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Alsó légúti infekcióra hajlamosító állapotok
 Garat reflex, köhögés hiánya (comatosus állapot,
anesthesia, neuromuscularis betegség, mellkasi fájdalom)
 Csökkent mucociliaris funkció (dohányzás, vírus infekció
eredményeképp, toxikus gázok, gőzök, Kartagener sy)
 Nyákretenció (bronchiectasia, légúti obstrukció)
 Csökkent phagocyta funkció (dohány füst, oxigén hiánya,
oxigén intoxicatio)
 Pangás és vizenyő (hypostaticus pneumonia – ágyhoz
kötött, chronikus betegségekben szenvedő betegeknél)

Alsó légúti infekciók típusai





Bronchitis: légúti nyák felköhögése jellemző tünet, esetenként nehézlégzés
Bronchiolitis: légúti obstrukcióhoz vezet
Pneumonia: alveolaris terekben megjelenő exsudatum
Pneumonitis: dominálóan interstitiumban lobsejtes beszűrődés, vizenyő

Vírus infekciók
Egészséges egyénben
Primer légúti infekció
 Respiratory syncytial virus
 Parainfluenza
 Influenza
 Adenovirus
Szisztémás infekció mellett
 Rubeola
 Varicella-zoster virus
 Adenovirus

Immunszupresszió/
deficiencia esetén





Cytomegalovirus
Herpes simplex virus
Varicella-zoster virus
Adenovirus

Vírus infekciók
Vírus infekciók karakterisztikus klinikai manifesztációja:
Rhinovirus leggyakrabban felelős a chronicus bronchitis acut
exacerbatiojáért.
Respiratorikus Syntitialis Vírus (RSV) a felelős főként obstruktív
bronchiolitis létrejöttéért gyermekkorban.
Parainfluenza vírus a leggyakoribb oka a vírus
pneumoniának gyerekkorban (adenovirus mellett)

okozta

Influenza vírus a leggyakoribb oka felnőttekben kialakuló virális
pneumoniának (jelentős még: varicella).
Immunszupresszált beteg fogékonyak a cytomegalovirus (CMV)
illetve herpes simplex vírus (HSV) fertőzésre.

Vírus infekciók
Bronchitis, bronchiolitis, illetve pneumonitis képében manifesztálódhat.
A szöveti károsodás nagy részben a fertőzött sejten létrejött, közvetlen vírus
cytopathiás hatás eredménye.
Alveolaris epithelsejt necrosis jellemző vonása súlyos viralis pneumonitisnek
→ DAD

Másodlagos fertőzések
 A viralis fertőzés önmagában az immunválaszt deprimálhatja ezzel
vezetve másodlagos fertőzéshez
 A beteg halálához vezető esetekben jellemzően a bakteriális
felülfertőződésnek van fő szerepe.
 Virus cytopathia lehetővé teszi bakteriális kórokozók légutakban
történő megtelepedését, mely folyamat bakteriális pneumoniához
vezet.

Virus infekciók
Szövetkárososdás
patomechanizmusai

Cytopathias hatás a gazdasejtet
halálához vezet
(influenza, adenovirus, etc…)

Patomorfológia
1.

Interstitiális mononuclearis
lobsejtes reakció

2.

Alveolus epithel sejt necrosis

3.

Hyalinmambrán képződés

Egyes fertőzések az epithelsejtek
prolifáriójához vezetnek (pl: RSV,
rubeola)

Influenza (microbiologia és epidemiológia)
Járványok jellemzően téli hónapokban fordulnak elő.
Erdetileg madarakban, innen egyéb fajokra átterjed (sertés, ember, stb).
3 típusa ismert: A, B és C (járványokat főként A típus okozza)

haemagglutinin and neuraminidáz – felszíni antigének – változása jellemző
(antigén labilitás).
a. Minor változás: antigén „drift” - gyakran, évszakról évszakra.
b. Major változás: antigén „shift” teljes haemagglutinin és neuraminidáz
RNA cseréje vírus rekombináció által.
Szerotípusok:
H1N1 – Spanyol nátha (1917), Sertés influenza (2009)
H5N1 – Madár influenza (1997 Hong Kong)
Antigén shift új subtypust hoz létre (jellemzően A vírus szubtípusai a leggyakoribbak)

minimális immunitás az új subtypusra nézve
Világméretű járványok

Influenza - morfológia
 Karakterisztikus degeneratív elváltozások bronchus és bronchiolus
mucosa epithelsejtseiben. Mélyebb szövetekben ödéma, mononuclearis
lobsejtes beszűrődés van jelen.
 Elpusztult bronchialis epithelium hajlamosít bakterialis felülfertőződésre

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
Súlyos akut Légzőszervi Szindróma
 SARS első alkalommal Kína déli részén jelent meg
2002-ben
 Koronavirus (Kínai patkó orrú denevérek
szolgálnak rezervoárként)
 Szoros kontaktus szükséges a légúti infekcióhoz
 Tünetek: láz, köhögés, nehézlégzés
 Labor eltérések: CD4 és CD8 sejteket egyaránt
érintő lymphopenia, thrombocytopenia,
prolongált thromboplastin idő
 Diffúz alveoalris károsodás (DAD)
 Pathomorfológia: cytomegália granularis
amphophil cytoplasmával

Cytomegalovírus
 Széles körben elterjedt, élethosszig perzisztáló infekció
 Az infekció azokban felnőttekben manifesztálódik jellemzően, akik
átestek szolid szerv transzplantáción vagy HIV fertőzöttek

Cytomegalovirus okozta mononucleosis
 Immunkompetens egyénben
 Mononucleosis infekcióza jellegű betegség lázzal, atypusos lymphoid
sejtekkel, lymphocytosissal, lymphadenopathiával
 A vírus a fertőzött fehérvérsejtekben perzisztál
Cytomegalovirus immunszupresszált egyénekben
 Lehet primer infekció vagy reaktiváció eredménye
 CMV egykor a leggyakoribb opportunista fertőzés volt AIDS-ben
 szolid-szerv transzplantátum recipensei (szív, máj, vese)
fertőződhetnek a donor szervből eredően
 CMV infekció primeren a tüdőt (pneumonitis) és a gastrointestinális
tractust érinti (colitis)

Karakterisztikus inkluzió: „bagolyszem”
 Intranuclearisan akár 10 µm átmérővel,
sejtmagon belüli világos udvarral körülvett
 Cytoplasma inkluziók legfeljebb 2 µm
átmérőben






Típusos megnagyobodott epithel sejtek inkluzióval
interstitialis mononuclearis infiltrátum (lehet fokális necrosis)
Diffúz alveolaris károsodás (DAD)
ARDS
Kimutatás: vírus kultúra, emelkedő antiviralis antitest titer, CMV
antigének és PCR-alapú CMV DNS kimutatás

Bakteriális pneumonia
Közösségben szerzett

Nosocomialis pneumonia

Lobáris pneumonia

Lobularis/Bronchopneumonia
 Gram-negativ enterális
bacillus
 Pseudomonas aeruginosa
 Enterobacteriaceae család
(Escherichia coli,
Proteus és Klebsiella species)
 MRSA

 Haemophilus influenzae
 Staphylococcus aureus
 Streptococcus pneumoniae

Atypusos pneumonia
 Mycoplasma pneumoniae
 Legionella
 Chlamidia pneumoniae

Bronchopneumonia
Intraalveolaris exsudátum foltos/gócos eloszlásban

Lobáris pneumonia
Teljes lebenyt érintő intraalveolaris exsudátum

Intersticiális pneumonia - pneumonitis
Alveus spetumokra lokalizált gyull. infiltrátum

Bronchopneumonia
Legyengült szervezet, csökkent védekező
mechanizmusok mellett:
 Lokális predisponáló állapotok: akut légúti
infekciók, például influenza.
 Krónikus gyulladások, visszatérő infekciók
hajlamosítanak: chronicus bronchitis és cystás
fibrosis.
 Bronchopneumonia lehet következménye
légutakat irritáló gázok belégzésének, kialakulhat
étel és hányadék aspiráció, bronchus obstrukció
vagy idegentest belégzése talaján.
 bronchopneumonia gyakori terminalis esemény
végstádiumú daganatos betegekben.
 Generalizált metabolikus betegsége (diabetes)
szerepe

Pneumococcus pneumonia – közösségben szerzett lobáris
típus
Általában endogén infekció: orrgarat →tüdő
Streptococcus pneumoniae bakteraemia révén meningitist is okozhat.
Mérsékelt égövön élőkben gyakrabban fordul elő téli hónapok során

Predisponáló tényezők
„binge-drinking”, lép eltávolítást követően, légzést depresszáló gyógyszerek,
diabetes mellitus, nephrosis syndrome, cirrhosis

Tünetek
Hirtelen kezdet, gyorsan kifejlődő tünetek.
Éles mellkasi fájdalom, mely súlyosabb belégzésre.
Rozsdaszínű köpet, gyorsan felszökő láz 40°C.
Leukocytosis: 15–20 × 109/l
Gyors felépülés specifikus antitestek megjelenését követően.

Lobar pneumonia
Red hepatisation
 fluid exudate
 clotted abundant fibrinogen

Grey hepatisation
large numbers of inflammatory cells are present
 first neutrophils appear
 later macrophages will be activated

Yellow hepatisation/Resolution



air spaces reopen due to fibrinolysis
apoptotic neutrophils are ingested by macrophages

Complications of lobar pneumonia




Pneumonia is the commonest cause of septic shock
Acute endocarditis, pneumococcal meningitis, peritonitis
incomplete digestion of the fibrin leads to organisation:
fibrosis/Carnification

Közösségben szerzett pneumoniák

Haemophilus pneumonia
 Gram negatív bacillus, gyakori kórokozója felső légúti infekcióknak
 Elsőként 1889–90 influenza pandemia alatt lett izolálva: Pfeiffer azt
gondolta, hogy ez a kórokozó felelős az influenza megbetegedésért
 Predisponáló tényező: idős életkor, alkoholizmus, chronicus
bronchitis (COPD acut exacerbatio).

Staphylococcus aureus
 Gram pozitív coccus
 gyakori influenzát követően
 Gyakran vezet abscessus képződéshez, pleuritishez

Nosocomialis pneumonia

Klebsiella pneumoniae
 Szájflóra része

 Alcoholisták, idősek és cukrobetegek különösen fogékonyak, rossz száj, hygénia
szerep
 A betegség predilekciót mutat felső lebenyekre nézve.
 Klebsiella pneumonia nagy arányban vezet abscessus létrejöttéhez (akár
gangrénába is progrediálhat). Nagy mortalitás ráta: 21% (64% alkoholistákban)

Pseudomonas aeruginosa
 Belélegzéssel vagy haematogén úton jut el a kórokozó a tüdőbe.

 Infekció kialakulhat megelőző antibiotikus terápia kapcsán – légúti normál
flóra visszaszorulása
 Tracheotomia és gépi lélegeztetés szerepe
 Pseudomonas aeruginosa: normál epithel sejtekkel is létrejön adherencia
 Makroszkópos képet világos/necroticus területek jellemzik

Legionella pneumoniaLegionella pneumophila
 Legionárius betegség illetve Pontiac fever
(kevésbé súlyos felső légúti betegség)
 Aerob (1–2-µm) Gram-negatív bacillus
(speciális tenyésztést igényel, kedveli a
vizes/nedves környezetet)
 Légköri kontamináció révén terjed
(légkondicionáló szerepe)
 Kórházban szerzett fertőzés jellemző
immunszupresszált egyénekben (poszt
transzplantációs fertőzés)
 Közösségben szerzett fertőzés jellemző
idősekben, alkoholistákban
 Morfolgia: necrotizáló fibrinopurulens
pneumonia légutak érintettsége nélkül
 Humorális és neutrophil válasz limitált hatású,
főként macrophagoknak van szerepe

Aspirációs
pneumonia

Infekt betegségek (tüdőtályog, nekrotizáló
pneumonia)

Aspiráció
Nem infekt léziók: exogen lipid
vagy kémiai pneumonia

 Aspiráció eszméletlen állapotban vagy garatreflex hiányában
 Ittaság, általános anaesthesia, cerebrovasculáris események, drog
túladagolás vagy kóma kapcsán.

Aspergillosis
 Aspergillus spórák nagy mennyiségben
vannak jelen környzetünkben,
 Aspergillus fumigatus a leggyakoribb
fajtája, mely betegségez hoz létre
emberben
 Hypha szeptált, konstans átmérővel bír (3-5
μm)
 Típusosan dichotom elágazódások
hegyesszögben (35–45°)
 PAS és Grocott festés (HE festéssel is
felismerhető)
 Bronchopulmonaris betegségek allergiás,
saprophyta and invazív formában jellenek
meg.

Allergiás bronchopulmonális aspergillosis
Allergiás reakció aspergillusra
 Légutakra lokalizált
 Emelkedett eosinophil szám
 Asthmás betegekben jellemző
 Keringő antitestek Aspergillus antigén ellen
Mucoid impactáció: nagy nyákdugó jön létre, típusosan 1–2 cm
vastag és 2–5 cm hosszú, ezek felköhögése jellemző

 A dilatált légút chronicus gyulladása jellemzi eosinophilsejtes
beszűrődéssel
 Bronchiectasia jön létre

Aspergilloma
Definició
 A gomba egy preformált üregben nő (e.g.: cavernoma - tuberculózis,
bronchiectasia, abscessus, necroticus carcinoma)
 tüdő parenchyma nem érintett
 Gömbszerű gombaszövedék akkumulálódik
Makroszkópos megjelenés:

 Szürkés-vöröses barna, morzsalékony
 Filcszerű hálózata a gombafonalaknak
 Garnulációs szövet veszi körül

Invazív aspergillosis
 vascularis invázió thrombosist, infarctust eredményez
 Generalizált infekció jön létre a szervezetben

Pneumocystis jirovecii
Kórokozó:
Primitív gomba fajta: mycelium egysejtes állapotban.
Vastag fallal bíró cystákat formál (3–6 µm).
Sejt mediált immunitás hiányában lép fel (AIDS, transzplantáció kapcsán).

Pneumocystis pneumonia makroszkópos megjelenése :
Bilaterális kiterjedt konszolidáció jöhet létre
Ritkán solid vagy cavitáló nodulusok

Hisztológia
Cysta és trophozoita
Alveolusok habos, halvány eosinophil exsudatummal teltek
HE nem festi a kórokozót
Grocott ezüstözés: kerek cysták (5 µ)
Félhold alakú formák összeesett cystának felenek meg (gömbszerű formák)
Interstitialis gyulladás

Chronicus pneumonia
Granulomatózus gyulladások
Mycobacterium tuberculosis (lásd gyulladás fejezet)
Atypusos mycobacterium: M. avium az AIDS késő szakaszában disszeminálódik,
nem alakul ki granuloma (CD4+ szám ↓), kórokozót tartalmazó habos histiocyták
tömege látható
Histoplasmosis (Histoplasma capsulatum): epithelioid sejtes granuloma
Coccidiomycosis (Coccidioides immitis): epithelioid sejtes granuloma
Blastomycosis (Blastomyces dermatiditis): suppurative granulomas

Tüdő tályog
Okai:
Aspiráció (anaerob baktérium)
Pneumonia

Szeptikus embolizáció
Légúti obstrukciót okozó neoplasia vagy
idegentest (postobstructive pneumonia)
Mellkasfalat, tüdőszövetet penetráló
trauma
Infekció a környező szervekből/ anatómiai
struktúrákból a tüdőparenchymára terjed
(például subphrenicus abscessus)

