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1. Bevezetés 

A krónikus obstruktív tüdőbetegség (chronic obstructive pulmonary disease – COPD) és 
az asztma bronchiale két jelentős, légúti szűkülettel és krónikus gyulladással járó 
betegség, amely komoly egészségügyi problémát jelent világszerte. A COPD jelenleg a 
negyedik leggyakoribb halálok, évente 3 millióan halnak meg emiatt. Az asztmás 
betegek számát jelenleg 300 millióra becsülik a világon, de a diagnosztizált esetek 
száma jóval alacsonyabb a tényleges betegekénél, és gyakran kezelésük sem megfelelő. 
A COPD és az asztma patomechanizmusa jelenleg sem ismert minden részletében. A 
betegség kialakulásának jobb megértése nagyban segítené a jövőbeni diagnosztikus és 
terápiás eljárások kifejlesztését. 
 

A közelmúltban számos új molekuláról feltételezték, hogy a légúti megbetegedések 
patogenezisében szerepet játszhatnak, egyik a purinerg molekulák csoportja. A purin 
nukleozid adenozin, és az ebből felépülő nukleotidok ubikviter molekulák, amelyek 
intracelluláris koncentrációja magas, és számos feladatot látnak el. A purinok azonban 
fontos szerephez jutnak az extracelluláris jelátvitelben is: szabályozzák a mukociliáris 
clearance-t, a légúti simaizom összehúzódását és gyulladásos folyamatokat. A 
legintenzívebben kutatott purin az adenozin, de több, a közelmúltban végzett in vitro és 
állatkísérletes tanulmány is rámutatott arra, hogy az adenozin-trifoszfát (ATP) szerepet 
játszhat a légúti megbetegedések kialakulásában és rosszabbodásában, különös 
tekintettel a légúti szűkülettel járó betegségekre. Ennek ellenére az ezt bizonyító humán 
vizsgálatok száma csekély. 
 

Purin mediátorok koncentrációját sikerrel mérték légúti megbetegedésben szenvedő 
egyénektől gyűjtött hörgőmosó folyadékban (bronchoalveoláris lavage folyadékban – 
BALF), de ez a mintavételezési módszer a beteg számára megterhelő, az ismételt 
mintanyerés nem lehetséges. A kevésbé invazív technikákkal gyűjtött légúti minták, így 
az indukált köpet és a kilégzett levegő kondenzátum (exhaled breath condensate – EBC) 
elemzése hasznos információt szolgáltathat a légúti gyulladásról, segítheti a 
diagnosztikát és a rendszeres betegmonitorozásra is alkalmas. 
 

A kilégzett levegő kondenzátum gyűjtése nem invazív módon történik úgy, hogy a 
beteg nyugalmi légzés mellett a kilégzett levegőt egy hűtött gyűjtőcsőbe fújja. Ennek 
falán lecsapódó folyadékot vizsgáljuk, amely tartalmazza a hörgőket borító légúti 
folyadékfilmből (airway surface liquid – ASL) leszakadt cseppecskéket is. Az EBC 
biomarkerek mérése információt nyújthat a légutakban zajló kémiai és gyulladásos 
folyamatokról. A mintavételezés rövid időn belül ismételhető, szövődménye nem ismert 
és beszűkült tüdőkapacitású betegek esetén is alkalmazható.      
 

A valódi légúti mediátorszint kiszámítható, ha EBC-ben mért koncentrációjukat 
korrigáljuk az ASL cseppek hígulásának mértékével. Számos módszert alkalmaztak a 
hígulás becslésére: a minta nem illékony kation vagy urea koncentrációjának 
meghatározását, illetve a vezetőképesség mérését. Mindazonáltal a nemzetközi 
irodalomban nincs elfogadott referencia hígulási indikátor. A légúti cseppek 
kondenzátum folyadékban való hígulását 1:10.000-20.000 közöttire becsülik, de 1:50-
50.000 között nagy variabilitást mutat. 
 

A következőkben ismertetett vizsgálatok célja volt, hogy elsőként mérve a kilégzett 
levegő kondenzátum ATP koncentrációját, tanulmányozzuk az extracelluláris ATP 
szerepét a COPD és az asztma patomechanizmusában. 



 

 

2. Célkitűzések 

2.1. Metodikai vizsgálatok 

1 Nagy teljesítményű folyadékkromatográfiás (high performance liquid 
chromatography – HPLC) módszer beállítása az EBC ATP koncentráció 
mérésére. 

 
2 Lumineszcens módszer beállítása az EBC ATP koncentráció mérésére. 
 
3 A lumineszcens szignál ATP specificitásának vizsgálata. 
 
4 A kondenzátumban mért ATP alsó légúti eredetének igazolása és az EBC-ben 

esetlegesen jelenlévő nyálszennyeződés vizsgálata.  
 

5 A lumineszcens módszer optimalizálása az EBC ATP koncentráció méréséhez. 
 

 

2.2. Klinikai vizsgálatok 

I. Vizsgálat COPD-s betegekkel 
 

1 COPD-s betegek és egészséges kontroll alanyok EBC ATP koncentrációjának 
összehasonlítása. 

 
2 Az EBC ATP koncentráció és a hypoxia valamint a klinikai állapot közötti 

összefüggés vizsgálata COPD-ben. 
 

 
II. Vizsgálat asztmás betegekkel 
 

1 Asztmás betegek és egészséges kontroll alanyok EBC ATP koncentrációjának 
összehasonlítása. 

 
2 Az EBC ATP koncentráció és a légúti gyulladás, a légzésfunkciós paraméterek, 

valamint a betegség kontrolláltsági foka közötti összefüggés vizsgálata 
asztmában. 

 
3 A légúti folyadékfilmből leszakadt cseppek kondenzátumban való hígulásának 

mérése asztmás betegek és egészséges kontroll alanyok EBC mintáiban. 
 

4 Asztmás betegek és egészséges kontroll alanyok légúti ATP koncentrációjának 
kiszámítása és összehasonlítása.  

 
5 A számított légúti ATP koncentráció és a légúti gyulladás, a légzésfunkciós 

paraméterek, valamint a betegség kontrolláltsági foka közötti összefüggés 
vizsgálata asztmában. 



 

 

3. Módszerek  

3.1. Alanyok és vizsgálati séma 

I. Metodikai vizsgálatok 
 

Kilégzett levegő kondenzátumot gyűjtöttünk nem dohányzó egészséges önkéntesektől 
HPLC mérésekhez (n=6), a lumineszcens szignál ATP specificitásának (n=6) és az 
EBC-ben való nyálszennyeződés vizsgálatához (n=6, 2-7 minta alanyonként, összesen 
22). EBC-t nyertünk lélegeztetett COPD-s betegektől (n=6).  
 
II. Klinikai vizsgálatok 
 

A COPD-s vizsgálatnak keresztmetszeti és követéses része volt. EBC-t gyűjtöttünk 
egészséges nem dohányzóktól (n=13) és dohányosoktól (n=13) valamint nem 
lélegeztetett COPD-s betegektől (n=30), akik COPD exacerbáció primer diagnózissal 
kerültek kórházba (mintavétel hospitalizáció kezdete után <48 h). Egészséges nem 
dohányzók két különböző napon is mintát adtak, hogy az EBC ATP koncentráció napi 
variabilitását kiszámíthassuk (n=10). COPD-s betegtől a kórházból való távozás napján 
is gyűjtöttünk mintát (n=23). A betegek kórházba való felvételekor spirometriás és 
vérvizsgálatokat végeztünk, távozáskor csak vérgáz mérés történt. A kontroll alanyok 
spirometriás tesztet végeztek és vérmintát adtak.  
Az asztmás vizsgálat keresztmetszeti sémát követett. Korábban asthma bronchialeval 
diagnosztizált betegeket (n=45) és nem atópiás egészséges alanyokat (n=32) 
toboroztunk. Frakcionált kilégzett nitrogén-monoxid (fractional exhaled nitric oxide – 
FENO) és spirometriás mérést végeztünk, a betegek panaszaikat az öt kérdésből álló 
Asztma Kontroll Kérdőív (Asthma Control Test – ACT) segítségével értékelték.  
A protokollokat a helyi Etikai Bizottság előzetesen engedélyezte. 

3.2. A kondenzátum minták gyűjtése és kezelése 

A kondenzátum gyűjtése 10 perces nyugalmi légzés mellett történt két kereskedelmi 
forgalomban lévő kondenzáló berendezéssel: RTube (Respiratory Research) 
egészségesek, nem lélegeztetett COPD-s és asztmás betegek esetén valamint EcoScreen 
(Jaeger) lélegeztetett COPD-s betegtől a kilégző körbe való kapcsolás után. A mintákat 
-80ºC-on DNA/RNA LoBind mikrocentrifuga csövekben tároltuk (Eppendorf AG). 
Natív és tízszeresére koncentrált (vákuumkezelés) EBC mintákat mértünk HPLC-vel. 
Hat natív és kettő hozzáadott ATP-t (kb. 500 pM) is tartalmazó EBC mintához ATPázt 
(A7510, Sigma-Aldrich) adtunk 30x feleslegben, és 60 percig 37ºC-on inkubáltuk.  

3.3. Mérések EBC-ben 

I. ATP mérés 
 

HPLC mérések során (Nucleosil column; Varian) 0,09 M KH2PO4 pufferes mobil fázist 
alkalmaztunk 5 mM tetrabutil-ammonium-biszulfitettel és acetonitrittel (87:13 v/v) 254 
nm hullámhosszon. A jel-zaj arány 3:1 volt (detektációs küszöb). 
Két luciferin-luciferáz assay-vel dolgoztunk. A COPD-s vizsgálat során az úgynevezett 
Általános luciferin-luciferáz assay-t használtuk. 50 µl EBC-t adtunk 100 µl luciferin-
luciferáz oldathoz (ENLITEN ATP Assay System, Promega), majd a lumineszcenciát 



 

 

detektáltuk (1250 luminometer system, BioOrbit). Minden mintát duplikátumban 
mértünk. A kalibrációs egyenest ATP törzsoldatból (10-7 M) összeöntött EBC-ben 
(pool) készített hígítási sor alapján vettük fel. Az EBC pool háttér lumineszcenciájával 
később korrigáltunk. A gyártó által meghatározott detektációs limit 2 pM ATP. A 
legkisebb reprodukálható ATP koncentrációt úgy határoztuk meg, hogy minden 
kalibrációs pontot hat replikátumban mértük addig, amíg a variációs koefficiens (VK) 
meghaladta a 20%-ot.  
Az asztmás betegek vizsgálatánál az úgynevezett Továbbfejlesztett luciferin-luciferáz 
assay-t használtuk. 40 µl EBC-t adtunk 40 µl luciferin-luciferáz mixhez (Sigma; 50 
µg/ml luciferin, 50 kU/ml luciferáz, pH 7,8, reakció-hőmérséklet: 22-25ºC), és a 
lumineszcenciát 5 mp-en keresztül detektáltuk (CHAMELEON II Multi-technology 
plate reader, Hidex). Minden assay-ben a kalibrációs egyeneshez ATP törzsoldatot 
hígítottunk (0-50 pM ATP) Milli-Q vízben (háttér). Öt replikátumot használtunk 
minden minta mérésénél, a legmagasabb és a legalacsonyabb lumineszcencia értéket 
adó replikátumot nem vettük figyelembe, és három replikátum átlagát használtuk a 
későbbi számításokban. A detektációs küszöböt háttér+2SD értékben határoztuk meg.  
 
II. Amiláz mérés 
 

Nyálamiláz mérését fluorometriás módszerrel végeztük (EnzChek Ultra Amylase Assay 
Kit, Molecular Probes, detektációs küszöb: 2U/L). A mintákat duplikátumban mértük 
(CHAMELEON II Multi-technology plate reader, Hidex).  
 
III. Vezetőképesség mérése 
 

600 µl térfogatú, vákuummal elpárologatott EBC minta és nagy hígítású NaCl oldat 
vezetőképességét mértük konduktométerrel (GMH 3410, Greisinger Electronic) 600 µl 
desztillált vízben való visszaoldás után (Aqua B. Braun Ecolav, B. Braun Melsungen; 
vezetőképesség: 2,23 ± 0,28 µS/cm). 150 mmol/L NaCl vezetőképessége 15080 ± 44 
µS/cm, a módszer detektációs küszöbe 6,85 µmol/L NaCl oldat.  

3.4. Egyéb mérések 

Az erőltetett kilégzési másodperctérfogatot (FEV1) és vitálkapacitást (FVC) az Észak-
amerikai Tüdőgyógyász Társaság irányelvei szerint mértük (COPD vizsgálat: Medicor 
MS-11 és Asztma vizsgálat: PDT-111/pwc, Piston). Arterializált kapillárisokból vettünk 
mintát a vérgáz mérésekhez, és vénás vérből határoztuk meg a gyulladásos 
paramétereket (COPD vizsgálat). Asztmás betegeken (n=35) és egészséges 
önkénteseken (n=30) FENO mérést végeztünk (NIOX MINO, Aerocrine).  

3.5. Statisztikai elemzés 

Az adatokat parametrikus tesztekkel elemeztük (kétmintás t-próba, ANOVA és 
Bonferroni post hoc teszt, Pearson korreláció). Mivel az ATP koncentráció és a FENO 
értékek nem mutattak normális eloszlást (D’Agostino teszt), ezeken az adatokon 
logaritmikus transzformációt alkalmaztunk az elemzés előtt. A kategorikus adatokat 
Fischer-féle egzakt teszttel elemeztük. A próba erejét α=0,05 és 0,5 hatással (effect size) 
számítottuk. A GraphPad Prism 4.0 szoftvert használtuk. 0,05-nél kisebb p-értéket 
tekintettük szignifikánsnak. Az adatokat átlag ± SD formában adjuk meg kivéve az ATP 
koncentrációt és a FENO adatokat (mértani közép /95% konfidencia intervallum/).  



 

 

4. Eredmények 

4.1. Metodikai vizsgálatok 

HPLC módszerrel a legkisebb detektálható ATP koncentráció 9 nM, az intra-assay 
variációs koefficiens 8% volt. Sem natív, sem tízszeresére töményített EBC mintában 
nem volt az ATP koncentráció mérhető.   
 

Az EBC ATP koncentráció mérhető volt az Általános luciferin-luciferáz módszerrel, a 
reprodukálhatóság alsó küszöbe 25 pM ATP volt. A mintán belüli VK 8,9% volt. A 
minták lumineszcens jele ATPáz kezelés hatására csaknem teljesen eltűnt (kezeletlen 
vs. kezelt: 6647 ± 5628 vs. 283 ± 123, p<0,05). Nem találtunk különbséget a 
lélegeztetett és a nem lélegeztetett COPD exacerbáció miatt hospitalizált betegek EBC 
ATP koncentrációja között (45,5 /16,2-128,0/ pM vs. 65,7 /42,7-101,2/ pM; p=0,47). 
Amiláz koncentráció csak 9 mintában volt mérhető (9.00 ± 0.84 U/L enzimaktivitás), 
ami nagyobb, mint egymilliószoros nyálhígulásnak felelt meg.  
 

A Továbbfejlesztett luciferin-luciferáz módszer esetén félautomata rendszert 
használtunk a korábbinál jobban kontrollált és optimálisabb reakciókörülményeket 
teremtve. Az átlagos assay detektációs küszöb 1,64 pM ATP volt, de az inter-assay 
variabilitás jelentős maradt (assay detektációs limit tartománya 0,11-4,37 pM ATP). 
Ezért minden egyes assay értékelésénél az assay-nek megfelelő egyéni detektációs 
limitet vettük figyelembe. Annak érdekében, hogy ez a variabilitás ne befolyásolja a 
mintában mért ATP koncentrációt, minden EBC minta ATP koncentrációját legalább 
két assay-ben mértük meg, és az átlagot vettük figyelembe.   

4.2. Klinikai vizsgálatok 

I. Vizsgálat COPD-s betegekkel 
 

Az egészséges dohányosokhoz képest a COPD akut exacerbációja miatt hospitalizált 
betegek vér oxigénszaturációja alacsonyabb volt a (94,1 ± 1,1% vs. 85,2 ± 8,1%; 
p<0,01), és esetükben hipoxiát, hiperkapniát, szignifikánsan alacsonyabb várható FEV1, 
FVC és FEV1/FVC értékeket valamint a szisztémás gyulladásos paraméterek 
(fehérvérsejtszám, C-reaktív protein, vérsüllyedés) emelkedett szintjét találtuk. A 
csoportok között a demográfiai adatokat és a dohányzási szokásokat illetően nem volt 
különbség. Huszonkét beteg (73%) használt a vizsgálat előtt inhalációs 
kortikoszteroidot (ICS).   
 

A vizsgálat során lemért 69 EBC minta ATP koncentrációja 0 pM és 5789 pM között 
volt. Hét EBC mintában mért ATP koncentráció (410-5789 pM: 6 beteg és 1 egészséges 
nem dohányzó) tekinthető kilógó értéknek. A napi variabilitás kiszámítása 53%-os 
egyénen belüli variációs koefficienst adott. Tizenhat mintában mértünk 25 pM-nál 
alacsonyabb ATP koncentrációt (23%). 
 

Nem találtunk különbséget az EBC ATP koncentrációban egészséges nem dohányzó 
(88,2 pM /53,6-145,3/), egészséges dohányzó alanyok (75,3 pM /51,5-110,1/) és COPD 
akut exacerbációja miatt hospitalizált betegek között (65,7 pM /42,7-101,2/; p=0,66, 1. 

ábra). A próba ereje [1-β] 0,99 volt. A lehetséges kilógó értékek kihagyása is hasonló 
eredményt adott (p=0,20). Az ICS-t használó és az ICS-t nem használó COPD-s beteg  



 

 

EBC ATP koncentrációja között sem találtunk különbséget (p=0,45). 

A betegektől kondenzátumot gyűjtöttünk és vérgáz paramétereiket regisztráltuk a 
hospitalizáció és a hazabocsátás napján. Az akut súlyos COPD exacerbációt elszenvedő 
betegek esetén az artériás vér parciális oxigénnyomása (PaO2) szignifikánsan 
alacsonyabb volt, mint egészséges dohányzókban (51,5 ± 9,7 Hgmm vs. 76,4 ± 8,7 
Hgmm, p<0,001). Stabil állapotban hazabocsátáskor a PaO2 jelentősen emelkedett a 
felvételhez képest (61,7 ± 9,6 Hgmm, p<0,001), de még mindig nem érte el az 
egészséges dohányosokban mért szintet (p<0,001). Ezzel szemben nem találtunk 
különbséget az EBC ATP koncentrációban a hospitalizáció és a hazabocsátás napja 
között (62,5 pM /39,1-100,0/ vs. 57,3 pM /25,1-1310/; p=0,84). A lehetséges kilógó 
értékek kihagyása is hasonló eredményhez vezetett (p=0,13).   
 

II. Vizsgálat asztmás betegekkel 
 

A vizsgálatunkba bevont stabil állapotú asztmás betegeknek alacsonyabb FEV1/FVC és 
FEV1 értéke, valamint magasabb FENO szintje volt a kontrollokhoz képest. Harminckét 
beteg értékelte az asztmáját kontrolláltnak (ACT pontszám ≥ 20) és 13 beteg nem 
kontrolláltnak (ACT pontszám <19). Harminchárom beteg használt rendszeresen ICS-t.  
 

Az ATP koncentráció három asztmás és három egészséges kontroll személy EBC 
mintájában a detektációs limit alatt volt (az alanyok 8%-a). Nem találtunk különbséget 
az asztmás és a kontroll alanyok EBC ATP koncentrációjában (4,12 pM /3,13-5,41/ vs. 
3,18 pM /2,32-4,36/, p=0,21; 2. ábra). A próba ereje 0,87-nek adódott, hogy az EBC 
ATP koncentráció 50%-os emelkedését mutathassuk ki asztmában. A két kieső értéket 
mutató asztmás beteg kizárása nem változtatott az eredményeken (p=0,37). Nem 
találtunk különbséget az EBC ATP koncentrációban az ICS-kezelt és a kezeletlen 
betegek (4,10 pM /3,18-5,28/ vs. 4,18 pM /1,77-9,88/, p=0,95) illetve a kontrollált és 
nem kontrollált asztmások között (4,02 pM /2,80-5,78/ vs. 4,37 pM /2,97-6,42/, 
p=0,79). 
Nem találtunk összefüggést asztmában az EBC ATP koncentráció és az ACT pontszám 
valamint a FEV1 százalék (referencia értékhez viszonyítva) között, viszont tendenciózus 
kapcsolatot mutattunk ki a FEV1/FVC aránnyal (r=-0,26, p=0,09). Nem volt 
szignifikáns összefüggés a FENO szint és az EBC ATP koncentráció között sem az egész 
betegcsoportban, sem az ICS-t nem használók alcsoportjában.  
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1 ábra. EBC ATP koncentráció egészséges nem dohányzókban (END), egészséges 
dohányosokban (ED) és COPD-s betegekben akut exacerbáció során. 



 

 

Nem találtunk különbséget sem az asztmás betegek és az egészséges kontroll alanyok 
vákuum-kezelt EBC mintáinak vezetőképességében (6,82 ± 3,31 µS/cm vs. 6,35 ± 2,62 
µS/cm; p=0,62), sem a légúti folyadékfilm EBC-ben való hígulásának mértékében 
(7548 ± 3704 vs. 8958 ± 5220; p=0,34).  
 

Szignifikáns negatív korrelációt találtunk a hígulás és az EBC ATP koncentráció között 
asztmásokban (n=19, r=-0,46, p<0,05), illetve az asztmás és a kontroll csoportot 
együttvéve (n=39, r=-0,32, p<0,05; 3.a. ábra). Az ASL ATP koncentrációját úgy 
számoltuk ki, hogy az EBC ATP koncentrációt megszoroztuk a légúti folyadékfilm 
hígulásával. Ez a számított légúti ATP szint hasonló volt asztmásokban és 
egészségesekben (24,79 nM /17,27-35,58/ vs. 20,70 nM /13,04-32,86/, p=0,52), de 
szignifikáns negatív összefüggést mutatott a FEV1 referencia érték százalékával (n=39, 
r=-0,35, p<0,05; 3.b. ábra), és tendenciózus kapcsolatot találtunk FEV1/FVC-vel (r=-
0,28, p=0,08), de az FVC százalékkal és a FENO szinttel nem.  
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2 ábra. EBC ATP koncentráció egészséges kontroll alanyokban és stabil asztmás 
betegekben. 

 

3 ábra. Az EBC ATP koncentráció korrigálása a légúti folyadékfilm hígulásával. 
Az EBC ATP koncentráció és a folyadékfilm hígulása közötti összefüggés (a). Kapcsolat a 
hígulás-korrigált ATP koncentráció és a FEV1 százalék /referencia értékhez képest/ között (b).  
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5. Megbeszélés 

5.1. Metodikai vizsgálatok 

Sikeresen alkalmaztunk lumineszcens módszereket ATP detektálására és 
koncentrációjának meghatározására kilégzett levegő kondenzátumban. A 
továbbfejlesztett metodika teljesítménye hasonló más, az EBC-ben használt mérési 
módszerekéhez. 
 
Az áltálunk használt (továbbfejlesztett) assay kis mintatérfogatot igényel, a mintán 
belüli variabilitás alacsony,, és az alacsony detektációs küszöb eredményeként csekély 
számú EBC mintában volt az ATP koncentráció a küszöb alatt. Mindazonáltal 
elismerjük, hogy az inter-assay reprodukálhatóság még nem teljesen optimális., Annak 
érdekében, hogy a metodikai hibák befolyását a kapott eredményekre minimalizáljuk, 
minden kontroll személytől és betegtől gyűjtött EBC minta ATP koncentrációját 
legalább két assay-ben mértük meg. 
 
Két megfigyelésünk támasztja azt alá, hogy az EBC-ben mért ATP az alsó légutakból 
származik. A lélegeztetett COPD-s betegek EBC ATP koncentrációja nem különbözik a 
nem lélegeztetett betegekétől, illetve a nyál ATP molekulák kondenzátumba való 
kerülése elhanyagolható.  

5.2. Klinikai vizsgálatok 

I. Az EBC ATP koncentrációra vonatkozó új eredményeink COPD-ben és asztmában 
 
Elsőként írtuk le, hogy az ATP mérhető egészségesek, COPD-s és asztmás betegek 
kondenzátum mintáiban. Az EBC ATP koncentrációban nincs különbség a betegek és a 
megfelelő kontroll alanyok között. Az EBC ATP koncentráció nem változik COPD-ben 
a klinikai állapot vagy a vér oxigenizáció javulásával. Az EBC ATP koncentráció 
asztmában nincs kapcsolatban az eozinofil légúti gyulladással (kilégzett nitrogén-
monoxid szint), a betegség kontrolláltságával és a hörgőszűkülettel. Ezek az adatok azt 
sugallják, hogy a kilégzett levegő kondenzátum ATP koncentrációja nem tekinthető a 
COPD és az asztma biomarkerének. 
 
Annak ellenére, hogy eredményeink elsősorban negatívak, értelmezésük során számos, 
a betegségek természetéből fakadó és metodikai sajátosságot figyelembe kell venni.  
Az adenozin, amely az ATP bomlás végterméke és ugyancsak számos hatással bíró 
purinerg mediátor, emelkedett koncentrációját írták le COPD-s és asztmás betegek 
BALF mintáiban. Ezzel szemben mi nem tudtuk kimutatni az EBC ATP koncentráció 
növekedését, és más szerzők sem találtak változást a kondenzátum adenozin-
monofoszfát (az ATP lebomlás közti terméke) koncentrációjában ezen betegségekben. 
Számos folyamat magyarázhatja ezeket a megfigyeléseket, hiszen a légúti ATP szintet 
az ATP sejtből való kiáramlása majd a légutak felszínén való gyors bomlása közötti 
egyensúly tartja fenn. A hipoxia egyrészt indukálja az ATP felszabadulását a légúti 
epitél sejtekből és sejthalál következik be, amely során nagy mennyiségű ATP kerül a 
légutakba. Másrészt kimutatták, hogy a hipoxia az epitél sejteken indukálja az 
ATPázokat. Habár jelentős hipoxiát, gyulladást és leukocytosist észleltünk COPD 



 

 

exacerbációban, az EBC ATP koncentráció nem változott a betegségben. Mivel ismert, 
hogy a légúti ATPázok aktivitása fokozott krónikus légzőszervi betegségekben, az is 
feltételezhető, hogy az ATP adenozinná való lebomlása a légutak felszínén olyan gyors, 
hogy a lokális ATP szint (és következményesen a BALF ATP koncentrációjának) 
változása nem követhető az EBC-ben való mérésével.  
 
Az EBC technika magában hordozhatja a további okokat, amiért COPD-ben és 
asztmában a BALF ATP koncentrációja emelkedett viszont EBC-ben nem. 
Egyrészt tudott, hogy a brochoalveolaris lavage során a légutakból és az alveolusokból 
gyűjtjük a mintát, ott ahol a COPD-ben a patológiás folyamatok zajlanak illetve olyan 
hörgőszegmentukból, amelyekben az asztmás elváltozás kifejezettebb. Az EBC 
mintavételezési helye nem pontosan ismert, de a kondenzátumba kerülő cseppek 
elsősorban a nagyobb légutakat bélelő légúti folyadékfilmből származhatnak.  
 
Másrészt általánosan elfogadott az, hogy a légutakra ható erős nyíróerő (mint például a 
hörgőmosás vagy a köpet felköhögése) hatására nagy mennyiségű ATP szabadul fel 
légúti epitél sejtekből. Ez megemeli az légúti ATP koncentrációt és következményesen 
a BALF ATP koncentrációját is. Ez a hatás nem kontrollálható, és az ATP felszabadulás 
a beteg légutakban nagyobb lehet az egészségesekhez képest. Minthogy az EBC 
gyűjtése nem jelent semmiféle stresszt a légutakra, ez a befolyásoló tényező a 
kondenzátum elemzésekor figyelmen kívül hagyható. 
 
Harmadrészt feltételezhető, hogy a légúti folyadékfilmből leszakadó cseppek 
képződését a kondenzálás során befolyásolja a légutak falára ható nyíróerő, amely 
változhat az asztmában tapasztalható variábilis légúti obstrukcióban. Így nem zárható ki, 
hogy az ATP szint emelkedett azokban a szegmentumokban, amelyekben a gyulladás és 
a szűkület fokozott. Következtetésként megállapítható, hogy a jövőbeni vizsgálatokban 
többféle mintavételezési módszer alkalmazása indokolt a légúti ATP szisztematikus 
tanulmányozására COPD-ben és asztmában.  
  
Azok a vizsgálatok, amelyek direkt légúti mintákban mérik az ATP koncentrációt, az 
általunk leírt módszerhez hasonló elvű lumineszcens módszert alkalmaznak. A BALF-
ban vagy indukált köpetben mért ATP koncentráció (nano- vagy mikromolos) 
tartományában a módszer megbízható és jól reprodukálható. Fontos megjegyezni, hogy 
a kondenzátumban való ATP mérésének analitikai kihívásai korlátozhatják, hogy a 
relatíve kicsi, de biológiailag releváns változásokat az EBC ATP koncentrációban 
detektálhassuk.    
 
Összefoglalásként kiemelendő, hogy habár új, humán és állatkísérletes megfigyelések a 
purinerg szignalizáció szabályozó szerepére utalnak COPD-ben és asztmában, a 
meggyőző eredmények azonban még váratnak magukra. A kilégzett levegő 
kondenzátum könnyen gyűjthető légúti minta, de EBC-ben történt mérési eredményeink 
nem támasztják alá az ATP-mediált szignálutak fontosságát ezekben a betegségekben. 
Ugyanakkor az is lehetséges, hogy az EBC technika sajátságai nem kedveznek az ATP 
koncentráció mérésének ebben a légúti mintában.   
 



 

 

II. A légúti folyadékfilm kondenzátumban való hígulására vonatkozó új eredményeink  
 
Az EBC képződése nem pontosan ismert, de a légúti folyadékfilmből turbulens áramlás 
hatására nem illékony molekulákat tartalmazó cseppek szakadnak le a hörgők 
elágazásánál. Mivel a kilégzett levegő teljesen telített vízgőzzel, ezek a cseppek nagy 
(de változó) mértékben hígulnak a kondenzátumban. Eszerint a légúti mediátor szint 
kiszámítható az EBC-ben mért koncentrációból a hígulással való korrekció után.  
 
A kondenzátum vezetőképességének mérése az illékony ionok eltávolítása után 
(liofilizációval vagy vákuumkezeléssel) egyszerű módszer a légúti ionok EBC-ben való 
hígulásának becslésére. Eredményeink egybehangzóak a korábban közölt adatokkal, 
miszerint a légúti folyadékfilm megközelítőleg tízezerszeresére hígul az EBC-ben. 
Ahogy COPD-s betegekben már leírták, mi asztmásokban mutattuk be, hogy a 
konduktivitást alapul véve a hígulási faktor hasonló betegekben és egészségesekben. 
    
Az EBC ATP koncentráció fordítottan arányos a légúti folyadékfilm vízgőzben való 
hígulásának mértékével. Ez alátámasztja azt az elképzelést, mely szerint a hígulás 
befolyásolja a kondenzátum folyadékban mért mediátorok koncentrációját. A számított 
légúti ATP koncentráció és nem az EBC ATP koncentráció korrelál az erőltetett 
kilégzési másodperctérfogattal. Tehát a nem illékony mediátorok EBC 
koncentrációjának hígulási faktorral való korrekciója indokolt. Ez felhívja egy olyan 
referencia hígulási faktor alkalmazásának szükségességére a figyelmet, amely 
rutinszerűen használható EBC mintákban.  
 
A légúti folyadékfilm ATP szintjét az EBC ATP koncentráció korrigálásával becsültük 
meg, melyhez a légúti ionok EBC-ben való hígulását használtuk. Nincs különbség a 
becsült légúti ATP koncentrációban asztmás betegekben egészséges kontrollokhoz 
képest, és ez a koncentráció hasonló, mint a primer bronchialis epithel sejtek felszínén 
mért ATP koncentráció.   
 
A számított légúti ATP koncentráció negatív összefüggést mutatott az erőltetett 
kilégzési másodperctérfogattal, ami arra utal, hogy a légúti ATP az alapbetegségtől 
függetlenül a légúti obstrukció non-invazív prediktív markere lehet. Ez nem meglepő, 
hiszen az extracelluláris ATP-ről leírták, hogy fokozza a légúti simaizom 
kontraktilitását, légúti szűkületet vált ki és belélegezve fulladást idéz elő asztmás 
betegekben. Az extracelluláris ATP tehát általánosságban szerepet játszhat az obstruktív 
légúti betegség patomechanizmusában. A bronchokonstrikció és a légúti ATP 
kapcsolatának pontosabb tisztázásához további longitudinális vizsgálatok szükségesek. 
 
Összefoglalásként kiemelendő, hogy a légúti folyadékfilm hígulása fordítottan arányos 
az EBC ATP koncentrációval, és sem a hígulás sem a számított légúti ATP szint nem 
mutat különbséget asztmásokban és egészségesekben. A számított légúti ATP szint 
összefüggést mutatott a bronchokonstrikció mértékével ezért az ATP egy általános, 
hörgőkalibert szabályozó folyamatban vehet részt.  
 
 



 

 

6. Következtetések 

6.1. Metodikai vizsgálatok 

1 A HPLC nem alkalmas módszer az EBC ATP koncentráció mérésére. 
 
2 Lumineszcens módszerrel az EBC minták többségében mérhető az ATP 

koncentráció.  
 

3 Az EBC-ben mért lumineszcens jel ATP specifikus. 
 

4 A kondenzátumban mért ATP az alsó légutakból származik.  
 
5 A luciferin-luciferáz assay teljesítménye összemérhető más, EBC mediátorok 

kvantifikálására használt assay-vel. A luciferin-luciferáz módszer nagy inter-
assay variabilitással bír optimális reakciókörülmények között is. 

 

6.2. Klinikai vizsgálatok 

1 Az EBC ATP koncentráció nem különbözik COPD hipoxiás akut exacerbáció 
miatt hospitalizált betegek és egészséges alanyok esetében, ami arra utal, hogy a 
kilégzett ATP a COPD-nek nem markermolekulája.  

 
2 A kondenzátum ATP koncentrációja változatlan marad akkor, ha a COPD 

exacerbációban szenvedő beteg oxigenizációja és klinikai állapot javul, jelezve, 
hogy a szisztémás hipoxia önmagában nem befolyásolja a kilégzett ATP 
koncentrációját. 

 
3 Az EBC ATP koncentráció nem különbözik stabil asztmás betegekben és 

egészséges alanyokban, nem mutat összefüggést az asztma paramétereivel és a 
betegség kontrolláltságával arra utalva, hogy a kilégzett ATP nem 
markermolekulája az asztmának.  

 
4 A légúti folyadékfilm hígulása a kondenzátumban körülbelül tízezerszeres, és 

hasonló mértékű asztmás betegekben és egészséges kontroll alanyokban. 
 

5 Az EBC ATP koncentráció fordított összefüggést mutat a légúti folyadékfilm 
hígulásával asztmásokban és egészségesekben, ami azt jelzi, hogy a hígulás 
jelentős mértékben befolyásolhatja a légúti mediátorok EBC-ben mért 
koncentrációját. 

 
6 A számított légúti ATP koncentráció nem különbözik asztmás betegekben és 

egészséges kontrollokban, de fordított összefüggést mutat a FEV1 százalékos 
értékével, ezért az ATP-nek szerepe lehet a légúti kaliber szabályozásában.  



 

 

7. Összefoglalás 

 
Néhány vizsgálat azt mutatja, hogy az extracelluláris ATP, mint szignálmolekula, 
szerepet játszhat a COPD és az asztma patomechanizmusában. Az ATP részt vehet a 
légúti gyulladás kiváltásában és fenntartásában, a hörgőszűkület kialakulásában, de erre 
vonatkozó, meggyőző humán kísérleti adatokat még nem közöltek.  
 
A kilégzett levegő kondenzátum (EBC) gyűjtése a légúti mintavételezés könnyen 
kivitelezhető, non-invazív formája. Az EBC a légúti folyadékfilmből leszakadt 
cseppeket tartalmazza, elemzése információt ad a légutakban zajló fiziológiás és 
patofiziológiás folyamatokról. Az EBC ATP koncentrációját eddig nem mérték. 
 
Leírtunk egy olyan lumineszcens módszert, amellyel sikeresen mérhető a kondenzátum 
ATP koncentrációja, és bemutattuk, hogy a kondenzátumban mért ATP elsősorban az 
alsó légutakból származik. Nem találtunk különbséget a COPD akut exacerbációja miatt 
hospitalizált betegek, valamint a stabil asztmás betegek EBC ATP koncentrációja között 
a kontroll csoportokhoz képest. COPD-ben a vér oxigenizáció és a klinikai állapot 
javulása, valamint asztmában a betegség kontrolláltsági foka és a légúti gyulladás 
mértéke nem befolyásolja az EBC ATP koncentrációt. A légúti folyadékfilm 
cseppjeinek hígulása azonban jelentősen befolyásolja a mért EBC ATP koncentrációt. A 
számított légúti ATP koncentráció asztmásokban és egészségesekben hasonló, és 
pozitív korrelációt mutat a légúti ellenállással.  
 
A kilégzett levegő kondenzátumban mért ATP nem tekinthető sem a COPD, sem az 
asztma markermolekulájának, de eredményeink azt mutatják, hogy a légúti ATP-nek 
szerepe lehet a légúti kaliber szabályozásában. Mivel az EBC ATP koncentráció szoros 
összefüggésben van a légúti folyadékfilm hígulásának mértékével, így a légúti cseppek 
kondenzátumban való hígulásának mérése más EBC biomarkerek esetében is 
jelentőséggel bírhat.  
 
Munkánkból megállapítható, hogy a kondenzátum ATP koncentráció mérése nem 
használható a COPD és az asztma diagnosztikájában. Eredményeink azonban 
rávilágítanak arra, hogy a légúti mediátorok EBC-ben mért hígulásának módszertana 
további finomítás révén lehetőséget adhat a légutakban zajló folyamatok pontosabb 
megismerésére, és új perspektívát kínálhat a légúti betegségek non-invazív 
monitorozásában. 
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