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• Az életkorral a légző rendszer elemeinek (mellkas, 

tüdő, légutak) morfológiájában lényeges változások 

alakulnak ki.  

• A pulmonális funkciók: ventilatio, gázcsere, 

védekező mechanizmusok is mind változásokat 

mutatnak az életkorral! 

• Kérdés, hogy ezekből a változásokból mennyi az 

intrinsic patofiziológiás (adaptációs mechanizmusok 

kimerülése) és mennyi a környezeti tényezők 

hatásának (légszennyezés: SO2, NO2, O3, 

dohányzás, stb.) következménye? 

A légző rendszer korfüggő eltérései 1    
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A légző rendszer korfüggő eltérései 2 

• A légzőizmok 55 éves kor körül elkezdenek gyengülni,   restriktív 

légzészavart eredményezve. 

• A mellkasi compliance a korral általában romlik, a bordák porcos 

része elcsontosodik, a háti kyphoscoliosis fokozott,  tovább 

fokozva a restriktív jellegű légzészavart.  

• A tüdő elasztikus összehúzódásra irányuló hajlama (elastic recoil) 

gyengül, a tüdő compliance javul (a rugalmas rostok károsodása 

miatt) – tüdőtágulás, emphysema. Egyes egyénekben  tüdő 

rugalmas rostjainak gyengülése, a mellkasra gyakorolt csökkent 

húzóerő miatt a mellkas tágulásához, hordó mellkas 

kialakulásához vezetnek.   

• A  fenti tényezők a totális tüdőkapacitás (TLC) növekedése 

irányába hatnak, emelve a funkcionális reziduális kapacitás (FRC, 

hiperinfláció) és a reziduális volumen (RV) értékét.  A légutak 

eltérései is ebben az irányban hatnak. 
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Hordó mellkas Normális 

A tüdő elasztikus rostjainak pusztulásával 

egyesekben a mellkas kitágul: hordó mellkas 
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• Az osteoporosis a csigolya kompressziók révén extrém 

 kyphoscoliosis  kifejlődéséhez vezethet– fokozott háti  

 kyphosis, restriktív mellkasi rendellenességet okoz. 

• Speciális szövődmények: 

- Súlyos osteoporosisban a köhögés bordatörést 

 eredményezhet.   

- Emphysemában  az erőltetett  köhögés az elvékonyodott 

 bullák  repedéséhez, akut pneumothorax kialakulásához 

vezethet. 

- Kardiopulmonális cachexia  Súlyos tüdőbetegségben pl. 

 emphysema a  táplálékfelvétel olyan súlyos fulladást 

 eredményezhet, hogy a beteg inkább nem eszik. Az 

 energetikai elégtelenséget a fokozott légzési munka energia 

 igénye tovább ronthatja.  

 

A légzőrendszer kóros eltérései idős 

korban 3 
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55 éves korban 65 éves  korban 75 éves  korban 

Élet az osteoporosis következményeivel: 

kyphoscoliosis 
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• Az idősekben emphysema (tüdőtágulás alakul ki), amely 

során a kis légutak az őket a környező morfológiai 

elemekhez kifeszítő rugalmas rostok károsodása miatt 

kilégzés során a tüdőben uralkodó pozitív nyomás hatására 

összeesnek. Légúti gyulladás esetén a kislégutak tovább 

szűkülnek (gyulladásos ödéma, infiltráció, fokozott nyák 

képződés, fokozott bronchospasmus). 

• A kis légutak fokozatos beszűkülése egyenetlenné teszi a  

ventilációt (a tüdőn belül), V/Q aránytalansághoz vezet 

• A kis légutak szűkülete fokozza a funkcionális shunt 

keringést. Az interalveoláris kapillárisok károsodása növeli a 

funkcionális holtteret.  

• A korral fokozatosan csökkenő diffúziós felszín hatására a 

diffúziós kapacitás (DLCO)  évi 0,5%-ot esik.  

A légző rendszer korfüggő eltérései 4 
Ventiláció és diffúzió 
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A légző rendszer korfüggő eltérései 5 

A levegő áramlási sebessége 

• A dinamikus ventilációs paraméterek, amelyek 

tekintetbe veszik a levegő áramlási sebességét, pl. 

erőltetett vitálkapacitás (forced vital capacity, FVC) 

korral  csökkenést mutatnak.  Az egy másodperc alatt 

erőltetett kilégzéssel kifújható levegő mennyisége 

(forced expiratory volume in 1 second, FEV1)  évente 

rendszeresen 20-30 ml-rel csökken.   

• A légutak, illetve a kislégutak szűkülete fokozza a FEV1 

csökkenését. (Az eleve szűkebb kislégutak átmérője 

erőltetett kilégzéskor a fokozott pozitív nyomás miatt 

tovább csökken.) A dohányzás által előidézett légúti 

gyulladás  is aránytalan FEV1 csökkenést eredményez. 
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A FEV1 életkorfüggő eltérései 



TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 

• Az agytörzsi  légzőközpont válaszkészsége mind 

hiperkapniára,  mind hipoxia eredetű ingerekre (perifériás 

chemoreceptor) folyamatosan csökken.  

• A korral évente rendszeresen 0,3%-ot csökken az oxigén 

artériás vérben mért parciális nyomása (pO2), ami részben 

az egyre kevésbé érzékeny légzés szabályozásnak, részben 

a tüdők károsodott teljesítményének tulajdonítható.  

• 70 éves korra a válaszkészség mintegy 40-50%-os 

csökkenést mutat. (Az idős emberek inkább toleranciával  és 

nem kompenzációval reagálnak a hipoxiára, pl. nagy 

tengerszint feletti magasság, tüdőgyulladás, krónikus 

obstruktív tüdő betegségek COPD). Hamarabb alakul ki 

náluk légzési elégtelenség.) 

A légző rendszer korfüggő eltérései 6 

A légzés szabályozás korfüggő eltérései 
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• Clearence: a mukociliáris transzport rendszer 

működésének intenzitása és hatékonysága negatív 

korrelációt mutat a korral.  

• A szintén a légutak tisztulását szolgáló köhögési 

reflex gyengül, illetve elvész. 

• Humorális  immunitás: 

Az IgG és IgA szintje az életkorral nem változik, de 

az  IgM-é csökken. 

• Sejtes immunitás:  

A korral csökken (pl. IV-es típusú túlérzékenységi 

reakció 60 éves kor után jelentősen visszaesik.) 

A légző rendszer korfüggő eltérései 7 

Védekező mechanizmusok 
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• A légúti infekciók száma idősekben fokozott. Gyakori a 

tüdőgyulladás. 

• A diagnózis nehéz:  

 - A gyengébb immunrendszer miatt sok a nem specifikus  

 kórokozó és a tünetek sem jellegzetesek. A fiatalokban 

 megfigyelhető láz, köhögés, légzéssel összefüggő 

mellkasi  fájdalom helyett gyakran zavartság vagy 

inkontinencia a  tüdőgyulladás egyetlen tünete. 

 -  A mellkas röntgen hipovolémiás betegben fals negatív  

 lehet. 

 - a károsodott immun funkció miatt endogén exacerbációk, 

 exogén reinfekciók gyakoriak.  

• Idős korban endogén TBC-s reinfekció is létrejöhet!  

 - Ennek jelei köhögés, fogyás, éjszakai izzadás, dyspnoe, 

 hőemelkedés 

 

A légzőrendszer kóros eltérései idős 

korban 8 
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• A  COPD  prevalenciája az életkorral nő, progressziója 

idősekben fokozott. (A COPD etiológiájában szereplő 

hatások dohányzás, foglalkozás füst és por expozíció idős 

emberben hosszabb ideig hat, súlyosabb elváltozásokat 

okoz. )  

• A korábban asthmás, illetve COPD-s betegek tünetei és 

leletei a kor előrehaladtával egyre kevésbé különböznek 

egymástól.  (Az asthmások légúti szűkülete sem olyan 

mértékben reverzibilis, mint fiatalokban.) 

• Dohányzókban a COPD 5-7-szer gyakrabban fordul elő.  

• Dohányzókban a COPD-s halálozás aránya is hétszeres.  

• A COPD progresszióját a legjobban a dohányzásról való 

leszokással lehet lassítani.  

A légzőrendszer kóros eltérései idős 

korban 9 
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• A tüdőrákos betegek átlagéletkora 70 év. Mindössze 3 %-uk 

található a 45 év alattiak között. 

• Az etiológiában egyértelműen a dohányzásé a főszerep. 

(Dohányos férfiakban 22-szeres, dohányzó nőkben 12-

szeres (kisebb átlagos expozíció!) a tüdőrák kialakulása. A 

dohányzás felelős a tüdőrákos halálozás több mint 80%-

áért.) 

 Kezelés nem hatékony, a betegek 60%-a egy éven belül, 

75%-uk 2 éven belül meghal.  

• Megelőzés a dohányzás elkerülése  

• Magyarországon a tüdőrák jelentős egészségügyi probléma. 

A férfiak esetében a világon első helyen állunk tüdőrákos 

halálozásban. A férfiak esetében ez a leggyakoribb malignus 

tumor, a nők esetében második helyen áll. 

A légzőrendszer kóros eltérései idős korban 10 

Tüdőrák idős korban 
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A légző rendszer korfüggő eltérései 11  

Tüdőfibrózis 

Definíció: Kötőszövet felszaporodása a tüdőben (fibrózis), ami 

szövetsérülés/gyulladásos folyamat eredményeként alakul ki. 

• A tüdőszövet pusztul, csökken a légző/diffúziós felszín. 

• A kapilláris keresztmetszet csökken, nő a pulmonális nyomás. 

• Az alveolo-kapilláris membrán megvastagodik. 

• Diffúziós zavar, illetve súlyos esetben alveoláris hypoventilatio 

alakul ki.  

Okai: 

• gyógyszerek: pl. amiodaron, bleomycin, cyclophosphamid, 

nitrofurantoin, methotrexate 

• besugárzás 

• autoimmun alveolitis (idősekben gyakoriak az autoimmun 

betegségek) 

• TBC, sarcoidosis, silicosis, hemochromatosis, mérgezések 

(paraquat) 

• ARDS krónikus következménye is lehet 
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A légző rendszer korfüggő eltérései 12  

Tüdőfibrózis 

Tünetek, szövődmények: 

• A  rugalmas ellenállás nő, a belégzés nehezített. Restriktív 

légzészavar alakul ki.  

• Jellemző a felszínes, szapora légzés, ami a holttér ventilatio 

fokozódásával jár. 

• Csökken a légúti áramlás, nő a légúti fertőzések, pneumonia, sőt 

még a tüdőrák kockázata is.  

• Gyakran alakul ki légzési elégtelenség. A diffúziós zavar 

önmagában parciális, az alveoláris hipoventiláció globális légzési 

elégtelenséget okoz.   

Kezelés: 

• Az alapbetegség gyógyításával a fibrózis progressziója 

lassítható, megállítható.  

• Gyulladáscsökkentők (kortikoszteroidok), gyenge citosztatikumok 

mérsékelhetik a gyulladást és ezzel a fibrózis progresszióját. 
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A légző rendszer korfüggő eltérései 13  

Alvási apnoe szindróma 

Definíció 

Éjjel alvás közben ismétlődő, egyenként 10 másodpercet meghaladó apnoes-

hypopnoes periódusok >10x/óra, >30x/éjszaka. 

Fajtái: 

 Centrális (C): a légzőközpont érzékenysége csökkent 

 Perifériás  obstruktív (P): a laza garatképletek (horkolás), orrkagylók, a nagy 

nyelv mechanikai elzáródást okoznak 

Etiológia: 

 öregedés kockázat 65 év felett 2-3-szoros (C, P) 

 stroke, agyi tumor (C) 

 alkohol, nyugtatók (C, P) 

  pitvar fibrillatio, pangásos szívelégtelenség (C), idősekben igen gyakori! 

 elhízás, zsírlerakódás a garat képletekben  (P) 

 férfi nem 2-szeres kockázat (P) 

 menopausa (P) 

 rövid, vastag nyak (>43 cm) (P) 

 családi halmozódás (P) 

 hosszas, napközbeni ülés (P) 
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A légző rendszer korfüggő eltérései 14  

 Alvási apnoe szindróma 

Tünetek 

 erős horkolás (obstruktív esetben, háton fekvéskor), gyakori 

felébredések 

 nappali aluszékonyság, kimerültség, hajlam balesetekre 

 Következmények 

  éjszakánként sok apró légzési elégtelenség   

 nehezen kezelhető szisztémás magas vérnyomás, pulmonális 

hipertónia 

 szívelégtelenségre való hajlam, fokozott tüdőödéma kockázattal 

 reggeli fejfájás 

 kialvatlanság, nappali aluszékonyság, (közúti)balesetek 

 fokozott hajlam elbutulásra, kognitív zavarokra 

 személyiség változások, ingerlékenység, agresszivitás 

Kezelés 

 testtömeg csökkentése 

 oldalt fekvés,  

 garatképletek, orrkagylók  megkisebbítése 

 CPAP (continuous positive airway pressure (éjszakai lélegeztetés) 

 BI-PAP (variable/bilevel positive airway pressure) 
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A légző rendszer korfüggő eltérései 15  

Tüdőembólia idős korban 

Definíció 

 Kisebb, nagyobb pulmonális artériát elzáró embolizáció 

Okai (idősekben) 

 mély vénás trombózis (pl. alsó végtag, medence eredetű) 

  immobilizáció 

  traumák, törések, csontegyesítő műtétek (utóbbiakban zsír 

 embólia is előfordulhat) 

  varicositas 

  hipoxiás állapotok (COPD, pneumonia) kompenzálására 

létrejött  poliglobulia 

  gyakori hipovolémiákat kísérő hemokoncentráció 

  elhízás 

  polycythaemia vera 

  öröklött thrombophiliák 

A mély vénás thrombózis idősekben gyakori: a 45 éves 

korosztályban 1:10.000, 60 éves korra 1:100, átlag 1:1000  
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A légző rendszer korfüggő eltérései 16  

Tüdőembólia idős korban 

Tünetek (nem specifikusak) 

 dyspnoe, hemoptysis (véres köpet), légzéssel összefüggő (éles, 

pleurális) mellkasi fájdalom 

 confusio, összerogyás, tachycardia 

Diagnózis  

Az esetek kb. 30%-ában nem tudják diagnosztizálni. Az arány 

idősekben még magasabb. 

• Fokozott alvadás, illetve fibrinolízis jelei (fibrin degradációs 

produktumok, D-dimer) 

• CT  

• Tüdő scintigráfia 

• Pulmonalis angiographia  

• Doppler ultrahang (vénák) 

• Phlebographia 

Kezelés  

 Fibrinolízis 
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A légző rendszer korfüggő eltérései 17  

Légzési elégtelenség 

• A felnőttek több mint 10 %-ában fordul elő 

• Az akut légzési elégtelenség előfordulása a 45 éves kor körül 

jellemző 60-80/100.000-ről 65 éves korra  500/100.000-re nő, 

majd 75 év felett eléri a kb. 750/100.000 lakos értéket. 

• A parciális légzési elégtelenség hipoxiával (pO2< 60 Hgmm), a 

globális hipoxiával és hiperkapniával jár (pO2< 60 Hgmm, 

pCO2>50 Hgmm). 

• Parciális légzési elégtelenséget okoz tipikusan a az enyhe-

közepes V/Q aránytalanság, a diffúziós zavar, a magas 

tengerszint feletti magasság, globálisat az alveoláris 

hipoventilatio, pl. COPD. 

• Súlyos esetben időseknek is szüksége van otthoni oxigén 

kezelésre 12-14 h/nap 1-2 l/h növeli a túlélést 


