
Javaslat az immunológiával és határterületeivel 
kapcsolatos angol és latin kifejezések magyar 
megfelelőinek kialakítására, megalkotására 
BŐSZE PÉTER DR. , GRÉTSY ZSOMBOR DR. 

Hangs úlyozz uk, hogy az aláb bi ja vas latsor megvi tatás t igényel, és csak a szakma támogatásá nak, egye tértésének megsz ületése 
után tekinth etjük általános haszná latra ajánlottak11ak az alábbi magyarításokat. Az összeá llítás a te ljesség igénye nélkül történt . 
Az „imm unológ ia" kifeje zésre nem talá ltunk alkalma s magya r szót, ez egyébként teljesen átment a köztudatb a. 

An tigen prese nting ce lls antigénbemutató sejtek 
(antigénprezentá ló sejtek (APC) 

Antigénprezentác ió 
Antigén 
Antitest 

Antibod y dependent 
(anitestfiiggő) 

Antigén-ant ibody complex 

antigén bemutatás 
? 
e llenanyag 
ell enanyagfüggő 

antigén-ellenanyag-egy ütte s 

Apoptóz is terveze tt sejth alál/sej tpusztulá s 
(programozott sejth alál) 

Epitóp (antigéndete rmináns) ant igén-meghatározó 

Granulocyte (granulo cita, 
granulocy ta) 

Bazofil granulo cita 
Eoz inofil granulo cita 
Neutrofil gra nulocita 
Granulum 

B cell, B lympho cyte 
T cell, T lympocyte 
T-helper lympho cyte/ce ll 

Cytotox ic T ce ll/lymphoc yte 
T inhib itor ce ll 
T ce ll clone s 

T ce ll dependent 

Dendriti kus sejt ek 
Keratocita , keratocyta 
Ma st ce ll ( mastocyta, 

masztoci ta) 
Monocyte (monoc ita, 

monocyta) 
Na tural killer ce lls 

(NK ce lls) 
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szemcs és fehérvérsejt 

bazo fi I szemcsés-fe hérvérsejt 
eozino fi !szemcsés-fe hérvérsejt 
neutro fi lszemcsés-fehérvérsej t 
szemcse 

B-sejt , B-nyiroksejt 
T-sejt , T-nyiroksejt 
segítő T-nyiroksejt, 
segítő T-sejt 
sejtmérgező T-sejt/nyiroksejt 
gátló T-sejt 
T-sejt klónok, 
T-utódsejt halma zok, 
T-utódsejt ek 
T-sejt-fiiggő 

nyúlványos sejt ek 
szaru sejt 
hízósej t 

egy magúsejt , egy magvúsejt 

term észe tes ölősejtek 

(NK -sejt ek?) 

Phagocyte (fagocita , falósejt 
phagocyta) 

Microphage (mikro fág) kisfalósej t 
Macrophage nagyfalósej t 

(makr ofág) 
Phagocy tosis {fagocitóz is) sejt falás, sejtb ekebelezés 
Fagol izoszóma emésztő/oldó 

Rece ptor 
B cell receptor (BRC) 
T cell receptor (TRC) 
Membran e rece ptor 

(membrán receptor ) 

Antigen rece ptor 
Comp lement receptor 
Mannóz receptor 
Lipopo liszaharid 

receptor 
Co-receptorok 
Fc receptor 
lg- E receptor 

Ligand 

Mediátorok , mediátor 
anyagok 

Transport protein/molekula 

Messe nger 

Acute phase proteins 
(akut fázis fehérjék) 

Heatschock protein 
Adhesion molecu les 

(adhéziós moleku lák) 

testecske /szervecske /hó lyagcsa 

kötőhely 

S-sejt-kötőhely, BCR-kötőhely 

T-sejt-kötőhely, TRC-kötőhely 

sejtfe lsz íni kötőhely, 

sejtfel sz ín kötőhely, 
sejthárt yai kötőhely, 

sejthárty a kötőhely 

antigénkötőhely 

komplementkötőhely 

mannózkötőhely 

lipopoliszaharid-kötőhelyek 

társ kötőhely 

Fc-kötőhely 

lg-E-kötőhely 

? 

közvetítők, közvetítő anyagok , 
átvivők 

szá llító/átszá llító fehérje /mole
kula 
hírvivő 

heve nyszak fehérjék 

hősokkfehérj e 

tapadómolekul ák, 
tapadás imolekulá k, 
ragasz tómo lekulák 
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lntercellular adhesio n 
molecules (ICA M) 

A llerg ia 

Anafilakt ikus 

Auto immunit ás 

lmm unm emó ria 

lmm un.reakció 

Reakció 
Reakc iókészség 

lmmun ogé n 

lmm untolerancia 

Ce llularis immunit ás 

Hum orális immunit ás 

Adaptív immunit ás 

Szenzibi I izá lódás 
Bronchus assoc iate 

lymphoid tissue (BALT) 

Gastro inestinal tract 
assoc iated lymph o id 
tissue (GA LT) 

sejt ek közötti, sejtkö zötti 

tapadómolekulák 

túlérzéke nység 

? 
sajátt al sze mbeni, öntámadás, 

öntámadási folyamat/ 

immun folyamat 

immuneml ékeze t 
immu nválasz, immun fo lyamat 

vá lasz/fo lyamat 

vá laszkészség 

immunv álaszt kiváltó, immun

válasz -kiváltó 
immuntűrés/el fogadás 

sejtimmunit ás, sejtes immuni 

tás/védekezés 
testnedvi immunit ás 

sze rzett/a I ka lmazkodó 
immunitás 
érzéke1111yé válás, érzékenyü lés 

hörgőrendszeri nyirok szöve t 

(BALT?) 

gyo mor-bélrendszer i/ 

bélrendszeri 
nyirokszöve t (GALT?) 

Mucosa assoc iated nyálkahártya nyirokszövet 

lymph oid tissue (MALT) (MALT?) 

MH C (major histoco mpa-

tibili ty compl ex) 
HLA (huma n) 

HLA protein 

Memb rane 
compl ex , MA C 

Antago nista 
addití v 
sz inergista 

endogé n 

Diverzitás 
Variabi I itás 

Autocrine 

Paracrine 

Endocrine ( endokrin) 

Paraz ita 

Pulpa 

fő szöve tmegfe lelés i molekula 

rendsze r 

emberi nyiroksejt antigén 

HLA-fehérje 
sejth árty a fúró -egy üttes 

ellentétes hatású, ellenható 

hozzáa dódó/összeadódó 
összeható, egy üttható, ve leható 

belső, belsődleges, saj át, 
ön eredetű 
szerteágaz óság, sokféleség 

változa tosság 
saj át sejtre ható, önm agá ra ható 

szomszé dos sejtr e ható, 
környeze tre ható , kö rnyezetható 
távo li sejtre ható, általános(an) 

ható, távo lható 
élősködő 

puha állomány, masszaá llomány, 

masszarés 

Diszulfidhíd (diszulfidkötés) kén-kén híd/kö tés 
Prefo rmált előalakított, előformált 

Haptén 
C l inhibi tor 

félantigén 
gátló C l 

CD ( ce ll sur face determinant) ?? 

Inhibitor factor gátló tényező 
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Allergén 
Blasztos transzformáci ó 

Enzim 
Citokin 

Domén 

Endotoxin 
Immun ológ ia 

Immun globu lin 

lmmun globu lin-M, 

Interfe ron 

lzotípu s 
Kemotaktiku s 

Kemoatraktiku s 
Komplement enzimrendsze r 

Lipid 

Plazmasejt 

Sok esetben az írásmód összev isszasága miatt is szere ncsés a 

magyarít ás. Pl. a T-he lper lymph ocy te/ce ll a következő for
mákba n fordul e lő a magy ar irodalomb an: T-helper sejt , T

helper-sejt, T-helper nyiroksejt, T-helper-nyiroksej t, T-helpe r 
limfocita, T-helper-limfocit a, T-he lper lympho cyta, T-helper

lym phocyta stb . 

RÖVIDÍTÉSEK ÉS HELYESÍRÁS 

Elgondolkoztató, hogy egy-egy magya rított fogalomn ak mi

lyen röv idítését használjuk, a nemze tközi leg elfogadott, vagy a 

magya r kifej ezésből adódót, pl. natural k iller ce ll (NK cell), 
melyet „természe tes ölősejt"-nek ford íthatun k, és a j avaso lt rö
vidítés „NK-sejt " vagy „TÖ- sej t" legye n . 

Kérjük a tisztelt olvasó t, hogy írja meg szerkesztőségünknek, 

hogy melyik fon11át tartja helyesnek . Az álta lunk j avasolt röv i

dítést vastago n j elöltük. 

lg-M, lgM, lg M, Ig-G, IgG, lg G stb . lg-a lfa, lg-a., Iga 
lmmunglobulin-G , immun globulin G, in111rnnglobulinG 

8-sejt , 82 -sejt 
T-sejt, T2-sejt 
MHC-TI, MH C 11, MHCII, MH C-2 
CD5+ T-sejt , CD5+T-sejt 

CD4+-MHC ll , CD4+M HC 11 
CD3-negat iv 

TN F-béta, TNF-fl , TNFP, TN F P, PTNF, P-TNF 
Gamm a-INF, g- INF, INFg, fNF-g 

Il-2, IL-2 stb. 

Fc-kötőhely 

Fc-epsilon, FcE, Fc-e, 

Fc-köté s 
MHC II kötőhely mintáza túak 

Bazo fil, eoz inofil , neutrofil ; miért így???? 

Stb . . .... . 
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