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ÖSSZEFOGLALÁS A női nemi szervek rossz indulatú daga natai

nak tüdőáttéteivel fogla lkozó irodalom szerény, aminek oka, 
hogy eze kben az esetekben a tüdőkben áttét viszo nylag ritkán 
keletkezik. Az em lőrákból származó tüdőáttétek sokka l gyako
ribbak, és az ezekkel kapcso latos iroda lom is jóva l nagyobb. A 
tüdőáttétek tünetei a női nem i szervi és az emlőrákokból szár
mazó ese tekben nem különböznek más daganatok tüdőáttétei

nek tüneteitől. A tüneteket alapvetően az áttétek elhelyezke
dése , kiterj edtsége, egy vagy kétoldalúsága és száma határozza 
meg. A leggyakoribb tünetek a köhögés , a nehézlégzés, a ful
ladás , a vérköpés, a fertőzéses és a nem-fertőzéses tüdőgyulla

dás (pneumónia, pneumonitis) , a mellkasi folyadékgyülem és a 
tüdőembó lia. A tüdőáttétek gyógyszeres kezelése az elérendő 

céltól függően lehet gyógy ító vagy tünetenyhítő (pa lliatív) jel
legű. A gyógy ító célú kezelés mindig megegyezik az adott 
rossz indulatú elváltozás dagana tgyógyászat i kezeléséve l, bele
értve a megfelelő sebészet i beavatko zásokat , sugár- és gyógy
szerkeze lés! is. A nőgyógyászati daganatok tüdőáttéte esetén a 
cél inkább a tünetek enyh ítése, de aho l van remény a gyó 
gyí tásra, ott a daganatgyógyászat i keze léseke t is igénybe kell 
venni (pl. emlőrák). A dolgozatba n a tüdőáttétek tüne teinek ke

zelését rész letesen tárgyaljuk. 

Kulcsszavak tüdőáttét , tüne tek, gyógysze res keze lés, női nemi 
szervi daganatok , emlőrák 

A TÜDŐÁTTÉTEK GYAKORISÁGA Az emlőrák és a női nemi szerv i 
rosszindu latú daganatok tüdőáttéteinek előfordu lási gyako risá
gát röviden a következőkben foglalhatjuk össze. 

EMLŐRÁK A tüdőáttétek kialakulásáva l kapcsolatban az emlő
daganatró l vanna k a legmegbízhatóbb adatok. Az emlőrák 

megá llapításakor , mellkasröntgenne l felfedeze tt tüdőáttétek 
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hozzávető leg 6%-át tesz ik ki az összes em lőrákból keletkező 

tüdőáttéteknek. A tüdőáttétek 20%-a az emlőrák klinika i lefo
lyása alatt , 60% a kórbonctani vizsgá latok során kerü l felisme
résre ( 1 ). A tüdőáttétek kimutatá sának aránya tünetmentes be
tegek eseté n a műtétet megelőző vizsgá latok során kevesebb , 
mint 1 %, a mellkasröntgen érzékeny sége (ugya neze n beteg
anyagon) 0,31 , ponto ssága 0,996 és pozitív kórjó slati előrejel

ző értéke 0,44 (2). A kórisme feláll ításako r ész lelt alacso ny át
téti arány ellenére minden betegn él kötelező a mellkasröntgen 
elvégzése, ez a műtét előtti besoro lás részét képezi. Egy vizs
gá latban 144 negat ív mellkasrö ntgen vizsgá lat i eredmé nnyel 
rendelkező betegc soporto n e lvégzet t CT vizsgálat két ese tben 
(1,4%) igazolt tüdőérintettséget, ami nem tesz i indoko lttá a 
mellkasi CT mindennapos alkalmazását a műtét előtti kivizs 
gálás során (3). Ha a me llkas röntgenfelvé tele kétértelmű vagy 
áttétet mutat , a mellkas CT elvégzése kötelező, mive l érzéke
nyebb, mint a röntgen (a kimutatott átté tek száma emelke dhet), 
és kimutathatja a középme llüregben (media stinumban ) esetle
gesen elhelyezkedő áttétet is (4-5) . A műtétet követő nyomo n 
követés sorá n mindennaposan alka lmazott mellkasrön tgen 
költség hatékonysága nagyon rossz , ezért egyes szerzők nem is 
ajánlják. Egy v izsgála tban 114 kora i emlőrák miatt keze lt be
teg nyomon követésének eredménye it elemez ték. Az összese n 
elvégzett 1161 mellka sröntgen felvételből 174-et ( 15%) klini
ka i tünet ek miatt végeztek, míg 987-et a mindennapos nyomon 
követés során . Ez utóbbi majdnem ezer felvételből mindössze 
4 (0,4%) ese tben talá ltak tüdőáttétet (6). 

HÜVELYRÁK A hüvelyrák je llegzetes módo n inkább helyi szö
vetbe hato lással terj ed. A távoli áttét ritka, és csak előrehala
dott állapotban fordu l elő. Ha van, leggyakrabban a tüdőben 
alakul ki a vérárammal történő szóródás útján , ame lynek pon
tos előfordulási arányáról nincs adat. 

MÉHNYAKRÁK A méhnyakrák viszony lag ritkán ad tüdőáttétet, 
ez azonban kórismézés i nehézséget je lenthet, mive l nem köny
nyű elk ülönít eni az elsődleges tüdődaganattól. A méhnyakrák 
tüdőáttéte megje lenés i formáj ába n lehet hörgőkön belül i, a 
tüdő szé li részén elhelyezkedő önálló góc , több szörös tüdőel
változás vagy rossz indulatú mellhárt yafo lyadék. A helyz etet 
tovább bonyolítja, hogy a méhnyakrákos nők nagy része egy-
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ben dohányos is, akiknél mintegy „vá rható" az elsődleges tüdő
daganat kialakulása . 

MÉHTESTRÁK A méhtestrák leggyakrabban a tüdőben (8,3%) ad 
áttétet, ezt követik a májb an (5,9%) és a csontokban keletkező 

áttétek (3,4%) (7). A terhesség alatti choriocarcinoma első tü
nete gyakra n a hirte len kialakuló, vérköpésse l együtt j áró ne
hézlégzés. A mellkasröntgenen kétoldali hálószerű beszűrődés 

látható (8), a ~-HCG több ezer, vagy akár több százeze r is le
het. Ilyen esetekben a megfelelő gyógysze rkeze lés azonna li 
megkezdése szükséges , hogy a gépi lélegeztetést elkerüljük, 
mive l az tovább ronth atja a tüdő működését , és előrehaladott 

légzés i elégte lenséghez, illetve halá lhoz vezethet (9). 

PETEFÉSZEKRÁK A petefészek rák különböző csirasejtes fajtá i 
(embr ionális anaplasztikus, granu losa sejt es) gyakran adnak tü
dőáttétet. A hámeredetű petefészekrákok tüdőáttét képző hajl a
máról nincs megb ízható adat. 

Fontos tudni, hogy ismerten daganatos és idült elzáródásos 
(obs truktív) tüdőbetegségben (CO PD) is szenvedő betegek ese
tén a COP D fellobbanása mögöt t gyakran a tüdő nyirokerei
nek daganatáttétes gyulladá sa (lymphangitis carc inomatosa), 
ritkábban a vérrel történő szóródás következtében kialakult 
(klassz ikus kerekámyé kot adó) áttétképződés áll. A tüdő nyi
rokereinek áttétes gyulladására kell gondolni gyorsan kialakuló 
nehéz légzés esetén, ha a mellkasröntgenen kétoldali (ritkán 
egyo lda li) há lószerű beszűrődés észlelhető, am i a tüdőkapu 
területéről indul. Az idült , köpetet adó tüdőbetegségben szen
vedő betegnél negatív röntge n esetén is gondolni kell a szövet
közti (interstitialis) tüdőbetegségre, mivel az ilyen betegek 10-
15%-ánál a mellkasröntgen nega tív. Ezekben az esetekben 
mellkas CT elvégzése kötelező. 

A TÜDŐÁTTÉTEK TÜNETEI A tüdőáttétek, az elsődleges daganat 
elhelyezkedésétől függetlenül, azonos tüneteket okozhatnak; 
ilyenek a köhögés, a nehézlégzés, a fulladás, a vérköpés, a fer
tőzéses és a nem-fertőzéses tüdőgyulladás (pneumon ia, pneu
moni tis), a mellkasi folyadékgyi.ilem és a tüdőembólia (1. táb
lázat). 

A KÖHÖGÉS A köhögés bonyo lult légzési ingervá lasz (respira
torius reflex), ame lynek cé lja az idegentes tek vagy a fe lesleges 
nyák eltávo lítása a légcsőből vagy a fő hörgőkből , de köhögést 
eredmé nyezhet a légúti érzéksej tek kóros ingerülete is (pl. ACE 
gátlók). Mivel a köhögés a szervezet egészséges védekező in
gerválasza, tünetté akko r válik, ha állandósul, vagy nagyo n fel
erősödi k. Az erős köhögés i rohamok a betegek számára meg
erőltetők, ijesztők, fokozhatjá k a nehézlégzést, hányást, há
nyinge,1 okozhatnak, és akár bordatörés hez is vezethetnek. A 
köhögés lehet köpette l j áró (produktív) és száraz (nem produk
tív). A beteg testhelyzet változtatásakor jelentkező, száraz kö
högése mellhártyafo lyadék je lenlétére utal, az ilyen betegek 
gyakran tompa hátfáj ásról és mellkasi nyomás ról is pa naszkod
hatnak. 
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I . táblázar A mellkasi áltétek elhelyezkedéstő l függő tünetei 

Az áttét elhe lyezkedése 

A tüdőszövet 

Me llhártyai beszűrődés 

Szív 

Mellüreg (mediastinum) 

Hörgők 

Az áttét tünetei 

Tünetmentes 
Nehé zlégzés 
Külső hörgő-összenyomódás 

Köhögés 
Sípo ló légzés 
Z ihá lás 
Tüdőszelvény-/lebenyősszeesés 
Fertőzés 

Fájdalom 
Mellhártya i folyadék 

Szívburok folyadék 

Légcsőelzáródás 

Nyelőcső-e lzáródás 
Vena cava supe,ior tünetegyüttes 
N yíro kér-elzáródás 

Rákos nyirokérgyulladás 
Chylosus mellhártya i folyadékgy ülem 
Visszafutó gégeideg-bén ulás 
Rekeszideg-bén ulás 

Köhögés 
Vérköpé s 

Daganatos betegek esetén köhögést azonban nem csak a tüdő
áttétek okozhatnak. Ezek elkü lönítő kórismézése fontos a beteg 
további ellátása szempo ntjából. Az 2. táblázatban a daganato s 
betegek köhögésének lehetséges oka it sorol tuk fel. 

2. táblázar A daganatos betegek köhögésének okai 

Szív-tüdő erede tíi 
Dohányzás 
Asztma 
COPD 
Szívelégte lenség 
Fertőzés 

Besugárzás miani tüdőgyulladás 
Daganat 
Rákos nyirokérgyu lladás 

(lympangi tis carcinomato sa) 
Me llhártya i folyadékgyü lem 
Szívburokfolyadék 

Fej-nyaki erede1t) 
Hangszá lbénu lás 

Nyelőcső eredetű 
Gyomor-nyelőcső-visszaáramlás 

Félrenyelés (aspiráció) 
Motor-neuron betegség 
Sclerosis multiplex 
Agyvérzé s 

Gyó gyszer es eredetíi 
ACE-gát lók 

A NEHÉZL~GZÉS A nehézlégzés a légzés nehezített ségének tuda
tossá válását , míg a fulladás a szervezet oxigén igényének kielé
gítési képtelenségét j elenti (hypox ia). Fontos tudni, hogy az or
vos a gyors légzést (tachypnoe) vagy a légvéte lek „mé lységé 
nek" fokozódását (hyperpnoe) ész leli, de ezek nem azonosak a 
nehéz légzésse l/fulladássa l, ami mindig egy egyén i érzést j e
lent. Mivel a fulladás a nehéz légzés kiemelkedően súlyos foká
nak tekinthető, aho l a légzés i nehezítettség már oxigénh iány
hoz is vezet, a továbbiakban ezeke t a fogalmakat azonos érte
lemben haszná ljuk. Fontos, hogy a nehézlégzést a fu lladástól 
az különbözteti meg, hogy az utóbb i esetben az oxigénhiány 
műszerekkel is kimutatható (verőéri pO2 <60 Hgmm, oxigén
telítettség <90%), ezért a nehézlégzésrő l panaszkodó dagana
tos beteg esetén a vérgáze lemzés (Astrup , pulse oxy meter) kö-
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te lező! A nehézlégzésbe n szenvedő beteg az ese tek majdne m 

száz száza lékába n szoro ng is egy ben, és ez t a tényt a keze lés 
során figye lembe kell venn i. Ez részbe n magya rázza az úgyne

vezett „légzés i pánikr oham" kialakul ását. Ez a tünetegyüttes 

rendszerint terhelésre jelentkező fulladás hoz társul (p l. lépcsőn 

já rás), amikor a beteg úgy érzi „meg fullad". Ilyenkor a beteg 

egy ördög i kö rbe kerü l, nevezetese n a fulladás m iatt fél, ez fo

kozza a szoro ngásá t, a szoro ngás növe li a légzésszá mot, ez pe
dig tová bb rontja a fulladást, ami végü l a beteg halálfélelmé

hez veze t. A nehézlégzés , mint tünet sokka l rossza bbu l keze l
hető, mint példáu l a fájd alom vagy a hányinger ( 10). 

A légzés kóré lettana bonyol ult. A légzést végső soron az agy

ban l évő légzés i köz pon t szabá lyozza. A légvé telek nagyságát 

(vo lumenét) a vér kém iai összeté tele és a tüdőkbő l szá mrnzó , 
akarattó l függet len ingere k (a bolygóidege n, nervus vag uson 
keresztü l) befo lyáso lj ák. A légzés végső alakulásá t több té

nyező módosí tja , mint példáu l a fájdalom, a láz , a bordaköz i 
izmo k erej e, a szorongás, a rekeszbé nu lás stb . Nehézlégzés 

al apvetően három kóréletta ni folyam atbó l adódhat, neveze te

sen 1. légzés i erőfeszítésből, tehát hogy valamilye n terhelést 

,,legyőzzünk" (tüdőbetegségek, me llkasi folyadékgyü lem), 2. 

fokozott l égzőizom-működésből, tehát hogy a légzés t fenn
tartsuk (az izmok ingerül etveze tés i zavara - neuromu scularis 

zava r - , daga natos cachex ia stb.), illetve 3. fokozo tt légvé teli 

igényből (ox igénh iány, szén diox id-fe lszaporodás - hypercap

nia -, anyagc serezavar okozta savbőség, vérsze génység stb .). 
A daga natos betegek többségéné l a fenti okok egyidejű l eg for

duln ak elő. 

A mellhártya i fo lyadékgyü lem megje lenése sokszor a daga nat 

első tün ete. Ennek ellenére a betege k egy negye dénél a mell
kas i folyadék a kór isme felállításakor tünetmentes . A fizikális 

vizsgá latnál a halk légzés i hangok, a tüdő feletti tompulat és a 

kopog tatássa l nem meg határozható csökke nt rekeszk itérés, il
letve mellkasrezgés (fre mitus pectoralis) hívhatja fel a figye l

met az ese tleges mellhártyafo lyadékra. Az ilyenkor elvégze tt 
mellkas röntgen általában egyértelműen eldönt i a kérdést, m i
vel a fe lvételen a fo lyadékot el lehet különíteni a tüdőlégtelen

ségtől (atelectas ia). Légtele nség esetén az adott me llkasfé l tér
fogata csökken az ellenoldaU10z képest . 

3. táblázar A daganatos betegek nehézlég zésének lehetséges okai 

Közvetle n daga nati hatás 
Mel lhártya -folyadékgyü lem 
Szívburokfo lyadék 
Fő hörgő elzáródása 
Légzőfelü l et „elfoglalása'' 
Mellü regi térfo glalás 
Rákos nyirokérgyu lladás 
Nagy mennyiségű hasvíz 
Gyomor - bé l-fe lfúvódás 

Kezelés mellékhatá sa 
Sugáreredetű kötőszövetes elfaju lás 
Gyógys zerkezelés 

Bleomyc in (tüdőtibrózis) 
Doxornb icin (szívkárosodás) 
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Közvetett daganati hatás 
Vérszegénység 
Tiidőlégte lenség (ate lectas ia) 
Tüdőembólia 

Tüdőgyulladás 

Mellü regi gennygy ülem 
Kóros alultápláltság (cac hexia) 

Daganattól független hatás 
Asztma 
Szívelégtele nség 
Savtúlte ngés 

Nehézlégzés nem csak tüdőáttét miat t alaku lhat ki a daganatos 

betegek ese tén. A nehézlégzés lehetséges oka it a 3. táblázat 

mutatj a. 

V~RKÖP~S Vérköpés (hemoptysis) eseté n a tüdőből feltoluló vért 
köhögi ki a beteg . A vérköpés eredetének tisz tázásakor ki ke ll 

zámi a felső gyomor-bélrendszerből eredő, illetve orr-garat i 
vérzést. Ha a véres köpet köhögés hez társul és a vér világos 

színű, habos , illetve nyá lkáva l keve 1t, akkor az a tüdőeredet 

mellett szól. A kórelőzmény, va lam int a mellkas röntgen álta lá

ban tisztázza a helyzete t. A vérzés pontos helyéről a legbiz to

sabban szá lop tikás hörgőtükrözéssel (bro nchoszkóp ia) tájéko

zód hatunk . A hörgőtükrözést össze hasonlított ák a tüdő CT ér
tékéve l vérköpés vizsgálata során ( 11- 12). A CT hatékonyabb

nak bizo nyu lt a hörgőtágulat, tüdőtá lyog, aspergiloma és a kör
nyéki tüdőbetegségek ese tén, míg a hörgőtükrözés előnye a 

sejtt ani, szöve ttan i, illetve mikrob iológ iai kór isme lehetősége. 

Tüdőáttét eseté n a CT tovább i előnye, hogy fe lfedhet i a hörgők 
körüli és a me llüreg i átté teket is. Daga natátté t miatt nagy

mennyiségű (> 1 OOO ml/24 óra) vérköpés eseté n a halálozás i 

arány több mint 80% ( 13). Fon tos , hogy a vérzés helyének 
megá llapítása után a beteget aii-a az oldalára fektessü k, ame

lyik oldalon a vérzésfo rrás van (azaz az érintett oldal legye n le

felé), mert így lehet a legkisebbre csökkenteni a vér belégzé

sének veszé lyét a nem ér intett oldalon ! A vérköpés komoly 

szorong ást okozhat a betegbe n. Mivel az „enyhe" vérköpést 
ritkán köve ti jelentős tüdővérzés, a betege t és csa ládj át meg 

kell nyugta tni. 

TÜDŐGYULLADÁS A tüdőgyu lladás tüdőáttétek eseté n bármikor 

kialakulhat. Ha a mellkasröntgen kiterjedt beszűrődés! mutat, 

elkülönítő kórismézés i szempontból a tüdőgyulladás különböző 

fom1áit, a sok aprógócos áttétet, illetve a tüdők rákos nyiro kér
gyu lladását (lym phangitis carcinomatosa) kell elkülöníteni. A 

nem-fertőzéses tüdőgyulladás (pneumo nitis) hátterében gyógy
szerhatás (pl. bleomyc in) vagy sugárkeze lés állhat. Ennek he

veny formáj a a sugárkeze lést követő néhány héten belül alaku l

hat ki, nehézlégzés és száraz köhögés j ellemzi. Klinikai vizsgá
lattal az érintett terület felett sercegő hang ( crepitatio ), szörcs

zörej , esete nké nt mellháJiya i dörzszö rej halU1ató. A mellkas
röntgen fedettsége t mutat, aminek határa i megegyez nek a besu

gárzás i mező széleive l. A heveny folyamat idült kötőszövetes 

elfaju lásba (fibros is) mehet át 6-24 hónap alatt. A mellkas rönt
genen ilyenkor a ros tos elfaj ulás j ele it, illetve a tüdő zsugorodá

sát lehet ész lelni. A sejtmérgező gyógysze rkeze lést követő, 

nem-fertőzéses tüdőgyulladás hónapokkal a keze lések befeje
zése után jelentkezhet. A klinik ai lefolyás az enyhétől a végze
tes légzési elégte lenség ig te1jedhet. A me llkasröntgen kiterjedt 

há lózatos, illetve göbös mintázatot muta that. A kórisme eseten

ként csak a tüdőből vett szöve tmintáva l állap ítható meg. 

TÜDŐEMBÓLIA A tüdőembólia klinik ai tünetei a vérrögök nagy
ságától és számától, illetve a beteg általános állapotától és szív

tüdő tartalék (rezerv) nagyságá tól függnek. A vérrögök több 

mint 90%-a az alsó üres visszé r (vena cava inferior) területéről 
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ered. A fekvőbetegek 1-2%-a az alapbetegségtő l függetlenül tii

dőembóliát kap. Nagy vérrög heve ny nehézlégzés t, mellhártya 

fájd almat, vérköpés! eredm ényezhet, am i a szív-érrendszeri 

,,összeo mlás" tüneteivel halá lhoz vezethet. Kicsiny vérrög átme

neti nehéz légzés t és szaporalégzést okoz egyé b tünetek nélkül. A 

több szö rös kics iny embólusok fájd a lom né lkü li súlyos bodó ne

héz légzés hez, ese tleg vérköpéshez veze theh1ek . Ismétlődő tüdő

embólia eseté n j e llegze tes klin ikai tünet lehet a szédüléses ro

ham, a megmagya rázhata tlan láz, szapora szívverés, ese tleg rö

vid ideig tartó szív megá llás. Sokszo r nincs egyértelmű radio ló

giai j el, a vérrög csak izotópos tüdővizsgá latta l , eset leg DSA (di

g itális substractios ang iog ráfia) segí tségéve l mutatható ki. A tü

dőembó liát az élő betege kben csak mintegy 30%-ba n kórismé

z ik! Főleg a csak ide ig lenes tüneteke t okozó kis vé rrögö k nem 

kerüb1ek „ész lelésre", pedig ezek gya kran a nagy embólusok fi

gyel meztető j elei. Az életta ni pO2 érték (>80 Hgmm) kizá rja a 

súlyos vérrögö t, de az enyhét nem ! Egyes „néma" ese tekre az 

EKG is fe lh ívhatja a figye lmet (mintegy 50%- ban). A j ellegze

tes EKG tünetek az S1Q111 elvá ltozás (McG inn-Whit e tünete

gy üttes) , illetve a S1S11S111 elváltozás. A tüdőembólia ezeken túl 

sinus szapora szívműködést, p-pu lmonalet (a ll elveze tésben p 

>0,25 mV) , rész leges j obbszá r blokkot, extrasz isztolét, illetve 

pitvarremegést okoz hat. Nagyo n fontos a korábbi EKG vizsgá 

latokka l való összeve tés (új elvá ltozás?), ille tve a panaszok ese

tén azonn al e lvégze tt EKG vizsgá lat, mert a tüdőemból ia EKG 

tünete i gyakra n csak á tmenetiek. 

GYÓGYSZERES KEZELÉS A tiidőáttétek gyógyszeres keze lése az 

elérendő cé ltó l függően lehet gyógy ító vagy tünetenyhítő (pal

liatív) jellegű . A gyógy ító cé lú keze lés mindi g megegyez ik az 

ado tt rosszi ndul atú e lvá ltozás daganatgyógyásza ti keze léséve l, 

be leértve a megfelelő sebésze ti beavatkozáso kat, sugár- és 

gyógysze rkeze lés! is. A nőgyógyászati dagana tok tüdőáttéte 

ese tén a cé l inká bb a tün etek enyhít ése, de ahol van remé ny a 

gyógy ítás ra , ott a daga natgyógyásza ti keze lése ket is igénybe 

kell ve nni (p l. emlőrák). A tová bbi akban csa k az enyhítő cél

zatú keze lés gyógyszertan i vonat kozása iva l fogla lkozunk . 

KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓK A köhögés keze lése függ mind a köhögés 

típu sától, mind az elérendő cél tó l. Annak a betegnek, akinek 

köpette l já ró köhögése van, de tú lságosan legye ngü lt, köhögés

csillapit ókat ke ll adni a kénye lemé rzet biztosítása érdeké ben, 

m íg a megfele lő erőállapotú beteg nek inkább nyákoldó!. A kö

högés keze lése akkor a leghaté konyabb , ha az a köhögés oká

nak figye lembe véte léve l történik . A gyomor-nyelőcső vissza 

fo lyás (gas tro -eso ph aga lis reflux) okoz ta köhögés t pé ldául H2-

kötőhely (rece ptor) gá tlókka l ke ll el sősorban keze lni. Ál ta lá

nos köhögéscs illapít ó keze lést akkor ke ll alka lmaz ni, ha a kö 

högés nek nincs kimuta tható oka, vagy a légutaka t is érint i a da

ganat. Egyes be tege kn él ilyenkor j ó hatás ú a ~2-ad renerg re

cep tor ago nista keze lés (pl. fenoterol - Berodual, Bero tec, 

Duotec - , sa lbutamol - Ventolin , Salbut amo l-G W, Bu ventol, 

Broncova leas - vagy terbut a lin - Bricanyl). Eze knek a kész ít

ménye lrnek 4-6 óránk énti , 2-3-szo ri be lé legeztetése által ában 

elegendő. 
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Az opioid vegy ületeket évszáza dok óta hasz nálj ák köhögés

cs illapító sze rként. N incs egyértelmű b izonyíték arra , hogy 

eze kben az esetek ben az egy ik vagy mási k készí tm ény előnyö

seb b lenne. Ennek a lapján 15-30 mg code in 4-6 óránként az á l

ta lánosa n a lka lmazo tt kezdő keze lés. A codein me nnyiségé t le

het növe lni a megfelel ő hatás elérésé ig, vagy a mel lékhatások 

megje lenésé ig. Érdemes megjegyez ni , hog y a pethid innek 

(D olarga n), annak e llenére, hogy opioid, nincs köhögéscsi lla

pító hatása. 

A nem kábít ó jellegű köhögéscs illap ító k (guai fenes in - Wick 

Formula 44 köptető szirup - , dextro metorp han - Wick For

mul a 44 kö högéscsi llapító szi rup , Rhinova l C pezsgőtabletta -, 

but amirat - Sineco d -, prenoxdiaz in - Libexi n) á lta lában gyen

géb b hatásúak és tüdőáttéteknél kevés bé haszná latosak ( 14). 

A lidocai nt régó ta haszná lják hörgőtükrözés so rán a köhögés i 

inge r „e lnyomásá ra" . A belé legezte tett lidoca in hatékony kö

högéscs illapító, hatásá t valószínű leg a légcső és a gége oda

vezető C- ídegros tja inak gá tlásáva l fej ti ki. Az alkalmazott 

mennyiség az egyé ni érzékenységtől függ, a kezdő me rmy iség 

5 ml 2%-os lidoca in oldat be lé legez tetése 4 óránként ( 15). A 

betege ket figye lmeztetni ke ll, hogy a be lélegzett lidoca in a 

szájür ege t és a garato t is e lérzés telení ti, így a beteg száj üreg i 

sérülésnek (pé ldáu l nye lve lharapás, száj nyá lkahártya sérül és) 

és a fé lrenye lés (asp irác ió) veszé lyé nek fokozotta bban ki van 

téve . A lidoca in mennyiségé t eme lni lehet , azon ban a hörgő

tiikrözés so rán a lka lmazo tt me nnyisége t (300 mg lidoca in azaz 

15 m l 2%-os oldat) nem célszerű megha lad ni, me 11 enné l na

gyo bb me nnyisége k ese tén fokozód hat az epilepsziaszerű gö r

csök veszé lye, mive l a lidoca in a nyá lkahártyákró l jó l felsz ívó

dik. Ahol hozzáférhető, a Lignoca in (5 ml 2% -os oldat) 20 per

c ig belé legez tetve ugyancsa k a lka lmaz ható. 

Ame nnyiben a köhögés hátterében idült hörgőgyu lladás is á ll, 

a be lé legze tt ipratropium brom ide (A trovent, Bero du al) j ó ha

tás ú lehet (2-2 befújás napo nta négyszer). 

Egyes betege kné l jó hatású a belélegezte tett kort ikosztero id 

akko r, ha a köhögés hátterébe n asz tm a, légú ti gyu lladás (idü lt 

hörgőgyulladás, hörgőtágu lat) sugáreredetű tüdőgyulladás (ra

diác iós pneumo niti s) áll. Ilyenko r triamcino lon t (Po lcortolone 

TC-s pray) célszerű alkalmazni (2-4 befúj ás naponta négyszer) . 

Azok nál, ak iknél a belé legez tetés i keze lés nem eredmé nyes , 

predni so lon (0,5- 1,0 mg/ kg/na p) pr óbál ható 2-4 hétig. Ha a kö

högés enyhül, a predn isolon me nny isége a legk iseb b hatéko ny 

adag ig csökkenthető! Ha a köhögés hátterében isme rten hörgő

ben lévő daganat ál l, 6 óránként 500 µg bec lome thaso ne (A l

dec in aeroszo l, Bec locort mite, illetve Bec locort for te aero

szol) belé legez tetése k ísérelhető meg. 

NYÁKOLDÓ SZEREK A nyáko ldó sze reket két csopo rtra szokás 

feloszta ni , neveze tesen az izga tó hatású és a kém iai nyá ko l

dókra . Az első cso portba tartozók fokozzák a nyák terme lését , 

am i csö kkent nyúlósságúvá vá lik, és így könnyebben felkö-
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höghető. Ezek a szerek azonban inge rlik a gyo mrot is, és há
nyást , hányi nge rt oko zhatnak. A kém iai nyáko ldó k a nyák ké

miai sze rkeze tét módosí tják, és így csökke ntik a nyú lósságát. 
Ezeket a legjo bb belélegez tetve alkalmazni. Egyes ada tok sze 

rint a belélegez tete tt nátrium -klorid o ldat hatékon ysága össze

vethető az egyéb nyákoldó sze rekéve l. Végső állapotban lévő 

beteg éj szakai nyu ga lmának biz tos ítása érde kében halope ridol 

adh ató , mert antic ho linerg hatása miatt csök kenti a légutak 
nyákelvá lasztását, és egyúttal , saj átságos hatása révén segí ti a 

bet eg nyugodt a lvását . 

A köhögéscs illapításban alkalmaz ható gyógyszereke t a teljes

ség igénye nélkül a 4. tábláza t tartalmaz za. A tábláza tban az 

ado tt sze reket bizonyos hatástani meggondo lások alapján tün
tettü k fel. Vannak azonban több szörös hat ású sze rek is. Az 

ambroxo l (Amb robene , Ambro hexal , Ambroxol Pham rnvit, 
Am bro xol- Q, Bro nchopront, Halixol, So lvo lan) például a 

lizoszómák képződésének fokozásával és hidro lázok serkenté

séve l elősegít i a savanyú poli szacc harid ok hasítását (ké miai 

nyáko ldó hatás) , fokozza a nyáke lválasztást (izgató nyáko ldó 
hatás) , fokozza a nyákcs illók tevékenységé t (mucoc iliar is akti

vitás, sec retomo toriku s hatás) , illetve a nyák felületi feszü ltsé
gét csökkenti (surfac tant hatá s). Ilye n ese tekbe n az adott szert 
a legjellemzőbbnek tartott hatás a lapján soro ltuk be. 

4. táblázat A köhögés csillapítá sára alka lmazható gyógys zerek 

Köptetők 

2-5% -os Na Cl-oldat beléleg zés 
Mentol/euka liptusz 

Izgató nyákoldók 
Amm ónium-kl orid 
Guaifen es in 
lpecacuanh a 
Kálium -j odid 
Terpin-hid rát 

Kémia i nyák oldók 
Acetylc ystein 
Carboc yste in 
Ambroxol 
Bromh exin 

Környéki köhögéscsillapit ók 
Lidocain/bupivacai n beléle gzés 
Prenoxdia z in 

Központi köhög éscs illapí tók 
Nem opi oid 

Butamirat 
Opio id szárn1azé k 

Dextr ometorphan 
Levopropox yphen 
Pholcodi n 

Opioicl 
Codein 
Dihydroc odein 
Hydrococlon 
Morfin 
Methadon 
H ydromorph on 

A NEHÉZLÉGZÉS KEZELÉSE A nehéz légzés gyógyszeres keze lése 

ugya núgy, min t a köhög és eseté n, függ az alapbetegségtől. 

Rákos nyirokérgyu lladás ese tén például nagy menny iségű kor
t ikoszteroid , mellkas i folyadékgy ülem esetén me llkascsapo lás 

és tetracyclines vagy bleo myc ines öblítés, bakteriáli s fe1iőzés 
ese tén pedig antibiotikum adása stb. szü kséges. 

A nehéz légzé s tüneti gyógys zeres keze lése a nagy hatású opi

oidokra , ezen belül is a morfinra alapu l. A daganatos crede tü 

nehéz légzés kezelésével kapc solatos valamennyi közlemé ny 
igazo lta a morfin kedvező hatá sát, azonban a legmegfelelőbb 

adagolás i módot és men ny isége t továb bra sem határozták meg 

egyért elmüen, melynek oka részben az, hogy a vizsgálatokba 
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kevés betege t vontak be. Mind a bőr alá, m ind a gyüjtőérbe 

adott morfin jó hatású, az utób bi ese tben azon ban PCO 2 j e len

tős eme lkedéséve l kell számo lni ( 16- 17). 

Az utóbbi években a nehéz légzés keze lésére vizsgá lták az opi
oidokka l történő belélegezte tési kezelése ket ( 18-20). Mivel a 

farmakokinetikai vizsgá latok szerint a beléleg zett morfinn ak 
csak töredéke szívódik fel, így hely i hatásról van szó (21 ). Ez pe

dig az t j elenti, hogy lehetővé válhat a nehézlégzés morfiumke

ze lése olyan álta lános me llékhatások nélkü l, mint pé ldául atom

pult ság, a hányás vagy a hányinger. A kezelések hatékonysága 
nehezen megá llapít ható , mivel van olyan vizsgá lati eredmény is, 

aho l hatóan yagot nem tartalmazó készítmé nnye l összehason lít

va a belé legeztetett morfin nem vo lt jo bb hatású (22). 

A kortikosztero idok tart ós alka lmazásáró l megosz lanak a vé

lemények . Ráksejt es ny irok érgy ulladá s vagy a felső üres 

gyűjtőér (vena cava sup erior) tüne tegyüttes (középme llü reg i 
átté t !) kortikosz tero id kezelésétő l klinikai tapasztalatok sze

rint j ó hatás várható . A hatás , bár dr ámaian j ó lehet, á lta lában 
röv id időtartamú. További nehézséget j e lent a kortikosztero i

dok azon ismert tul ajdon sága , hogy az izmok lebontó anyag
cse réjé nek (ka tabolizmu sá nak) fokozása mia tt izo mmü ködé 

si zava1i és kóros izomváltozásoka t oko zh atn ak. Ez a hatás a 

rekesz izomba n a legk ifejezetteb b (23). Így a kórosa n alult áp

lá lt (cac hex iás) és/vagy izomgye nge ségben szenvedő betegek 
ese tén a kortiko szteroid ok , visszás mód on , akár ronthatják is 

a légzést. 

A benzodiazepin ek alka lmazása a daganato s eredetű nehéz lég
zés ese tén ugya ncsak ellentm ondásos. Bár vannak , ak ik java

so lják, ezt vizsgá lat i eredm ények nem támasz tják alá, mivel 
hatóanyag nélkü li kész ítmé1myel össze haso nlí tva öt vizsgálat

ból négy ben (24-27) nem találtak különbsége t a két szer kö
zött. Az ötöd ik (28) , pozi tív eredménnye l végződő vizsgá lat 

pedig négy betege n történt. Mindezek alapjá n a benzod iaze
pin ek alkalmazása abban az ese tben javasol ható , ha a nehéz

légzés a pán ikbetegség testi tün ete, vagy nagyfokú szo rongás 

sa l társu l. 

A hörgőtágítók alkalm azását a nehézlégzés keze lésében az ma

gyarázza , hogy a légúti e lzá ródás és a nehézlégzés között szo
ros összefüggés mutathat ó ki. Mivel a dagana tos betegek egy 

részébe n dohány zás vagy CO PD előfordul, ezért ezt a keze lési 
formá t minden ilyen ese tben mérlegelni ke ll. Sajno s nem ke

ze lt légúti elzá ródás gya kran kimutatha tó a daga natos betege k

ben, p edig a hörgőtágítóktól ilyenkor jelentős hatás várható. 
A keze lés adrene rg és anti cholinerg szerek belélegzéséből áll 

(lás d a köhögés keze lésé nél). Külön kell szólni a theop hyl

linről. Nem gyógy ítható elzáródáso s légúti betegs ég eseté n a 
theophy llin j avul ást eredm ényezhet (29), eb ben az ese tben ha

tásmódja nem tisztázott . 

Bár nem tartozik szoro san a gyógysze res keze léshez , szü ksé

ges az ox igénke zelés helyét és szerepé t a daganatos eredetű ne-
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hézlégzés keze lésében is tárgya lni. Ismert, hogy a hosszú távú 
oxigé nkeze lés jót ékony hatású COPD esetében (30-31 ). Két, a 
betegeket véletlenszerüen bevá lasztó vizsgálat tö rtént, ahol az 
oxigénhiányos daganatos betegek vagy 5 liter/perc ox igént 
vagy ugyanennyi levegőt kaptak (32-33) . Az oxigén belélegez
tetés mindkét vizsgá latban számottevő jav ulást eredményezett . 
Szövetközti (interszticiális) tüdőbetegségben az oxigén beléle
geztetése a COPD -hez hasonlóan jótékony hatásúnak bizo
nyult (34). Az ox igén belélegeztetésének hatásá ról nem oxi
génhiányos nehéz légzés ü betege k esetén nagyon ellentmondá
sosak az adatok (35). Ilyen esetekben úgy tünik , hogy az oxi
gén be lélegez tetése nem okoz tüneti j avulást , azaz nem 
könnyíti a beteg nehezített légzésé t. Mindezek alapján az j ava
solható, hogy azoknál a betege knél meg kell kísérelni az ox i
génkeze lés!, akik „szobalevegőn" nem jutna k elegendő ox i
génhez. Az oxigénhiányt ilyen esetekben verőér i vérmintából 
(As trup) ke ll igazolni . 

A VÉRKÖPÉS KEZELÉSE A vérköpés keze lése annak súlyosságátó l 
függ . Enyhe esetben a beteg megnyugtatása mellett esetleg 
kortikoszteroidot vagy tranexaminsavat (Exacyl tabletta vagy 
3x I gramm ivóo ldat) adunk . Közepesen súlyos vagy álland ó
suló esetben sugárkezelés (külsőbesugárzás vagy helyi sugár
keze lés - brachytherap ia) vagy lézeres leége tés mérlegelendő. 

Súlyos vérköpés a daganat tüdőverőerébe (arteria pu lmonalis) 
terj edése köve tkeztében alakul ki . Ez rendszerint halál köze li 
állapotban köve tkez ik be. Ha a nagymennyiségü vérzéstől a 
beteg oxigé nhiányos lesz, fulladása rövid idő alatt nagyfo kúvá 
vá lhat. Ilyenkor a beteget nem szabad felügye let nélkül hagyni, 
a fulladás, a nyug talanság és a szorongás o ldására azonnal 
morfint cé lszerü adn i. A végső állapotban lévő betegeknek kö
högéscs illapító szer adásáva l csökkenteni lehet a vérköpés 
mennyiségé t. 

A TÜDŐGYULLADÁS KEZELÉSE A tüdőgyu lladás keze lése során fi
gye lembe kell venni a betegség stádiumát és kórjóslatát. Inten
zív beavatkozás akk or indokolt, ha a fertőzés sikeres kezelésé
vel a beteg túlélése a megfelelő életm i nőség biztos ítása mellett 
ténylegese n meghosszabbítható. Ha a beteg életk ilátása megfe 
le lő, széles hatású, gyüjtőérbe adott ant ibiotiku m keze lést kell 
indítani, amit a vérkép, illetve a klinik ai kép vá ltozása alapjá n 
kell folyta tni vagy módosítani. Rövid életki látás esetén a szá
jo n át adott antibiotikus keze lés is elfogadhat ó. A nem-fertőzé

ses tüdőgyulladás keze lése a tünetek megszüntetésére irányul. 
Szte roid adása ( 40- 100 mg naponta) enyhítheti a tüneteket. He
veny esetekben ezt a mennyiséget heteken át adn i kell, majd 
ugya ncsak hetek alatt kis lépése kben meg kell prób álni el
hagyni , a beteg tünete inek folyama tos ellenőrzése mellett. 

A TÜDŐEMBÓLIA KEZELÉSE A tüdőemból ia keze lése során a keze
lési tervet a beteg állapot ának és a keze lés mellékhatásainak 
mérlege léséve l kell kialakítani. Ha a beteg kórjós lati kilátásai 
hónapokban mérhetők, 5- l O napos heparin kezelést követően 
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lés j avasolt. Rövid életkilátások esetén is indokolt a heparin 
keze lés, ami csökkentheti a heveny nehézlégzés t és a mellhár
tyafájdalmat. A hepar inok közül e l sődlegesen az alacsony mo
lekulasúlyú (LMW) heparinok (2000-3000 se.) adandók , mert 
ilyen kis mennyiség esetén nem szükséges a kezelés folyama
tos el lenőrzése, illetve napo nta egyszeri adagolás elégséges. Is
mét lődő tüdőembólia esetén, illetve azon betegek nél, ahol az 
alvadásgátlás ellenjavalt, megfelelő életki látások esetén a vena 
cava szűrő alka lmazása mérlege lendő. 
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