis is egyre több információt ad. A folyadék fázis 

vizsgálata a kilégzett levegő nedvességtartalmának kondenzálása lévén lehetséges.  

Gázfázis-Kilégzett gázok 

 

A tüdő a legnagyobb metabolikus aktivitással rendelkező szervünkrendszerünk. 

Mind a tüdőben zajló folyamatokról és kórállapotokról, mind az egyéb, távolabbi 

szervrendszerekben történő változásokról információt ad, lévén a légutak felé 

kiválasztódó molekulák távozásának helye. 

A kilélegzett levegő gáz és folyadék fázisában az eddigi ismeretek szerint több mint 

200 molekulát azonosítottak (123). A kilélegzett levegő gázai rendkívül alacsony, ppb 

(részecske per billió) mértékegységben mérhetők, míg a párában oldott biomarkerek kis 

koncentrációban nanogramm mennyiségben mérhetők. Számos molekula mérhető a 

levegő gázfázisában, így a nitrogén-monoxid (NO), a szén-monoxid (CO), illetve 

különböző hidrokarbonok és más szerves molekulák. A gáz fázisban található nitrogén-

monoxid illetve szén-monoxid mérése már a klinikai gyakorlat része lett a 

pulmonológia (124-127) és a kardiológia, intenzív ellátás gyakorlatában a diagnosztika 

és a betegkövetés területén (128).  

 

Folyadék fázis-kilégzett levegő kondenzátuma 

 

A kilégzett levegő páratartalmának kondenzálása az 1980-as évek óta használt 

módszer. A vizsgálat lényege, hogy a testhőmérsékleten távozó, az orr és szájüreget 

elhagyó kilélegzett levegő 80% relatív páratartalmú nedvességét minimum 0 fokra 

lehűtött eszközzel összegyűjtsük, majd az így nyert folyadék összetételét 

megvizsgáljuk. A módszer azon a hipotézisen alapul, hogy a kilégzett levegőben levő 

részecskék minősége és összetétele szoros korrelációval jelzik a légúti extracellularis 

folyadékkal.A kondenzátum összetételét a kilégzés során elért légutak minősége 

befolyásolja. A mély légutak, bronchusok, trachea és szájüreg sora módosulhat 

pl.intubált beteg vizsgálatakor vagy nasalis kondenzátum gyűjtés esetén.  
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A kondenzáláshoz használt eszközök sokfélesége, a kondenzálás hőmérséklete 

szintén felvet számos kérdést a mérhető fehérjék minőségével és koncentrációjával 

kapcsolatban (129, 130). 

A kilégzett levegő kondenzátum gyűjtésének többféle eszközzel és módszerrel 

lehetséges. A legegyszerűbb módszer az, amikor a vizsgálati alany egy szájrészbe 

lélegzik, mely egyirányú (visszaáramlást gátló) szeleppel van ellátva. A szelep lehetővé 

teszi, hogy a ki- és belégzett levegő szeparálódjon. Kilégzés alatt a kilégzett levegő 

bekerül a kondenzáló eszközbe, mely jéggel, vagy fagyasztó rendszer segítségével 

biztosítja a kilégzett levegő azonnali hűtését. Az alacsony hőmérséklet igen fontos 

tényező, mivel a vizsgálandó anyagok nagy része hő hatására kémia átalakuláson mehet 

keresztül, mely meghamisíthatja a vizsgálati eredményt. A kondenzálási idő 10 - 15 

perc általában. Ez idő alatt 1 - 3 ml kondenzátum gyűjthető össze. Potenciálisan a nyál 

kontamináció befolyásolhatja a kondenzátum kémia összetételét. Ezt elkerülendő, 

meghatározhatjuk a kondenzátum amiláz tartalmát. Ennek ismeretében kizárhatjuk a 

mérésekből a további vizsgálatra alkalmatlan (szignifikáns mennyiségű amilázt 

tartalmazó) mintákat. Ismert, például az eicosanoidok nagy mennyisége a nyálban 

asztmás roham esetén, a nitrit és nitrát mennyiségének emelkedése nitrit gazdag diétát 

követően. Mindezen tényezők természetesen megváltoztathatják a kilégzett levegő 

kondenzátum kémiai összetételét. 

Mivel a kondenzátum gyűjtés és a biomarkerek feldolgozása nem egységes 

módszerek alapján történik, ezért számos munkaközösség eredményei tendenciáikban 

értékelhetők, kevésbé azok abszolút mért értékeiben. Nemzetközi ajánlás készül a 

mintavétel módjára és a minta tárolására vonatkozóan (Task Force on Exhaled Breath 

Condensate 2004 (81). Az eddigi ismeretek alapján megállapítható, hogy nem ismerünk 

minden faktort, mely befolyásolhatja a kondenzátum mennyiségét és minőségét (pl. 

áramlási sebesség, légúti átmérő, percventilláció, mintavételi idő, a kondenzáló 

készülék anyagának és hatékonyságának kérdése).  

Az első publikációk kondenzátumában kimutatható surfactantról és 

lipidperoxidációs termékekről (132) szóltak. Emellett számtalan biológiailag aktiv 

molekulát sikerült kimutatni a kondenzátumból. 
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Kilégzett levegő kondenzátumában kimutatott anyagok 

 

1. Nitrogén-oxid metabolitok 

  a. Nitrit  

  b. Nitrát  

  c. S-nitrozotiol  

  d. Nitrotirozin  

 

2. Hidrogén-peroxid  

 

3. Lipidperoxidációs termékek: tiobarbiturátsav  

 

4. Vazoaktív aminok: szerotonin, hisztamin  

 

5. Eicosanoidok 

  a. Izoprosztán: 8-izoprosztán  

  b. Leukotriének: LTB4, LTC4, LTE4, LTD4  

  c. Prosztaglandinok: PGE2, PGF  

6. Citokinek: IL-8, Il-1β, IL-6  

7. Hidrogén ion: pH  

 

 

 

 

2.4.3 Oxidativ stressz markerek a kondenzátumban 

 

Hidrogén-peroxid  

A kilégzett biomarkerek egy része kémiai tulajdonságait tekintve könnyen 

lebomló, instabil vegyület. Közéjük tartozik a hidrogén peroxid (H2O2) molekula is. A 

hidrogén-peroxidot különböző testnedvekben mérték, melyek a vér, vizelet, hörgőmosó 

folyadék, liquor, kilélegzett levegő kondenzátuma. A hidrogén-peroxidot szint 

meghatározására alkalmazott laboratóriumi módszerek: Spektrofotometria (133), 

Fluorometria (134, 135), Colorimetria,(138), Bioszenzor módszer (136, 137). A 

leggyakrabban használt hidrogén-peroxid detectiós-módszer amit a kilégzett 

kondenzátum esetében használta a különböző kutatócsoportok a colorimertia illetve az 

új fejlesztésű bioszenzor módszer. 

Colorimetria: A mérés 800 ul kondenzátumot igényel. Méréshatára alsó értéke 0, 

05 ul/l. A mérés folyamán 0.08 unit peroxidáz enzimek és luminolt adagolunk a 

kondenzátumhoz, mely 120 sec alatt ad eredményt. A hidrogén peroxid szint 
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meghatározása több minta összegyüjtése és fagyasztása, tárolása után lehetséges, 

tekintettel a luminometer technikai lehetőségeire, a sorozatmérésre. A különböző 

mintákban észlelt méréshatár az egészséges populációban sok beteg esetén nem ad 

mérhető hidrogén-peroxid szintet (83, 84, 86, 138). A viszonylag nagy volumenű 

kondenzátum igény miatt ezen betegeknél a tárolt mintákból nehezen kivitelezhető 

egyéb mediátorok egyidejű meghatározása, mivel a colorimetria önmagáéban 

felhasználja az egyszeri gyűjtésből származó kondenzátumot. 

Biosenzor módszer:  

 

 

 

10. ábra EcoCheck készülék, mely a hidrogén-peroxid on-line meghatározásához     

              alkalkazható 

 

 

A mérés alapja a peroxidáz enzim hatására létrejött elektronvándorlás. A 

vizsgálatban a peroxidáz enzimet egyszer - használatos szenzor felszínére rögzítették, 

mellyel a hidrogén peroxid oxidációja vízzé olyan redox folyamat, melyben az elektron 

vándorlása a szenzorban potenciálkülönbséget hoz létre. 

Mivel az oxidáció során 1 elektron vándorol, ezért a szenzor felszínén mért 

potenciál különbség egyenesen arányos a minta hidrogén peroxid koncentrációjával. A 

mérés mindig egy pontos kalibráció után indul, melyet 500 nmol/l koncentrációjú 
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standard oldattal végzünk el. A mérési eszközt kilégzett levegő kondenzátumára 

fejlesztették ki (EcoCheck H2O2, Jaeger GmbH, Hoechberg, Germany). A mérés 500 ul 

kondenzátumot igényel. Mérési tartománya 30-5000 nmol/l (136,137). 

A biosenzorral történő mérés mindig a hagyományos kondenzátum gyűjtést 

követi, mely a szokásos 10 percen át történő, normál légzés melletti kondenzálást jelent. 

A mérés időtartama körülbelül 8 perc, mely rövid idő lehetőséget ad a kondenzátum 

hidrogén-peroxid koncentrációjának azonnali –online-meghatározására. A friss minta 

felhasználásával a klinikai gyakolat számára könnyebben hozzáférhető értéket 

kaphatunk. Az eszköz anyagigénye miatt egyenlőre azonban kísérleti célokra használjuk 

a módszert.  

 

 

11. ábra Hidrogén-peroxid mérési elve bioszenzor segítségével. A cserélhető 

szenzor felszínén 1 pontos kalibráció történik standard oldattal, melyet a szenzor 

felszínének öblítése után az aktuális EBC minták H2O2 tartalmának 

meghatározása követ. A kalibráció alatt mért potenciálváltozás (nyíllal jelölve) 

alapján következtethetünk a minta potenciálváltozására, mely egyenesen arányos a 

H2O2 koncentrációval. 
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8-izoprosztán 

 

8-izoprosztán a prosztanoidokhoz tartozó molekula. A membránfoszfolipidek 

oxidatív stresszhez kötött peroxidációja során keletkezik, és használható az oxidatív 

stressz klinikai megítélésére. Asthmás, valamint COPD-ben és cisztás fibrosisban 

szenvedő betegek esetében egyaránt emelkedett az izoprosztánszint a kilégzett 

levegőben az egészségesekéhez képest. 

Mérési módszerként a kilégzett kondenzátum 8-izoprosztán szintjének 

meghatározásához gáz-kromatográfiás/ tömeg-spektrometriás (139, 140), radio-

immunoassay (142) illetve folyadék-kromatográfia (141), enzim immunoassay (143, 

144). A leggyakrabban használt módszernek az enzim-immunoassay illetve a gáz-

kromatográfiás módszer. 
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3.Célkitűzések  

 

A különböző légúti megbetegedések kóreredetének magyarázata és tisztázása során 

az oxidativ stressz mint etiológiai faktor számtalan esetben már felmerült. Nyugalmi, 

élettani körülmények között is ismert az oxidativ stresszfolyamatok jelenléte, ám ezeket 

eddig kevéssé vizsgálták a betegeket és egészségeseket nem terhelő non-invaziv légúti 

vizsgáló módszerekkel, melyek nagy előnye, hogy a betegek fizikai terhelése közben is 

használhatók. 

A speciális betegséghelyzetet jelentő lélegeztetési szituáció során a korábbiakban 

szintén nehézkes volt a légúti mintavételezés, bár az intenziv ellátás körülményei közé 

kerül betegek monitorozása elengedhetetlen a postoperativ szövődmények 

minimalizáláshoz. 

Viszgálataink ezen speciális betegcsoportok megfigyelésére irányultak. 

Célul tűztük ki a terhelés indukálta asztma pathogenezisében szerepet játszó 

alapvető kórtani folyamat, a Cisz-leukotrienek termelődésének és bronchocosctriktor 

hatásának vizsgálatát, közvetlenül a fizikai terhelést követő percekben a kilégzett levegő 

kondenzátumából, fiatal felnőttekben. 

Ugyancsak célunk volt a kilégzett hidrogén-peroxid tartalmának on-line mérési 

módjának bevezetése és a H2O2 szintet befolyásoló körülmények vizsgálata 

egészségesekben. Megvizsgáltuk, hogy a kondenzátum gyüjtés alatti különböző légzési 

típusok befolyáasolják-e a kondenzáumban mért H2O2 szintet. 

További célunk volt a mellkasi műtéten átesett betegek állapotának monitorozására, 

oxidativ stressz mértékének megítélése a legstabilabb kémiai tulajdonsággal rendelkező 

hidrogén-peroxid és a 8-izoprosztán markerek együttes mérésével kilégzett levegő 

kondenzátumában, valamint a lélegeztetett betegek légúti gyulladásának megítélése 

kilégzett kondenzátum markerei segítségével, összehasonlítva a BAL módszerrel. 
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4. Módszerek 

 

Vizsgált betegcsoport terhelés indukálta asztmás betegekben 

 

17 nem dohányzó fiatal, terhelés indukálta asztma miatt gondozott beteg (életkor: 

28 ± 10 év, átlag±SD) vett részt a vizsgálatban. Ők mindannyian az Országos Korányi 

TBC és Pulmonológiai Intézetének Asztma Ambulanciája gondozása alatt állnak. 

Minden beteg asztma diagnózisa a GINA nemzetközi diagnosztikus kritérium 

rendszer alapján történt. Vagyis a reverzibilitás fokát jelző FEV1 javulást mértéke - 400 

ug salbutamol inhalálását követően- haladja meg a 12 %-ot. A betegek atopias jellegét a 

pozitív bőrpróba jelezte (legalább 2 allergénre a leggyakoribb aeroallergének közül: 

házipor atka, macskaszőr, kutyaszőr, fűpollenek, Aspergillus fumigatus). 

Minden beteg asztmája stabil és klinikailag kontrollált volt. A vizsgálatot 

megelőző 2 hétben egyik beteg sem kapott inhalációs kortikoszteroidot. A 2–

mimetikum adását a terhelés előtt 12 órával felfüggesztettük. 

Kontroll csoportként 6 egészséges, nem dohányzó, fiatal önkéntest kértünk föl 

(életkor:25 ± 6 év). 

Mindkét csoport tagjait megkértük, hogy a vizsgálat előtt már 12 órával kerüljék 

az étkezést, a koffein tartalmú italok fogyasztását illetve a testedzést. 

A vizsgálatban résztvevő önkéntesek a megelőző 6 hétben nem estek át felső 

légúti megbetegedésen és krónikus felső légúti valamint sinus-táji megbetegedést sem 

hordoztak. 
A vizsgálatot, a Helsinki Alapokmányát tiszteletben tartva bonyolítottuk le. A 

study protokollt az Etikai Bizottság elfogadta, és a vizsgálatban résztvevő személyek 

írásban is hozzájárultak a study lebonyolításához. 

 

 

Vizsgált egészséges csoport a hidrogén-peroxid szint változásához különböző 

légzési légzési típusok esetén 

 

 

Vizsgálatunkban 16 fiatal egészséges (életkor: 32 é (22-38), 8 ffi) vett részt, 

akinek anamnaesisében a mérést megelőző 4 hétben légúti betegség illetve dohányzás 
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nem szerepelt. Nem szenvedtek ismert krónikus légzőszervi megbetegedésben. Nem 

szedtek semmiféle orvosságot. Az önkénteseket a Royal Brompton Hospital 

ösztöndíjasai közül toboroztuk. 

A vizsgálati protokollt a Royal Brompton Hospital és Harefield National Health 

Service Trust Etikai Bizottsága elfogadta és a vizsgálatban résztvevők minden esetben 

beleegyező nyilatkozatot írtak alá a vizsgálat megkezdése előtt. 

Légzési paramétereket a kondenzálás egész időtartama alatt rögzítettük. A 

kondenzátum mennyiségét feljegyeztük. 

 

Vizsgált betegcsoport mellkasi műtéten átesett csoportban 

 

26 CABG műtéten átesett (21 ffi, átlag életkor 64é (56-72)) és 19 tüdődaganat 

miatt lobectomian átesett beteg vett részt a vizsgálatban (9 ffi, átlag életkor 62é (57-

69)). 

 

Vizsgálati módszer a terhelés indukálta asztmás betegek esetén 

 

Először kilégzett kondenzátumot gyűjtöttünk 5 percen keresztül. Ezt kilégzett NO 

mérés és  FEV1 meghatározás követte. Következőkben a 8 perces járószalagos standard 

terhelési teszt történt. Legvégül ismét kilégzett kondenzátumot gyűjtöttünk 2 x 5 percen 

át, majd FEV1 méréssel zártuk a vizsgálatot. 

Minden mérést szobai körülmények között, azonos hőmérséklet és relatív páratartalom 

érték mellett végeztük (25
◦
C, 75%). 

 

Vizsgálati módszer a hidrogén-peroxid szint méréséhez egészségesekben 

A előzetes vizsgálatok során 3 különböző időpontban gyűjtöttünk kondenzátumot 

egy-egy nap során, hogy meghatározzuk a későbbi vizsgálatok során tervezett 

kondenzátum gyűjtés optimális idejét, feltételezve a H2O2 szint természetes napszaki 

ingadozását. A gyűjtés időpontjai reggel 8:00 - 9:00, délben 12:00-13:00 és délután 

16:00-17:00 között. 
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Minden résztvevőt megkértünk, hogy tartózkodjon a kimerítő testmozgástól az 

EBC gyűjtés előtti időszakban.Egyebekben a normál napirend és szokások megtartásást 

kértük. 

A reggeli időpontban tervezett  kondenzátumgyűjtés a reggeli étkezés utáni  

időszakban, normál légzés (tidal volumen) mellett, 10 percen át történt. 

Az előzetes napszaki ingadozás figyelembe vételével a délutáni gyűjtési időpontot 

választottuk a későbbi vizsgálatok kivitelezése időpontjául. 

A kisérlet későbbi részében a résztvevők 3 egymást követő délután keresték fel a 

laboratóriumot. 

Első nap az intra-szubjekt reprodukálhatóságot vizsgáltuk a kilégzett 

kondenzátum(EBC) H2O2 koncentrációjában. Önkénteseinket arra kértük, hogy gyűjtsék 

a kondenzátumot a megszokott módon 2 egymást követő periódusban normális 

alaplégzéssel (tidal légzéssel) 10 percen át,  majd a második periodusban az első 

gyűjtéshez teljesen hasonlóan további 10 percig. Körülbelül 1 percet vesz igénybe a 

technikai szünet, amíg a kondenzáló készülékben gyűjtőedényt cseréltünk. 

Második nap ismét 2 gyűjtési periodust kezdtünk: az első EBC gyűjtés normális  

volumenek melletti alaplégzés mellett történt, melyet a második periódusban kis 

szünetet követően nagy, mély légvételekkel, kényelmes, egyénileg választott frekvencia 

melletti kondenzálás követett (légzés nagy légvételekkel). Ezzel a technikával 

elkerültük a maximalis akaratlagos ventilláció (MVV) során fellépő hypokapnia 

állapotát és tüneteit. 

Harmadik napon ismételten a két periódusban zajló EBC gyűjtést terveztük, 

viszont az előző napival ellentétes sorrendet választva: nagy légvételek történő légzés 

melletti EBC gyűjtést követte a nyugodt tidal alaplégzéssel történő EBC gyűjtés. 

Még egyszer fontos megemlíteni , hogy a nagy légvételekkel történő légzés 

kísérletünkben különbözik a légzésfunkciós vizsgálatok során, 10 másodpercen át tartó 

maximális akaratlagos ventilláció (MVV) légzéstípusától, mely a betegek egy részénél 

hypokapniat, szédülést, esetlegesen ájulást okozhat. Ezen tünetek kivédésére bizonyos 

tanulmányok CO2 belégzést biztosítanak a izokapnia eléréséhez, de kísérletünkben 

alacsony frekvenciájú, lassú , megnyúlt kilégzési idővel járó légzést ajánlottuk,melyet 

az páciens maga választott ki. 
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Minden gyűjtési periódus 10-10 percig tartott. EBC gyűjtés közben orrcsipeszt 

használtunk és önkénteseinket megkértük, hogy érzésüknek megfelelő időpontban 

nyeljék le nyálat a szájukból-ezzel is csökkentve a nyál kontamináció lehetőségét. 

 

Vizsgálati módszer a mellkasi műtéten átesett betegek esetén 

 

Hidrogén peroxid, pH, LTB4 és myeloperoxidáz szintet mértünk minden beteg 

kilégzett kondenzátumában. A 8-izoprosztán értékét a betegek csak egy részének BAL 

és EBC mintáiból tudtuk meghatározni. 

A vizsgálati protokollt a Royal Brompton Hospital NHS Trust Etikai Bizottsága 

jóváhagyta. A betegek a beavatkozás előtt írásban járultak hozzá a mintavételekhez. 

CABG műtétek minden esetben median sternotomia pozícióban történtek, 

cardiopulmonalis bypass alkalmazásával, membran oxigenator segítségével történt 

(D903 Avant; Dideco, Gloucester, UK). Heparinizáció után (300 units/kg) a coronaria 

bypass kivitelezése 2,4 L/perc/m
2 

áramlás mellett történt. A betegek testhőmérsékletét 

32 ºC-ra hűtötték. A tüdőket funkcionális rezidualis kapacitás szintjén tartották a bypass 

műtét egész ideje alatt. A műtét után a betegek testhőmérsékletének emelésével gépi 

lélegeztetésre váltottunk és a heparin helyett a betegek protamint kaptak (4,5 mg/kg). 

Lobectomia a szokásos intravénás anaesztézia után merev bronchoscoppal kettős 

lumenű endotrachealis tubus behelyezéssel kezdődött. A lobectomia során a resectio 

támogatásához az operált tüdőt légtelenné tettük, majd a műtét az ellenoldali tüdő 

lélegeztetése mellett történt meg. Az endotrachealis tubust a postoperativ időszakban 

még a műtőben vagy később a betegőrzőben eltávolítottuk.  

 

Kilégzett kondenzátum gyűjtése Ecoscreen kondenzáló készülékkel 

 

A kilégzett levegő kondenzátumát EcoScreen kondenzáló készülékkel gyűjtöttük 

(Jaeger, Hoechberg, Germany) (145) szájöblítést követően a standard eljárásnak 

megfelelően.(130) a terhelés indukált asztmás és az egészséges önkéntes csoportban. A 

vizsgálat első részében a pácienseink nyugalomban, normál alaplégzéssel és 

frekvenciával lélegeztek. A pácienseket megkértük, hogy a kondenzálás alatt ne 

változtassák önkényesen a légzésüket, próbáljanak egyenletes frekvenciával és 
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mélységgel lélegezni. Illetve a hidrogén peroxid méréseknél a gyűjtés ideje alatti légzési 

paramétereket Tidal Breathing Analyser (Masterscreen, Hoechberg, Germany) 

segítségével monitoroztuk (perc ventilláció -Vm, tidal volumen (Vt), légzésszám-

frekvencia, kilégzési idő, kilégzési áramlás.) 

A kondenzátum mennyiségét minden esetben mértük és lejegyeztük. A gyűjtés 

alatt képződő nyálat pedig időnként nyeljék le. 

Nem volt lényeges különbség a két csoport percventillációja között. 

Az EBC mintákat -70 
o
C fokon fagyasztva tároltuk a felhasználásig. 

 

12. ábra Kondenzáló készülék (Jaeger, Germany).Nehezen mozgatható,elektromos 

áramforrást igénylő eszköz,mely a legtöbb klinikai vizsgálatban,így a mi vizsgá-

latunkban is szerepel. 
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Kondenzátum gyűjtése R-Tube rendszerrel 

 

Erre a módszerre a mellkasi műtéten átesett betegek esetén volt szükség. 



 42 

A kilégzett levegő kondenzátumának gyűjtésére a műtétet megelőzően, de már 

intubált betegnél került sor melyet a műtét után 30 perccel megismételtük. Az EBC 

gyűjtése alatt a FiO2 –t 0, 4 – 0, 5-re, a tidal volument 10 ml/ tkg-ra állítottuk. A 

párásítást (Hydro-Therm HME; Intersurgical Ltd., Berkshire, UK) megszüntettük a 

kondenzátum- gyűjtés ideje alatt. A kilégzett kondenzátumot kisméretű, hordozható 

készülékkel gyűjtöttük (RTube, Respiratory Research Inc.,Charlottesville,VA). Az 

eszköz egy -20 ºC fokra előhűtött polypropylene cső, melyet egy aluminium cső vesz 

körül.  

 

13. ábra R-tube, kis mérete révén könnyen hordozható, lélegeztető géphez könnyen 

csatlakoztatható 

Endotrachealis tubus

Hűtött tubus 

és 

védőhüvelye

szelep

Respirátor

belégző szára

Respirátor

kilégző szára

R tubus

 

 

Jelen vizsgálatot megelőzően végzett próbamérések során lélegeztetett betegtől gyűjtött 

kondenzátum mennyisége 1-2 ml volt, mely nem nőtt lényegesen 15 percet meghaladó 

gyűjtési idő esetén sem.  
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 Légzésfunkciós teszt és kilélegzett frakcionált (FENO) mérés 

 

FEV1–t elektronikus spirométerrel (PDD-301/s, Piston, Budapest, Hungary) az 

asztmásokban és félmechanikus spirométerrel (Vitalograph, Buckingham, UK) az 

egészségesben mértünk a várható érték százalékában fejeztük ki (146) az ajánlásoknak 

megfelelően. Három egymást követő, technikailag jól kivitelezett mérés közül a legjobb 

értéket vettük figyelembe. 

FENO szintet egy chemilumineszcens készülékkel mértünk (Model LR2000, Logan 

Research, Rochester, UK), melyet lassú kilégzés mellett, orrcsipeszt használata nélkül 

végeztünk (5-6 l/min) teljes belégzésből indulva 20-30 másodpercig kilélegezve 

5cmH2O rezistencia ellen. Három egymás utáni mérést végeztünk és a mért értékek 

átlagát használtuk (147). 

 

Fizikai Terhelési teszt  

 

A fizikai terhelést szobahőmérsékleten, elektronikus futópadon végeztük. 

Betegeink orrcsipeszt használtak. A futópad sebességét, a terhelés fokozatait, a terhelés 

idejét, a szívfrekvenciát a futás alatt folyamatosan feljegyeztük. A terhelést addig 

folytattuk, míg betegeink a kívánt pulzusszám 80-90%-át el nem érték (220-életkor 

években). A terhelést ezen a szinten tartottuk még 6 percig. A terhelés indukálta 

bronchialis hyperreaktivitási tesztet akkor tekintettük pozitívnak, ha a futásra 

bekövetkező FEV1 csökkenés meghaladta a 15%-ot (8). 

 

BAL kivitelezése 

 

BAL elvégzésére a kondenzátum gyűjtése után került sor fiziológiás sóoldattal 60 

ml-es frakciókban 3 egymást követő alkalommal (119-121). Jobb oldalon a kp.lebeny 

különböző szegmentumai felől a műtét előtt és után  történt mintavétel. A visszanyert 
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hörgőmosó folyadékot centrifugáltuk (300 g, 10 perc, 4 ºC-on), hydroxytoluen butirátot 

adtunk hozzá (20 µM végső koncentráció), majd a felülúszót -70 ºC-on tároltuk. A 

üledékből cytocentrifugával (Shandon Cytospin 2; Thermo Electron Corp. 

Runcorn,UK) tárgylemezen sejtpreparátumokat készítettünk, melyet May-Grünwald-

Giemsa festéssel vizsgáltunk a kvalitatív sejtkép megállapításához. A differenciál 

sejtszámolás 300 sejt véletlenszerű kiválasztásával történt. 

 

 

Cisz – Leukotrién meghatározás 

 

Cisztein-leukotrien koncentrációjának meghatározásához enzim immunoassayt 

használtuk (Cayman Chemical, Ann Arbor, MI, USA) a gyártó útmutatója alapján. A 

méréshatár 13 pg/ ml volt. A méréshez használt kalibrációs görbét a gyártó ajánlásának 

megfelelő puffer oldattal szerkesztettük meg. 

Az immunoassayt eredetileg szerum LT szintjének meghatározásához fejlesztették 

ki, de később kilégzett levegő kondenzátum oldatának méréseihez is validált módszerré 

vált. 

 

 

H2O2 szint meghatározás on-line módszerrel 

A hidrogén-peroxid szintet on-line módszerrel határoztuk meg- EcoCheck
TM

 

biosensor módszerrel-(FILT GmbH, Berlin, Germany), melyet korábbi vizsgálatok 

alkalmával már validáltak (15). Röviden összefoglalva a módszer lényegét: a módszer 

egy bioszenzor felszínén rögzített peroxidáz enzim katalizálta hidrogén-peroxid bomlás. 

A hidrogén-peroxid bomlása során elektronvándorlás indul el, mely a szenzorban 

potenciál különbséget generált. A potenciál különbség egyenesen arányos a minta – 

kondenzátum - H2O2 koncentrációjával. A hidrogén-peroxid koncentráció mérése 

mindig friss mintából, a kondenzátum gyűjtés után azonnal megtörténik. Minden egyes 

mérés kivitelezése 8 percet vesz igénybe. 

  

 

Hidrogén-peroxid mérés colorimetrias módszerrel 
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A mintavételt követően antioxidáns hozzáadása után (hydroxytoluene-butirát, 

BDH Chemicals Ltd., Poole, UK) a mintákat -70 ºC tároltuk. 

A H2O2 mérésére módosított colorimetrias módszerrel tárolt mintákból került sor. 

Az aktuális értékeket standard alapoldathoz (Sigma, Poole, UK) viszonyítva adtuk meg. 

A vizsgálathoz 500 ul EBC oldatra volt szükség (138). 

 

 

8-izoprosztán meghatározása 

 

8-izoposztán mérésére tömegspektrometria módszerével történt (139, 140). A 

méréshez 1 ml BAL illetve EBC folyadékra van szükség. 8-izoprosztán tisztítása 8-anti-

izoprosztán antitest tartalmú affinitás oszloppal történt (Cayman Chemical Co.).A 

mintákat szobahőmérsékleten, vakuum alatt 8-12 órán átszárítottuk (Speed Vac 

Concentrator; ThermoSavant, Holbrook, NY). A mérést tömegspektrométerhez (Trio 

1000 DSR, Warrington, UK) kapcsolt gázkromatográffal végeztük (Hewlett-Packard 

5890 Series II gas chromatograph). A standard 8 – izoprosztán méréstartománya 0-200 

pg/ ml volt. 

 

pH mérés 

 

A pH meghatározása a mintavételt követően megtörtént. A szükséges 1000 ul 

kondenzátumot azonnal felhasználtuk. 

A pH mérést az EBC mintából történt a gyűjtést követően azonnal, a szabad CO2 

eltávolítása (argonnal) után elvégeztük.  pH mérő : Jenway 350 pH meter; Spectronic 

Instruments, Leeds, UK,kondenzátum mennyisége 500 ul. Az Argon áramlási 

sebessége:350 ml/min, 10 percen át a standard protokoll szerint (148-150). 

 

LTB4 és Myeloperoxidáz mérése 

 

A felhasznált EBC mennyisége 100 ul. Specifikus enzim immunoassay 

vizsgálattal történt mind a LTB4 (Cayman Chemical, Ann Arbor, MI), mind a 
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myeloperoxidáz meghatározása (Calbiochem-Novabiochem Co., San Diego, CA). Az 

intraassay és interassay variabilitás kevesebb, mint 10 % volt. A mérésküszöb LTB4 –

nél 7,8 pg/ml, myeloperoxidáznál 1,5 ng/ml. 

 

Statisztikai analízis  

 

 Az eredményeket átlag±SD értékekben határoztuk meg FENO mérésnél és 

geometriai középértékben a Cisz-LT koncentráció esetében. Normális eloszlást Shapiro-

Wilk teszt alapján végeztük. 

 Mivel sem a Cisz-Leukotrien koncentráció sem a FE NO értékek nem mutattak 

normális eloszlást,ezeket logaritmikusan transzformáltuk. Ismételt mérések ANOVA és 

két utas ANOVA tesztek, Bonferoni post hoc teszttel kombinálva használtuk, hogy 

összehasonlítsuk az alapállapotú eredményeket a terhelés utáni eredményekkel, asztmás 

és egészséges betegcsoportban valamint EIB és nem – EIB alcsoport adataival. 

Pearson tesztet alkalmaztunk a különböző csoportok változói közötti korreláció 

meghatározásához. 

 T-tesztet használtunk az asztmás és kontroll csoport valamint az EIB és nem – 

EIB alcsoportokat. 

 A Cisz-LT koncentrációk maximális növekedését/csökkenését valamint a FEV1 a 

terhelés után mért legmagasabb/legalacsonyabb értékét a kiindulási érték százalékában 

határoztuk meg.  

 P érték <0, 005 esetén tekintettük szignifikánsnak az eltéréseket. 

 

Statisztikai analízis a hidrogén-peroxid szint mérésekor  

 

Az adatokat és eredményeket közép± SEM értékben fejeztük ki. Mivel az adatok 

normál eloszlást mutattak a H2O2  koncentráció napszaki ingadozását ismételt ANOVA -

módszerrel ellenőriztük. A különböző légzéstípusok öszzehasonlításához páros Student 

féle t-tesztet használtunk. A korrelációs koefficienst Pearson módszerrel számoltuk. A 

reprodukálhatóság megítéléséhez Bland-Altman tesztet használtunk és variációs 

koefficienst számoltunk. 
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A Statisztikai értékelést GraphPad Prism 4,0 (GraphPad Software Inc., San Diego, 

CA, USA) programmal végeztünk a hidrogén-peroxid szint meghatározása és a mellkasi 

műtéten átesett betegcsoportban. A p érték <0,05 esetén tekintettük a változásokat 

statisztikailag szignifikánsnak. 

 

Statisztikai analízis a mellkasi műtéten átesett betegek vizsgálatában 

 

Az adatok nem mutattak normál eloszlást, ezért Mann-Whitney teszttel elemeztük. 

A korrelációs koefficienst és annak mértékét Spearman analízissel végeztük. 
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5. Eredmények 

 

Cisz-leukotrien szint mérése terhelés indukálta asztmás betegekben 

 

A kiindulási értékek összehasonlítása az asztmás és az egészséges csoport között 

Nem volt különbség a kiindulási FEV1 értékekben az asztmás és egészséges 

csoport között. (99 ± 11 % vs. 95 ± 3%, p=0,33). Azonban a Cisz-LT koncentráció 

magasabb volt kiinduláskor is az asztmás csoportban (168 pg/ml /112-223/ vs. 77 pg/ml 

/36-119/, p=0,03).  

A FENO csak kissé volt emelkedett asztmásoknál (12,0 ppb /7,5-16,4/ vs. 6,7 ppb 

/3,0-10,4/, p=0,10). 

 

Fizikai terhelés hatása a FEV1-re és a Cisz-LT koncentrációra 

 Minden résztvevő szövődmények nélkül végezte a futószalagos provokációt és a 

kondenzátum gyűjtést. 

Terhelést követő FEV1 érték a kiindulási érték alá csökkent (-9% ± 13%), bár a 

FEV1 csökkenés az idő előre haladtával nem fokozatos az asztmás betegcsoportban 

(n=17, p=0,20). 

Az egészségesek csoportjában a FEV1 csökkenés nem volt szignifikáns (n=6, 

p=0,60, 4% ± 5%). 

Az asztmás betegeknél a terhelés Cisz-LT szint emelkedést okozott a kilégzett 

levegő kondenzátumában (n=17, p=0,03, ismételt méréseknél ANOVA), de a gyűjtés 

időpontja nem volt hatással a végső LT koncentrációra post hoc teszt (153 pg/ml /110-

209/ and 234 pg/ml /122-346/, 0 és 10 perccel a futószalagos terhelés után).Ellenben az 

egészségesekben nem találtunk különbséget (n=6, p=0,34; 84 pg/ml /42-125/ és 91 

pg/ml /48-135/, 0 és 10 perccel a terhelés után). Időbeli különbséget mértünk a Cisz-LT 

koncentrációban az asztmás és az egészséges csoportot összehasonlítva (p=0,02, két 

utas ANOVA). 
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14. ábra Cisz-Leukotrién koncentráció változása az idő függvényében asztmás és 

egészséges populációban. A fizikai terhelés szignifikáns Cisz-LT koncentráció 

emelkedést okozott az asztmás csoportban , míg az egészségesekben nem láttunk 

változást (p = 0,03 és p =0,34; ismételt ANOVA szerint).Szignifikáns különbséget 

mértünk az idő előrehaladtával a két csoport között (p =0,02, két utas ANOVA). 

 

A kilégzett kondenzátumból különböző időpontokban mért Cisz-LT koncentráció 

megfelelt a terhelés okozta időarányos FEV1 változásnak. Minden egyes személytől 

ilyen páros adatgyűjtés történt. 

Negatív korrelációt észleltünk az asztmás betegcsoport változói között (r=-0,40,  

p=0,03), míg nem találtunk összefüggést a kontroll csoport eredményei között (18 

összeillő pár, r= - 0,10; p=0,60). 

 

Összefüggés az FENO szintek és a terhelés indukálta FEV1 és Cisz-LT változások 

között 

 

Bár szoros negatív korrelációt észleltünk a kiindulási FENO érték és a maximalis 

FEV1 csökkenés között az asztmás betegcsoportban (n=17; r = - 0,77; p<0,001; 

15.ábra), a kontroll csoportban nem találtunk hasonlót (n=6; r = - 0,76; p=0,07). 
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15. ábra. A kilégzett NO szint és a maximalis FEV1 csökkenés közötti összefüggés 

az asztmás betegcsopotban.A terhelés előtt mért kilégzett NO szint(FE NO)a 

terhelés okozta maximalis FEV1 csökkenés függvényében ábrázoltuk, köztük 

mérhető negatív korreláció mérhető (n = 17; r = − 0,77; p < 0,001). 

 

 

Ezen kívül, pozitív korrelációt találtunk a kiindulási FENO szint és Cisz-LT 

koncentráció maximális növekedése között az asztmás csoportban (n=17; r = 0,57; p = 

0,01; 16 ábra), de nem találtunk hasonló összefüggést az egészséges csoport adatai 

között (n = 6; r = 0,27 ; p =0,60). 
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16. ábra. A kiindulási FE NO szint és a Cisz-LT szint - emelkedés maximuma között 

észlelhető kapcsolat az asztmás betegcsoportban.A terhelés előtt mért frakcionált 

kilégzett NO szint korrelációja a terhelés indukálta Cisz-LT szint - változással (n = 

17; r = 0,57; p =0,01). 

  

 

 

Bronchialis hyperreaktivitás összehasonlítása terheléssel provokálható és nem 

provokálható alcsoportokban 

 

A terhelés-indukálta bronchoconstrictio a betegek 41%-ban volt megfigyelhető 

(n=7, EIB beteg csoport), míg a csoport fennmaradó tagjainál nem volt szignifikáns a 

FEV1 csökkenés (n=10, nem-EIB beteg csoport) 

Nem volt szignifikáns a különbség sem a kiindulási FEV1-ben az EIB és a nem-

EIB csoport tagjai között (98 ± 14% és 99 ± 10%, p=0,87) sem a kiindulási EBC Cisz-

LT koncentrációban (114 pg/ml /48-271/ vs. 155 pg/ml /112-215/, p=0,46). Azonban az 

FENO kimutathatóan, szignifikánsan magasabb volt az EIB alcsoportban (17 ppb /10-29/ 

vs. 6 ppb /5-8/, p<0,001). 
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Terhelés hatására a FEV1 szignifikánsan csökkent az EIB csoportban a kiindulási 

értékekhez képest (-23% ± 6%, p=0,004). A nem –EIB csoportban kisfokú, de nem 

szignifikáns FEV1 csökkenést észleltünk (7% ± 7%; p=0,16). A Cisz-LT koncentráció 

nem különbözött az egyes alcsoportokban a különböző időpontokban végzett 

méréseknél (p=0,52; két utas ANOVA). Bár az EIB csoportban mérhető volt egyfajta 

emelkedés (EIB csoport: 100 pg/ml /58-173/ és 263 pg/ml /77-466/), 0 és 10 perccel a 

terhelés utáni állapothoz képest. (p=0,6; nem-EIB csoport: 161 pg/ml /98-232/ és 174 

pg/ml /120-224/, 0 és 10 perccel a terhelés után, p=0,47; ismételt ANOVA). 

A legmagasabb Cisz-LT koncentráció az EIB csoportban 1000 pg/ml volt. A nem 

–EIB csoportban ugyanez az érték 410 pg/ml volt . A mediátor szintjében mérhető 

legnagyobb változás az EIB csoportban szignifikánsan magasabb volt, mint a nem- EIB 

csoportban (111 ± 108% vs. 21 ± 46%; p=0,03). 
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H2O2 szint mérése on-line mérési módszerrel egészségesesekben 

 

H2O2 szint napszaki ingadozása EBC-ben 

 

Méréseink on-line hidrogén-peroxid szint, mérési módszerrel történtek 

Az előzetes tanulmányunkban szignifikáns a hidrogén-peroxid koncentráció 

emelkedését észleltünk az egy nap alatt, különböző időpontokban vett kondenzátum 

mintákban. .Szignifikáns különbséget mértünk a reggel-déli, a reggeli-délutáni és a déli-

délutáni értékek között (554±51 nmol/l; 738 ±61 nmol/l; p<0,01; 1124 ±136 nmol/l; 

p<0,001 vs. reggeli érték és p=0,008 vs. déli értékekben (17.ábra). A délutáni időszakot 

választottuk a további vizsgálatok kivitelezésekor a kondenzátum mintavételéhez. 
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17. ábra H2O2 szint napszaki ingadozása egészségesekben (n=10) 
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H2O2 szint reprodukálhatóságának vizsgálata kilégzett levegő kondenzátumában 

A normál alaplégzés mellett, 2 egymást követő periódusban gyűjtött kondenzátum 

hidrogén-peroxid koncentrációja nem különbözött egymástól szignifikánsan (888±176 

nmol/l vs. 874±156 nmol/l). Erős korrelációt találtunk a két gyűjtés eredménye között 

(r
2
=0,98; p<0,0001; 18.ábra). 
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18. Ábra H2O2 szint reprodukálhatóságának vizsgálata kilégzett levegő 

kondenzátumában 

Bal: H2O2 szint intra-individuális reprodukálhatóság vizsgálata: egymást követő 

kondenzálás eredményeinek reprodukálhatósági vizsgálata (n=16). Eltérések az 

átlagok függvényében-X tengelyen. Egymást követő kondenzálás H2O2 szintjének 

átlagolt értéke: y tengely 

Jobb: Intra-individuális reprodukálhatóság (n=16). Egymást követő méréseknél 

észlelt összefüggés a H2O2 koncentrációkban. Korrelációs koefficiens r
2
=0,98; 

p<0,0001; CV= 5,24 %. 
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A légzési típus hatása a légzési paraméterekre 

 

A légzés típusának természetesen kifejezett hatása van a különböző légzési 

paratméterekre (Táblázat 2). A részletesen vizsgált paraméterek közül a percventilláció 

(Vm), a tidal volumen (Vt), a kilégzés idő és a kilégzési áramlás szignifikánsan nőt, a 

légzési frekvencia pedig csökkent, mikor a betegeket a mély légvételekkel történő 

légzésre kértük.  

 

 

 

    Alaplégzés Nagy légvételekkel 

történő légzés 

 

   Percventilláció(Vm) (l/min) 11,2 ± 0,79 15,1 ± 1,07* 

Tidal volumen(Vt) (ml) 828 ± 48 2501 ± 177
#
 

Frekvencia (/min) 13,2 ± 0,8 6,9 ± 0,7
#
 

Kilégzési idő (sec) 2,63 ± 0,16 5,49 ± 0,61
#
 

Kilégzési áramlás (ml/sec) 349 ± 32,8 468 ± 48,4
§
 

EBC volumen ( l) 1413 ± 59 1959 ± 71
#
 

H2O2 (nM) 1400 ± 170 840 ± 130
#
 

 

 

2. Táblázat. Légzési paraméterek, EBC volumen és H2O2 koncentráció a kilégzett 

kondenzátumban a különböző légzési típusok mellett. 

Vm: percventilláció (minute ventilation), Vt: tidal volumen, EBC: kilégzett levegő kondenzátuma 

(exhaled breath condensate); *p<0,005; 
#
p<0,001 és 

§
p<0,05 vs. normál légzésnél. 
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A légzési típus hatása az EBC térfogatára(volumenére) és a H2O2 koncentrációra 

 

Az összegyűlt kondenzátum mennyisége szignifikánsan emelkedett a légzési 

térfogat( tidal volumen) növekedésével. 
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19. ábra Összefüggés a légzési térfogatok és a kondenzátum mennyisége között 

 

Ezzel párhuzamosan a mért H2O2 koncentráció szignifikánsan csökkent a nagy 

légvételek mellett gyűjtött mintákban (20. ábra)(1400±170nmol/ml vs. 840±130 

nmol/ml). A hidrogén-peroxid szint külön-külön minden esetben csökkent. 

Összehasonlítva a normál és a mély légvételek mellett mért H2O2  koncentrációk 

variációs koefficiens értéket,  49 és 54% volt az egyes csoportokban. 
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20. ábra A H2O2 koncentráció változása a légzés típusának változásával 

 

Amikor vizsgálatunk harmadik részében a kiindulási légzésmintával ellentétes 

sorrendű légzéstípust alkalmaztunk, az EBC H2O2 szintjében is ellenkező változások 

történtek. A nagy légvételek mellett mért hidrogén-peroxid érték alacsonyabb volt, mint 

a nyugodt alaplégzés mellett mért érték (778±145 nmol/l vs. 1298±151 nmol/l; 

p<0,005). 
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Ábra 4 .  H2O2 koncentráció változása a légzés típusának változásával  
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Kapcsolat a légzési paraméterek az EBC volumen és a H2O2 koncentráció között 

 

Szignifikáns, pozitív korrelációt láttunk a percventilláció(Vm) és a EBC volumen 

között mind a normál alaplégzés(r=0,693; p<0,005); mind a mély légvételekkel történt 

légzés esetén (r=0,41; p<0,001). Hasonlóan a kilégzési áramlás és EBC volumen is 

korrelált egymással mind a két légzéstípusban (normál légzésnél: r=0,632; p<0,01; mély 

légvételek mellett: r=0,873, p<0,001). 

Viszont nem találtunk összefüggést a kilégzési áramlás, a percventilláció és a H2O2 

koncentráció között , egyik gyűjtési típus esetén sem. Ugyanígy nem találtunk 

összefüggést a légzésszám és a légzési volumenek (Vt) valamint a EBC volumen és a 

H2O2 koncentráció között. A EBC volumen nem korrelált a  H2O2 koncentrációval egyik 

esetben sem. 
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Oxidativ stressz markerek mérése mellkasi műtéten átesett betegeken 

 

Mellkasi műtéten átesett betegek 

 
Az betegek egyike sem szenvedett el ALI /ARDS-t, egyikük sem igényelt 24 órát 

meghaladó gépi lélegeztetést. Sem a BAL sem a EBC gyűjtése nem járt 

szövődménnyel.(58) 

Vizsgálataink közben a betegek klinikai állapotára voltunk elsősorban 

figyelemmel. Ennek megfelelően a lobectomizált betegknél nem végeztünk BAL-t, mert 

a dupla-lumenű endotrachealis tubus szűk keresztmetszete nem engedi át a lavage 

kivitelezéséhez egyébként használt felnőtt méretű bronchoscopot. A vizsgálathoz 

ismételt intubálásra lett volna szükség, amit a betegek állapota miatt nem vállaltunk. 

Másrészt a posztoperatív mintavételezés időpontját a beteg műtéti utáni állapotához 

kellett igazítanunk (ébredés, extubálás sürgőssége). 

 

 

Gyulladásos légúti markerek CABG és lobectomia után (BAL – EBC mintákban) 

 

H2O2 szintek összehasonlítása 

Méréseink colorimetrias módszerrel történtek. 

Lobectomia során vett EBC minták összehasonlításakor szignifikánsan emelkedett 

H2O2  szintet észleltünk a postoperativ időszakban (0,2 (0,03-0,5)µM-0,8 (0,15-1,9) µM 

; n=19; p=0,03 ) .       

A CABG műtéten átesett betegek kiinduló H2O2 szintje nem különbözött a 

lobectomia előtt álló betegek értékeitől. 

Ám a CABG-t kiállt betegek hidrogén-peroxid szintje nem változott számottevően 

a műtétet követően sem. 
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21. ábra Hidrogén-peroxid szint változása a kilégzett kondenzátumban műtét előtti 

és utáni állapotokat összehasolítva lobectomizalt és CABG-n átesett betegeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* p=0,03 
   n=19  
 

                Lobectomia 
       előtt                       után 
 

               CABG 
     előtt                   után 

p=0,3 

n=26 
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8- izoprosztán szintek összehasonlítása 

A lobectomia illetve a CABG műtét kapcsán vett kondenzátum mintáiban ugyan 

tendenciájában csökkent a 8-izoprosztán szint a posztoperativ időszakban, ám ez nem 

éri el a szignifikancia szintjét [11 (7–25) pg/ml előtti,-10 (7–13) pg/ml lobectomia 

utáni]. 

A preoperatív izoprosztán szint hasonló volt a két betegcsoportban. 

22.ábra  8-izoprosztán szint alakulása műtét előtt és után EBC-ben, lobectomizalt 

és CABG-n átesett betegeken. Nem volt szignifikáns a különbség a két 

betegcsoportban a két gyűjtési periódus között 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p=0,45 
n=8 
 

p=0,82 
n=8 
 

                 Lobectomia 
        előtt                         után 
 

             CABG 
előtt                      után       
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A pH mérése 

Lobectomizált betegeknél a pH érték szignifikánsan csökkent ( 6 (5,7–6,4) 

preoperatív értékről 5,5 (5,3–6) posztoperatív értékre(n=19; p=0,02)).(23.ábra) 

A coronaria bypass során csökkent ugyan az EBC pH értéke, de ez nem volt 

szignifikáns mértékű (n=26; p=0,1). 

 

23. ábra pH alakulása a mellkasi műtétet megelőző és követő állapotban. A 

lobectomizalt betegek esetén szingnifikáns különbség volt mérhető (p=0,02;  n=19), 

míg a CABG után mért különbség nem volt értékelhető (p=0,1;n=26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p=0,02 

  n=19 

         Lobectomia 

  előtt                     után 
 

              CABG 

   előtt                    után 

p=0,1 
n=26 
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LTB4 szintek összehasonlítása 

 

CABG után a differenciált neutrofil granulocytaszám a BAL-ban 

szignifikánssan emelkedett 6 (4–10)% -ról, 24 (14–31)% -ra n=26; p=0,0001).  

A LTB4 szint szintén emelkedett a postoperatív időszakban a műtét előtti értékhez 

képest BAL-ban 25 (15–37) pg/ml -ról 41 (25–80) pg/ml -ra (n = 26; p= 0,003). Miután 

a LTB4 szintet korrigáltuk a BAL protein koncentrációja alapján, még mindig 

szignifikáns volt a LTB4 szint emelkedés a preoperatív  0,17 (0,09–0,33) pg/g protein 

szintről a posztoperativ 0,45 (0,17–0,58) pg/g  protein szintre (p= 0,03). 

 

 

 

 

 

24. ábra BAL neutrofil száma és a BAL-ban mérhető LTB4 szint változása 

coronaria bypass műtéten átesett betegeken. Mindkét paraméter esetében 

szignifikáns emelkedést látunk a posztoperatív időszakban (Neutrofil szám: n=26; 

p ‹ 0,0001), LTB4 koncentráció(n=26;p‹0,003) 

 

 

 

 

CABG 
előtt                      után  

CABG 
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n=26 
*** p ‹ 0,0001 

n=26 
** p‹0,003 
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Pozitív korrelációt észleltünk a műtét utáni neutrofil granulocytaszám és a BAL-

ban mért LTB4 szint között (n=26, r = 0,54 ; p=0,005), mely hangsúlyozhatja a LTB4 

szerepét a neutrofilek toborzásában (69). 

 

 

25. ábra A neutrofil sejtszám változása szorosan korrelált a LTB4 szinttel (n=26,r 

= 0,54 ; p=0,005) 
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A CABG műtét előtti és utáni EBC minták viszont nem mutattak szignifikáns LTB4 

különbséget (26. ábra). 

 

 

26. ábra A LTB4 szint változása mellkasi műtét előtt és után 

 

 

Lobectomia után az EBC LTB4 koncentrációja 4 (2–11) pg/ml-ről, 23 (5–64) 

pg/ml-re szignifikánsan nőtt (n = 19; p= 0,003). A féloldali tüdőkirekesztéssel végzett 

lobectomiák 146 (121–188) percig tartottak. A műtétek időtartama nem korrelált egyik 

gyulladásos marker értékével sem. 

A Mieloperoxidáz a mérési küszöb alatt volt a lobectomizalt betegek preoperatív 

EBC mintáiban és posztoperatívan csak 5 betegnél volt detektálható [n=19; MPO = 1,7 

(0,7-5,3) ng/ml].Ezek az adatok statisztikai elemzésre nem alkalmasak. 

 

 

 

 

 

 

 
**p=0,003 
   n=19 
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6. Megbeszélés 

 

 

Cisz-Leukotrién szint változása terhelés indukálta asztmás betegek esetében 

 

 

A Cisz – Leukotriének szerepe korábban már felvetődött a terhelés indukálta 

asztma pathogenezisében, melyet különböző váladékokban mért emelkedett 

mediátorszint már jelzett. 

Saját vizsgálatunkban a légutakból non-invazív módszerrel vett minta leukotrién 

szintjét és a légútak kaliberének változását monitoroztuk egészségesekben és asztmás 

betegcsoportban a fizikai terhelés előtt és közvetlen utána, mely közvetlen bizonyítékul 

szolgált a két paraméter közötti kapcsolatra.  Megmutattuk továbbá,hogy percekkel a 

fizikai terhelés után már mérhető Cisz-LT koncentráció emelkedés a kilégzett levegő 

kondenzátumában és a LT szint változása pozitív korrelációt mutat a kiinduláskor mért 

kilégzett NO szinttel, az asztmás betegcsoportban. Hasonló összefüggést nem láttunk 

egészségeseknél. Kisfokú Cisz-LT koncentráció - emelkedés volt látható azoknál az 

asztmásoknál, akiknél a terhelés nem okoz bronchus szűkületet (nem –EIB), de ennek 

mértéke nem éri el a terheléssel provokálható asztmás csoport értékeit. 

Magasabb kiinduló Cisz-LT értéket mértünk asztmásokban, mint 

egészségesekben, mely az állandó légúti gyulladás jelenlétét igazolja az asztmás 

betegcsoportban. Korábbi tanulmányok már igazolták, hogy a Cisz –LT koncentrációja 

emelkedett volt asztmás betegek különböző testváladékaiban és azok szintje az asztma 

súlyosságával arányosan emelkedett volt a kilégzett levegő kondenzátumában (151-

153). 

Olyan asztmás betegeket vontunk be a vizsgálatainkba, akik fizikai terhelés 

hatására nehézlégzést panaszoltak. Vizsgálatunkban viszont csak 41 % -nál alakult 

mérhető légúti obstrukció a laboratóriumban végzett terhelési teszt hatására (EIB). Ez 

megfelel az irodalomból már ismert, fizikai terheléssel kiváltható pozitív provokációs 

teszttel rendelkező asztmások arányának (154). Saját eredményeink megegyeznek azzal 

az ismerettel, mely szerint a kiindulási FEV1 érték nem jósolja meg az EIB meglétét. 

Másrészt, mi magunk is magasabb FENO értéket értünk az EIB csoportban (155). 

Saját méréseinkben eltérő kiindulási Cisz-LT szintet mértünk az EIB és a nem-EIB 

alcsoportban. Megfigyelésünk nem egyezik Carrato és mtsai által korábban publikált 
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értékekkel (156). A különbség lehetséges magyarázata a nagy egyéni variabilitás lehet, 

másrészt a két vizsgálatban használt kondenzáló készülékek más-más típusa. A 

kiindulási értékekben mért különbségek nem befolyásolták a vizsgáltunkban mért 

eredményeket. 

A korábban publikált vizsgálatokban is nagy a kilégzett kondenzátumban mért 

Cisz-LT koncenrtáció variabilitása egészségesekben és asztmásokban is. Csoma Zs és 

mtsai 18,5 ± 0,5 pg/ml  szintet mértek (157), Pontier és mtsai 76 ± 28 pg/ml 

koncentrációt (158), míg  Zanconato mtsai 4,9 ± 0,8 pg/ml Cisz-LT koncentráció 

értékeket találtak (159). Lex mtsai Cisz-LT koncenráció átlagot 249,1 pg/ml találtak 

asztmásokban(160). A koncentráció különbségek oka nem ismert, bár van néhány 

tanulmány, mely szerint a kondenzáló készülék minősége befolyásolhatja a 

kondenzátumban mért Cisz-LT koncentrációt (161,162). Figyelembe véve az egyes 

adatok variabilitását (mely az immunoassay technikából ered), az abszolút adatok 

helyett az adatok kiindulási értékhez arányított változását használtuk. 

 

Bár a lehetőségét annak, hogy a maga bronchokonstrikció okoz mérhető Cisz-LT 

koncenrtáció emelkedést  a kilégzett kondenzátumban nem lehet teljesen kizárni, 

azonban ez a magyarázat nem szolgálhat egyedülinek, tekintettel arra, hogy Cisz-LT 

emelkedés azoknál az asztmásoknál is megfigyelhető,akiknél a terhelés nem okoz 

hörgőszűkületet, vagyis a nem-EIB csoportba tartoznak. 

Igaz ugyan, hogy nem találunk publikációt arra vonatkozóan, hogy a Cisz-LT 

koncentrációt befolyásolja–e a kilégzett levegő áramlása a kondenzátum gyűjtése alatt, 

de feltételezhetjük, hogy a hidrogén-peroxid kapcsán már leírt áramlásfüggő 

koncentrációváltozások a Cisz-LT értékekre is igazak lehetnek. Ezen elgondolás alapján 

a saját vizsgálatunkban a terhelés után mért Cisz-LT koncentrációt csökkenthette a 

kondenzátum gyűjtéskor még meglevő nagy frekvenciájú, terhésre jellemző nagy 

kilégzési áramlással járó légzésminta. 

Ezen járulékos faktor Cisz-LT csökkentő hatása ellenére a terhelést követően 

mediatorszint emelkedést láttunk az asztmás betegcsoportban. Amennyiben a kilégzési 

áramlás hatását kizárhatnánk, hogy a Cisz-LT koncentráció terhelés előtti és utáni 

szintje még markánsabban különbözne.  
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Tekintettel arra, hogy rövid idő állt rendelkezésre a vizsgálatban a kondenzátum 

gyűjtésére (5 perc kondenzálási idő, a megszokott 10 perc helyett) az összegyűjtött 

kondenzátum mennyisége is kevésnek bizonyult. Ennek megfelelően nem volt 

lehetőségünk ahhoz, hogy az adataink pontosabb interpretáláshoz szükséges diluciós 

faktort figyelembe vegyük.  

Szignifikáns korrelációt találtunk a kiindulási FENO és a maximális, terhelés 

hatására bekövetkező FEV1 változás között, mely eredmény a korábban, más 

munkacsoportok által már leírt eredményekkel összecseng (155). 

FENO elfogadott markere az eozinofil gyulladásnak asztmában. (163,164). Másrészt 

azok az élettani változások, melyek a terheléskor jelentkeznek –pl. hyperpnoe, légutak 

kiszáradása és lehülése- sokkal intenzívebben stimulálják a gyulladásos sejteket 

azokban az emberekben, akinek légutaiban egyébként is élénkebb gyulladásos folyamat 

zajlik, példánkban, asztmásokban. Ez magyarázhatja a kapcsolatot a FeNO és terhelés 

után mért Cisz-LT koncentrációváltozás között is. 

Tehát az asztmás betegekben a fizikai terhelés fokozza a Cisz-LT szintet a kilégzett 

levegő kondenzátumában már percekkel a terhelés után is. 

  Bár szignifikáns Cisz -LT szint - emelkedést észleltünk a terhelés hatására, a 

FEV1 változás nem volt szignifikáns. Ez a megfigyelés erősíti azt a korábbi elképzelést, 

mely szerint a leukortien képződés és kibocsátás részben felelős lehet a terhelés hatására 

kialakult bronchokostrikcióért. 

 

 

Hidrogén-peroxid szint változása, a különböző légzési típusok mellett gyűjtött 

kondenzátumban, egészséges felnőttekben 

 

Ebben a vizsgálatban azt vizsgáltuk, hogy a kondenzátum gyűjtés alatt a betegek 

részéről akaratlanul jelen levő, nagyon különböző, változatos légzési mintázat 

befolyásolja-e a H2O2 koncentrációt a kilégzett levegő kondenzátumában. Azt észleltük, 

hogy a mély belégzés mellett gyűjtött kondenzátum H2O2 szintje alacsonyabb, mint a 

normál alaplégzés mellett gyűjtött kondenzátum H2O2 szintje. 
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A légzési típusban észlelhető különbségek részben megmagyarázhatják azt a nagy 

variábilitást, amit a korábban már publikált vizsgálatok hidrogén-peroxid szintjében 

láttunk. 

A kilégzett levegő kondenzátumában számos biomarkert sikerült már eddig is 

kimutatni. Azonban a nagy variábilitás, amit az egyes tanulmányok eredményeiben 

olvashatunk, összemossa a határt a kontrollcsoportok és a betegekben mérhető 

biomarker szintek között. Ez a megfigyelés irányította a figyelmet a kondenzátum 

gyűjtés körüli metodikai kérdések felé. Ezek közül is az EBC alatti légzési mintázat 

befolyásoló szerepe korábban már több alkalommal felvetődött. Állatokon-teheneken- 

végzett modellezés arra engedett következtetni, hogy a spontán légzés paraméterei nem 

befolyásolják a H2O2 koncentrációt (137). 

Az erre vonatkozó human mérések során Schleiss (168) és mtsai összefüggést találtak a 

mért hidrogén-peroxid koncentráció és a gyűjtés során mért kilégzési áramlási sebesség 

között.  

Más kutatások azt igazolták, hogy a percventilláció és a tidal volumen alapvetően 

befolyásolják az EBC mennyiségét (129, 165), de e légzés módjának – mintázatának 

nincs hatása a kondenzátum fehérje és nitrit (165), illetve LT (166) valamint pH (165, 

167) értékére. 

Saját vizsgálatunkban bemutattuk, hogy a H2O2 szint alacsonyabb volt abban az 

esetben, ha mély légvételekkel gyűjtöttünk kondenzátumot, szemben a normál 

légvételek mellett, hagyományos módon gyűjtött értékekkel. A “mély légvételek” 

légzési típusa magas percventillációval és kilégzési áramlással jár. Igaz azonban, hogy 

önmagában egyik említett parameter sem mutatt összefüggést a H2O2 koncentrációval, 

mely utalhat arra, hogy a kondenzátumban mért koncentráció nem felel meg egy az 

egyben a légutakban termelődő és légutakba bejutó H2O2 mennyiségének. 

A korábban már igazolt eredményeknek megfelelően a mi kísérletünkben is a 

kondenzátum mennyiségét növeli a gyűjtés alatt mérhető percventiláció és tidal 

volumen - emelkedés (165, 166).
  

Ez részben a kilégzett levegő abszolút mennyiségét növelte, részben a 

megnövekedett légúti áramlás, turbulencia mértékékét. Ez aztán több részecskét sodor 

magával a kilégzés során a légutak falát fedő folyadékból, mely növeli a kilégzett pára 
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mennyiségét. Ezt az elképzelést magyarázza az kilégzett kondenzátum mennyisége és 

kilégzési áramlási értékek közötti pozitív korrelációt. 

Elismerjük, hogy a vizsgálatunkban alkalmazott mély belégzési típus választása 

kissé pontatlan és több ponton is lehetnek apró különbségek, amikor a beteg ezt a 

légzési típust kivitelezi (mélyebb belégzések, hosszabb kilégzés). Azonban jelen 

vizsgálat is rávilágít arra, hogy a kondenzátum gyűjtés körülményei nem egységesek, 

melyek közül a beteg spontán szubjektív elképzelése a légzési típusokról igen 

kölönböző lehet, ezek hatása pedig a hidrogén-peroxid szintre mérhető. 

Feltételezésünk szerint a légzési mintázat egy fontos faktor, mely befolyásolja a 

kondenzátumban mérhető hidrogén-peroxid szintet. Ez a hatás részben magyarázhatja a 

különböző munkacsoportok eredményei között található eltéréseket. 

A légúti folyadék felhígulást okozó hatása az EBC mintákban mérhető különböző 

markerekre, mely korábban már felvetette egy diluciós faktor meghatározásának 

szükségességét (169, 170). Fontos azonban megjegyezni, hogy a hidrogén-peroxidhoz 

hasonló illékony molekulára ez a fajta diluciós elmélet nem alkalmazható (171). 

Eredményeink a hidrogén-peroxid szint nagy napszaki variabilitást igazoltak, 

mely a folyamatos emelkedést jelent délután felé haladva. Hasonló megfigyelést 

észleltek más munkacsoportok is (172). Az étkezés és a fizikai aktivitás is befolyásolja 

az aktuálisan mért H2O2 szintet a kilégzett kondenzátumban. Számos élelmiszer és 

üdítőital önmagában is tartalmaz H2O2 –ot, vagy emeli a különböző testváladékokban 

mérhető oxidánsok szintjét (173). 

A nagy napszaki ingadozás felveti azt a kérdést, hogy ha a kondenzátum gyűjtés ideje 

valóban befolyásolja a mért értkeket, akkor miképpen lehet kontroll csoportot alkotni 

azon betegek eredményeiből, akik nem tudnak a reggeli órákban jelentkezni a klinikai 

vizsgálatokhoz. 

Végeredményként megállapíthatjuk, hogy a légzési minta befolyásolja a 

kondenzátumban mérhető H2O2 koncentrációt. Azonban a klinikai szituációkban a 

kondenzátum gyűjtés, minden részletre kiterjedő standardizálása nehezen kivitelezhető. 

Emiatt a kilégzett kondenzátumban mérhető H2O2 érték gyulladásos markerként való 

használhatósága korlátozott illetve jól körülhatárolt esetekben használható. 
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Az oxidativ stressz markerek monitorozása mellkasi műtéten átesett, gépi lélegeztetésen 

átesett betegekben 

 

Az eredmények igazolták, hogy kilégzett levegő kondenzátuma biztonságosan 

gyűjthető endotrachealis tubuson keresztül, gépi lélegeztetett betegen. Az így nyert 

kondenzátum elemzése lehetővé teszi a légúti gyulladás észlelését még a klinikai 

tünetek megjelenése előtt. 

A CABG után észlelt légúti neutrofil gyulladás jelenlétét a neutrofil sejtszám 

emelkedése és a BAL-ban mért emelkedett LTB4 szint is megerősíti. 

A kilégzett levegő kondenzátumában mérhető gyulladásos markerek emelkedése a 

lobectomia után magyarázható az anatómiai szituációval, melyben a mintavétel helye 

lobectomianal a mediátor képzés helyével megegyezik, míg a szívműtött betegeknél 

hosszabb utat kell megtenni a tüdőbe, így a molekulák először a keringésbe kell, hogy 

jussanak, majd azután a tüdőbe, ahol secernálódnak illetve diffundálnak a légutakba. 

Másrészt a direkt szöveti károsodás jelentősebb lobectomia esetén, mint CABG-nél, így 

a mediator felszabadulás is törvényszerűen nagyobb. A magasabb mediator szint 

támogatja azt a tényt, hogy lobectomiat gyakrabban követi acut tüdőkárosodás (ALI). 

A szívműtéteket követő légúti gyulladás természete feltehetően más, mint a 

lobectomia esetén a tüdőben zaljó gyulladás. A neutrofil aktiváció és az oxidatív 

károsodás fontos szerepet játszik a műtéti szituációt követő állapotban.(174, 146). 

Végül a mellkasi műtétetek követő légúti gyulladás megjelenésének ideje különbözik 

lobectomia és a szívműtétek után, ami egyes esetekben álnegativ eredményeket adhat a 

mediatorszintekben. 

Ennek a tényezőnek a megítélésére LTB4-et mértünk BAL-ban és EBC-ban CABG előtt 

és után. Adataink azt igazolták, hogy a posztoperatív LTB4 szint hasonló volt EBC-ben 

CABG és lobectomia eseteiben, de a meglepetésre a preoperatív LTB4 szintek a CABG 

esetekben magasabb volt, mint a lobectomiara készülő betegek eseteiben, annak 

ellenére, hogy a lobectomisalt betegek nagyobb része dohányzott. 

Az egyetlen lényeges különbség a két csoport között az, hogy a CABG-re készülö 

beteget mindannyian szedtek aszpirint, melyet 1 héttel-48 órával a műtétet megelőzően 

abbahagyták. Vizsgálataink mindig alkalmazkodtak a klinikai szituációhoz, az mindig 

elsőbbséget élvezett. 
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Például nem tudtunk BAL-t kivitelezni a lobectomisalt betegeknél, tekintettel arra, hogy 

dupla-lumenű tubust használtunk, de ennek lumene túl szűk a felnőtt bronchoscopnak, 

ami miatt a BAL végrehajtásához a preop. és posztoperatív időszakban a beteget újra 

kellett volna intubálni, melyet nem vállaltunk. Hasonlóképpen a posztoperatív 

időszakban tervezett kondenzátum gyűjtés és BAL kivitelezését a műtét hosszához és 

körülményeihez (extubálás, ébresztés) kellett igazítani. A biomarkerek szintjét biztosan 

befolyásolják a BAL és EBC során természetesen keletkező mesterséges diluciós 

faktorok. 

Mindezzel együtt a LTB4 szint szignifikánsan emelkedett volt akkor is, ha a LTB4 

szintet a BAL protein szintre vonatkoztattuk. Az EBC minták eredményei értékeléséhez 

nincs egy BAL-hoz hasonló - elfogadott diluciós faktor, valamint az EBC mennyisége 

olyan kicsi, hogy ez nehezíti az eredmények értékelését. 

A kilégzett kondenzátumban már több gyulladásos markert sikerült kimutatni a 

különböző légúti betegségben. Például, 8-izoprosztánt, Cisz-LT-t, hidrogén- peroxidot 

asztmában, LTB4-et és hidrogén-peroxidot COPD-s betegeknél, LTB4–et és IL-6-ot, 8-

izoprosztánt cystás fibrosisban, valamint hidrogén-peroxidot bronchiectasiaban.Bár a 

légutak  savassága-pH viszonyainak valódi értéke  és detektálhatósága sok vitát 

váltottak ki, számos tanulmány leírt pH csökkenést  asztma akut exac,COPD, 

bronchiectasia és CF eseteiben. A szájüregi nyál okozta kontamináció lehetősége 

mindvégig erős kritikával illetett kérdése az EBC mintákban mért markerek valódi 

értékének. Az intubált betegektől nyert kondenzátum természetéből adódóan nem 

szennyeződhet nyállal, így a mért értékek a légutak valós állapotáról tanuskodnak így a 

szájüregi hatások módosító hatását ezen esetekben elvethetjük. A viszgálatunkban mért 

pH eltérések az intubált betegeken azt mutatták, hogy a kilégzett koncentrátumban mért 

pH csökkenése jó jelzője a distalis légutakban kialakuló és kezdődő gyulladásnak. 

Az EBC-ben mérhetőek az oxidativ stresszben szerepet játszó mediatorok és 

markerek, melyeket lélegeztetett betegtől vettek a posztoperativ időszakban, kialakul 

ARDS esetén (100, 118). Ezt támogatja az egészséges, műtétet kiállt beteg 

kondenzátumában mérhető alveolaris proteinek (177).  

A kardiopulmonalis műtéteken átesett betegnél észlelt fokozott oxidatív stressz 

összefügg az ischaemia-reperfúzió (178) károsító mechanizmussal és a légúti károsodás 

(179) okozta neutrofil aktivációval. Bár ismételten megmutattuk a neutrofil beáramlást a 



 73 

légutakba, melyet a BAL neutrofil sejtszám emelkedése igazolt a szívműtéten átesett 

betegeken, a neutrofilek funkciójának aktivitását jelző myeloperoxidáz a posztoperatív 

időszakban csak 5 betegben volt detektálható a 19 beteg közül. Ennek az lehet a 

magyarázata, hogy a lobectomia önmagában mérsékelt stimulus a gyulladás 

beindulásához, másrészt az eredendően is alacsony fehérjetartalmú EBC-ben jelenlevő 

myeloperoxidazok alacsony koncentrációja a méréshez használt immunoassay detekciós 

limitjének alsó értékéhez közelítenek. A MPO mérése azonban változatlanul hasznos 

lehet a nagy tüdőparenchyma károsodásával járó Intenziv ellátást igénylő esetekben pl-

ARDS-ben. Másrészt a segítséget jelenthet a légúti neutrofil aktivitás monitorozására 

valamint a therápiás válasz megítéléséhez.(180). 

Nem találtunk különbséget a másik ismert oxidativ stressz marker, a 8-izoprosztán 

esetében sem CABG, sem lobectomia útán, de a mért értékek hasonló tartományba 

estek. Ezt az eredményt befolyásolhatta a gyűjtés időpontja (30 perccel a műtét után), 

ugyanis a 8-izoprosztán in situ az arachidonsav –szabadgyökök indukálta 

peroxidációjával keleztkezik a lipidmembránokban és foszfolipázok segítségével ürül ki 

(181). Csak a szabad izoprosztán mérhető azokkal a módszerekkel, melyeket a 

különböző tanulmányokban használtak, szemben a hidrogén-peroxiddal, mely a 

termelődés után azonnal az extracellularis térbe kerül, és azonnal mérhetővé válik.   

Végeredményként megállapíthatjuk, hogy a kilégzett levegő kondenzátuma biztonságos 

non-invazív módszer a disztális légutak vizsgálatához, és megfelelően szenzitiv 

módszer a légúti gyulladás és az oxidativ stressz monitorozásához azokban az 

esetekben, amikor a műtéti szituáció stressz körülményei még nem okoznak klinikailag 

definitiv légúti károsodást. Az EBC megfelelő módszer ahhoz, hogy kiváltsa a 

bronchoalveolaris lavaget az alsó légúti folyamatok megfigyelésében és 

monitorozásában. 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

7. Összefoglalás  

A légúti gyulladás jellege különbözik egymástól az egyes klinikai kórképekben. A 

gyulladásos folyamatokat oxidatív stressz kíséri, amely során olyan mediátorok 

képződnek, melyek a légúti megbetegedések kialakulásának fontos, de eddig csak 

részben ismert faktorai. A kilégzett levegő kondenzátumának gyűjtése a légúti 

folyamatok közvetlen non-invazív mintavételezési módja. Vizsgálataimban az oxidativ 

stressz során felszabaduló különböző molekulák (leukotrien-, hidrogén-peroxid-, 8-

izoprosztán-szint) mérésével foglalkoztam. Részben metodikai szempontokat, részben a 

terhelés indukálta bronchospazmus, illetve a mellkas sebészeti műtét miatt altatáson 

átesett betegek légúti válaszának pathomechanizmusát vizsgáltam. 

Egy új online mediátor mérési módszert egészséges felnőttekben vizsgálva 

megfigyeltük, hogy a H2O2 minden egyes vizsgált személy kondenzátumában 

detektálható volt, a hidrogén-peroxid szint napszaki ingadozást mutat. A kondenzátum 

gyűjtésekor alkalmazott különböző légzési típusok befolyásolják a kondenzátumban 

mérhető hidrogén-peroxid szintet.  Ezek a metodikai megfigyelések felhívják a 

figyelmet a mérési eredmények reprodukálhatóságát befolyásoló új szempontokra. 

Asztmás betegekben kimutattuk, hogy fizikai terhelés hatására a különböző 

időpontokban mért Cisz-LT koncentráció összefüggést mutat a terhelés - okozta 

időarányos FEV1 változással. Ezen kívül a kiindulási FENO értéke jól korrelált a 

maximális FEV1 csökkenéssel, vagyis az emelkedett FENO érték prediktív értékkel bír 

terhelés hatására kialakuló légúti obstrukció tekintetében. Mellkasi műtétek után 

gyűjtött kondenzátumában emelkedett gyulladásos marker szinteket (hidrogén-peroxid, 

LTB4) mértünk a lobectomia után, valamint csökkent pH értéket, amelyet nem 

észleltünk a coronaria bypass műtét után. A magasabb mediator szint összefüggésben 

állhat azzal, hogy a lobectomiat gyakrabban követi acut tüdőkárosodás. 

Végeredményként megállapíthatjuk, hogy az on-line H2O2 monitorozási 

módszer reprodukálhatóan igazolja a mediátor szint változását napszaktól és légzési 

mintázattól függően. A kilégzett Cisz-LT szint emelkedése, összefüggése a 

bronchokonstrikció mértékével erősíti a leukotriének terhelés-indukálta 

bronchospazmusban betöltött szerepének lehetőségét. A mellkasi műtéten átesett 

betegeken kapott kilégzett biomarker változások pedig felhívják a figyelmet a műtét 

következményeként zajló légúti oxidatív stressz jelentőségére. 
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7. Summary 

The type of airway inflammation is diverse in the different diseases. The airway 

inflammation comes along with oxidative stress, a process where mediators are released 

which certainly contribute to the development of airway diseases in a yet partially 

understood manner.The collection of exhaled breath condensate is a direct, non-invasive 

method for sampling airway processes. In my studies different molecules released 

during airway inflammation (leucotriene, hydrogen-peroxide, 8-isoprostane levels) were 

determined. In addition to methodological aspects, the pathomechanisms of exercise 

induced bronchospasm and of responses to mechanical ventilation in thoracic surgery 

patients were investigated in my studies. 

Analysing a novel on-line mediator detection method we observed that H2O2 was 

detectable from the condensate of each healthy subject and shows diurnal changes. The 

different respiratory types practiced during condensate collection had influence on the 

H2O2 levels measured from the condensate. These methodological observations 

highlight new aspects that can modify the reproducibility of measurement results.In 

case of asthmatic patients we have shown that in response to physical exercise the 

Cys-LT concentration measured in a time course correlates with FEV1 changes in the 

same period of time. Otherwise, baseline FENO has a good correlation with the maximal 

FEV1 decrease, so baseline FENO predicts the level of exercise induced airway 

obstruction. On the other hand, the FENO level and the increase in the Cys-LT 

concentration correlate significantly in asthmatics. In thoracic surgery patients we 

measured elevated levels of inflammatory markers (LTB4 and hydrogen peroxide) but 

lower pH in the exhaled breath condensate after lobectomy, in contrast to coronary 

bypass surgery cases. These increased levels of biomarkers might be in connection with 

the acut lung injury that often follows lobectomy. 

In summary, the on-line H2O2 monitoring method reproducibly proves the 

changes in the mediator levels that depend on a diurnal rhythm, and also on breathing 

type, in the exhaled breath condensate. The connection between the elevated levels of 

exhaled Cys-LT with the levels of bronchoconstriction supports the roles of leukotrienes 

in the pathomechanism of exercise-induced bronchoconstriction. Changes in biomarker 

levels in patients with thoracic surgery draw the attention onto the significance of the 

oxidative stress resulted from the operation. 
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