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COPD
Krónikus bronchitis
A légút falának
megvastagodása gyulladás
következtében, nyákdugó
kialakulása időszakosan

FEV1 ↓

Emphysema
Megőrzött szerkezetű
légutak abnormális
összeesése a tüdő
elasztikus szövetének
elvesztése következtében

Krónikus obstruktív
bronchiolitis
A légút falának gyulladásos
megvastagodása és
peribronchiolaris fibrózis

Levegő áramlás a
légutakban ↓

Asthma
Légúti szűkület fokozott
nyákszekréció, gyulladás
mentén létrejövő oedema
és simaizom hypertrophia
következtében

COPD klinikai tünetei

Small airway disease
Chronic
bronchitis

Emphysema

Klinikai kép
 légszomj, csökkent fizikai terhelhetőség és köhögés.
 A köhögés jellemzően produktív krónikus bronchitis.
 A köpet típusosan fehér és nyákos.
 Akut bronchitissel járó jellegű fellángolásokban a
köpet sárga színűvé válik (purulens)
Klasszikus felosztás a fő tünetek, oxygenáció szerint:

 ‚A típus’ „rózsaszín szuszogók”: a beteg felszínes
lélegzése mellett normál gázcsere áll fenn
(hyperventiláció emphysemában). Cachexiás alkat.
 ‚B típus’: „kék fújtatók” (cyanosis). Cor pulmonaléhoz
és kardiális elégtelenséghez vezethet. Általában
elhízottak (chronicus bronchitis).

Asthma

Krónikus bronchitis
Definíció:
folyamatos vagy ismétlődő produktív
köhögés 3 egymást követő hónapon át,
legalább 2 éven keresztül

Etiológia:






dohányzás (leggyakoribb ok)
légszennyezés
Lakóhelyen belüli légszennyezés
Foglalkozási porártalom, köd, nyirkos, hideg klíma
Légúti vírális és bakteriális fertőzések

Pathomehanizmus:
 Gyulladás, nyákszekréció ↑
 MUC gének fokozott átíródása, Epidermalis növekedési faktor (EGF)
kulcsfontosságú mediátor a nyáktermelő mirigyek hyperplasiájában

Krónikus bronchitis
Makroszkópos megjelenés
 Bronhusok nyákkal kitöltöttek (+/- purulens váladék)
 Nyálkahártya vörhenyes

 Distális bronchusok enyhén dialtáltak
Histologia
 Gyulladásos reakció: limfociták, macrophagok (+/- neutrophilek)

 Submucosalis mirigy hyperplasia (seromucinosus mirigyekből tisztán
mucinous mirigyek jönnek létre).
 Reid index kiszámítása: a mirigyek által képzett réteg vastagsága
viszonyítva a teljes fal vastagságkoz viszonyítva (a basal
membrán és porc belső felszíne között)
 Reid index a normál érték
(0.3) duplája is lehet
 Kehelysejtek száma ↑

Krónikus bronchitis, akut exacerbáció (AECB)
Pathogének:
Bakteriális fertőzés az esetek 50%-ban: Haemophilus influenzae,
Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis

Vírusok: influenza, rhinovirus, parainfluenza, RSV
Egyéb kiváltó tényezők: allergének, dohányzás, toxikus gőzök.

Szignifikáns AECB fellángolás klinikai képe:
Megnövekedett mennyiségben köpetürítés, fokozott köhögés, fokozott
nehézlégzés
Krónikus bronchitis felülfertőződés esetén

Purulens váladék a légutak lumenében. Kevert lobsejtes reakció a
légútakban (bakteriális infekció)

Emphysema
Emphysema a szövet patológiás légtartalmát jelenti.
Definíció: a légterek abnormális, permanens tágulata a terminalis
bronchiolusoktól distálisan, az alveolus falak destrukciójával társulva.
Makroszkópos morfológia: a tüdőállománynak tésztaszerű tapintata van,
ujjbenyomatot megtartja, a tüdő a mellkas megnyitásakor nem esik össze
és a nagyméretű tüdőlebenyek részben elfedik a szívet.

Centriacinaris emphysema
 A lézió az acinus centrumát involválja (alveolusok
falai itt hiányoznak)
 Elsősorban a felső lebenyekben
 Súlyos centriacinaris emphysema nehezen
különíthető el panacinaris emphysemától

 Bulláról beszélünk amikor az abnormális tágulat
1cm-nél nagyobb

Panacinaris emphysema
 Panacinaris emphysema minden légteret érint a
terminális bronchiolustól disztálisan
 Súlyos parenchyma destrukció

Paraseptalis emphysema
 septumok és pleura menti légtereket érinti
(periphery of the lung lobules)

 A septumokat vongáló erők okozhatják leginkább a
gyulladásnak is szerepe lehet benne. (Más
emphysema formához is társulhat).

Interstitialis emphysema
 emphysema szerű állapot
 Levegő kerül a normálisan légtelen szövetekbe
 Levegő jellemzően akkor jut be a tüdő interstitiumába, ha nagy
nyomás az alveolusok falának szakadását hozza létre
(barotrauma).
 Okozhatja a túlzottan nagy nyomás lélegztetés kapcsán, légköri
nyomás emelkedése robbanás környezetében, gyors
dekompresszió vagy a tüdőszövetet felsértő törött bordák.

Emphysema pathogenezise
Centriacinaris emphysema a
dohányzáshoz kapcsolódó légúti gyulladás
következménye.
Neutrophilek által akut gyulladásos
epizódok alatt szekretált elasztázok
központi szerepet töltenek be.

Panacinaris emphysema örökletes α1antitrypsin deficiencia kapcsán jön létre.
α1-antitrypsin hiányában az elasztáz kontrol
nélkül fejti ki hatását tüdőszöveten.
Bullák ugyanazon módon jönnek létre
mint a kisebb emphysematosus léziók
(tágító erőknek nincs számottevő
szerepük).

Emphysema
patomechanizmusa
 A tüdőparenchyma rugalmas
szöveteinek destrukciója kapcsán a
légutak abnormális (kilégzés alatt
történő) záródása lép fel a terminális
bronchilusok szintjén
 A következményes levegő
felhalmozódás felelős a tüdő
hyperinflált jellegéért (kórosan megnőtt
légtartalom). A „hordó alakú mellkas”
jellemző emphysemára.
 Mire az alveolus tágulat eléri a 4mm-t,
a teljes alveolus felszín az eredeti 10%-a
 Tünetek: dyspnoe, csökkent kilégzési
levegőtérfogat, súly csökkenés
 A vérgáz értékek normálisak lehetnek
nyugalomban

 Cor pulmonale – jobb szívfél
elégtelenség, légzési elégtelenség,
pneumothorax alakulhat ki

Bronchiectasia
Klinikai képe:
Krónikus produktív köhögés (bűzös köpet)
dyspnoe (orthopnoe és cyanosis jelenhet meg)

Etiológia
14–53% idiopátiás
29–32% posztinfektív
 Infekció: rubeola, pertussis, adenovírus
 Kémiai károsodás: gyomorsav, toxicus gázok
 Obstrukció: tumor, idegen test,
megnagyobbodott hilusi nyirokcsomó
 Károsodott mucociliaris clearence: cystás fibrosis,
ciliaris dyskinesia
 Allergia: allergiás bronchopulmonaris aspergillosis
 Diffúz tüdőfibrosis

Pathogenezis
A bronchialis epithelium károsodása
Mucociliáris clearance zavara
Másodlagos bakteriális fertőzések

Folyamatos gyulladás, infekció

A bronchus fal alap szöveti
struktúráinak elvesztése a
(neutrophilek által termelt)
proteolyticus enzimek és szabad
gyökök felhalmozódása
következtében.

Strukturális változások
a.

Fibromuscularis és elasticus váz a bronchusok falában nagyrészt
elpusztult.

b.

A bronchus tágulata lehet tumoros obstrukció vagy idegentest
eredményeként.

c.

A mucosa pangásos. A tágult légutak purulens exsudatummal teltek.

d.

A distális tüdőparenchyma abszorpciós típusú atelectasiája jellemzi.

Szövődmények
a.

Tüdő tályog és empyema

b.

Metasztatikus tályog képzés (legfőkébb az agyban fordul elő),
generalizált amyloidosis és immune complex vasculitis, cor pulmonale
a generalizált formában

c.

Pseudomonas aeruginosa: biofilmet képez a légút belfelszínén

d.

Bronchiectasia nyomán létrejött üreges terekben jellemző a gombás
infekció (aspegilloma)

Krónikus obstruktív bronchiolitis
Klinikai kép: súlyosbodó légszomj, terhelhetőség progresszív romlása
Etiológia: dohányzás
Mikroszkópos morfológia:

 Kehelyesejtes hyperplasia bronchiolusokban, krónikus gyulladás a
bronchusokban és bronchiolusokban
 Légút falának megvastagodása és fibrotizáló peribronchiolitis
 lumen átmérője nagymértékben csökkent.

Funkcionális következmény: irreverzibilis obstrukció → légáramlás
nagymértékű csökkenése
Komplikáció: cor pulmonale

Asthma bronchiale
Definíció:
Periódikusan kialakuló nehézlégzés a légutak kiterjedt szűkülete
következtében.
Spontán vagy terápiás hatásra rövid időn belül csökken a légúti szűkület
mértéke.

Tünetek:
Epizódikus sípoló légzés, mellkasi szorító érzés,
Légszomj és köhögés.
A nehézlégzés különösen kifejezett kilégzés alatt

Extrinsic asthma (atopia):
Allergia exogen organikus anyagok kapcsán, gyerekkorban kezdődik,
paroxysmalis tünettana van. Gyakran családi halmozódást mutat.

Intrinsic asthma:
Felnőttkorban jön létre. A krónikus betegség súlyosbodik az életkor
előrehaladtával.

Asthma bronchiale
Etiológia: Légköri szennyezés súlyosbítja az asthmát,
nem pedig előidézi.

Por, pollen, és táplálék eredetű antitestek
Poratka (környező levegő nedvességtartamának is van
szerepe)

Morfológia
A köpet viszkózus és sárgás (myeloperoxidase
eredményeként).
Mikroszkópos vizsgálat során egyedi képződményeket
láthatunk esetenként: Charcot–Leyden kristály, Curschmann’s
spirál

Charcot–Leyden kristály: lysophospholipase alkotja,
eosinophil eredetű fehérjék .
A Curschmann spirál dugóhúzó szerű csavarulata az
összesűrűsödött nyáknak (néhány mm hosszú) (nyíl).

Asthma bronchiale - morfológia
Makroszkópos morfológia
Status asthmaticus: nyákdugók töltik ki a légutak illetve a tüdőállomány
hyperinflált jellege látható.
Latin kifejezéssel: „volumen pulmonum auctum acutum”

Mikroszkópos morfológia
A légutak szűkületét létrehozó nagy mennyiségű intraluminalis nyák,
gyulladás kapcsán létrejött oedema és simaizom hypertrophia.
Eosinophilsejtes beszűrődés a bronchusok falában és proximális
bronchiolusokban.
Limfociták (főként T-sejtes beszűrődés) nagy számban vannak jelen.
A superficiális columnaris sejtek leválása a bazál membránról általában
megfigyelhető.
Az epitélális bazál membrán gyakran megvastagodott (ugyanakkor ez nem
specifikus jelenség).

Asthma patogenezise
Eosinphilek és hízósejtek

Belélegzett antigénhez
immunoglobulin E kötődik, mely
aktiválja a bronchusokban jelen
lévő hízósejteket, ennek
eredményeképp mediatorok
szabadulnak fel hízósejtekből.

Eosinophilek következményes
aktivációja nyomán
felaszabaduló major bázikus
protein és egy egyéb
molekulák a respiratorikus
epitheliumot károsítják
közvetlen.

Cisztás fibrózis (Mucoviszcidózis)
 Kloridion transzport zavara okozza a betegséget
 Csökkent folyadék transport az exocrin mirigyek epithelium felszínein
keresztül
 Szövődmények: visszatérő fertőzések, pancreas elégtelenség,
steatorrhea, malnutríció, intestinalis obstrukció, infertilitás férfiakban
 Incidencia: 2500 élve született közül 1 érintett
 autosomális recesszív öröklődés
 A mutáció heterozygota hordozóinak nagyobb eséllyel alakul ki légúti
fertőzése vagy hasnyálmirigy betegsége a normál populációhoz
viszonyítva

A különböző mutációk különböző manifesztációkkal járnak
A fehérje szintézis teljes hiánya, abnormális folding, hibás ion
csatorna reguláció, csökkent ion transzport, számban csökkent
fehérje.
(ΔF508 mutáció - phenylalanin-t kódoló triplet deléciója – az ion
csatorna (CFTR) komplett hiányához vezet. Az esetek 70%-a.)

Cisztás fibrózis – pathogenezis
 Kloridion csatorna defektusa
verejték mirigyben
megnövekedett klorid és
nátrium koncentrációhoz
vezet: só ízű verejték
 Légutakban a lecsökkent
kloridion transzport
megnövekedett Na és víz
visszaszívással társul az
epitheliumot bevonó
nyákréteg
hyperviszkozitásához vezetve
 Nyákdugók képződése és
mucociliaris clearence zavara.

Morfológiai eltérések cystás fibrózisban
 Viszkózus nyákszekréció a
lumen obstrukciójához és
másodlagos fertőzésekhez
vezet
 A bronchiolusok gyakran
tágultak, sűrű nyákkal teltek.
A nyák-szekretáló mirigyek
hyperplasiája jellemző
 A főként bakteriális
felülfertőződés súlyos krónikus
bronchitishez és
bronchiectasiához vezetnek.
 Tüdőtályog képződése gyakori
szövődmény

