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A z utóbbi években egyre jobban 

megismertük a krónikus obstruktív 

tüdőbetegség (COPD) patofiziológi-

ájának részleteit. Kiderült, hogy a 

légszomj hátterében álló légúti obstrukció oka 

csak részben – és nem elsősorban – a sima-

izomzat összehúzódása, ebben sokkal inkább a 

krónikus gyulladás következményei (ödéma, 

fokozott nyákszekréció, tartószalagok elveszté-

se) játszanak szerepet1. A helyzetet tovább 

rontja a betegség progressziójával beinduló re-

modelling (bazálmembrán megvastagodás, si-

maizom hiperplázia). A kislégúti károsodás a 

tünetes COPD-s betegek 90%-ánál igazolható2. 

A COPD kezelésének egyik legfontosabb 

célja a betegség fellángolásának (exacerbáció) 

megelőzése1. A közelmúltig lezárult nagy klini-

kai vizsgálatok fontos új adatokat szolgáltattak 

az inhalációs kortikoszteroidok (ICS) és a hosz-

szú hatású béta2-agonisták (LABA) exacerbáci-

ókra kifejtett hatásának megértéséhez3-10. Ezek 

fontos darabkái annak a „puzzle”-nek, mely-

nek kirakásával egyértelműbbé válhatnak a 

megelőzés hatékonyabb módjai.

Ma már tudjuk, hogy olyan betegségről van 

szó, amit bár mindig a perzisztáló légúti ob- 

strukció jellemez, a hátterében mégis több fe- 

notípus állhat11. Fontos, hogy minél jobban is-

merjük a betegség kórtani alapjait, melynek 

alapján kategorizálhatjuk a betegeket és egy-

re jobban személyre szabhatjuk a kezelésüket, 

akár túllépve a klasszikus, spirometrián és exa-

cerbációs gyakoriságon alapuló standardizált 

COPD kategóriákon (1. táblázat)1. A terápiás op-

ciók folyamatos bővülése erre ma már széles-

körűen lehetőséget teremt.

A COPD KOrSzErű KEzELéSénEK KEzDEtEI

COPD esetén az első másodperc alatt kiléleg-

zett levegő mennyisége (FEV1) fokozott ütem-

ben csökken, ami a kórkép előrehaladott álla-

potában a betegek egy részénél súlyos aktivi-

tás korlátozottságot, majd korai halált okoz12. 

Feltételezték, hogy a FEV1 romlás lassítása javít-

hatja a többi klinikai paramétert is, és ez csök-

kentheti a mortalitást, ezért régi célkitűzés volt 

annak a gyógyszeres kezelési módnak a megta-

lálása, ami csökkenti a FEV1 romlásának ütemét. 

A középsúlyos és súlyos exacerbációkról tud-

juk, hogy gyors FEV1 vesztéshez vezetnek, ami 

a beteg állapotának rendezése után már nem 
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tér vissza teljes mértékben az exacerbációt 

megelőző szintre. Az is igazolást nyert, hogy 

a súlyos exacerbációk az idő és a kórfolyamat 

előrehaladtával egyre sűrűbbé és súlyosabbá 

válnak, és egyre nagyobb erővel lökik a bete-

get a légzési rokkantság irányába12. Ezért is a 

korszerű COPD kezelés egyik legfontosabb jel-

lemzője, hogy mennyire képes a középsúlyos 

és súlyos exacerbációkat csökkenteni.

Vajon a tartós tiotrópium kezelés képes-e 

csökkenteni a COPD-betegek FEV1 romlásá-

nak ütemét, tudja-e javítani a St. George’s 

respiratory Questionnaire (SGrQ) segítségé-

vel mért életminőségüket, mérsékli-e az exa-

cerbációik gyakoriságát és az ehhez kapcsoló-

dó kórházi kezeléseket? – tették fel a kérdést 

az UPLIFt vizsgálat tervezésekor3.

A közepesen súlyos  /  súlyos COPD-s bete-

geknél a tiotrópium javította az átlagos FEV1 

és FVC értékeket, viszont azt is megtudtuk 

a vizsgálatból, hogy a FEV1 csökkenésének 

ütemét a tiotrópium nem képes lassítani. Ki-

emelendő, hogy az életminőséget kedvezően 

befolyásolta. Áttörésnek számított, hogy a tio-

trópiummal kezelt csoportban szignifikánsan 

később jelentkezett az első exacerbáció, és az 

exacerbációk száma is 14%-kal csökkent a pla-

cebohoz képest3. Ez utóbbi paraméterek javu-

lása a beteg mindennapi élete vonatkozásában 

valószínűleg jelentősebb, mint a légzésfunkci-

ós értékek romlási ütemének változása. Összes-

ségében azt mondhatjuk, hogy egyértelműen 

pozitív hatások tulajdoníthatók a hosszú ha-

tású muszkarinerg antagonista (LAMA) ható-

anyagoknak.

A következőkben a COPD-ben leggyak-

rabban használt tiotrópiumhoz képest nézzük 

meg, hogy az egyes hatóanyag-kombinációk 

milyen mértékben képesek további exacerbá-

ciós védelmet nyújtani a beteg számára (1. ábra).

VIzSGÁLAtOK LABA/LAMA KOMBInÁCIóKKAL

SPARK 

A SPArK elnevezésű, 64 hetes, parallel csopor-

tos vizsgálatban több mint 2200 súlyos vagy 

nagyon súlyos COPD-s betegnél (GOLD III és 

IV stádium, legalább egy mérsékelten súlyos 

exacerbáció a megelőző egy évben) az inda-

katerol (InD)  /  glikopirrónium-bromid (GB) exa- 

cerbáció csökkentő hatását hasonlították ösz-

sze egyrészt a glikopirróniuméval, másrészt a 

tiotrópiuméval4. Az InD  /  GB a GB-hoz képest 

12%-kal, a tiotrópiumhoz képest 10%-kal csök-

kentette a közepesen súlyos  /  súlyos exacerbá-

ciók számát. A kutatók meglepetésére a tio-

trópiumhoz képest elért 10%-os exacerbáció 

csökkentés nem bizonyult szignifikánsnak4.

DYNAGITO

Mennyivel jobb a tiotrópium  /  olodaterol a tio-

trópiumnál? A DYnAGItO vizsgálatban, ami 51 

országban 818 helyszínen közel 8000 betegnél 

zajlott, arra a kérdésre keresték a választ, vajon 

a tiotrópiumhoz hozzáadott LABA (olodaterol) 

milyen mértékben csökkenti az exacerbációkat 

az egyedül adott tiotrópiumhoz képest5. Az 

52 hetes kettős vak, randomizált, parallel cso-

portos vizsgálatban a COPD-s betegek tiotró-

pium  /  olodaterol 5  μg  –  5  μg kezelést vagy tio-

1. táblázat: A COPD-s betegek GOLD 2019 szerinti súlyossági csoportjai1

A csoport nem volt exacerbáció vagy csak egy, de az nem igényelt kórházi kezelést 

+ legfeljebb közepesen súlyos tünetek vannak (mMRC 0−1, CAT<10)

B csoport nem volt exacerbáció vagy csak egy, de az nem igényelt kórházi kezelést  

+ súlyos tünetek vannak (mMRC ≥2, CAT≥10)

C csoport legalább egy kórházi ellátást igénylő exacerbáció vagy legalább kettő, kórházi ellátást nem igénylő 

exacerbáció volt + legfeljebb közepesen súlyos tünetek vannak (mMRC 0−1, CAT<10)

D csoport legalább egy kórházi ellátást igénylő exacerbáció vagy legalább kettő, kórházi ellátást nem igénylő 

exacerbáció volt + súlyos tünetek vannak (mMRC ≥2, CAT≥10)



17AMEGA |2019. OKTÓBER

SZPONZORÁLT KÖZLEMÉNY

trópium 5 μg kezelést kaptak naponta 1×. Az 

elsődleges végpont a mérsékelten súlyos  / 

súlyos exacerbációk számának alakulása volt a 

kezelés alatt. Ez a tiotrópium  /  olodaterol keze-

lés mellett szignifikánsan, 7%-kal alacsonyabb 

volt, mint tiotrópium esetén, azonban az elvárt 

szignifikancia szintet (0,01) nem érte el5. Azaz a 

tiotrópium  /  olodaterol kombináció nem csök-

kenti az exacerbációkat olyan mértékben, mint 

amire a vizsgálat tervezésekor számítottak5. 

Maguk a kutatók írták le a közleményben, hogy 

az eredmény elmaradt a várakozásaiktól. A szi-

gorúbb szignifikancia cél oka pedig az volt, 

hogy ennek a vizsgálati eredménynek az alap-

ján tervezték volna törzskönyvezni exacerbáció 

csökkentésre a tiotrópium  /  olodaterolt5.

A SPArK és a DYnAGItO vizsgálatokból ki-

derült, hogy a LAMA-hoz hozzáadott LABA 

exacerbáció csökkentő hatása ellaposodó, pla-

tózó mintát mutat a tiotrópium UPLIFt-ben el-

ért 14%-os eredményéhez képest. Ezen a pon-

ton merül fel a kérdés, hogy ha nem kizárólag 

a hörgőtágítókra alapozzuk a terápiát, hanem 

gyulladásgátlóval is megerősítjük, akkor javít-

ható-e tovább az exacerbációs védelem.

Az ICS exacerbáció csökkentő hatását ko-

rábban a LABA-hoz képest vizsgálták, például 

a tOrCH6 (flutikazon  /  szalmeterol vs. szalmete- 

rol) vagy a FOrWArD7 (beklometazon-dipro-

pionát  /  formoterol vs. formoterol) study-kban. 

Ezek eredményei meggyőzőek voltak, de nem 

adtak bizonyítékot arra, hogy a tiotrópiumhoz 

vagy a kettős hörgőtágítókhoz képest az ICS 

tartalmú hármas kombinációk erősebb exacer-

bációs védelmet képesek-e nyújtani.

VIzSGÁLAtOK FIX HÁrMAS KOMBInÁCIóVAL

A hármas kombinációhoz több terápiás út is ve-

zethet COPD-ben a személyre szabott kezelés 

során. Ezek alapján egy adott beteg esetében 

jelentheti a LAMA kiegészítését ICS  /  LABA-val, 

vagy a LABA  /  LAMA kiegészítését ICS-sel, de az 

ICS  /  LABA LAMA-val történő kiegészítéseként is 

megjelenhet a GOLD D csoportba tartozó be-

tegek esetén1.

TRINITY

A középsúlyos és súlyos exacerbációk csökken-

tése tekintetében a tiotrópiumot a trInItY vizs-

gálatban hasonlították össze a beklometazon- 

dipropionát (BDP) / formoterol-fumarát (FF) / gli- 

kopirrónium-bromid (GB) fix hármas kombiná-

cióval8. Vestbo és munkatársai elsődleges vég-

pontként az exacerbációs ráta alakulását hatá-

rozták meg. A vizsgálat elsőként bizonyította, 

hogy az extrafinom fix hármas kombináció 

20%-kal csökkenti a középsúlyos  /  súlyos exa-

cerbációk rátáját az önállóan adott LAMA-hoz, 

1. ábra: Hatóanyagok egymásra épülő hozzáadott értéke a középsúlyos és súlyos COPD exacerbációk csökkentésében. A vizsgála-

tok eltérő vizsgálati időtartammal, betegszámmal, beválasztási/kizárási kritériumokkal és végpontokkal készültek. Direkt összeha-

sonlításra nem alkalmasak (LAMA: hosszú hatású muszkarinerg antagononista; TIO: tiotrópium; IND: indakaterol; GB: glikopirrónium-

bromid; OLO: olodaterol; BDP: beklometazon-dipropionát; FF: formoterol-fumarát).

LABA/LAMA vs. ICS/LABA/LAMA

15% 

LAMA vs. LABA/LAMA

10%  és 7% 
InD/GB vs. BDP/FF/GB

TRIBUTE  9

Placebo vs. LAMA

14% 
tIO vs. InD/GB

SPARK  4

tIO vs. OLO/tIO

DINAGYTO  5
Placebo vs. tIO

UPLIFT  3
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betegeknél, akiknek a megelőző egy évben 

legalább egy közepesen súlyos vagy súlyos 

exacerbációja volt. A betegek a randomizálás 

előtt InD  /  GB-ot kaptak, majd a kutatók két 

karra osztották őket: egy részük folytatta to-

2. ábra: TRIBUTE: A különböző súlyosságú COPD exacerbációk éves gyakorisága hármas kombinációval és LABA / LAMA kombináci-

óval történt kezelés esetén9. (BDP: beklometazon-dipropionát; FF: formoterol-fumarát; GB: glikopirrónium-bromid; IND: indakaterol) 

A szórások és az exacerbációs ráták, illetve azok arányainak zárójelben lévő értékei 95% konfidencia intervallumra vonatkoznak.

2. táblázat: A TRIBUTE vizsgálat során tapasztalt súlyos szö-

vődmények hármas kombinációval és LABA / LAMA kombináci-

óval történt kezelés esetén9. A pneumónia előfordulási gyako-

riságában nem volt eltérés (BDP: beklometazon-dipropionát; 

FF: formoterol-fumarát; GB: glikopirrónium-bromid; IND: inda-

katerol)

BDP/FF/GB

(n=764)

IND/GB

(n=768)

Súlyos szövődmények összesen 117 (15%) 130 (17%)

COPD 61 (8%) 69 (9%)

Pneumónia 18 (2%) 17 (2%)

Szívelégtelenség 6 (1%) 7 (1%)

Halál 3 (<1%) 8 (1%)

Ischaemiás szívbetegség 2 (<1%) 11 (1%)

myocardialis infarctus 1 (<1%) 8 (1%)

koszorúér-betegség 1 (<1%) 2 (<1%)

myocardialis ischaemia 0 1 (<1%)

Pitvarfibrilláció 0 7 (1%)

Légzési elégtelenség 3 (<1%) 4 (1%)

Tüdő rosszindulatú daganata 4 (1%) 2 (<1%)
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egészen pontosan a tiotrópiumhoz képest – 

és teszi mindezt a pneumónia kockázatának 

emelkedése nélkül8.

TRIBUTE

Ez az a vizsgálat, amelynek eredményeire 

az egész szakma kíváncsian várt, és amely-

nek hatására az extrafinom BDP  /  FF  /  GB már 

LABA  /  LAMA helyett is felírható. Az 52 hetes 

trIBUtE vizsgálatban több mint 1500 beteg 

vett részt. Elsődlegesen arra voltak kíváncsi-

ak, hogyan alakul az exacerbációs ráta BDP  /

FF  /  GB extrafinom fix hármas, illetve InD  /  GB 

kettős hörgőtágító kombinációval9. Az InD  /

GB kettős hörgőtágító kombinációt azért vá-

lasztották komparátorként, mert ez az egyet-

len LABA  /  LAMA, melynek van exacerbációs 

eredménye ICS  /  LABA készítménnyel szemben 

(FLAME vizsgálat)10. 

A trIBUtE vizsgálatban az egy eszközben 

adott fix hármas kombináció napi 2×2 puff 

adagjának hatását hasonlították össze az egy 

eszközben napi 1× adott InD  /  GB kettős hör-

gőtágító kombináció hatásával tünetes, súlyos 

légúti áramláskorlátozottsággal élő COPD-s 
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vább InD  /  GB-mal, a másik részük pedig BDP  /  FF  /  GB-t 

kapott.

A középsúlyos  /  súlyos exacerbációs rátát a fix hármas 

kombináció BDP  /  FF  /  GB szignifikánsan jobban (15%-

kal) csökkentette az InD  /  GB kettős hörgőtágító kombi-

nációhoz képest anélkül, hogy a pneumónia kockázata 

emelkedett volna (2. táblázat)9. 

Lipson és munkatársai az IMPACt vizsgálatban kimu-

tatták, hogy hasonló előny mutatkozott az éves exacer-

bációs ráta csökkentésében a flutikazon furoát  /  vilan-

terol  /  umeklidinium fix hármas kombináció javára az 

umeklidinium  /  vilanterol kettős kombinációval szem-

ben13. Itt 52 héten át a napi egyszer adott hármas és 

kettős kombináció hatását hasonlították össze. tripla 

kezelés esetén kevesebb exacerbáció jelentkezett, és 

kevesebb volt a hospitalizáció13.

ÖSSzEFOGLALÁS

Megállapíthatjuk, hogy a tiotrópium értelmezhető 

igazodási pontként az egyes hatóanyag-kombinációk 

exacerbációra gyakorolt hatásainak értékelésekor14. Míg 

a LAMA-hoz hozzáadott LABA esetén a LABA  /  LAMA 

exacerbáció csökkentő hatása ellaposodó, platózó min-

tát mutat a tiotrópium UPLIFt-ben elért 14%-os ered-

ményéhez képest, addig a LABA  /  LAMA-hoz képest a fix 

hármas kombinációban adott ICS  /LABA  /  LAMA-t tartal-

mazó BDP  /  FF  /  GB klinikailag jelentős mértékű többlet 

védelmet nyújt a betegeknek.

A fenti vizsgálatok egyértelműen pozitív választ ad-

nak arra a kérdésre, hogy ha nem kizárólag a hörgőtá-

gítókra alapozzuk a terápiát, hanem gyulladásgátlóval 

is megerősítjük, akkor tovább javítható az exacerbációs 

védelem.

Ezt a legújabb diagnosztikus és terápiás aján-

lás, a GOLD 2019 „A” evidenciaként deklarálja: az 

ICS  /  LABA  /  LAMA hármas kombináció az ICS  /  LABA, a 

LABA  /  LAMA és a mono LAMA kezeléshez képest csök-

kenti az exacerbációk   előfordulását, valamint javítja a 

légzésfunkciót és a tüneti státuszt1. 
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