Pulmonológia
Dr. Vadász Imre

A tüdõgyógyászat és a dohányzás
mai összefüggései
Összefoglalás
A hazai kedvezõtlen dohányzási
helyzetet az jellemzi, hogy magas
az egy fõre esõ cigarettafogyasztás
és bár a férfiak között némi csökkenés tapasztalható, egyre több nõ és
fiatal dohányzik. Elterjedtek az ún.
„könnyû” cigaretták, amelyektõl
azonban nem várható a kedvezõtlen
hatások mérséklõdése. A magas cigarettafogyasztás következtében kedvezõtlenül alakulnak azok a betegségek
– közöttük a légzõrendszer betegségei –, amelyek összefüggésbe hozhatók a dohányzással. Magas az idült
obstruktív tüdõbetegség (COPD), valamint a tüdõrák elõfordulása és halálozása. A környezeti dohányfüst belégzése, a passzív dohányzás elsõsorban a gyermekek egészségét veszélyezteti.

tása 2003-ban 2697 szál volt, ezzel a
világon a nyolcadik helyen állunk.2
Az ezredfordulóig folyamatosan
emelkedõ cigarettafogyasztás az
utóbbi években csökkent (2. ábra). Ez
még akkor is kedvezõ adat, ha figyelembe vesszük a valószínûleg emelkedõ cigarettacsempészést.
A dohányzás terén egyéb változások is megfigyelhetõk: elterjedtek a
füstszûrõs cigaretták – ma az eladott
termékek kb. 90%-a ilyen –, és folyamatosan csökkent a nikotin- és kátránytartalom, különösen az ún.
„könnyû”, „enyhe” stb. cigaretták hódítottak teret. Ezek az elnevezések
azonban félrevezetõk, ezek a készítmények nem okoznak jelentõsen ki-

sebb ártalmat. Bevezetésük kizárólag
a dohányipar érdekeit szolgálja, azt
sugallva, hogy az egészségi ártalom
kiküszöböléséhez nem kell abbahagyni a dohányzást. Mi a magyarázata
annak, hogy a „könnyû” és a „közönséges” cigaretta hatása egyforma. A
dohányzás legfontosabb fenntartója
ugyanis a nikotinfüggõség. Egyrészt a
dohányosok „meg akarják kapni” a
maguk megszokott nikotinadagját,
ezért ezeket a cigarettákat erõteljesebben szívják, a füstöt mélyebbre leszívják és tovább benntartják a tüdejükben, rövidebb csikket hagynak és többet is szívnak. Az EU kötelezõ direktívája szerint éppen ezért a jövõben tilos ezeknek az elnevezéseknek a használata. Másrészt a dohányipar is gon-

1. ábra

A magyar népesség dohányzási
szokásai
Hazánkban a népesség dohányzási szokásai nagyon kedvezõtlenek. A
15 éven felüliek 34%-a – a férfiak közel 40%-a, a nõk 27%-a – rendszeresen dohányzik. Ez az arány nemcsak
Nyugat-Európa, hanem a volt szocialista blokk országaihoz viszonyítva is
magas (1. ábra). Az elmúlt évtizedben
csökkent a dohányosok aránya a férfiak között, de egyre több nõ dohányzik. Kevesebben dohányoznak idõs
korban. Figyelmeztetõ adat, hogy a
18 éves fiatalok közül csaknem minden második dohányzik és ebben a
korosztályban nincs különbség a férfiak és a nõk között. Ugyancsak kedvezõtlen, hogy a dohányzás megkezdése egyre fiatalabb korra tolódik el.
A 2000-ben 30 évesnél fiatalabb dohányosok 70%-a még nem volt 16 éves,
amikor elkezdett cigarettázni, ugyanez az arány a 60 évesnél idõsebbek
között 22% volt.1 A 15 évesnél idõsebbek egy fõre esõ cigarettafogyasz-

Egy fõre (>14 éves) esõ éves cigarettafogyasztás, 1994.
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nek országos vagy reprezentatív adatok. A tüdõgondozókban 2003. végén
54.000 beteget tartottak nyilván
COPD diagnózissal.5 Ezek csak a legsúlyosabb esetek, a betegek valóságos
száma ennek többszöröse lehet. Ismerve a hazai dohányzási helyzetet,
nem meglepõ, hogy a COPD halálozás tekintetében vezetõ helyen állunk:
egy WHO statisztika szerint az 55–64
éves férfiak csoportjában Magyarországon volt a legmagasabb a COPD
halálozás (90/100.000).6

3. ábra

A COPD kialakulásának
hatásmechanizmusa
A dohányzás és abbahagyásának hatása a COPD halálozásra
doskodik arról, hogy a könnyû cigarettát szívók nikotinfüggõsége is fönnmaradjon: olyan adalékanyagokat (pl.
ammónia) kevernek a dohányba,
amelyek elõsegítik a füstben lévõ nikotin felszívódását.

Idült obstruktív tüdõbetegség
(COPD)
A COPD morbiditási és mortalitási tényezõit tanulmányozó kutatók
már korán felfigyeltek arra, hogy ez a
betegség fõként a középkorú vagy
idõsebb dohányzó férfiakon fordul
elõ és családi halmozódást is tapasztaltak. A COPD-t el kell különíteni az
egyszerû idült hörghuruttól (bronchitis chronica simplex) – ezt szokták
egyébként „dohányos bronchitisnek”
is nevezni. Mindkét betegség tartós
(egymást követõ években évente legalább 3–3 hónapig tartó) köhögéssel
és köpetürítéssel jár és idõnként lázzal járó epizódok (acut exacerbatiok)
tarkítják –, ilyenkor a panaszok is súlyosbodnak. A két betegség egyszerû
légzésfunkciós vizsgálattal, a FEV1
meghatározásával különíthetõ el
(FEV1 = az egy mp alatt erõltetett légzéssel kilégzett levegõ mennyisége
ml-ben). A FEV1 értéke az életkor elõrehaladtával fiziológiásan is csökken,
évente kb. 30 ml-rel. COPD-ben a
FEV1 értéke az ún. referenciaérték
70%-a vagy annál alacsonyabb és az
évenkénti csökkenés két-háromszorosa a fiziológiásnak. A betegség elõrehaladtával fulladás jelentkezik, kezdetben terheléskor késõbb már nyugalomban is.3
A COPD morbiditásával és mortalitásával számos epidemiológiai vizsgálat foglalkozott. Valamennyi vizs14

gálat megerõsítette a 35 évesnél idõsebb férfiak gyakoribb (mintegy másfél-kétszeres) érintettségét, a dohányosok között jóval magasabbnak találták a COPD arányát a nemdohányzókhoz viszonyítva. A vizsgálat néhány év után történõ megismétlésekor pedig az derült ki, hogy a dohányosok között 5–7szer gyakrabban
alakult ki COPD, mint a nemdohányzók között. Vizsgálták egyéb tényezõk, például a munkahelyi és az atmoszférás levegõszennyezettség hatását is. Azt találták, hogy ezek jelentõsége a dohányzáshoz képest jóval
szerényebb, de a dohányzás ezeket a
hatásokat felerõsíti. A dohányzás bizonyult a legjelentõsebb kockázati tényezõnek a COPD-ben szenvedõk halálozásában is. Egy amerikai vizsgálatban a dohányosok COPD halálozását hétszer magasabbnak találták,
mint a nemdohányzókét.4 A COPD-s
betegek funkcióromlását egyedül a cigarettázás abbahagyása képes megállítani, ez jelentõs mértékben csökkenti a COPD halálozást (3. ábra). A
COPD eredményes kezelésének alapfeltétele a dohányzás abbahagyása.

Genetikai tényezõk
A COPD-ben szenvedõ betegek
háromnegyed része dohányzik,
ugyanakkor a dohányosoknak csak
mintegy egynegyedén fejlõdik ki ez
a betegség, és családi halmozódás is
megfigyelhetõ – ez arra mutat, hogy
genetikai tényezõknek is szerepük
van.

A COPD jelentõsége
Magyarországon
A betegség elterjedtségérõl nincse-

Patológiailag a COPD kétféle betegség – az idült obstruktív bronchitis
és az emphysema – együttesét jelenti.
A dohányfüstben lévõ irritatív, gyulladáskeltõ anyagok hatására a légutak submucosájában nyákmirigy
hyperplasia, a kehelysejtek megszaporodása, a csillószõrös hám pusztulása, laphám metaplasia következik
be. A nyálkahártya oedemás duzzanata és a fokozott mennyiségû, megváltozott konzisztenciájú hörgõváladék okozza a levegõ áramlásának az
akadályozottságát. A neutrofil kemotaktikus faktorok a neutrofil sejtek,
valamint az alveolaris macrophagok
migrációját és felszaporodását eredményezik. Magában a cigarettafüstben is számos szabad gyököt tartalmazó kémiai anyag van. Ezek, valamint a neutrofil granulocitákból és
alveolaris makrofágokból kiszabaduló szabad gyökök együttesen felborítják a tüdõszövetben lévõ oxidáns-antioxidáns egyensúlyt. A csillószõrös
hám pusztulása miatt romlik a tüdõ
öntisztulása, nem tudja a károsító
anyagokat eliminálni. Dominálóvá
válnak a proteolyticus enzimek, amelyek az alveolusfalak és a rugalmas
rostok pusztulását okozzák: csökken
a légzõfelület és a tüdõ rugalmassága.7 A közelmúlt kutatási eredményei
tárták fel, hogy a cigarettafüst kóros
következményeinak a kialakulásában
a surfactant termelés károsodása, valamint a gyulladást okozó baktériumok endotoxinjai is szerepet játszanak.

Tüdõrák
A dohányzás és a tüdõrák halálozás közötti kapcsolat lehetõségét már
egy 1898-ban publikált tanulmányban
felvetették. Azóta ezt a feltételezést
számos jól kontrollált epidemiológiai
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vizsgálat bizonyította. Az Amerikai
Rák Társaság vizsgálatában a nemdohányzók és a dohányzók tüdõrák halálozása között férfiak esetében 22,4szeres, nõk esetében 12-szeres volt a
különbség – a dohányzás volt felelõssé tehetõ a tüdõrák-halálozás 87 illetve 77%-áért.8
A tüdõrák kialakulásában a cigarettafüstben lévõ karcinogén anyagoknak igazolt oki szerepük van.
Ezek között a legfontosabbak a
poliaromás szénhidrátok, aromás
aminok, nitrózaminok, benzénaldehid, formaldehid és radioaktív elemek (pl. a polonium-210). A tüdõrák
kialakulásában genetikai tényezõknek is szerepük van, ismeretes az esetek családi halmozottsága. Az egyéb
környezeti tényezõk közül elsõsorban
a foglalkozási ártalom játszhat szerepet, pl. azbesztexpozíció, de ennek
hatását is potenciálja, fokozza a
dohányfüst.9
A cigarettafüst és a tüdõrák kapcsolatában kifejezett dózisfüggõség
mutatható ki. A tüdõrák kialakulásának valószínûsége függ az élet során
elszívott cigaretták számától, valamint a napi átlagos cigarettaszámtól:
a napi 25 vagy több szálat szívók között a tüdõrák valószínûsége a dohányosok átlagának a kétszerese.10
Korábbi adatok szerint a dohányzás elsõsorban a laphámrák kialakulásában játszott szerepet. A legújabb
megfigyelések szerint megnõtt az
adenocarcinoma aránya (1992: 13%,
2002: 29%).5 Feltehetõen ez az „enyhe”, „könnyû” cigaretták elterjedésével hozható összefüggésbe: ezeknek a
füstjét a dohányos mélyebbre szívja le
és tovább benntartja, ami elõsegíti a
mélyebb, kisebb légutakból kiinduló
mirigyhámsejtes rákok keletkezését.

Hazai tüdõrák-helyzet
Magyarországon a tüdõrák súlyos
népegészségügyi problémát okoz: a
férfiak tüdõrák-halálozása nálunk a
legmagasabb a világon. Férfiak között
ez a leggyakoribb, nõkön a második
leggyakoribb daganatos halálok. A
tüdõrák esetek száma 1970 óta férfiakon több mint kétszeresére, nõkön
csaknem ötszörösére (!) emelkedett –
a különbség a két nem közötti arány
ez idõszak alatt 4:1-rõl 2,3:1-re változott.5 Ez azt jelzi, hogy a nõk sem védettek a tüdõráktól, és a hosszú expozíciós idõ miatt a dohányzás nõk kö-

zötti elterjedése már érezteti a hatását.
A tüdõrák prognózisa a diagnosztika
és a terápiás lehetõségek kétségtelen
fejlõdése ellenére még ma is lehangoló. Az erre fordított rendkívül magas
költségek hasznosulása nagyon rossz.
Világossá vált, hogy ezen az úton haladva a tüdõrák probléma megoldása
nem lehetséges. Az egyetlen eredményt ígérõ és gazdaságos megoldás
a tüdõrák megelõzése, ez pedig a dohányzás társadalmi méretû visszaszorítását, a dohányosok számának radikális csökkenését jelenti.

Környezeti dohányfüst
(„passzív dohányzás”)
Az a cigarettafüst, amit a dohányos a cigarettából közvetlenül beszív, az ún. fõfüst. Az égõ cigarettából
szívás nélkül keletkezett füst az ún.
mellékfüst. Mivel a cigaretta megszívásakor az égés hõmérséklete és intenzitása más, mint az égõ, de éppen
nem szívott cigaretta égésekor, a mellékfüst összetétele különbözik a fõfüstétõl, bár tartalmazza a legtöbb olyan
károsító anyagot, amelyet a fõfüst.
Egy zárt helyiségben, ahol emberek
dohányoznak, a levegõben lévõ cigarettafüstöt környezeti dohányfüstnek
nevezzük. Ennek beszívása a passzív
dohányzás. A környezeti dohányfüst
összetétele, koncentrációja függ a helyiségben tartózkodó dohányosok
számától, az elszívott cigaretták számától és a helyiség nagyságától.

A környezeti dohányfüstnek egyértelmûen káros hatása van a gyerekekre. A szülõk dohányzása esetén
gyakoribb a hirtelen-váratlan bölcsõhalál, a hörghurut, a középfülgyulladás és a tüdõgyulladás. A dohányzó szülõk gyermekei gyakrabban lesznek asztmások és az asztmás gyerekeknek gyakrabban vannak rohamaik.

Következtetések
Fél évszázada meggyõzõ bizonyítékokkal rendelkezünk a dohányzás
káros hatásáról – közöttük jelentõs súlyuk van a légzõrendszer betegségeinek, mint az idült obstruktív tüdõbetegség (COPD) és a tüdõrák – ezeknek a betegségeknek az eredményes
kezelése illetve megelõzésük csak a
dohányzás visszaszorítása útján lehetséges. A környezeti dohányfüst elsõsorban a gyermekek egészségét károsítja és a légzõszervek számos súlyos betegségét okozza. A dohányzás
okozta ártalmak nem csökkenthetõk
az ún. „könnyû” vagy „enyhe” cigarettákkal, ezek bevezetése csupán a
dohányipar érdekeit, az egészségüket
megvédeni kívánó dohányosok félrevezetését szolgálják.
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