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Rövidítések jegyzéke 
o α-AT: alfa-1 antitripszin  

o ADMA: asszimmetrikus dimetilarginin 

o ADP: adenozin-difoszfát 

o AECOPD: COPD Exacerbáció 

o Alb: albumin  

o ANOVA: varianciaanalízis  

o ASCO: Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság (American Society of Clinical Oncology)  

o ATS: Amerikai Tüdőgyógyász Társaság (American Thoracic Society) 

o BAL: bronchioalveoláris lavage  

o BB: béta receptor blokkoló 

o BMI: testtömeg index (body mass index) 

o BTS: Brit Tüdőgyógyász Társaság (British Thoracic Society) 

o C: Celsius fok  

o CAT: COPD állapotfelmérő teszt (COPD Assesment Test) 

o CBQC: COPD Biomarker Qualification Consortium  

o CD: Cluster of differentiation 

o CCQ: klinikai COPD kérdőív (Clinical COPD Questionnaire) 

o COPD: krónikus obstruktív tüdőbetegség (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)  

o COPD-AE: COPD akut exacerbáció 

o COX-2: ciclooxigenáz-2 

o CCL-18: Chemokine (C-C motif) ligand 18  

o CRP: C-reaktív protein  

o CXCL-10: C-X-C motif chemokin 10 

o CT: komputer tomográfiás vizsgálat  

o CVD: Kardiovaszkuláris betegség 

o DLCO: CO-diffúziós kapacitás 

o ECLIPSE: Evoluation of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate End-points  

o ELFO: elektroforézis  

o eNOS: endothel eredetű nitrogén monoxid szintetáz 

o Eo: eozinofil leukocita  

o ERS: Európai Tüdőgyógyász Társaság (European Respiratory Society) 

o ERV: exspiratorikus/kilégzési rezerv volumen 

o FDA: Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelete (U.S. Food and Drug 

Administration) 

o FeNO: kilégzett levegő frakcionált nitrogén-monoxid tartalma  

o FEV1: erőltetett kilégzési másodperc térfogat (forced exspiratory volume in 1 second) 

o FVC: erőltetett vitálkapacitás (forced vital capacity) 

o fvs: fehérvérsejt 

o GM-CSF: granulocyta-monocyta kolónia stimuláló faktor 

o GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 

o hsCRP: magas érzékenységű (high sensitivity) C-reaktív protein 

o H2O2: hidrogén-peroxid 

o HRCT: magas felbontású komputertomográf (high resolution computed tomography) 

o IC: inspiratorikus kapacitás 

o ICAM-1: intercellular adhesion molecule-1 

o ICS: inhalációs kortikoszteroid (inhaleted corticosteroid) 

o IgA: immunglobulin A  

o IgG: immunglobulin G  

o IgM: immunglobulin M  

o IL: interleukin  

o IL-6: interleukin 6 

o IL-8: interleukin 8 
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o INF: interferon α 

o iNOS: indukálható nitrogén monoxid szintetáz  

o ITP: idiopátiás thrombocytopeniás purpura 

o i.v.: intravénás 

o IVC: inspiratorikus/belégzési vitálkapacitás 

o LABA: hosszúhatású béta 2 receptor izgató (Long Acting Beta2 Agonist) 

o LAMA: hosszúhatású muszkarin receptor blokkoló (Long Acting Muscarinic Antagonist) 

o LTB-4: leukotrién-B4 

o MMA: monometil arginin  

o MMP: mátrix metalloproteináz  

o mMRC: módosított Orvoskutatási Bizottság nehézlégzés skála (modified Medical Research Council 

dyspnoe scale) 

o MP: mikropartikulum 

o MPIF1: myeloid progenitor inhibitory factor 1 

o MPO: myeloperoxidáz 

o mRNS: messenger ribonukleinsav 

o Neu: neutrofil leukocita  

o NÉ: nem értelmezhető  

o NO: nitrogén-monoxid  

o NOS: nitrogén monoxid szintetáz 

o nNOS: neuronális eredetű nitrogén monoxid szintetáz 

o OAT: ornitin-amino-transzferáz 

o ODC: ornitin-dekarboxiláz 

o OKTPI: Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet  

o PaCO2: parciális artériás széndioxid-nyomás 

o PAF: thrombocyta aktiváló faktor (platelet activating factor) 

o PaO2: parciális artériás oxigénnyomás 

o PE: foszfatidil-etanolamin 

o PGI2: prosztaciklin 

o PRMT: protein arginin metiltranszferáz  

o PS: foszfatidilszerin 

o Raw: rezisztencia, légúti áramlási ellenállás  

o RV: reziduális volumen  

o SAA: serum amyloid-A 

o SD: szórás (standard deviatio)  

o SDMA: szimmetrikus dimetilarginin 

o SGRQ: Szent György Kórház Légzőszervi Kérdőíve (St. George’s Respiratory Questionnaire) 

o SLPI: köpet szekretoros leukoproteáz inhibitor  

o SPD: surfactant protein D 

o TF: szöveti faktor (tissue factor) 

o TGV: mellkasi gázvolumen (thoracal gas volume) (TGV=RV+ERV) 

o TLC: teljes tüdőkapacitás (total lung capacity) 

o TNF-α: tumor nekrózis faktor alfa   

o TTP: thrombotikus thrombocytopeniás purpura 

o vWF: von Willebrand faktor 

o WHO: Egészségügyi Világszervezet (World Health Organisation)  
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1. Bevezetés 

1.1. Témaválasztás indoka 

Tudományos kutatói indíttatásomat egyetemi éveim alatt végzett TDK munkám során dr. 

Kovács Attila és dr. Vörös Viktor munkássága mellett dr. Kovács Lászlónak köszönhettem, 

mikor is a krónikus betegek háziorvosi ellátása kapcsán találkoztam először szemtől szemben 

a betegek szubjektív panaszaival. A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) iránti 

érdeklődésemet dr. Balikó Zoltánnak köszönhetem, aki már első rezidens évem során ezen 

betegek kutatására buzdított. Az azóta eltelt 12 évben sok változás történt mind a COPD 

ellátásában, mind a betegség hátterének megértésében, de még továbbra is nagyon sok nyitott 

kérdés áll előttünk. A COPD térnyerése, betegszám gyarapodása, az egyre öregedő 

társadalomban betöltött egyre nagyobb szerepe mellett az egyes emberi sorsoknak, 

betegségprogresszióknak is tanúja voltam szakmai pályafutásom során. Különösen a 

Tüdőgyógyászati Osztályunk Légzési Szakmaspecifikus Őrzőjének vezetőjeként kerültem napi 

kapcsolatba a legsúlyosabb COPD betegekkel. A mikropartikulumok vizsgálatára ezen 

betegcsoportban néhai dr. Magyarlaki Tamás buzdított és gyakorlati megvalósítása dr. Tőkés-

Füzesi Gitta segítségével történt, míg a NO útvonal fontosságára a krónikus hipoxémiával és 

gyulladással járó betegségben dr. Molnár Tihamér nyitotta fel a szemem. Ezért célom, hogy 

kutatási eredményeimmel hozzájáruljak a betegek mielőbbi kiszűréséhez, hirtelen 

súlyosbodásuk időbeli felismeréséhez és így az adekvát kezelés elkezdéséhez, valamint a 

betegség pathomechanizmusainak jobb megértéséhez. A COPD a morbiditás és a mortalitás 

egyik fő oka manapság a fejlett országokban. Világviszonylatban a COPD a halálokok között 

jelenleg a 4-6. helyen áll és 2020-ra várhatóan a 3. leggyakoribb halálokká válik. Ennek oka a 

légzőrendszert károsító környezeti hatások (főként a dohányzás) gyakoribb előfordulása, az 

öregedő lakosság, valamint más nagyobb betegcsoportokban (pl. kardiovaszkuláris) a terápiás 

eredmény javulása [1]. Magas prevalenciája, krónikus és progresszív lefolyása miatt jelentős 

társadalmi és gazdasági terhet jelent. Az Európai Unióban a légzőszervi betegségek közvetlen 

költségei az egészségügyi összköltségek 6%-át teszik ki, ezen belül a források 56%-a a COPD 

ellátására fordítódik. Ugyanakkor a jelenlegi farmakoterápiás lehetőségek hatásfoka a betegség 

progressziójára gyenge, így a prevenció nagyon fontos ebben a betegcsoportban [2]. Az eddig 

klinikumban használt markerek mellett ezért fontos újabb biomarkerek meghatározása, melyek 

segítségével a betegség progressziójában szerepet játszó tényezőket fel tudjuk mérni, a rizikóval 

rendelkező személyeket korai stádiumban ki tudjuk szűrni, illetve a betegség individuális 

lefolyásának módját és a terápia hatékonyságát követni tudjuk [3].  
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1.2. Krónikus obstruktív tüdőbetegség 

1.2.1. Definíció 

A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) lassan és fokozatosan súlyosbodó funkciózavarral, 

növekvő bronchiális áramlási ellenállással járó kórfolyamat, mely nem teljesen reverzibilis, de 

az obstrukció hosszútávon kissé csökkenhet hörgtágítók és egyéb kezelés hatására. A légúti 

áramlási ellenállás emelkedése a tüdő kóros gyulladásos reakciójának következménye, melyet 

ártalmas gázok vagy részecskék tartós belégzése indukál. A krónikus obstruktív bronchitis 

vezető tünete a legalább két egymást követő évben, évente minimum három hónapon át fennálló 

produktív köhögés, amely nem szív- vagy egyéb tüdőbetegség következménye. A légúti 

obstrukció részben a perifériás hörgőszűkületből (bronchiális gyulladás, hörgőfal szerkezeti 

átrendeződése), részben pedig a tüdőszövet emfizémás destrukciójából (alveoláris falpusztulás, 

a tüdő rugalmas összehúzó erejének csökkenése) tevődik össze. A krónikus obstruktív 

bronchitis és emfizéma kórfejlődése különböző, de többnyire egymáshoz társulnak, és egy adott 

betegnél a bronchitiszes vagy emfizémás komponens dominanciája jellemző [2]. A COPD-s 

betegek életminőségének felmérése a klinikai gyakorlatban elengedhetetlen, jelenleg a 

súlyossági beosztásban, a terápia megválasztásában is kiemelkedő szerephez jutott a panaszok 

objektivizálása. A rövid és egyszerűen használható, a betegek által önállóan kitölthető „COPD 

Assessment Test” (CAT) és a „Clinical COPD Questionnaire” (CCQ) kérdőívek egyaránt 

alkalmasak erre a célra, mint ezt egy tanulmányunkban bemutattuk [4]. 

1.2.2. Epidemiológia 

A COPD előfordulására vonatkozó adatok, a betegség diagnosztikus kritériumainak, a légúti 

funkciómérés módszereinek eltérései miatt igen heterogének. A fejlett ipari országokban eddig 

közölt felmérések szerint a COPD jelenleg a felnőtt lakosság 4-7%-át érinti [2]. Előfordulása 

alacsonyabb a nők között, de gyorsabb ütemben emelkedik, mint a férfiak körében. 

Magyarországon az elérhető COPD-prevalencia adatok alulmaradnak a becsülteknek [5]. A 

hazai nyilvántartás főként a súlyos, rendszeresen kórházi kezelést igénylő eseteket tartalmazza, 

míg az enyhébb, a megelőző, ill. hörgtágító terápia szempontjából ígéretesebb többség 

ismeretlen, azaz nem kezelt és gondozott beteg. Ha a Burden of Obstructive Lung Disease 

(BOLD-2007) vizsgálat felnőttekre vonatkozó 9-10%-os COPD-prevalencia értékét a magyar 

40 év fölötti lakosságra vetítjük, akkor a GOLD II-III/IV stádiumú COPD-s betegszám 5-600 

ezer körüli lehet. Ez a tüdőgondozókban 2012-ben nyilvántartott 168431 betegszám 

háromszorosa [1]. A hazai tüdőgyógyászati nyilvántartásban is a középsúlyos COPD-sek száma 

a legmagasabb, míg az enyhe súlyosságú ismert beteglétszám 23%-ra tehető (1.ábra). 

Kiemelendő azonban, hogy a COPD-s betegszám fokozatosan évről évre emelkedik (2.ábra). 
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Baranya megyében kollégáink az országban a harmadik legtöbb COPD-vel nyilvántartott 

beteget kezelik (3.ábra) [6,7]. Magyarországon a felnőtt lakosság 34%-a dohányzik 

rendszeresen. Kiemelendő a dohányzók arányának gyors emelkedése a tizenévesek és fiatal nők 

korosztályában, jelenleg 40%-uk dohányzik [5]. 

 

1. ábra COPD Súlyosság szerinti megoszlása Magyarországon 2014-ben [6] 

 

2. ábra COPD morbiditási idősora Magyarországon [6] 
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3. ábra COPD incidencia megyénkénti megoszlása 2014-ben Magyarországon [6] 

 

A fejlődő országokban kb. 3 milliárd ember főz vagy fűt biomasszával (fa, széna, trágya) és 

szén égetésével. Egy kínai felmérés alapján a biomassza füstexpozíciónak kitett, soha nem 

dohányzott falusi nők csoportjában közel háromszorosa volt a COPD prevalenciája (7.2%), 

mint a biomassza füstexpozíciót kerülő városi nők csoportjában (2.5%). Hasonló megfigyelések 

történtek a Dél-Amerikában végzett PLATINO-vizsgálatban is, itt a 60 évnél idősebb lakosság 

körében 18.4-32.1% között található a betegség előfordulása [2, 8]. 

 

1.2.3. Kockázati tényezők 

A COPD kialakulásában valószínűleg multiplex gén-környezeti faktorok kölcsönhatása játszhat 

szerepet. A COPD legfontosabb kockázati tényezője a tartós és intenzív dohányzás. A betegek 

60-80%-a minimum 10 csomagévnek megfelelő mennyiséget fogyasztott korábban, de így is 

csak a dohányosok 15%-ában alakul ki mérsékelt vagy súlyos kórállapot [9]. A dohányfüst 

szerves és szervetlen gázok keverékében szuszpendált, belélegezhető méretű (<10µm) 

részecskékből tevődik össze, magas koncentrációban tartalmaz toxikus szabadgyököket és 

oxidáló ágenseket, melyek kölcsönhatásba lépnek bizonyos sejtalkotó elemekkel. Passzív 
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dohányosoknál a dohányfüst légtérbe jutásával történik a káros anyagok belégzése. Terhesség 

alatt fennálló expozíció károsítja a magzati tüdő fejlődését és növekedését, valamint emeli a 

COPD iránti fogékonyságot. További jelentős rizikófaktor a foglalkozási porártalom (cement, 

kvarc, gabona, faipar), vegyi gőz- (izocianát), gáz- (SO2, O3) és füstexpozíció (fémek, 

kadmium) [5]. Ezek a károsító anyagok a COPD-ben szenvedő betegek 10-20%-ában játszanak 

szerepet [9]. A kül- és beltéri légszennyeződés szintén kockázatot jelent, főként 

nagyvárosokban, ahol a légköri szennyezés kéndioxid-túlsúlya figyelhető meg. A korszerűtlen 

fűtési technikák, mint a szén vagy biomassza égetése a nem dohányzókban is növeli a COPD 

előfordulását. A csecsemőkori és a gyerekkorban gyakran ismétlődő légúti infekciók is 

prediszponálnak a későbbi életkorban manifesztálódó COPD kialakulására [5]. Az alacsony 

szocioökonómiai státusz a rossz levegő, zsúfoltság, alultápláltság és infekciók miatt jelent 

kockázatot. Bronchiális hiperreaktivitás jelentkezhet független rizikófaktorként az asthma 

klinikai diagnózisa nélkül is, és enyhe COPD-ben a tüdőfunkció gyors romlását okozhatja [10].  

A COPD kialakulásában genetikai hajlamra utal, hogy a hasonló intenzitású dohányfüst-

expozíciónak kitett egyéneknek csak kis részében, az erős dohányosok között pedig 15-20%-

ban alakult ki a betegség. Endogén faktornak tekinthető az öröklött alfa-1-antitripszin hiány, 

mely panlobularis emphysema kialakulására és a tüdőfunkció egyre súlyosbodó romlására 

hajlamosít már korai életkorban. Az emphysema halmozott családi előfordulása szintén 

genetikai tényező szerepére utal. Újabb vizsgálatok során felmerült defektus a TNF-alfa gén 

TNF2 polimorfizmusa, mely magyarázhatja a COPD-ben megfigyelt fokozott TNF-alfa 

szintézist [5].  

Ugyanakkor a COPD nem csupán a légutak súlyos gyulladásos betegsége, hanem egy összetett 

klinikai szindróma, melyet szisztémás gyulladás kísér (egyesek szerint inkább ez a betegség 

alapja), jelentős extrapulmonális komponensekkel (4. ábra) [11]. Emellett a betegség 

megjelenésében meghökkentően sokszínű: mind lefolyásában, mind a terápiás válaszban, mind 

a megélt tünetek súlyosságában, vagy a légúti funkcióvesztés gyorsaságában az azonos 

súlyossági stádiumba sorolt betegek jelentősen különböznek egymástól.  
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4. ábra COPD egy összetett klinikai szindróma, melyet szisztémás gyulladás és ennek 

következtében egyéb szervi eltérések is kísérnek [11]. 

 

 

1.2.4. Akut Exacerbáció 

A GOLD meghatározás szerint az exacerbáció (AECOPD) a betegség természetes lefolyását 

megszakító, elhúzódó esemény. A beteg alaptüneteiben változás következik be, mely 

meghaladja a „normál” napi ingadozások mértékét, akutan jelentkezik és változtatást igényel a 

kezelésben. Az exacerbációk a légúti és szisztémás gyulladás, valamint a tünetek és a légúti 

áramlási zavar akut fokozódásával járó, súlyos, elhúzódó epizódok, melyek kiegészítő kezelést 

igényelnek [10]. A dohányfüst által károsodott légúti epitheliális barrier miatt a felső légutakat 

kolonizáló baktériumok (H.Influenzae, S.Pneumoniae, M.Catarrhalis) könnyen lejutnak az alsó 

légutakba és azt is kolonizálják. Ha a COPD progressziója során ezeknek a baktérium 

kolóniáknak a sejtszáma nő, akut légúti infekció alakul ki, a beteg exacerbálódik. A gyulladás 

fokozza a nyákszekréciót, a légúti epithel és mucociliaris clearance károsodását. A bakteriális 

kolonizáció stabil állapotú COPD-s betegekben növeli az akut exacerbációk gyakoriságát. 

Korábbi vizsgálatokban azt találták, hogy akut exacerbációban a légúti és szisztémás gyulladás 

fokozódik, emelkedik a szérumban a C-reaktív protein (CRP), fibrinogén és IL-6, illetve a köpet 

IL-6, IL-8, leukotrién-B4 (LTB-4), myeloperoxidáz (MPO), mátrix metalloproteináz (MMP) 

koncentrációja. Emelkedik a neutrofilek és eozinofil sejtek száma. Súlyos purulens 
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exacerbációban magas a köpet baktériumszáma [2,5]. A COPD-nek stabil állapotban is enyhe 

szisztémás gyulladásos hatásai vannak, amely kedvez egyéb krónikus társbetegségek 

kialakulásának. Ilyen leggyakrabban előforduló kórképek közé sorolható az atherosclerosis, 

ischaemiás szívbetegség (ISZB), hipertónia, csontritkulás, diabetes mellitus, obezitás, vázizom 

betegségek, kachexia és bizonyos daganatok [9,12]. A dohányzás mellett a COPD-ben 

megfigyelhető krónikus szisztémás gyulladás önmagában is hajlamosíthat tüdőrákra [13]. A 

COPD progressziójával és az életkorral az exacerbációk gyakorisága nő, fokozódik a súlyosság. 

Átlagosan évente 3 exacerbáció történik, melyek tartama 7-10 nap, esetleg hosszabb. COPD-

ben szenvedő betegek több mint 30%-a hajlamos az exacerbációk kiújulására, és a felépülés 

után az esetek többségében nem tér vissza a kiindulási, stabil állapotú szintre. Az exacerbáció 

és súlyosságának egzakt paraméterekhez kötött definícióját még nem alakították ki, de klinikai 

szempontból megkülönböztethetünk minor és major tüneteket:  

 Major tünetek: fokozódó nehézlégzés, fokozódó köpetmennyiség, köpet purulencia 

megjelenése, fokozódása. 

 Minor tünetek: torokfájdalom az előző 5 napban, láz, fehérvérsejt szám emelkedés, 

fokozódó zihálás, mellkasi feszülés, új röntgeneltérés, a légzésszám vagy 

szívfrekvencia több mint 20%-os emelkedése. 

Az exacerbáció súlyosságát a kezelés helyszíne és kiterjesztettsége alapján határozhatjuk meg. 

Enyhe exacerbációt jelent, ha a tünetek fellángolása miatt a fenntartó inhalációs kezelés 

módosítása válik szükségessé, melyet a beteg maga is képes kezelni otthoni körülmények 

között.  Középsúlyos az exacerbáció, ha az exacerbáció légúti tünetei per os szteroid és/vagy 

antibiotikum kezelést tesznek szükségessé. Súlyos az exacerbáció, ha légúti tünetei miatt 

kórházi beutalás, sürgősségi ellátás, intravénás kezelés válik szükségessé [10]. A COPD 

exacerbációk 80%-a infektív eredetű, melyen belül 40-50% bakteriális (H. influenzae, M. 

catarrhalis, S. pneumoniae), 30% virális (rhinovírus, adenovírus, influenza, parainfluenza), 5-

10%-ban atípusos bakteriális (Chlamydia, Mycoplasma) és 5-10%-ban egynél több patogén 

okozza, de nem fertőző tényezők is okozhatják (pl. fokozott porbelégzés). Az exacerbáció 

súlyosság megítélésében az anamnézist és a tünetek súlyosságát kell figyelembe venni. Légzési 

elégtelenségben a PaO2 <60 Hgmm-nél és/vagy a szaturáció <90%-nál. Ha emellett a 

PaCO2>50 Hgmm, II. típusú (globális) légzési elégtelenségről beszélünk. Az akut exacerbáció 

gyakran okoz akut légzési elégtelenséget kis légzési tartalékkal bíró, társbetegségekkel 

rendelkező idős betegekben. Az exacerbációt el kell differenciálni a tüdőgyulladástól, 
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tüdőembóliától, pangásos szívbetegségtől, pneumothoraxtól, pleurális folyadékgyülemtől és az 

arritmiáktól [5].  

A súlyos exacerbációk előfordulási gyakorisága progresszíven emelkedik minden súlyos 

exacerbáció után, a második súlyos exacerbációt követően drasztikus állapotromlás figyelhető 

meg. Egy újabb exacerbáció kialakulási gyakorisága a második exacerbáció után 

megháromszorozódik az első utáni állapothoz képest. A tizedik súlyos exacerbáció után pedig 

25x-ös ez a szorzó az első utáni állapothoz képest. Minden újabb súlyos exacerbáció emeli a 

halálozás kockázatát, a 10. exacerbációnál 5x-ös a kockázat az elsőhöz képest (5.ábra) [14]. A 

COPD-vel összefüggő halálozás fő befolyásoló tényezői az exacerbációk, melyek a 

komorbiditásokkal együttesen vezetnek az egyes betegek általános állapot rosszabbodásához. 

Annak ellenére, hogy az orvosok és részben a betegek maguk részéről is alulbecsült az 

exacerbáció fontossága, ez egy igazán pusztító esemény a betegség kórlefolyása során, 

hasonlóan az akut miokardiális infarktushoz a koszorúér betegek körében. A kórházi mortalitás 

hiperkapniás COPD-s betegek acidosissal járó exacerbációja esetén ~10% [15]. SUPPORT 

vizsgálatban 1016 olyan beteget vontak be, akik COPD exacerbáció miatt kórházba kerültek, 

PaCO2≥50Hgmm. A 60 napos, 180 napos, 1 éves és 2 éves mortalitás magas volt (20%, 33%, 

43%, illetve 49%) és a 6. hónapban mindössze 26%-uk volt képes jó, nagyon jó vagy kiváló 

életminőségről beszámolni [15]. Hasonló eredményeket láttunk egy másik vizsgálatban, ahol 

205 COPD exacerbáció miatt kórházba került beteget vontak be és követtek 3 évig. Összesen 

17 beteg (8,3%) halt meg a kórházban, és a teljes 6 hónapos halálozási arány 24% volt, az 1-, 

2-, és 3-éves halálozás 33%, 39% és 49% [15]. Az ERS COPD audit egy keresztmetszeti, 

multicentrikus vizsgálat, amely a COPD exacerbáció miatt kórházba került betegeket elemezte 

Európa-szerte. 16000 beteg, 400 központ, 13 európai ország vett részt a projektben. A 

halálozási arány a kórházból távozott COPD-s betegek között 90 napon belül az eredeti felvételi 

dátumhoz képest 6.1% volt (5.8% a férfiaknál és nőknél 6.8%). Az összetett mortalitási ráta (a 

kórházban, plusz 90 nap követési idő) 11.1% volt [15]. 
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5. ábra Újabb exacerbáció kialakulási gyakorisága a második exacerbáció után 

megháromszorozódik az első utáni állapothoz képest [14] 

 

1.2.5. A COPD és a kardiovaszkuláris társbetegség 

A COPD-ben megfigyelhető magas kardiovaszkuláris morbiditásban és mortalitásban szerepet 

játszhat a közös rizikófaktorok jelenléte, mint például a dohányzás, mozgásszegény életmód, 

kedvezőtlen étkezési szokások, alacsony szocioökonómiai státusz [16]. Ugyanakkor a COPD-

ben jelen lévő szisztémás gyulladás szintén elősegítheti vagy gyorsíthatja a kardiovaszkuláris 

betegség (CVD) kialakulását [17]. Számos tanulmányban leírták, hogy a FEV1 kapcsolatban 

áll a kardiovaszkuláris rizikóval, hasonlóképp, mint a kor, nem, dohányzás, koleszterin és az 

iskolázottság. Enyhe és középsúlyos COPD-ben háromszor gyakrabban kerülnek kórházi 

felvételre a betegek kardiovaszkuláris okokból, mint tüdő eredetűekből [16]. A Lung Health 

Study szerint enyhe és középsúlyos COPD-ben minden 10%-os FEV1 csökkenés 28%-al növeli 

a kardiovaszkuláris halálozást, a nem fatális kardiovaszkuláris eseményt pedig 20%-al [18]. 

Egy kanadai kutatócsoport 2006-ban publikált munkájának eredményeképpen igazolódott, 

hogy a CRP (C-reaktív protein) fontos információkat nyújt a COPD prognózisával kapcsolatban 

és a kardiovaszkuláris érintettséggel kapcsolatban. A 35-60 év közötti, enyhétől a mérsékelt 

fokú légúti obstrukcióval rendelkező betegcsoporton belül mért szintek összefüggésben voltak 

a mortalitás okával és gyakoriságával. A CRP szintek növekedését követte a kardiovaszkuláris 

ok és daganat miatt bekövetkezett mortalitás, ugyanígy a fatális és nem fatális CHD (coronary 

heart disease) és CVD rizikója is emelkedett. A légúti rendszer betegsége miatti halálozás 

rizikója viszont változatlan maradt [19]. A COPD okozta gyulladásos folyamat a 



16 

légzőrendszeren kívülre terjedve egy perzisztáló kis fokú szisztémás gyulladást tarthat fenn, 

melyet összefüggésbe hoznak a COPD több szövődményével (kachexia, ISZB, aritmiák) [20]. 

Azon tüdőbeteg egyének, akiknél magasabb CRP szinteket mértek, képezik a magas halálozási 

rizikójú csoportot. Egy 2006-os kutatás enyhe és mérsékelt fokú COPD-s betegek körében 

történt, akiknél a kórházi ellátás vezető, illetve a mortalitás egyik fő oka kardiovaszkuláris 

betegség volt [19]. Ezzel szemben a súlyos COPD halálozásának hátterében a légzési 

elégtelenség és a tüdőgyulladás áll az első helyen [21]. Számos tanulmány kimutatta, hogy 

minél alacsonyabb a FEV1 érték, annál magasabb a kardiovaszkuláris megbetegedés kockázata 

[22]. A CVD jelenléte meghosszabbíthatja az exacerbációk lefolyását. Leírták, hogy a 

myocardialis infarktus kockázata 1-5 nappal az exacerbációt követően 2-3-szor nagyobb [23]. 

1.2.6. Biomarkerek és a COPD 

A biomarker egy olyan objektív módszerrel mérhető és értékelhető jellemző, amely a normális 

vagy kóros biológiai folyamatok indikátora és a farmakoterápiás beavatkozások hatásának 

igazolására is alkalmas. Az „ideális” biomarker segítségével diagnosztizálhatjuk a betegséget 

(diagnosztikus biomarker), vagy megjósolhatjuk a terápia sikerét (prediktív biomarker), vagy 

előre jelezhetjük a betegség várható lefolyását (prognosztikus biomarker). Így biomarkerek az 

olyan anyagok is, melyek bizonyos biológiai mintákban (pl. vér, nyál, köpet) alacsonyabb vagy 

magasabb koncentrációban vannak jelen különböző betegségekben, mint az egészséges 

szervezetben. Felhasználhatók patofiziológiai folyamatok molekuláris változásainak 

detektálására szöveti szinten és a szérumban egyaránt. Jelenlétük vagy hiányuk betegség 

fennállására utal és pontosabban meghatározza a betegség okát, profilját, illetve prognózisát. 

Emellett megfelelően specifikusak és szenzitívek ahhoz, hogy megkülönböztessék az 

egészséges és tünetmentes egyéneket. Mindezek miatt alkalmazhatók betegségek 

diagnosztikájában, súlyosságának meghatározásában vagy a terápiás hatékonyság követésében 

[3]. A COPD esetében jelenleg még nincs olyan meghatározott marker, melynek segítségével 

ki lehet szűrni a fokozott rizikójú tünetmentes személyeket. Az elmúlt években számos 

vizsgálat zajlott azzal kapcsolatban, hogy megfelelő diagnosztikus biomarkert találjanak 

COPD-ben a betegség aktivitásának és terápiás válaszának felmérésére. Az eddigi kutatások 

indukált köpetből, kilégzési kondenzátumból, bronchoalveolaris lavage (BAL)-ból, bronchialis 

biopsziából, vizeletből, vérből kimutatható biomarkerek vizsgálatát célozták meg. Sokféle 

gyulladásos sejtről és mediátorról, enzimről bebizonyosodott, hogy szerepük lehet a COPD 

kialakulásában, de a kórkép patogenezisében helyük még nem teljesen világos [24]. 
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A COPD klinikailag igen heterogén megjelenésű kórkép mind lefolyásában, terápiás 

válaszában és a tünetek súlyosságában. Azonos stádiumú betegek között is jelentős különbség 

mutatkozhat. A COPD súlyossága spirometriával a FEV1 érték alapján tehető objektívvé, 

azonban a FEV1 érték nem nyújt elegendő információt a betegek funkcionális státuszáról, a 

betegség progressziójáról, illetve a betegség aktivitásáról. Ezért különböző klinikai vizsgálatok 

során felmerült, hogy szükség lehet olyan biomarkerekre, melyek segítségével az egyes COPD-

s betegcsoportok/fenotípusok elkülöníthetők. Az Evaluation of COPD Longitudinally to 

Identify Predictive Surrogate Endpoints (ECLIPSE) vizsgálat arra vonatkozóan gyűjtött 

adatokat: (i) vannak-e olyan klinikai jellemzők, melyekkel differenciálni lehet egymástól 

különböző COPD-fenotípusokat?; (ii) vannak-e olyan biomarkerek, melyek segíthetnek a 

progresszió becslésében és a terápiás hatékonyság előrejelzésében? A vizsgálatban GOLD II-

IV stádiumú betegekben és kontrollcsoportokban rendszeres kérdőíves felméréseket, 

spirometriás és terheléses teszteket, illetve évente mellkas CT-t végeztek. A progresszió 

meghatározását pedig a légzésfunkciós értékek, az exacerbációk gyakorisága, tünetek, 

terhelhetőségi kapacitás, CT-vel követhető tüdőparenchyma és légúti paraméterek változása 

alapján végezték. Ezzel párhuzamosan rendszeresen mérték ismert biomarkerek szintjét a 

vérben, kilégzett levegő kondenzátumban, köpetben, vizeletben. Genetikai vizsgálat is történt 

azzal kapcsolatban, hogy a különböző COPD-fenotípusok kialakulásában és a progresszióban 

szerepet játszó esetleges öröklődő tényezőket felmérjék. Az eddig ismert fenotípusok 

(emphysema, krónikus bronchitises típus, gyakran exacerbálódott betegek, társbetegségekkel 

rendelkezők csoportja) mellett így újabb csoportok meghatározását célozták meg. Az akut 

exacerbációkkal kapcsolatban kevésbé ismert, hogy mi határozza meg a gyakoriságukat és 

milyen hatással vannak a különböző stádiumú betegekre. A vizsgálatban azoknál a betegeknél 

magasabbnak mutatkozott a halálozási kockázat - függetlenül a COPD súlyosságától - akiknél 

gyakran zajlott exacerbáció. Az exacerbációk gyakorisága és a légzési korlátozottság (FEV1 

alapján) között szignifikáns kapcsolat mutatkozott. A GOLD stádiumok és az exacerbációk 

gyakorisága között jelentős átfedést figyeltek meg. Az exacerbációk 3 éves követése során 

megfigyelték, hogy az első évben a súlyosabb stádiumú (GOLD III, IV) betegeknél 

gyakoribbak voltak az exacerbációk és az emiatt kórházi ellátást igénylő esetek egyaránt. A 

vizsgálat első 2 évében gyakran exacerbáló betegek 71%-ában a 3. évben is hasonló 

gyakorisággal fordult elő exacerbáció a súlyossági stádiumtól függetlenül. Hasonlóképp az első 

2 évben nem exacerbációt nem mutató betegek a 3. évben sem exacerbálódtak. A GOLD II-es 

stádiumú betegek 22%-ában, a GOLD IV-sek 47%-ában történt gyakori exacerbáció (az utóbbi 

csoportban viszont a betegek 29%-ában a 3 év alatt egyszer sem fordult elő akut exacerbáció). 
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Ezen eredmények szerint elkülöníthető a FEV1 szerinti besorolástól függetlenül a gyakori 

exacerbálók csoportja. Használható biomarkernek tűnik a surfactant protein D (SP-D), mely 

egy tüdőre specifikus fehérje. A vizsgálatban diagnosztikus szempontból és a szteroid terápia 

hatékonyságával kapcsolatban nézték prediktív értékét. Szérumszintje magasabb volt COPD-s 

betegekben, mint légúti obstrukciót nem mutató dohányosokban és nemdohányzókban, 

ugyanakkor szintje nem mutatott összefüggést a GOLD stádiumokkal és az emphysema 

súlyosságával. A dohányzók SP-D szintjei szignifikánsan magasabbak voltak a 

nemdohányzókéhoz képest. Egyéves követés alatt a magasabb kiindulási SP-D szinttel 

rendelkező betegeknél fokozott kockázatot figyeltek meg akut exacerbációra. Szisztémás 

szteroid kezelésben megfigyelhető SP-D szint csökkenést felhasználhatónak vélik a terápiás 

válasz követésére [25]. Egy kínai kutatócsoport a szérum SP-D szintjének prognosztikus 

szerepét vizsgálta akut exacerbációban és stabil állapotú betegekben. Az exacerbálódott 

csoportban az SP-D szinteket az 1, 5, 14 és 30. exacerbációt követő napon mérték. A stabil 

csoportban a súlyosságot a BODE-index (BMI, légúti obstrukció, dyspnoe, terhelhetőség) 

alapján állapították meg. Mindkét betegcsoportban magasabb volt az SP-D a kontrollhoz 

képest, exacerbációban pedig magasabb értékeket mértek, mint stabil állapotban. Exacerbáció 

alatt az SP-D értékek emelkedettek voltak, majd az azt követő 14. napon jelentős csökkenést 

mértek és ez a csökkenés folytatódott a 30. napig. Ezen dinamikus csökkenés hátterében 

feltételezhetően az alkalmazott kortikoszteroid és antibiotikum terápia állhat. A stabil 

betegcsoportban az SP-D érték pozitívan korrelált a BODE- indexszel és inverzen a FEV1 

referencia %-al. Eredményük alapján az SP-D effektív szisztémás biomarker lehet 

exacerbációban, stabil betegekben pedig jól tükrözi a súlyossági állapotot [26]. Ismert, hogy a 

COPD-ben a lokális gyulladás mellett egy szisztémás/extrapulmonalis gyulladás is zajlik, 

melynek következtében citokinek, kemokinek és akut fázis fehérjék jelennek meg a 

véráramban. A cytokinek közül az IL-6 hatására szabadul fel a C-reaktív protein (CRP), mely 

egy akut fázis protein [17]. Szintje emelkedett infektív eredetű, gyulladásos, valamint 

neoplasztikus folyamatokban [27]. Egyes irodalmi adatok szerint a CRP fordított arányú 

összefüggést mutat a FEV1 értékekkel [28]. Magasabb CRP értékek mérhetők dohányzókban 

is. A dohányzás önmagában is enyhe, perzisztáló szisztémás gyulladást tart fenn az arra 

fogékony egyénekben, azonban a csökkent FEV1 érték és az aktív dohányzás együtt additív 

hatású a szisztémás gyulladásos markerek szintjére vonatkozóan (CRP, fibrinogén, leukocyta 

szám) [29]. Bizonyított, hogy vírusos és bakteriális eredetű légúti infekciók miatti 

exacerbációban a CRP szint emelkedett, azonban némi CRP emelkedés stabil állapotú COPD-

ben is megfigyelhető a szisztémás gyulladás következtében, míg egyes exacerbációkban nem 
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látunk CRP emelkedést. Így felmerül a kérdés, hogy a CRP-szint emelkedés milyen mértékben 

használható exacerbáció felmérésére és súlyosságának megjóslására. Hurst és munkatársai által 

végzett tanulmány szerint 36 szisztémás (plazma) biomarker közül a legjobban használható 

markernek a CRP bizonyult, amennyiben a tünetekkel együtt (dyspnoe, köpetmennyiség, köpet 

gennytartalma) használták az exacerbáció igazolásában és az átlagos napi tünetektől való 

elkülönítésében, azonban az exacerbáció súlyosságának megbecslésében nem bizonyult 

használhatónak [27]. Thomsen és munkatársai azt vizsgálták, hogy stabil COPD-s betegek 

emelkedett gyulladásos markerei (CRP, fibrinogén, leukocyta szám) kapcsolatba hozhatók-e 

magasabb exacerbáció kockázattal. Vizsgálatukban a nagyszámú COPD-s betegpopulációt a 

Copehagen City Heart Study és a Copenhagen General Population Study prospektív kohorsz 

vizsgálatokban résztvevő személyekből választották ki spirometriás mérések alapján. 

Eredményeik azt mutatták, hogy egyszerre emelkedett CRP, fibrinogén szint és leukocyta szám 

összefügghet a gyakori exacerbációk fokozott rizikójával stabil COPD-s betegekben, mely 

enyhe COPD-sekben és korábban gyakori exacerbáción át nem esett betegekben is 

megfigyelhető. Így ezek a markerek használhatók lehetnek az exacerbációk megelőzésében és 

akár a személyre szabott kezelés kialakításában [30]. Stabil COPD-ben az enyhe szisztémás 

gyulladás jeleként emelkedett fehérvérsejtszám, CRP, fibrinogén mellett különféle gyulladásos 

citokinek (pl. IL-6, IL-8, TNF-alfa és szolubilis receptorai, ICAM-1 stb.) mutathatók ki a 

vérben, melyek szignifikáns összefüggést mutatnak a COPD-sek légzésfunkciós 

paramétereivel. Akut exacerbációban szintjük megemelkedik, állapotjavuláskor pedig 

csökkenő tendenciát mutat [12]. 

1.2.6.1 Celluláris biomarkerek a vérben 

COPD exacerbációban vizsgálva a neutrofil szám bakteriálisnál ugyan nagyobb, mint egyéb 

etiológiánál, de kicsi a különbség [31]. Az eozinofil szám az ECLIPSE vizsgálatban 3 év alatt 

a stabil fázisban a betegek mintegy felénél nagyjából perzisztált, felénél ingadozott [32]. 2%-

os határértéknél elkülöníthető az eozinofil exacerbáció, érzékenysége 90%, specificitása 60% 

de a százalékos értékelésnél jobb az abszolút szám [31]. Értékének ma már terápiás 

következménye van. Magas értéknél elsődlegesen szteroid adandó és az exacerbáció 

szanálódása után a stabil fázisban inhalációs szteroid csökkenti az exacerbációs rátát [33, 34]. 

A pontos határértékről még nincs megegyezés: 2–3%, vagy abszolút számban 200–340/μl tűnik 

ígéretesnek [35]. A vér leukocyta száma exacerbációban valamelyest emelkedik, de a 

vizsgálatok szerint ez az etiológiára nem utal [31, 36, 37, 38]. Egy másik vizsgálatban a stabil 

fázisban mért fehérvérsejt szám korrelált a gyakori exacerbációval, de az összefüggés gyenge 

volt [39, 40]. 
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1.2.6.2. Protein biomarkerek a vérben 

A vér protein biomarkerei közül citokineket és egyéb anyagokat vizsgáltak meg 

exacerbációban. Legújabb vizsgálatok szerint a citokinek közül a TNF-alfa annak ellenére, 

hogy a hörgőkben emelkedett szintű, a vérben nem emelkedik meg [27,38], vagy csak 

mérsékelten [31, 41]. Az IL-1béta emelkedését találták exacerbációban: 3.29 (2.4–4) pg/ml-ről 

5.15 (3.6–6.8) pg/ml-ra [42]. Esetleges diagnosztikus szerepe nem tisztázott. Az IL-6 

szérumszintjét COPD exacerbációban elég intenzíven vizsgálták központi funkciója miatt. 

Abban egyetértés van, hogy exacerbációban megemelkedik [27, 38, 41, 43, 44]. Az ECLIPSE 

vizsgálatban az emelkedés átlagosan 4-szeres volt [45], de a szórás is nagy és átfedés van a 

stabil fázissal. Etiológia vonatkozásában is az átlagok ugyan eltérnek, de mégsem tud 

differenciálni a nagy szórás miatt [46]. A CXCL-10 /másnéven C-X-C motif chemokin 10, úgy 

is ismert, mint interferon gamma-indukált protein -10 (IP-10)/ egy kemokin, mely az effektor 

T sejtek toborzásában szerepet játszik, azok kemotaxisát váltja ki. Még meg nem erősített adat 

szerint emelkedett szintje azonosítja a virális eredetű exacerbációt (cut-off: 56 pg/ml mellett 

érzékenysége 75%, specificitása 65%), egyéb virális fertőzésekben is vizsgálják szerepét [31]. 

Egyéb vér biomarkerek között többféle molekula szérum szintjét megnézték COPD 

exacerbációban [27]. Azonban ezek nagy része sem a diagnózisra nem utal, sem az etiológiát 

nem tudja differenciálni. Exacerbációban emelkedett például az surfactant protein-D (SPD) 

[45,47], a mátrix metalloproteináz-9 (MMP-9) [42], myeloid progenitor inhibitory factor-1 

(MPIF1), a chemokine (C-C motif) ligand-18 (CCL-18) [27], a serum amyloid-A (SAA) [42, 

48]. Az SPD a surfactant protein doménje. Az MPIF-1 mai nevén CCL-23, kemokin különböző 

sejtek számára. A CCL-18 különböző sejtekre hat. Egyrészt Th2 citokinek termelését 

stimulálja, másrészt Treg sejteket indukál. Az SAA akut fázis protein. Egy értágító peptid 

hormon, a plazma adrenomedullin magas szintje exacerbáció során prediktív a mortalitásra 

[49]. Az emelkedett plazma copeptin szint pedig előrejelzi a sikertelen terápiát és a hosszabb 

kórházi kezelést [50]. Exacerbációban a leptin szint emelkedik, az adiponectiné csökken [41]. 

A fibrinogén az IL-6 hatására az akut fázis reakció során termelődik, funkciója a károsodás 

helyén fibrinhálót képezve a károsodás lokalizálása. Egyetértés van abban, hogy 

exacerbációban emelkedik, azonban átfedés van a stabil szakasszal [43, 45, 51, 52]. Stabil 

fázisban a fibrinogén magas szintje jelzi a jövőbeli gyakori exacerbációt [43, 53], valamint a 

magas halálozási rizikót is, ezekre vonatkozó biomarkernek gyógyszerfejlesztési célra az Food 

an Drug Administration (FDA) befogadta [54]. 
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A C-reaktív protein (CRP) a vírusfertőzésnél kevésbé, bakteriálisnál nagyobb mértékben 

termelődik. Számos egybehangzó adat szerint COPD exacerbációban a stabil fázishoz képest 

szintje szignifikánsan megemelkedik [55, 56,38, 46, 57, 27, 41, 44, 45, 58, 59, 60]. COPD stabil 

fázisában a CRP átlag értéke 0.5–4.0 mg/l, míg exacerbációban 3.6–15.6 mg/l között mozog 

[38, 27, 44]. Ennek alapján a tünetekkel együtt értékelve alkalmas az exacerbáció 

diagnosztizálására [27]. A prognózist illetően az adatok ellentmondásosak, egyesek szerint a 

súlyossággal nem korrelál [27, 61], mások szerint előrejelezheti a gyakori exacerbációkat. 

Utóbbi csoportban ugyanis értéke 3.4 mg/l, míg a ritkábban exacerbáló csoportban értéke 1.8 

mg/l [40]. Van olyan vizsgálati eredmény is, miszerint az exacerbáció alatti magas szintje 

prognosztikus a kedvezőtlen kimenetelre [60]. Az exacerbáció etiológiáját illetően az egyes 

közlemények eléggé ellentmondóak, bár több vizsgálat szerint bakteriális eredetnél magasabb, 

mint virálisban, de a nagy átfedés miatt nem tudja biztosan elkülöníteni egymástól a két 

etiológiát [55, 46, 58,62]. Egy tanulmány szerint, 10 mg/l határérték mellett bakteriális eredetre 

az érzékenysége 60%, specificitása 70% [31], ugyanakkor mások semmi különbséget nem 

találtak a kétféle kórok között [63, 64]. 

 A procalcitonin (PCT) a calcitonin prekurzora, baktérium toxinok és bakteriális fertőzésekre 

jellemző citokinek (pl. IL-1 béta, TNF-alfa, IL-6) emelik a szintjét. Vegyes, nem pulmonológiai 

fertőzésekben a bakteriális infekcióra az érzékenysége 88%, specificitása 81%. A bakteriális és 

vírus eredet elkülönítésére érzékenysége 92%, specificitása 73% [65]. Szepszisben, 

pneumoniában gyakorlati alkalmazást nyert. COPD exacerbációban maga az exacerbáció nem 

emeli meg a szintjét [36]. Ha az exacerbáció pneumóniával szövődik, akkor szignifikánsan 

magasabb [66]. COPD exacerbációban a legtöbb vizsgálat nem tudta vele differenciálni a 

bakteriális és vírus eredetet [63, 56, 58, 67, 68]. A baktérium pozitív esetek 25%-ánál volt a 

PCT > 0.24 ng/ml [69]. Ezt azzal magyarázzák, hogy pneumóniában a szisztémás gyulladás 

intenzívebb, mint COPD exacerbációban, az utóbbiban a lokális dominál. Ezek alapján azt 

javasolják, hogy PCT > 0.25-0.50 ng/ml esetén antibiotikum adása indikált illetve 0.10 ng/ml 

érték alatt nem indikált, míg a kettő közötti értéknél egyéb adatok alapján kell dönteni 

antibiotikum indítás szükségességéről [58, 67, 70, 71, 72]. A prognózis kérdésében eltérőek az 

eredmények, egyik vizsgálat eredménye szerint nem prognosztikus [73], míg másik 

vizsgálatban a nagyobb mortalitással járó eseteknél szignifikánsan magasabb értékeket találtak 

(átlag PCT: 0.44 ng/ml) [59, 74]. A szív biomarkerei közül a B típusú natriuretikus peptid 

magas szintje kardiális terhelést jelez, segíthet a dyspnoe differenciáldiagnosztikájában. COPD 

exacerbációban előrejelzi az intenzív osztályos ellátás szükségességét, de a mortalitásnak nem 

prediktora [75]. A kardialis troponin I magas szintje prediktív a rosszabb kimenetelre [76].  
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A szenzitivitás és specificitás fokozása érdekében elterjedt a nemzetközi gyakorlatban, 

hogy nem egyetlen biomarkert vesznek figyelembe, hanem különböző biomarkerek 

kombinációjával (panel) végeznek számításokat, illetve vizsgálatokat. Az exacerbáció 

diagnózisára a CRP és egy major tünet együttese alkalmasnak bizonyult (érzékenysége 58%, 

specificitása 95%) [27]. Tömegspektroszkópiával vizsgálva 129 szérum proteint, egy öt 

markerből álló panelt találtak, mely elkülönítette az exacerbációt a remissziós fázistól 

(apolipoprotein A-IV, apolipoprotein C-II, komplement C-9, fibronektin, lipopoliszaccharid-

kötő protein). A fenti markerek patomechanizmusban játszott szerepe még nem tisztázott [77]. 

Prognózis vonatkozásában 43 szérum biomarker közül a gyakori exacerbációval korrelált 24 

marker [78]. Ugyanezt mutatta, ha a CRP, fibrinogén és fehérvérsejt szám (fvs) egyaránt magas 

[79] és ugyanezt jelzi az ECLIPSE vizsgálat szerint az ún. inflammom (CRP, fibrinogén, fvs 

szám, TNF-alfa, IL-6, IL-8 együttesen) [80]. Utóbbi utal a magas mortalitásra is [80]. A terápia 

kiválasztásában segíthet a következő panel: (i) köpet IL-1béta a bakteriális eredetet, (ii) szérum 

CXCL 10 a virálist, (iii) míg a vér eosinophil sejtszáma az eosinophil típust támogatja [31]. 
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2. Célkitűzések  
 

- A COPD-t kísérő gyulladásos folyamatok eredményeképpen növekedik-e: (i) a 

thrombocytákból, endothel sejtekből, monocytákból, illetve vörösvértestekből származó 

mikropartikulumok (MP) mennyisége, (ii) a felsorolt MP-ok felhasználhatók-e 

biomarkerként a betegség súlyosságának követésére, (iii) alkalmasak-e az exacerbáció és 

stabil állapot elkülönítésére? 

- A kardiovaszkuláris társbetegséggel (CVD) rendelkező és nem rendelkező COPD-s 

betegek mikropartikulum szintjei közötti különbségek megállapítása.   

- A kardiovaszkuláris társbetegséggel (CVD) rendelkező és nem rendelkező stabil vs 

exacerbáló COPD-s betegek mikropartikulum szintjei közötti különbségek megállapítása.   

- Dohányzás mikropartikulum szintre gyakorolt hatásának vizsgálata a fenti COPD-s 

csoportokban. 

- Az L-arginin útvonal markereinek (L-arginin, ADMA, SDMA) vizsgálata prospektív 

módon stabil és exacerbációban szenvedő COPD betegek szérumában, valamint 

egészségesekben.  

- A klasszikus infekciós marker CRP és az L-arginin útvonal markerei közötti összefüggések 

feltárása.  

- Retrospektív utánkövetés (5 év): az exacerbációs események számának auditálása, majd a 

vizsgált markerek predikciós erejének vizsgálata. 

- A béta-adrenerg receptor blokkoló (BB) kezelés és a COPD exacerbáció prevalenciája 

közötti összefüggés vizsgálata.  

- Végül célul tűztük ki, hogy a BB-val kezelt és nem kezelt COPD-s betegeinkben 

összehasonlítsuk az L-arginin útvonal molekuláit és a CRP szinteket.  
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3. Mikropartikulumok és COPD 

3.1. Mikropartikulumokról általában 

3.1.1 A mikropartikulumokról általánosságban 

A keringésben megjelenő mikropartikulumok (MP-ok) olyan vezikulumok, melyek 

sejtaktiváció vagy apoptózis útján sejtmembrán lefűződéssel keletkeznek. Fiziológiásan is jelen 

vannak a vérben, azonban patofiziológiás folyamatok során szintjükben változás mutatkozhat. 

1967-ben Wolf írta le őket elsőként, mint thrombocyta eredetű prokoaguláns részecskéket. A 

MP-ok nagy része (70-90%) thrombocytákból származik, azonban a thrombocytákon kívül 

leukocytákból (neutrofil granulocyta, lymphocyta, monocyta, makrofág), erythrocytákból, 

endothel sejtekből és simaizom sejtekből egyaránt keletkezhetnek [81, 82, 83]. A MP-okat 

átlagosan a 0.1-1.0 um közötti mérettartományba sorolják. A 0.1 um alatti részecskéket 

exoszómáknak hívják, melyek intracellulárisan az endoszómális eredetű multivezikuláris 

testekből jutnak a sejten kívüli térbe. Ugyanakkor az apoptotikus sejtekből keletkező 

fragmentumok (apoptotikus testek) meghaladják a MP-ok átlagos méretét (<4.0 um) [82]. A 

MP-ok membránja lipidekben és fehérjékben gazdag. Foszfolipid összetételük különbözik attól 

a sejtétől, amelyből keletkeztek. Kettősmembránjuk külső rétege főként foszfatidil-szerint (PS) 

és foszfatidil-etanolamint (PE) tartalmaz, melyek negatív töltésű aminofoszfolipidek. A 

sejteredetükre specifikus felszíni antigéneket/fehérjéket hordoznak, melyek révén 

azonosíthatók. A sejteredetre vonatkozó felszíni markereket az 1. táblázat foglalja össze. Ezen 

kívül a MP-ok tartalmazhatnak sejtmag eredetű komponenseket is (DNS, RNS) [81, 83, 84]. 

1. táblázat Mikropartikulumok eredetére utaló felszíni markerek [84] 

 

     * aktivációs markerek 

  

Thrombocyta Endothel sejt Leukocyta Granulocyta Monocyta Lymphocyta Erythrocyta

CD 41 CD 31 CD 45 CD 66b CD 14 CD 4 CD 235a

CD 41a CD 34 CD 8

CD 42a CD 51 CD 20

CD 42b CD 54

CD 61 CD 62E*

CD 62P* CD 105

CD 106

CD 144

CD 146
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3.1.2. A mikropartikulumok keletkezése 

 

A MP-ok sejtaktivációs és apoptotikus úton jöhetnek létre. Keletkezésüknek két alappillére van 

[85]: 

1. Sejtmembrán foszfolipid eloszlás újraszerveződik (PS a külső membránba kerül) 

2. Sejtfelépítés módosul (citoszkeleton szerveződése megbomlik) 

Sejtaktiváció során különböző agonisták sejtfelszíni receptorhoz kötődnek, melynek hatására 

megnő a sejten belüli Ca2+ szint. Thrombocyták esetén ilyen stimuláló hatással bír például a 

thrombin, az ADP (adenozin-difoszfát) és a kollagén. Endothel sejtek és monocyták esetén a 

bakteriális lipopoliszacharid, TNF-alfa (tumor nekrózis faktor-alfa), IL-1, reaktív oxigén 

gyökök [81, 83]. 

A nyugalmi állapotú sejtek külső membránja foszfatidilkolinban és szfingomielinben gazdag, 

míg a belső membrán foszfatidilszerinben (PS) és foszfatidil-etanolaminban (PE). A két 

membrán réteg közötti aszimmetrikus foszfolipid eloszlást transzlokáz enzimek biztosítják, 

melyek a foszfolipidek befelé (flip), illetve a kifelé (flop) irányuló transzportját végzik [86]. A 

membrán aszimmetria fenntartásában három enzim vesz részt: 

 flippase (aminofoszfolipid transzlokáz, mely specifikusan a PS-t és PE-t juttatja vissza 

a külső membránból a belső membránba) 

 floppase (foszfolipideket helyez át a belső membránból a külső membránba) 

 scramblase (nyugalmi állapotban működése gátolt, sejtaktivációkor pedig a két 

membrán között kétirányú transzportot végez) 

Az emelkedett intracelluláris Ca2+ szint inaktiválja a flippase működését, a floppase-t és a 

scramblase-t pedig aktiválja, melynek következtében a membrán aszimmetria elvész. Így az 

aminofoszfolipidek és a citoszkeleton közti kapcsolat megbomlik, PS és PE kerül a 

sejtfelszínre. Mérési gyakorlatunkban a MP Annexin pozitivitása azt jelzi, hogy a sejt, amiről 

levált, előtte valószínűleg átesett egy aktiváción, aminek az eredménye a membrán asszimetria 

megszűnése és a foszfatidil-szerin molekuláknak a membrán külső felszínére való kikerülése 

[84]. A sejtaktivációhoz kötött MP képződés idő és Ca2+ függő folyamat. Az említett agonisták 

hatására az intracelluláris Ca2+ koncentráció perceken belül megemelkedik (főként a 

vezikulumképződés helyén), melynek eredményeképp kináz aktiváció és foszfatáz inhibíció 

történik a sejtben. A Ca2+ ugyanakkor a calpain és gelsolin (utóbbi csak trombocitákban van 

jelen) enzim aktivációjához is vezet. A calpain hidrolizálja az aktinkötő fehérjéket, ami révén 

csökken az aktin kapcsolata a sejtmembrán glikoproteinekkel, valamint lebontja a citoszkeleton 

talin komponensét. A gelsolin pedig eltávolítja az aktin filamentumok végét borító fehérjéket, 

mellyel elősegíti a sejtváz átszerveződését [87]. Mindezek eredményeként a citoszkeleton 
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integritása, valamint kapcsolata a sejtmembránnal megbomlik, ami membránlefűződéshez, MP 

képződéshez vezet (6.ábra) [81, 83, 84, 88]. 

 

 

6. ábra. Mikropartikulumok képződése sejtaktiváció és apoptózis útján [88]  

 

A thrombocyta eredetű MP-ok képződésében szerepe van a GPIIb/IIIa (GP: glikoprotein) 

komplexnek. Ez a komplex fibrinogén receptor funkciót tölt be a thrombocyta felszínén és 

fibrinogént kötve aktiválódik, ami fokozott MP képződéshez vezet [81]. A GP Ib receptor 

aktivitása révén a thrombocyták a von Willebrand faktorhoz (vWF) tudnak kötődni, így 

sejtaktiváció esetén a thrombocyta membránjából MP-ok fűződnek le [89].  

Apoptotikus úton történő MP-képződés során a sejtben fokozott caspase működés hatására a 

ROCK-I (Rho asszociált kináz-I) enzim aktiválódik, melynek következtében a miozin könnyű 

lánca foszforilálódik, illetve az aktin-miozin filamentumok összecsúsznak, így sejtmembrán 

kontrakció és a citoszkeleton újraszerveződés révén MP képződés lesz megfigyelhető [83]. Az 

apoptotikus úton keletkező MP-ok méretben, lipid- és fehérjetartalomban különböznek a 

sejtaktiváció folytán létrejött MP-októl, valamint DNS fragmentumokat is tartalmazhatnak 

[81]. 
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3.1.3. A mikropartikulumok szerepe 

Funkciójukat tekintve részt vesznek a sejt-sejt közti kommunikációban, a sejtek védelmében, a 

genetikai információ átvitelében [91]. Szerepük van a gyulladásos folyamatokban, a 

véralvadási rendszer aktivációjában és bizonyos vaszkuláris funkciókban [81]. 

A MP-ok a sejtek közti kommunikációban úgy vesznek részt, hogy receptorokat, citokineket, 

hírvívő molekulákat szállítanak. Egyrészt olyan keringő szignálmolekula szerepét tölthetik be, 

amelyek befolyásolják a célsejt tulajdonságait azáltal, hogy olyan bioaktív molekulákat 

hordoznak, melyekkel aktiválhatják ezek receptorait. Másrészt fehérjéket, lipideket, RNS 

fragmentumokat szállítva, majd sejtekkel fuzionálva képesek a sejteket aktiválni, sejtfunkciókat 

befolyásolni. Mivel a MP-ok nemcsak annak a sejttípusnak a közelében vannak jelen, amelyből 

keletkeztek, hanem az egész keringésben, így a távoli jelátviteli kommunikációban is részt 

vehetnek [82]. A thrombocyta eredetű MP-ok felszínén jelen lehetnek különféle receptorok (GP 

IIb/IIIa, GP Ib, P-selectin/CD62P), melyekkel aktiválhatnak endothel sejteket, leukocytákat, 

monocytákat. A MP-okon megjelenő arachidonsav is sejtaktivációt okozhat [90]. A sejteket érő 

oxidatív stressz hatására keletkező MP-ok összetételében főként oxidált foszfolipidek jelennek 

meg, amitől a sejt fokozott MP képződéssel tud megszabadulni. A genetikai információ 

átvitelében szerepük lehet mRNS és microRNS szállító képességük révén [91]. 

A thrombocyta eredetű mikropartikulumok gyulladásos folyamatot indíthatnak el azáltal, hogy 

arachidonsavat szállítanak az endothel sejtekhez, melynek hatására fokozott CD54 (ICAM-1: 

intercellular adhesion molecule-1) expresszió figyelhető meg, ami elősegíti a leukocyták 

kitapadását az érfalhoz. A gyulladásos folyamatokban kialakuló oxidatív stressz hatására és 

apoptózis során a MP-ok felszínén oxidált foszfolipidek jelennek meg, melyek elősegítik a 

monocyták kitapadását az endothel sejtekhez, valamint aktiválják a neutrofil sejteket. Ezek az 

oxidált foszfolipidek PAF (platelet activating factor) általi aktivációt indukálnak az endothel 

sejteken és leukocytákon [81]. 

A thrombocyta eredetű MP-ok felszínén jelen lévő PS-nek fontos szerepe van a véralvadás 

kialakulásában, mert ebben a folyamatban Ca2+ jelenlétében a PS-hez kötődnek az alvadási 

faktorok (IXa, VIII, Va és IIa), amelyek tenáz- és prothrombináz-komplexek kialakulásához 

vezetnek, ami végül thrombin képződést eredményez [92]. Szintén prothrombotikus hatású a 

thrombocyta eredetű MP-ok felszínén expresszálódó P-selectin és TF (tissue factor). Az 

endothel sejt eredetű MP-ok nagyméretű von Willebrand faktor multimereket expresszálnak, 

mely által thrombocyta aggregációt indíthatnak és növelhetik az aggregátum stabilitását [87]. 

Vaszkuláris funkciójukat tekintve arachidonsavat szállítanak az endothel sejtekhez, ahol 

ciklooxigenáz-2 (COX-2) hatására prosztaciklin (PGI2) keletkezik, melynek értágító hatása van 

és a thrombocyták reaktivitását csökkenti, így védi az ereket, valamint csökkenti a koaguláció 
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kialakulásának esélyét. Ugyanakkor megfigyelték, hogy akut myokardiális infarktusban 

csökkenthetik az endothel eredetű nitrogén monoxid mediálta vazorelaxációt [81, 83]. 

Összességében elmondható, hogy a MP-ok fentebb említett hatásainak eredményeként számos 

betegség kialakulásában szerepet játszhatnak. Leginkább kardiovaszkuláris betegségekben 

(akut koronária szindróma, ateroszklerózis, hipertónia) vizsgálták eddig szerepüket. Számos 

tanulmány összefüggést mutatott a kardiovaszkuláris betegség kockázatbecslésében 

használatos Framingham Risk Score és a különböző sejteredetű (leukocyta, thrombocyta, 

endothel sejt) MP-ok plazmakoncentrációja között. Megfigyelték, hogy passzív dohányzás 

miatt módosult endothel funkció következtében az endothel eredetű MP-ok szintje 

megemelkedhet [85]. Mennyiségük magasabb lehet bizonyos krónikus betegségekben, 

véralvadási zavarral járó, valamint szisztémás gyulladásos kórképekben is (diabetes, uremia, 

vénás thromboembolia, ITP, TTP, reumatoid arthritis, sepsis stb.) [81, 83, 84]. A MP-ok ismert 

funkciói a 7.ábrán láthatók.  

 

7. ábra A mikropartikulumok funkciói [81] 
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3.2.Betegek és módszerek 

3.2.1. A vizsgálat célkitűzései 

Kutatásunk során a COPD-s betegek perifériás vérében mérhető mikropartikulumok 

mennyiségét vizsgáltuk eredetüket meghatározó markerek szerint különválogatva, valamint 

összehasonlítottuk stabil állapotú és exacerbálódott betegek eredményeit. Célkitűzésünkben 

arra próbáltunk választ kapni, hogy a COPD-ben fennálló gyulladásos folyamatok 

eredményeképpen növekedik-e a thrombocytákból, endothel sejtekből, monocytákból, illetve 

vörösvértestekből származó mikropartikulumok mennyisége és hogy felhasználhatók-e 

biomarkerként a betegség és szövődményeinek felfedésére, követésére. 

 

3.2.2. A betegek 

A vizsgálathoz megfelelő betegek kiválasztása a tüdőgyógyászati szakrendelésen és a Megyei 

Tüdőgondozóban kontroll vizsgálatra megjelenő személyekből, illetve a Pulmonológiai 

osztályon korábban kezelt betegek behívásával történt. Az exacerbálódott betegek esetében 

osztályos felvétel utáni reggelen történt a mintavétel. A vizsgálati protokollt a Pécsi 

Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Regionális Kutatásetikai Bizottsága 

hagyta jóvá (2009.03.27, 3429). A betegek tájékoztatást követően beleegyező nyilatkozat 

aláírásával adták hozzájárulásukat a vizsgálathoz. 

A kutatás során az alábbi három betegcsoportban vizsgáltunk több biomarkert és értékeiket 

egészséges kontroll csoport eredményeivel hasonlítottuk össze: 

 COPD: stabil állapotú COPD-ben szenvedő betegek CVD nélkül 

 COPD+CVD: stabil állapotú COPD-ben szenvedő betegek CVD-el 

 AECOPD: CVD nélküli és AECOPD+CVD: CVD-vel szövődött COPD-ben szenvedő 

betegek csoportja, akiknél akut exacerbáció áll fenn 

Kardiovaszkuláris társbetegséggel (CVD) szövődött COPD-s betegek kórelőzményében 

szívinfarktus, pozitív coronarographia, érsebészeti műtét, agyi vaszkuláris esemény és 

perifériás érszűkület szerepelt. A betegek demográfiai adatait a 2. táblázat foglalja össze.  
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2. táblázat A betegcsoportok demográfiai és klinikai adatai 

  Egészséges Stabil COPD Stabil COPD + CVD AECOPD 
AECOPD

+CVD  

  n=20 n=20 n=20 n= 8 n=12 

Kor, átlag év 

 (min.-max.) 

57 
 (49-63) 

62 
 (32-79) 

63  
(43-79) 

59  
(52-80) 

63.5  
(56-84) 

Férfi (%) 9 (45%) 9 (45%) 15 (75%) 3 (37.5%) 9 (75%) 

Dohányzás (%) 8 (40%) 8 (40%) 9 (45%) 3 (37.5%) 5 (41.6%) 

GOLD stádium I-II / III-IV NA 9/11 14/6 4/4 6/6 

Iszkémiás szívbet. (%) 0 0 13 (65%) 0 8 (66.6%) 

Stroke anamnézis (%) 0 0 7 (35%) 0 5 (41.6%) 

 

Az egyes csoportokba 20-20 beteg besorolása történt, összesen 60 beteget és 20 önkéntes 

kontrollt vizsgáltunk meg. A betegek életkora 32-84 év között volt, férfi-nő arány 2:1. Az 

átlagéletkor 63.2 év. A női átlagéletkor 71.1 év, a férfi átlagéletkor 58.5 év. Dohányosok száma 

összesen: 26. A kontroll csoportba önkéntes, szemészeti műtétre jelentkező, a 

betegcsoportjainkkal hasonló életkorú, társbetegségektől mentes személyeket vontunk be. 

 

3.2.3. Vizsgált paraméterek 

A betegeknél légzésfunkciós vizsgálattal meghatároztuk a post-bronchodilatator FEV1 értéket, 

hogy igazoljuk a COPD diagnózisát és felmérjük a betegség stádiumát. Emellett vérvétel 

történt, melynek segítségével az alábbi paraméterek, biomarkerek kerültek meghatározásra: 

 CRP  

 fehérvérsejt szám  

 össz-MP szám, endothel sejt, thrombocyta, vörösvértest és fehérvérsejt eredetű MP-ok 

száma (A+MP, A+CD41, A+CD61, A+CD42a, A+PAC1, A+CD31, A+CD62E, 

A+CD45, A+CD13, A+CD14, A+GlyA)  

Az általunk vizsgált mikropartikulumok sejteredetére vonatkozó markereket és azok funkcióit 

a 3. táblázat foglalja össze [93, 94, 95]. 

 



31 

3. táblázat Vizsgált mikropartkulumok felszíni markerei és funkciói 

 

 
 

3.2.4. Mintavétel 

A keringő mikropartikulumok izolálásához alvadásgátolt teljes vért használtunk. A mintavétel 

áramlási cytometriás vizsgálathoz antecubitális vénából 21G-s tűvel vacutaineres, 

alvadásgátlóként Na3-citrátot tartalmazó csövekbe történt. A feldolgozás a mintavételtől 

számítva 1 órán belül megtörtént. A vérkép meghatározáshoz K3-EDTA-s, a hs-CRP 

meghatározáshoz natív (alvadásgátlót nem tartalmazó) csöveket használtunk.  A méréseket a 

PTE-ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézetben végezték. 

3.2.5. A mikropartikulumok mérési módszere 

Munkánk elkezdésekor a mikropartikulomok áramlási cytometriás mérésére nem állt 

rendelkezésre standardizált mérési módszer. A PTE-ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézete 

irodalmi adatok és saját tapasztalataik összehasonlítása alapján kialakított izolálási módszerét 

használtuk vizsgálatunkban. A későbbiekben az ISTH (International Society of Thrombosis an 

Hemostasis) egy ajánlást fogadott el, amelyhez munkacsoportunk által kidolgozott többlépcsős 

módszer nagymértékben hasonlít [96, 97]. A mikropartikulumok izolációjához az első 

centrifugálás 800xg-vel 20 perc szobahőmérsékleten történt, melynek eredményeként 

thrombocyta dús plazmát nyertünk. 1,5ml felülúszót egy másik centrifugacsőbe vittünk át és 

1500xg-vel 20 percig újra centrifugáltuk. Az így nyert thrombocyta szegény plazmából 1.0ml 

szupernatánst új teszt csőbe vittük át és további 20 percet centrifugáltuk 1500xg-vel. A 

Sejteredet Marker Funkció

CD 61                         

(GPIIb/IIIa)

integrin β3-lánc , + CD51- vitronectin receptor.- aktiváció 

nélküli sejt adhézió (vWF, fibrinogén, vitronectin)

CD 41                           

(GPIIb/IIIa)
integrin αIIb-lánc, sejtadhézió

CD 42a                     

(GPIb/V/IX)
GPIX - vWF + nagy affinitású thrombin kötőhely

PAC1                     

(GPIIb/IIIa)

csak aktivált thrombocytán, specifikus felismerő hely a 

fibrinogén bekötő hely mellett

CD 31                              

(PECAM 1)

thrombocyta-endothel sejt adhéziós molekula, GPIIa-val - Thr, 

EC, Mo, Gr, B, T sejt – endotheliális adhéziós molekula

CD 62E                          

(E-selectin, ELAM1)

endothel-leukocyta adhéziós molekula, aktivált endothel sejten, 

gyulladást követően 

CD 45 panleukocyta marker

CD 13 

(aminopeptidase N)
granulocyta, monocyta

CD 14                        

(LPS receptor)

lipopolisacharid receptor, monocyta/makrofág, kis 

mennyiségben neutrophil

Erythrocyta CD 235a glycophorin A (GlyA)

Thrombocyta

Endothel sejt

Leukocyta
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sejtmentes plazma felülúszójának 500ul-ét Eppendorf csőbe vittük át és a MP-at 18000xg-vel 

ülepítettük 10 percig. A szupernatánst óvatosan eltávolítottuk a pelletről úgy, hogy 25ul plazmát 

az Eppendorf cső alján hagytunk. A MP-at 20 sec-ig történő vortexeléssel óvatosan 

reszuszpendáljuk, majd 1.0 ml CaCl2-t nem tartalmazó Apo-binding pufferbe vettük fel.  

A különböző eredetű MP-ok jelölésére fluoreszcens festékekhez - mint a fluoreszcein 

izotiocianát (FITC), fikoeritrin (PE), cychrome5 (Cy5), illetve a fikoeritrin cinan 7 (PC7) - 

konjugált antitesteket használtunk. A mérésekhez fluoreszcens festékhez konjugált egér IgG1 

(immunglobulin G1) izotípus kontrollt használtunk. FITC, illetve Cy5 jelölt Annexin-V-öt 

használtunk a MP-ok azonosítására. Minden antitest és az Annexin-V optimális jelölő 

koncentrációját előzetes kísérletekben határoztuk meg. A jelöléshez a MP-okat CaCl2-ot 

tartalmazó Apo-binding pufferben szobahőmérsékleten, sötét szobában inkubáltuk. Pozitív 

kontrollként Ca-ionofórral való stimulálás után izolált MP-ot használtunk EDTA jelenlétében. 

Negatív kontrollként a MP-ok Annexin-V-el való festését használtuk EDTA jelenlétében. Az 

áramlási cytometriás méréseket Beckmann-Coulter FC500-as áramlási cytométerrel végeztük. 

Először a MP kaput határoztuk meg 0.3 μm, 0.5 μm és 1.0 μm átmérőjű FITC-jelölt 

mikrogyöngyökkel. Méréseink alapján a MP méret kaput 0.5-1.0 μm méret tartományban 

állapítottuk meg. A MP kapuban megjelenő eredményeket akkor tekintettük MP-nak, ha 

Annexin-V-el festődött és fluoreszcencia intenzitása az izotípus kontroll felett volt. Ez azt jelzi, 

hogy a sejt, amiről levált, előtte valószínűleg átesett egy aktiváción, aminek az eredménye a 

membrán asszimetria megszűnése és a foszfatidil-szerin molekuláknak a membrán külső 

felszínére való kikerülése. A MP szám meghatározásához ismert koncentrációjú (105/ml) 3.0 

μm nagyságú gyöngyöt használtunk. A mérések eredményeképp az A+MP, A+CD41, 

A+CD61, A+CD42a, A+PAC1, A+CD31, A+CD62E, A+CD45, A+CD13, A+CD14, A+GlyA 

jelölt MP mennyiségét határoztuk meg. 

3.2.6. Statisztikai analízis 

A statisztikai analízishez az SPSS 19 program Windows software-hez kifejlesztett változatát 

használtuk. A kontroll és a COPD-s betegcsoportok összehasonlításához Mann-Whitney U-

tesztet alkalmaztuk. A COPD-s betegek alcsoportjainak elemzéséhez Kruskal-Wallis tesztet 

használtunk. A korreláció analízis Spearman's rho segítségével történt. A számításokban 

szignifikánsnak tekintettük a p<0.05 értéket. Az ábrákban az eredmények median és 

interquartilis (25 és 75 percentilis) értékeit mutatjuk be. 
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3.3. Eredmények 

 

Eredményeinket összefoglalva tartalmazza a 4. táblázat. 

4. táblázat. A betegcsoportok és egészségesek keringésében mért mikropartikulum értékek 

  Egészséges COPD COPD+CVD AECOPD AECOPD+CVD 

  n=20 n=20 n=20 n=8  n=12 

hsCRP, 

mg/l  - 

4.85 

(2.4-6.45) 

5.70  

(4.50-9.25) 

7.40  

(4.11-39.79) 

11.29  

(2.93-23.61) 

FVS,  

G/l  - 

6.96 

(5.67-10.08) 

7.65  

(5.71-8.90) 

9.79  

(8.36-15.11) 

12.73  

(8.42-14.60) 

Total MP, 

x10⁵/ml 

8.17  

(5.60-12.84) 

56.40 

(43.25-61.33) 

38.70  

(4.55-55.26) 

57.86  

(40.47-76.70) 

68.15  

(56.23-85.17) 

CD61+, 

x10⁵/ml 

6.70  

(4.66-10.25) 

45.77  

(32.33-48.36) 

28.05  

(3.75-43.09) 

48.57  

(34.26-62.47) 

55.47  

(41.16-67.75) 

CD41+, 

x10⁵/ml 

4.79  

(3.02-7.05) 

50.71  

(37.54-53.74) 

34.09  

(3.26-49.76) 

52.80  

(36.70-69.29) 

61.65  

(49.19-76.31) 

CD42a+, 

x10⁵/ml 

0.56  

(0.35-0.76) 

1.36  

(1.28-1.51) 

0.92  

(0.31-1.66) 

3.35  

(2.36-5.77) 

2.03  

(1.35-4.12) 

PAC1+, 

x10⁵/ml 

0.48  

(0.31-0.88) 

0.28  

(0.24-0.35) 

0.20  

(0.13-0.35)  

0.52  

(0.48-0.79) 

0.38  

(0.11-0.64) 

CD31+, 

x10⁵/ml 

2.63  

(1.74-4.25) 

5.57  

(0.00-12.45) 

4.76  

(0.98-12.74) 

3.12  

(0.00-16.88) 

7.21  

(0.00-15.59) 

CD62E+, 

x10⁵/ml 

5.59  

(3.81-8.79) 

40.86  

(29.18-41.73) 

27.54  

(3.01-39.41) 

44.09  

(30.63-58.10) 

50.43  

(37.86-59.32) 

CD45+, 

x10⁵/ml  

5.71  

(3.71-8.23) 

34.71  

(26.73-37.04) 

22.43  

(3.32-36.98) 

21.25  

(15.59-49.79) 

45.16  

(30.70-60.68) 

CD13+, 

x10⁵/ml  

5.80  

(3.60-7.64) 

29.16  

(20.74-30.37) 

17.84  

(3.34-29.26) 

41.27  

(23.96-42.06) 

36.78  

(27.80-46.07) 

CD14+, 

x10⁵/ml 

0.16  

(0.14-0.26) 

0.45  

(0.36-0.53) 

0.20  

(0.02-0.48) 

0.62  

(0.48-0.86) 

0.68  

(0.41-1.04) 

GlyA+, 

x10⁵/ml 

1.30  

(0.66-1.69) 

7.69  

(6.91-8.56) 

7.08  

(1.12-12.09) 

9.82  

(5.03-16.85) 

11.93  

(7.01-16.22) 

Az adatokat, mint median és interquartilis tartomány (25 és 75 percentilis értékek) ábrázoltuk. 

 

3.3.1. COPD vs. COPD+CVD betegcsoportok  

A hsCRP (mg/l) tekintetében szignifikáns különbség volt megfigyelhető a társbetegség nélküli 

stabil és exacerbálódott csoportban az exacerbálódottak javára. A stabil állapotú CVD-vel 

szövődött betegcsoport (COPD+CVD) és az exacerbálódott monoCOPD (AECOPD) csoport 

eredményeit összehasonlítva szignifikánsan magasabb értékek mérhetők az utóbbi csoportban. 

CVD-vel szövődött exacerbációban mutatkozó magasabb hsCRP értékek nem mutattak 

szignifikáns emelkedést a stabil állapotú alcsoportokhoz és az exacerbálódott monoCOPD-s 

csoporthoz képest. (8. ábra) 
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8. ábra: A hsCRP az egyes betegcsoportokban 

CVD nélküli exacerbált COPD csoportban szignifikánsan magasabb hs-CRP értékeket mértünk, mint a stabil 

betegscsoportokban. 

 

A fehérvérsejt szám (G/l) esetében szignifikánsan magasabb értékek mérhetőek a társbetegség 

nélküli (AECOPD) és társbetegséggel rendelkező (AECOPD+CVD) exacerbálódott csoportban 

a stabil mono (COPD) és CVD-vel szövődött (COPD+CVD) csoporthoz képest. (9. ábra) 

 

9. ábra: A fehérvérsejt szám az egyes betegcsoportokban 

A fehérvérsejt szám szignifikánsan magasabb volt az exacerbálódott csoportokban a stabil csoportokhoz képest. 
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Az összes mikropartikulum szám tekintetében a stabil és exacerbálódott alcsoportokban is 

szignifikánsan emelkedett értékek figyelhetők meg a kontroll csoporthoz képest. A COPD-s 

alcsoportokat összehasonlítva nem mérhető szignifikáns különbség a csoportok között. (10. 

ábra). 

 
10. ábra: Az összes mikropartikulum szám az egyes betegcsoportokban és normál 

kontrollban 

Kontrollban mért összes mikropartikulum szám szignifikánsan alacsonyabb volt betegcsoportokhoz viszonyítva 

 

Mind a thrombocyta eredetű CD61 és a CD41 marker tekintetében mind a stabil, mind az 

exacerbálódott alcsoportokban szignifikáns emelkedés volt mérhető a kontrollcsoporthoz 

képest (p<0.001). A COPD-s alcsoportokban egymáshoz képest nem volt szignifikáns 

különbség. (11. ábra) 

 
11. ábra: Thrombocyta eredetű CD61+ és CD41+ mikropartikulumok előfordulása a 

betegcsoportokban 
Kontrollban mért CD61 és CD41 pozitivitás szignifikánsan alacsonyabb volt a betegcsoportokhoz viszonyítva 

 

*p<0.001 
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A thrombocyta eredetű CD42a marker esetében csak a társbetegség nélküli exacerbálódott 

csoportban (AECOPD) mérhető szignifikáns emelkedés a kontrollcsoporthoz képest, a többi 

alcsoportban nem. Az egyes COPD-s alcsoportokban egymáshoz viszonyítva nem volt 

szignifikáns különbség (12. ábra). 

 

12. ábra: Thrombocyta eredetű CD42a+ mikropartikulumok megjelenése a 

betegcsoportokban  

Kontrollban mért CD42a pozitivitás csak az AECOPD betegcsoporthoz képest volt szignifikánsan alacsonyabb 

 

A PAC1 thrombocyta aktivációs marker esetében a nagy szórás miatt nem értékelhető 

szignifikáns eltérés az alcsoportok között. (13. ábra). 

 

13. ábra: A thrombocyta eredetű PAC1+ mikropartikulumok megjelenése a 

betegcsoportokban 

PAC1 pozitivitásban nem találtunk szignifikáns különbségeket 
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Az endothel sejt eredetű CD31 marker tekintetében egyik alcsoportban sem mérhető 

szignifikáns eltérés a kontroll csoporthoz és egymáshoz képest. A CD62E endothel sejt 

aktivációs marker esetében mind a stabil állapotú COPD-s alcsoportok, mind pedig az 

exacerbálódott alcsoportok esetén szignifikáns emelkedés figyelhető meg a kontroll csoporthoz 

képest. A négy COPD-s alcsoport között külön-külön nem volt szignifikáns különbség. (14. 

ábra: A, B) 

    

14. A ábra 

 

14. B ábra 

14. ábra (A, B): CD31+ és CD62E+ endothel sejt eredetű marker előfordulása a 

betegcsoportokban 

Kontrollban mért CD62E pozitív MP szám szignifikánsan alacsonyabb volt a betegcsoportokhoz viszonyítva 
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A leukocyta eredetű CD45 és CD13 marker esetében a kontroll csoporthoz viszonyítva 

szignifikánsan emelkedett értékek mérhetők mind a stabil, mind az exacerbálódott 

alcsoportokban. A COPD-s alcsoportokban nem mérhető szignifikáns különbség egymáshoz 

képest. (15. ábra A, B) 

 

 

 

 

15. ábra (A, B): Leukocyta eredetű CD45+ és CD13+ mikropartikulum markerek megoszlása 

a betegcsoportok között  

CD45 és CD13 marker esetében a kontroll csoporthoz viszonyítva szignifikánsan emelkedett értékek mérhetők a 

betegcsoportokban. A COPD alcsoportokban nem mérhető szignifikáns különbség egymáshoz képest. 

  

15. A ábra 

15. B ábra 
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A monocyta eredetű CD14 marker esetében a társbetegséggel szövődött exacerbálódott COPD-

s csoportban (AECOPD+CVD) mérhető csak szignifikáns emelkedés a kontroll csoporthoz 

képest, a többi alcsoportban nem volt megfigyelhető hasonló eltérés a kontroll csoporthoz 

viszonyítva. Az egyes COPD-s alcsoportok között külön-külön nem volt szignifikáns 

különbség. (16. ábra) 

 
16. ábra: Monocyta eredetű CD14+ mikropartikulum marker megjelenése a 

betegcsoportokban 

CD14 marker esetén AECOPD+CVD csoportban volt szignifikáns emelkedés a kontroll csoporthoz képest, a 

többi alcsoportban nem volt megfigyelhető hasonló eltérés 

 

A vörösvértest eredetű Glycophorin A (CD235) marker esetében a társbetegséggel szövődött 

stabil COPD-s csoportban (COPD+CVD), valamint a társbetegség nélküli (AECOPD) és a 

CVD-vel szövődött exacerbálódott (AECOPD+CVD) betegek csoportjaiban figyelhető meg 

szignifikáns emelkedés a kontroll csoporthoz képest. A COPD-s alcsoportok között nem volt 

szignifikáns különbség. (17. ábra) 

 

17. ábra: A vörösvértest eredetű GlyA+ mikropartikulum marker viszonya a 
betegcsoportoknál 

Kontrollban mért GlyA+ mikropartikulum szignifikánsan alacsonyabb volt a betegcsoportokhoz viszonyítva  
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3.3.2. Stabil (n=40) vs. exacerbálódott betegek (n=20) thrombocyta, endothel sejt és 

monocyta eredetű markereinek összehasonlítása 

Amennyiben a stabil (COPD) és az exacerbálódott betegcsoportot (AECOPD) a CVD-től 

eltekintve vizsgáltuk, egymáshoz viszonyítva az utóbbiban szignifikánsan magasabb értékeket 

találtunk a CD42a, a CD62E, és CD14 szintekben, számszerűleg az 5. táblázatban mutatjuk 

be. Mind a stabil, mind az exacerbálódott csoport értékei szignifikánsan emelkedettek voltak a 

kontroll csoporthoz képest (18. ábra A és B, 19. ábra).  

18. A és B ábra: CD42a+, CD62E+mikropartikulum markerek viszonya stabil és 

exacerbálódott betegek között 

Az exacerbált betegekben a CD42a és CD62 pozitivitás szignifikánsan magasabb volt a stabil betegekéhez 

képest is, míg a kontrollokban mindkettőnél szignifikánsan alacsonyabb: *p<0.001 

 

5. táblázat. Stabil és exacerbált betegcsoportok közti szignifikáns különbségeket mutató 

mikropartikulumok  

  Egészséges Stabil COPD AECOPD  p-érték 

  n=20 n=40 n=20   

CD42a+, 

x10⁵/ml  

0.56  

(0.35-0.76) 

1.32  

(0.37-1.51) 

3.19  

(1.51-5.36) 0.007 

CD62E+, 

x10⁵/ml 

5.59  

(3.81-8.79) 

29.17  

(4.07-41.31) 

44.09  

(35.02-59.01) 0.047 

CD14+, 

x10⁵/ml  

0.16  

(0.14-0.26) 

0.39  

(0.10-0.53) 

0.62  

(0.44-0.97) 0.001 

Az adatokat, mint median és (25 és 75 percentilis) ábrázoltuk. 

18. A ábra 18. B ábra 



41 

 

19. ábra: CD14+ mikropartikulum marker viszonya stabil és exacerbálódott betegek között 
Az exacerbált betegekben a CD14 pozitivitás szignifikánsan magasabb volt a stabil betegekéhez képest, míg a 

kontrollokban mindkettőnél szignifikánsan alacsonyabb: *p<0.001 

 

Dohányzás alapján összehasonlítva nem volt szignifikáns különbség sem a monoCOPD-s 

alcsoportok között, sem a CVD-vel szövődött alcsoportok között, illetve a monoCOPD-s és 

CVD-vel szövődött COPD-s csoportokat összevonva szintén nem volt szignifikáns az eltérés. 

 

3.3.3. Eredményeink összefoglalva 

 

Stabil COPD vs. kontroll: 

A stabil COPD-s betegek vizsgálatából kiderült, hogy szignifikáns különbségek vannak szinte 

valamennyi mikropartikulum mennyiségében a kontroll csoporthoz képest. 

 

AECOPD vs. kontroll: 

Az exacerbálódott betegek körében a kontroll csoporthoz képest jelentősen magasabb értékeket 

mértünk az össz-mikropartikulum érték esetében, a thrombocyta eredetű CD61 és CD42a (az 

utóbbi esetében csak monoCOPD exacerbációban) markerek esetében, az endothel eredetű 

CD62E marker, a leukocyta eredetű CD45 és CD13 marker, a monocyta eredetű CD14 (csak 

CVD-vel szövődött exacerbációban) marker, és a vörösvértest eredetű glycophorin A marker 

esetében. A thrombocyta eredetű PAC1 és az endothel eredetű CD31 markereknél nem volt 

szignifikáns eltérés a kontrollhoz viszonyítva. 
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Stabil COPD vs. AECOPD: 

A stabil és az exacerbálódott betegcsoport közti szignifikáns különbségek a CD42a 

(thrombocyta marker), a CD62E (endothel sejt marker), és a CD14 (monocyta marker) 

értékekben mutatkoztak. Az exacerbálódott csoportban a gyulladásos paraméterek (CRP, 

fehérvérsejt) szintjei szignifikánsan magasabbak voltak a stabil állapotú betegekéhez képest.  

 

COPD+CVD vs. monoCOPD: 

A CVD-vel szövődött COPD-s betegek és ezen társbetegségekkel nem rendelkező COPD-sek 

mikropartikulum szintjei között nem találtunk szignifikáns különbséget sem a stabil, sem az 

exacerbálódott betegekben.  

Dohányzás alapján összehasonlítva nem találtunk különbséget a társbetegség nélküli és CVD-

vel szövődött csoportok között. 

3.4. Következtetések 

Eredményeinkből arra következtethetünk, hogy COPD-ben olyan gyulladásos kórfolyamatok 

zajlanak, melyeknek szerepe lehet a MP képződésben. Megfigyeltük, hogy a stabil állapotú 

COPD-hez képest exacerbációban bizonyos thrombocyta, endothel és monocyta eredetű MP-

ok képződése (CD42a, CD62E, CD14 marker pozitív MP-ok) fokozott, ami az exacerbációt 

kísérő szisztémás gyulladásos folyamatokat jelezhet (thrombocyta, endothel és monocyta 

aktiváció), mely magyarázatul szolgálhat a távoli szervi manifesztációkra. Ezek a markerek 

felhasználhatók lehetnek az exacerbációk diagnosztikájában és trend jellegű változásukat 

követve a terápiás válasz megítélésében is.  

Az endothel eredetű CD62E pozitív MP szint főként exacerbációban megfigyelhető 

emelkedése utalhat a szisztémás gyulladással kapcsolatos fokozott endothel sejt aktivációra. A 

gyulladásos paraméterek (CRP, fehérvérsejtszám) ugyancsak exacerbációban voltak 

magasabbak, ami az exacerbációval járó szisztémás gyulladás egyértelmű jelzője. A 

thrombocyta, monocyta és erythrocyta eredetű MP-ok szerepe a COPD-s betegekben még nem 

tisztázott, de egyre aktívabb kutatási téma. CVD-vel társult COPD-sekben a várthoz képest nem 

mértünk magasabb MP értékeket sem stabil, sem exacerbálódott betegekben a CVD nélküli 

betegekéhez képest. Felmerül, hogy a COPD és CVD társulása nem feltétlenül jár további 

fokozott MP képződéssel, de a CVD szekunder prevenciójára használt gyógyszeres kezelésnek 

is lehet befolyásoló szerepe. Ennek tisztázása a jövőben izgalmas területet jelenthet.  
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4. L-arginin útvonal és COPD 

4.1. L-arginin útvonalról általában 

Az L-arginin metabolizmusa során a NO-szintáz (NOS) és az argináz utakon nitrogén-oxid 

(NO) és L-citrullin, illetve urea és L-ornitin képződik (20. ábra). L-ornitin-t az ornitin-

dekarboxiláz (ODC) bontja poliaminokra, ami blokkolja a NOS aktivitást, vagy az ornitin-

amino-transzferáz (OAT) bontja, amely a prolint képez, ami egy prekurzor a kollagén 

bioszintézisénél. Az L-arginint be is építik a fehérjékbe, ami során a protein arginin 

metiltranszferáz (PRMT) mono- vagy di-metilezett formát hoz létre, melynek következtében 

proteolízissel monometil arginin (MMA) és aszimmetrikus dimethylarginin (ADMA) szabadul 

fel, mely utóbbi endogén kompetitív inhibitora a NOSnak. Ezen folyamat során szimmetrikus 

dimethylarginin (SDMA) is felszabadul, amely az L-arginin kompetítora a kationos aminosav 

transzporter-2 előtt [98]. 

 

 

20. ábra: Az L-arginin metabolizmusa [98] 
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A kapcsolat a hipoxia és az L-arginin – nitrogén-monoxid (NO) útvonal között kettős. A hipoxia 

nem csak az NO túlprodukcióját indukálja, hanem elősegíti a fehérjék arginin-metilációját is 

[99]. Az NO termelődése során a nitrogén-monoxid szintáz (NOS) segítségével L-argininből 

L-citrullin készül [100]. SDMA szintjének csökkentésében a veseműködésnek van nagy 

szerepe, míg az ADMA a májban metabolizálódik [101]. Az ADMA és az SDMA keletkezését 

és eliminációját a 21. ábrán mutatjuk be.  

 

21. ábra: Az aszimmetrikus dimethylarginin (ADMA) és a szimmetrikus dimethylarginin 

(SDMA) metabolizmusa [101] 

 

Három NOS izoformát azonosítottak: endothelialis NOS (eNOS), indukálható NOS (iNOS) és 

a neuronális NOS (nNOS). Szerepüket a 22. ábrán mutatjuk be. Míg az eNOS és nNOS 

többnyire kálcium / kalmodulin-függő, az iNOS keletkezhet oxigénhiány [102] vagy 

gyulladásos folyamat során is [103]. A NOS aktivitását csökkentik bizonyos endogén inhibitor 

molekulák, mint amilyen az aszimmetrikus dimetilarginin (ADMA).  
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22. ábra: Három nitrogén-monoxid szintáz (NOS) izoform vesz részt az L-arginin 

metabolizmusában [104] 

Az ADMA szerepét tüdőbetegségekben is vizsgálták [105-107]. A hipoxia hatására ADMA 

termelődik. Felvetődött, hogy az eNOS gátlása révén endotél diszfunkciót okozó ADMA 

bizonyos tüdőbetegségekben növeli a hipoxiás toleranciát [108]. A sejt fehérjék arginin 

metilációja a protein arginin metiltranszferáz (PRMT) enzim segítségével történik. Újabb 

kutatások során krónikus hipoxiában emelkedett ADMA szintet, valamint ADMA/L-arginin 

arányt találtak a tüdő szövetében, melyet fokozott PRMT2 aktivitással hoztak összefüggésbe. 

Ez azt sugallja, hogy a hipoxia okozta strukturális és funkcionális változások kapcsolatban 

lehetnek az ADMA metabolizmussal [109]. Az újabb eredmények azt mutatják, hogy a tüdőben 

zajló fokozott metilarginin termelődés szignifikánsan hozzájárul a keringő ADMA és SDMA 

szintek emelkedéséhez. Az ADMA szérum szintjének emelkedését kapcsolatba hozták számos 

kardiovaszkuláris betegséggel (iszkémiás stroke, veseelégtelenség, pulmonális hypertonia, 

szívelégtelenség, hiperkoleszterinémia) [110]. Mindezek az evidenciák arra ösztönöztek 

bennünket, hogy a COPD különböző klinikai stádiumaiban vizsgáljuk az ADMA és SDMA 

szinteket. Emellett egy klasszikus infekciós markert, a C-reaktív proteint (CRP) is vizsgáltuk. 

A CRP, a máj által termelt akut fázis protein, amelynek szintje különféle szöveti károsodások, 

gyulladások és fertőzések során megemelkedik [111]. CRP a mortalitás és a kardiovaszkuláris 

komplikációk prediktora súlyos gyulladásos megbetegedésekben [112], sepsisben [113], 

tüdőbetegségben [114], szívkoszorúér-betegségekben [115] és iszkémiás stroke-ban [116]. Az 

L-arginin útvonal és a szisztémás gyulladás kölcsönhatása lényeges kérdés, mivel mindkettő 
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szerepet játszik az endothel diszfunkcióban [117-119]. Egy szisztematikus áttekintés arra a 

következtetésre jutott, hogy a COPD-ben szenvedő betegek CRP szintje magasabb, átlagosan 

1.86 mg/l-el, mint a kontroll csoportoké [120]. A CRP-t széles körben vizsgálták, mint 

lehetséges diagnosztikai és prognosztikai markert a COPD exacerbációjában. Az emelkedett 

CRP szint hátterében állhat a krónikus lappangó gyulladás mellett bakteriális vagy nem 

bakteriális eredetű exacerbáció, bakteriális kolonizáció vagy más befolyásoló faktorok, mint 

például az inhalatív corticosteroidok használata [121]. 

4.2. Célkitűzés 

Célunk az L-arginin útvonal markereinek (L-arginin, ADMA, SDMA) vizsgálata volt 

prospektív módon stabil és exacerbációban szenvedő COPD betegek szérumában, valamint 

egészségesekben. Ezen kívül a klasszikus infekciós marker CRP és az L-arginin útvonal 

markerei közötti összefüggések feltárására is törekedtünk. Tanulmányunk második, 

retrospektív részében, egy öt éves utánkövetés során auditáltuk az exacerbációs események 

számát, hogy a vizsgált markerek predikciós erejéről információt nyerjünk. Egy frissen 

publikált cikkben azt diszkutálták, hogy a béta adrenerg blokkoló (BB) előkezelés 

összefüggésben lehet a COPD exacerbációinak szignifikáns csökkenésével [122]. Ezért 

logikusnak tűnt „post hoc” összehasonlítani a BB kezelt és BB-val nem kezelt COPD-s 

betegeinkben a szérum aszimmetrikus és szimmetrikus dimethylarginin (ADMA, SDMA), 

valamint hsCRP szinteket. 

4.3.Betegek és módszerek  

A vizsgálati protokollt a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának 

Regionális Helyi Etikai Bizottsága hagyta jóvá (3950.316-17030/KK4/2010). A vizsgálatba 

bevont betegek beleegyezési nyilatkozatot írtak alá. A kontroll csoportban 30 egészséges 

embertől is történt vérvétel, a kor megjelölésével.  

4.3.1. Betegek 

2010-ben a prospektív vizsgálatunkba összesen 44 COPD beteget válogattunk be a Pécsi 

Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika Tüdőgyógyászati Osztályán fekvő és 

szakrendelésén megjelent betegek közül. A COPD diagnosztikai kritériumának valamennyi 

beteg megfelelt, FEV1/FVC értékük 70% alatti volt. Súlyossági beosztásuk a GOLD 2010-ben 

érvényes beosztása szerint történt [123], a következőképp: I= enyhe: FEV1 ≥referencia80%, 

II= közepes: referencia50% ≤ FEV1 < referencia80%, III= súlyos: 

referencia30%≤FEV1<referencia50%, IV= nagyon súlyos: FEV1<referencia30% vagy FEV1< 
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referencia50% plusz krónikus légzési elégtelenség áll fenn. A COPD exacerbációját a GOLD 

megállapításaira alapoztuk: az alap dyspnoe mértékének súlyosbodása, a szokásos napi 

ingadozástól eltérő köhögés / vagy köpetürítés súlyosbodása, akut rohamok előfordulása, 

melyek miatt a korábbi medikáció változtatásra szorult [124], és kiegészítettük azon 

kritériummal, hogy az alany fekvőbeteg intézményi ellátást (osztályos vagy sürgősségi) vett 

igénybe. Vizsgálatunk második fázisában 2016-ban retrospektíven az elektronikus beteg 

dokumentációnkból (PTE-KK, eMEDsol adatbázis) kigyűjtöttük valamennyi bevont beteg 

exacerbációjának számát a mintavételt megelőző egy évből, valamint a mintavételt követő 5 

évből. Kizárási kritérium a krónikus veseelégtelenség (eGFR< 50ml/min/1.73m2 és/vagy a 

szérum kreatinin >120µmol/l), az ismert malignus betegség és a vizsgálatban való részvétel 

elutasítása volt. Az anamnézisben minden betegnél kitértünk a korábbi szívkoszorúér-betegség, 

szívinfarktus, diabetes mellitus, magas vérnyomás, dislipidémia és a stroke előfordulására, a 

jelenlegi dohányzási szokásokra és a rendszeres otthoni gyógyszerelésre, különös tekintettel a 

béta adrenerg blokkoló szedésre. Valamennyi betegnél alap kapilláris vérgáz vizsgálat is történt 

a helyi klinikai gyakorlatnak megfelelően. 

4.3.2. Az L-arginin derivátumok és a hsCRP meghatározása 

Éhomi vénás vérmintát vettünk le a szakrendelésen megjelent stabil COPD betegektől, valamint 

az osztályra COPD exacerbáció miatt felvételre került betegektől a felvételüket követő nap 

reggelén. A szérum mintát lefagyasztottuk mínusz 70C fokra az analízisig. A szérum hsCRP 

mérése automata fluorescence immunoassay (BRAHMS Kryptor, Hennigsdorf, Germany) 

segítségével történt. Az L-arginin, ADMA és SDMA méréséhez a vérminta aminosav tartalmát 

solid-phase extraction (SPE) metodikával [125,126] nyertük ki és high-performance liquid 

chromatography (HPLC) segítségével mértük meg. Az arginin és homoarginin detektálásához 

λex=337nm, λem=520nm, az ADMA és az SDMA detektálásához λem=454nm paramétereket 

használtunk. Ezek a mérések a Debreceni Egyetem Alkalmazott Kémia Intézetében történtek. 

4.3.3. Statisztika 

Az analízishez SPSS szoftvert (Version 19.0, SPSS Inc, Chicago, USA) használtunk. A 

kategórikus adatok összegzéséhez az abszolút és relatív gyakoriságok átlagait használtuk 

(számok és százalékok). A kvantitatív adatok átlagait és a 95% konfidencia intervallumokat 

mutattuk be, valamint az átlag ± Standard Deviáció értékeket adtuk meg. A Kolmogorov-

Smirnov tesztet használtuk a normalitás meghatározására. A normális eloszlást mutató adatok 

esetén, mint a demográfiai és a klinikai adatok, parametrikus módszereket használtunk (chi-
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négyzet próbát a kategórikus adatok és Student-t tesztet a folyamatos adatok analízisére). Non-

parametrikus módszert (Mann-Whitney teszt) használtunk a hsCRP, L-arginin, ADMA és 

SDMA esetén. Többszörös logisztikus regressziós analízist használtunk a független prediktorok 

meghatározására. A cut-off értékeket ROC analízissel határoztuk meg. A korrelációs 

analízishez a Spearman-féle korrelációs koefficienst számítottuk ki. A 0.05-nél kisebb p értéket 

tekintettük szignifikánsnak.   

4.4. Eredmények 

A demográfiai és klinikai adatokat a 6. táblázatban összesítettük.  

6. táblázat: Demográfiai és klinikai adatok 

 Egészséges 

n=30 

AECOPD 

n= 12 

Stabil COPD 

n=32 

p-érték 

Kor, évek 51.1±3.4 64.9±9.2 59.3±9.6 NS 

Férfi (%) 15 (50) 6 (50) 14(44) NS 

Dohányzó (%) 6 (20) 4 (33) 8 (25) NS 

COPD súlyosság NA 2.8 (2-4) 2.5 (1-4) NS 

  ICS terápia     NA 10 (83) 20 (63)       NS 

ISZB (%) NA 6 (50) 7(22) NS 

Hypertonia (%) NA 10 (83) 18 (56) NS 

Diabetes (%) NA 3 (25) 7 (22) NS 

Stroke anamnézis (%) NA 2 (17) 4 (13) NS 

  Házi O2 kezelés (%)    NA 5 (42) 8 (25)     NS 

  Kapilláris pO2 NA 52.2±7.2 60.5±11.5 0.02 

  SpO2 % NA 86±5 89±9 NS 

Kreatinin (µmol/l) 82.7±13.5 81.2±30.4 73.9±27.6   NS 

ICS= inhalációs corticosteroid, ISZB= iszkémiás szívbetegség, pO2: parciális oxigén tenzió, 

SpO2: oxigén szaturáció,  NA= nem alkalmazható, NS= nem szignifikáns. A mért adatokat 

átlag±SD ábrázoltuk.  
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4.4.1. COPD és egészséges csoport összehasonlítása 

Az L-arginin szint szignifikánsan magasabb volt a tanulmányba bevont 44 betegnél, 

összehasonlítva az egészséges kontroll csoporttal (p<0.05). Az ADMA és SDMA szintje is 

szignifikánsan magasabb volt az egészséges csoporttal összehasonlítva (p<0.001). A hsCRP 

szérum szintje szintén szignifikánsan emelkedett a COPD betegek esetében (p<0.05) (7. 

táblázat) 

 

7. táblázat: L-arginin, ADMA és SDMA és hsCRP stabil és exacerbált COPD betegekben és 

egészségesekben 

 összes COPD 

n=44 

Egészséges 

n=30 

p-érték 

L-arginin, µmol/l 111.7 (103.7-119.6) 85.3 (80.01-91.03) p<0.05 

ADMA, µmol/l 0.69 (0.65-0.73) 0.42 (0.39-0.46) p<0.001 

SDMA, µmol/l 0.58 (0.52-0.64) 0.37 (0.34-0.40) p<0.001 

hsCRP, mg/l 17.5 (10.2-24.8) 5.4 (2.8-7.5) p<0.05 

  

AECOPD 

n=12 

 

Stabil COPD 

n=32 

 

L-arginine, µmol/l 126.8 (104.2-149.3) 105.9 (98.9-113.1) NS 

ADMA, µmol/l 0.80 (0.70-0.91) 0.64 (0.60-0.67) p<0.001 

SDMA, µmol/l 0.78 (0.63-0.92) 0.50 (0.45-0.55) p<0.001 

hsCRP, mg/l 19.6 (6.8-32.4) 16.4 (6.8-26.0) NS 

ADMA= aszimmetrikus dimethylarginin, SDMA=szimmetrikus dimethylarginin, hsCRP= 

high sensitivity C-reactive protein. 

4.4.2. AECOPD vs. stabil COPD összehasonlítás 

Az ADMA és az SDMA szignifikánsan magasabb volt az AECOPD csoportban, 

összehasonlítva a stabil COPD betegekkel (23. és 24. ábra), bár sem az L-arginin szintje (25. 

ábra), sem a hsCRP nem mutatott szignifikáns különbséget (7. táblázat). A ROC analízis 

alapján az ADMA (cut-off ≥0.69µmol/l, AUC:0.81, p=0.001) 75%-os szenzitivitással és 73%-

os specificitással, az SDMA (cut-off ≥0.57µmol/l, AUC: 0.91, p<0.001) pedig 92%-os 

szenzitivitással és 80%-os specificitással elkülönítette az AECOPD csoportot a stabil COPD 

betegektől. Többszörös regressziós analízis alapján, az SDMA szérum koncentráció ≥ 0.57 

µmol/l függetlenül képes (OR: 1.632, p=0.001) elkülöníteni az AECOPD betegeket a stabil 

betegektől.  A kapilláris pO2 szint szignifikánsan alacsonyabb volt az AECOPD csoportban 
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összehasonlítva a stabil COPD csoport alanyaival (p=0.01) (6. táblázat). Szignifikáns negatív 

korrelációt találtunk a hipoxia súlyosságát jelző kapilláris pO2 szintek és a serum ADMA szint 

között (p<0.05). (26. ábra) 

 

 

23. ábra: Szérum ADMA szintek exacerbált és stabil COPD betegekben egészségesekkel 

összehasonlítva 

Szérum ADMA koncentráció (µmol/l) exacerbációban szenvedő (AECOPD) és stabil COPD (COPD) 

betegekben, valamint egészséges kontroll csoportban. Az adatokat, mint átlag és 95% konfidencia 

intervallum formájában ábrázoltuk. 

 

 

24. ábra: Szérum SDMA szintek exacerbált és stabil COPD betegekben egészségesekkel 

összehasonlítva 

Szérum SDMA koncentráció (µmol/l) exacerbációban szenvedő (AECOPD) és stabil COPD 

betegekben, valamint egészséges kontroll csoportban. Az adatokat, mint átlag és 95% konfidencia 

intervallum formájában ábrázoltuk. 
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25. ábra: Szérum L-arginin szintek exacerbált és stabil COPD betegekben egészségesekkel 

összehasonlítva. 

Szérum L-arginin koncentráció (µmol/l) exacerbációban szenvedő (AECOPD) és stabil COPD 

betegekben, valamint egészséges kontroll csoportban. Az adatokat, mint átlag és 95% konfidencia 

intervallum formájában ábrázoltuk. 

26. ábra: Aszimmetrikus dimetilarginin és parciális kapilláris oxigén tenzió közti korreláció 

COPD betegekben 

A scatter plot diagram a szérum ADMA koncentráció (µmol/l) és a parciális kapilláris oxigén tenzió 

(Hgmm) közti korrelációt mutatja COPD betegekben. (Spearman korreláció, r=-0.34, p<0.05)  

kapilláris pO2 (Hgmm) 
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4.4.3. COPD betegek légzési elégtelenséggel 

16 betegnél észleltünk 90% alatti oxigén szaturációt. Sem az L-arginin szérum szintje, sem a 

derivátumainak (ADMA, SDMA) szérum szintje nem különbözött szignifikánsan a légzési 

elégtelen és a nem légzési elégtelen COPD-sek között.   

 

4.4.4. Exacerbációs gyakoriság - retrospektív adatgyűjtés 

A vizsgálatba bevont stabil COPD betegek kórházi ellátást igénylő exacerbációinak számát is 

vizsgáltuk a mintavételt megelőző egy évben és a mintavételt követő első és 5. évben. A stabil 

betegek vérvétel előtti egy évét retrospektíven szemlélve azt találtuk, hogy akiknek egy vagy 

több exacerbációjuk volt (8fő), azoknak szignifikánsan alacsonyabb volt az L-arginin szintjük 

azokhoz képest, akiknek nem volt exacerbációjuk (median: 91.90 µmol/l, IQR: 83.90-102.50 

vs. 111.70 µmol/l, IQR:100.20-122.20, p=0.02) (27. ábra). A vizsgálat utáni egy évet elemezve 

a vérvételkor stabil COPD betegeknél azt találtuk, hogy akiknek lettek exacerbációik (n=2), 

azoknak szintén alacsonyabb volt az L-arginin szintjük a többi beteghez képest, de ez a 

szignifikáns különbséget nem érte el (p=0.05) (28. ábra). Ez a különbség 5 éves követés 

adataiból már nem mutatkozott meg. Az 5 éves túlélést nézve az találtuk, hogy a stabil 

állapotban vizsgált betegek között az 5 éves túlélőkben (n=15) a hsCRP szignifikánsan 

alacsonyabb volt, mint az 5 évet meg nem éltek esetén (median: 6.00 mg/l, IQR: 3.20-61.00 vs. 

15.97 mg/l, IQR:10.09-29.30, p=0.028) (29. ábra).  
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27. ábra: Vérvizsgálat előtti egy évben regisztrált exacerbációk száma és a szérum L-arginin 

koncentráció (µmol/l ) összefüggése a stabil COPD csoportban 

Mintavétel előtti egy évben visszanézve a vizsgálatkor stabil COPD-s betegek múltbeli exacerbációit 

azt találtuk, hogy akiknek voltak exacerbációik (egy, vagy annál több), azoknak szignifikánsan 

(p=0.02) kevesebb volt az L-arginin szintjük. 

 

28. ábra: A szérum L-arginin koncentráció (µmol/l ) a vérvizsgálatot követő évben az 

exacerbáció alapján 

Mintavétel utáni első évben auditálva a vérvételkor még stabil COPD-s csoportot azt találtuk, hogy 

azoknak lett exacerbációja, akiknek alacsonyabb volt az L-arginin szintjük (p=0.05). 
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29. ábra: A szérumban mért hsCRP koncentráció (mg/l) az elhalálozott és túlélő csoportban  

Stabil állapotban vizsgált COPD betegek 5 éves túlélését nézve az találtuk, hogy az 5 éves túlélők 

esetén a hsCRP szignifikánsan (p=0.028) alacsonyabb volt a mintavétel pillanatában, mint az 5 évet 

meg nem éltek esetén. 

 

4.4.5. Béta adrenerg blokkoló terápia szerepe a mért paraméterek változásaiban és az 

exacerbációs gyakoriságban 

 

Tanulmányunk retrospektív fázisában a béta adrenerg blokkoló (BB) használat szerint is 

csoportosítottuk stabil és exacerbált betegeinket, ezen betegek megoszlását mutatja a 8. 

táblázat. 

 

8. táblázat: Béta adrenerg blokkoló használat szerinti megoszlás 

Mintavétel időpontjában: AECOPD 

 (n=12) 

Stabil COPD  

(n=32) 

BB kezelt (n=10) 5 5 

BB nem kezelt (n=34) 7 27 

 

A BB-val nem előkezelt alcsoportban a szérum hsCRP szignifikánsan magasabb volt az 

AECOPD betegekben a stabil COPD-s betegekhez képest (median: 30.04mg/l, IQR:15.04-

39.92 vs. 5.60mg/l, IQR:3.69-10.32 p=0.021) (30. ábra). Ha az AECOPD alcsoportban 
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vizsgáltuk a hsCRP és a BB kezelés közötti összefüggést, azt találtuk, hogy BB kezelt 

betegekben COPD exacerbációban szignifikánsan kisebb maradt a szérum hsCRP, mint BB 

kezelés nélküli csoportban (median: 3.3, IQR:2.32-7.4 vs. 30.04, IQR:15.04-39.92, p=0.01) 

(31. ábra). A BB előkezelt exacerbált COPD-s betegek alcsoportjában az ADMA magasabb 

volt (median: 0.93, IQR:0.85-0.97 vs. 0.69, IQR:0.64-0.78, p=0.06), mint BB nélküli 

exacerbációban, de ez nem érte a szignifikáns szintet, valószínüleg a kis mintaméret miatt (32. 

ábra). Mind az ADMA (p=0.003), mind az SDMA (p< 0.001) szignifikánsan magasabb volt 

az exacerbált betegekben a stabil betegekhez képest (33. ábra), ha a BB kezelést nem vettük 

figyelembe. BB előkezelt esetben ez a szignifikáns különbség megmaradt. Valamennyi 

vizsgált betegünk követése során azt találtuk, hogy nem volt szignifikáns korreláció BB 

előkezelés és az exacerbációk száma között a követési időszakban, és nem találtunk befolyást 

az 5 éves mortalitásra sem. Érdekes módon csak a nem-BB előkezelt alcsoportban mutatott a 

stabil állapotban levett hsCRP pozitív korrelációt az exacerbációk számával (p=0.003) (34. 

ábra).  

 

 

 

30. ábra: A szérum hsCRP koncentráció a béta adrenerg blokkolót nem szedő COPD és 

AECOPD csoportokban  

Béta adrenerg blokkolót nem szedő betegekben a szérum hsCRP szignifikánsan magasabb volt az 

AECOPD betegekben a stabil COPD-s betegekhez képest (p=0.021). 
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31. ábra: A szérum hsCRP koncentráció a béta adrenerg blokkolót szedő és nem szedő 

AECOPD alcsoportokban 

 AECOPD betegekben a béta adrenerg blokkoló (BB) kezelt alcsoportban szignifikánsan kisebb 

maradt a szérum hsCRP, mint a BB-t nem szedő alcsoportban (p=0.01). 

 

 

 

32. ábra: ADMA koncentráció a béta adrenerg blokkolót szedő és nem szedő AECOPD 

alcsoportokban  

Az AECOPD csoport béta drenerg blokkoló (BB) előkezelt alcsoportjában az ADMA 

tendenciaszerűen magasabb volt (p=0.06), mint BB kezelés nélküli alcsoportban. 
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33. ábra: COPD  vs AECOPD csoportokban mért szérum  ADMA és SDMA koncentráció 

(µmol/l )  

Mind az aszimmetrikus dimetilarginin (ADMA, p=0.005 ) és a szimmetrikus dimetilarginin (SDMA, 

p<0.001) szignifikánsan magasabb volt az exacerbált betegekben a stabil betegekhez képest, ha a 

béta adrenerg blokkoló kezelést nem vettük figyelembe. 

 

34. ábra: A szérum hsCRP koncentráció (mg/l) és az 5 éves exacerbációs ráta közötti 

korreláció 

Béta adrenerg blokkoló előkezelés nélküli alcsoportban a stabil állapotban levett hsCRP 

pozitív korrelációt (p=0.003) mutatott az 5 év alatt észlelt exacerbációk számával. 
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4.5. Eredményeink jelentősége 

 

Ismereteink alapján ez az első vizsgálat, ami igazolta, hogy a metilarginin derivátumai (ADMA, 

SDMA) és a prekurzor molekula, L-arginin szérum szintje emelkedett a COPD betegekben, 

összehasonlítva az egészségesekével. Továbbá kimutattuk, hogy ezeknek a molekuláknak a 

szérum szintje még magasabb az AECOPD betegcsoportban. Ezen markerek hozzájárulhatnak 

a COPD exacerbációjának korai diagnózisához. A szisztémás keringésben talált magasabb 

ADMA szint összefüggésben lehet mások megfigyeléseivel, melynek során a légúti mintában, 

például kilélegzett levegőben, valamint köpet felülúszóban emelkedett ADMA szintet találtak 

[127, 128]. Habár történt vizsgálat szérum ADMA szintjének összehasonlítására COPD, 

obstruktív alvási apnoe és overlap szindrómában szenvedő betegek között, de egészséges 

egyéneket nem vontak be ebbe a tanulmányba [129]. Eredményeink azt sugallják, hogy a BB 

előkezelés mérsékelheti a szisztémás gyulladásos választ, mint teszi ezt egyéb folyamatokban, 

így a hsCRP kevésbé informatív ezen speciális COPD alcsoportú betegek monitorozásában. 

Dilatatív cardiomiopathiában a BB terápia mellett csökkent TNF-α és IL-10 szinteket mértek 

[130]. Egy állakísérlet során azt találták, hogy a BB terápia csökkenti a légúti gyulladást az 

asztmás egérmodellekben, csökkenti a bronchoalveolaris öblítésben az eozinofil, az IL-13, az 

IL-10, az IL-5 és a TGF-β1 citokinek mennyiségét [131].   
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5. Diszkusszió 

5.1. Mikropartikulum vizsgálatokról irodalmi áttekintés eredményeim 

tükrében 

Az elmúlt években több kutatás zajlott endothel eredetű mikropartikulumok szerepéről a 

COPD-ben és emphysemában megfigyelhető endotheliális diszfunkcióval, endothel sejt 

károsodással kapcsolatban. Azonban még további tanulmányok szükségesek annak 

tisztázására, hogy az emelkedett endotheliális mikropartkulumoknak (EMP) szerepe van-e a 

betegség progressziójában, mert egyéb járulékos faktorok - mint például a dohányzási státusz, 

diabetes mellitus, hipertónia - módosíthatják a vizsgálati eredményeket [132]. 

A COPD-ben megjelenő exacerbációk hatása az endothelre eddigi kutatások szerint még nem 

teljesen tisztázott folyamat a COPD patogenezisében. Takahashi és munkatársai endothel 

eredetű mikropartikulum (EMP) értékeket vizsgált stabil, valamint exacerbálódott állapotú és 

exacerbáció utáni COPD-s betegcsoportok között. Az EMP-ok tüdőkapilláris eredetét vWF-

negatív EMP-ként definiálták, mert a vWF olyan EMP marker, mely nem expresszálódik a 

tüdőkapilláris sejteken, de a szisztémás erekben igen. A csoportok értékeit egészséges kontroll 

csoporttal is összehasonlították. CD144+ (VE-cadherin), CD31+/CD41- (PECAM) és CD62E+ 

(E-selectin) EMP-markerek esetében szignifikánsan magasabb értékeket mértek a stabil COPD-

s csoportban az egészséges önkéntesekhez képest, és az exacerbálódottakban a stabil állapotú 

betegekhez képest. Magasabb E-selectin pozitív EMP-szinteket mértek azoknál a betegeknél, 

akiknél gyakrabban fordult elő exacerbáció. Exacerbáció lezajlása után 28 nappal az E-selectin 

pozitív EMP-szintek visszatértek a stabil állapotú betegekben mért szintre, a PECAM pozitív 

EMP-szintek viszont magasak maradtak. Következtetésük szerint COPD-ben a tüdőkapillárisok 

endotheliális károsodása nemcsak exacerbáció alatt jelenik meg, hanem a tünetek megszűnése 

után is fennáll. A magasabb E-selectin pozitív EMP szintek így jelezhetik az exacerbációra való 

hajlamot COPD-ben [133]. Eredményeinket összehasonlítva a CD62E+ (E-selectin) EMP 

szintjében mi is magasabb értékeket mértünk exacerbációban a stabil COPD-s betegekéhez 

képest, ami utalhat az exacerbációban megjelenő fokozott gyulladás miatti endothel sejt 

aktivációra. 

Ismert, hogy az endothel eredetű keringő mikropartikulumok összefüggésbe hozhatók az 

endotheliális diszfunkcióval és az atherosclerosis mértékével, illetve biomarkerként 

felhasználhatók a vasculáris rizikó becslésére. Ezért feltételezik, hogy ezeknek a markereknek 

az értéke COPD-ben is emelkedett lehet a jelen lévő endotheliális károsodás miatt. Ezt az 

összefüggést vizsgálták COPD-s betegek és emphysemások között a CD144+, CD146+ és 
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CD31+/CD41- EMP-markerek esetében. A CD144+ és CD146+ EMP-ok esetében magasabb 

értékeket mértek COPD-ben és emphysemában egyaránt a kontroll csoporthoz képest. A 

COPD-s és emphysemás betegcsoport között azonban nem volt szignifikáns különbség a 

markerek szintjében. A CD31+/CD41- EMP-szint a FEV1 értékkel is korrelált. Az 

eredményekből arra következtettek, hogy az EMP-ok magasabb szintje összefüggést mutat a 

tüdőkárosodás súlyosságával, illetve hogy az endothel károsodás részt vehet a COPD 

progressziójában, így az EMP szám felhasználható biomarker lehet COPD-ben [134]. 

Thomashow és munkatársai (MESA csoport: Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease Study) szintén a keringő endothelialis MP-ok mennyiségét 

vizsgálták enyhe COPD-ben és emphysemában. CD31+ endothel sejt apoptotikus MP markert 

és CD62E+ sejtaktivációs MP markert vizsgáltak, melyek közül az előbbi enyhe COPD-ben és 

emphysemában is emelkedett volt, az aktivációs marker pedig súlyos COPD-ben és 

hiperinflációban volt magasabb. 180 betegnél végeztek a MP-ok áramlási cytometriás 

meghatározása mellett még CT vizsgálatot és spirometriát. A COPD-t a standard kritériumok 

szerint definiálták (FEV1/FVC). Az emphysema súlyosságát CT alapján határozták meg, 

emellett még a tüdő mikrovasculáris vérátáramlását, diffúziós kapacitást és a hiperinfláció 

mértékét vizsgálták. Arra következtettek, hogy az endothél sejtek apoptózisa a COPD és 

emphysema patogenezisében már korán megjelenik, ugyanakkor a sejtaktiváció csak súlyos 

COPD-ben és emphysemás hiperinflációban figyelhető meg [135]. 

Gordon és kollégái emelkedett endotheliális MP-értékeket mértek olyan dohányosokban, 

akiknél normális spirometriás értékek és csökkent diffúziós kapacitás volt megfigyelhető (korai 

tüdőkárosodás). Egészséges dohányosokban enyhén emelkedett EMP értékeket figyeltek meg, 

korai tüdőkárosodással rendelkező dohányosokban azonban jelentősen magasabb EMP szintet 

mértek. Az EMP-ok apoptotikus eredetét csökkent CD62E+/CD31+ arány és emelkedett 

CD42b-/CD31+ Annexin V-el koexpresszióban lévő markerek segítségével határozták meg. Az 

EMP-k tüdőkapilláris eredetét egy tüdőre specifikus enzimmel (ACE: angiotenzin konvertáló 

enzim) detektálták. Eredményeikből arra következtettek, hogy az emphysemában 

megfigyelhető kapilláris endothel apoptózisát monitorozni lehet a plazmában jelen lévő 

CD31+/Annexin V+ EMP-k szintjével [136]. A fentebbi eredményekkel szemben vizsgálatunk 

során a CD31 EMP-marker szintben nem volt megfigyelhető szignifikáns emelkedés a COPD-

s betegcsoportjainkban, de mi nem szorítkoztunk ACE pozitív mikropartikulumokra, és a 

betegcsoportjainkban mindig volt spirometria eltérés, a COPD diagnózisának megfelelően. 
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Az említett japán kutatócsoport (Takahashi és mtársai) egy újabb kutatásukban kapcsolatot 

keresett az emelkedett EMP szám és a COPD progressziója között. Prospektív vizsgálatuk során 

a VE-cadherin (CD144+), E-selectin (CD62E+), PECAM (CD31+/CD41-) EMP-ok száma és 

az éves FEV1 érték változása közötti összefüggést nézték. Előző tanulmányuk alapján [133] a 

gyakran exacerbáló COPD-s betegeknek stabil állapotban is magasabb E-selectin EMP értékük 

volt, ami fokozott endotheliális gyulladásra utal. Ez az endotheliális gyulladás pedig jelen 

feltevésük szerint fontos faktor lehet a rapid FEV1 csökkenésre vonatkozóan COPD-ben. 

Vizsgálatukban az E-selectin és VE-cadherin EMP-ok negatívan korreláltak az éves FEV1 érték 

változással (a PECAM EMP szám nem korrelált). Többváltozós lineáris regresszió analízis 

alapján csak az E-selectin EMP szint volt az egyetlen független paraméter stabil állapotú 

betegekben, mely kapcsolatban állt az éves FEV1 változással. A VE-cadherin EMP érték, 

leukocyta szám, GOLD stádium és a gyakori exacerbáció esetében ez nem volt megfigyelhető. 

AUC (area under curve) analízis szerint az E-selectin EMP szint megfelelően specifikusnak és 

szenzitívnek bizonyult a rapid FEV1 csökkenésre vonatkozóan. Így megállapították, hogy a 

magas E-selectin EMP szint stabil COPD-s betegekben prediktív értékű a gyors FEV1 

csökkenésre vonatkozóan egy év elteltével, így a betegség progresszió felmérésében 

használható biomarker lehet [137]. Összességében elmondható, hogy különböző stimulusok, 

mint maga a dohányzás, a dohányzás következtében kialakuló oxidatív stressz, valamint a 

COPD-ben megjelenő gyulladásos mediátorok hatása kapcsolatba hozható a fokozott MP 

képződéssel COPD-ben. Eddigi kutatások az EMP-ok szintjének változását vizsgálták a COPD-

ben fennálló gyulladással kapcsolatos tüdőkapilláris endothel károsodásra vonatkozóan. A mi 

vizsgálatunkban thrombocyta és monocyta eredetű MP-ok szintjében is találtunk szignifikáns 

különbséget. Stabil COPD-ben eddig a VE-cadherin, PECAM és E-selectin EMP szintek 

emelkedését írták le. Exacerbációban ezen markerek szintje magasabb volt, mint stabil COPD-

ben, ami fokozott endothel károsodásra utal. A tüdőkárosodás mértékével is kapcsolatba hozták 

az EMP-ok mennyiségét. Az említett 3 marker szintje a FEV1 ref%-al fordított arányú 

összefüggést mutatott. A MESA csoport a PECAM EMP esetében összefüggést talált a DLCO-

val, az MRI-vel felmért tüdő mikrovaszkuláris vérátáramlásával, és a CT alapján meghatározott 

emphysema súlyosság mértékével. Az E-selectin EMP-ok mennyisége jelentős összefüggést 

mutat az emelkedett reziduális volumen (RV) és a magas RV/TLC arány (TLC: totálkapacitás) 

szerinti hyperinfláció mértékével. Ezen eredmények azt jelezhetik, hogy az endothel károsodás 

szerepet játszhat a COPD és az emphysema patogenezisében. Az endothel károsodás nemcsak 

a tüdőerekben, hanem a szisztémés vaszkulatúrában is megjelenik, így az EMP-ok lokális és 

szisztémás eredetűek egyaránt lehetnek. A tüdőkapilláris eredetet az EMP-ok esetében a felszíni 
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vWF hiányával és az ACE jelenlétével lehet meghatározni. Súlyosabb stádiumban lévő COPD 

és emphysema társulása esetén az alacsonyabb EMP érték a tüdőparenchyma veszteséggel 

párhuzamos kapilláris ágy redukcióját tükrözheti emphysemában. Gyakran exacerbáló 

betegekben magasabb E-selectin értékek voltak megfigyelhetők. Az E-selectin EMP szint így 

utalhat az aktuális endothel gyulladás mértékére. A VE-cadherin és a PECAM EMP szintek 

pedig az endothel gyulladás következtében kialakuló endothel károsodást tükrözhetik. Azonban 

az emelkedett MP mennyiség hatásai a COPD patofiziológiájára vonatkozóan további 

vizsgálatokat igényel [94]. 

5.2. L-arginin útvonal szerepéről irodalmi áttekintés eredményeim 

tükrében 

5.2.1. Hipoxia hatása L-arginin útvonalra 

A hipoxia oxidatív stresszt aktivál, mely következtében emelkedhet a PRMT expressziója és 

csökkenhet a metabolizáló enzim, a diamino-dimetil-aminohydrolase (DDAH) aktivitása, mely 

az ADMA szint emelkedéséhez vezet, a megemelkedett produkción, valamint a gátolt 

degradáción keresztül [109]. Egyre több vizsgálat igazolja, hogy mindkét mechanizmus 

szerepet játszik a kardiovaszkuláris és pulmonális megbetegedésekben [138,139]. A légúti 

hiperreaktivitás experimentális modelljében az exogén L-arginin alkalmazásnak protektív 

hatását találták [139]. Ebből adódóan a megnövekedett szérum L-arginin szint egy adaptív 

válasz lehet a krónikus hipoxiára, mely helyi és szisztémás vaszkuláris remodellinghez 

vezethet. Mivel COPD-ben károsodik a gázcsere folyamata, kialakulhat tartós hipoxémia a 

megnövekedett diffúziós távolság, csökkent ventilláció vagy alveolaris struktúra sérülések 

miatt, így az L-arginin kedvező hatása fontos lehet a krónikus hipoxia okozta szisztémás 

károsodások prevenciójában [140]. Ezzel összhangban nemrégiben egy vizsgálat kimutatta, 

hogy a dohányzás okozta hipoxia által indukált endoteliális celluláris diszfunkció mérséklődött 

L-arginin hozzáadására, vagy a DDAH-2 túlprodukciójára [141]. Az L-arginin hatása az NO 

termelésre krónikus hipoxiában még nem teljesen tisztázott. Érdekes, hogy a hosszú időn át 

orálisan adagolt L-arginin nem javította a hipoxia indukált pulmonális vaszkuláris 

remodellinget, se a jobb kamra hipertrófiát [142], feltehetőleg azért, mert az intracellularis 

arginin koncentráció nem emelkedett az L-arginin szuplementáció során. Több vizsgálat 

kimutatta, hogy az L-arginin stimulálja a NO produkciót oxidatív stresszben, gyulladásban és 

iszkémiában [143]. Ezzel ellentétesen, egy in vitro vizsgálat arról számolt be, hogy az L-

arginin, ami az ADMA-val verseng DDAH enzimhez való kötődésben, dózisfüggő módon 

gátolja a DDAH aktivitást, s ezzel az NO termelés indirekt csökkenését eredményezi [144]. 

 



63 

5.2.2. L-arginin és ADMA közti kapcsolat pulmonális betegségekben 

Az L-arginin a NOS és argináz hatására metabolizálódhat. Az argináz az első lépés a sejt 

proliferációhoz szükséges polyamine termelődésben. Az ADMA gátolja a NOS-t, de nem 

gátolja az argináz aktivitást, s így több L-arginin áll az argináz rendelkezésére, és ennek 

következtében megnöveli a tüdőben az életképes endotelsejt számot [145]. Vizsgálatunk során 

az L-arginin és ADMA szignifikánsan magasabb volt a COPD betegek szérumában. Habár a 

magas ADMA koncentráció kapcsolatban áll az endoteliális diszfunkcióval és a kardio- és 

cerebrovaszkuláris események rizikójával, ugyanakkor ismertek olyan adatok is, hogy az 

ADMA jótékony hatással bír angioproliferatív betegségekben, mint amilyen a daganat vagy a 

tüdőfibrózis [138]. Leírták, hogy állatkísérletben az ADMA infúziót követő metakolin teszt 

során szignifikánsan megnövekedett tüdő rezisztenciát és csökkent dinamikus compliance-t 

találtak [146]. Ezek az afiziológiás változások összefüggésben voltak a tüdő szignifikánsan 

megnövekedett kollagén tartalmával. Továbbá, a tüdő homogenizátumaiban a felülúszóban a 

nitrit szignifikáns csökkenése a karbamid szint és az argináz aktivitás megnövekedésével járt 

együtt. Ezek a változások ADMA bevitelével visszafordíthatóak voltak. Az ADMA kezelés 

stimulálta az argináz aktivitást és a kollagén képződést egerek tüdő fibroblastjaiban [146]. 150 

COPD akut exacerbációjában vizsgált beteg ADMA, SDMA és L-arginin szintjeinek 

összefüggéseit vizsgálták a 6 éves túléléssel egy 2017 nyarán megjelent közleményben. Mind 

az ADMA, mind az SDMA szintek magasabbak voltak a 6 év múlva nem élők esetében. Kor 

és társbetegség illesztett COX analízis során az ADMA a 6 éves túlélés független befolyásoló 

tényezőjének adódott [147]. Ezek az adatok azt a hipotézist támasztják alá, hogy az ADMA 

szerepet játszhat a légúti megbetegedésekben, mégpedig a NOS gátlásán és a megemelkedett 

argináz aktivitáson keresztül. 

5.2.3. Hipoxia exacerbációban és ADMA/SDMA termelődés 

Vizsgálatainkkal direkt összefüggést találtunk a COPD betegek hipoxiájának súlyossága és a 

szérum ADMA koncentrációja között. Mind az ADMA szérum koncentrációja, mind az SDMA 

szignifikánsan magasabb volt COPD-AE betegekben, összehasonlítva a stabil COPD 

betegekével. Állatvizsgálatok igazolták, hogy az akut hipoxiás kondícionálás megnöveli a 

hipoxiás toleranciát [109], továbbá az endogén ADMA okozta eNOS gátlása hozzájárul a 

hipoxiás tolerancia fokozásához [109]. Számos adat igazolja, hogy az ADMA gátló hatását 

koncentráció függő módon fejti ki a különböző NOS izoformokra [145,146]. Az ADMA-nak 

ezen protektív hatása valószínűleg a gyulladás indukálta iNOS aktivitásának dózis dependens 

gátlásának útján valósul meg, megelőzve azt, hogy a tüdőben különböző hipoxiás eredetű 

károsodások alakuljanak ki [148]. Ismert, hogy proinflammatórikus utak aktiválódnak COPD-
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ben és AECOPD-ben [149], elősegítve a gyulladásos folyamatokat, melyek károsak lehetnek, 

miközben az ADMA kedvező szerepet játszhat a hipoxiás tolerancia elősegítésével. Az ADMA 

megnöveli a proinflammatórikus mediátorok (pl. TNF-α, IL-8) képződését, és aktiválja a NF-

κβ útvonalat, serkenti a monociták endoteliális sejtekhez való kötődését [140]. Az infekciók 

akut fázisában azt észlelték, hogy megnő az SDMA szintje párhuzamosan egyéb gyulladásos, 

infekciós markerekkel, mialatt az ADMA koncentrációja nem tér el az egészségesekben mért 

értékektől. Érdekes módon az akut gyulladás oldódása során az ADMA szint emelkedése volt 

megfigyelhető, párhuzamosan az inflammatórikus markerek csökkenésével, miközben az 

SDMA szint változatlan maradt [119]. A citokinek, mint az IL-1 [150], IL-6 [151] és a 

procalcitonin [152] mind felerősítik az iNOS expresszióját, valamint az NO termelődését. A 

proinflammatorikus citokinek in vitro kettős hatással bírnak az ADMA-iNOS rendszerre [153]. 

Az IL-1 stimulálja az iNOS-t és párhuzamosan aktiválja DDAH termelődését, mely az ADMA 

szint csökkenését eredményezi, nettó hatásként a NO túlprodukciója következik be [153]. A 

proinflammatórikus citokinek hatása az SDMA szintre ez idáig még nem tisztázott. Egy 2002-

ben megjelent vizsgálatban az SDMA szérum szint szignifikánsan magasabb volt szeptikus 

betegekben és szoros korrelációt mutatott a gyulladásos markerekkel [154]. Feltételezésünk 

szerint, az emelkedett L-arginin szérum koncentráció krónikus hipoxiában egy adaptív válasz 

lehet, és alacsony szintje összefüggést mutathat a magasabb exacerbációs gyakorisággal. 

 

5.2.4. A C-reaktív protein korlátai AECOPD diagnosztikájában 

Ezen vizsgálatunkban a hsCRP nem volt alkalmas különválasztani az AECOPD betegeket a 

stabil csoporttól. A CRP számos infekciós és gyulladásos folyamatban emelkedett lehet, így 

nem specifikus a COPD-re [155]. Jelenlegi adatok alapján a CRP önmagában nem alkalmas 

elkülöníteni az infekciós és nem infekciós eredetű AECOPD eseményeket. Kutatócsoportunk 

korábban kimutatta, hogy iszkémiás stroke vonatkozásában az idő függvényében eltérő módon 

kell a hsCRP emelkedést értelmezni: míg a hsCRP szérumszint korai megemelkedése 

arterioszklerózisra utal és rizikófaktora az iszkémiás stroke kialakulásának, addig a hsCRP 

késői emelkedése a stroke szubakut fázisában poszt-stroke infekciókra utal és képes előre 

jelezni egy szubklinikai fázisban levő infekciót [116]. Hasonló lehet a helyzet COPD-ben, 

mivel a CRP emelkedése összefügg az infekcióval és függ meghatározásának idejétől is. 

Stroke-hoz hasonlóan szükség lenne egy nagy, átfogó vizsgálatra ahhoz, hogy igazoljuk a 

hsCRP és az L-arginin metabolitjainak (ADMA, SDMA) a COPD exacerbációjában betöltött 

esetleges additív szerepét [156].  
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A COPD speciális klinikai entitás, melyben a krónikus hipoxia, a tüdő krónikus gyulladása, 

szisztémás gyulladás és ezek eredményeként vaszkuláris gyulladás együttesen van jelen és az 

akut exacerbációk felerősítik ezeket a patológiai folyamatokat [157,158]. Vizsgálataink alapján 

azt feltételezzük, hogy az ADMA és az SDMA nem csak az endoteliális diszfunkció 

prediktorai, de az exacerbációnak is lehetséges előrejelzői. Nagy létszámú, longitudinális, 

prospektív vizsgálatok tisztázhatnák az ADMA és SDMA prediktív szerepét és klinikai 

jelentőségét az exacerbáció monitorozásában. 

 

5.3. Biomarkerek szerepe 2017-ben COPD exacerbációban 

 

A legújabb vizsgálatok szerint a COPD exacerbáció diagnózisának megállapításában a szérum 

CRP szint csak a tünetekkel együtt értékelve használható [159]. Prognosztika tekintetében a 

gyakori exacerbáció előre jelzésére elfogadott a stabil fázisban a fibrinogén meghatározása. 

Ugyancsak felhasználható, ha a fibrinogén, CRP és fvs szám együttesen emelkedett. Igazoltnak 

tekinthető az inflammoma prediktív értéke is. A súlyosság jelzésére, mortalitásra prediktív az 

inflammoma és a szív biomarkerei. Terápiaválasztásra gyakorolt hatás szempontjából 

megállapítható, hogy az exacerbáció eosinophil típusát a köpet és a vér (%-os és abszolút 

számban) eosinophil száma beazonosítja, de nincs egyetértés a határértékben. A vírus etiológiát 

jelzi a vér és a köpet CXCL-10 tartalma, de ennek a használhatósága további vizsgálatokat 

igényel. Bakteriális eredetre egyszerűsége miatt is továbbra is ajánlható a köpet purulens 

voltának vizsgálata, annak tudatában, hogy érzékenysége és specificitása nem100%-os. A 

procalcitonin magas szintje bakteriális eredetet valószínűsít, antibiotikum kezelést indikál. 

Alacsony szintjénél a bakteriális ok valószínűtlen. Közepes értéknél egyéb adatokból kell 

dönteni. Biomarker panelt illetően izgalmas a köpet IL-1 béta, szérum CXCL-10 és vér 

eosinophil szám kombinációja, de megerősítő utánvizsgálatok szükségesek [160]. 
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6. Új megállapítások 
 

1. Igazoltuk, hogy a stabil COPD-s betegek vérében szignifikánsan magasabb az össz-

mikropartikulumok száma, a thrombocyta eredetű CD61 és CD41, az endothel eredetű CD62E, 

valamint a leukocyta eredetű CD13 markerrel jelzett mikropartikulum mennyisége az 

egészséges kontroll csoporthoz képest, s ez a különbség CVDvel társult és anélküli esetekben 

is megmaradt. 

  

2. Igazoltuk, hogy az AECOPD-s betegek szisztémás keringésében szignifikánsan 

magasabb  az össz-mikropartikulumok száma, a thrombocyta eredetű CD61 és CD41, 

az endothel eredetű CD62E, a leukocyta eredetű CD45 és CD13, a monocyta eredetű CD14, és 

a vörösvértest eredetű glycophorin A markerrel jelzett MP-ok szintje a kontroll csoporthoz 

képest, és ez a különbség CVDvel társult és anélküli esetekben is megmaradt. 

 

3. Szignifikáns különbséget tártunk fel a stabil és az exacerbálódott betegcsoport között a 

CD42a (thrombocyta marker), a CD62E (endothel sejt marker), és a CD14 (monocyta marker) 

értékekben, utóbbi csoportban emelkedettebb értékeket találtunk. 

 

4. Igazoltuk, hogy a metilált arginin derivátumok (ADMA, SDMA) és a prekurzor L-arginin 

molekula szérum szintje emelkedett a COPD betegekben, összehasonlítva az 

egészségesekével.  

 

5. Kimutattuk továbbá, hogy ezeknek a molekuláknak a szérum szintje még magasabb a 

COPD exacerbációja során. 

 

6. Kimutattuk, hogy az alacsony L-arginin szint magasabb COPD exacerbációs gyakorisággal 

jár együtt.  

 

7. Érdekes módon kizárólag a béta adrenerg blokkolót nem szedő alcsoportban, stabil 

állapotban levett hsCRP mutatott pozitív korrelációt az exacerbációk számával (p= 0.003). 

Saját adataink szerint a béta adrenerg blokkolót szedő COPD betegekben a szisztémás 

keringésben mért hsCRP koncentráció kevésbé informatív az exacerbáció monitorozásában.  
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  Introduction 

 COPD is an obstructive airway disease associated with chronic airway 
infl ammation ( 1 ). Recent studies indicated an association of COPD with an 
abnormal infl ammatory response of the lung leading to hypoxia, in addition 
to a systemic infl ammation which coexist with vascular remodeling ( 2 ). Acute 
exacerbations aggravate these pathological processes ( 3 ). Th is highlights the 
importance of potential biomarkers for early recognition of patients with 
acute exacerbation. 

 Th e relationship between hypoxia and the L-arginine-NO pathway 
is dual: hypoxia not only induces nitric oxide (NO) overproduction ( 4 ), 
but also facilitates protein arginine methylation ( 4 ). NO is produced 
by the conversion of L-arginine into L-citrulline by nitric-oxide syn-
thase (NOS) ( 5 ). Th ree NOS isoforms have been identifi ed: endothelial 

      Abstract

  Background:  Acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease 

(AECOPD) remains a major cause of mortality. Clinical criteria of AECOPD are 

subjective. Biomarkers for AECOPD may aid in the initiation of early treatment. 

Increased production of asymmetric and symmetric dimethylarginine (ADMA, 

SDMA) is related to hypoxia. In COPD, a rise in ADMA results in a shift of 

L-arginine breakdown, contributing to airway obstruction. We aimed to compare 

serum levels of ADMA, SDMA and L-arginine in patients with and without 

AECOPD.    Methods:  L-arginine metabolites quantifi ed by high-performance liquid 

chromatography in venous blood samples and partial capillary oxygen pressure 

were prospectively investigated in 32 patients with COPD, 12 with AECOPD and 

30 healthy subjects.    Results:  Both ADMA and SDMA were signifi cantly higher in 

AECOPD compared to stable COPD (p = 0.004 and p < 0.001, respectively). Oxygen 

content in capillaries correlated with serum ADMA concentration. However, the 

concentration of L-arginine was not different between AECOPD and stable COPD. 

Both ADMA and SDMA separated AECOPD with high sensitivity and specifi city 

(AUC: 0.81, p = 0.001; AUC: 0.91, p < 0.001, respectively). A cut-off value ≥0.57 for 

SDMA was an independent variable to confi rm AECOPD in a regression model (OR: 

1.632, p = 0.001). All markers were signifi cantly higher in the sera of both patient 

groups compared to the controls (p < 0.05, respectively).    Conclusions:  COPD is 

associated with elevated L-arginine, ADMA and SDMA serum levels. In patients 

with AECOPD, production of ADMA and SDMA are more pronounced presumably 

due to more severe hypoxic insult. Methylated arginine derivatives in the sera 

may help early recognition of AECOPD.     
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NOS (eNOS), inducible NOS (iNOS) and neuronal 
NOS (nNOS). Whereas eNOS and nNOS are mostly 
 calcium/calmodulin-dependent, iNOS can be induced 
in response to hypoxia ( 6 ) or infl ammation ( 7 ). NOS 
activity can be reduced by the accumulation of endog-
enous inhibitors such as asymmetric dimethylarginine 
(ADMA), which has recently been recognized as being 
associated with lung disease ( 8 – 10 ). Due to the eff ect 
of hypoxia on protein arginine methylation, ADMA is 
generated. 

 Although ADMA causes endothelial dysfunction by 
inhibiting eNOS, it also increases hypoxic tolerance ( 11 ). 
Arginine methylation of cellular proteins is catalyzed by 
protein arginine methyltransferases (PRMT). Recently, 
increased lung ADMA levels and ADMA/L-arginine 
ratios were found due to PRMT2 over-expression 
under chronic hypoxic conditions. Th is suggests that 
structural and functional changes caused by hypoxia 
may be linked to ADMA metabolism ( 12 ). Recent data 
suggest that the metabolism of methylarginine by the 
pulmonary system signifi cantly contributes to circulat-
ing ADMA and SDMA levels ( 13 ). Circulating ADMA 
levels have been assessed in a variety of systemic car-
diovascular diseases, and are increased in conditions 
associated with hypoxia, ischemic stroke, renal failure, 
pulmonary hypertension, heart failure, and hypercho-
lesterolemia ( 14 ). Despite these lines of evidence point-
ing towards ADMA and SDMA as potential systemic 
biomarkers of diff erent clinical stage of COPD, this has 
not been tested. 

 C-reactive protein (CRP) is increased in most forms 
of tissue damage, infl ammation, and/or infection ( 15 ). 
CRP predicts death and cardiovascular complications in 
several diseases including infl ammatory diseases ( 16 ), 
sepsis ( 17 ), pulmonary diseases ( 18 ), coronary heart 
diseases ( 19 ) and ischemic stroke ( 20 ). Th e interplay 
between ADMA and infl ammation is a relevant issue 
because both factors, ADMA/SDMA and CRP, have 
been implicated in endothelial dysfunction in humans 
( 21 – 23 ). Patients with COPD have elevated CRP levels 
compared to controls ( 24 ), and CRP was extensively 
evaluated as potential diagnostic and predictive bio-
marker in patients with AECOPD. However the wide 
range of variation in elevated CRP level was probably 
due either to diff erent causes of AECOPD (bacterial 
vs. non-bacterial) or other infl uential factors such as 
inhaled corticosteroids ( 25 ). 

 Identifying novel biomarkers for recognition of 
patients with AECOPD seems to be highly valuable. To 
our knowledge, there is no data on comparing serum 
L-arginine, ADMA and SDMA levels between patients 
with stable COPD and AECOPD. We therefore aimed 
to compare the serum level of the precursor molecule 
L-arginine and its metabolites (ADMA and SDMA) 
as markers of vascular changes due to hypoxia and 
potential markers of acute infl ammation/infection, and 
the acute-phase reactant hsCRP as a classic infection 
marker in patients with/without AECOPD.  

  Material and Methods 

 Th e study protocol was approved by the Regional 
Local Ethics Committee at University of Pecs, Faculty 
of Medicine (approval number: 3950, issued on 28th 
January, 2011) and informed consent was obtained from 
each patient. Anonymous blood donors served as age-
matched healthy controls (n = 30). 

  Subjects 
 A total of 44 patients with COPD were recruited into this 
prospective study. Patients with COPD were enrolled 
from Department of Pulmonology at University of Pecs, 
Hungary. COPD was defi ned according to the Global 
initiative for chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 
guidelines ( 26 ). Exclusion criteria were chronic renal 
failure (eGFR < 50 and/or creatinine >120 μmol/l) and 
decline to participate in the study. 

 Severity of COPD was classifi ed as follows: I = mild, 
FEV 1  ≥ 80% predicted (n = 3); II = moderate, 50% ≤ FEV 1
< 80% predicted (n = 23); III = severe, 30% ≤ FEV 1 < 50% 
predicted (n = 9); IV = very severe, FEV 1 < 30% predicted 
or FEV 1 < 50% predicted plus chronic respiratory failure 
(CRF) (n = 9). CRF (n = 16) was defi ned when PaO2 ≤
55mmHg, or oxygen saturation ≤ 88% was measured 
twice over a three week period. 

 Exacerbations of COPD (AECOPD, n = 12) were 
defi ned as “an event in the natural course of the dis-
ease characterized by a change in the patient's baseline 
dyspnea, cough and/or sputum that is beyond normal 
day-to-day variations, acute onset, which may warrant 
a change in regular medication” ( 1 ). In this subgroup, 
three patients were classifi ed into class II and III respec-
tively, and six patients into class IV according to the 
above-mentioned criteria. 

 Th e medical history concerning previous coronary 
artery disease, myocardial infarction, diabetes mellitus, 
hypertension, dyslipidaemia, stroke, current cigarette 
smoking and orally taken medication was obtained from 
all patients. A history of hypertension was defi ned as the 
use of antihypertensive drugs or blood pressure more 
than 140/90 mmHg on at least two separate occasions. 
Diabetes mellitus was defi ned as the use of anti-diabetic 
drugs or a fasting plasma glucose value ≥7.0 mmol/L.  

  Blood sampling and determination of arginine 
derivatives and hsCRP 
 Partial oxygen pressure (capillary pO 2 ) was analyzed 
from capillary blood taken from the earlobe. Fasting 
venous blood samples were drawn and serum samples 
were frozen within 60 minutes and stored at -70°C 
until analysis. Serum high-sensitivity C-reactive pro-
tein (hsCRP) was measured by automated fl uorescence 
immunoassay (BRAHMS Kryptor, Hennigsdorf, Ger-
many). Th e amino-acid content of the blood serum 
samples was retrieved by solid-phase extraction (SPE) 
method and was quantifi ed by high-performance liquid 
chromatography (HPLC) after derivatization. SPE of 
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the analytes was performed as previously described ( 27 , 
 28 ). Arginine and homoarginine were detected at λ ex =
337 nm, λ em = 520 nm, and λ em = 454 nm was used for 
asymmetric dimethylarginine (ADMA) and symmetric 
dimethylarginine (SDMA).  

  Statistical analysis 
 Data were evaluated using SPSS software package (Ver-
sion 19.0, SPSS Inc, Chicago, USA). Categorical data 
were summarized by means of absolute and relative 
frequencies (counts and percentages). Quantitative data 
were presented as mean and 95% confi dence interval, as 
well as mean ± SD. Th e Kolmogorov–Smirnov test was 
applied to check for normal distribution. Due to nor-
mally distributed data, parametric methods (chi-square 
test for categorical data, Student- t  test for continuous 
data) were used for demographic and clinical data. Non-
parametric method (Mann–Whitney test) was used for 
hsCRP, L-arginine, ADMA and SDMA. Multiple logistic 
regression analysis was applied to confi rm indepen-
dent predictors. Cut-off  value was calculated by a ROC 
analysis. Correlation analysis was performed calculating 
Spearman's correlation coeffi  cient (r). A  p -value < 0.05 
was considered statistically signifi cant.   

  Results 

 Demographic and clinical data are summarized in  Table 1.   

  COPD vs. healthy subjects 
 Levels of L-arginine were signifi cantly higher in 
recruited patients (n = 44) compared to healthy subjects 

(p < 0.05). Concentration of ADMA and SDMA were 
also signifi cantly higher in patients compared to healthy 
controls (p < 0.001, respectively). Serum level of hsCRP 
was also signifi cantly higher in the COPD group (p <
0.05) (see Table  2 ).   

  AECOPD vs. stable COPD 
 Both ADMA and SDMA were signifi cantly higher (p < 
0.001, respectively) in AECOPD compared to stable 
COPD patients (Figures  1  and  2 ); however, neither the 
levels of precursor molecule L-arginine  (Figure  3 ) nor 
hsCRP showed signifi cant diff erence (see Table  2 ). Based 
on a ROC analysis, both ADMA (cut-off  ≥ 0.69 μmol/l, 
AUC: 0.81, p = 0.001) with a sensitivity of 75% and  Table 1.    Demographic and clinical data   

Healthy 
N = 30

AECOPD 
N = 12

Stable COPD 
N = 32  p -value

Age, years 51.1 ± 3.4 64.9 ± 9.2 59.3 ± 9.6 0.10

Male (%) 15 ( 50 ) 6 ( 50 ) 14(44) 0.71

Smoking (%) 6 ( 20 ) 4 ( 33 ) 8(25) 0.53

CAD (%) NA 6 ( 50 ) 7(22) 0.06

Hypertension (%) NA 10 (83) 18 (56) 0.17

Diabetes (%) NA 3 ( 25 ) 7 ( 22 ) 0.51

Stroke (%) NA 2 ( 17 ) 4 ( 13 ) 0.72

ICS therapy NA 10 (83) 20 (63) 0.19

CRF (%) NA 7 (58) 9 ( 28 ) 0.06

LTOT (%) NA 5 ( 42 ) 8 ( 25 ) 0.12

Number of AE in 
previous year

NA 6 ( 50 ) 7 ( 22 ) 0.05

CBG pO 2 , mmHg NA 52.2 ± 7.2 60.5 ± 11.5 0.02

SpO 2 % NA 86 ± 5 89 ± 9 0.45

Creatinine, μmol/l 82.7 ± 13.5 81.2 ± 30.4 73.9 ± 27.6 0.53

   Values are presented as mean ± SD or as numbers (relative percentages), respectively 
(chi-square test and one-way ANOVA test); CAD: coronary artery disease, COPD: chronic 
obstructive pulmonary disease, AECOPD: COPD with acute exacerbation, ICS: inhaled 
 corticosteroid therapy, CRF: chronic respiratory failure (if SpO 2  < 90%) on admission, LTOT: 
long-term oxygen therapy, AE: acute exacerbation episode, CBG pO 2 : partial pressure of 
oxygen in capillary blood gas, SpO 2 : saturation of oxygen measured by pulse oximetry.   

 Table 2.    Serum concentration of the L-arginine pathway metabolites and 
hsCRP in patients with COPD  

COPD 
N = 44

Healthy 
N = 30  p -value

L-arginine, μmol/l 109.5 (96.4–123.8) 84.1 (78.9–91.0) <0.05

ADMA, μmol/l 0.67 (0.59–0.78) 0.41 (0.38–0.46) <0.001

SDMA, μmol/l 0.54 (0.43–0.65) 0.36 (0.33–0.39) <0.001

hsCRP, mg/l 7.8 (4.1–22.7) 3.4 (2.2–7.5) <0.05

AECOPD 
N = 12

Stable COPD 
N = 32

L-arginine, μmol/l 119.9 (102.7–144.9) 104.7 (91.5–117.9) 0.07

ADMA, μmol/l 0.83 (0.68–0.95) 0.63 (0.57–0.72) <0.001

SDMA, μmol/l 0.68 (0.60–0.98) 0.46 (0.41–0.56) <0.001

hsCRP, mg/l 11.9 (4.5–33.8) 7.5 (4.1–21.3) 0.53

   COPD: chronic obstructive pulmonary disease, AECOPD: COPD with acute exacerbation, 
Stable COPD: COPD without acute exacerbation, ADMA: asymmetric dimethylarginine, 
SDMA: symmetric dimethylarginine, hsCRP: high-sensitivity C-reactive protein. Data are 
shown as median (25th–75th percentiles). Mann–Whitney U-test.   
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 Figure 1.    Serum ADMA levels in COPD patients with and without acute 
exacerbation compared to healthy subjects. Serum concentration of ADMA (μmol/l) 
is shown in COPD patients with acute exacerbation (AECOPD), stable COPD and in 
healthy subjects (HS). Data are presented as mean and 95% confi dence interval.  
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specifi city of 73%, and particularly SDMA (cut-off  
≥0.57 μmol/l, AUC: 0.91, p < 0.001) with a sensitivity of 
92% and specifi city of 86%, diff erentiated patients with 
AECOPD from stable COPD. SDMA was found as an 
independent variable in a multiple regression model 
including age, gender, co-morbidities, serum creatinine 
and L-arginine to verify AECOPD (OR: 1.632, 95% 
CI:0.75–2.5, p = 0.001). Using a ROC analysis, a cut-off  
value of ≥0.57 μmol/l for SDMA discriminated AECOPD 
with a sensitivity of 92% and specifi city of 86% (AUC: 
0.91, p < 0.001). Capillary pO 2  was signifi cantly lower in 

patients with AECOPD compared to stable COPD (p =
0.01) (Table  1 ). We also found a signifi cant negative cor-
relation between partial capillary O 2  pressure refl ecting 
severity of hypoxia and serum ADMA level (p < 0.05) 
(Figure  4 ). 

  COPD patients with chronic respiratory failure (CRF) 
 Levels of L-arginine or its derivatives (ADMA, SDMA) 
in patients with CRF (n = 16) were not diff erent from 
the levels in patients without CRF. Nevertheless, con-
centration of hsCRP was signifi cantly higher in COPD 
patients with CRF (mean: 25.2, 95% CI: 5.9–44.4 vs. 
6.5, 2.9–10.0, p = 0.008). CRF was not associated with 
AECOPD.   

  Discussion 

 To our knowledge this is the fi rst study to demonstrate 
that methylarginine derivates (ADMA and SDMA) and 
their precursor L-arginine, are increased in the blood of 
patients with COPD compared to healthy subjects. We 
also demonstrated that the levels of SDMA and ADMA 
are further elevated in patients with AECOPD, and pro-
vide surrogate information in the diagnosis of COPD 
exacerbation with high sensitivity and specifi city. 

 Our data obtained by analyzing systemic circulation 
extend observations of other studies demonstrating 
elevated ADMA levels in airway samples (i.e., exhaled 
breath condensate and induced sputum supernatant) 
( 29 , 30 ). Although blood ADMA levels were also com-
pared among patients with COPD, obstructive sleep 
apnea and overlap syndrome, healthy subjects were not 
included in the previous analyses ( 31 ). 
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 Figure 2.    Serum SDMA levels in COPD patients with and without acute 
exacerbation compared to healthy subjects. Serum concentration of SDMA (μmol/l) 
is shown in COPD patients with acute exacerbation (AECOPD), stable COPD and in 
healthy subjects (HS). Data are presented as mean and 95% confi dence interval.  
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 Figure 3.    Serum L-arginine levels in COPD patients with and without acute 
exacerbation compared to healthy subjects. Serum concentration of L-arginine (μmol/l) 
is shown in COPD patients with acute exacerbation (AECOPD), stable COPD and in 
healthy subjects (HS). Data are presented as mean and 95% confi dence interval.  
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 Figure 4.    Correlation between partial capillary oxygen pressure and ADMA in 
patients with COPD. Correlation between partial capillary oxygen pressure (mmHg) 
and serum concentration of ADMA (μmol/l) is shown in COPD patients. (Pearson 
correlation, r = −0.34, p < 0.05, scatter plot diagram).  
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  Association between L-arginine and hypoxia 
 We found that serum level of the precursor molecule 
L-arginine was elevated in the peripheral blood in 
patients with COPD. In experimental model of air-
way hyper reactivity, the exogenous administration of 
L-arginine resulted in a protective eff ect, though it was 
diff erent depending on airway level and pre-treatment 
duration ( 32 ). In addition, the total length of vessels 
within the gas exchange region of the hypoxic lungs was 
signifi cantly increased after L-arginine supplementa-
tion ( 32 ). Taking that into consideration, an elevated 
serum L-arginine level might be an adaptive response to 
chronic hypoxia associated with local and systemic vas-
cular remodeling. As COPD is accompanied by altered 
gas-exchange which causes sustained systemic hypox-
emia because of an increased diff usion distance, poor 
ventilation, or loss of alveolar structures, the benefi cial 
eff ect of L-arginine can also be important in prevention 
of systemic hypoxic insults ( 33 , 34 ). 

 In accordance with this, a recent study reported that 
endothelial cell dysfunction induced by hypoxia due to 
smoking was attenuated by the addition of L-arginine or 
by overexpression of DDAH-2 ( 35 ). However, the eff ect 
of L-arginine on the NO-pathway under chronic hypoxia 
remains controversial. Interestingly, the long-term oral 
L-arginine administration has failed to improve the 
hypoxia-induced pulmonary vascular remodeling and 
right ventricular hypertrophy ( 36 ), presumably because 
the intracellular arginine is not increased during L-argi-
nine supplementation ( 5 ). Several studies have shown 
that L-arginine stimulates NO-overproduction in oxi-
dative stress, infl ammation and ischemia ( 37 ). On the 
contrary, a recent in vitro study reported a dose-depen-
dent inhibition of DDAH activity by L-arginine, which 
competes with ADMA for binding to DDAH resulting 
in decreased NO production ( 38 ).  

  Link between L-arginine and ADMA in pulmonary 
diseases 
 In addition to L-arginine, ADMA was also signifi cantly 
higher in the serum of patients with COPD in our cohort. 
L-arginine can be metabolized by NOS and arginase, and 
arginase is the fi rst step in polyamine production neces-
sary for cellular proliferation. ADMA inhibits NOS, but 
it does not inhibit arginase activity, which result in a 
greater L-arginine bioavailability to arginase and there-
fore increases viable pulmonary endothelial cell number 
( 39 ). Although endothelial dysfunction and increased 
risk of various cardio- and cerebrovascular incidents 
are associated with high ADMA-concentrations, sev-
eral studies point towards a potential benefi cial eff ect 
of ADMA, mainly in the context of angioproliferative 
diseases such as cancer and pulmonary fi brosis ( 32 ). 

 It has also been reported that ADMA infusion results 
in signifi cantly enhanced lung resistance and decreased 
dynamic compliance in response to methacholine in an 
animal model ( 40 ). Th ese aphysiologic changes were 
associated with signifi cantly increased lung  collagen 

content. Furthermore, a signifi cant decrease of nitrite in 
lung fl uid was accompanied by elevated lung fl uid urea 
and arginase activity in lung homogenates ( 40 ). Th ese 
changes were reversed after completion of ADMA 
administration. In addition to this, arginase activity 
and collagen formation was stimulated by treatment 
with ADMA in mouse lung fi broblasts ( 40 ). Th ese data 
support the hypothesis that ADMA may play a role 
in airway diseases through the inhibition of NOS and 
enhancement of arginase activity ( 40 ).  

  Superimposed hypoxic events in AECOPD and ADMA/
SDMA production 
 We observed that levels of ADMA, and particularly 
SDMA, were higher in patients with AECOPD com-
pared to stable COPD. Th is indirectly suggested that 
acute hypoxia may contribute to elevation of these 
molecules in the serum. Th erefore, we correlated serum 
levels of ADMA and SDMA with oxygen content in 
capillaries. Th is indicated a direct correlation between 
the severity of an acute hypoxic episode in patients with 
COPD and their serum ADMA-concentration. We may 
hypothesize that such an elevation of ADMA in acute 
hypoxia may be benefi cial. Animal data suggests that 
acute hypoxic conditioning increases hypoxic tolerance 
( 12 ). Furthermore, inhibition of eNOS, but not iNOS, 
by endogenous ADMA also mediates enhancement of 
hypoxic tolerance ( 12 ). Several data support that ADMA 
exerts its inhibitory eff ect in a concentration-dependent 
manner on diff erent isoforms of NOS ( 39 , 40 ). Th is 
protective eff ect of ADMA may be exerted via a dose-
dependent inhibition of infl ammation induced iNOS 
activity, preventing the deleterious consequences that 
such hypoxic insults provoke in the lung ( 41 ). 

 Our observation that ADMA and SDMA are elevated 
in the acute exacerbation of COPD may also refl ect that 
this pathway is not only linked to hypoxia, but also to 
infl ammation: proinfl ammatory pathways are activated 
in COPD and also in acute exacerbation ( 42 ). although 
ADMA may play a benefi cial role by improving hypoxic 
tolerance, it also promotes infl ammation by inducing 
oxidative and nitrosative stress in lung epithelial cells, 
which can be deleterious in COPD ( 12 , 43 ). ADMA 
increases the generation of the downstream proinfl am-
matory mediators TNF-α and IL-8, and it activates the 
NF-κβ pathway and the binding of monocytes to endo-
thelial cells ( 34 ). During the acute phase of infection, a 
substantial increase of SDMA was observed parallel to 
infl ammatory/infection markers, while ADMA concen-
tration was similar to healthy subjects ( 23 ). 

 Interestingly, the resolution of acute infl ammation 
secondary to infectious process was associated with a 
clear-cut rise in ADMA levels coincident with a marked 
decline in biomarkers of infl ammation and nitrosa-
tive stress, while SDMA levels remained unchanged 
throughout ( 23 ). Cytokines like IL-1 ( 44 ), IL-6 ( 45 ) and 
procalcitonin ( 46 ) all amplify the expression of iNOS, 
as well as NO-production. Pro-infl ammatory cytokines 
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in vitro have a dual eff ect on the ADMA-iNOS system 
( 47 ). IL-1 stimulates iNOS and activates parallel DDAH 
resulting in decreased ADMA levels, with a net eff ect of 
NO overproduction ( 47 ). Th e eff ect of pro-infl ammatory 
cytokines on SDMA levels has still not been clarifi ed. 
In a recent study, SDMA serum levels were signifi cantly 
elevated in patients with sepsis and closely correlated 
with biomarkers of infl ammation ( 48 ).  

  Limitation of C-reactive protein in diagnostics of 
AECOPD 
 In our cohort, hsCRP did not distinguish patients with 
AECOPD from the stable COPD group. CRP is increased 
in response to a number of infectious and infl ammatory 
conditions, but is not specifi c to either COPD or acute 
exacerbation of COPD ( 49 ). CRP was not able to discrim-
inate infectious from noninfectious causes of AECOPD 
( 49 ), but serves as a useful monitoring marker indicating 
resolution of the primary insult and infl ammation. We 
have recently shown the time-dependent diff erential role 
of hsCRP in risk assessment related to ischemic stroke: 
the early increase in hsCRP level refl ects atherosclerosis 
and therefore a risk for ischemic stroke, while its late 
elevation in the subacute phase of stroke was a risk factor 
for post-stroke infection, presumably refl ecting the initial 
subclinical phase of infection ( 20 ). A similar situation 
may characterize COPD, where CRP is elevated due to 
its association with infection, and depends on the time of 
investigation. Th ere is also a great need for longitudinal 
studies that could prove the role of hsCRP and L-arginine 
metabolites (ADMA, SDMA) as predictors of AECOPD, 
similar to stroke ( 50 ). 

 Importantly, COPD is a special clinical entity, where 
chronic hypoxia, chronic lung infl ammation and sys-
temic infl ammation coexist, leading to vascular infl am-
mation and acute exacerbations even aggravate these 
pathological processes ( 2 , 3 ). Th erefore, our fi ndings 
suggest that ADMA and particularly SDMA are not only 
determinants of endothelial dysfunction, but also bio-
markers of AECOPD. Longitudinal studies are required 
to determine the role of methylated arginine derivatives 
as prospective biomarkers that may aid in prediction of 
acute exacerbation and its outcome in COPD.    

   Abbreviations  

 AECOPD    COPD with acute exacerbation 
    ADMA    asymmetric dimethylarginine 
    AUC    area under the curve 
    COPD    chronic obstructive pulmonary disease 
    CRP    C-reactive protein 
    DDAH    dimethylarginine dimethylaminohydrolase 
    HPLC    high-performance liquid chromatography 
    IL    interleukin 
    PCT    procalcitonin 
    ROC    receiver operating characteristic 
    NO    nitric oxide 
    NOS    nitric oxide synthase 

    PRMT    protein arginine methyltransferase 
    SDMA    symmetric dimethylarginine     
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Metilált arginin származékok szerepe a stabil és 
az exacerbált COPD betegeknél: követéses vizsgálat

dr. Ruzsics István1, dr. Biri Bernadett2, dr. Nagy Lajos2, dr. Kéki Sándor2, 
dr. Sárosi Veronika1, dr. Horváth Ildikó3, dr. Bogár Lajos4, dr. Molnár Tihamér4

1Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, 
Tüdőgyógyászati Osztály, Pécs, 

2Debreceni Egyetem, Alkalmazott Kémia Tanszék, Debrecen
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ÁOK, Pulmonológiai Klinika, Budapest
4Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs

A COPD exacerbáció korai felismerése jelentős fontosságú a betegség progressziójának lassításában. 
Az aszimmetrikus és szimmetrikus dimetilargininek (SDMA és ADMA) az endothelialis diszfunkció mar-
kerei, a hypoxiás inzultus pedig fokozott arginin metilációt indukál. Célunk a szérum L-arginin, SDMA 
és ADMA szintek összehasonlítása stabil (S) és akut exacerbációban (AE) szenvedő COPD betegeknél. 
Prospektív tanulmányunkba összesen 44 COPD-vel diagnosztizált beteget vontunk be 2010-ben. Egy ré-
szük (COPD-AE, n=12) exacerbáció miatt hospitalizált volt. A COPD-S (n=32) csoport tagjait a járóbeteg 
rendelésen észleltük. Vénás vért vettünk a biomarkerek (L-arginin, ADMA, SDMA és hsCRP) elemzéséhez. 
Eredményeinket normál kontrollokkal (NC, n=30) hasonlítottuk össze. Emellett kapilláris vérgáz analí-
zis történt a hypoxia súlyosságának meghatározására. Összehasonlítottuk a mintavételt megelőző egy év 
és az azt követő öt év súlyos exacerbációinak számát. A COPD-AE csoport szignifi kánsan hypoxiásabb 
volt (p=0,01) a stabil betegekéhez képest és szignifi kánsan magasabb SDMA és ADMA értékeket találtunk 
(p=0,004 és p<0,001). Sem a prekurzor molekula L-arginin, sem a hsCRP nem mutatott szignifi káns különb-
séget a két csoport között. Az ADMA (AUC:0,81, p=0,001), és különösen az SDMA (AUC: 0,91, p<0,001) 
nagy érzékenységgel és specifi citással különítette el az akut exacerbációt a stabil COPD-től. A COPD-AE 
verifi kálására SDMA ≥0,57 cut-off értéket találtunk (OR:1,632, p=0,001). A betegcsoportokban, a NC-hoz 
képest minden marker szignifi kánsan magasabb volt. A stabil betegekben mért alacsonyabb L-arginin szint 
magasabb exacerbációs gyakorisággal mutatott összefüggést. COPD-ben emelkedett L-arginin, SDMA és 
ADMA szérum szinteket találtunk. Míg az exacerbációban az SDMA és ADMA szintek sokkal magasabbak, 
valószínűleg a súlyosabb hipoxiás inzultus miatt, az alacsonyabb L-arginin szérum koncentráció magasabb 
exacerbációs ráta rizikójával jár. 
Kulcsszavak: ADMA, SDMA, COPD

Role of methylated arginine derivatives in stable and exacerbated COPD patients: a follow-up study 
Early recognition of COPD exacerbations is of utmost importance in slowing down the progression of the 
disease. Asymmetric and symmetric dimethyl arginines (ADMA and SDMA) are markers of endothelial dys-
function and hypoxic insult, in turn, induces increased arginine methylation. Our objective was to compare 
serum levels of L-arginine, SDMA and ADMA in stable COPD patients (COPD-S) and COPD patients with 
acute exacerbation (COPD-AE). In 2010 in our prospective study a total of 44 patients diagnosed with 
COPD were included. Subjects of the COPD-AE group (n=12) were hospitalized due to acute exacerba-
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A COPD egy krónikus légúti gyulladással járó ob-
struktív tüdőbetegség (1). Ma már tudjuk, hogy 
a COPD nem csak a hörgők gyulladásos folya-
mata, mely hypoxiához vezet, de egy szisztémás 
gyulladás is, amelyhez vascularis remodelling is 
társul (2). Az akut exacerbációk súlyosbítják ezt 
a patológiás folyamatot (3). Ez kiemeli annak 
fontosságát, hogy új biomarkereket találjunk az 
akut exacerbáció korai észleléséhez. A kapcso-
lat a hypoxia és az L-arginin – nitrogén-monoxid 
(NO) útvonal között kettős. A hypoxia nem csak 
az NO túlprodukcióját indukálja, hanem elősegíti 
a fehérjék arginin-metilációját is (4). Az NO ter-
melődése során a nitrogén-monoxid szintáz (NOS) 
segítségével L-argininből L-citrullin készül (5). 
Három fajta NOS izoformot identifi káltak: endo-
thelialis NOS (eNOS), indukálható NOS (iNOS) 
és a neuronális NOS (nNOS). Míg az eNOS és 
nNOS többnyire kalcium-/kalmodulin-függő, 
az iNOS keletkezhet oxigénhiány (6) vagy gyul-
ladásos folyamat során is (7). A NOS aktivitását 
csökkentik bizonyos endogén inhibitor moleku-
lák, mint amilyen az aszimmetrikus dimetilarginin 
(ADMA). Az ADMA szerepét tüdőbetegségekben 
is vizsgálták (8–10). A hypoxia hatására ADMA 
termelődik. Felvetődött, hogy az eNOS gátlása ré-
vén endothel diszfunkciót okozó ADMA, bizonyos 

tüdőbetegségekben növeli a hypoxiás toleranciát 
(11). A sejt fehérjék arginin metilációja a protein 
arginin metiltranszferáz (PRMT) enzim segítségé-
vel történik. Újabb kutatások során krónikus hy-
poxiában emelkedett ADMA szintet, valamint AD-
MA/L-arginin arányt találtak a tüdő szövetében, 
melyet fokozott PRMT2 aktivitással hoztak össze-
függésbe. Ez azt sugallja, hogy a hypoxia okozta 
strukturális és funkcionális változások kapcsolat-
ban lehetnek az ADMA metabolizmussal (12). Az 
újabb eredmények azt mutatják, hogy a tüdőben 
zajló fokozott metilarginin termelődés szignifi kán-
san hozzájárul a keringő ADMA és SDMA szin-
tek emelkedéséhez. Az ADMA szérum szintjének 
emelkedését kapcsolatba hozták a számos cardio-
vascularis betegséggel (ischaemiás stroke, vese-
elégtelenség, pulmonalis hypertonia, szívelégte-
lenség, hypercholesterinaemia) (14). Mindezek 
az evidenciák arra ösztönöztek bennünket, hogy 
a COPD különböző klinikai stádiumaiban vizsgál-
juk az ADMA és SDMA szinteket. Emellett egy 
klasszikus infekciós markert, a C-reaktív proteint 
(CRP) is vizsgáltuk. A CRP, a máj által termelt 
akut fázis protein, amelynek szintje különféle szö-
veti károsodások, gyulladások és fertőzések során 
megemelkedik (15). CRP a mortalitás és a cardio-
vascularis komplikációk prediktora súlyos gyul-

tion, while subjects of the COPD-S group (n=32) were selected from our outpatients' clinic. Venous blood 
samples were collected to analyze biomarkers (L-arginine, SDMA, ADMA and hsCRP). The results were 
compared to those of healthy subjects (NC, n=30). In addition, capillary blood gas analysis was performed 
to determine the severity of hypoxia. In 2016, in the retrospective part of our study, the number of exacer-
bations from one year prior to, and fi ve years following the sampling of blood were assembled. Results: 
Patients with AECOPD were found to have signifi cantly more severe hypoxia (p=0.01) and signifi cantly 
more elevated levels of SDMA and ADMA compared to patients with stable COPD (p=0.004 and p<0.001, 
respectively). Neither precursor molecule L-arginine nor hsCRP exhibited a signifi cant difference between 
the two groups. ADMA (AUC:0.81, p=0.001) and SDMA (AUC:0.91, p=0.001) separated acute exacerba-
tion from stable COPD with increased sensitivity and specifi city. A cut-off value of ≥ 0.57 was detected 
to confi rm COPD-AE (OR:1.632, p=0.001). All markers were signifi cantly more elevated in both patient 
groups compared to NC. A low L-arginine level was associated with higher exacerbation frequency. COPD 
is linked to increased L-arginine, ADMA and SDMA serum levels. While markedly higher levels of SDMA 
and ADMA were found in patients with COPD-AE, probably due to a more severe hypoxic insult, the lower 
L-arginine serum concentration may carry a higher chance of exacerbation rate. 
Key-words: ADMA, SDMA, COPD
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ladásos megbetegedésekben (16), sepsisben (17), 
tüdőbetegségben (18), szívkoszorúér-betegségek-
ben (19) és ischaemiás stroke-ban (20). Az L-ar-
ginin útvonal és a szisztémás gyulladás kölcsön-
hatása lényeges kérdés, mivel mindkettő szerepet 
játszik az endothel diszfunkcióban (21–23). Egy 
szisztematikus áttekintés arra a következtetésre 
jutott, hogy a COPD-ben szenvedő betegek CRP 
szintje magasabb, átlagosan 1,86 mg/l-rel, mint 
a kontrollcsoportoké (24). A CRP-t széles körben 
vizsgálták, mint lehetséges diagnosztikai és prog-
nosztikai markert a COPD exacerbációjában. Az 
emelkedett CRP szint hátterében álló okok: bak-
teriális vagy nem bakteriális eredetű exacerbáció 
vagy más befolyásoló faktorok, mint például az 
inhalációs corticosteroidok használata (25).

Új biomarkerek azonosítása a COPD-AE ko-
rai felismerésében rendkívül fontos klinikai szem-
pontból, hiszen hamarabb lehet az adekvát terápiát 
elkezdeni. Ezért célunk az L-arginin útvonal mar-
kereinek (L-arginin, ADMA, SDMA) vizsgálata 
volt prospektív módon stabil és exacerbációban 
szenvedő COPD betegek szérumában, valamint 
egészségesekben. Ezen kívül a klasszikus infekciós 
marker CRP és az L-arginin útvonal markerei kö-
zötti összefüggések feltárására is törekedtünk. Ta-
nulmányunk második, retrospektív részében, egy öt 
éves utánkövetés során auditáltuk az exacerbációs 
események számát, hogy a vizsgált markerek pre-
dikciós erejéről információt nyerjünk.

Anyag és módszer 

A vizsgálati protokollt a Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Karának Regionális 
Helyi Etikai Bizottsága hagyta jóvá. A vizsgálatba 
bevont betegek beleegyezési nyilatkozatot írtak alá.  
A  kontrollcsoportban 30 egészséges embertől is 
történt vérvétel, a kor megjelölésével. 

Betegek
2010-ben a prospektív vizsgálatunkba összesen 44 
COPD beteget válogattunk be a Pécsi Tudomány-
egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika Tüdőgyógyá-
szati Osztályán fekvő és szakrendelésén megjelent 

betegek közül. A COPD diagnosztikai kritériumá-
nak valamennyi beteg megfelelt, FEV1/FVC érté-
kük 70% alatti volt. Súlyossági beosztásuk a GOLD 
2010-ben érvényes beosztása szerint történt (26), 
a következőképp: I=enyhe:FEV1≥referencia 80%,
II=közepes:referencia 50%≤FEV1<referencia 80%, 
III=súlyos:referencia 30%≤FEV1<referencia 50%, 
IV=nagyon   súlyos:FEV1<referencia 30% vagy 
FEV1<referencia 50% plusz krónikus légzési elég-
telenség áll fenn. A COPD exacerbációját a GOLD 
megállapításaira alapoztuk: az alap dyspnoe mérté-
kének súlyosbodása, a szokásos napi ingadozástól 
eltérő köhögés/vagy köpetürítés súlyosbodása, akut 
rohamok előfordulása, melyek miatt a korábbi medi-
káció változtatásra szorult (1), és kiegészítettük azon 
kritériummal, hogy az alany fekvőbeteg intézményi 
ellátást (osztályos vagy sürgősségi) vett igénybe. 
Vizsgálatunk második fázisában 2016-ban retros-
pektíven az elektronikus beteg dokumentációnkból 
(PTE-KK, eMEDsol) kigyűjtöttük valamennyi be-
vont beteg exacerbációjának számát a mintavételt 
megelőző egy évből, valamint a mintavételt követő 
5 évből. Kizárási kritérium a krónikus veseelégte-
lenség (eGFR<50ml/min/1,73m2 és/vagy a szérum 
kreatinin >120μmol/l), az ismert malignus betegség 
és a vizsgálatban való részvétel elutasítása volt. Az 
anamnézisben minden betegnél kitértünk a korábbi 
szívkoszorúér-betegség, szívinfarktus, diabetes mel-
litus, magas vérnyomás, dyslipidaemia és a stroke 
előfordulására, a jelenlegi dohányzási szokásokra és 
a rendszeres otthoni gyógyszerelésre. Valamennyi 
betegnél alap kapilláris artériás vérgáz vizsgálat is 
történt a helyi klinikai gyakorlatnak megfelelően.

Az L-arginin derivátumok 
és a hsCRP meghatározása
Éhomi vénás vérmintát vettünk le a szakrendelé-
sen megjelent stabil COPD betegektől, valamint az 
osztályra COPD exacerbáció miatt felvételre ke-
rült betegektől a felvételüket követő nap reggelén. 
A szérum mintát lefagyasztottuk mínusz 70 C fok-
ra az analízisig. A szérum hsCRP mérése automa-
ta fl uorescence immunoassay (BRAHMS Kryptor, 
Hennigsdorf, Germany) segítségével történt. Az 
L-arginin, ADMA és SDMA méréséhez a vérmin-
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ta aminosav tartalmát solid-phase extraction (SPE) 
metodikával (27, 28) nyertük ki és high-perfor-
mance liquid chromatography (HPLC) segítségével 
mértük meg. Az arginin és homoarginin detektá-
lásához λex=337nm, λem=520nm, az ADMA és az 
SDMA detektálásához λem=454nm paramétereket 
használtunk. Ezek a mérések a Debreceni Egyetem 
Alkalmazott Kémia Intézetében történtek.

Statisztikai analízis
Az analízishez SPSS szoftvert (Version 19.0, 
SPSS Inc, Chicago, USA) használtunk. A kategó-
rikus adatok összegzéséhez az abszolút és relatív 
gyakoriságok átlagait használtuk (számok és szá-
zalékok). A kvantitatív adatok átlagait és a 95% 
konfi dencia intervallumokat mutattuk be, vala-

mint az átlag ± Standard Deviáció értékeket adtuk 
meg. A Kolmogorov-Smirnov tesztet használtuk 
a normalitás meghatározására. A normális elosz-
lást mutató adatok esetén, mint a demográfi ai és 
a klinikai adatok, parametrikus módszereket hasz-
náltunk (chi-négyzet próbát a kategorikus adatok 
és Student-t tesztet a folyamatos adatok analízisé-
re). Non-parametrikus módszert (Mann-Whitney 
teszt) használtunk a hsCRP, L-arginin, ADMA és 
SDMA esetén. Többszörös logisztikus regressziós 
analízist használtunk a független prediktorok meg-
határozására. A cut-off értékeket ROC analízissel 
határoztuk meg. A korrelációs analízishez a Spear-
man-féle korrelációs koeffi cienst számítottuk ki. 
A 0,05-nél kisebb p értéket tekintettük szignifi -
kánsnak. 

2. táblázat L-arginin, ADMA, SDMA és hsCRP stabil és exacerbált COPD betegekben és egészségesekben

összes COPD (N=44) Egészséges (N=30) p-value

L-arginin (µmol/l) 111,7 (103,7–119,6) 85,3 (80,01–91,03) P<0,05

ADMA (µmol/l) 0,69 (0,65–0,73) 0,42 (0,39–0,46) P<0,001

SDMA (µmol/l) 0,58 (0,52–0,64) 0,37 (0,34–0,40) P<0,001

HsCRP (mg/l) 17,5 (10,2–24,8) 5,4 (2,8–7,5) P<0,05

AE-COPD (N=12) Stabil COPD (N=32)

L-arginin (µmol/l) 126,8 (104,2–149,3) 105,9 (98,9–113,1) NS

ADMA (µmol/l) 0,80 (0,70–0,91) 0,64 (0,60–0,67) P<0,001

SDMA  (µmol/l) 0,78 (0,63–0,92) 0,50 (0,45–0,55) P<0,001

HsCRP (mg/l) 19,6 (6,8–32,4) 16,4 (6,8–26,0) NS

Rövidítések: ADMA: aszimmetrikus dimetilarginin;  SDMA: szimmetrikus dimetilarginin

1. táblázat Demográfi ai és klinikai adatok

Egészséges (N=30) COPD-AE (N=12) Stabil COPD (N=32) p-érték

Kor, évek 51,1±3,4 64,9±9,2 59,3±9,6 NS

Férfi  (%) 15 (50) 6 (50) 14(44) NS

Dohányzó (%) 6 (20) 4 (33) 8 (25) NS

COPD súlyosság NA 2,8 (2-4) 2,5 (1-4) NS

Ischaemiás szívbet. (%) NA 6 (50) 7(22) NS

Hipertónia (%) NA 10 (83) 18 (56) NS

Diabétesz (%) NA 3 (25) 7 (22) NS

Stroke anamnézis (%) NA 2 (17) 4 (13) NS

Kreatinin (µmol/l) 82,7±13,5 81,2±30,4 73,9±27,6 NS

Rövidítések: COPD: krónikus obstruktív tüdőbetegség; COPD-AE: krónikus obstruktív tüdőbetegség akut exacerbációban
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Eredmények
A demográfi ai és klinikai adatokat az 1. táblázat-
ban összesítettük. 

COPD és egészséges csoport 
összehasonlítása
Az L-arginin szint szignifi kánsan magasabb volt 
a tanulmányba bevont 44 betegnél, összehasonlít-
va az egészséges kontrollcsoporttal (p<0,05). Az 
ADMA és SDMA szintje is szignifi kánsan maga-
sabb volt az egészséges csoporttal összehasonlítva 
(p<0,001). A hsCRP szérum szintje szintén szig-
nifi kánsan emelkedett a COPD betegek esetében 
(p<0,05), (2. táblázat).

COPD-AE betegek összehasonlítása 
a stabil COPD betegekkel
Az ADMA és az SDMA szignifi kánsan maga-
sabb volt az COPD-AE csoportban, összehason-
lítva a stabil COPD betegekkel (1. és 2. ábra), bár 
sem az L-arginin szintje (3. ábra), sem a hsCRP 
nem mutatott szignifi káns különbséget (2. táblá-
zat). A ROC analízis alapján az ADMA (cut-off 
≥0,69μmol/l, AUC:0,81; p=0,001) 75%-os szen-
zitivitással és 73%-os specifi citással, az SDMA 
(cut-off ≥0,57μmol/l, AUC:0,91; p<0,001) pedig 
92%-os szenzitivitással és 80%-os specifi citással 
elkülönítette a COPD-AE csoportot a stabil COPD 
betegektől. Többszörös regressziós analízis alap-
ján, az SDMA szérum koncentráció ≥0,57 μmol/l 
függetlenül képes (OR:1,632; p=0,001) elkülöníte-
ni a COPD-AE betegeket a stabil betegektől. A ka-
pilláris pO2 szint szignifi kánsan alacsonyabb volt 
az COPD-AE csoportban összehasonlítva a stabil 
COPD csoport alanyaival (p=0,01), (1. táblázat). 
Szignifi káns negatív korrelációt találtunk a hypoxia 
súlyosságát jelző kapilláris pO2 szintek és a szérum 
ADMA szint között (p<0,05), (4. ábra).

COPD betegek légzési elégtelenséggel
16 betegnél észleltünk 90% alatti oxigén szaturá-
ciót. Sem az L-arginin szérum szintje, sem a deri-
vátumainak (ADMA, SDMA) szérum szintje nem 
különbözött szignifi kánsan a légzési elégtelen és 
a nem légzési elégtelen COPD-sek között. 

1. ábra Szérum ADMA szintek stabil és exacerbált 
COPD betegekben egészségesekkel összehasonlítva 
Szérum ADMA koncentráció (μmol/l) exacerbációban szenvedő 
(AECOPD) és stabil COPD (COPD) betegekben, valamint egészséges 
kontroll csoportban. Az adatokat, mint átlag és 95% konfi dencia 
intervallum formájában ábrázoltuk.

2. ábra Szérum SDMA szintek stabil és exacerbált 
COPD betegekben egészségesekkel összehasonlítva 
Szérum SDMA koncentráció (μmol/l) exacerbációban szenvedő 
(AECOPD) és stabil COPD betegekben, valamint egészséges kontroll 
csoportban. Az adatokat, mint átlag és 95% konfi dencia intervallum 
formájában ábrázoltuk.

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

1,5

1,2

0,9

0,6

0,3

p=0,03

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

Sz
ér

um
 A

D
M

A,
 μ

m
ol

/l
 (m

ea
n,

 9
5%

 C
I)

Sz
ér

um
 S

D
M

A,
 μ

m
ol

/l
 (m

ea
n,

 9
5%

 C
I)

 AECOPD COPD Egészséges

 AECOPD COPD Egészséges



76  |  MEDICINA THORACALIS | 70. ÉVF. 2.

EREDETI KUTATÁSI EREDMÉNYEK  |  2017. ÁPRILIS

Exacerbációs gyakoriság – 
retrospektív adatgyűjtés
A vizsgálatba bevont stabil COPD betegek kórházi 
ellátást igénylő exacerbációinak számát is vizsgál-
tuk a mintavételt megelőző egy évben és a mintavé-
telt követő első és 5. évben. A stabil betegek vérvé-

tel előtti egy évét retrospektíven szemlélve azt ta-
láltuk, hogy akiknek egy vagy több exacerbációjuk 
volt, azoknak szignifi kánsan alacsonyabb volt az 
L-arginin szintjük (5. ábra). A vizsgálat utáni egy 
évet elemezve a vérvételkor stabil COPD betegek-
nél azt találtuk, hogy akiknek lettek exacerbációik, 
azoknak szintén szignifi kánsan alacsonyabb volt az 
L-arginin szintjük (6. ábra). Ez a különbség 5 éves 
követés adataiból már nem mutatkozott meg. Az 5 
éves túlélést nézve az találtuk, hogy a stabil álla-
potban vizsgált betegek között az 5 éves túlélőkben 
a hsCRP szignifi kánsan alacsonyabb volt, mint az 5 
évet meg nem éltek esetén (7. ábra).

Megbeszélés

Ismereteink alapján ez az első vizsgálat, ami iga-
zolta, hogy a metilarginin derivátumai (ADMA, 
SDMA) és a prekurzor molekula, L-arginin szérum 
szintje emelkedett a COPD betegekben, összeha-
sonlítva az egészségesekével. Továbbá kimutattuk, 
hogy ezeknek a molekuláknak a szérum szintje 
még magasabb a COPD-AE betegcsoportban. Ezen 
markerek hozzájárulhatnak a COPD exacerbációjá-
nak korai diagnózisához. A szisztémás keringésben 
talált magasabb ADMA szint összefüggésben lehet 
mások megfi gyeléseivel, melynek során a légúti 
mintában, például kilélegzett levegőben, valamint 
köpet felülúszóban emelkedett ADMA szintet talál-
tak (29, 30). Habár történt vizsgálat szérum ADMA 
szintjének összehasonlítására COPD, obstruktív al-
vási apnoe és overlap szindrómában szenvedő bete-
gek között, de egészséges egyéneket nem vontak be 
ebbe a tanulmányba (31). 

A hypoxia oxidatív stresszt aktivál, mely kö-
vetkeztében emelkedhet a PRMT expressziója és 
csökkenhet a metabolizáló enzim, a diamino-di-
metil-aminohydrolase (DDAH) aktivitása, mely 
az ADMA szint emelkedéséhez vezet, a megemel-
kedett produkción, valamint a gátolt degradáción 
keresztül (12). Egyre több vizsgálat igazolja, hogy 
mindkét mechanizmus szerepet játszik a cardiovas-
cularis és pulmonalis megbetegedésekben (32, 33). 
A légúti hiperreaktivitás experimentális modelljé-
ben az exogén L-arginin alkalmazásnak protektív 

p<0.05

4. ábra ADMA és parciális kapilláris oxigéntenzió 
közti korreláció COPD betegekben 
A scatter plot diagram a szérum ADMA koncentráció (μmol/l) és a 
parciális kapilláris oxigén tenzió (Hgmm) közti korrelációt mutatja 
COPD betegekben. (Spearman korreláció, r=-0.34, p<0,05)

3. ábra Szérum L-arginin szintek stabil és exacerbált 
COPD betegekben egészségesekkel összehasonlítva. 
Szérum L-arginin koncentráció (μmol/l) exacerbációban szenvedő 
(AECOPD) és stabil COPD betegekben, valamint egészséges kontroll 
csoportban. Az adatokat, mint átlag és 95% konfi dencia intervallum 
formájában ábrázoltuk.

160

140

120

100

80

60

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4
20 30 40 50 60 70 80

p<0,001

p<0,001

p<0,05

Sz
ér

um
 L

-a
rg

in
in

, μ
m

ol
/l

 (m
ea

n,
 9

5%
 C

I)
Sz

ér
um

 A
D

M
A 

(μ
m

ol
/l

)

 AECOPD COPD Egészséges

Kapilláris pO2 (Hgmm)



MEDICINA THORACALIS | 70. ÉVF. 2.  |  77

2017. ÁPRILIS  |  EREDETI KUTATÁSI EREDMÉNYEK

hatását találták (33). Ebből adódóan a megnöveke-
dett szérum L-arginin szint egy adaptív válasz lehet 
a krónikus hypoxiára, mely helyi és szisztémás vas-
cularis remodellinghez vezethet. Mivel COPD-ben 
károsodik a gázcsere folyamata, kialakulhat tartós 
hypoxaemia a megnövekedett diffúziós távolság, 
csökkent ventiláció vagy alveoláris struktúra sérülé-
sek miatt, így az L-arginin kedvező hatása fontos le-
het a krónikus hypoxia okozta szisztémás károsodá-
sok prevenciójában (34). Ezzel összhangban nem-
régiben egy vizsgálat kimutatta, hogy a dohányzás 
okozta hypoxia által indukált endothelialis cellularis 
diszfunkció mérséklődött L-arginin hozzáadására, 
vagy a DDAH-2 túlprodukciójára (35). Az L-argi-
nin hatása a NO termelésre krónikus hypoxiában 
még nem teljesen tisztázott. Érdekes, hogy a hosz-
szú időn át orálisan adagolt L-arginin nem javította 
a hypoxia indukált pulmonalis vascularis remodel-
linget, se a jobb karma hypertophiát (36), feltehe-
tőleg azért, mert az intracellularis arginin koncent-
ráció nem emelkedett az L-arginin szupplementáció 
során. Több vizsgálat kimutatta, hogy az L-arginin 
stimulálja a NO produkciót oxidatív stresszben, 
gyulladásban és ischaemiában (37). Ezzel ellenté-

tesen, egy in vitro vizsgálat arról számolt be, hogy 
az L-arginin, ami az ADMA-val verseng DDAH en-
zimhez való kötődésben, dózisfüggő módon gátolja 

7. ábra Vérvizsgálat utáni 5 évben a túlélők száma 
és a mért hsCRP összefüggése 
Stabil állapotban vizsgált COPD betegek 5 éves túlélését nézve 
az találtuk, hogy az 5 éves túlélők esetén a hsCRP szignifi kánsan 
(p=0,028) alacsonyabb volt a mintavétel pillanatában, mint az 5 évet 
meg nem éltek esetén.

5. ábra Vérvizsgálat előtti egy évben visszanézett 
exacerbációk száma és a mért L-arginin összefüggése 
Mintavétel előtti egy évben visszanézve a vizsgálatkor stabil COPD-s 
betegek múltbeli exacerbációit azt találtuk, hogy akiknek voltak 
exacerbációik (egy, vagy annál több), azoknak szignifi kánsan (p=0,02) 
kevesebb volt az L-arginin szintjük.

6. ábra Vérvizsgálat utáni egy évben visszanézett 
exacerbációk száma és a mért L-arginin összefüggése 
Mintavétel utáni egy évben megnézve a vizsgálatkor stabil COPD-s 
betegek jövőbeli exacerbációit azt találtuk, hogy akiknek lettek 
exacerbációik (egy, vagy annál több), azoknak szignifi kánsan (p=0,05) 
kevesebb volt az L-arginin szintjük.
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a DDAH aktivitást, s ezzel a NO termelés indirekt 
csökkenését eredményezi (38).

L-arginin és ADMA közti kapcsolat 
pulmonalis betegségekben
Az L-arginin a NOS és argináz hatására metabolizá-
lódhat. Az argináz az első lépés a sejt proliferáció-
hoz szükséges polyamine termelődésben. Az ADMA 
gátolja a NOS-t, de nem gátolja az argináz aktivitást, 
s így több L-arginin áll az argináz rendelkezésére, és 
ennek következtében megnöveli a tüdőben az élet-
képes endotelsejt számot (39). Vizsgálatunk során 
az L-arginin és ADMA szignifi kánsan magasabb 
volt a COPD betegek szérumában. Habár a magas 
ADMA koncentráció kapcsolatban áll az endotheli-
alis diszfunkcióval és a cardio- és cerebrovascularis 
események rizikójával, ugyanakkor ismertek olyan 
adatok is, hogy az ADMA jótékony hatással bír an-
gioproliferatív betegségekben, mint amilyen a daga-
nat vagy a tüdőfi brózis (32). Leírták, hogy állatkí-
sérletben az ADMA infúziót követő metacholin teszt 
során szignifi kánsan megnövekedett tüdőreziszten-
ciát és csökkent dinamikus compliance-t találtak 
(40). Ezek a fi ziológiás változások összefüggésben 
voltak a tüdő szignifi kánsan megnövekedett kolla-
gén tartalmával. Továbbá, a tüdő homogenizátuma-
iban a felülúszóban a nitrit szignifi káns csökkenése 
a karbamid szint és az argináz aktivitás megnöveke-
désével járt együtt. Ezek a változások ADMA bevi-
telével visszafordíthatóak voltak. Az ADMA kezelés 
stimulálta az argináz aktivitást és a kollagén képző-
dést egerek tüdő fi broblastjaiban (40). Ezek az ada-
tok azt a hipotézist támasztják alá, hogy az ADMA 
szerepet játszhat a légúti megbetegedésekben, még-
pedig a NOS gátlásán és a megemelkedett argináz 
aktivitáson keresztül.

Hypoxia exacerbációban 
és ADMA/SDMA termelődés 
Vizsgálatainkkal direkt összefüggést találtunk a 
COPD betegek hypoxiájának súlyossága és a szérum 
ADMA koncentrációja között. Mind az ADMA 
szérum koncentrációja, mind az SDMA szignifi kán-
san magasabb volt COPD-AE betegekben, összeha-
sonlítva a stabil COPD betegekével. Állatvizsgála-

tok igazolták, hogy az akut hypoxiás kondícionálás 
megnöveli a hypoxiás toleranciát (12), továbbá az 
endogén ADMA okozta eNOS gátlása hozzájárul 
a hypoxiás tolerancia fokozásához (12). Számos adat 
igazolja, hogy az ADMA gátló hatását koncentráció 
függő módon fejti ki a különböző NOS izoformok-
ra (39, 40). Az ADMA-nak ezen protektív hatása 
valószínűleg a gyulladás indukálta iNOS aktivitásá-
nak dózis dependens gátlásának útján valósul meg, 
megelőzve azt, hogy a tüdőben különböző hypoxi-
ás eredetű károsodások alakuljanak ki (41). Ismert, 
hogy proinfl ammatorikus utak aktiválódnak COPD-
ben és COPD-AE-ben (42), elősegítve a gyulladásos 
folyamatokat, melyek károsak lehetnek COPD-ben, 
miközben az ADMA kedvező szerepet játszhat a hy-
poxiás tolerancia elősegítésével. Az ADMA megnö-
veli a proinfl ammatorikus mediátorok (pl. TNF-α, 
IL-8) képződését, és aktiválja a NF-κβ útvonalat, 
serkenti a monocyták endothelialis sejtekhez való 
kötődését (34). Az infekciók akut fázisában azt ész-
lelték, hogy megnő az SDMA szintje párhuzamosan 
egyéb gyulladásos, infekciós markerekkel, mialatt az 
ADMA koncentrációja nem tér el az egészségesek-
ben mért értékektől. Érdekes módon az akut gyulla-
dás oldódása során az ADMA szint emelkedése volt 
megfi gyelhető, párhuzamosan az infl ammatorikus 
markerek csökkenésével, miközben az SDMA szint 
változatlan maradt (23). A citokinek, mint az IL-1 
(43), IL-6 (44) és a procalcitonin (45) mind felerő-
sítik az iNOS expresszióját, valamint a NO termelő-
dését. A proinfl ammatorikus citokinek in vitro kettős 
hatással bírnak az ADMA-iNOS rendszerre (46). Az 
IL-1 stimulálja az iNOS-t és párhuzamosan aktiválja 
DDAH termelődését, mely az ADMA szint csökke-
nését eredményezi, nettó hatásként a NO túlproduk-
ciója következik be (46). A proinfl ammatorikus ci-
tokinek hatása az SDMA szintre ez idáig még nem 
tisztázott. Egy, 2002-ben megjelent vizsgálatban az 
SDMA szérum szint szignifi kánsan magasabb volt 
szeptikus betegekben és szoros korrelációt mutatott 
a gyulladásos markerekkel (47). Feltételezésünk sze-
rint, az emelkedett L-arginin szérum koncentráció 
krónikus hypoxiában egy adaptív válasz lehet, és ala-
csony szintje összefüggést mutathat a magasabb exa-
cerbációs gyakorisággal.
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A C-reaktív protein korlátai 
COPD-AE diagnosztikájában
Vizsgálatunkban a hsCRP nem volt alkalmas kü-
lönválasztani az AECOPD betegeket a stabil cso-
porttól. Ennek tisztázása a jövőben fontos lenne. 
A CRP számos infekciós és gyulladásos folyamat-
ban emelkedett lehet, így nem specifi kus a COPD-
re (48). Jelenlegi adatok alapján a CRP nem al-
kalmas elkülöníteni az infekciós és nem infekciós 
eredetű AECOPD eseményeket. Ilyen tekintetben 
a procalcitonin valószínűleg hasznosabb lehet. To-
vábbi vizsgálatoknak kell igazolnia, hogy a hsCRP 
exacerbációban alkalmas lenne a zajló gyulladás 
és a kezdeti inzultus oldódásának monitorozására. 
Kutatócsoportunk korábban kimutatta, hogy ischa-
emiás stroke vonatkozásában az idő függvényében 
eltérő módon kell a hsCRP emelkedést értelmezni: 
míg a hsCRP szérumszint korai megemelkedése at-
herosderosisra utal és rizikófaktora az ischaemiás 
stroke kialakulásának, addig a hsCRP késői emel-
kedése a stroke szubakut fázisában poszt-stroke 
infekciókra utal és képes előre jelezni egy szub-
klinikai fázisban levő infekciót (20). Hasonló le-
het a helyzet COPD-ben, mivel a CRP emelkedése 
összefügg az infekcióval és függ meghatározásának 
idejétől is. Stroke-hoz hasonlóan szükség lenne 
egy nagy, átfogó vizsgálatra ahhoz, hogy igazoljuk 
a hsCRP és az L-arginin metabolitjainak (ADMA, 
SDMA) a COPD exacerbációjában betöltött esetle-
ges additív szerepét (49). 

A COPD speciális klinikai entitás, melyben 
a krónikus hypoxia, a tüdő krónikus gyulladása, 
szisztémás gyulladás és ezek eredményeként vas-
cularis gyulladás együttesen van jelen és az akut 
exacerbációk felerősítik ezeket a patológiai fo-
lyamatokat (2, 3). Vizsgálataink alapján azt felté-
telezzük, hogy az ADMA és az SDMA nem csak 
az endothelialis diszfunkció prediktorai, de az 
exacerbációnak is lehetséges előrejelzői. Nagy lét-
számú, longitudinális, prospektív vizsgálatok tisz-
tázhatnák az ADMA és SDMA prediktív szerepét 
és klinikai jelentőségét az exacerbáció monitoro-
zásában. 
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