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Bevezetés  

 

Az oxidatív gyökök képződése folyamatos a szervezetben, az oxidáns-antioxidáns 

egyensúly dimamikus fennállása kifinomult szabályozó merchanizmusok 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 szabad gyök 

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 mechnanikus és 

oxidatív stressz játszik szerepet. A bronchospazmus 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 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 

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. 
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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, melyek vizsgálata nem 

terhelő non-invaziv légúti vizsgáló módszerekkel új eredményeket hozhat. Fizikai terhelés és 

speciális betegséghelyzetet jelentő lélegeztetési szituáció során a korábbiakban szintén 

nehézkes volt a légúti mintavételezés, bár az intenziv ellátás körülményei közé került 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 befolyásolják-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. 

 

 

 

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 
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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 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 
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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. 

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. 
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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. 

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)szájöblítést követően a standard eljárásnak megfelelően.A 
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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 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. 

 

Kondenzátum gyűjtése R-Tube rendszerrel 

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

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.  

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.  

 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 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 . 
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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. 

 

BAL kivitelezése 

BAL elvégzésére a kondenzátum gyűjtése után került sor fiziológiás sóoldattal 60 ml-es 

frakciókban 3 egymást követő alkalommal. Jobb oldalon a kp.lebeny különböző 

szegmentumai felől a műtét előtt és után  történt mintavétel. A visszanyert 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. 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. 
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Hidrogén-peroxid mérés colorimetrias módszerrel 

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. 

8-izoprosztán meghatározása 

8-izoposztán mérésére tömegspektrometria módszerével történt. 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. 

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 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 terhelés indukált asztmás betegcsoport esetén 

 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 
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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. 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. 

 
 

 

Eredmények  

 

Cisz-Leukotrien szint változása 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).  
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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 

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). 

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). 

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; ), de nem 

találtunk hasonló összefüggést az egészséges csoport adatai között (n = 6; r = 0,27 ; p =0,60). 

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) 

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

vs. 6 ppb /5-8/, p<0,001). 

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 különbözik az egyes 
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alcsoportokban, a különböző időpontokban végzett méréseknél (p=0,52; két utas ANOVA). 

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-

EIBcsoport:161 pg/ml /98-232/ és 174 pg/ml /120-224/, 0 és 10 perccel a terhelés után, 

p=0,47; ismételt ANOVA). 

A mediátor szintjében mérhető legnagyobb változás az EIB csoportban szignifikánsan 

magasabb, mint a nem- EIB csoportban (111 ± 108% vs. 21 ± 46%; p=0,03). 

 

Hidrogén-peroxid szint változása különböző légzési típusok esetén gyűjtött kondenzátumban 

egészséges felnőttekben  

 

H2O2  szint napszaki ingadozása EBC-ben 

Szignifikáns hidrogén-peroxid-koncentráció emelkedést 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.  

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). 

A légzési típus hatása az EBC térfogatára(volumenére) és a H2O2 koncentrációra 

Az összegyűlt kondenzátum mennyisége szignifikánsan emelkedett a légzési térfogat( tidal 

volumen) növekedésével. 

Ezzel párhuzamosan a mért  H2O2 koncentráció szignifikánsan csökkent a nagy légvételek 

mellett gyűjtött mintákban(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, az  49 és 54% volt az egyes 

csoportokban. 

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). 



 13 

 

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.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. 

 

Oxidativ stressz markerek mérése mellkasi műtéten átesett betegeken 

 
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. 

Vizsgálataink közben a betegek klinikai állapotára voltunk elsősorban figyelemmel. 

 

Gyulladásos légúti markerek CABG és lobectomia után - BAL – EBC  

 

H2O2 szintek összehasonlítása 

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. 

8- izoprosztán szintek összehasonlítása 

A lobectomia illetve a CABG műtét kapcsán vett kondenzátum mintáiban ugyan 

tendenciájában csökkent a 8-izoprosztán szint a potszoperativ 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 érték hasonló volt a két betegcsoportban 

pH mérése 

Lobectomizált betegeknél a pH érték szignifikánsan csökkent ( 6 (5,7–6,4) 
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preoperatív értékről 5,5 (5,3–6) posztoperatív értékre(n=19; p=0,02)). 

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

mértékű (n=26; p=0,1). 

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). 

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 . 

A CABG műtét előtti és utáni EBC minták viszont nem mutattak szignifikáns LTB4 

különbséget (26.ábra). 

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. 

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. 

 

 

Következtetések  

 

I. Vizsgálatunkban kimutattuk, hogy  fizikai terhelés hatására a kilégzett kondenzátumban 

különböző időpontokban mért Cisz-LT koncentráció megfelelt a terhelés okozta időarányos  

FEV1 változásnak. Ezen kívül szoros a kiindulási FENO értéke jól korrelált és a maximalis 

FEV1 csökkenés között az asztmás betegcsoportban, vagyis az emelkedett FENO érték előre 

vetíti mért terhelés hatására kialakuló légúti obstrukció mértékét.Másrészt  az FENO szint és a 

terhelést követő Cisz-LT koncentráció növekedése az asztmás csoportban szorosan összefügg. 

A terhelés-indukálta bronchoconstrictio a betegek 41%-ban volt megfigyelhető. 
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A EIB alcsoportot külön megvizsgálva kimutatható volt az FENO szignifikánsan magasabb 

értéke a többi asztmással összehasonlítva(nem –EIB csoport).Kimutattuk továbbá, hogy a 

Cisz-LT szint terhelés hatására magasabb volt a terheléssel indukálható asztmás csoportban, 

míg alacsonyabb a  terheléssel nem provokálható csoportban. 

 

II. Megfigyelésünk során bizonyítottuk, hogy a H2O2  minden egyes vizsgált személy 

kondenzátumában detektálható volt az on-line hidrogén-peroxid mérési módszerrel.A on-

line/biosensorral történő analítikai módszerrel végzett  reprodukálhatósági vizsgálatok 

igazolták a módszer megbízhatóságát.Vizsgálatainkkal megállapítottuk, hogy a kilégzett 

levegő kondenzátumában mérhető hidrogén-peroxid szint napszaki ingadozást mutat.A 

reggeli órákban vett EBC-ben mérhetünk legalacsonyabb markerszintet.. 

III.A kilégzett levegő kondenzátum gyűjtésekor alkalmazott szélsőségesen különböző légzési 

típusok befolyásolták a kondenzátumban mérhető hidrogén-peroxid szintet.A nagy 

légvételekkel történt EBC gyűjtés során, minden személynél alacsonyabb H2O2 szintet 

mértük,mint ha hagyományos normál alaplégzéssel lélegeztek.Fordított tendenciát találtunk a 

ellentétes sorrendben történt mintagyűjtés és hidrogén-peroxid szint között. 

 

IV. A kilégzett levegő kondenzátumában emelkedett gyulladásos marker szinteket mértünk a 

lobectomia után(hidrogén-peroxid,LTB4) illetve csökkent pH értéket melyet nem észleltünk a 

CABG eseteiben.A magasabb mediator szint támogatja azt a tényt, hogy lobectomiat 

gyakrabban követi acut tüdőkárosodás (ALI) . 

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 sztressz körülményei még nem okoznak klinikailag definitiv légúti károsodást. 

Kiválthatja a bronchoalveolaris lavaget az alsó légúti folyamatok megfigyelésében és 

monitorozásában. 
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