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COPD meghatározása
 A COPD megelőzhető és kezelhető kórkép, melyhez 

extrapulmonális kórfolyamatok társulhatnak és tovább 
súlyosbíthatják a betegséget

 A betegség tüdő komponensének a légúti áramlás nem 
teljes mértékű reverzibilis korlátozottsága jellemző

 A légúti áramlás korlátozottsága általában progresszív 
és a tüdőt károsító inhalált részecskére vagy gázokra 
adott rendellenes pulmonális gyulladásos válasz 
következménye



COPD jelentősége
 Világszerte kb. 600 millió ember szenved COPD-ben

 Évente többen halnak meg ebben a betegségben, mint 
tüdőrákban és emlőrákban együttesen

 Európában kb. minden második percben meghal egy 
ember COPD-ben

 Magyarországon félmillióra becsülik a betegek számát, 
csak 20% a-ismert

 Hazánkban 3-3,5 millió ember dohányzik

 A dohányosok 15% ebben a betegségben szenved
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COPD mortalitása
1990

1. Isémiás szívbetegségek

2. Cerebrovasculáris betegségek

3. Alsó légúti fertőzések

4. Hasmenés

5. Perinatalis kórképek

6. COPD

7. Tuberculosis

8. Kanyaró

9. Közúti balesetek

10. Tüdődaganat

2030

1. Isémiás szívbetegségek

2. Cerebrovasculáris betegségek

3. COPD

4. Alsó légúti fertőzések

5. Tüdődaganat

6. Közúti balesetek

7. Tuberculosis

8. Gyomortumor

9. HIV/AIDS

10. Öngyilkosság



COPD mortalitása
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Az életkorra korrigált halálozási arányok százalékos változása 

az Egyesült Államokban, 1965–1998
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CVD = cerebrovascularis kórképek



COPD főbb rizikófaktorai

COPD rizikófaktor

Bizonyítottan Valószínűsíthetően

Dohányzás Légköri szennyeződés

α1-AT hiány Elmaradott szociális helyzet

Munkahelyi ártalom

(porártalom, oldószerek)

Passzív dohányzás, 

táplálkozás

Légúti hiperreaktívitás

Életkor, nem



A légúti áramlás korlátozottsága
• Simaizom-kontrakció

• Fokozott kolinerg tónus

• Bronchiális
hiperreaktivitás

• Az elasztikus 
összehúzóerő csökkenése

• Gyulladás

• Szerkezeti átalakulások

Egészséges 
légút

Hörgőszűkület

COPD megvastagodott
hörgőfal

COPD,
hörgőszűkület

Ezek hozzájárulnak a FEV1 és FEV1/FVC arány 
csökkenéséhez a COPD-s betegekben



A légúti korlátozottság háttere

LÉGÚTI OBSTRUKCIÓ

Kislégúti betegség

•Légúti gyulladás
•Légúti fibrózis, nyákdugók
•Emelkedett légúti ellenállás

Parenchyma pusztulás

•Alveoláris támasz csökkenése
•Rugalmas összehúzó erő  
csökkenése



 Gyakran exacerbáló

 Krónikus bronchitises

 Emphysemas

 ACOS/ COPD overlap (COPD 15-30%)

 Dohányos asztmás

 Atopiás COPD

 Gyors funkcióvesztő (légúti gyulladás fokozott 
jelenléte jellemzi)

COPD fenotípusok



A COPD klinikai lefolyása

Kilégzési áramláskorlátozottság 

Levegő csapdák

Hiperinfláció

COPD

Exacerbációk

Légszomj 

Inaktivitás

Csökkent 
terhelhetőség

Dekondicionálás

Csökkent 
életminőség



COPD állapotfelmérés

• Tünetek felmérése

• Légúti korlátozottság mértékének 
felmérése

• Az exacerbáció rizikójának 
felmérése

• Komorbiditások felmérése



http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Slideset_2014Jan28.ppt

COPD Assessment Test (CAT)Questionnaire



Módosított MRC (mMRC) kérdőív

Fokozat A nehézlégzést kiváltó fizikai terhelés foka

0 Csak megerőltető terhelésre fullad

1 Légszomj, ha siet vagy enyhe emelkedőn megy fel

2 Vízszintes talajon a vele egykorúaknál lassabban megy 

nehézlégzés miatt, vagy saját ütemű séta során is meg 

kell állni légszomj miatt

3 vízszintesen haladva 100 m vagy néhány perc után meg 

kell állnia légszomj miatt

4 Az öltözködés nehézlégzést vált ki, vagy a lakását sem 

tudja elhagyni a légszomj miatt



Diagnózis és állapotfelmérés: kulcspontok

 A COPD diagnózisa minden olyan betegnél 
felmerül, akik fulladnak, krónikusan köhögnek, 
köpetük van és/vagy a kórtörténetben kockázati 
tényezők szerepelnek.  

 A spirometria kötelező vizsgálat a 
diagnózishoz; a post-bronchodilator FEV1/FVC 
< 0.70 jelzi/igazolja a perzisztens légúti 
obstrukciót.  



A COPD felmérése

•A tünetek felmérése

• A légúti korlátozottság felmérése 
spirometriával



Súlyossági besorolás a légúti 
korlátozottság alapján*

FEV1/FVC < 0.70 értékű betegek:

 GOLD 1: Enyhe FEV1 > 80%      

 GOLD 2: Közepes 50% < FEV1 < 80%

 GOLD 3: Súlyos 30% < FEV1 < 50% 

 GOLD 4: Nagyon súlyos FEV1 < 30% 

*Post-Bronchodilatátor FEV1



A légzésfunkció hanyatlása és a betegség előrehaladása 
– új ismeretek a COPD természetes kórlefolyásáról

A jelenlegi nézet: 

A légzésfunkció hanyatlása a COPD korai stádiumaiban a 

legnagyobb mértékű.2

A FEV1 csökkenésének éves üteme a légúti 

elzáródás függvényében*

* 14 klinikai tanulmány kb. 10.000 betegétől  származó adatok elemzése alapján)

2. Tantucci C, és mtsai. Int J COPD 2012; 7: 95–9.

A betegek 50% -át abban a stádiumban 
diagnosztizálják, amikor a légzésfunkció 
csökkenés a legnagyobb mértékű



A COPD felmérése

• A tünetek felmérése

• A légúti korlátozottság felmérése 
spirometriával

• Az exacerbáció kockázatának felmérése



Spirometrián alapuló 

diagnózis

Légúti obstrukció 

értékelése

A tünetek és 
exacerbációs kockázat

értékelése

Postbronchodilatator

FEV1/FVC< 0,7

FEV1 a referenciaérték %-
ában

GOLD1 >80

GOLD2 50-79

GOLD3 30-49

GOLD4 <30

C D

A B

> 2 vagy >1 kórházi 
kezelést igénylő 

exacerbáció (elmúlt év)

0 vagy 1 exacerbáció
kórházi felvétel nélkül 

(elmúlt év)

mMRC 0-1

CAT<10

mMRC>0-1

CAT>10



C

További
exacerbációk

D
További exacerbációk

További exacerbációk

A

A hatás értékelése

B

Perzisztáló panaszok

LAMA

LAMA+LABA LABA+ICS

Egy hörgőtágító
(SABA/SAMA vagy 

LABA/LAMA)

Folytasd, fejezd be a 
kúrát vagy válts másik 

hörgőtágítóra

LABA vagy LAMA

LAMA+LABA

LAMA+LABA LABA+ICSLAMA

LAMA+LABA+ICS

Roflumilas mérlegelendő, ha 
FEV1<50% pred. + krónikus 

bronchitis



A COPD komorbiditások felmérése

A COPD-sek körében gyakran előforduló társbetegségek: 

• Szív-érrendszeri megbetegedések
• Oszteoporózis
• Légúti fertőzések
• Depresszió
• Diabétesz
• Tüdőrák

Ezek a társbetegségek a hospitalizációt és a mortalitást, 
rontják ezért rutinszerű szűrésre és korrekt kezelésükre van 
szükség. A kezelést az aktuális ajánlásoknak megfelelően kell 
végezni, mert nincs arra evidencia, hogy a COPD-s betegeknél 

változtatni kellene a társbetegségek kezelésén 



Nem gyógyszeres – dohányzásról 
leszoktatás

 A GOLD nagyon fontos elvárásnak tekinti 
a dohányzás abbahagyását

 A gyógyszeres kezelés hatékonyabb a 
dohányzást abbahagyók között

 A dohányzás abbahagyása egyértelműen a 
betegség progressziójának csökkenését 
eredményezi



Dohányzási anamnézis 
COPD regiszter HU

1%

59%

24%

16%

Dohányzik
alkalomszerűen
Dohányzik rendszeresen

Leszokott

Soha nem dohányzott



COPD terápia
 Védőoltások
 Antibiotikumok
 Antioxidáns szerek
 Nyákoldók, köhögéscsillapítók

Stabil COPD-s betegek számára nem javasolt !
 Pulmonalis rehabilitáció
 Dohányzás elhagyása
 Oxigén kezelés
 Légzés támogatás
 Műtét



COPD exacerbáció definíció

A betegség természetes lefolyásának olyan eseménye, 
melynek során a beteg kiindulási nehézlégzése, köhögése 
és/vagy köpetürítése olyan mértékben változik ,mely 
meghaladja a normális napi ingadozás mértékét. Akutan
jelentkezik és COPD-s beteg gyógyszeres kezelésének 
módosítására figyelmeztet.



A COPD exacerbációk során a tüdőben 
jelentkező és szisztémás gyulladás

Szisztémás 
gyulladás

Bronchokonstri
kció, ödéma, 

nyálka

Korlátozott 
kilégzési 
áramlás

Kardiovaszkulá
ris kísérő 
betegség

Exacerbáció
s tünetek

Dinamikus 
hiperinfláció

Gyulladt COPD-s 
légutak

Fokozott légúti 
gyulladás

Vírusok

Baktériumok Szennyező anyagok

HATÁSOK

KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK

Wedzicha JA and Seemungal TA, Lancet 2007;370:786-796



MI TÖRTÉNIK COPD 

EXACERBÁCIÓBAN?

Am J Respir Crit Care Med Vol. 189, P11-P12, 2014. 



A COPD akut exacerbációjának
leggyakoribb kórokozói

MEDICINA THORACALIS LXVII. 2014 KÜLÖNSZÁM COPD SZAKMAI IRÁNYELV

Valószínűsített kórokozókra ható antibiotikumok:



COPD akut exacerbatiojának
kezelése

 Rövid hatású ß2 agonista
 Hosszú hatású ß2 agonista
 Kortikosteroidok (per os és inhalatív)
 Antikolinerg szerek

 Antibiotikum adása
• Winnipeg kritériumok



AZ EXACERBÁCIÓK JELENTŐSÉGE

A tüdőfunkciók gyorsabb vesztéséhez vezet

Felgyorsítja az állapotromlást

Rontja a prognózist

Növeli a mortalitást

Jelentősen rontja az életminőséget

Kezelése jelentős költségtöbblettel jár

További exacerbációkra, gyakoribb 
nemkívánatos eseményekre hajlamosít



A pulmonológiai rehabilitáció 
elemei

Állapotfelmérés 
és 

nyomonkövetés

Pszichoszociális 
támogatás

Betegoktatás

Terheléses 
tréning

Légzőtorna és 
fizioterápia



Gyógyszeres terápia szerepe a 
rehabilitációban

Minden rehabilitációs tevékenység jól beállított 
gyógyszeres kezelést feltételez!



Segédeszközök
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Váladékeltávolítás eszközei

Dőlésszög Frekvencia HZ
Nyomás H2O 

cm
Áramlás L/sec

+300 15-32 12-75 1,6-5,5

00 9-22 10-70 1,6-5,5

-300 2-10 8-60 1,6-5,5



A COPD aluldiagnosztizált kórkép

 A COPD minden súlyossági stádiumában 
bizonyítottan aluldiagnosztizált

 Sok beteg csak a tüdőfunkció már 50%-os 
csökkenése esetén jelentkezik a háziorvosnál

 A betegség korai felismerése korábbi 
diagnosztizálása segít a kórkép progressziójának 
megállapításában, és a tüdőfunkció romlásának 
lassításában



Terápiás célok COPD-ben

 A betegség progressziójának felfüggesztése/fékezése

 A tünetek enyhítése

 A fizikai terhelhetőség fokozása

 Egészségi állapot javítása

 A betegség szövődményeinek megelőzése és kezelése

 Az exacerbációk megelőzése és kezelése

 A mortalitás csökkentése

 A terápia mellékhatásainak elkerülése és csökkentése



Köszönöm a figyelmet!


