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A

krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) különböző károsító részecskék és gázok hatására beinduló
gyulladásos reakció, ami egy bonyolult patológiai
folyamat során végül progresszív légúti áramláskorlátozottsághoz vezet. A gyulladás következménye a kislégúti
betegség és a parenchyma destrukció. Mindkét kórfolyamat progresszív lefolyású, ráadásul a két folyamat egymástól nem elkülönülten zajlik, hanem ok-okozati ös�szefüggésben egymást erősíti. Ha a két obstruktív légúti
betegséget anatómiailag összehasonlítjuk, akkor kimondható, hogy míg az asztma a nagy, a közepes és a kislégutak
betegsége, addig a COPD – bár a dohányfüst mindenhol
lerakódik – problematikáját tekintve elsősorban a kislégutakat érinti1. A beinduló folyamatok hatására a tüdőben
számos gyulladásos sejtből pro-inflammatórikus mediátorok szabadulnak fel. Ezek a mediátorok és proteolitikus enzimek (pl. elasztáz, perforinok és granzimek) károsíthatják
a légúti szöveteket, és fenntartják a légúti gyulladást2. A
légutakat mind a korai, mind az előrehaladott COPD-ben
gyulladásos sejtek infiltrálják3.
Az előbb vázolt progrediáló kislégúti folyamat egy
komplex eseménysort indít el (1. ábra), melynek során
a kevesebb levegő következtében a beteg passzívabbá
válik, csökken a napi fizikai aktivitása és emiatt a terhelhetősége is. Mindez oda vezet, hogy fizikálisan dekondicionálódik. Ez a folyamat meghatározza a beteg életminőségét, és egyben a várható élettartamát is. Így a COPD
kezelésének legfontosabb célkitűzései a következőképpen fogalmazhatók meg: a gyulladás gátlása, valamint a
teljes légúti rendszer „nyitva tartása”, kitámasztása.
A betegség progressziójával párhuzamosan a kislégutak egyre jobban megtelnek gyulladásos nyákos
exszudátummal3. A köpetben észlelt markereket összefüggésbe lehet hozni az exacerbációk fokozott rizikójával és a betegség progressziójával. Ezt úgy is alá lehet támasztani, hogy a gyulladáscsökkentő inhalációs kortiko-

szteroid adása csökkenti az exacerbációk gyakoriságát
és a légzésfunkciós értékek romlásának ütemét.

Az inhalációs kortikoszteroidok hatása
COPD-ben
A gyulladáscsökkentő hatást számos tanulmányban
meghatározták a köpet és a nyálkahártya-biopsziás minták vizsgálataival. 6 hetestől 6 hónapos időtartamig tartó inhalációs kortikoszteroid kezelést követően mérték a
nyálkahártyában a hízósejtek számát, hosszabb távon a
neutrofil sejtek és a limfociták számát (főleg hosszú hatású béta-agonista [LABA] kombinációs kezelés mellett), az
eozinofil sejtek számát, a CD8+ és a CD68+ sejtszámot, a
TNF-α, IFN-γ (LABA kombinációs kezelés mellett). A felsorolt értékek csökkentek inhalációs kortikoszteroid kezelés hatására, míg más vizsgálatokban a neutrofil sejtek
száma növekedett. Más a hatás intakt szervezetben, és

1. ábra: A progrediáló kislégúti folyamat
egy komplex eseménysort indít el
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más dohányos, ex-dohányos COPD-s betegeknél, illetve
asztma esetén4. Az inhalációs kortikoszteroid készítmények potens, de nem specifikus gyulladáscsökkentők.
Randomizált klinikai vizsgálatok szerint a közepesen súlyos COPD-s betegeknél az inhalációs kortikoszteroidok
20–30%-kal csökkentik az akut exacerbációkat és javítják
az életminőséget5.
Jen és munkatársai 2012-ben klinikai remisszióban
lévő COPD-s betegek bronchiális biopsziás mintáiban
vizsgálták az inhalációs kortikoszteroid által kifejtett hatást a CD8 és a CD4 limfociták számának változására6. A
betegeket két csoportra osztották, és korábbi vizsgálatok eredményei alapján hasonlították össze az inhalációs
kortikoszteroiddal kezelt betegeket a kontroll csoporttal. A CD8+ és a CD4+ limfociták számára gyakorolt hatás egyaránt szignifikánsan jobb volt inhalációs kortikoszteroid kezelés esetén.
Az inhalációs kortikoszteroid kezelést támadások is
érik. Barnes és munkatársai szerint az inhalációs kortikoszteroid nincsen hatással a COPD alapját képező neutrofil
gyulladásra7. Ha elemezzük a gyulladásos kaszkádot, akkor felvetődik a kérdés, hogy a makrofágok szintjén hatásos terápia kellő hatékonysággal képes-e csökkenteni
a neutrofil sejtek aktiválását is. A makrofág a karmester,
mely citokineken keresztül irányítja, toborozza a neutrofil
granulocitákat7.
Plumb és munkatársai vizsgálatukban a gyulladásos
kaszkád fő citokinjeire fókuszáltak8. Ezeknek a termelődését csökkenti a beklometazon-17-monopropionát
(BMP-17), amely az inhalációs kortikoszteroidok közé tartozó beklometazon-dipropionát (BDP) aktív metabolitja.
A BMP-17 hatékonyan csökkenti a makrofágok IL-6 és
TNF-α, és kisebb mértékben az IL-8 felszabadulását.
Confalonieri és munkatársai egyértelműen igazolták,
hogy a BDP csökkenti a neutrofil gyulladást9. A mindössze
2 hónapos BDP kezelés 27%-kal csökkentette a neutrofil
granulociták számát az indukált köpetben, és a BDP-vel
kezelt betegek nagy részénél a neutrofil sejtek száma jelentősen csökkent a kezelés előtti értékekhez képest. Az
említett vizsgálatok felvetik annak a lehetőségét, hogy
különbség van az egyes inhalációs kortikoszteroidok
hatásai között. Elgondolkodtató szempont az is, hogy a
hatóanyagok különböző eszközökben érhetők el, melyek
különböző mértékben érik el a tüdő centrális és perifériás területeit10,11. E szempontok alapján felvethető, hogy a
mindennapi gyakorlatban az egy csoportba tartozó hatóanyagok terápiás eredményessége eltérő.
A felsorolt eredmények alapján felmerül a kérdés,
hogy milyen fenotípusú COPD-s betegnek adjunk inhalációs kortikoszteroidot. A jelenlegi vizsgálatokra és is-
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mereteinkre alapozva törekedni kell azoknak a fenotípusoknak a megismerésére, ahol a gyulladásgátlás hatásos
és az elérhető terápiás előnyök jelentősek. Ehhez a szelekcióhoz szükség van még az adott fenotípusokra jellemző biomarkerek azonosítására.
Az obstruktív légúti betegségek – az asztma és a COPD
– „komplex” és „heterogén” kórképek, ami azt jelenti
Agusti és munkatársai szerint12, hogy az egyes tünetek és az
objektív vizsgálatok eredményei nincsenek egymással lineáris és dinamikus interakcióban. Még ennél is fontosabb
az, hogy egyes pácienseknél a kórkép nem mindegyik
összetevője van jelen minden időpontban, és az egyes
fenotípusok változhatnak is az idő folyamán. Ez a dinamikus komplexitás és heterogenitás magyarázza és teszi
fontossá a precíziós medicina kínálta megközelítést, ami
szeretné javítani a diagnózist, a kezelést és a prognózist12.
Az asztma és a COPD hátterében zajló légúti gyulladás még a kórképek klasszikus formáiban sem különíthető el teljes mértékben egymástól úgy, ahogyan azt korábban gondoltuk. Mindkét kórképben felfedezhetünk
közös rizikótényezőket, melyek a genetikai háttér és a
környezeti tényezők függvényében módosítják a korai
felnőttkorban elérhető maximális FEV1 értékeket13-17.
Postma és munkatársai áttekintő közleményükben18
megerősítik, hogy 25 éves kortól asztma és COPD esetén
is elkezdődik a folyamatos FEV1 vesztés, melynek mértékét genetikai, környezeti és egyéb tényezők módosítják
egyénenként különböző módon. Fiatal felnőttkortól a
FEV1 vesztés normál értéke évente 25–50 ml között van.
Obstruktív tüdőbetegségben szenvedő betegeknél ez a
csökkenés nagyobb lehet (2. ábra): asztmásoknál 80 ml/
év, COPD-s betegeknél pedig akár a 150 ml/évet is elérheti19,20. Nincs azonban meggyőző bizonyíték arra, hogy
a FEV1 vesztés mértéke használható lenne az asztma és a
COPD elkülönítésére. COPD-ben a kiindulási FEV1 25 éves
korban átlagosan alacsonyabb, mint asztmában, de 60
éves kor körül a FEV1 görbe alapján már nem lehet megkülönböztetni a COPD-t az asztmától18.
A kóros FEV1 értékeket befolyásoló rizikótényezők
a következők: alacsonyabb kiindulási FEV1, csökkent
bronchodilatátor válasz, kiinduláskor észlelt bronchiális
hiperreaktivitás és férfi nem21. A longitudinális vizsgálat
során 684 asztmás gyermek FEV1 alakulását követték, de
nem vizsgálták a genetikai hátteret, a prematuritást, az
anyai dohányzást és a vírus infekciók hatását.
Az 1960-as évek elején megalkotott holland hipotézis
azt feltételezi, hogy a gyermekkori asztma alapul szolgál
a későbbi COPD kialakulásához, míg a brit hipotézis az
obstruktív légúti betegségeket teljesen különálló kórképeknek tartja. Ghebre és munkatársai cluster-analízissel22
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2. ábra: A tüdőfunkció csökkenés feltételezett folyamata COPD-ben és asztmában

a köpetből nyert gyulladásos mediátorok profilja, a klinikum és a légzésfunkciós értékek alapján különálló csak
asztma, csak COPD és átfedést mutató (ún. overlap) csoportokat tudtak elkülöníteni. Ennek alapján mindkét hipotézis igazolódni látszik. Az első csoportba sorolhatók
a főként asztmás betegek, akiknél eozinofil sejtek és Th2
citokinek mutathatók ki. Ebben a csoportban is lehet 5%nyi COPD-s beteget találni. A második csoportba sorolhatók az overlap-szindrómaként ismert betegek, akiknek
a gyulladásában dominánsan neutrofil sejtek vannak jelen, klinikailag krónikus bronchitis és fokozott bakteriális
kolonizáció mutatható ki, és a köpetükben emelkedett
az IL-1β és a TNF-α szintje. A harmadik csoportba a főként
COPD-s betegeket sorolták, akiknél a gyulladás kevert,
eozinofil és neutrofil sejtek egyaránt nagyobb számban
vannak jelen. A második csoport adatai a holland hipotézist támasztják alá22.

Az eozinofil sejtek jelentősége COPD-ben
Hogg és munkatársai vizsgálták a neutrofil sejtek, a makrofágok és az eozinofil sejtek számát a kislégutakban
GOLD 1, 2, 3 és 4 stádiumú COPD-s betegeknél3. Eredményeik alapján elmondható, hogy a kislégúti gyulladás
már a COPD enyhe stádiumaiban is jelen van, nem lehet
különbséget tenni a GOLD 1 és 2 csoport között, míg a
GOLD 3 és 4 csoportban magasabb a gyulladásra utaló
sejtek száma. A gyulladás mértéke a betegség súlyosbodásával fokozódik. Meglepő viszont az, hogy az eozinofil
gyulladás a COPD minden stádiumában fennáll, és szignifikánsan nem változik a különböző GOLD súlyossági
csoportokban3.

Brightling és munkatársai a COPD-s betegeket a köpetben látott eozinofil sejtek száma alapján három csoportba sorolták, majd prednizolon adása után figyelték a
posztbronchodilatátor FEV1, az életminőség és a 6 perces
sétatávolság alakulását23. Az első csoport betegeinél a
köpetben az eozinofil sejtek száma 1,3 alatt volt, a második csoportban 1,3–4,5 között, a harmadik csoportban
pedig 4,5 felett. A FEV1 és az életminőség szignifikáns javulást mutatott magasabb köpet eozinofil sejt szám esetén. A 6 perces sétatávolság is javult, de szignifikánsan
csak a harmadik csoportban23.
A köpet eozinofil sejtszámának mérése nehezen kivitelezhető, ezért a mindennapi gyakorlatban a vér eozinofil sejtszámát határozzuk meg24. Az elmúlt években
két vizsgálat is megerősítette, hogy az inhalációs kortikoszteroid/LABA kombináció a LABA monoterápiához
képest szignifikáns mértékben csökkenti a közepesen
súlyos és súlyos exacerbációk számát 2% feletti perifériás
eozinofil sejtszám esetén25,26.
Wedzicha és munkatársai a FORWARD vizsgálat post
hoc analízisében igazolták, hogy a kisrészecskés beklometazon/formoterol kombináció a 2% alatti vér eozinofil
sejtszámú, döntően neutrofil gyulladással rendelkező, emfizémásnak mondható betegeknél is szignifikáns, sőt klinikailag jelentős, 23%-os exacerbáció csökkenést eredményezett, ami azt jelenti, hogy az inhalációs kortikoszteroid
tovább javítja a LABA kezelés hatását az exacerbáció csökkentés tekintetében25. Ugyanilyen szignifikáns hatás nem
igazolódott a 2% alatti eozinofil sejtszámmal rendelkező
csoportban flutikazon furoát/vilanterol kombináció esetén26, ami felveti annak a lehetőségét, hogy az inhalációs
kortikoszteroid/LABA kombinációk nem tekinthetők egy-
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3. ábra: A kórházi felvételek száma a British Thoracic Society irányelvei szerint kezelt esetekben () és
a köpet eozinofil sejtjeinek száma alapján adott szteroid kezelést követően (; p=0,037)

séges csoportnak az exacerbáció csökkentés szempontjából.
Siva és munkatársai a COPD-s betegek kórházi felvételeinek gyakoriságát követte két csoport esetében (3.
ábra)27. Az első csoportot a British Thoracic Society (BTS)
irányelvei alapján követték és kezelték, míg a másik csoportnak a köpetben látott eozinofil sejtek száma alapján
szteroid kezelést adtak. A 12 hónapos vizsgálat során az
eozinofil sejtek száma alapján kezelteknél szignifikánsan
kevesebb hospitalizációra került sor, mint a BTS irányelvek alapján kezelt betegek esetében27.

Bronchiális hiperreaktivitás COPD-ben
A bronchiális hiperreaktivitás már nem számít az asztma
védjegyének, és segítségével nem lehet egyértelműen elkülöníteni az asztmát a COPD-től18. A bronchiális
hiperreaktivitás rizikótényezője a csökkent légúti átmérő,
a szűkebb légutak, a fokozott légúti falvastagság, a fokozott simaizomtömeg és -reaktivitás, de ide sorolható
még a megnövekedett peribronchiális vaszkularizáció, az
epithel károsodása és a fokozott neurogén aktivitás is. A
bronchiális hiperreaktivitás a COPD kialakulásának egyik
rizikótényezője, tehát figyelni kell rá. Az inhalatív szteroidok csökkentik a bronchiális hiperreaktivitást, ami az
asztmához képest kisebb mértékű COPD-ben. A COPD
enyhe stádiumában akár a betegek 50%-ánál is jelen lehet bronchiális hiperreaktivitás, ami a reziduális térfogat
emelkedésével és a kislégutakban csapdába ejtett levegő okozta diszfunkcióval magyarázható28.

Az inhalációs kortikoszteroid és a LABA is képes a betegek állapotát pozitívan befolyásolni, főleg ha a hatóanyagokat megfelelő mennyiségben juttatjuk el a probléma
fő helyére, a perifériára. Amennyiben a légúti áramláskorlátozottságot csökkenteni tudjuk, következményesen
a hiperinfláció is javulni fog, és ez az 1. ábrán ábrázolt
komplex kör lelassulásával jár. Mindez a beteg életminőségének javulását eredményezi.
A bronchiális hiperreaktivitás kapcsolatban áll a légúti gyulladással, és gyulladásos sejtek (neutrofil sejtek,
makrofágok, limfociták) mutathatók ki a köpetben. Emellett a biopsziás mintákban, valamint a perifériás légutak
szövetében a CD8+ limfociták fokozott aktivitása és az
eozinofil sejtek számának emelkedése figyelhető meg.
Az előbbieket eddig csak asztmában figyelték meg,
de igazolódott, hogy COPD esetén is jelen vannak18. A
bronchiális hiperreaktivitás következménye a fokozott
FEV1 csökkenés, ami dohányosoknál még kifejezettebb,
és jelentős mortalitási és súlyossági rizikóval jár18.
Agustí és munkatársai közleményükben megerősítik,
hogy meg lehet különböztetni a bronchiális hiperreaktivitással járó, légúti simaizomhoz kötött fenotípust az
eozinofil vagy neutrofil sejtes légúti gyulladással járó fenotípustól12.

Atópia COPD-ben
Nemcsak az asztmának van igazolt és ismert kapcsolata
az atópiával, hanem a COPD-nek is. COPD-ben 18–30%os gyakorisággal fordul elő atópia, és rizikótényező lehet

2017. február
a betegség kialakulásában is. Az atópia nincs összefüggésben az obstrukció súlyosságával, de a köhögéssel és
a köpetürítéssel igen, ezért ilyen esetben az inhalációs
kortikoszteroid kezelés hatékony lehet18.

A FEV1 jelentősége COPD-ben
Azoknak az egyéneknek fokozott a COPD rizikója, akiknél
a 20–25 éves korra kialakuló maximálisan elérhető tüdőfunkció csökkent értéket mutat21,29,30. Ennek a hátterében
a tüdő fejlődését jelentősen befolyásoló környezeti behatások állnak, mint a terhesség, a szülés és a gyermekés serdülőkori folyamatok31,32. A fiziológiásnak tekinthető évi 20–30 ml (egyes közlemények szerint akár 50 ml)
FEV1 csökkenéssel szemben az ún. gyors funkcióvesztő
COPD-s betegekben ez az érték 60–80 ml, de elérheti
akár a 150 ml-t is. Az ilyen betegeknél a dohányzás elhagyása mellett az inhalációs kortikoszteroiddal kombinált
hörgőtágító terápia már korábban is indokolt lehet.
Elgondolkodtató eredményeket adtak azok a vizsgálatok, amelyek a FEV1 csökkenését elemezték akkor, amikor
elvették az inhalációs kortikoszteroidot a hörgőtágítók
mellől. A WISDOM vizsgálat 1 éves megfigyelése alatt az inhalációs kortikoszteroid megvonása a légzésfunkció szignifikáns romlását okozta: 43 ml csökkenést lehetett kimutatni az inhalációs kortikoszteroidot használó csoporthoz
képest33. A GLUCOLD vizsgálatban az 5 éves utánkövetés
során az inhalációs kortikoszteroid megvonása meredekebb funkcióvesztéssel (FEV1 –70 ml/év), fokozódó légúti
hiperreaktivitással és rosszabb életminőséggel járt, az inhalációs kortikoszteroid vagy inhalációs kortikoszteroid/
LABA kezelést továbbra is folytató betegekhez képest34.
Ennek fontos oka lehet, hogy a szteroid elvonás miatt felfüggesztésre kerül az inhalációs kortikoszteroid immunmoduláló hatása COPD-s betegek esetén.

Következtetések
1) A COPD egy gyulladásos, obstruktív megbetegedés,
melyben a neutrofil sejtes gyulladás mellett az esetek több
mint egyharmad részében eozinofil sejtes gyulladás is előfordul, ami nemcsak akut exacerbáció alatt jelentkezik.
2.) Eozinofilia, bronchiális hiperreaktivitás, atópia és reverzibilitás jelen lehet COPD-s betegekben is. Úgy látszik,
hogy az ilyen – asztmára jellemző – tünetekkel rendelkező betegeknél előnyös lehet az inhalációs kortikoszteroid
kezelés. Ehhez még széleskörű klinikai hatékonysági vizsgálatok és a fenotípusok pontosítása szükséges.
3) Az inhalációs kortikoszteroid csökkenti a gyulladást,
amit a köpet, illetve biopszia vagy hörgőmosás során
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nyert gyulladásos sejtek és mediátorok vizsgálatával is
bizonyítottak. Ez a gyulladáscsökkentő hatás nemcsak
pár hétig mutatkozik, hanem 30 hónapos követéses vizsgálatok során is bizonyították. Ennek az exacerbációk
megelőzésében lehet jelentős szerepe.
4) Az antiinflammációs terápiás válasz nem betegségspecifikus, sokkal inkább fenotípus függő. Különbség
mutatkozik az egyes inhalációs kortikoszteroidok között, melynek hátterében egyrészt a hatóanyagok eltérő
gyulladáscsökkentő hatása, másrészt az egyes inhalációs
eszközök által a célterületre juttatott hatóanyagok men�nyiségi különbsége állhat.
5) A COPD korai stádiumaiban legmagasabb a tüdő
funkcióvesztése, így a beavatkozástól is ekkor lenne várható a legtöbb haszon.
6) A COPD korai inhalációs kortikoszteroid kezelésétől a
légúti gyulladás és az átépülés megfékezésén keresztül nagyobb haszon várható, mint a későbbi stádiumokban. 
A cikk megjelenését a Chiesi Hungary Kft. támogatta.
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