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RÖVIDÍTÉSEK 

 

ATS: Amerikai Tüdıgyógyász Társaság 
Ca: kálcium 
CF: cystás fibrosis 
Cl: klór 
CO2: szén-dioxid 
COPD: krónikus obstruktív légúti betegség 
CRP: C-reaktív protein 
CV: variációs koefficiens 
DNS: dezoxiribonukleinsav 
EIA/ELISA: enzim immunoassay  
ERS: Európai Tüdıgyógyász Társaság 
GSSG: glutathion 
HCO3

-: bikarbonát 
H2O2: hidrogén-peroxid  
HPLC: magasnyomású folyadék kromatográfia 
IFNγ: interferonγ 
TNFα: tumornekrózis faktorα 
IL: interleukin 
ILD: interstitialis tüdıbetegség 
8-IP: 8-isoprostan  
K: kálium 
LTB4: leukotrien B4 
LTC4, LTD4, LTE4, cys-LT: cysteinil leukotrienek 
MDA:  malondialdehid  
Na: nátrium 
NADH: nikotinsav-amid dehidrogenáz 
NH3: ammónia 
NSCLC: nem kissejtes tüdırák 
NT: nitrotyrozin  
PAP: pulmonalis artériás nyomás 
PGD2, PGE2: prosztaglandinok 
RANTES: egy cytokin (Regulated on Activation, Normal T Expressed and Secreted) 
ROS: reaktív oxigén gyökök 
RS-NO: nitrosothiolok 
TXA2, TXB2: thromboxanok 
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BEVEZETÉS 

 

Nem is olyan régen, százötven évvel ezelıtt a cukorbetegséget a vizelet 

megkóstolásával állapították meg az orvosok. Mára teljesen természetessé vált, hogy a 

vizelet és a vér kémiai elemzésével betegségek egész sora ismerhetı fel. Két éve a 

média (http://www.sciencedaily.com/releases/2006/01/060106002944.htm) is átvette a 

hírt, amely szerint kutyák képesek megkülönböztetni tüdırákos betegek leheletét az 

egészségesekétıl. Kutatásainkat az az álom indította el, hogy egyszer a lehelet pára 

vizsgálata alkalmas lesz tüdıbetegségek kimutatására. 

 

A lehelet tesztek már ma sem szorítkoznak a laikusok által is ismert alkoholszondára, 

illetve a fokhagymafogyasztás megállapítására. A klinikumban a kilélegzett gázok 

analízisén alapuló módszerek terjedtek el. A gastroenterologia megelızte a 

pulmonologiát a kilégzési tesztek alkalmazásában. A lactose illetve lactulose 

fogyasztását követıen a kilehelt hidrogén tejcukor érzékenységre (lactose intolerantiára) 

illetve a vékonybél flóra megváltozására (bacterialis contaminatiora) utal (Metz és mtsai 

1975), a gyümölcslébe kevert radioaktív urea bevitelt követıen a leheletben mérhetı 

C13 tartalmú szén-dioxid a gyomor Helicobacter pylori fertızöttségét bizonyítja 

(Graham és mtsai 1987).  

 

A légúti betegségek diagnosztikájában és monitorozásában elsıként elterjedt lehelet 

teszt a kilélegzett nitrogén-monoxid vizsgálat (Antus és Horváth 2007). A kilélegzett 

nitrogén-monoxid szintje megemelkedik extrinsic asthma bronchiale esetén, de kisebb 

mértékben más gyulladásos légúti betegségekben, például krónikus obstruktív 

tüdıbetegség (COPD) exacerbatiojakor, cystás fibrosis (CF) felülfertızıdésekor és 

tüdıátültetett betegeknél akut illetve krónikus kilökıdés és infectio esetén. A kilélegzett 

nitrogén-monoxid szintje alacsony primer ciliaris dyskineziás betegekben, ezért a 

nitrogén-monoxid mérés a betegség szőrıvizsgálatára is alkalmazható. Ezen kívül a 

kilélegzett nitrogén-monoxid szint csökken dohányosokban. A kilélegzett szén-monoxid 

szint viszont emelkedik aktív dohányosok leheletében, és a dohányzás leszoktatási 

programokban az együttmőködés ellenırzésére alkalmas. 
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A kilélegzett nitrogén-monoxid szint jól korrelál a légúti hyperreactivitassal és a vér 

illetve a köpet eosinophil sejtszámával, viszont nem mutat összefüggést sem a 

légzésfunkciós eredményekkel, sem a vér gyulladásos paramétereivel (fehérvérsejt 

szám, vérsejtsüllyedés, CRP). A légúti gyulladás mértékét a légzésfunkciós értékek 

illetve a vér gyulladásos paraméterei nem jellemzik jól. A köpet indukció és a 

bronchoalveolaris lavage invazív, valamint idı- és költségigényes módszerek. A légúti 

gyulladás megítélésére kívánatos volna egy megbízható, egyszerő és a nitrogén-

monoxidnál specifikusabb vizsgáló eljárás kidolgozása. 

 

Hideg téli idıben láthatóvá válik a leheletünk. Ha néhány percen át egy hideg csıbe 

lélegzünk, akkor a leheletünk a csı falán kicsapódva folyadék formájában 

összegyőjthetı (1. ábra). Ezt a folyadékot nevezzük lehelet párának (angolul elterjedt 

megnevezésének szó szerinti fordítása: kilélegzett levegı kondenzátum). A lehelet 

párában oldott gázok, ionok, gyulladásos markerek, és fehérjék mutathatók ki. 

Tüdıbetegek leheletében bizonyos összetevık megemelkedését írták le.  

 

 

 

1. ábra. A lehelet pára győjtése EcoScreen berendezéssel 
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Dolgozatomban összefoglalom a lehelet pára kutatás eredményeit és kihívásait. 

Ismertetem a lehelet pára pH mérésének jelentıségét. Bemutatom a lehelet pára 

kémhatásának meghatározására általam kidolgozott szén-dioxid szinthez illesztett 

számításos módszert, ami jelenleg a lehelet pára vizsgálatok közül a legmegbízhatóbb 

eljárás. A korábbi kutatásokat és saját eredményeimet is két részre tagolom. Elıször 

egészségesek leheletének vizsgálatával foglalkozom, azután kitérek a módszerek 

alkalmazhatóságára különbözı tüdıbetegségek körében. Munkámnak elsısorban 

módszertani jelentısége van, ezért a korábbi kutatások és saját eredményeim 

összefoglalása során is ezt a részt domborítom ki. Viszont klinikusként fontosnak 

tartom, hogy a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjait se tévesszem szem elıl. 

 

Szeretném, ha írásom nemcsak a PhD fokozat megszerzéséhez szükséges disszertáció 

lenne. Magyarország a lehelet pára kutatásból jelentısen kivette a részét, és további 

kutatók érdeklıdésére is számíthat. Az ı tájékozódásukat szeretném megkönnyíteni a 

sokszor félrevezetı nemzetközi irodalomban, és munkájukhoz kívánok alapot és 

ötleteket nyújtani. 
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A LEHELET PÁRA ÖSSZETÉTELE 

 

Mi minden található a leheletünkben és hogyan jutnak ezek az alkotóelemek a 

leheletbe?  Ezekre az izgalmas kérdésekre keresek feleletet ebben a fejezetben az 

irodalom áttekintésével. Az összefoglaló vezérfonala az ATS/ERS Task Force Report 

(Horváth és mtsai 2005). 

 

Az eredmények megbízhatóságát a következı szempontok szerint értékelem: Milyen 

analitikai módszerekkel mutathatók ki a lehelet pára egyes alkotóelemei? Mekkora a 

módszerek méréshatára (más néven detektációs limitje, a legkisebb kimutatható 

mennyiség, ami statisztikailag szignifikánsan eltér a nullától)? Milyen széles 

tartományban szór az alkotóelemek koncentrációja? Ellenırizték-e a kapott eredmények 

visszamérhetıségét (vagyis ugyanazon minta két egymást követı mérése során kapott 

eredmények egyezését) és idıbeli variabilitását (vagyis a különbözı idıpontokban 

győjtött minták mérése során kapott eredmények közötti eltérést)? Megerısítették-e 

egymás eredményeit a különbözı kutatócsoportok? (1. táblázat) 

 

Víz 

  

A lehelet pára nagyon híg vizes oldat (Horváth és mtsai 2005). Teljes mennyiségének 

több mint 99.9% víz. Ez a víz nagyobb részben a kilehelt vízgızbıl, kisebb részben a 

kilélegzett levegı által a légutakat borító folyadékból elsodort cseppecskékbıl győlik 

össze a kondenzáló felszínen. A lehelet párába beleoldódhatnak a vízgızzel együtt 

kilehelt gázok (illékony komponensek) és belekerülnek a cseppecskékben oldott 

molekulák (nem illékony komponensek). A légutakat borító folyadékról leszakadó 

cseppecskék különbözı méretőek, és feltehetıen különbözı koncentrációban 

tartalmazzák annak összetevıit. 
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1. táblázat. A lehelet pára mérések megbízhatósága. Dılt betővel szedtem saját 
méréseim eredményeit, amit a disszertáció késıbbi fejezeteiben ismertetek, ám a 
teljesség kedvéért a táblázatban is feltüntettem.  
(Rövidítések: x: nem értelmezhetı, X: nincs adat, CO2: szén-dioxid, NH3: ammónia, 
ROS: oxigén gyökök, MDA: malondialdehid, H2O2: hidrogén-peroxid, 8-IP: 8-
isoprostan, RS-NO: nitrosothiolok, GSSG: glutathion, NT: nitrotyrozin; VA: vérgáz 
analizátor, SFM: spektrofotométer, EPR: elektron paramágneses rezonancia 
spektroszkópia, LC/MS: folyadék kromatográfia/tömegspektroszkópia, HPLC: magas 
nyomású folyadék kromatográfia, FM: fluorimetria, CM: colorimetria, CL: 
chemiluminescentia, KG: ion kromatográfia, ME: mikroelektród, IF: indikátor festék, 
IA: ion analizátor, VK: vezetıképesség, EIA/ELISA: enzim immunoassay, GC/MS: gáz 
kromatográfia/ tömegspektroszkópia, PCR: polymerase láncreakció, SB: southern blot) 
 
 
 

 módszer méréshatár tartomány visszamérés variabilitás munkacsoport 
Víz x x x x x x 

CO2 VA 0.1 kPa 0.5-5.3 kPa x x 1 

NH3 SFM  12-1200 µM X 10-180% >2 

ROS EPR x x X 5-87% 1 

MDA LC/MS, HPLC 1 nM 15-55 nM X <15% 2 

H2O2 FM, CM, CL 0.1 µM 0-1 µM X 17-930% >2 

lactate KG, FM X 4±2 µM X X 1 

acetát KG X 15±10 µM X X 1 

pH ME, IF 0,01 6.5-8 X <5% >2 

pH VA 0,01 6-7 <0.03 <5% 1 

Na KG, ME, IA, VK 0.5 µM 7±6 µM <2% X 1 

K KG, ME, IA, VK 0.5 µM 5±4 µM <2% X 1 

Ca KG, ME, IA, VK 0.5 µM 5±2 µM <2% X 1 

Cl KG, ME, IA, VK 0.5 µM 6±4 µM <2% X 1 

8-IP ELISA, GC/MS 3.9 pg/ml 3.9-39 pg/ml X 6-66% >2 

LTB4 ELISA, GC/MS 13 pg/ml 0-220 pg/ml X X >2 

nitrát SFM, FM, CL 0.1 µM 1-120 µM X X >2 

RS-NO CM 0.025 µM 0-2 µM X X 2 

GSSG HPLC 2 nM 14±0.8 nM X X 1 

NT EIA 3.9 ng/ml 0-10 ng/ml X X >2 

protein CM 1 µg/ml 0-10 µg/ml X X >2 

IL-6 ELISA 1.5 pg/ml 3.5±0.2 pg/ml X X 1 

urea KG 0.25 µM 0.25-1 µM ~20% X >2 

adenozin HPLC 2 nM 6-12 nM <10% <10% 1 

DNS PCR, SB nyomokban x X X 1 
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Illékony alkotóelemek 

 

Szén-dioxid 

 

A szén-dioxid a sejtekben az anyagcsere folyamatok során keletkezı égéstermék, a 

vérárammal jut a tüdıbe, és a hajszálerek és az alveolusok falán keresztül kerül a 

kilehelt levegıbe. A szén-dioxid a szervezet sav-bázis egyensúlyában fontos szerepet 

tölt be. Légzési elégtelenség esetén a felszaporodó szén-dioxid respiratoricus acidosist 

okoz. Fordítva, metabolicus acidosis esetén hyperventilatio révén csökken a vér szén-

dioxid szintje és nı a vér pH. 

 

A szén-dioxid a lehelet párában nagyobb részben oldott állapotban, kisebb részben 

bikarbonát formájában van jelen. A szén-dioxid a lehelet pára legjelentısebb illékony 

komponense (Kullmann és mtsai 2007). Mennyiségét korábban mégsem határozta meg 

senki. 

 

Ammónia 

 

Az ammónia a szervezet nitrogén háztartásának a meghatározó eleme. Két biokémiai 

folyamatban vesz részt, az urea ciklusban és a glutamin-glutamát átalakulásban. Az urea 

a vesén keresztül kiürül a szervezetbıl. A glutamin a fehérjéket alkotó húsz aminosav 

egyike. Az aminosav anyagcserében kiemelt szerepe van, mert más aminosavak 

szintéziséhez nitrogént szolgáltat. A keringı aminosav készlet felét teszi ki (Olde 

Damink és mtsai 2002). 

 

Normál körülmények között a vékonybél az aminosavak enzimatikus bontása, a 

vastagbél az aminosavak és az urea bakteriális bontása révén juttat ammóniát a portalis 

keringésbe. A máj a portalis keringésbe jutott ammóniát ureává alakítja. Az izom az 

ammóniát glutamin képzéshez használja. A vese glutamint bont. Tehát a bél és a vese 

ammóniát termel, a máj és az izom ammóniát vesz fel (Olde Damink és mtsai 2002). 
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Portalis encephalopathia esetén a vér ammónia szintje a normális háromszorosára 

emelkedik. Májbetegek gastrointestinalis vérzése során a szisztémás keringés 

megemelkedett ammónia szintjéhez a porto-szisztémás shuntök, és a máj csökkent 

ammóniasemlegesítı képessége is hozzájárul a fokozott ammóniaképzés mellett (Olde 

Damink és mtsai 2002). Erıs izommunka során megemelkedik a vér és a lehelet 

ammónia szintje (Ament és mtsai 1999). Veseelégtelenség is emelkedett ammónia 

szinttel járhat. 

 

A leheletben talált ammónia elvben a vérkeringésbıl, a légutak glutamináz aktivitásától 

(Hunt és mtsai 2002), a száj baktérium flórájától és a Helicobacter pylorival fertızött 

gyomorból is származhat. Tekintettel azonban arra, hogy tracheostomisált betegek 

leheletében 80%-kal alacsonyabb ammónia szintet mértek, mint a szájon át kilehelt 

mintákban (Effros és mtsai 2002, Wells és mtsai 2005), és H. pylori fertızöttek 

nyálában nem találtak magasabb ammónia szintet H. pylori negatív személyekhez 

képest (Huizenga és mtsai 1999), ezért feltételezhetı, hogy a lehelet ammónia tartalma 

elsısorban a szájüregbıl származik. 

 

Az ammónia a lehelet párában nagyobb részben ammónium formájában, elenyészı 

részben oldott állapotban van jelen. Az ammónium a NADH oxidációján alapuló 

spektrofotometriás módszerrel határozható meg. A módszer méréshatára 10 µM. 

Egészségesek lehelet párájában ezerszeres ammónium koncentráció eltéréseket mértek 

(14-1220 µM, Hunt és mtsai 2002) és magas egyéni variabilitást találtak (CV: 10-180%, 

Wells és mtsai 2005). Visszamérhetıségre nem találtam adatot. 

 

Szabadgyökök 

 

Oxigén gyökök a tüdıben füst belégzéskor vagy a légutak gyulladásos állapotaiban 

keletkezhetnek. A folyamatot oxidatív stressznek nevezik. Kísérleti körülmények között 

oxidatív stressz idézhetı elı ózon belélegeztetéssel. Az oxigén gyökök a sejtmembrán 

makromolekuláival, fehérjékkel és DNS-sel reagálva aldehideket és alkánokat, oxidált 

aminosavakat és oxidált nukleotidokat képezhetnek. 
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Elektron paramágneses rezonancia spektroszkópiával a lehelet párában szabadgyökök 

mutathatók ki (Rosias és mtsai 2006/1). A vizsgálat egy pirrol származék szabadgyök 

kötödés hatására kialakuló elektromágneses jelképzésén alapszik. A jel intenzitása a 

minta összes szabadgyök tartalmára utal, de nem képes sem azonosításukra, sem 

koncentrációjuk meghatározására. Az egyéni variabilitás 5-87% között változott. A 

mintákhoz kevert szabadgyök közömbösítı kataláz enzim megszüntette a jelképzést. 

 

Hidrogén-peroxid 

 

A hidrogén-peroxid a gyulladásos folyamatok és az oxidatív stressz során keletkezı 

szuperoxid ionokból képzıdik a szuperoxid dismutáz enzim hatására. Az enzim 

fehérvérsejtekben és a légutakat borító epithel sejtekben is megtalálható.  

 

A lehelet pára hidrogén-peroxid tartalma colorimetrikus, fluorimetrikus vagy 

chemiluminescens módszerrel határozható meg. A mérések torma-peroxidáz reakción 

alapulnak. Az enzim a hidrogén-peroxid vízzé alakítása mellett a precursor molekulát 

erısen reaktív köztes termékké alakítja, ami azután kimutatásra alkalmas dimert képez. 

A kilégzett hidrogén-peroxid szintén a torma-peroxidáz reakción alapuló elektrokémiai 

módszerrel is mérhetı (Razola és mtsai 2002). Az enzimet egy elektróda felszínén pirrol 

győrőkhöz kötik, ami a hidrogén-peroxid koncentrációval arányos feszültség eltérést 

mutat. 

 

A módszerek méréshatára 0.1 µM körül van. Hasonló fluorescens módszeren alapuló 

flow injection módszer méréshatára 0.04 µM (Svensson és mtsai 2002). Egészségesek 

leheletében 0-1 µM hidrogén-peroxidot találtak (Svensson és mtsai 2002). Az egyéni 

variabilitás nagyon magas, CV: 17-930% (Schleiss és mtsai 2000). Visszamérhetıségrıl 

nem találtam adatot.  

 

Aldehidek 

 

Aldehidek oxidatív stressz hatására keletkezhetnek a sejtmembrán telítetlen 

zsírsavaiból. A szabadgyökök által okozott károsító hatások közül a lipid peroxidációt 
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tanulmányozták legrészletesebben. A sejtmembránok telítetlen zsírsavaiból, az 

olajsavból, a linolénsavból és az arachidonsavból elsısorban malondialdehid, acrolein, 

n-hexanál, n-heptanál, n-nonanál, 4-hydroxyhexenál és 4-hydroxynonenál képzıdik 

oxidatív stressz hatására.  

 

Az aldehidek koncentrációját folyadék kromatográfia/légköri nyomású kémiai ionizáló 

tandem tömegspektroszkópia (LC/APCI-MS/MS) módszerrel mérték lehelet párában 

(Andreoli és mtsai 2003). A malondialdehid, az acrolein és az n-alkanálok minden 

mintában kimutathatók voltak, a 4-n-alkenálokat csak néhány mintában sikerült 

kimutatni. A méréshatár 1 nM körüli, a mért koncentrációk 1-50 nM tartományba estek. 

Visszamérhetıségre a közölt adatok alapján nem lehet következtetni. Az átlagos idıbeli 

variabilitást 15% alatt találták (Corradi és mtsai 2003/1).  

 

Egy magas nyomású folyadék kromatográfiát (HPLC) alkalmazó másik vizsgálat is 

hasonló tartományban mért malondialdehidet (Lärstad és mtsai 2002). A lipid 

peroxidáció végtermékei thiobarbiturát kötı képesség alapján spektrofluorimetriás 

módszerrel is kimutathatók. A 0.05 nM körüli méréshatár mellett egészségesek 

leheletében nem találtak kimutatható mennyiségő aldehidet (Antczak és mtsai 1997). 

 

Szerves savak 

 

Az ecetsav és a tejsav az anaerob anyagcsere termékei. A nyálban a száj baktérium 

flórája termeli ıket. Disszociálatlan formájukban illékonyak, disszociált formájukban 

nem illékonyak. Egy-egy vizsgálat 15±10 µM ecetsavat és 4±2 µM tejsavat (Effros és 

mtsai 2006) illetve 393±305 µM tejsavat (Effros és mtsai 2002) mutatott ki 

egészségesek lehelet párájában kromatográfiával illetve kereskedelmi forgalomban 

kapható kittel. A módszerek méréshatárára, az eredmények visszamérhetıségére és 

idıbeli variabilitására nem találtam adatot.  
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pH 

 

A sejtek, a sejtközötti terek és a vér kémhatásának stabilitása alapvetı feltétel a 

szervezet biokémiai folyamatainak egészséges mőködéséhez. A vér pH értéke 0.02 

pontossággal állandó. A táplálékkal elfogyasztott és az anyagcsere illetve az 

izommunka során termelıdı savak a vizelettel távoznak a szervezetbıl. A vizelet pH 

változékonysága és a vér jó puffer kapacitása a feltétele a vér pH stabilitásának.  

 

A lehelet pára kémhatását alkotóelemei együttesen határozzák meg. A szén-dioxid, az 

ammónia, az ecetsav és a vajsav illetve különbözı peptidek is befolyásolják. 

Feltehetıen egyéb, alacsonyabb koncentrációban jelenlévı, de korábban nem vizsgált 

anyagok is hozzájárulhatnak a lehelet pára pH kialakulásához. Tekintettel arra, hogy a 

lehelet pára kémhatását legerısebben befolyásoló alkotóelemek illékonyak, ezért 

bemutatása ennek a résznek a végén értelemszerő. 

 

A lehelet pára pH indikátor papírral, mikroelektróddal vagy vérgáz analizátorral 

mérhetı. Adott minta kémhatása a győjtéstıl eltelt idı függvényében is változik. Mivel 

a lehelet pára legtöbb puffere illékony és pufferkapacitása alacsony, az állni hagyott 

mintákból az illékony komponensek megszökése jelentısen befolyásolja a megmaradó 

rész pH értékét. A lehelet pára kémhatását ezért csak valamilyen kiválasztott 

idıponthoz vagy állapothoz viszonyítva értelmes meghatározni. A gyakorlatban kétféle 

módszer terjedt el. 

 

A nyers mérés során közvetlenül a győjtést követıen egy pH mérı elektródot mártanak 

a mintákba, és a jelzett értéket fogadják el a lehelet pára kémhatásának (Dupont és mtsai 

2006). A nyers mérés 6.5 és 7.5 közötti értékeket szolgáltat. Visszamérésre és idıbeli 

variabilitásra nem közöltek adatokat. Ha ellenırizték volna a mérések megbízhatóságát, 

késıbb ismertetendı eredményeinkhez hasonlóan észlelhették volna, hogy állni hagyott 

minták pH értéke folyamatosan nı, valamint kis idıkülönbséggel győjtött minták 

kémhatása is lényegesen eltérhet egymástól.  
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A buborékoltatott mérést a minták argonnal történı átáramoltatását követıen végzik. A 

mintákba mártott elektród folyamatos argon buborékoltatás mellett a lehelet pára pH 

fokozatos emelkedését, majd kb. 10 perc után megállapodását jelzi (Hunt és mtsai 

2000). A buborékoltatott mérés 7.5 és 8.5 közötti értékeket szolgáltat. A mérések 

variációs koefficiense 5% alatti, lényegesen alacsonyabb a lehelet egyéb alkotóelemei 

variációs koefficiensénél (Vaughan és mtsai 2003). A szerzık ezért a jól hangzó 

„legrobosztusabb” jelzıvel illették a pH-t. Feltételezték, hogy a feleslegben adott argon 

kihajtja a szén-dioxidot a mintákból, és a stabil pH a szén-dioxid teljes kiőzését jelzi. A 

tényleges szén-dioxid koncentrációról azonban nem gyızıdtek meg. 

 

Nem illékony alkotóelemek 

 

Ionok 

 

A szervetlen ionok stabil koncentrációja alapvetı feltétel a szervezet vízháztartásának 

szabályozásához, az enzimatikus folyamatokhoz, az idegi ingerület terjedéséhez és az 

izom-összehúzódáshoz. A vérben magas koncentrációban található ionok, a nátrium 

(Na), a kálium (K), a kalcium (Ca) és a klorid (Cl) a lehelet párában is kimutathatók.  

Az elektrolitok a többi nem illékony alkotóelemhez hasonlóan a légutakat borító 

folyadékról a kilélegzett levegı által elsodort cseppecskékkel jutnak a lehelet párába.  

 

A lehelet párában az ionok szintjét spektrofotometriás analizátor, mikroelektród és 

kromatográfia segítségével lehet kimutatni. 1 mM méréshatárú NaCl analizátorral 

1.6±1.9 mM Na és 3.7±2.5 mM Cl koncentrációkat mértek egészségesek lehelet 

párájában (Zacharasiewicz és mtsai 2004). Mások tisztázatlan méréshatárú ion szelektív 

elektróddal 242±140 µM Na-t, 80±36 µM K-t és 231±109 µM Cl-t találtak. A Na egyéni 

variabilitása a 0-3000 µM tartományban mozgott (Effros és mtsai 2002). 0.5 µM 

méréshatárú ion kromatográfiával ugyanez a munkacsoport 7±6 µM Na-t, 5±4 µM K-t, 

5±2 µM Ca-t, 6±4 µM Cl-t és 2±2 µM szulfátot mért (Effros és mtsai 2005, 2006). 

Viszont nem talált a leheletben magnéziumot és foszfátot. 2% alatti eltéréseket találtak a 

visszamérhetıségi teszttel. Idıbeli variabilitásra nem közöltek adatot. Az elektrolit 

koncentrációkra vezetıképesség mérés alapján is lehet következtetni, de a 2.5 µM NaCl 



 14 

koncentrációnak megfelelı vezetıképesség méréshatára nem jobb a kromatográfiás 

módszernél (Effros és mtsai 2005). 

 

Arachidonsav származékok 

 

A sejtek falában található arachidonsavból különbözı utakon sokféle termék képzıdhet. 

Oxidatív stressz hatására 8-isoprostan keletkezhet. A cyclo-oxygenáz úton 

prosztaglandinok (PGD2, PGE2) és thromboxan (TXA2, TXB2), a lipoxigenáz úton 

leukotrienek (LTB4 valamint LTC4, LTD4, LTE4, utóbbiak összefoglaló néven cysteinil-

leukotrienek, cys-LT) képzıdhetnek.  

 

A 8-isoprostan biológiailag nem aktív, az oxigén gyökök károsító hatása révén jön létre. 

A prosztaglandinok és a TXA2 simaizom összehúzó és vérlemezke aggregációt kiváltó 

tulajdonságokkal rendelkeznek. A TXB2 a TXA2 inaktív metabolitja. A LTB4 neutrophil 

granulocyta chemoattractans. A cys-LT váladékképzıdést és simaizom összehúzódást 

kiváltó gyulladásos mediátorok. 

 

Közös tárgyalásukat az indokolja, hogy mérésük ugyanazzal a módszerrel, enzim 

immunoassay-vel vagy radioimmunoassay-vel történik. Az arachidonsav termékek 

közül legtöbbször a 8-isoprostan és a LTB4 szintjét vizsgálták a leheletben. Ezen kívül 

az immunoassay kitek bizonytalan eredményei miatt a 8-isoprostan és a LTB4 

koncentrációját gáz kromatográfia/tömegspektroszkópia (GC/MS) módszerrel is 

meghatározták. Ezért az eredmények és a módszertani korlátok szemléltetésére ezt a két 

arachidonsav származékot emeljük ki a többi közül. 

 

A 8-isoprostan kit méréshatára 3.9 pg/ml. Egy vizsgálat csak a minták mintegy felében 

mért, és akkor is a méréshatárt éppen meghaladó 3.9-7.7 pg/ml 8-isoprostan szintet (van 

Hoydonck és mtsai 2004), egy másik vizsgálatban ugyan magasabb, 25-33 pg/ml 

értékeket találtak, de az idıbeli variabilitás a 66%-ot is elérte (Kostikas és mtsai 2003). 

A visszamérési vizsgálatnál megegyezı átlag értéket kaptak, de az egyéni értékek 

közlése híján ennek a számításnak csekély értéke van. A GC/MS magasabb, 25 pg/ml 
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kimutatási határa mellett csak az egészségesek harmadában találtak mérhetı 8-

isoprostan szintet (Carpenter és mtsai 1998).  

 

A 13 pg/ml méréshatárú immunoassay módszerrel különbözı munkacsoportok 0-220 

pg/ml LTB4 koncentrációt mértek, egymástól akár tízszeres átlagos eltéréssel: 3.8±0.6 

pg/ml (Tufvesson és mtsai 2006), 6.8±0.7 pg/ml (Carpagnano és mtsai 2003), 38.1 

pg/ml (interquartilisek: 31.2-53.6, Montuschi és mtsai 2002), 47.9±4.1 pg/ml (Csoma és 

mtsai 2002). Az 1 pg/ml kimutatási határú GC/MS módszerrel 70-90 pg/ml LTB4 

koncentrációt találtak (Cap és mtsai 2004).  

 

Nitrit és nitrát 

 

A nitrogén-monoxid az erek, légutak és belek simaizom tónusának szabályozásában, az 

idegi ingerület átadásában és gyulladásos folyamatokban résztvevı mediátor. A 

légutakban epithel sejtek, idegsejtek és fehérvérsejtek is termelik. Gyulladásos légúti 

betegségekben megnı a kilélegzett nitrogén-monoxid mennyisége. Oxigénnel reagálva 

nitritet, nitrátot és kisebb mértékben más nitrogén-oxidokat képez. 

 

A lehelet pára nitrit és nitrát szintjének meghatározására spektrofotometriás, 

fluorimetrikus vagy chemiluminescens módszert használnak. Az eljárás során a nitrátot 

nitritté redukálják, és az reagál a kimutatásra alkalmas vegyülettel (pl.: Griess reagens). 

Az ivóvíz nitrát tartalmának meghatározására használt ion kromatográfián és 

vezetıképesség mérésen alapuló módszert (Corradi és mtsai 2003) és HPLC-t 

(Chladkova és mtsai 2006) is igénybe vettek.  

 

A módszerek méréshatára 0.1 µM körül van. A nitrát szintje 5-10 szerese a nitrit 

szintnek. Egészségesek leheletében a fluorimetrikus módszerrel 21.9±3.2 µM (Bálint és 

mtsai 2001), a kromatográfiás módszerrel 9.6 µM [2.6-119 µM] nitrátot találtak 

(Corradi és mtsai 2003). Visszamérhetıségre nem találtam adatot. A HPLC módszerrel 

vizsgálva a nitrát átlagos idıbeli variabilitása 88% volt (Chladkova és mtsai 2006). 
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Ellentmondásos, hogy cystás fibrosisos és primer ciliaris dyskineziás betegekben, 

csökkent kilélegzett nitrogén-monoxid szint mellett, a lehelet pára nitrát szintje 

változatlan volt egészségesekhez képest (Bálint és mtsai 2001, Csoma és mtsai 2003). 

 

Nitrosothiolok 

 

A nitrosothiolok nitrogén-monoxid és glutathion vagy más thiol csoportot tartalmazó 

vegyületek reakciójából képzıdnek. Nitrosothiol meghatározás a vegyületekbıl 

nitrogén-monoxid felszabadítás és nitrát képzés módszerén alapuló colorimetrikus kittel 

lehetséges. Több munkacsoport végzett lehelet párában nitrosothiol meghatározást. 0-2 

µM értéket találtak, a méréshatár 0.025 µM volt. Visszamérhetıségre és idıbeli 

variabilitásra nem találtam adatot. Ellentmondásos, hogy primer ciliaris dyskineziás 

gyerekekben, csökkent kilélegzett és nasalis nitrogén-monoxid szint mellett, a lehelet 

pára nitrosothiol szintjében nem mutatkozott eltérés egészségesekhez képest (Csoma és 

mtsai 2003). 

 

Glutathion 

 

A glutathion antioxidáns tulajdonságú molekula, a szervezetet védi az oxidatív stresszel 

szemben. Egészséges gyerekek lehelet párájában HPLC módszerrel 14.1±0.8 nM 

koncentrációban találtak redukált glutathiont (Corradi és mtsai 2003/2). Oxidált 

glutathiont nem találtak a leheletben. A módszer méréshatára 2 nM. Az adatok alapján 

idıbeli variabilitásra következtetni nem lehet. Az eredményeket megerısíti, hogy 

asztmás gyerekek lehelet párájában a glutathion szint gyenge negatív korrelációt 

mutatott a malondialdehid koncentrációval (Corradi és mtsai 2003/2). 

 

Nitrotyrozin 

 

A nitrotyrozin a légutakban termelıdı nitrogén-monoxid és oxigén gyökök reakciójából 

képzıdı peroxynitrit fehérjék tyrozin oldalláncához kapcsolódásával keletkezik. A 

nitrotyrozin tartalmú fehérjék szintje EIA kittel mérhetı a leheletben. Liofilizálással 

végzett háromszoros töményítés után sem minden mintában találtak kimutatható szintet, 
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és a 6.3±0.8 ng/ml átlag érték alig haladta meg a 3.9 ng/ml-es méréshatárt (Bálint és 

mtsai 2001). A visszamérhetıségre és az idıbeli variabilitás ellenırzésére végzett 

számítások statisztikailag nem megalapozottak. Viszont más kutatócsoportok is hasonló 

tartományban mérték a lehelet nitrotyrozin szintjét. Ellentmondásos, hogy cystás 

fibrosisos betegekben, csökkent kilélegzett nitrogén-monoxid és változatlan nitrát szint 

mellett, emelkedett nitrotyrozin értékeket találtak (Bálint és mtsai 2001).  

 

Fehérjék 

 

A fehérjék a test szerkezetét és élettani mőködését meghatározó sokféle tulajdonságú 

molekulák. Közös jellemzıjük, hogy ugyanabból a 20 elemet tartalmazó aminosav 

készletbıl épülnek fel. A leheletben mérhetı az összes jelenlévı fehérje együttes 

mennyisége illetve egyedi fehérjék külön koncentrációja. Az összfehérje tartalom 

meghatározása colometriás reakcióval (pl: Bradford reakció) lehetséges. A módszer 

méréshatára 1 µg/ml. Különbözı munkacsoportok 0-10 µg/ml tartományban találtak 

fehérjét egészségesek leheletében (Dwyer és mtsai 2004, Garey és mtsai 2004). 

Megbízható visszamérhetıségrıl és idıbeli variabilitásról nem találtam adatot. 

 

Egyes fehérjéket nemcsak festékkötı képességük, hanem enzim mőködésük alapján is 

ki lehet mutatni. Ebbıl a szempontból kiemelt jelentısége van az amiláz 

meghatározásnak. Az amiláz jelenléte a leheletben nyálszennyezıdésre utal. A nyál 

közepes amiláz aktivitása 100 U/ml (Effros és mtsai 2005). A legtöbb munkacsoport 1-

10 U/ml érzékenységő kitje csak 1:100 hígulási aránynál magasabb szennyezıdés 

kizárására alkalmas, ami meglehetısen durva módszernek számít. Az elérhetı 

legérzékenyebb, 0.1 mU/ml méréshatárú, 1:106 arányú szennyezıdés kimutatására is 

alkalmas kittel a minták harmadában találtak mérhetı amiláz aktivitást (Effros és mtsai 

2005). 

 

Cytokinek 

 

A cytokinek a gyulladásos folyamatok szabályozásában résztvevı peptidek. Egy sejt 

sokféle cytokint tud termelni, és egy cytokint többféle sejt is termelhet. Egy cytokinnek 
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számos hatása lehet (pleiotrop hatás), és különbözı cytokinek kifejthetik ugyanazt a 

hatást (redundancia). Bár sokféle kölcsönhatást sikerült tisztázni a cytokinek között, a 

gyulladásos folyamatok szabályozása részletes pontossággal nem ismert. Minden esetre 

a lehelet pára cytokin tartalmából a légutakban zajló gyulladás mértékére lehetne 

következtetni. 

 

A cytokineket leggyakrabban EIA/ELISA kittel tesztelik. Közlemények szólnak 

interleukinek (IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10), interferon (IFNγ), tumor necrosis factor 

(TNFα) és eotaxin kimutatásáról lehelet párában. Ide sorolható még a nem cytokinként 

számon tartott, de szintén EIA módszerrel kimutatható peptid, az endothelin-1. A 

mérések közös jellemzıje, hogy a méréshatár körüli eredményeket mutatnak. Az 

eredmények közlésekor visszamérhetıség és idıbeli variabilitás helyett intra-assay és 

inter-assay variabilitást adnak meg. Ezek az értékek a kitet általánosságban, és nem a 

kiválasztott alkalmazásban jellemzik; a gyártótól, és nem a felhasználótól származnak; 

ráadásul a méréstartomány közepén tesztelt standard oldatokra, és nem a méréshatár-

közeli töménységő mintákra vonatkoznak.  

 

Példaként kiemeljük az IL-6 vizsgálatokat. Errıl a cytokinrıl szól a legtöbb közlemény, 

bár mindegyik ugyanattól a munkacsoporttól származik. 1.6 pg/ml méréshatár mellett 

2.6±0.2 pg/ml IL-6-t találtak egészségesek lehelet párájában (Carpagnano és mtsai 

2002).  

 

Az EIA módszernél érzékenyebb és párhuzamosan akár több tucat cytokin tesztelésére 

nyújt lehetıséget a protein microarray. Hátránya, hogy nem abszolút koncentrációt mér, 

hanem két oldat egymáshoz viszonyított relatív koncentrációjára ad jellemzést. Szőrı 

módszerként tartják számon, eredményeinek megerısítéséhez Western blotra van 

szükség. Lehelet párában végzett mérésrıl egyetlen munkacsoport számolt be. Több 

cytokin (IL-4, RANTES, stb.) szintjének megemelkedését észlelték asztmások 

leheletében egészségesekhez képest (Matsunaga és mtsai 2006). Az eltérések inhalatív 

szteroidok adása mellett eltőntek. Eredményeiket Western blottal nem támasztották alá. 
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Cytokin meghatározás flow cytometriás módszerrel is lehetséges. IL-2, IL-4, IL-5, IL-

10, IFNγ, és TNFα a minták kevesebb, mint hetedében található ezzel a módszerrel 

(Robroeks és mtsai 2006). 

 

A lehelet pára neutrophil és eosinophil chemotacticus aktivitása több cytokin és 

arachidonsav származék jelenlétére is utalhat, de a chemoattractansok pontos 

koncentrációjára nehéz következtetni belıle. Ám mindenképpen megerısíti a 

bizonytalan immunoassay és cytometriás eredményeket (Corhay és mtsai 2007, Garey 

és mtsai 2004). 

 

Urea 

 

Az urea az aminosav anyagcsere során a májban keletkezik, és a vesében választódik ki 

a vérbıl. A légutakat borító folyadékba diffúzióval juthat. Meghatározása az ureáz 

reakció által felszabadított ammóniamérésen keresztül történik. A módszer méréshatára 

0.25 µM. Lehelet párában több munkacsoport hasonló koncentrációt talált: 0.52±0.12 

µM (Dwyer és mtsai 2004), 0.73±0.13 µM (Effros és mtsai 2002). Visszamérhetıségi 

teszt során 20% körüli eltéréseket kaptak, idıbeli variabilitásra nem találtam adatot. 

 

Adenozin 

 

Az adenozin az ATP bomlásterméke. Különbözı receptorokhoz kapcsolódva különbözı 

hatásokat fejthet ki. Kiválthat bronchoconstrictiot, illetve leukocyta chemoattractiot.  

Szintje HPLC módszerrel határozható meg. A módszer méréshatára 2nM. Egy 

munkacsoport mért adenozint egészségesek lehelet párájában, 8.8 nM [5.7-11.7 nM] 

mennyiségben (Huszár és mtsai 2002). A visszamérhetıség tesztelése során 10% alatti 

eltéréseket találtak. Az idıbeli variabilitást két különbözı napon győjtött minták közötti 

korrelációval fejezték ki, és 0.95 korrelációs együtthatót számítottak. A laboratórium az 

eredményeket évek óta nem tudja megismételni. 
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DNS 

 

A DNS a sejt genetikai kódját tárolja a sejtmagban. A leheletben emberi DNS 

megjelenése sejtpusztulásra, bakteriális DNS megjelenése légúti fertızésre utal. A DNS 

kimutatás PCR amplifikálás után Southern blottal lehetséges.  

 

Egy-egy munkacsoport számolt be p53 mutáció (Gessner és mtsai 2004) illetve 3p 

microsatellita alteratio (Carpagnano és mtsai 2005) kimutathatóságáról nem-kissejtes 

tüdırákos betegek leheletében. Aktív tbc betegek leheletében nem sikerült kimutatni a 

baktérium IS6110 génjét (Jain és mtsai 2007). Pseudomonas aeruginosával 

kolonizálódott cystás fibrosisos betegek leheletében nem sikerült kimutatni a kórokozó 

génjét (Vogelberg és mtsai 2003). 

 

A lehelet pára vizsgálatokat zavaró tényezık 

 

Összefoglalva, a korábbi kutatások kimutatták, hogy a lehelet pára legfontosabb 

összetevıje a víz. A vízben oldott állapotban megtalálható a kilélegzett szén-dioxid és a 

szájflóra által termelt ammónia és többféle szerves sav. Nagyon alacsony 

koncentrációban a szervezet víztereiben jelenlévı ionok, a légutak gyulladásos 

folyamatai során felszabaduló mediátorok és azok végtermékei, oxidatív stressz során 

keletkezı termékek és sejtszétesésre utaló DNS fragmentumok is belekerülhetnek a 

lehelet párába. A lehelet egyes összetevıi a tüdın kívülrıl is származhatnak.  

 

Nem létezik általános “lehelet pára teszt”. A sokféle kilélegzett vegyület kimutatására 

különbözı analitikai módszereket használnak. A komponensek koncentrációja sokszor a 

módszerek méréshatára körül található. Az eredmények szórása nagy, illetve különbözı 

vizsgálatok akár nagyságrendekkel eltérı átlagos értékeket találnak. A közleményekben 

elvétve tüntetik fel a visszamérhetıséget. Követéses vizsgálatok híján nem minden 

alkotóelem idıbeli variabilitása ismert. Az esetlegesen meghatározott variációs 

koefficiensek gyakran magasak. Nincs olyan alkotórésze a lehelet párának, amit több, 

egymástól független vizsgálócsoport megbízható visszaméréssel a méréshatár feletti 

szinten tudott volna mérni (1. táblázat). 
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Mi az oka annak, hogy ennyire megbízhatatlanok a lehelet pára vizsgálatok? A mérések 

nagy szórása két alapvetı jelenségre, méréstechnikai nehézségekre és a lehelet pára 

változékony összetételére vezethetık vissza.  

 

A méréstechnikai nehézségek elsısorban a meghatározni kívánt alkotóelemek alacsony 

koncentrációjából adódnak. A mérési módszerek a kimutathatósági határ közelében 

bizonytalanná válnak. Az alacsony értékek kritikátlan elfogadása oda vezet, hogy 

egymástól eltérı méréshatárú módszerekkel végzett vizsgálatokról akár százszoros 

koncentráció eltéréseket közölnek, mint például az ion meghatározások esetén. Az 

immunoassay kitekkel helytelen módon még az is elıfordul, hogy a kimutathatósági 

határ alatti értékeket publikálnak. Ezen kívül figyelembe kell venni, hogy a kiteket 

vérplazma és nem lehelet pára vizsgálatra fejlesztették ki. 

 

A lehelet pára összetételét befolyásolhatja a belélegzett levegı minısége, a lehelet 

képzıdése a vizsgált személyben, a mintagyőjtés körülményei és a minta tárolása a 

győjtéstıl a mérésig (2. táblázat). 

 

A környezet 

 

A belélegzett levegı lehelet pára mennyiségére és minıségére gyakorolt hatását alig 

vizsgálták. Csupán példa értékő eredmények állnak rendelkezésünkre arra vonatkozóan, 

hogy a lehelet pára összetétele bizonyos körülmények között megváltozhat.  

 

Párásabb, melegebb levegı belégzésekor megnı a kilélegzett lehelet pára mennyisége, 

de kémhatása, fehérje és nitrit koncentrációja nem változik (McCafferty és mtsai 2004). 

A lehelet pára hidrogén-peroxid koncentrációja összefüggést mutatott a környezeti 

nitrogén-monoxid szinttel (Latzin és mtsai 2002). Meglepı módon ugyanabban a 

vizsgálatban nem találtak összefüggést sem a belélegzett és kilélegzett nitrogén-

monoxid szint, sem a kilélegzett nitrogén-monoxid és hidrogén-peroxid szint között. 
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2. táblázat. A kilélegzett biomarker vizsgálatokat zavaró tényezık.  
(Rövidítések: +: bizonyítottan befolyásolja, ?: feltehetıen befolyásolja, CO2: szén-
dioxid, NH3: ammónia, ROS: oxigén gyökök, MDA: malondialdehid, H2O2: hidrogén-
peroxid, 8-IP: 8-isoprostan, RS-NO: nitrosothiolok, GSSG: glutathion, NT: 
nitrotyrozin) 
 

 környezet vizsgált személy mintagyőjtés tárolás 
  hígulás nyál alkat légzés mőszer  

Víz     +   

CO2        

NH3   +     

ROS  ?      

MDA + ?      

H2O2 + ?   +  + 

lactát   +     

acetát   +     

pH  ?    +  

Na  ?      

K  ?      

Ca  ?      

Cl  ?      

8-IP  ?      

LTB 4  ? +    + 

nitrát  ?      

RS-NO  ?      

GSSG  ?      

NT  ?      

protein  ?    +  

IL-6  ?      

urea  ?      

adenozin  ?      

DNS  ?      
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Nehézfém munkások és gyémántcsiszolók leheletében kobalt és wolfram, valamint 

emelkedett malondialdehid szint mutatható ki. Krómfestékkel dolgozók leheletében 

króm, valamint emelkedett malondialdehid és hidrogén-peroxid szint mutatható ki 

(Mutti és mtsai 2006). A labor mőszerek általános nitrátos szennyezettsége elvben 

befolyásolhatja a nitrát meghatározásokat (Horváth és mtsai 2005). 

 

A vizsgált személy 

 

A lehelet pára összetételét erısen befolyásolja, hogy milyen arányban alkotja a 

kilélegzett vízgız, illetve a légutakat borító folyadékról elsodort cseppek. A légzés 

során nem feltétlenül egyenletes mértékben keletkeznek cseppek, és a leheletbe került 

cseppek sem feltétlenül állandó arányban csapódnak ki a kondenzáló mőszeren. 

 

A légutakat borító folyadék talán a szervezet legkevésbé ismert folyadéktere. Vékony 

rétege miatt nehezen hozzáférhetı, a köpet és a bronchoalveolaris lavage pedig csak 

nagyon közvetett adatokat szolgáltat az összetételérıl.  

 

A cseppek vízgızben való hígulási arányának meghatározásához ismerni kellene a 

légutakat borító folyadék összetételét és egy megbízhatóan mérhetı alkotóelemet. 

Egyes szerzık feltételezték, hogy a légutakat borító folyadék ionkoncentrációi azonosak 

a vérplazma ionkoncentrációival, ezért a hígulási faktor számolására ionkoncentráció és 

vezetıképesség, valamint urea mérést javasoltak. Ultramikroanalitikus módszerekkel 

végzett mérések azonban megcáfolják a légutakat borító folyadék és a plazma 

ionkoncentrációinak egyezésérıl szóló feltételezést (Joris és mtsai 1993). A légutakat 

borító folyadék nátrium tartalma jelentısen alacsonyabb, kálium tartalma jelentısen 

magasabb a plazmáénál. A lehelet pára elektrolit és urea meghatározások nehézségeit az 

elızı fejezetben kifejtettük. A légutakat borító folyadék összetétele és megbízhatóan 

meghatározható összetevı ismeretének a hiányában a hígulási faktor meghatározására 

tett eddigi kísérletek pontatlannak tekinthetık. 

 

Vita tárgya, hogy a lehelet pára milyen mértékben szennyezıdhet nyállal. A nyálban 

több alkotóelem magasabb koncentrációban mérhetı, mint a leheletben, így a leheletbe 
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kerülı minimális nyál is jelentısen torzíthatja a lehelet pára vizsgálatok eredményét. A 

nyálszennyezıdés ellen szól, hogy tracheostomián keresztül győjtött lehelet minták 

azonos mértékő hidrogén-peroxidot, TXB2-t, 8-isoprostant és adenozint tartalmaztak, 

mint a szájon át győjtött minták (Horváth és mtsai 2005).  

 

A nyálszennyezıdésre biztonságosabban amiláz aktivitás meghatározás alapján lehet 

következtetni. Egy munkacsoport csak azokban a lehelet mintákban talált LTB4-t, 

amelyekben amiláz aktivitást is ki tudott mutatni (Gaber és mtsai 2006). Módszerük 

0.078 U/ml kimutatási határa, ami körülbelül ezerszeres nyálhígulásnak felel meg, 

érzékenyebb a többi munkacsoport által használt 1-10 U/ml méréshatárú amiláz 

kitekhez képest. Ezen kívül a szájüreg illékony mediátorai nemcsak nyál cseppekkel, 

hanem egyszerő diffúzióval is belekerülhetnek a lehelet párába. 

 

A testalkat és a légzésfunkciós paraméterek nem mutattak összefüggést a lehelet pára 

mennyiségével (Gessner és mtsai 2001). A kor nem befolyásolja a lehelet kémhatását 

(Vaughan és mtsai 2003), de idısebb emberek leheletében magasabb hidrogén-peroxid 

koncentrációt mértek, mint fiatalokéban (Horváth és mtsai 2005).  

 

A táplálkozás befolyását a lehelet pára összetételére nem vizsgálták. Többen javasolják 

a száj kiöblítését mintagyőjtés elıtt. A dohányzás megnövelheti a lehelet pára hidrogén-

peroxid, nitrát, nitrotyrosin, 8-isoprostan, LTB4, IL-6 és összfehérje szintjét és 

chemotacticus aktivitását (3. táblázat, Horváth és mtsai 2005, Carpagnano és mtsai 

2003, Garey és mtsai 2004). 

 

A mintagyőjtés 

 

A kutatócsoportok különbözı kereskedelmi forgalomban kapható vagy saját készítéső 

kondenzáló berendezéseket használnak. Eltérhet egymástól a mőszerek kondenzáló 

csövének hossza (10-200 cm), borítása (teflon, mőanyag, üveg) és hımérséklete (-50°C 

és +20°C között), és a nyálcsapdák hatékonysága. 
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3. táblázat. A lehelt pára biomarkerei különbözı tüdıbetegségekben 
(Rövidítések: CO2: szén-dioxid, NH3: ammónia, ROS: oxigén gyökök, MDA: 
malondialdehid, H2O2: hidrogén-peroxid, 8-IP: 8-isoprostan, RS-NO: nitrosothiolok, 
GSSG: glutathion, NT: nitrotyrozin, IPF: idiopathias pulmonalis fibrosis, PSC: 
scleroderma) 
 

 

 

 

 

 dohányos COPD asthma rhinitis CF NSCLC ILD egyéb 
Víz         

CO2         

NH3   -    IPF  

ROS     0    

MDA  + +      

H2O2 + + + + 0/+  PSC, IPF postop 

lactát         

acetát         

pH  - -  -   postop 

Na  0       

K  0       

Ca  0       

Cl  0       

8-IP + + +  +  sarcoidosis ózon 

LTB 4 + + +  +   postop 

nitrát 0/+  0/+  0/+    

RS-NO   +  +    

GSSG   -      

NT +  +  +    

protein +        

IL-6 + +   + +   

urea  0       

adenozin   + +     

DNS      +   
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Röviden bemutatok három mőszert, amelyekkel magam is dolgoztam: EcoScreen 

(Jaeger, Hoechberg, Németország), R-Tube (Respiratory Research Inc., Charlottesville, 

VA, USA) és Anacon (Biostec, Valencia, Spanyolország, 2. ábra, 4. táblázat). 

Mindegyik berendezésben szelepek biztosítják, hogy a belélegzett és a kifújt levegı ne 

keveredjen egymással. Az EcoScreen és az Anacon elektromos árammal folyamatos 

hőtést biztosít. Az EcoScreen a jégszekrényekben szokásos hőtıgázt alkalmaz. Az R-

Tube hőtését egy fém hengerköpeny biztosítja, amit a győjtés elıtt mélyhőtıben 

tárolnak.  

 

4. táblázat. Három kondenzáló berendezés tulajdonságainak összehasonlítása 

 

 Hosszúság  Anyag H ımérséklet  
EcoScreen  10 cm teflon -2/+2 °C 
R-Tube 20 cm polypropilén +10/+15 °C 
Anacon 33 cm üveg -10/-5 °C  

 

 

Az EcoScreen 10 cm hosszú győjtıcsövének kondenzáló felszíne teflon, és a minta egy 

polipropilén sapkában győlik össze, az R-Tube 20 cm hosszú kondenzáló felszíne 

polipropilén, az Anacon 33 cm hosszú kondenzáló felszíne üveg, és a minta szintén 

mőanyag sapkában győlik össze.  

 

Az EcoScreen és az R-Tube kondenzáló felszínének hımérséklete PT1000 ellenállás 

hımérıvel követhetı. Az EcoScreen berendezést elektromos hőtı rendszere -30˚C-ra 

hőti. Ez az alap hımérséklet akkor érhetı el, ha a győjtıcsövet a hőtıdobba helyezve 

bekapcsolás után 15 percet várunk. Rövidebb, illetve a győjtıcsı beillesztése nélkül 

történı várakozás esetén magasabb lesz a kiindulási hımérséklet. Győjtés során a 

győjtıcsı hımérséklete pár perc alatt -2°C és +2°C között stabilizálódik. Ezáltal a 

lehelet pára részben a teflon csı falán fagyott állapotban, részben a mőanyag 

győjtıkupakban folyadék formájában jelenik meg a győjtés végén. A csıre fagyott 

kondenzátum felolvasztva a győjtıkupakba csurgatható. 
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3. ábra. Három kondenzáló berendezés: EcoScreen, R-Tube, Anacon. 
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Az R-Tube győjtı felszíne pár perc alatt +10°C és +15°C közötti hımérsékletre 

melegszik fel és ezt tartja a 10 perces mintavétel végéig. A lehelet pára folyadék 

formájában győlik össze a csı belsejében. Az Anacon saját hımérıvel rendelkezik. 

Eszerint a kiindulási -15°C hımérséklet -10°C és -5°C közötti értékre növekszik. A 

lehelet pára kifagy az üveg csövek falára és a győjtés végén felolvasztva folyadék 

formájában győjthetı össze. 

 

A mőszerek változó mértékő felmelegedését a légzési áramlás befolyásolja. Szaporább 

és mélyebb légvételek esetén magasabb hımérsékletre melegszenek fel. A győjtés 

végén a keletkezett jég felolvasztásával a lehelet pára folyékony állapotban nyerhetı ki 

a berendezésekbıl. 

 

10 perc alatt 1-2 ml lehelet pára győjthetı az általánosan alkalmazott kondenzáló 

mőszerekkel. Kevés vizsgálatban győjtöttek ennél rövidebb (3 perc) vagy hosszabb (60 

perc) ideig mintát. Különbözı ideig győjtött minták között az alkotóelemek 

koncentrációiban nem találtak eltérést (Horváth és mtsai 2005). 

 

A győjtı berendezés fajtája befolyásolja a lehelet pára minták összetételét. Az 

EcoScreen mintái alkalikusabbak (Prieto és mtsai 2007), és több eotaxin és cys-LT 

található bennük, mint az R-Tube mintáiban (Soyer és mtsai 2006). A kondenzáló 

felszínek borítása befolyásolja az összegyőjtött mintákban az albumin és 8-isoprostan 

koncentrációt (Rosias és mtsai 2006/2). A jelenség feltehetıen az alacsony 

mennyiségben jelenlévı anyagok változó kitapadásával függ össze. A győjtıcsövek 

detergenssel illetve albuminnal történı bevonása csökkentheti a mérni kívánt 

alkotóelemek veszteségét (Tufvesson és Bjermer 2006). Hasonlóképpen a kondenzáló 

hımérséklet befolyásolta a minták hidrogén-peroxid, malondialdehid és ammónium 

tartalmát, valamint vezetıképességét, azonban nem befolyásolta a minták kémhatását 

(Goldoni és mtsai 2005, Wells és mtsai 2005). 

 

A légzési frekvencia vagy a légzési térfogat növelésével több lehelet pára győjthetı, ám 

a mintagyőjtés hatékonysága csökken. A kondenzálás hatékonysága a légzési áramlástól 

függıen 30-40% között változik (McCafferty és mtsai 2004). A légzési áramlás és a 
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lehelet pára mennyisége között közepes erısségő korreláció van (Gessner és mtsai 

2001). Szoros összefüggés a kondenzálás áramlásfüggı hatékonyság vesztesége miatt 

nem is várható. 

 

Kevésbé ismert a légzési áramlás és a kondenzálás során nyert lehelet pára minısége 

közötti összefüggés. A lehelet pára kémhatása, malondialdehid, glutathion, nitrotyrozin 

és adenozin szintje nem mutatott összefüggést a légzési áramlással (Vaughan és mtsai 

2003, Corradi és mtsai 2003, Bálint és mtsai 2001, Huszár és mtsai 2002).  

 

A hidrogén-peroxid koncentráció összefüggést mutatott a légzési áramlással (Schleiss és 

mtsai 2000). Ha a vizsgálatban megadott átlagos koncentráció értékeket (0.125 µM, 

0.193 µM, 0.319 µM) összeszorozzuk az átlagos térfogatokkal (660 µl, 445 µl, 304 µl), 

akkor egyezı hidrogén-peroxid mennyiségeket kapunk a különbözı áramlási 

sebességnél győjtött minták esetén (83 pmol, 86 pmol, 97 pmol). A 60-80% variációs 

koefficiens mellett nem várható, hogy az összefüggés minden mintára külön-külön is 

teljesüljön, de ennek a cikk adatai alapján nem lehet utána számolni. 

 

A minta tárolása 

 

A lehelet pára minták mérése általában nem közvetlenül a győjtés után történik. A 

mérésig -70°C-on tárolják a mintákat. A tárolás során egyes alkotóelemek 

koncentrációja megváltozhat. Bomlékonynak tartják a hidrogén-peroxidot és a 

leukotrieneket. A hidrogén-peroxid bomlékonysága miatt a torma-peroxidáz reakció 

elsı lépését a tárolás elıtt célszerő futtatni. A végtermék stabil, ezért a mérés a kívánt 

minták összegyőjtése utánra halasztható (Schleiss és mtsai 2000). A leukotrienek 

mérését a győjtést követı egy hónapon belül szokás elvégezni. A 8-isoprostan szintje 

egy hónap tárolás során nem változott (Kostikas és mtsai 2003). Az ionok és fehérjék 

szintjét a tárolás elvben nem befolyásolja. 

 

Az illékony alkotóelemek szintje nemcsak a fagyasztás, hanem a szabad levegın tartás 

során is csökkenhet. Ha az illékony alkotóelemek nem illékony alkotóelemek mérését 

zavaró hatásának kiküszöbölése a cél, akkor liofilizálással szinte teljesen eltávolíthatók 
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a lehelet párából. Ezen kívül, ha az eredeti minta térfogatánál kisebb mennyiségő 

ionmentes vízben oldják vissza a bepárolt mintákat, akkor növelhetı az analitikai 

módszerek méréshatára (Tufvesson és Bjermer 2006, Bálint és mtsai 2001). Nem 

bizonyították azonban, hogy a liofilizálás nem befolyásolja az eredmények pontosságát. 

 

 

KILÉLEGZETT BIOMARKEREK 

 

Az elızı fejezetben egészséges emberek lehelet párájában mért eredményeket mutattam 

be. A leheletkutatás jelentıségét növeli, hogy a legtöbb vizsgált alkotóelem átlagos 

szintje megváltozhat különbözı légúti betegségekben. Ezáltal a lehelet komponensei 

biomarker szerepet kapnak, megváltozott koncentrációjuk valamilyen kóros állapotot 

jelezhet (3. táblázat). 

 

A legtöbbet vizsgált biomarkerek a pH, a hidrogén-peroxid, a nitrát, a 8-isoprostan és a 

LTB4. A legtöbbet vizsgált betegségek az asztma és a COPD. Ezekben a gyulladásos 

légúti betegségekben a biomarkerek vizsgálata közelebb vihet a terápia rezisztencia 

okának megismeréséhez, illetve prognosztikai faktor válhat belılük. A légúti daganatok 

sikeres kezeléséhez az eddigieknél hatékonyabb szőrıvizsgálati módszerre volna 

szükség, ezért kívánatos a kilélegzett biomarkerek tesztelése tüdırákos betegekben. 

Krónikus tüdıbetegségekben, mint a primer pulmonalis hypertoniában az állapot 

súlyosságának monitorozásában, tüdı transplantatio után a kilökıdés illetve fertızés 

korai felismerésében várható a kilélegzett biomarkerek hasznossága. 

 

A terebélyes táblázatot kitöltı eredmények biztatónak tőnnek. Kiemeljük, hogy a lehelet 

savasodását írták le asztma (Hunt és mtsai 2000), COPD (Kostikas és mtsai 2002), 

bronchiectasia (Kostikas és mtsai 2002), cystás fibrosis (Tate és mtsai 2002), allergiás 

rhinitis (Brunetti és mtsai 2006) esetén, valamint tüdı transplantatiot követıen acut 

rejectio és bronchiolitis obliterans syndroma esetén (Dupont és mtsai 2006). Sıt kezelés 

mellett asztmások és COPD betegek lehelet pára kémhatásának normalizálódásáról is 

beszámoltak (Hunt és mtsai 2000, Kostikas és mtsai 2002). 
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Azonban a biomarkerek szintjének megváltozása minden esetben csak az egészségesek 

és betegek leheletében mért értékek statisztikai eltérését jelzi. A normál és kóros 

eredmények között jelentıs átfedés van. Egyik biomarker esetében sem állapítható meg 

olyan határérték (cut off value), ami alapján különbséget lehetne tenni egészségesek és 

betegek, illetve várhatóan kedvezı és kedvezıtlen prognózis között. Ráadásul egyes 

biomarkerek esetében nem minden munkacsoport talált különbséget egészségesek és 

betegek átlag értékei között.  

 

 

A LEHELET PÁRA KUTATÁS KIHÍVÁSAI AZ EDDIGI TAPASZTA LATOK 

TÜKRÉBEN 

 

A lehelet pára kutatása 30 éve kezdıdött (Sidorenko és mtsai 1980). A PubMed-en 

jelenleg közel 500 hivatkozás található (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/, breath 

condensate keresıszóval 2007.12.31.). A publikációk negyede az angol National Heart 

and Lung Institute-ból, P.J. Barnes laborjától illetve nála tanult kutatóktól származik. 

Az egyik legtermékenyebb szerzı és az ATS/ERS Task Force Report szervezıje 

Horváth Ildikó. Londonban kezdett el foglalkozni a leheletkutatással, és idehaza több 

kollégát is bevont a munkába. Magyar szerzık érdeme adenozin (Huszár és mtsai 

2002), TXB2 (Vass és mtsai 2003/1) és ATP (Lázár és mtsai 2008) kimutatása a lehelet 

párában. Tanítványai munkájából eddig 4 doktori dolgozat született és 2 cikkben az 

Orvosi Hetilap olvasói számára is összefoglalták a nemzetközi szakirodalmat (Vass és 

mtsai 2003, Szili és mtsai 2007).  

 

Vérmérséklettıl függıen értékelhetı az eddigi kutatások eredményessége. Lelkesen, és 

tudományterületünk jelentıségét hangsúlyozva nevezhetjük a lehelet pára kutatást 

ígéretes és fejlıdı területnek. Ugyanakkor csalódottan és más területekkel 

összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy jelentıs erıfeszítések ellenére sem sikerült 

áttörı eredményeket elérni. A lehelet pára alkotóelemei közül egyiket sem tudjuk 

megbízhatóan mérni. A módszer nem éri el a bevezetıben megálmodott célt, vagyis 

jelenleg nem alkalmas betegségek kimutatására, de egy szerényebb célhoz, a légutak 

kórélettanának megismeréséhez sem vitt közelebb (Balbi és mtsai 2007). 
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A különbözı testnedveket vizsgáló élettanász hasonlóan érezheti magát, mint a 

kórokozókra vadászó mikrobiológus. A nagyítólencse felfedezésekor rájöttek, hogy a 

légy lába szırös, a fénymikroszkóppal megláthatták rajta a baktériumokat, és az 

elektronmikroszkóp már vírusokat is ki tud mutatni. Az egyre tökéletesedı módszerek a 

vér és a vizelet analízisére már alkalmasak, de a lehelet pára a “felbontási tartományuk” 

határát feszegeti. 

 

A lehelet pára kutatás sikeres folytatásának három legfontosabb feltétele egy 

megbízhatóan mérhetı biomarker azonosítása, a pára hígulásának pontos mérése és a 

nyál szennyezıdés kérdésének tisztázása az eddigieknél érzékenyebb módszerrel. 

Pontosan meghatározható biomarker és hígulás ismeretében és a nyál szennyezıdés 

megnyugtató kizárását követıen a lehelet pára győjtés körülményei optimalizálhatók 

lennének. A mintagyőjtés standardizálásával csökkenthetı lenne a többi biomarker 

szórása és idıbeli variabilitása is. A három kihívás közül az elsıre kerestem választ 

kutatásaim során. 
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CÉLKIT ŐZÉSEK 

 

Elsıdleges célkitőzésem egy megbízhatóan mérhetı biomarker azonosítása volt a 

lehelet párában. Azt a mérést nevezem megbízhatónak, aminek jó a visszamérhetısége, 

vagyis ugyanazon a mintán kétszer egymást követıen elvégezve ugyanazt az eredményt 

adja.  

 

Másodlagos célkitőzésem egy olyan biomarker azonosítása volt, amely alkalmas arra, 

hogy egészségesek és betegek között különbséget tegyen. Ez utóbbi abban az esetben is 

elképzelhetı, ha egy biomarker egészségesekben kimutathatatlan, de betegek 

leheletében a megemelkedett képzıdés miatt szintje meghaladja a méréshatárt. Ezért ez 

a másodlagos célkitőzés kevésbé szigorú analitikai feltételek mellett is teljesülhet 

elméletileg.  

 

Számos biomarkert teszteltem. Részletes célkitőzéseim a következık voltak: 

 

1. Kiküszöbölhetı-e az illékony komponensek zavaró hatása a lehelet pára pH 

meghatározása során?  

- Van-e különbség asztmás és egészséges egyének között a lehelet pára 

kémhatásában?  

2. Megbízhatóan mérhetı-e egészségesek lehelet párájának néhány jellemzı 

gyulladásos markere (LTB4, cys-LT, IFNγ, TNFα, endothelin-1 és összfehérje 

tartalma)?  

- Van-e különbség asztmás és COPD betegek illetve egészséges egyének között a 

lehelet pára LTB4 koncentrációjában? 

- Van-e különbség tüdı daganatos és egészséges egyének között a lehelet pára 

TNFα koncentrációjában?  

- Van-e különbség pulmonalis hypertoniás és egészséges egyének között a lehelet 

pára endothelin-1 koncentrációjában?  
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Az asztma és a COPD a leggyakoribb gyulladásos légúti betegségek. Mindkét 

betegségben szenvedık leheletében emelkedett LTB4 koncentrációt mutattak ki (Csoma 

és mtsai 2002, Montuschi és mtsai 2003). Leukotrien antagonisták az asztma 

kezelésében beváltak (Sandrini és mtsai 2003). A korábbi vizsgálatokra alapozva azt 

képzeltük, hogy a LTB4 megbízhatóan mérhetı kilélegzett biomarkerként alkalmas lesz 

metodikai kérdések tisztázására, például a kondenzáló berendezések hatékonyságának 

összehasonlítására. 

 

A tüdırák a fejlett országokban a vezetı daganatos halálok. Kezelésében csak korai 

stádiumban elvégzett mőtéttıl várható siker. Azonban a rendelkezésünkre álló 

szőrıvizsgálatok közül az ernyıképek érzékenysége gyenge, a CT pedig drága. Ezért 

indokolt a lehelet pára vizsgálat alkalmasságának tesztelése tüdırák szőrésben. Nem 

kissejtes tüdırákos betegek leheletében emelkedett IL-6 és endothelin-1 szintrıl 

számoltak be (Carpagnano és mtsai 2003, 2004). Mi a TNFα tesztelését választottuk. 

 

A pulmonaris hypertonia a tüdı transplantatio egyik leggyakoribb oka. Pulmonalis 

hypertoniás betegek érfalában fokozott endothelin-1 immunreaktivitást mutattak ki 

(Giaid és mtsai 1993) és az endothelin-1 antagonista bosentan terápiás hatásúnak 

bizonyult a betegek kezelésében (Rubin és mtsai 2002). A lehelet tesztektıl a betegség 

súlyosságának monitorozásában várható segítség.  

 



 35 

MÓDSZEREK 

 

A vizsgálatok összeállítása 

 

1. 1) Megmértem 12 egészséges személy lehelet pára mintáinak szén-dioxid és 

ammónia szintjét nyers állapotban és argon buborékoltatást követıen. 2) 

Kidolgoztam egy számításon alapuló módszert, ami alkalmas a szén-dioxid 

zavaró hatásának kiküszöbölésére a pH meghatározáshoz. 3) Összevetettem a 

többféle pH meghatározási eljárás megbízhatóságát 12 egészséges ember 

mintáin. 4) Megvizsgáltam a lehelet pára pH idıbeli változékonyságát és 5) 

különbözı győjtı berendezések és 6) különbözı győjtési hımérsékletek hatását 

a lehelet pára kémhatására 12 egészséges ember mintáin. 

- Összehasonlítottam 12 egészséges és 12 asztmás beteg lehelet pára kémhatását. 

2. Megmértem 12 egészséges személy leheletének LTB4, cys-LT, IFNγ, TNFα, 

endothelin-1 és összfehérje tartalmát. Megvizsgáltam különbözı győjtı 

berendezések és különbözı győjtési hımérsékletek hatását a lehelet pára 

leukotrien és összfehérje koncentrációira 12 egészséges ember mintáin. 

- Összehasonlítottam 12 egészséges egyén illetve 12 asztmás és 12 COPD beteg 

lehelet pára LTB4 koncentrációját. 

- Összehasonlítottam 12 COPD és 27 tüdı daganatos beteg lehelet pára TNFα 

koncentrációját. 

- Összehasonlítottam 13 egészséges és 15 pulmonalis hypertoniás beteg lehelet 

pára endothelin-1 koncentrációját. 
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Résztvevık 

 

Egészséges nem dohányzó kontrollokat az intézet dolgozói közül hívtunk 

vizsgálatonként 12 személyt. Összesen 22 egészséges önkéntes jelentkezı vett részt 

valamelyik vizsgálatban (14 nı, 8 férfi; átlag életkor 41 év; FVC>90%, FEV1>80%, 

FEV1/FVC>70%). Kórelızményükben jelentıs megbetegedés nem szerepelt. 

 

Asztmás betegeket az intézet szakambulanciáján toboroztunk. 12 extrinsic asthma 

bronchialés beteget vizsgáltam (7 nı, 5 férfi; átlag életkor 43 év; FVC>90%, 

FEV1>80%, FEV1/FVC>70%; kezelés: inhalációs szteroid és rövid hatástartamú β2-

agonista). 

 

COPD betegeket az OKTPI III. Tüdıbelgyógyászati Osztályáról toboroztunk. 12 COPD 

beteget vizsgáltam (4 nı, 8 férfi; átlag életkor 55 év; FVC: 92±22%, FEV1: 70±27%, 

FEV1/FVC: 62±13%), akik kezelésben nem részesültek. 

 

Tüdıdaganatos betegeket az OKTPI III. Tüdıbelgyógyászati Osztályáról toboroztunk. 

27 beteget vizsgáltam (10 nı, 17 férfi; átlag életkor 61 év; FVC: 88±21%, FEV1: 

77±22%, FEV1/FVC: 72±12%; szövettani megoszlás: planocellularis carcinoma: 11, 

adenocarcinoma: 10, microcellularis carcinoma: 4, macrocellularis carcinoma: 1, 

anaplasticus carcinoma: 1; stádium megoszlás: I. stádium: 1, II. stádium: 8, III. stádium: 

8, IV. stádium: 10) a daganat felfedezésének idıpontjában, a kezelés megkezdése elıtt. 

 

Pulmonalis hypertoniás betegeket az OKTPI Kardiológiai Osztályáról toboroztunk. 15 

beteget vizsgáltam (5 nı, 10 férfi; átlag életkor 47 év; átlagos PAP: 72±19 Hgmm; 10 

primer pulmonalis hypertonia, 5 secunder pulmonalis hypertonia). 

 

Az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet Kutatás Etikai Bizottsága minden 

kutatási tervemet elfogadta. A résztvevık írásos beleegyezı nyilatkozatot adtak. 
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Lehelet pára győjtés 

 

A lehelet pára mintákat a délelıtti órákban győjtöttük. A vizsgálat résztvevıi 

reggelizhettek. Arra kértük ıket, hogy saját légzési ritmusuknak megfelelıen, nyugalmi 

légzéstérfogattal lélegezve 10 percen át orron át szívják be, és szájon át fújják ki a 

levegıt. Orrcsipeszt nem alkalmaztunk. 

 

A pH, LTB4, cys-LT, és összfehérje meghatározásokhoz háromféle kondenzáló 

berendezéssel (EcoScreen, R-Tube, Anacon) győjtöttünk mintát. Az R-Tube 

berendezéssel két külön alkalommal, a fém köpeny -20ºC és -70ºC elıhőtésével is 

győjtöttünk mintát. Az IFNγ, TNFα és endothelin-1 meghatározásokhoz csupán az 

EcoScreen berendezéssel győjtöttünk mintát. A leukotrien és protein 

meghatározásokhoz a kitapadás gátlására Tween 20 detergenssel vontuk be a 

polypropylen győjtı sapkákat.  

 

Az összegyőlt mintákat mőanyag teszt csövekbe (Eppendorf AG, Hamburg, 

Németország) osztottuk pipettával. Térfogatukat megmértük. 10 perc alatt egyéntıl és 

légzési áramlástól függıen 1.5-2.5 ml közötti mennyiség nyerhetı. A fehérje és cytokin 

mérésekhez a biomarkerek kitapadását gátló protein lobind csöveket használtunk. A 

mintákat a mérésig -70°C hımérsékleten tároltuk. A mérésekre egy hónapon belül sor 

került, hogy a biomarkerek esetleges bomlását elkerüljük. 

 

Szén-dioxid meghatározás 

 

A lehelet pára szén-dioxid (CO2) szintjét vérgáz analizátorral (ABL 520, Radiometer, 

Koppenhága, Dánia) mértem. A vérgáz analizátor segítségével elıször azt észleltem, 

hogy a friss mintákban a CO2 partialis nyomása (ppáraCO2) változó, mégpedig az élettani 

alveolaris pCO2 (40 Hgmm, 5.33 kPa) és a légköri pCO2 (0.5%, 0.5 kPa) között 

található. Másodszor, a CO2 nem őzhetı ki teljesen a lehelet párából. Sem az akár 20 

percig folytatott argon buborékoltatás, sem más módszerek (20 perces hélium vagy 

nitrogén buborékoltatás, 20 perces ultrahang-kezelés, 10 perces vortexelés) nem 

képesek a CO2 maradéktalan eltávolítására a párából (3. ábra). Harmadszor, az argon 
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buborékoltatás során a ppáraCO2 szint csökkenése nem egyenletes. Nem található olyan 

idıpont, amikor a ppáraCO2 megjósolható lenne (4. ábra). 

 

Ammónia meghatározás 

 

A lehelet pára ammónium tartalmát spektrofotometriás módszerrel mértem (RANDOX 

Laboratories Ltd., Ardmore, Egyesült Királyság/ REANAL Finomvegyszergyár Rt., 

Budapest, Magyarország). A glutamát dehidrogenáz ammónium (NH4
+) és redukáló 

szer jelenlétében az α-oxoglutarátot glutamattá alakítja, miközben a redukáló szer 

elveszti hidrogénjét. A NADH abszorpciót 340 nm hullámhosszon spektrofotométerrel 

(FP-901 Chemistry Analyser, Labsystems, Helsinki, Finnország) mértem. Az oldatnak a 

reakció hatására bekövetkezı abszorpció csökkenése arányos a kiindulási ammónium 

koncentrációjával.   

 

NH4
+ + α-oxoglutarat + NADH   glutamat + NAD+ + H2O 

 

A módszer méréshatára 10 µM. Az eredmények visszamérhetısége közepes. Az összes 

minták harmadában a párok közti eltérés az átlag 20%-ánál magasabb volt. 

 

pH meghatározás 

 

A lehelet pára kémhatásának meghatározására kidolgoztam egy olyan módszert, 

amelyik kiküszöböli a szén-dioxid zavaró hatását. Mivel nem ismert olyan eljárást, ami 

meghatározott ppáraCO2 szintet tudna biztosítani a mintákban, ezért a módszer 

számításon alapul. Ezt a számított pH értéket összehasonlítottam az irodalomban 

használt nyers és buborékoltatott pH értékekkel.  
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3. ábra A szén-dioxid szint változása a lehelet párában 10 perc argon buborékoltatás 
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4. ábra. Az argon buborékoltatás hatása a lehelet pára szén-dioxid (a) és pH (b) értékeire 

két egyenlı részre osztott minta párhuzamos kezelése során.
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Mind a háromféle pH meghatározást vérgáz analizátorral (ABL 520, Radiometer, 

Koppenhága, Dánia) végeztem. A meghatározásokhoz a lehelet pára mintákból 

pipettával 70 µl őrtartalmú üveg kapillárisokba töltöttem, és a kapillárisokat gumi 

sisakkal légmentesen zártam a mérések elvégzéséig. A három módszer nem a mérésben, 

hanem az elıkészítésben különbözik egymástól. A legszembetőnıbb különbség a 

mintákon átáramoltatott gáz fajtája: a nyers mérésnél nem áramoltattam gázt a 

mintákba, a buborékoltatott méréshez argont, a számításos módszerhez szén-dioxidot 

használtam (5. táblázat). 

 

5. táblázat. A lehelet pH meghatározási módszerek összehasonlítása 
(Ar: argon, CO2: szén-dioxid, VGA: vérgáz analizátor) 
 

 
Mintavétel  
után 

Gáz 
kezelés Kapilláris  Mőszer Eredmény 

Nyers pH <10 perc x 1 VGA jelzett érték (6.5-7.5) 
Buborékoltatott pH  bármikor Ar 1 VGA jelzett érték (7.0-8.0) 
Számított pH bármikor CO2 5 VGA jelzettek alapján 
     számított érték (6.0-7.0) 
 

 

A vérgáz analizátort a lehelet párától eltérı közegre és szők pH tartományra 

fejlesztették ki. A lehelet párában kapott eredmények megbízhatóságát úgy teszteltem, 

hogy összehasonlítottam pH mikroelektróddal, valamint egy adott mintán tíz mérést 

végeztem.  

 

Nyers pH: Egy lehelet pára mintából a győjtést követı 10 percen belül elıkezelés nélkül 

töltött kapillárison elvégzett mérés eredményét nevezem nyers pH értéknek. 

 

Buborékoltatott pH: Egy lehelet pára mintából 10 perc argon buborékoltatást követıen 

töltött kapillárison elvégzett mérés eredményét nevezem buborékoltatott pH értéknek. 

 

Az argon buborékoltatás hatásosságának megítélésére a lehelet pára mintákból 250 µl 

mennyiségő egyenlı részeket mértem 8 mőanyag tesztcsıbe. A tesztcsöveket egy erre a 

célra összeállított nyolckarú elosztón (5. ábra) keresztül argonnal (Argon 4.6; Messer 

Hungarogáz Kft, Budapest, Magyarország) buborékoltattam. Az elosztó egyenlı 
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argonáramlást (kb. 300 ml/perc) biztosított a tesztcsövekben. A csövekben a 

buborékoltatást páronként 2.5, 5, 7.5 és 10 percig folytattam. A buborékoltatás 

befejezésekor közvetlenül kapillárisokat töltöttem ppáraCO2 és pH méréshez. 

 

 

5. ábra. Nyolckarú elosztó az egyenlı párhuzamos argon áramlás biztosítására. 

 

Számított pH: Egy lehelet pára mintából ismételt szén-dioxid átáramoltatást követıen 

töltött kapillárisokon elvégzett ppáraCO2-pH eredmény párok alapján számított pH 

értéket nevezem számított pH értéknek.   

 

A számítás részletes menete a következı. A lehelet pára mintákba szén-dioxid gázt 

(Szén-dioxid 4.5; Messer Hungarogáz Kft, Budapest, Magyarország) vezettem. Egy 

mintába egymás után négyszer vezettem szén-dioxidot egészen rövid ideig, egy-egy 

másodpercig. A töltések elıtt és minden szén-dioxid áramoltatást követıen kivettem a 

mintából egy kapilláris mennyiséget ppáraCO2 és pH meghatározásra. A szén-dioxid 

áramoltatás hatására a minták parciális CO2 nyomása (ppáraCO2) meredeken nıtt. Az egy 

másodperces töltési idıszakok megfelelıek ahhoz, hogy 0-50 kPa tartományban 

lépcsızetesen emelkedı ppáraCO2 szinteket hozzanak létre a mintákban. A ppáraCO2-pH 

értékpárokat grafikonon ábrázoltam. A pontokra fektetett regressziós görbe alapján 

tetszıleges ppáraCO2 értékhez tartozó pH kiszámítható. Tekintettel arra, hogy egészséges 

emberek nyugalmi alveolaris pCO2 nyomása jó közelítéssel 5.33 kPa (40 Hgmm) 

szinten állandó, ezért ezt az értéket választottam a számításokhoz. 
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A pH meghatározások megbízhatóságának összehasonlítása: Összevetettem a három 

különbözı pH meghatározás (nyers pH, buborékoltatott pH és számított pH) 

visszamérhetıségét. Az összehasonlításhoz a mintákat két egyenlı részre osztottam. 

Mindkét részbıl 6 pH mérést végeztem: 1-1 nyers pH mérést, 1-1 mérést 10 perc argon 

buborékoltatást követıen és 4-4 mérést szén-dioxid áramoltatást követıen az 5.33 kPa 

ppáraCO2 nyomáshoz tartozó pH kiszámításához. 

 

A lehelet pH idıbeli variabilitása: A lehelet pára pH idıbeli variabilitását két 

különbözı napon reggel győjtött minták pH értékei közötti eltéréssel jellemeztem. 

 

Leukotrien (LTB 4 és cys-LT) meghatározás 

 

A lehelet pára leukotrien koncentrációit enzim immunoassay (EIA) módszerrel mértem 

(Cayman Chemical Co., Ann Arbor, MI, USA). A LTB4 assay a tesztelt LTB4 és a 

felesleges mennyiségben hozzáadott acetilkolinészterázzal jelölt LTB4 versengésén 

alapul a korlátozottan jelenlévı LTB4 antitest kötıhelyeiért. A tesztelt LTB4 

mennyisége változó, a jelölt LTB4 mennyisége állandó, ezért az antitesthez kötıdni 

képes jelölt LTB4 mennyisége fordítottan arányos a tesztelt oldat LTB4 tartalmával. A 

LTB4–nyúl antitest komplexek kötıdnek a mérılemez falára felvitt monoclonalis 

nyúlellenes egér antitestekhez. A lemezrıl ezután lemossuk a nem kötıdı komplexeket, 

majd acetilkolinészteráz substratot adunk hozzá (Ellmann reagens: acetilthiokolin és 

5,5’-dithio-bis-2-nitrobenzolsav). A többlépéses reakció végterméke (5-thio-2-

nitrobenzolsav) sárga színő, és 410 nm hullámhosszon abszorbeál. Az elszínezıdés 

mértéke spektrofotométerrel meghatározható és fordítottan arányos a tesztelt LTB4 

koncentrációval. A cys-LT mérés elve a LTB4 meghatározással azonos. 

 

A LTB4 és cys-LT EIA kitek méréshatára 13 pg/ml. EIA pufferben és lehelet párában 

felvett standard hígítási sorok párhuzamosan futnak. A LTB4 kimutathatóságát nem 

javította, ha a méréstartomány közepén történı mérés érdekében a mintáinkhoz ismert 

LTB4 mennyiséget adtam. A cys-LT EIA kit párhuzamos mintái közötti eltérés 0-20% 

között volt. 
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A leukotrienek a lehelet pára győjtı felszínen kitapadhatnak. A kitapadás csökkentése 

érdekében a győjtı csöveket 0.1% Tween-20 oldattal vontuk be. Az alkalmazott 

töménységnél a Tween-20 nem mutat sem LTB4 sem cys-LT immunaktivitást. A lehelet 

pára győjtı mőszerek alkatrészeinek fertıtlenítésére használt szerek szerves oldószert és 

detergenst is tartalmaznak, amik a leukotrien meghatározást befolyásolhatják. Ennek az 

esetleges zavaró hatásnak az elkerülése érdekében megelégedtem a győjtıcsövek vízzel 

történı öblítésével.  

 

Cytokin (IFN γ, TNFα) és endothelin-1 meghatározás 

 

A lehelet pára cytokin szinteket immunoassay kitekkel határoztam meg (IFNγ: ELISA, 

R&D Systems Inc., Minneapolis, MN, USA; TNFα: ELISA, R&D Systems Inc., 

Minneapolis, MN, USA/ BioSource International Inc, Camarillo, CA, USA; endothelin-

1: EIA, Cayman Chemical Co., Ann Arbor, MI, USA). Mindegyik kit szendvics 

technikán alapul. A teszt cytokin két antitest közé kerül. Egyik epitopjával a 

mérılemezre ragasztott antitesthez, másik epitopjával egy szabad antitesthez 

kapcsolódik. A szabad antitesthez valamilyen módszerrel (pl.: biotin-streptavidin kötés) 

egy enzim (pl.: torma peroxidáz) kapcsolódik. A felesleges mennyiségben jelenlévı 

szabad antitest, illetve enzim lemosása után kromogén szubsztrátot adunk a 

rendszerhez. A színváltozás spektrofotometriás módszerrel mérhetı. Az elszínezıdés 

mértéke arányos a tesztelni kívánt cytokin koncentrációval. 

 

Az IFNγ kit méréshatára 1.5 pg/ml, a TNFα kitek méréshatára 15 pg/ml illetve 0.5 

pg/ml, az endothelin-1 kit méréshatára 4 pg/ml.  

 

Összfehérje meghatározás 

 

A lehelet pára összefehérje tartalmát Bradford módszerrel határoztam meg. A 

mintákhoz egyenlı mennyiségő Bradford reagenst (B-6916, Sigma-Aldrich Fine 

Chemicals, St. Louis, MO, USA) adtam. A várt alacsony fehérje koncentráció miatt a 0-

10 µg/ml tartományban érzékeny micro-assay protokollt alkalmaztam. Az oldat a minta 
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fehérje koncentrációjával arányos mértékben kékre színezıdik. Fél óra inkubáció után 

spektrofotométerrel 595 nm hullámhosszon mértem az oldatok abszorpcióját. A 

standard hígítási sort csirketojás fehérjével (A-5503, Sigma-Aldrich Fine Chemicals, St. 

Louis, MO, USA) vettem fel. A minta térfogattal való takarékosság érdekében szőkített 

küvettákat használtam. 

 

Amiláz meghatározás 

 

A minták nyálszennyezıdésének megítélésére amiláz meghatározást végeztem kétféle 

módszerrel. Az elsı a klinikai rutinban a vér amiláz meghatározására alkalmazott kit 

(REANAL Finomvegyszergyár Rt., Budapest, Magyarország). A második kutatási 

célokra kifejlesztett eljárás (Calzyme Laboratories Inc, San Luis Obispo, CA, USA). 

 

A diagnosztikus kit alapja a p-nitrofenol felszabadítása az etilén-glükóz7-p-nitrofenolból 

két lépésben. Az elsı lépést az α-amiláz, a második lépést az α-glukozidáz katalizálja. A 

p-nitrofenol abszorpciót 405 nm hullámhosszon spektrofotométerrel (Olympus Life 

Science Európa GmbH., Hamburg, Németország) mértem. A módszer méréshatára 7 

U/l. 

 

A kutatási eljárás alapja a keményítı bontása. A bontás során felhalmozódó cukorhoz 

festék (dinitrosalicylát és nátrium-kálium-tartarát-tetrahydrát keveréke, Sigma-Aldrich 

Fine Chemicals, St. Louis, MO, USA) kötıdik. A végtermék 540 nm hullámhosszon 

abszorbeál. A mintát egy α-amiláz standard sorhoz (Sigma-Aldrich Fine Chemicals, St. 

Louis, MO, USA) hasonlítottam. Az abszorpciót spektrofotométerrel mértem (Stat Fax 

2100, Awareness Technology Inc., Palm City, FL, USA). A módszer méréshatára 0.078 

U/ml (Gaber és mtsai 2006). 

 

Statisztikai elemzések 

 

A lehelet pára pH meghatározáshoz ppáraCO2-pH grafikont vettem fel a szén-dioxiddal 

töltött minták mérésébıl származó értékpárok felhasználásával. Egyváltozós 

logaritmikus regressziót és determinációs együtthatót (r2) számítottam. A rögzített 
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ppáraCO2 szinthez (5.33 kPa) tartozó pH értéket a regressziós egyenlet alapján 

számítottam. A különbözı pH meghatározási módszerek visszamérhetıségét Bland-

Altman módszerrel teszteltem.  

 

A pH értékek teljesítették a normalitási tesztet, ezért átlag±szórás formában adtam meg, 

és parametrikus próbákkal hasonlítottam össze ıket. A csoportok közötti eltérést 

Student t-teszttel illetve egyváltozós ANOVA és post hoc teszttel hasonlítottam össze. 

Az összfehérje és a leukotrienek visszamérhetıségét a párok közötti százalékos 

eltéréssel fejeztem ki.  

 

A statisztikai elemzéseket Prism 4.0 programmal végeztem (GraphPad Software Inc., 

San Diego, CA, USA). 
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EREDMÉNYEK 

 

1. A pH meghatározása: A vérgáz analizátor az üveg elektróddal megegyezı pH 

eredményeket mért. Egy minta tízszeri visszamérése is jól egyezı értékeket adott, átlag: 

8.04, szélsı értékek: 7.91-8.11. A tartományon belüli eltérések a minta kapillárisokba 

töltése során bekövetkezı szén-dioxid szint változásaival magyarázhatók. 

 

1.1. Az argon buborékoltatás hatása az illékony alkotóelemek koncentrációjára: A nyers 

minták ppáraCO2 szintje széles tartományban változott: 4.31-0.67 kPa (átlag: 2.20±0.65). 

A hozzá tartozó pH értékek 6.17-7.19 között voltak (átlag: 6.89±0.31). 

 

Az argon buborékoltatás CO2 eltávolító hatása megjósolhatatlan. A buborékoltatás 

végére nem érhetı el egy standard ppáraCO2 szint. A CO2 eltávolítás nem idıarányos. 

Két párhuzamos minta argon buborékoltatás során bekövetkezı CO2 csökkenését és a 

hozzá tartozó pH növekedést a 4. ábra mutatja. A buborékoltatott minták ppáraCO2 

szintje széles tartományban változott: 0.44-0.09 (átlag: 0.22±0.1). A hozzá tartozó pH 

értékek 7.39-8.36 között voltak (átlag: 7.91±0.31). A szén-dioxid töltést követıen mért 

ppáraCO2 és pH értékek között szoros negatív logaritmikus korrelációt találtam. (r2>0.99, 

p<0.01; 6. ábra). 

 

A nyers minták ammónium tartalma 86±70 µM/l volt. Argon buborékoltatás után 82±65 

µM/l ammónium koncentrációt mértem, ami nem tér el szignifikánsan a kiindulási 

értéktıl. Az ammónium koncentráció és a pH között nem találtam korrelációt sem a 

nyers mintákban (r2=0.09), sem argon buborékoltatást követıen (r2=0.01), sem a 

számított értékeket figyelembe véve (r2=0.15). 

 

1.2. A számításos módszer alkalmassága az illékony alkotóelemek zavaró hatásának 

kiküszöbölésére: A ppáraCO2 és pH értékek között talált szoros korreláció lehetıvé teszi, 

hogy tetszıleges ppáraCO2 értékhez tartozó pH értéket kiszámítsunk. Az 5.33 kPa 

viszonyítást azért választottam, mert ez megfelel az élettani alveolaris pCO2 

nyomásnak. A számított lehelet pára pH 6.06-6.96 között mozgott (átlag: 6.54±0.30; 7. 

ábra). 
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6. ábra. A ppáraCO2 és a pH között szoros negatív logaritmikus összefüggés figyelhetı 
meg a lehelet minták szén-dioxid töltése során. A két egyenlı részre osztott minta 
regressziós görbéi fedik egymást. 
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7. ábra. Egészségesek lehelet pH meghatározása a szén-dioxidhoz illesztett módszerrel. 
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Az argonnal buborékoltatott mintákra is teljesül a korreláció a ppáraCO2 és pH értékek 

között, de kevésbé szoros (r2>0.98, p<0.01).  

 

1.3. A különbözı pH meghatározások megbízhatóságának összehasonlítása: A Bland-

Altman teszt egyezési tartománya buborékoltatott értékekre 0.27, nyers értékekre 0.25 

és számított értékekre 0.04. Ez azt jelenti, hogy a számított pH hatszor olyan 

megbízható, mint bármelyik korábban alkalmazott módszer (8. ábra). A variációs 

koefficiens számítás nem megfelelı statisztikai módszer a visszamérhetıség 

tesztelésére, de más közleményekkel való összehasonlíthatóság kedvéért megadom az 

értékeket: 3.9% a buborékoltatott, 4.5% a nyers és 3.3% a számított pH variációs 

koefficiense. 

 

1.4. A lehelet pára pH idıbeli variabilitása: A lehelet pára pH idıbeli variabilitást mutat 

mindegyik módszerrel mérve (9. ábra). A buborékoltatott pH átlagos eltérése 0.36±0.27, 

a nyers pH átlagos eltérése 0.38±0.27, a számított pH átlagos eltérése 0.28±0.17 volt. 

 

1.5. A kondenzáló berendezés befolyása a lehelet pára kémhatására: Az EcoScreen 

mőszerrel győjtött minták pH értéke magasabb volt, mint a másik két mőszerrel győjtött 

mintáké (6.45±0.20 vs. 6.19±0.23, p<0.05 és 6.10±0.26, p<0.001; 10. ábra). Az R-Tube 

és Anacon mőszerekkel győjtött minták pH értékei korreláltak (r2=0.54, p<0.01; 6. 

táblázat), de az EcoScreen mőszerrel győjtött minták értékei nem korreláltak a többi 

értékkel. 

 

1.6. A kondenzáló hımérséklet befolyása a lehelet pára kémhatására: Az R-Tube 

mőszerrel -70ºC-on győjtött minták savasabbak voltak, mint a –20ºC-on győjtött 

minták, (5.82±0.07 vs. 5.99±0.20, p<0.05; 10. ábra). A különbözı hımérsékleten 

győjtött minták pH értékei korreláltak egymással (r2=0.59, p<0.004; 6. táblázat). 

 



 51 

6. táblázat. Különbözı berendezésekkel illetve különbözı hımérsékleten győjtött 
minták lehelet pára paraméterei közötti korreláció. (r2: korrelációs együttható, ES: 
EcoScreen, RT: R-Tube, A: Anacon, 20: -20˚C, 70: -70˚C, n.sz.: nem szignifikáns.) 
 

 

 ES-RT ES-A RT-A 20-70 
térfogat n.sz. n.sz. r2=0.61, p<0.003n.sz. 
pH n.sz. n.sz. r2=0.54, p<0.007r2=0.59, p<0.004 
fehérje n.sz. n.sz. r2=0.74, p<0.001  r2=0.42, p<0.03 

 

 

- Asztmás betegek lehelet pára kémhatása: Kezelt asztmás betegek leheletében a 

ppáraCO2 és a pH között az egészségesekéhez hasonló szoros negatív logaritmikus 

korreláció áll fenn. Asztmások leheletében a számított pH értékek 6.26-6.68 között 

mozogtak (átlag: 6.43±0.23). Nem találtam szignifikáns különbséget asztmások és 

egészségesek között a lehelet pára kémhatásában egyik pH meghatározási módszerrel 

sem. 

 

2. Egyéb biomarker vizsgálatok egészségesek lehelet párájában: Egészséges egyének 

leheletében nem tudtam kimutatni sem LTB4, sem IFNγ, sem TNFα aktivitást. Egy 

egészséges emberben találtam kimutatható mértékő 6 pg/ml endothelin-1 koncentrációt. 

Egészséges egyének EcoScreen mőszerrel győjtött leheletének cys-LT aktivitása 

65.8±17.0 pg/ml volt, de az R-Tube és Anacon mőszerekkel győjtött mintákban nem 

volt kimutatható mennyiségő cys-LT. 

 

Egészséges emberek lehelet párájának összfehérje tartalma függ az alkalmazott győjtı 

berendezéstıl. Az eredmények visszamérhetısége gyenge. A standard sor 0-2.5 µg/ml 

közötti tartományban gyakran megbízhatatlanul vehetı fel. A spektrofotométer küvettái 

egyenirányítónak bizonyultak, vagyis ellentétes irányban közvetlenül egymás után 

végezve a mérést konzekvens abszorpció eltérést kaptam. A visszamérhetıség 

ugyanabban az irányban közvetlenül egymás után végzett méréseknél akár 100% fehérje 

tartalom eltérést is adhat. A Bradford módszer ezen kívül lehetıvé teszi, hogy a minták 
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8. ábra. A három különbözı pH meghatározási módszer visszamérhetıségének 

összehasonlítása Bland-Altman teszttel. 
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9. ábra. A lehelet pH idıbeli variabilitása. 
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10. ábra. A kondenzáló mőszer és hımérséklet befolyása a lehelet pára kémhatására 
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11. ábra. A kondenzáló mőszer és a hımérséklet befolyása a lehelet pára fehérje 

tartalmára. 
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reagenssel való összemérését követı egy órán belül több mérést is végezzünk, mert a 

színreakció idıarányosan következik be. A mintákon ismételten elvégzett mérések 

eredményei közt is akár 100% fehérje tartalom eltérés is elıfordulhat. 

 

Az EcoScreen berendezés több fehérjét győjtött, mint a másik két berendezés, de csak 

az Anaconhoz képest volt az eltérés szignifikáns (3.89±2.03 vs. 2.65±1.98, n.s. és 

1.88±1.99 µg/ml, p<0.004; 11. ábra). Az R-Tube és az Anacon berendezésekkel győjtött 

minták fehérje tartalma korrelált (r2=0.74, p<0.0003; 6. táblázat), de az EcoScreen 

berendezéssel győjtött mintákkal nem mutattak korrelációt. 

 

Nem volt eltérés az R-Tube berendezéssel különbözı hımérsékleteken győjtött minták 

fehérje tartalma között (2.74±0.99 µg/ml-20°C-on vs. 2.41±0.92 µg/ml -70°C-on; 11. 

ábra). A különbözı hımérsékleten győjtött minták fehérje tartalma korrelált egymással 

(r2=0.42, p<0.05; 6. táblázat). 

 

- LTB4 meghatározás asztmás és COPD betegek lehelet párájában: Kezelt asztmás és 

COPD betegek leheletében nem találtam kimutatható mértékő LTB4 koncentrációt. 

 

- TNFα meghatározás tüdıdaganatos betegek lehelet párájában: Öt tüdıdaganatos és 

egy COPD beteg leheletében találtam kimutatható mértékő 15-25 pg/ml TNFα 

koncentrációt a kevésbé érzékeny kittel. Egyetlen tüdı daganatos és COPD beteg 

leheletében sem találtam kimutatható mértékő TNFα koncentrációt az érzékenyebb 

kittel. 

 

- Endothelin-1 meghatározás pulmonalis hypertoniás betegek lehelet párájában: Három 

pulmonalis hypertoniás beteg leheletében találtam kimutatható mértékő 4-6 pg/ml 

endothelin-1 koncentrációt. 

 

Sem a durvább, sem az érzékenyebb módszerrel egyetlen mintában sem találtam amiláz 

aktivitást. A nyál átlagos amiláz aktivitása 100 U/ml. A módszerek méréshatárát 

figyelembe véve ez azt jelenti, hogy 1:1000 aránynál nagyobb nyálszennyezıdés 

lehetısége kizárható. Vagyis 1 ml lehelet párába nem keveredhetett több, mint 1 µl nyál. 
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MEGBESZÉLÉS 

 

Elsıdleges célkitőzésemet teljesítettem. Kimutattam, hogy a lehelet pára kémhatása jó 

visszamérhetıséggel, megbízhatóan meghatározható. Az illékony alkotóelemek pH 

mérésre kifejtett zavaró hatása a szén-dioxid szintre számított módszerrel 

kiküszöbölhetı. A számított pH az általánosan elterjedt pH meghatározások közül a 

legpontosabb módszer, sıt jelenleg a lehelet pára legmegbízhatóbban mérhetı 

jellemzıje. A tesztelt gyulladásos markerek (LTB4, cys-LT, IFNγ, TNFα, endothelin-1 

és összfehérje tartalom) vagy kimutathatatlanok egészségesek leheletében vagy csak 

nagyon bizonytalanul mérhetık. 

 

Másodlagos célkitőzésem nem teljesült. Sem a pH, sem a leheletben tesztelt többi 

alkotóelem (LTB4, TNFα, endothelin-1) nem bizonyult alkalmasnak a vizsgált betegek 

és egészségesek megkülönböztetésére.  

 

Elsıként mértem a lehelet pára szén-dioxid tartalmát. Kimutattam, hogy a szén-dioxid 

alapvetıen befolyásolja a lehelet kémhatását. A leheletben a szén-dioxid töltés mellett 

megfigyelt szoros negatív logaritmikus korreláció a ppáraCO2 és a pH között a 

Henderson-Hasselbalch egyenlet következménye. Hasonlóan, az argon buborékoltatás 

mellett megfigyelhetı szoros negatív logaritmikus korreláció a ppáraCO2 és a pH között 

azt jelenti, hogy az argon által a leheletbıl kiőzött legfontosabb puffer a HCO3
--CO2 

rendszer. Mivel az 5.33 kPa kívül esik a mért tartományon, ezért az argonnal 

buborékoltatott értékek alapján becsült pH pontatlanabb lenne a szén-dioxiddal töltött 

értékek alapján számítotthoz képest. Ezért a számított pH meghatározáshoz a szén-

dioxiddal töltést javaslom az argon buborékoltatás helyett. 

 

Vizsgálataimban a buborékoltatás a minták ammónium tartalmát nem változtatta. A 

szén-dioxid és az ammónia viselkedése közötti különbség következik abból az ismert 

ténybıl, hogy a szén-dioxid inkább oldott állapotban, az ammónia inkább disszociált 

állapotban, ammónium formájában van jelen a lehelet párában. A többi illékony puffer a 

szén-dioxidnál és az ammóniánál lényegesen alacsonyabb koncentrációban található 
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meg a lehelet párában, ezért az argon illetve a szén-dioxid áramoltatással történı 

kiőzésük nem befolyásolja lényegesen a lehelet pH értékét.   

 

A szén-dioxidhoz illesztett számítás lehetıvé teszi, hogy pontosan meghatározzuk a 

lehelet pára kémhatását, de nem ad információt arra vonatkozóan, hogy a lehelet mely 

alkotóelemei határozzák meg a pH értékét. Feltehetıen szervetlen molekulák és a peptid 

oldalláncok járulnak hozzá a lehelet pára kémhatásának kialakulásához. 

 

A szén-dioxidhoz illesztett pH meghatározás hatszor pontosabb a szén-dioxid szintet 

figyelmen kívül hagyó korábban alkalmazott eljárásoknál. A jobb megbízhatóságnak az 

a magyarázata, hogy a nyers és buborékoltatott mintákban a ppáraCO2 nem rögzített, és 

befolyásolhatja a pH értéket. Szemléletesen ez azt jelenti, hogy a szén-dioxidhoz 

illesztett pH egy fix pont a ppáraCO2-pH regressziós görbén, míg a nyers és a 

buborékoltatott pH vándorol a görbe vonalán. 

 

A lehelet pára pH idıbeli variabilitást mutat. Ez a változékonyság nem mond ellent a 

megbízható mérhetıségének. Sıt éppen a megbízható mérés bizonyítja, hogy az idıbeli 

variabilitás nem a mérés pontatlanságának a következménye, hanem valós ingadozást 

tükröz. A lehelet pára ebbıl a szempontból a jobban ismert testfolyadékok közül inkább 

hasonlítható a vizelethez, mint a vérhez. A vizelet kémhatása is jelentıs ingadozást 

mutat, a vér kémhatása nagyon szők korlátok között szabályozott. Sıt, éppen a vizelet 

pH változékonysága az egyik alapvetı feltétele a vér pH pontos szabályozhatóságának. 

A lehelet pára pH idıbeli ingadozása felveti azt az érdekes kérdést, hogy vajon a légzés 

a respiratoricus hatásain túl metabolicus hatásaival is hozzájárul-e a szervezet pH 

homeostasisához. 

 

Szignifikáns eltérést találtam az EcoScreen és a két másik berendezéssel győjtött minták 

kémhatása között, valamint a különbözı hımérsékleten győjtött minták kémhatása 

között. A több korábbi összehasonlító vizsgálatok közül csak egy talált pH eltérést az 

EcoScreen és az R-Tube mintái között (Prieto és mtsai 2007 vs. Leung és mtsai 2006, 

Martin és mtsai 2005, Soyer és mtsai 2006); viszont a győjtı hımérséklet pH 

befolyásoló hatását nem tudták kimutatni (Wells és mtsai 2005). Az általunk kimutatott 
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különbségek feltételezhetıen összefüggnek azzal, hogy pH meghatározási módszerünk 

hatszor pontosabb volt a többi vizsgálatban alkalmazott módszerekhez képest. 

Eredményeink nem adnak feleletet arra a kérdésre, hogy melyik alkotóelem 

koncentrációjának változása felelıs a pH eltérésekért a különbözı mőszerek illetve 

győjtı hımérsékletek esetén. 

 

Nem találtam különbséget egészségesek és kezelt asztmások lehelet pára kémhatása 

között. Ez az eredmény részben ellentmond az irodalmi adatoknak, hiszen egy korábbi 

vizsgálat asztmások leheletét savasabbnak találta egészségesek leheletéhez képest (Hunt 

és mtsai 2000), ugyanakkor egy másik vizsgálat az enyhe asztmások leheletét nem 

találta savasabbnak egészségesek leheletéhez viszonyítva (Kostikas és mtsai 2002). 

Mindkét vizsgálat a buborékoltatott értékekkel számolt. A mi betegeink a második 

vizsgálat enyhe asztmásaihoz hasonlíthatók.  

 

Elképzelhetı, hogy azért nem tudtam különbséget kimutatni egészségesek és asztmások 

lehelet kémhatása között, mert nem elég súlyos állapotú betegeket vizsgáltam. A 

kutatások egyik lehetséges folytatása ezért súlyosabb betegek bevonása lehet. 

 

Az is elképzelhetı azonban, hogy a korábbi, pontatlan pH mérési módszerekkel 

kimutatott eltérések nem valósak. A ppáraCO2 figyelmen kívül hagyása elvileg legalább 

kétféleképpen torzíthatja a nyers és buborékoltatott pH eredményeket. Súlyosabb 

tüdıbetegek vérében emelkedett lehet a ppáraCO2, és ezzel összefüggésben több szén-

dioxidot lélegezhetnek ki. Mivel egyik közlemény sem ismertette a vizsgált személyek 

vérgáz értékeit, ezt a zavaró tényezıt nem tekinthetjük kizártnak. Ezen kívül a 

leheletgyőjtésben szerzett gyakorlattól függıen a betegek különbözı mértékben 

hyperventilálhatnak, és így csökkenthetik leheletük szén-dioxid koncentrációját. A 

közlemények nem utalnak a légzési áramlás kontrollálására sem, ezért ezt a zavaró 

tényezıt sem zárhatjuk ki megnyugtatóan. További hiányossága a buborékoltató 

módszert alkalmazó munkáknak, hogy cikkeikben nem írják le az argonnak kitett minta 

térfogatát. Pedig nagyobb térfogatú mintából ugyanolyan gázáramlás mellett lassabban 

távozik a CO2.  
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Végül a lehelet savasságát a légúti gyulladással magyarázó kutatók táborát el kell 

gondolkoztassa az a tény, hogy légúti panaszoktól mentes atopiás dermatitises 

gyermekek leheletét is savasabbnak találták a buborékoltató módszerrel (Brunetti és 

mtsai 2006). 

 

Bár a pH szerepét a betegségek elırejelzésében nem sikerült igazolni, módszertani 

szempontból mégis hasznos lehet a meghatározása. Ahogy a lehelet kutatás kihívásai 

között felvázoltam, és a mintagyőjtés kapcsán végzett saját méréssel is alátámasztottam, 

egy pontosan mérhetı biomarker azonosítása nagy segítséget nyújthat a lehelet 

kutatások folytatásához, nevezetesen a környezeti tényezık, a vizsgált személy és a 

tárolás bizonytalanságaiból eredı zavaró hatások tisztázásához. Következı 

célkitőzéseim ezért az idıjárás, a táplálkozás, és a légzési áramlás hatásának vizsgálata 

a lehelet pára kémhatására. 

 

A klinikai gyakorlatban szokatlan, hogy egy laboratóriumi adatot nem közvetlenül 

mérünk. A pH számítás módszere példa lehet esetleg más, hasonlóan nehezen mérhetı 

változók meghatározására. 

 

Egészségesek leheletének összfehérje tartalma mérhetı, bár az értékek 

visszamérhetısége gyenge. Eredményeim az irodalmi adatokhoz hasonlóan a 0-10 

µg/ml tartományba estek. Az EcoScreen mintáiban talált magasabb összfehérje tartalom 

szintén megegyezik azokkal az irodalmi adatokkal, amelyek szerint az EcoScreen 

mintáiban magasabb az eotaxin aktivitás, mint az R-Tube mintáiban.  

 

Nem világos azonban, miért győjt több fehérjét az EcoScreen, mint a másik két mőszer. 

A proteinek kitapadása nem magyarázza az eltérést, sıt a teflonhoz képest az üveg 

csıvel győjtött magasabb albumin koncentráció (Rosias és mtsai 2006/2) azt sugallná, 

hogy az Anacon berendezés mintáiban kellett volna a legtöbb fehérjét találni. A győjtı 

hımérséklet sem magyarázza az eltérést, hiszen különbözı kondenzáló hımérsékletek 

között nem találtam eltérést a minták összfehérje tartalmában. 
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Egészségesek leheletében a LTB4, IFNγ, TNFα, endothelin-1 koncentráció 

kimutathatatlan volt. A vizsgált betegekben sem találtam emelkedett gyulladásos 

mediátor szinteket. Ezek az eredmények elsı olvasatra ellentmondanak az irodalmi 

adatoknak, hiszen egyes közlemények beszámolnak leukotrien és cytokin mérésekrıl. 

Ám a negatív eredmények közlésének hiányában nem tudjuk hány sikertelen kísérlet 

történt ezeknek az alkotóelemeknek a kimutatására. Saját méréseim is igazolják, hogy 

elıfordulhat egy-egy alkalommal, hogy a kimutathatósági határ közelében találunk 

például TNFα-t a leheletben, és a következı még érzékenyebb mérésekkel ezeket az 

eredményeket mégsem sikerül megerısíteni.  

 

Egy vizsgálat csak azokban a mintákban tudott kimutatni LTB4 koncentrációt, 

amelyekben amiláz aktivitást is talált. Ez az eredmény arra utal, hogy a LTB4 a 

szájüregbıl származik. Más vizsgálatok jól mérték a lehelet pára LTB4 koncentrációját 

(Csoma és mtsai 2002, Carpagnano és mtsai 2003, Montuschi és mtsai 2003, Tufvesson 

és Bjermer 2006). Az R-Tube és az Anacon mintáiban nem tudtam kimutatni cys-LT 

aktivitást. Ez sem páratlan az irodalomban (Sandrini és mtsai 2006), bár mások, ha 

kisebb mennyiségben is, de az R-Tube mintáiban az EcoScreen mőszerhez hasonlóan 

találtak cys-LT aktivitást (Soyer és mtsai 2006). 

 

Az R-Tube különbözı hımérsékleten győjtött mintáinak eredményei korrelálnak 

egymással és az Anacon mintáinak eredményeivel, viszont nem korrelálnak az 

EcoScreen mintáinak eredményeivel. Ez az eltérı összefüggés arra utal, hogy a győjtı 

berendezések hımérséklete és borítása nem magyarázza meg kielégítıen a különbözı 

győjtésekben talált eltérı pH, fehérje és cys-LT eredményeket. 

 

A lehelet pára minták nyállal történı szennyezıdése vita tárgya. A nyál leheletbe 

kerülése torzítaná a lehelet pára kémhatását a légúti folyadék kémhatásához képest, ám 

nem rontaná magának a lehelet pára pH meghatározásának a megbízhatóságát. 
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KÖVETKEZTETÉS 

 

Elsı célkitőzésemet és a lehelet pára kutatás egyik legfontosabb kihívását teljesítettem. 

A bemutatott pH számítás a jelenleg elérhetı legpontosabb pH meghatározás, sıt a 

legmegbízhatóbb biomarker vizsgálat a lehelet párában. Eredményeim alapján az 

összfehérje mérés bizonytalan, a LTB4, cys-LT, IFNγ, TNFα, endothelin-1 nem 

mutatható ki sem egészségesek, sem betegek lehelet párájában.   

 

A második célkitőzésem, a légúti betegségek diagnózisára alkalmas lehelet pára teszt 

kidolgozása a további kutatásokra váró feladat marad. Kimutattam ugyanakkor, hogy a 

pH meghatározás segítségével a lehelet pára győjtés egyes metodikai kérdései 

tisztázhatók. A pH meghatározást a lehelet pára kutatás módszertanának további 

pontosítására alkalmasnak tartom és ajánlom. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Célkitőzés: A lehelet pára analízise ígéretes módszernek tőnik a légúti megbetegedések 

vizsgálatában. A kilélegzett biomarkerek azonban széles tartományban szórnak. A 

disszertáció elsıdleges célja egy megbízhatóan mérhetı biomarker azonosítása volt a 

lehelet párában. Jelenleg a pH-t tartják a lehelet legrobosztusabb biomarkerének. A 

jelenlegi pH meghatározások nem veszik figyelembe a CO2 szintet. Célom volt a CO2 

parciális nyomás pH befolyásoló hatásának tesztelése és a pH meghatározások 

pontosítása. A disszertáció másodlagos célja egészségesek és különbözı tüdıbetegek 

megkülönböztetése volt a lehelet biomarker (pH, LTB4, cys-LT, IFNγ, TNFα, 

endothelin-1 szint) meghatározások alapján. 

 

Módszerek: 12 egészséges és 12 asztmás egyén nyers, argonnal buborékoltatott és 

szén-dioxiddal töltött lehelet pára mintáinak CO2 és pH szintjét vérgáz analizátorral 

mértem. Regressziós analízist végeztem a) a CO2 és a pH közötti összefüggés 

tesztelésére és b) az 5.33 kPa CO2 nyomáshoz, az élettani alveolaris CO2 nyomáshoz 

tartozó pH meghatározására. A különbözı pH meghatározások visszamérhetıségét 

Bland-Altman teszttel ellenıriztem. A leukotrien és cytokin szinteket immunoassay 

módszerrel határoztam meg. 

 

Eredmények: A lehelet CO2 szintje nyers és buborékoltatott mintákban is változékony. 

A CO2 és a pH között szoros negatív logaritmikus összefüggés található (r2>0.99, 

p<0.01). Az 5.33 kPa CO2 szintre számított pH hatszor pontosabb a többi pH mérésnél. 

A leukotrien és cytokin szintek egészségesekben és betegekben is mérhetetlenül 

alacsonyak voltak. 

 

Következtetés: A lehelet pára CO2 szintje befolyásolja a kémhatását. A kiválasztott 

CO2 értékre számított pH a jelenleg alkalmazott legpontosabb pH meghatározás és 

egyben a legpontosabban mérhetı biomarkere a lehelet párának. Ugyan a pH 

meghatározással nem tudtuk megkülönböztetni az egészségeseket a kezelt asztmásoktól, 

a módszer alkalmas lehet bizonyos módszertani kérdések tisztázására. 
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SUMMARY 

 

Background: Exhaled breath condensate analysis is a promising method for 

investigating airway pathology. However, exhaled biomarkers show great variability. 

The first aim of this study was to identify a reliably detectable biomarker. The pH is 

considered to be the most robust biomarker of the exhaled breath condensate. Current 

pH measurements do not take into account the effect of CO2. My aim was to determine 

the effect of condensate CO2 partial pressure on pH and to provide a more precise mode 

of condensate pH determination. The second aim of this study was to test the capacity 

of condensate analysis (pH, LTB4, cys-LT, IFNγ, TNFα, endothelin-1 content) in 

distinguishing between healthy individuals and patients with different pulmonary 

diseases. 

 

Methods: Condensate pH and CO2 partial pressure were measured from 12 healthy 

volunteers and 12 asthmatics by blood gas analyser in neat, argon deaerated and CO2 

loaded samples. Regression analysis was used a) to test the relation between pH and 

CO2, b) to calculate pH at 5.33 kPa CO2 level, the physiological alveolar CO2 partial 

pressure. Reproducibility of different pH readings was compared by Bland-Altman test. 

Leukotrienes and cytokines were measured by immunoassay kits. 

 

Results: Condensate CO2 concentration was variable either in neat or argon deaerated 

samples. There was a close negative logarithmic relation between CO2 and pH (r2>0.99, 

p<0.01). Calculation of pH at 5.33 kPa CO2 level provided approximately 6 times better 

reproducibility than the currently used measurements. Leukotrienes and cytokines were 

undetectable in either healthy individuals or patients. 

 

Conclusions: Condensate CO2 partial pressure influences pH measurements. 

Determination of pH at a standard CO2 level provides the most reproducible condensate 

pH values and the most reliable biomarker determination in the exhaled breath 

condensate to date. Although pH reading is not capable of detecting a difference 

between healthy individuals and treated asthmatics, it may be a useful method to clarify 

some methodological questions regarding condensate collection. 
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KÖSZÖNET 

 

Témavezetımnek, Dr. Horváth Ildikónak köszönöm, hogy a megszokott sorrendtıl 

eltérıen, szakvizsgám után elfogadott PhD hallgatójának. Visszatekintve is örülök, 

hogy a jelentkezéskor felmerült lehetıségek közül az ı laborját választhattam, ahol 

egyetemistaként TDK keretek között ismerkedtem a kutatómunkával. Nemzetközi 

elismertsége és korrekciói segítettek cikkeim elfogadásában. 

 

Kollégámnak, Dr. Barta Imrének hálás vagyok a jó humoráért, a türelemre intéseiért, a 

szakmai és személyes fotók számítógépes feldolgozásában nyújtott segítségéért és angol 

írásaim kiváló helyesbítéséért. Szeretném remélni, hogy legalább néhány photoshop 

trükköt és szófordulatot ellestem tıle. Dr. Huszár Évával folytatott szakmai és politikai 

vitáinkból sokat épültem. Dr. Barát Erzsébet kevesebb reménnyel kecsegtetı méréseket 

is elvégzett a kedvemért. 

 

Elsı asszisztensem, Kenéz Istvánné, Marika mentesített a beteg toborzás nehézségei 

alól, és a mintagyőjtéseket mintaszerő pontossággal dokumentálta. Csoszor Jánosné, 

Irénke lelkesen és fáradhatatlanul végezte a pH méréseket a szomszédos labor vérgáz 

analizátorával. Mikoss Mária és Hernádi Jánosné, Marcsi sokat segített a minták 

győjtésében és feldolgozásában. Mindannyiuknak köszönöm, hogy a terhek 

átvállalásával munkámat könnyebbé tették. Marcsitól különösen jól esett, hogy már 

akkor is nagy bizalommal fogadott, amikor még nem nekem dolgozott. László 

Istvánnénak, Gabinak köszönöm, hogy gondoskodott a labor tisztaságáról és 

megajándékozott saját borával. A karácsonyi ünnepi asztalok, minden kolléganım 

dicséretére, az elmúlt évek meghatározó élményei voltak. 

 

Kutatásaink részben a dolgozaton kívül is esı részét más munkacsoportokkal 

együttmőködve végeztük. Köszönöm Prof. Dr. Füst György és Dr. Prohászka Zoltán 

(SE, III. Belklinika), Dr. Katona István (KOKI), Dr. Puskás László (SZBK), Dr. 

Gyurcsányi Róbert (BME, Vegyészeti Tanszék) és Dr. Szabó Miklós (KFKI) 

készségességét, felszerelésük rendelkezésünkre bocsátását és tanácsait. 
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TDK hallgatóink, Bikov András, Szili Balázs és Jendrék Ágnes a közös munkák 

megvitatásával és elıadásával jelentısen hozzájárultak a pH számítás tökéletesítéséhez. 

Nekik, és egykori tanáromnak, Prof. Dr. Kollai Márknak köszönhetem a szén-dioxid 

telítés ötletét. Mőszerészeink, Kiss István és Kuzniarski Viktor fejlesztették számunkra 

az ellenállás hımérıt és a nyolckarú gázelosztót. Találékonyságukkal nemcsak 

ámulatba ejtettek, hanem az EcoScreen berendezés megjavításával több millió forintot 

spóroltak az intézetnek. Kérem a klinikai labor vérgáz mérésekben segítséget nyújtó 

asszisztenseit, a légzésfunkciós labor és a könyvtár dolgozóit, a vizsgálatokban önként 

résztvevı kertészeket, betegkísérıket és rokonokat, bocsássanak meg, hogy név szerint 

nem említem ıket, de fogadják köszönetemet. 

 

Jól esett PhD hallgató társaim, Dr. Vass Géza és Dr. Lázár Zsófia baráti bátorítása. Volt 

csoporttársamnak, Dr. Antus Balázsnak is köszönöm, hogy megırizte a barátságot 

akkor is, amikor fınökömmé vált. Imponálóan kiegyensúlyozottan és céltudatosan 

irányítja a kutatásokat osztályos elfoglaltságai mellett. 

 

Szüleim, Dr. Kullmann Lajos és Dr. Csiszér Eszter a kivételesen békés otthonban még 

egy gazdag családi mőhelyt is teremtettek. Öröm volt látni, ahogy sebészként és 

belgyógyászként egymást inspirálták. Megtisztelınek érzem, hogy saját közleményeik 

készületébe beavattak, írásaimat figyelmesen bírálták, illetve mindkettıjükkel közösen 

is publikálhattam. Testvéremnek, Kullmann Ádámnak köszönöm, hogy türelmesen 

elviseli a vasárnapi ebédeknél is elıkerülı egészségügyi túlsúlyt. Közgazdász 

szempontjai egyre fontosabbá válnak az orvoslásban. Szeretném remélni, hogy kettınk 

között és a társadalomban is az ellentmondások feloldódnak. Hiszen jó gazda csak az 

lehet, aki a rábízottak javát keresi, és jó orvos csak abból válik, aki jól is gazdálkodik. 

 

 

 

 


