
SZÓCSISZOLÁS 

Javaslat az immunológiával és határterületeivel 
kapcsolatos angol és latin kifejezések 
magyar megfelelőinek kialakítására, megalkotására 

A közreműködőket meghívta és az anyagot összeállította: Bősze Péter dr. 

Fővárosi Szent István Kórház, Nőgyógyászati Osztály, Budapest 

SZERKESZTŐI BEVEZETÉS Ebben a rovatban korábban angol és la
tin kifej ezések magyar megfelelőire tettünk ja vaslatot, és min
dig egy-egy téma köré csoportosuló szóje gyzéket adtunk köz
re. Kértük az olvasó kat, tegye nek j avaslatokat, közöljék észre
vétele iket stb. Sajnos túl sok választ nem kaptunk - minden bi
zonnyal a mindennapo s túlterhe ltség miatt. Szeretnénk, ha a 

magyarítá si törek véseink nem pusztába kiáltott szavak lenné
nek, ezért alapvető, hogy az ország kiemelkedő szakembereit 
bevo njuk ebbe a munkába. Ennek szellemében küldtük el az 
alábbi levelet, és ismerte tjük eredeti javaslata inkkal együtt a 

válaszokat is, amelyért kimondhatat lanul hálásak vagyunk . Ez 
a felmérés a Magyar Orvosi Nyelv című folyóirat számára ké
szült, amelyben hamarosa n megjelenésre kerül. Tekintettel 
azonban arra , hogy a Nőgyógyászati Onko lógia olvasótábora 
más és, mert az immunológia i kifejezésekkel a nőgyógyászok, 
daganatgyógyászok is lépten-nyomo n találkoznak, a szerkesz
tőség úgy gondolja, hogy a szakemberek gondolata i a Nő
gyógyásza ti Onkológ ia olvasói számára is nagyon hasznosak. 

FELKÉRŐ LEVÉL „Tisztelt ... A Magyar Orvosi Nyelv című folyó
irat következő számának „Szócs iszolás" rovatában az immu
nológiával és határterü leteivel kapcso latos angol és latin kife
jezése k magyar megfelelőinek kia lakítására, mega lkotására te
szünk javas latot, ame lyet csato ltan küldök. Szeretnénk, ha az 
ország vezető szakemberei is kifej tenék ezzel kapcso latos vé
leményüket, ame lyeket szintén köz lünk. Reméljük , hogy egy 
közös álláspontot ki tudunk alakítani . Nagyon kérem, a j avas
lattal összefüggő meglátásaidat, illetve az olyan nehézsége ket, 
amelyek még eszünkbe sem jutott ak, a remélhetőleg megszü-
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lető vagy már meglévő ötleteket, javas latokat, hasznos nak tű
nő alapelveket, akárcsak egy-egy részkérdésben hasznos szem
pontokat jutta sd el hozzá m. Fáradozásod, együttgo ndolkodá
sod előre is hálásan köszönö m. (Bősze Péter) 

MEGJEGYZÉS A szöveges válaszokat teljes terjedelmükben kö
zöljük, a szójegyzé ket és a rövidítéseket, írásmódo t i lletően pe
dig, értelemszerűen, csak azokat a szavakat , kifejezése ket, rö
vidítéseket és helyesí rási módot ismertetjük , amel yekkel kap
csolatban a válaszoló megjegyzé st, javas latot tett . 

EREDETI JAVASLAT (Bősze Péter d,: és Grétsy Zsombor dr.) 
Hangsú lyozzuk, hogy az alábbi ja vaslatsor megvitatást igé
nyel, és csak a szakma támogatásának, egyetértésének megszü
letése után tekinthetjük általános használatra ajánlottnak az 
alábbi magyarításokat. Az összeállítás a teljesség igénye nélkü l 
történt. Az „immuno lógia" kifejezésre nem találtunk alkalmas 
magyar szót, ez egyébként teljesen átment a köztudatba . Sok 
esetben az írásmód összev isszasága miatt is szerencsés a ma
gyar ítás. Pl. a T-helper lymphocyte /cell a következő formák
ban fordul elő a magyar irodalomban: T-helper sejt, T-helper
sejt , T-helper nyirok sejt, T-helper-nyiroksej t, T-helper limfoci
ta, T-helper-limfocita, T-helper lymphocyta, T-helper-lympho
cyta stb. 

SZÓ-ÉS KJFEJEZÉSJEGYZÉK 

Antigen presenting cells 

( antigénprezentáló 

sejtek (APC) 

antigénbemutató sejtek 

Antigénprezentáció antigénbemutatás 

Antigén ? 

Antitest ellenanyag 

Antibody dependent (anitestfüggö) ellenanyagfüggö 

Antigén-antibody complex antigén-ellenanyag-együttes 

Apoptózis (programozott sejthalál) tervezett sejthalál/sejtpusztulás 

Epitóp (antigéndetermináns) antigén-meghatározó 
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Bös=e P 

Granulocyte (granulocita, granulocyta) szemcsés fehérvérsejt 

Bazofil granulocita bazofilszemcsés-fehérvérsejt 

Eozinofil granulocita 

Neutrofil granulocita 

Granulum 

B cell, B lymphocyte 

T cell, T lympocyte 

T-helper lymphocyte/cell 

Cytotoxic T cell/lymphocyte 

T inhibitor cell 

T cell clones 

T cell dependent 

Dendritikus sejtek 

Keratocita, keratocyta 

Mast cell (mastocyta, masztocíta) 

Monocyte (monocita, monocyta) 

Natural killer cells (NK cells) 

Phagocyte (fagocita, phagocyta) 

Microphage (mikrofág) 

Macrophage ( makrofág) 

Phagocytosis (fagocitózis) 

Fagolizoszóma 

Receptor 

B cell receptor (BCR) 

T cell receptor (TCR) 

Membrane receptor 

(membrán receptor) 

Antigen receptor 

Complement receptor 

Mannóz recetor 

Lipopol iszaharid receptor 

Co-receptorok 

Fc receptor 

lg-E receptor 

Ligand 

Mediátorok, mediátor anyagok 

Transport protein/molekula 

eozinofilszemcsés-fehérvérsejt 

neutrofilszemcsés-fehérvérsejt 

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-utódsejl halmazok, 

T-utódsejtek 

T-sejt-függő 

nyúlványos sejtek 

szarúsejt 

hízósejt 

egymagúsejt, egymagvúsejt 

természetes ölősejtek 

(NK-sejtek?) 

falósejt 

kisfalósejt 

nagy falósejt 

sejt falás, sejtbekebelezés 

emésztő/oldó 

testecske/szervecske/hólyagcsa 

kötőhely 

B-sejt-kötőhely, BCR-kötőhely 

T-sejt-kötőhely, TCR-kötőhely 

sejtfelszíni kötőhely, 

sejtfelszín kötőhely, 

sejthártyai kötőhely, 

sejthártya kötőhely 

antigénkötőhe ly 

komplemenlkötőhely 

mannózkötőhely 

lipopol iszaharid-kötőhelyek 

társ kötőhely 

Fc-kötőhely 

lg-E-kötőhely 

? 

közvetítők, közvetítő anyagok, 

átvivők 

szállító/átszállító fehérje/molekula 

Messenger hírvivő 

Acute phase proteins (akut fázis fehérjék) hevenyszakfehérjék 

Heatschock protein hősokkfehérje 

Adhesion molecules 

(adhéziós molekulák) 

lntercellular adhesion molecules 

(ICAM) 

Allergia 

Anafilaklikus 
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tapadómolekulák, 

tapadásimolekulák, 

ragasztómolekulák 

sejtek közötti, 

sejtközötti tapadómolekulák 

túlérzékenység 

? 

Autoimmunitás 

lmmunmemória 

Immunreakció 

Reakció 

Reakciókészség 

lmmunogén 

lmmuntolcrancia 

Cellularis immunitás 

Humorális immunitás 

Adaptív immunitás 

Szenzibilizálódás 

Bronchus associate lymphoid tissue 

(BALT) 

Gastroinestinal tract associated 

lymphoid tissuc (GALT) 

Mucosa associated lymphoid 

tissue (MALT) 

MHC (major 

histocompatibility complcx) 

HLA (human lymphocyte antigen) 

HLA protein 

Membrane attac complex, MAC 

Antagonista 

additív 

szinergista 

endogén 

Diverzitás 

Variabilitás 

Autocrine 

Paracrine 

Endocrine (endokrin) 

Parazita 

Pulpa 

Diszulfidhíd (diszulfidkötés) 

Preformált 

Haptén 

C I inhibitor 

CD (cell surface detcrminant) 

Inhibitor factor 

Allergén 

Blasztos transzformáció 

Enzim 

Citokin 

Domén 

Endotoxin 

saját1al szembeni, öntámadás, 

öntámadási folyamat/ 

immunfolyamat 

immunemlékezet 

immunválasz, immunfolyamat 

válasz/folyamat 

válaszkészség 

immunválaszt kiváltó, 

immunválasz-kiváltó 

inmrnntűrés/elfogadás 

sejt immunitás, 

sejtes immunitás/védekezés 

tcstncdvi immunitás 

szerzett/alkalmazkodó immunitás 

érzékennyé válás, érzékenyülés 

hörgőrendszeri nyirokszövet 

(BALT?) 

gyomor-bélrendszeri/bélrendszeri 

nyirokszövet (GALT?) 

nyálkahártya nyirokszövet 

(MALT ?) 

fő szövetmegfelelési 

molekularendszer 

emberinyiroksejt antigén 

HLA-fchérje 

sejthártyafúró-együttes 

ellentétes hatású, ellenható 

hozzáadódó/összeadódó 

összeható, együttható, veleható 

belső, be lsődleges, saját, 

ön eredetű 

szerteágazóság, sokféleség 

változatosság 

saját sejtre ható, önmagára ható 

szomszédos sejtre ható, 

környezetre ható, 

kömyczetható 

távoli sejtre ható, 

általános(an) ható, távolható 

élősködő 

puhaállomány, masszaállomány, 

massza rés 

kén-kén híd/kötés 

elöalakított, előformált 

félantigén 

gátló Cl 

?? 

gátló tényező 
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Immunológia 

Immunglobulin 

lmmunglobulin-M, 

Interferon 

Izotípus 

Kemotaktikus 

Kemoarraktikus 

Komplement enzimrendszer 

Lipid 

Plazmasejt 

RÖVIDiTÉSEK ÉS HELYESIRÁS Elgondolkoztató, hogy egy-egy ma
gyarított fogalomnak milyen rövidítését használjuk , a nemzet
köz ileg elfogadott, vagy a magyar kifejezésből adódót, pl. na
turai killer cell (NK cell), melyet „természetes ölősejt"-nek 

fordíthatunk , és a javaso lt rövidítés „NK-sejt " vagy „TÖ-sejt" 
legyen. Kérjük a tisztelt olvasót, hogy írja meg szerkesztősé

günknek, hogy melyik formát tartja helyesnek. 

lg-M, lgM, lg M, lg-G, lgG, lg G stb. lg-alfa, lg-a, Iga 

lmmunglobulin-G, immunglobulin G, immunglobulinG 

8-sejt, B2-sejt , T-sejt, TI-sejt 

MHC-11, MHC 11, MHCII, MHC-2, MHC II kötőhely mintázatúak 

COS+ T-sejt, COS+ T-sejt 

CD4+-MHC 11, CD4+MHC 11, CD3-negativ 

TNF-béta, TNF-/J, TNF/J, TNF /J, /JTNF, /J-TNF 

Gamma-rNF, y-rNF, rNFy, rNF-y 

11-2, IL-2 stb. 

Fc-kötőhely, Fc-epsilon, Fce, Fc-e, Fc-kötés 

Bazofil, eozinofil, neutrofil; miért így???? 

Falus András dr. 

Semmelweis Egyetem, ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbioló
giai Intézet, Budapest 

... nem értek egyet az ennyire erőltetett kimagyarításokkal. 
Gyakorlatilag a java slatok egy tizedével értek egyet. Melléke
lem a je lzett változtatásokat. 

Antigén 

Antitest 

Antigén-antibody complex 

Apoptózis (programozott sejthalál) 

Epitóp (antigéndetermináns) 

Granulocyte (granulocita, granulocyta) 

Bazofil granulocita 

Eozinofil granulocita 

Neutrofil granulocita 

B cell, B lymphocyte 

T cell, T lympocyte 

T-helper lymphocyte/cell 

? 

ellenanyag (v. antitest) 

antigén-antitest-komplex 

programozott sejthalál/ 

sejtpusztulás 

antigén-darab, epitóp (maradhat) 

bazofil-fehérvérsejt 

eozinofil-fehérvérsejt 

neutrofil-fehérvérsejt 

B-sejt, 8-nyiroksejt 

(limfocita jobb) 

T-sejt, 

segítő T, segítő T-sejt 
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Cytotoxic T cell/lymphocyte 

Monocyte (monocita, monocyta) 

Natural killer cells (NK cells) 

Microphage (mikrofág) 

Receptor 

B cell receptor (BCR) 

T cell receptor (TCR) 

Membrane receptor 

(membrán receptor) 

Antigen receptor 

Complement receptor 

Mannóz recetor 

Lipopoliszaharid receptor 

Co-receptorok 

Fc receptor 

lg-E receptor 

Acute phase proteins 

( akut fázis fehérjék) 

Adhesion molecules 

(adhéziós molekulák) 

Allergia 

Autoimmunitás 

Cellularis immunitás 

Humorális immunitás 

MHC (major histocompatibility 

complex) 

H LA (human lymphocyte antigen) 

Membrane attack complex, MAC 
Antagonista 

Pulpa 

Haptén 

C I inhibitor 

CD ( cell surface determinant 

cluster of differentiation) 

Allergén 

Blasztos transzformáció 

Enzim 

Citokin 

Domén 

Endotoxin 

Immunológia 

Immunglobulin 

lmmunglobulin-M, 

Interferon 

lzotípus 

Kemotaktikus 

Kemoattrakt ikus 

Komplement enzimrendszer 

Lipid 

Plazmasejt 

lmmun ológiával kapcsolatos kifejezések 

scjtölő T-sejt/ 

monocita 

természetes ölősejtek, 

(NK-sejtek, igen!) 

nem használt szó! 

kötőhely (kevés!) receptor jobb 

B-sejt-, BCR-

T-sejt-, TCR-

sejtfelszíni, sejtfelszín, 

sejthártyai, sejthártya 

antigén 

komp lement 

mannóz 

lipopoliszaharid-

koreceptor 

Fc-

lgE-

akut fázis fehérjék 

adhéziós molekulák, 

molekulák, ragasztómolekulák 

(kevés) allergia 

autoimmunitásfolyamat/immun

folyamat 

sejt-közvetített immunitás, 

sejtes immunitás/védekezés 

antitest-közvetített immunitás 

fő szövettűrési molekularendszer 

emberi fehérvérsejt antigén 

sejthártyaroncsoló-együttes 

ellentétes hatású, ellenható -

nem kell fordítani 

puhaállomány, masszaállomány, 

masszarés Gaj ! ! ) 

antigén elem 

Cl gátló 

sejtfelszíni jelzőanyag 

allergiát kiváltó antigén 

sejtosztódás kiváltás 

enzim 

citokin 

szerkezeti egység 

u.az 

u.az 

u.az 

u.az 

u.az 

u.az 

u.az 

kemotaktikus 

u.az 

u.az 

u.az 
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Bősze P 

RÖVIDITÉSEK 

pl. na turai k.iller cell (NK cell) , melyet „termé szetes ölősejt" -
nek ford íthatunk , és a java solt rövidítés „NK-sejt " vagy „TÖ
sejt" legye n. NK maradjon 

lg-M, lg-G, lg-a, lmmung lobulin-G 
B-sejt , 82- sejt , T-sejt , T2-sejt 
TNF-b 
IL-2 Fc-e, 

Gergely János dr.1, Erdei Anna dr. 1, Kacskovics Imre dr. 2 

ELTE, Immunológiai Tanszék1
, Szent István Egyetem, Állat

orvos-tudományi Kar2, Budapest 

ÁLTAlÁNOS MEGJEGVZÉSEK 1. A magyar immun ológ iai szak
nyelvbe n számos, elsősorban görög-latin , ill. az angol-amer i
kai szaknyel vből átve tt kifejezés, és főként rövidít és honoso
dott meg, amelyek nem helyettesithetők magyar k ifejezésekke l 
anélkü l, hogy jelentős félreértések forrásaivá vá lnának. Ezek 
megtartá sa feltétlenül indoko lt. 2. Minden olyan „idegen szó", 
amely már teljesen vagy többé-kevésbé beépül t a magyar szó
kincsbe a szakny elvben megtart ható. (Példák: prezentác ió). 
3. Orvosi szakkifeje zésként latinos-görö gös ortográfia hasz
ná lható, egyébként a fonetiku s írásmódot tartjuk helyesnek (pl. 
limfocita, granu locita) 

Antigen presenting cells Antigénbemutató Az APC rövidítés 

(antigénprezcntáló sejtek megtartása indokolt 

sejtek (APC) 

Antigénprezentáció 

Antigén 

Antitest 

Antibody dependent 

Antigén-antibody 

complex 

Apoptózis 

Epitóp 

Granulocyte 

Granulocita 

B cell, B lymphocyte 

B-sejt, 
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Antigénbemutatás Egyenértékű 

Ellenanyag 

nem használjuk 

nem használjuk 

programozott 

sejthalál 

Mással nem helyettesíthető 

különös tekintettel arra, hogy 

magyar immunológus alkotta 

Egyenértékű 

anitestfüggő, ellenanyagfiiggő 

immunkomplex, 

antigén-antitest komplex, 

antigén-ellenanyag komplex, 

egyenértékűek 

egyenértékű, 

a javasolt: sejthalál/sejtpusz

tulás mást fejez ki 

antigéndetermináns egyenértékű, a javasolt 

nem használjuk 

Nem használjuk 

,,antigén-meghatározó" 

nem használható 

így használjuk (1. általános 

megjegyzések) 

Széleskörben használjuk épp

úgy, mint az ezzel 

egyenértékű B-limfocita 

kifejezést 

B-nyiroksejt Ritkán használjuk Elfogadható 

T cell, T lympocyte Nem használjuk Lásd B-sejt 

T-helper lymphocyte/cell Nem használjuk 

segítő T-nyiroksejt, 

segítő T-sejt 

Cytotoxic T cell/ 

lymphocyte 

sejtmérgcző T-sejt/ 

nyiroksejt 

T inhibitor cell 

T cell clones 

T-sejt klónok, 

T-utódsejt halmazok, 

T cell dependent 

Dendritikus sejtek 

Mast cell 

mastocyta, masztocita 

Monocyte 

cgymagúsejt, 

egymagvúsejt 

Natural killer cells 

(NK cells) 

természetes ölősejtek 

NK-sejtek 

Ladányi Andrea dr. 

Általában nem 

használjuk 

Nem használjuk 

Nem használjuk 

Nem használjuk 

Nem használható 

Definicióké111 

használandó 

Nem használjuk 

Általában 

nem használjuk 

Nem használjuk 

Az angol kifejezést 

nem használjuk 

Mindkettő 

használatos 

T-helper sejt 

az általánosan elfogadott, 

annál is inkább, mivel 

rövidítése T H nemzetközi és 

mással nem helyettesíthető 

Citotoxikus T-sejt 

általánosan elfogadott 

gátló T-sejt elfogadható 

Általánosan használt 

(a klón kifejezést átvette 

a szaknyelv) 

T-sejt-függő ( elfogadható, de 

rövidítése, pl. T-sejt függő 

antigén = TD antigén) 

nyúlványos sejtek - , 

a dendritikus sejtek 

jellemzésére alkalmazható 

Hízósejt általánosan használt 

Megfe le lő 

környezetben használható 

Monocita általánosan 

elfogadott 

Monocita helyett 

nem használható 

Országos Onkológiai Intézet, Tumor Progressziós Osztály, 
Budapest 

Az immun ológ iai szójeg yzékkel kapcso latos véleményem a 
következő (fonto ssági sorrend nélkül): 

1. A szavak egy része már elterjedtnek mondható (lásd. pl. 
,,Immun bio lógia", szerk. Gerge ly János és Erde i Anna , Medi
cina , 1998). Erre pé ldák: ellenanyag , B-sejt, T-sejt, segítő T
sejt, sejtölő (nem sejtmérgező!) T-sejt , hízósejt , természetes 
ölősejt, hősokkfehérje, immu nválasz, vá laszkészség, sejtes im
mun itás, élősködő. 

2. Kevésbé elterj edt, de tetsz ik a falósejt és vá ltozatai, és jó a 
MALT, GALT, stb. magyarítása is. 
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3. Hibás a szarúsej t (helyese n rövid u-val írandó) . A ligand 
nem kapcso lás, kötödés, hanem va lami , ami kötődik (én még 
ligandumn ak tanultam, de meg lepetése mre az Orvosi Helyes
írási Szótárban ligandként sze repe l). 

4 . Furcsán hangz ik, és így biztosan nem fog elterjedni pl. a 
hevenysza kfehérje, vagy az utódsejthalmaz (jobb, és már is
mert is a klón). Nehézkes és feles leges a rövid és jó l ismert 
MHC és HLA fordítása, ugyanígy az autokrin , parakrin , en
dokr in körülírása . 

/11111111110/ógiával kapcsolatos kifejezések 

Natural killer cells (NK cells) 
Phagocytosis (fagocitózis) 
Membrane receptor (membrán receptor) 
Co-rcceptorok 
Ligand 

NK-sejtek 
Falósejt általi bekebelezés? 
sejtfelszíni kötőhely, 
társ kötőhelyek 

(a kötőhelyhez) kapcsolódó 
molekula 

Acute phase proteins (akut fázis fehérjék) hevenyszak fehérjék? 
Adhesion molecules (adhéziós molekulák) tapadómolekulák, 
Allergia/anafilaxia 

Anafilaktikus 

túlérzékenység/azonnali 
túlérzékenység 

5. Az allergia je lentése árnya ltabb, mint a túlérzékenységé, Autoimmunitás 
azonnali túlérzékenységet kiváltó 
a sajátot támadó immunfolyamat 
immunválaszt kiváltó, aminek több féle megny ilvánulási formáj a ismert (p l. az anafi- Immunogén 

laxia is). Cellularis immunitás 
Bronchus associate 

6. Értelm ezhetet len a BCR- ill. TCR- (nem TRC!) kötőhely, 
mive l eze k a rövidítések magát a rece ptort (kötöhelyet) je lölik. 

lymphoid tissue (BALT) 
Gastroinestinal tract associated lymphoid 

sejtes immunitás/védekezés 

(BALT) 

tissue (GALT) (GALT) 
7. Azokr a a szava kra, amelyekre nincs javas lat, én sem tudok, 
csak rész mego ldást (pl. transzfo rmáció helyett átalakulás) . 
Túln yomó részükné l azo nban nem is érzem indokoltnak a ma
gyarítást, mive l ezek a szavak rövidek, jó l kimondhatóak és 
nagyrészt jó l ismertek. 

Mucosa associated (MALT) 
lymphoid tissue (MALT) 

Membrane attac complex, MAC sejthártyaátfúró-együttes 
Paracrine környezetre ható, 
Pulpa puhaállomány, 
CD ( cell surfacc detcrminant??) ?? ??? 

8. A röv idítések közül helyesnek tartom: lgM, IgG, 8- sejt, T- CD (cluster of differentiation) fej lődési antigének csoportja 
túlérzékenységet kiváltó antigén 
antigénnel kiváltott sejtátalakulás 
enzim 

sejt, MHC II , cos+ T-sejt (a + felső indexbe téve), CD3-negatív Allergén 
(hossz ú í-ve l), TNF-13, ugyanígy IFN-? (nem IN F), IL-2. Blasztos transzfom1áció 

Enzim 
MEGJEGlZÉS Az össejres „szótár" már közben meg is jelem, tet- Citokin 
szenek a j avaslatok. 

Pálóczi Katalin dr. 

Semmelweis Egyetem, /mmuno/ógiai-Haematológiai
Transzfúziológiai Tanszék, Budapest 

Domén 
Endotoxin 
Immunglobulin 
lmmunglobulin-M, 
Interferon 

lzotípus 
Kemotaktikus 
Kemoatraktikus 

Komplement 
Lipid 
Plazmasejt 

RÖVIDÍTÉSEK ÉS HELYESÍRÁS 

keringő sejnermék 

baktérium méreganyag 
ellenanyag 
M típusú ellenanyag 
interferon (vírns vagy aktivált sejt 
eredetű szabályozó molekula 
ellenanyag osztály 
irányított sejtmozgást kiváltó 
irányíton sejtmozgást hívó Uel) 
kiegészítő 

?? 
ellenanyag tem1elő B-sejt 

... nagyon szokatlanok egyes kifej ezése k, vagy csak körülírás
sal fej ezik ki a lényege t. Szeretném kiemelni, hogy a hazai im
munológiai kéz ikönyvek megadják a gya kran használt kifej e
zése k értelmezésé t (g losszá r ium), ami nagy seg.ítség az o lvasó 
szá mára. Ettől függet lenül nem vitatható, hogy a kigyűj tött 

szó- és kifej ezésjegyzék rendkívül hosszú, amely arra figyel
mezte t, hogy fog lalkozni kell a kérdésse l. Ig-M, lg-G, lg-a, lmmun globulin- G, 

8 -sejt , 8 2-sejt 
Antigén Antigén (a magyar Detre László 

alkotta kifejezés, az antisomatogcn 
(ellenanyag termelést kiváltó) szó rövi
dített fonnája 
- az egész világ elfogadta 

Apoptózis (programozott sejthalál) sejt önmegsemmisítés/ütemezett 
sejthalál 

Epitóp (antigéndctermináns) antigén-meghatározó? 
antigéndetermináns 

Cytotoxic T cell/lymphocytc Sejtpusztító T-sejt/nyiroksejt 
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T-sejt, T2-sejt 
MHC-IT, 
CD5+ T-sej t 
CD4+ MHC-Il 
CD3 negat ív 
TNF-J3, 
IN F-y 
lL-2 
Fc-kötöhe ly 
Fc-e 
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Bősze P 

Petrányi Győző dr. 

Semmelweis Egyetem, Immunológiai-Haematológiai
Transzfúziológiai Tanszék, Budapest 

A megjegyzése k csak a legfontosab b alap kifejezése ket érintik, 
ezeket kellene először rendbe tenni és utána a részleteket. Azo
kat a kifejezése ket, melyek közhasználatban vannak nem érde
mes erőltetetten változtatni, pl. antigén, komplex stb . 

Antigen presenting cells 

(antigénprezentáló sejtek (APC) 

Antigénprezentáció 

Antigén 

Antitest 

Antibody dependent 

(anitestfüggö) 

Antigén-antibody complex 

Apoptózis 

(programozott sejthalál) 

Epitóp ( antigéndetennináns) 

Cytotoxic T cell/lymphocyte 

Membrane receptor 

(membrán receptor) 

Ligand 

Mediátorok, mediátor anyagok 

Acute phase proteins 

(akut fázis fehérjék) 

Adhesion molecules 

(adhéziós molekulák) 

Autoimmunitás 

Cellularis immunitás 

Humorális immunitás 

Adaptív immunitás 

Szenzibilizálódás 

Bronchus associate 

lymphoid tissue (BALT) 

Gastroinestinal tract associated 

lymphoid tissue (GALT) 

Mucosa associated 

lymphoid tissue (MALT) 

MHC (major histocompatibility 

complex) 

HLA (human lymphocyte antigen) 

Membrane attac complex, MAC 

Diverzitás 

Variabilitás 

Autocrine 

Paracrine 

Endocrine (endokrin) 

Preformált 

Haptén 

CD (cell surface detenninant) 

Inhibitor factor 
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antigénbemutató sejtek 

antigénbemutatás 

? 

ellenanyag 

ellenanyagfüggö 

antigén-ellenanyag-komplex 

tervezett sejthalál 

antigén-jellemző 

sejttoxilrns T-sejt/nyiroksejt 

sejtmembrán kötőhely 

kapcsolóhely 

közvetítő anyagok 

hevenyfázisfehérjék 

tapadómolekulák 

sajáttal szemben immunitás 

sejtközvetitett immunitás 

humorális immunitás 

szerzett immunitás 

érzékennyé válás 

hörgörendszerhez kötött 

nyirokszövet 

gyomor-bélrendszeri/ 

bélrendszeri 

nyirokszövet (GALT?) kötött 

nyálkahártya 

nyirokszövetkötött (MALT ~) 

fő szövetösszeférhetőségi 

molekularendszer 

emberifehérvérsejt antigén 

sejthártyatámadó-komplex 

sokféleség 

változatosság 

önmagára ható 

környezetre ható 

távolható 

elöfonnált 

antigén kiegészítő 

sejtfelszíni meghatározó 

gátló /faktor 

Rajnavö lgyi Éva dr. 

Debreceni Egyetem, OEC, Immunológiai Intézet, Debrecen 

Általánosságban a nyelvi zűrzavar és sok magya rtalan kifeje
zés miatt fontos dolognak érzem az egységes ítést, de ahol eről

tetett a dolog, ott feltétlenül az ango lból vagy latinból átvett 
idegen, de történetileg vagy egyéb okból egyértelmű kifejezé
seket tartanám meg. 

Antigén 

Antigén-antibody complex 

Apoptózis (programozott sejthalál) 

Epitóp (antigéndetemiináns) 

Granulocyte 

(granulocita, granulocyta) 

Bazofil granulocita 

Eozinofil granulocita 

Neutrofil granulocita 

Granulum 

B cell, B lymphocyte 

T cell, T lympocyte 

T-helper lymphocyte/cell 

Cytotoxic T cell/lymphocyte 

T cell clones 

Dendritikus sejtek 

Keratocita, keratocyta 

Monocyte (monocita, monocyta) 

Natural killer cells (NK cells) 

Microphage (mikrofág) 

ez is átment a köztudatba 

antigén-ellenanyag-együttes 

- komplex, ez a kémiában is hasz

nálatos, az együttes nem fejezi ki a 

molekuláris kapcsolatot, a komplex 

szó igen 

programozott sejthalál 

antigén-meghatározó - nem jó, epi

tóp és antigéndetennináns elfogadott 

granulocita 

bazo fi !szemcsés-fehérvérsejt 

cozinofilszemcsés-fehérvérsejt 

neutrofi !szemcsés-fehérvérsejt 

szemcse 

- ez lényegében csak a látszat, tény

legesen membrán vezikulumok, ezért 

nem tükrözi a tényleges képződ
ményt, erőlteten 

B-sejt, (B-nyiroksejt) - a nyiroksejt 

nem szerencsés, nem logikus 

T-sejt, (T-nyirokscjt) 

segítő T-sejt, (segítő T-nyiroksejt) 

scjtmérgcző T-sejt/nyiroksejt 

- ölő T sejt, 

T-sejt klónok, 

T-utódsejt halmazok - rúl bonyolult, 

a klón elfogadott 

T-utódsejtek 

nyúlványos sejtek ez ugyan szó sze

rinti fordítás, mégis jobban felhívja 

arra a figyelmet, hogy rengeteg nyúl

ványos sejt van, a dendritikus sejt ma 

egy settípust definiál, ez elfogadható 

szarusejt - erőltetett 

egymagúsejt, egymagvúsejt 

- a legtöbb sejt egymagvú, ez na

gyon megtévesztő, a monocita, ha

sonlóan a dendritikus sejt kifejezés

hez, egyértelműen egy sejttípust je

lent 

természetes ölősejtek - mindkenő jó 

(NK-sejtek?) 

kisfalósejt - ez nem használt 

kifejezés 
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Macrophage (makrofág) 

Fagolizoszóma 

Receptor 

Membrane receptor 

(membrán receptor) 

Antigen receptor 

Complement receptor 

Mannóz receptor 

Lipopoliszaharid receptor 

Co-receptorok 

Fc receptor 

lg-E receptor 

Mediátorok, mediátor 

anyagok 

Ligand 

Acute phase proteins 

(akut fázis fehérjék) 

lntercellular adhesion 

molecules (ICAM) 

Autoimmunitás 

lmmurunemória 

Reakciókészség 

lmmunogén 

lmmuntolerancia 

Cellularis immunitás 

Humorális immunitás 

Adaptív immunitás 

nagyfalósejt - ez nem fedi az adott sejtpopu

láció!, a méret nem jellemző 

emésztő/oldó testecske 

kötőhely 

- a kötőhely a receptor része, legfeljebb kötő 

molekula, de a receptor elfogadott, tág érte

lemben fed egy jól értelmezet1 fogalmat 

sejtfelszíni receptor 

antigénkötő receptor 

komplement kötő receptor 

mannózkötőhely 

lipopoliszaharid-kötőhelyek 

társ kötőhely 

Fc-kötőhely 

lg-E-kötőhely 

- ezek mind mást jelentenek 

közvetítők, közvetítő anyagok, átvivők -

egyik sem elfogadható 

a receptor kötőhelyébe illeszkedő molekula, 

de ez túl bonyolult, a ligand is elfogadott más 

területen is (kémia, biokémia, biológia) 

hevenyszakfehérjék - nem jó 

sejtek közötti, 

sejtközötti tapadómolekulák 

- ezt sem tartom szerencsésnek, az adhézió 

kémiai fogalom is és jól jelzi a folyamatot 

sajáttal szembeni, öntámadás - a támadás 

csak néha igaz, akkor önpusztító folyamat 

immunológiai emlékezet - esetleg 

válaszképesség 

immunválaszt kiváltó 

immuntűrés/elfogadás - a tolerancia a viselke

kedéstudományban is elfogadott, mindenki érti 

sejtes immunitás 

testnedvi immunitás - ez nem jó 

szerzett immunitás 

Szenzibi I izálódás érzékenyítés, érzékennyé válás 

Bronchus associate lymphoid hörgőrendszerhez kapcsolódó 

tissue (BALT) nyirokszövet 

Gastroinestinal tract associated bélrendszerhez kapcsolódó 

lymphoid tissue (GALT) nyirokszövet 

Mucosa associated nyálkahártyához kapcsolódó 

lymphoid tissue (MALT) nyirokszövet 

MHC (major fő szövetrnegfelelési, fő szövetössze-

histocompatibility complex) férhetőségi géneket kódoló komplex 

Molekularendszer - a komplex a génekre és 

nem a molekulákra vonatkozik 
HLA (human 

lymphocyte antigen) 

Membrane attac complex, 

MAC 
Antagonista 

emberi limfocita antigén 

sejtkárosító komplex 

ellentétes hatású - ellenható leggyakrabban a 

gátló értelemben használt 
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additív 

szinergista 

endogén 

Diverzitás 

Variabilitás 

Autocrine 

Paracrine 

lm11111nológiáva/ kapcsolatos kifejezések 

összeadódó 

együttható, 

belső, belsődleges, saját, a lényeg, hogy mihez 

képest (szervezethez, sejthez stb.) 

ön eredetű 

sokféleség 

változatosság 

visszaható 

közelre ható 

Endocrine ( endokrin) távolható 

Diszulfidhid (diszulfidkötés) kén-kén híd/kötés - ez a biológiában két cisz

tein közötti kovalens kapcsolat, cisztein híd, 

kén-kén kötés 

Haptén 

C I inhibitor 

CD ( cell surface 

determinant) 

Inhibitor factor 

Allergén 

Blasztos transzformáció 

Enzim 

Citokin 

Domén 

Endotoxin 

félantigén - ez nem az 

Cl gátló 

CD = Clustcr of Differentiation - ez egy 

nemzetközi Workshop által javasolt angol 

nomenklatura, nem lehet magyarra fordítani és 

nem is kell 

gátló faktor 

allergiát kiváltó antigén 

osztódó sejtek létrejötte 

enzim 

sejtek által termelt oldott fak1or 

szerkezetileg rendezett fehérje egység 

sejten belüli méreg/toxin - szűkebb 

értelemben a Gram-baktériumokra jellemző 

lipopoliszaccharidot jelenti 

Kemoatraktikus ezt nem használjuk 

Komplement enzimrendszer köztudatban elfogadott 

Llp~ D~ 

Plazmasejt ellenanyag termelő sejt, 

segítő T sejt/limfocita 

RÖVIDÍTÉSEK ÉS HELYESÍRÁS 

... p l. natural killer cell (NK cell), melyet „természe tes ölő
sejt"-nek fordíthatunk, és a j avaso lt rövidítés „NK-sejt" vagy 
„TÖ-sejt" legyen. Csak az NK-sej tet tartom elfogadhatónak 

IgG, lgM - az lg-a nem ide tartozik logikailag, de van lgA is. 
B-sejt , T-sejt (T2 sejt szerintem nincs), MHC- ll , CD5+ T-sejt, 
CD4+-MHC TI, CD4+M HC IT 

- ezek együtt nem fordulnak elő, csak 
ha a kapcsolatról beszélünk, ezért csak 
az első variáció fordulhat elő a szöveg

ben 
TNF,8 vagy TNF-,8 mindkettő elfogadott 
TFNy vagy IFN-y 
csak az IL-2 jó 
csak az Fce jó 

MHC II kötőhely mintázatúak 
- MHC mintázat de nem MHC kötőhely mintázat 

Bazofil, eozinofil, neutrofil; miért így???? 
- ez a festődésükre utal, milyen típusú festéket kötnek 
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Bősze P 

Szegedi Gyula dr. 

Debreceni Egyetem, OEC, III. sz. Belgyógyászati Klinika, 
Klinikai Immunológiai és Allergológiai Koordinációs Intézet, 
Debrecen 

1. Nem változtatnám meg (nem indoko lt a magyaros ítás) a kö
vetkezők esetében: 
antigén (Detre László által alkotott elnevezés), epitóp (antigén
determ ináns) receptor (nemcsak receptor tud kötni) , allergia, 
ana filaktikus , autoimmun itás (ugyanis van: fiziológ iás és pato
lóg iás autoimmunit ás is - fiziológ iás efttámadás?), immunm e

mória, immunreakció, reakció, reakc iókészség , lmmun ogén, 
tolerogé n, immuntol eranc ia, ce llulár is immunitá s, humorális 
immunitás, szenz ibi lizá lódás, haptén , allergén, blasztos transz

formáció , enzim , citokin, domén , endotox in, immun globulin , 
immun globulin-M, interferon , izotípus, kemotaktikus, kemoa
traktikus , komp lement enzimrendszer, lipid, plazmasejt. 

2. A javaso ltak, amivel egyeté rtek: 
ant igénbemutató sejtek, antigénbemutatás, ellenanyag, ellen
anyagfüggő, antigén-ellenanyag együttes, B-sejt, T-sejt, segítő T
sejt, gát ló T-sejt, T-sejt klónok, T-sejt függő, nyúlványos sejt, sza
rusejt, hízósejt, természetes ölősejtek, falósejt, kisfalósejt, nagy
falósejt, sejtfalás, emésztő testecske, ligandum, közvetítők, köz
vetítő anyagok, szállító fehérje/moleku la, hírvivő, akut fázis fe
hérjék, hősokkfehérje, tapadási molekulák, sejtközötti tapadási 
molekulák, szerzett immunitás, hörgőrendszeri nyirokszövet, 
gyomo r-bélrendszeri nyirokszövet, nyálkahártya nyirokszövet , 
HLA-fehérje, ellentétes hatású - antagonista, hozzáadódó- addi
tív, együttható - szinergista, belső - endogén, sokféleség - diver
zitás, változatosság - variabilitás, gát ló tényező - inhibitor factor. 

3. Egyéb javasla tok : 
szemcsés-plazmájú fehérvérsejt , bazofil szemcsés-p lazmájú 
fehérvé rsejt , eoz inofil szemcsés- plazmájú fehérvérsej t, neutro
fil szemcsés- plazmájú fehérvé rsejt, sejtölő T-sejt (imrnunocy
ta), veleszületett immunitás (innate immuni ty), fö szövetegye
ző ant igének, human-leukocyta antigének , sejtn1ebrán hasító 
komplex, önmagára visszaható - autocrine , szomszéd sejtre 
ható - paracrine , belső elvá lasztás ú - endokr in, puhaállomány 
- pu lpa, előformált - preformált , C, gátló - C, inhibitor. 

4 . A rövidí tésekke l kapcso latos javas lataim: 
- NK-sejt, és ne legyen a TÖ-sejt 

- lg-M, lg-G, lg-A, ... - lmmunglobulin-G, ... 

- lg-alfa lánc - B-sejt, B1-sejt, B2-sejt 

- T-sejt, T,-sejt, T2-sejt - Thelper1-sejt, Thelper2-sejt, T0-sejt 

- MHC-11 

- MHC-1 

- MHC-111 
- CD, +T-sejt 

- CD: MHC-11 sejtek (CD: DR+·sejtek) 

- CD3-negatív sejtek 

- TNF-13, í F-?, lL-2, Fc-receptor (Fc-R - Fc-RI, Fc-Rll, Fc-Rlll) 
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Szekeres Bartó Júlia dr. 

Pécsi Orvostudományi Egyetem, Immunológiai és Biotechno
lógiai Intézet, Pécs 

Általánosságba n az a véleményem , hogy nem kell feltétlenül 
minden t magyarosítani. Egyrészt vannak olyan kifejezések, 
amelyek ma már a használt magyar nyelv részei, mint pl. a me
mór ia, másrészt vannak dolgok, ame lyek kizáró lag szigorúan 
szakmai társaságot érdekelhetnek , akik j obban ért ik az eredeti 
latin ki fejezést (pl. antigen) , mint egy erőltetett körülírást. 

Apoptózis (programozott 

sejthalál) 

T-helper lymphocyte/cell 

Epitóp ( antigéndetermináns) 

Cytotoxic T cell/lymphocyte 

Keratocita, keratocyta 

Phagocytosis (fagocitózis) 

B cell receptor (BCR) 

T cell receptor (TCR) 

Transport protein/molekula 

Adhesion molecules 

(adhéziós molekulák) 

Immunmemória 

Cellularis immunitás 

Pulpa 

Diszulfidhíd (diszulfidkötés) 

Uher Ferenc dr. 

tervezett sejthalál/sejtpusztulás 

- szerintem a programozott sejthalál 

megfelelő, a program szó átment a ma

gyar nyelvbe 

segítő T-sejt (segítő T-nyiroksejt) 

antigén-meghatározó hely 

sej tpusztító/ölő/gyilkossejtmérgező 

szarusejt - ez félreérthető, nem kell feltét

lenül magyarítani 

scjtbekebelezés 

(B sejt) antigenkötő hely 

(T-sejt-) antigenkötő hely (kötőhely) 

szállító (átszállító) fehérje/molekula 

ragasztómolekulák 

immunemlékezet - az immunológiai me

mória megfelelő, a memória már átment a 

magyar nyelvbe 

sejt-közvetítette immunitás 

velöállomány 

kén-kén híd/kötés - nem kell a diszulfidot 

magyarosítani, csak szakmabeli használja 

Országos Gyógyszerészeti Központ, Budapest 

ÁLTALÁNOS JAVASLOK 1. A rövidítéseke t illetően nagyon sze
rencsétlennek tartanám, ha mindenáron el akarnánk térni a 
nemzetközi szak iroda lomban (nem csak az ango lban) haszná lt 
és mindenki számára érthető rövidítésektől. PI: az NK sejt le
gyen „természetes ölősejt", rövidítve azonban mindenké ppen 
,,NK" és nem „Tö " . 

2. A túlzásokat azért jó lenne kerüln i. Szerintem túlzás például 
a sejt ek: ,,makrofág, granuloc ita" és egyes kifejezések: ,,fagoc
itózis, apoptózis" mindenáron történő magyarítása. Ezek a sza
vak és kifej ezések már telje sen beépültek a magyar nyelvbe, 
fordításuk sokszor nehézke s, ' ráadásul félrevezető. Az apop 
tózis például legfe ljebb „progra mozott sejthalál" , de semmi
képpen sem „terveze tt" . 
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NÉHÁNY TOVÁBBI JAVASLAT 1. T-sejt , B-sejt , segítő T-sejt stb., 

2 . GALT - gyo mor -bélrend szerhez kötött (vag y kapcsolódó) 
nyirok szövet, MALI - nyálkahártyához kötött (vagy kapcso ló

dó) nyirokszöve t, 3. BCR - B-sej t antigén-felismerő kötőhely, 
TCR - T-sejt antigén-felismerő kötőhely. 

VÉGÜL EGY KÉRDÉS Mi legye n ha egy szó nak több jó magyar 

megfelelője van? PI: SC (stem ce ll) - álta lában „őssejt"-nek 
fordítjuk, de néhán y kivá ló koll éga ragaszkodik a szó szerinti 

(és valóban nem rossz) ,,törzssejt " kifejezé shez. 

SZERKESZTŐSÉGI ZÁRÓGONDOLATOK Az immun ológ iai kifej ezé 

sek magyarítá sáva l kapc so latos gondolatokhoz kiegészítő szer
kesztőségi állásfog lalást nem teszünk. Úgy gondo ljuk, hogy a 

fentiekben közö lt vélemények egyértelműen rávilá gítanak arra, 
hogy még sokféle álláspont van . Bizonyo s neveknél és főleg a 

rövidítéseknél azonban eléggé egységes az írásmód. A további 

teendők miatt , tisztel ettel kérjük az olvasókat, szakemb ereke t, 

hogy írják meg vélemé nyük et, amely et örömmel közreadunk . 

Az összeállítással kapcsolatos vélemények 
SZERKESZTŐI BEVEZETÉS A fenti összeá llítást elkü ldtük a rész tve

vőknek és más szake mber eknek , nyelvészekne k is. Az alábbi

akban ismertetjük az eddig beérke ze tt vá laszokat. A továb bi 

vé leményeket is folyamatosan közöljük. 

Fábián Pál 

ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék 

Mellékelten küldöm a szóje gyzé kkel kapcso latos ész revételei

met, hogy ezze l is előbbre legyünk. Az átfogó rendezést (ettől 

függetlenül) nagyo n fontosnak, az ilyen kisebb hibaja vítások

nál feltétlenül lényegesebb nek ta rtom. 

Anti gé n - nem tudnék job bat ajánlani; bevett szó lett mára 

Antig én-ellenan yagegy ütte s (vö .... ) 

Baz ofilsze mcsés fehérvérsejt (stb .) (nem kötőjellel) 

T-utód sejt -halma zok (kötőjellel - vö. T-sejt-függő!) 

Egy m agú sejt , egy magvú sejt (kül ön) 
Kisfa lósej t, nagyfa lósejt (így jó , érte lmi okokból) 
A hólyagcsa lenne a legjo bb, de kiabálóan nye lvújítá si szó 

E-sejt-kötőhely, T-sejt-kötőhely - értelmezőbb lenne: B-sejt-

kötő hely, de a j avas lat maradjon ) 

BRC-kötőhely (stb.) - lehetne-e: BRC-kötő hely 
A „sej tfel szí ni kötőhely" a jobb szó és persze „sej thártyai kö

tőhely" - bár ez furc sa; eset leg antigénkötő hely, kom

plementkötő hely , mannózkötő hely, lipopoli szacharid 
kötő helyek a jó 

társ kötőhely - társkötőhely (így jó) 
Tapad ás i mo lekulák; de ragasz tómolekul ák (?) - a tapadó

mol ekulák a jó 
Sejtek között i - lehetne / legyen sejtkö zi 
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Autóimmunitás - immunfolyamat - a többi nem jó 

Immun válasz - kiválthat ó(!) 
Gastrointes tinalis - gyomo r-bél rendsze ri - nyál kahártya- nyi

roks zöve t (?) 

HLA - emb erinyiroksejt-a ntigén (kötőjellel) 

Keszler Borbála 

ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék 

Keszler profe sszo r asszony, ak i az MTA Nye lvi Bizot tságá nak 

elnöke is, a kézira tot nyelvtanilag nézte á t, a foga lmak írás

módj ára tett java slatot: 

Antigénme ghatározó , Antigénjellemző, Emberinyiroksejt
anti gén, Bazolfilsze mcsés fehérvé rsej t (stb.) , 

Sejtfelszínkötőhely, Sejthártyakötőhely, Sejtmembránkötő

hely, Komplementkötő receptor, 
Membránv ezi kulum , Tapadás i molekulák, 

Nyá lkahártya-nyirokszövet , Sejtközvetített immunitá s, Sejt 
közv etítette immunitás, Sejthártyaátfúró együ ttes, Sejthártya -

ronc so ló-együttes (lehetne külön is), Sejtosztódás -kiváltás, Fe

hérje egység, 
Hev enyszakfeh érjék (Jó lenne tudni , hogy az „akut fázis fe

hérjék" mit je lent! Ha akut fáz isra jellemző fehérjék, akko r így 

írnám: akutfázi s-fehérj e) 
Baktérium-m érega nyag , 

Ellenanyagosztály, Ellenanyag termelő B-sej t 

Ladányi Andrea dr. 

Országos Onkológiai Intézet, Tumor Progressziós Osztály, 
Budapest 

... Hogy érdemil eg is hozzászó ljak a vélemé nyekh ez, leg inkább 

a Gerge ly Jáno s-Erd ei Anna-Kacskovic s Imre tr ió, valamint 

Rajna vö lgyi Éva j avas lata ival és néze tei vel értek egyet. ... Az 
összes vélemén yt nézve, bár tény leg sokfél e á lláspon t van, ab
ban telje sen egységese k a vélemények , hogy ellenzik az erőlte

tett magyarítást , a már meghonosodott, részben a köztudatb a is 

átme nt kifeje zések megvá ltoztatását. Véleményem sze rint ez 

szerepelhetn e a szerkesztőségi zárógo ndo latok közö tt is. 

Szegedi Gyula dr. 

Debreceni Egyetem, OEC, J1/. sz. Belgyógyászati Klinika, 
Klinikai Immunológiai és A/le,gológiai Koordinációs Intézet, 
Debrecen 

... Az eredet i és az általad ja vaso lt listához hozzáírtam a kollégák 
véleményét is (/. táblázat). Ezekből megpróbáltam a számomra 

a legjobbat, a legelfogadhatóbbat kivá lasztani (2. ráblázat). 
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BŐSZE PÉTER FALUS ANDRÁS 
GERGELY JÁNOS, 

~ADÁNYIANDREA EREDETI ERDEI ANNA, 
KACSKOVICS [MRE 

Antigen presentin; cells 
(antigénprezentálo sejtek) (APC) antigénbemutató sejtek 

Allllt noemutato se;teK 
Az AP rövidítés megtartása 

indokolt 
Anti2enorezentac10 antteenbemutatas A11tiJ?enoemutatas to.venerteKu 

Antigén ? ? Mással nem helyettesíthető 
különös tekintettel arra, hogy 
magyar immunológus alkotta 

Antitest ellenanyag e11enanyag \v. antitest) r.11e11a11yaJ! ü~venerteKU e11enanvag 
Antibody dependent (antitestfüggó) ellenanyagfüggő nem hasznavuK 

antitestfüggő ellenanyagfüggő 

Antigén-antibody romplex antigén-ellenanyag-együnes antigén-antitest-komplex 
nem használjuk immunkom-

plex, antigén-antitest kom~lex, 
antigén-ellenanyag komp ex, 

egyenértékűek 

programozott se1tna1a1 
Apoptózis (programozott sejthalál) tervezett sejthalál/sejtpusztulás programozott se)halál/ egyenértékű, a javasolt: 

sejtpusztulas sejthalál/sejtpusztulás 
mást fejez ki 

a11ttge11aeterm1na11s 
Epitóp (antigéndetcrmináns) antigén-meghatározó antigén-darab, epitóp e~yenértékú, a javasolt 

(maradhat) „antigén-meghatározó" nem 
használható 

t..,ranulocvte r2ranuloc1ta eranulocvtal szemcses teherverse1t "'""u1oc1ta 
Bazofil granulocita bazofilszemcsés-fehérvérsejt bazofil-fehérvérsejt 

Eozinofil granulocita eozinofilszemcsés-fehérvérsejt eozinofil-fehérvérsejt 

Neutrofil granulocita neutrofilszemcsés-fehérvérsejt neutrofil-fchérvérsejt 

Granulum szemcse 

ll-seJt - :izetesKOrDen 

B-sejt, B-nyiroksejt 
használjuk éppÚ!p', 

B-sejt B ccll, B lymphocytc B-sejt, B-nyiroksejt milll az ezzel eg,enertékü 
(limfocita jobb) B-limfocita 'ifejezésr 

B-nyiroksejt - Ritkán 
használjuk Elfol(adharó 

1 ceu. 1 1vmobocvte 1-Setl t0nv1roKSe1t 1-se1t ua mmt a lf-cett-nel 1-setl 
Attataoan nem 11aszna~11K. 

T-helper lymphocyte/cell segítő T-nyiroksejt, segító T, segítő T-sejt T-helper sejt az általánosan segítő T-sejt 
segítő T-sejt elfogadott, annál is inkább, 

mivel rövidítése TH nemzetközi 
és mással nem helyettesíthető 

Cytotoxic T cell/lympbocyte sejtmérgező T-sejt/nyiroksejt sejtölő T-sejt CIIOIOXIKU> 1-SeJt 
általánosan elfogadott 

seJtoto \nem SCJtmergezó1!) 
T-sejt 

1 mnrn1tor ceu gatto 1-se1t gatlo 1-se1t 
T·SCJI KIOnOK, 1-SeJt KJOilOK a1ta1anosan 

T ceU clones T-utódsejt halmazok, használt (a klón kifeÍezést T-sejt klónok 
T-utódseitek átvette a szaknve v} 

T cell dependent T-sejt-függö 
1-seJt ru~go 1e11ogaanato, 

de röviditese, f l. T-sejt függő 
antigén= D antigén 

definícióként használandó 
Dendritikus sejtek nyúlványos sejtek nyúlványos sejtek-, 

a dendritikus sejtek 
jellemzésére alkalmazható 

Keratocita, keratocyta szanísejt szaruseJt 
(helyesen rövid u-val írandó) 

Mast ceU (mastocyta, masztocita) hízósejt 

H1zose1t attatanosan nasznau. 
A mastoq ta, masztocita 
megfclelo környezetben 
használható, de általában 

nem használjuk. 

hízósejt 

Monocita általánosan 
clfogadon, 

Monocyte (monocita, monocyta) egymagúscjt, cgymagvúsejt monocita de az egymagúsej t, 
egymagi~íseJI a monocita 
helyett nem használható 

Natural killer ceUs (NK cells) tenneszetes otoseJteK 
/NK-scitek?) 

tenneszetes otoseJteK 
!NK-scitek igen!) 

termeszetes otoseJteK, 
NK-scitek tennészetes ölősejt 

Phagocyte (fagocita, phagocyta) falósejt falósejt 

Microphage (mikrofág) kisfalósejt nem használt szó! kisfalósejt 
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anrigénbemutató sejtek antigénbemutató sejtek 

anugenoemutatas anllgenoemutatas 
Anllgen ~a magyar !Jetre 
László alkotta kifejezés, 

az antisomatofen (ellenanyag antigén ez is átment a köztudatba antigén (Detre László által 
termelést iváltó) szó alkotott kifejezés) 

rövidített formája 
(az egész világ elfogadta) 

ellenanyag ellenanyag 
ellenanyagfüggó ellenanyagfüggö 

anllgen-ellenanyag-e~ttes-
komplex, ez a kémiaban is 

antigén-ellenanyag-komplex használatos, az erüues nem antigén-ellenanyag-együttes 
fejezi ki a moleku áris kapcso-

latot a komolex szó igen 

sejt önmegsemmisítés/ tervezett sejthalál programozott sejthalál 
tervezett seJtnatal/seJtpusztutas 

apoptózis ~ro~mozott - srenntem a rerogramozott 
ütemezett sejthalál sejthalál megfe eló, a proyram sej alal) 

szó átment a ma!!VllT nve vbe 

antigén-meghatározó? antigén-jellemző antigén-meghatározó- nem jó, epitóp (antigéndetermináns) antigén-meghatározó hely 
Antigéndetermináns epitóp és antigéndetermináns 

elfogadott 
eranUJOCtta szemcses-p1azma1u tenerversett erdll\l]OClta 

bazofilszemcsés-fehérvérsejt bazolll szemcses-rtazmaJU 
fehérvérse1t 

eozmomsremcses- eozmohl sremcses-plazmaJu 
fehérvérsejt fehérvérsejt 

neutrolllszemcses- neutrolll szemcses-plazmaJu 
fehérvérsejt fehérvérsejt 

szemcse - ez Ienyegeoen 
csak látszat, ténylersen 

membrán vezikulumo , ezért granulum 
nem tükrözi a ténJ.leges 
kéozódménvt. eroltetelt 

B-ser, (B-nyiroksejt) -
a nyiro sejt nem szerencsés, 

nem logikus 
B sejt 

l'selt ncnv1rokse1ll Tse1t 'l-se1t 

seiítő T-sejt 
(segíto T-nyiroksejt) 

segítő T sejt seiítő T-sejt 
(segíto T-nyiroksejt) 

segítő T-sejt 

Sejtpusztító T-sejtlnyiroksejt sejttoxikus T-sejt/nyiroksejt seJtmergezo · t0seJt/ 
nvirokseitöló T-sejt sejtőló T-sejt (immunocyta) sejtpusztító/ölő 

gatlo 1-selt 
t-SeJt KlonoK, a 1-utoaseJI 
halmazok- túl bonyolult, 

a klón elfogadott 
T-sejt klónok 

T-sejt függő 

nyulvanyos seJteK .ez u~an szo 
szerinti fordítás, mégis Jobban 
felhívja arra a figyelme~ hogy dendritikus sejtek, 
rengeteg nyúlványos sejt van, nyúlványos sejtek 

a dendritikus sejt ma egy sejttí-
pust definiál ez elfo!!adható 

szarusejt - ez erőltetett szarusejt szarus1r- ez tetreenheto, nem 
kell eltétlenül ma~varitani 

hízósejt 

cgymaguscJt, egymagvuseJt -
a legtöbb sejt egymagvú, 
ez nagyon megtévesztő, 
a monocita, hasonlóan 

a dendritikus sejt kifejezéshez, 
egyértelműen 

eg6 sejttipu1~ ielent 
NK-sejtek term szeles o oseJleK - természetes ölősejtek természetes ölősejt, NK-sejt 

mindkettő ió /NK-seitek?l 

falósejt 

KtstatoseJt - ez nem nasznalt 
kifeiezés kisfalósejt 
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Macrophagc (makrofág) nagyfalóscjt nagyfalóscjt 

Phagocytosis (fagocitózis) sejfalás, sejtbekebelezés scjfalás, sejtbekebelezés 

cmcszto101ao 
Fagolizoszóma testecske/szervecske/ 

hólyagocska 

Receptor kötőhely kötőhely (kevés!) 
receptor jobb 

ertelmezhetetlen a tl \.,K· 111. 
B cell receptor (BCR) 8-sejt-kötőhely, B-sejt-, BCR- a TCR-kötőhely, mivel ezek 

BCR-kötőhely a rövidítések magát a receptort 
(kötőhelvetí jelölik. 

T cell receptor (TCR) T-sejt-kötőhely, TCR-kötőhely T-sejt-, TCR-

Membrane receptor (membrán receptor) 
seiuc1szm1 Kotoneth, 

sejtfelszín kötőhely, sejt ártyai 
kötőhely, sejthártya kötőhely 

SCJIICISZinI, 
sjtfelszín, sejthártyai, 

sejthártya 
Antteen receptor ant,eeruwtobetv ant12en-receotor 
Complement receptor komplemcntkotóhcly komp lement 
Manooz receptor mannoZKotöhetv mannozt Kotö receotor 

Lipopoliszaharid receptor lipopoliszaharid-kötőhelyek 
hpopohszahandot 

kötő receptor 
Co-reccotorok tars kotöhelv koreceotor 
H receptor t c-KotöhCIY t e-receptor 

lg-E receptor lg-E-kötőhely lgE-receptor 

Ligand ? valami, ami kötődik 

Mediátorok, mediátor anyagok közvetítők, közvetítő 
anyagok, átvivők 

Transport protein/molekula szalhtolatszaliito 
fehéric/molekula 

Messcneer hirvtVO 

Acute phasc proteins (akut fázis fehérjék) hevenyszakfehérjék akut fázis fehérjék a hevenyszakfeherie 
furcsán hangzik 

HCatSDOCK protcm noson,enene noso•nehene 
Adhcsion molcculcs (adhéziós molekulák) taftaaomolekulák, tapactas1- adhez1os molekulaK, 

mo ekulák ragasztómolekulák molekulák ragasztómolekulák 

lntercellular adhesion molccules (ICAJ\1) sejtek közötti, sejtközöni 
tapadómolekulák 

Allergia túlérLékenység (kevés) allergia 

JClentese arnyaltabb, 
mint a túlérzékenységé, 

aminek több megnyilvánulási 
formája ismert 

(pl. anafilaxia is). 

Anafilaktikus ? 

saiattal szcmbcm, 
Autoimmunitás ön támadás, autoimmunitásfolyamat/ 

ömámadási folyamat/ immunfolyamat 
immunfolyamat 

lmmunmemória immunemlékezct 

lmmunreakcw 1mmunva1asz, 1mmunto1yamat unmunvalasz 
KCakCIO válasZltolvamat 
Reakc1okeszsée va1aszKeszseg valaszkészség 

Immunogén 1mmunvalaszt J(lvalto, 
immunválasz-kiváltó 

lmmuntolerancia immuntúrés/elfogadás 

Cellularis immunitás seJIImmumtás, 
sejtes immllllÍtás/védekezés 

seJt-Kozvet1tett unmumtas, 
se1tes immllllÍtás/védekezés sejtes immunitás 

Humorális immunitás testnedvi immunitás antitest-közvetített immunitás 

Adaptív immunitás szcrzett/atkatmaZKoao 
immunitás 

Szenzmmzálódas erLeKennye va1as, erzeKenvu,cs 
Bronchus associate lymphoid tissue (BALT) horgorendszen nyrrokszovet 

(BALT?) 
hOrsorenctszen 
nv1rokszövet 
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nagyfalósejt - ez nem fedi 
az adort sejtpopulációt, 
a méret nem iellemzö 

nagyfalósejt scjtbekcbelezés makrofág 

falósejt általi bekebelezés? sej falás fagocitózis 

emésztő/oldó testecske emésztő testecske 

kotóhely - a kOtOhely 
a receptor része, legfeljebb receptor 
kötő molekula, de a receptor (nemcsak receptor 
elfogadott, tág értelemben fed tud kötni) 
eev iól értelmezett fogalmat 

B-sejt receptor (B sejt) antigénkötő hely RCR-R-sejt 
anrigén-felismerő kötőhely 

T-sejt receptor t 1-seJt-iJ°nlllo'"'oto oe,y 
kötő ely) 

11.,1<. 1-set 
antigén-felismerő ötőhelv 

sejtfelszíni kötőhely sejtmembrán 
kötőhely 

sejtfelszíni receptor 

Komolement Koto receptor 
mannozxotone1y 

lipopoliszaharid-kötőhelyek 

tar.; kotOhetvek trus kolone1v 
rc-Kotone1y 

lg-t-kotöhely - ezek mmd 
mást jelentenek! ! 

a receptor kotonetyeoe 
illeszkedő molekula, 

(a kötőhelyhcz) kapcsolódó kapcsolóhely de ez túl bonyolult, a ligand ligand 
molekula is elfogadoll más területen 

is (kémia, biokémia, biológia) 
kozvet1tök, kozvellto 

közveritő anyagok anyagok, átvivők - közvetítők, közvetítő anyagok 
eovik sem elfogadható 

szállító fehérje/molekula szathto (atszaluto) 
fehérje/molekula 

mrv1vo 
hevenyszak fehérjék? hevenyfázisfchérjék hevenyszakfehérjék - nem jó akut fázis fehérjék 

noso .... ,enet]e 
tapadó molekulák tapadómolekulák tapadási molekulák ragasztómolekulák 

Sejtek Kozot11, seJtKozotll 
tapadómolekulák - ezt sem setközötti tapadási 

tartom szerencsésnek, mo ekulák, sejtközötti 
az adhézió kémiai fogalom is, adhéziós rno ekulák 

és jól jelzi a folyamatol 

túlérzékenység 
(anafilaxia; azonnali 

túlérzékenység) 
allergia 

azonnali tulerzékenyseget 
kiváltó anafilaktikus 

saJattal szembem, auto1mmumtas 
a sajátot támadó sajáttal szemben öntámadás - a támadás csak (ugyanis van: fiziológiás és 
immunfolyama1 immunitás néha igaz, akkor önpusztÍIÓ patológiás autoimmunitás is 

folyamat - fiziológiás iMitámadás?) 
1mmunem1eKezet -

immunológiai immunmemória az immunológiai memória 
emlékezet- megfelelő, a memória már 

esetleg átment a magyar nyelvbe 
1mmunreakc1O 

rcaKCIO 
vataszKepesseg reaKc1OKeszseg 

immunválasz kiváltó immunválaszt kiváltó immunogén, tolerogén 

1mmunturés/e1togadas -
a tolerancia a viselkedés- immuntolcrancia 

tudományban is elfogadott, 
mindenki érti 

sejtes immunitás/védekezés sejtközvetitett immunitás sejtes immunitás celluláris immunitás sejt-közvetítette immunitás 

humorális immunitás testnedv1 1mmumtas - humorális imunitás ez nem jó 
szerzett immunitás szerzett immunitás szerzett immunitás 

erteKennye vatas erzeKenv1tes erzeKcnnyc vatas szenzlb111za1ooas 
BALT horgorendSzerhez Kotott 

nvirokszövet 
horgorendszerbez kapcsotooo 

nyirokszövet 
horgorenoszen 
nyirokszövet 
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BŐSZE PÉTER FALUS ANDRÁS 
GERGELY JÁNOS, 

LADÁNYI ANDREA EREDETI ERDEI ANNA, 
KACSKOVICS IMRE 

Gastrointeslinal tract associated fryomor-oeuendSzenJ gyomor-oeuenc!SZCnJ 

lymphoid tissue (GALT) bé rendszeri nyirokszövet bélrendszeri 
(GALT?) nvirokszövet 

nyaLKanartya fő szövenűrési nyálkahártya nyirokszövet Mucosa associated lympboid tissue (MALn nyirokszövet molekularendszer ./MALT?l 

MHC (major histocompatibility complex) fő szövetmegfclelési emberi MHC 
molckularendszer fehérvérsejt antigén 

HIA lbuman 1vmpnocvte anheenl em1>ennv1rokSe1t aottgen HI A 

HLA protcm HLA-tehéne HLA-tenene 
Membrane attac compJeL M ,,.. settnanvarnm-egvunes se1manvaroncso1o-e,vunes 

ellentetes hatasu. 

1 

Antagonista ellentétes hatású, ellenható ellenható 
- nem kell fordítani 

auu1hv hozzaadódo, osszeadooo 1 
szmergtsta osszchato, czyunhato vclehato 1 

endogén belsö, belsődlcges, 
saját, öneredetű 

1 

Utvenitas szeneaeazosáe, soktclcsée 
vanaoullas változatosság 

Autocrine saiat seitre hato, 
önmagára ható Autokrin 

Paracrine szomszédos sl tre hato, kor-
nvezetre ható ömvezetható Parakrin 

Endocrinc (endokrin) távoli set e hato, Endokrin 
általános(an) ató, távolható 

raraz11a elosrnno éTós•=o 

Pulpa puhaállomany, 
masszaállománv. masszarés 

kuhaállomany, massza-
ál ománv. masszarés (iai'!) 

Diszulfidbíd (diszulfidkötés) kén-kén híd/kötés 

rrctorman elöalaktton elöfonnált 
Hapten 1é1ant12én antteen elem 
Cl IDD!Dtlor 2atlo Cl Cl2atlo 

CD (ceU surface determinant) ?? sejtfelszíni jczóanyag 

lnn101lor lactor gatlo tenvczo 

Allergén allergiát kiváltó antigén 

Blasztos transzformáció sejtosztódás kiváltás 

linz1m enztm 
LJtolUn c1tokm 

Domén szerkezeti egység 

Endotoxin u.a. 

1mmuoo1021a u.a. 
1mmun21oouun u.a. 
lmmunelobulm-M u.a. 

Interferon u.a. 

lzohpus u.a. 
MmolaKtiKUS u.a. 
Kemoanrakllkus kemotakt11rns 
Komplement enztmrenoszer u.a. 
Llplu u.a. 

Plazmasejt u.a. 

RÖVIDÍTÉSEK 

NK-seit TÖ-seit NK-seit 
le-M. 12M 12 l\1 le-M '""' 
12-li. I Pló 12 L, Jg-L, Tol 

lg-alfa, lg-a, Iga lg-a 

lmmunglobulm-<.;. lmmunelobulm <.;. lmmunelobulml, lmmunelobuhn-v 
MHC•U, mm„ u, MHCU , Mlll., :l , MHCLI 
MIIC II kötóbelv mintázatúak 

8-sejt, 82-scjt, T-sejt, T2-scjt 8-sejt, B2-sejt, T-sejt, TI-sejt B-sejt, T-sejt 
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PÁLÓCZI KATALIN PETRÁNYI GYŐZŐ RAJNAVÖLGYI ÉVA SZEGEDI GYULA SZEKERES BARTÓ JÚLIA UHER FERENC 

~bomor-oe1rena- gyomor-oe1rcnaszcrnez gyomor-bélrendszeri tsALI - gyomor-oe1rendszcr-
GALT szerv élrcndszeri nyirok- kapcsolódó hez kötött (vagy kapcsolódó) 

szövet (GALT?) kötött nyirokszövet nyirokszövet nyirokszövet 
nya1Kan~a nyaiKanar;ryahOz MALI - nya1,anartyanoz 

MALT nyirokszövet ötött kapcsolódó nyálkahánya nyirokszövet kötött (vagy kapcsolódó) 
(MALT?l nyirokszövet nyirokszövet 

ro szovctmef c1eres1, 
fő szövetössze érhetőségi 

fő szövetösszeférhctőségi géneket kódoló komplex fő szövctcgycző antigének molekularendszer molekularendszer -
a komr,lex a génekre és nem 
a mo ekulákra vonatkozik 

embenteherversett ant12én emben hmtoc1ta antigén buman-leukocyta ant1geneK 
HLA-teher1e 

se1tbanvaarn1ro-eovi,11es se1tnanvatamado-komolex se1tkáros1to komolex seJtmemoran nastto Komp1ex 
eltentetes hatasu - eltennato 

leggyakrabban a gátló 
értelemben használt 

ellentétes hatású - antagonista 

osszeaaoon hozzaaaooo add!tlv 
e"vutthato e~yutthato szmerg1sta 

belso, belsoo1eges, saiat, 
a lényeg, hoZfu mihez belső, 

képest (szervezet ez, sejthez, endogén 
stb.) öneredetű 

soktelesé2 SOKieleség soK1e1eség, d1vemtas 
va1toza1ossag vaJtozatossas valtozatossag, vanao111tas 
önmagára ható visszaható önmagára visszaható 

környezetre ható környezetre ható közelre ható szomszéd sejtre ható 

távolható távolható belső elválasztású 

puhaállomány puhaállomány velőállomány 

Ken-Ken OHI/Kotes - ez a Ken-Ken utu,~otes 
biológiában két cisztein közötti nem kell a diszulfidot 

kovalens kapcsolat, cisztein magyarosítani, 
híd kén-kén kötés csak szakmabeli használja 

elótormált e1otorma11 
anttgen k1egesztto télant1gen-ez nem az haoten 

Cl rat1O \., I gatlO 
L.LFl.-JUster o u1ue.rentat1on 

????? - CD (cluster - ez egy nemzetközi 
of differentation); fejlódési sejtfelszíni meghatározó Workshop által javasolt 

antigének csoportja angol nomenk arura, 
nem lehet magyarra fordítani, 

és nem is kell 
2atlo !aktor gatlo lal.1or 1 gatlo tcnyczo, mrnc1tor ractor 

lúterzekenyse$el 
kiváltó anti2en allergiát kiváltó antigén allergén 

ant1germet k1vatton 
seitátalakulás osztódó sejtek létrejö1te Blasztos transzformáció 

enzim enzim enzim 
kerm2O se1ttermék sc1tek által termelt oldott taktor CttOKIO 

szerkezel!Ieg renaezen 
fehérje egység domén 

baktérium méreganyag 
seJten oemt1 mereg/toxm -

endotoxin szűkebb értelemben a Gram-
baktériumokra jellemző 

liooooliszacharidot ielenti 
mununo1og1a 

ellcnanvae 1mmunglobutm 
M tí•usu ellenanva• 1mmung1o•u1m-M 
mterteron (vtrus va~y 

Interferon aktivált sejt erederu 
szabálvozó molekula) 

ellenanvaeosztálv Jzotipus 
!fany1tott se1tmozgast k1vatto KemotaKliKUS 

tranvitott se1trnoz2ast h1vo í 1e ezt nem hasznanu< KemoattraK1irn< 
k1egesz1to Koztuaatoan e11ogaaott Komo1ement enznnrenaszer 

'/'! zsir LIPIO 

ellenanyag termelő 8-sejt ellenanyag termelo seJt, seguo 
T-seit/limfocita Plazmasejt 

NK-seit - csak1! NK-seit NK-sejt 
12-M IOIVI Jg-M 
le-G WLJ Ig-LJ 

lg-a az lg-a nem ide tartozik 
logikailag, de van IgA is lg-alfa lánc 

tmmungtobulm-1.J tmmungtoOulm-1.J 
MHC-II MHC-11 MHC-1, MHC-Il, MHC-III 

ll-SCJt, ll2-SeJt, 
T-sejt, T2-sejt 

ll-SCJt, "1-SeJt 
(T2-sejt szerintem nincs) 

ll-SCJt, ll1-SCJt, llz-SCJl, 1-
sejt, T1-sejt, T,-sejt, Thclpcr1-

sejt, Thelper,-scjt T~ jt 
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EREDETI 

CD5+ T-sejt, CD5+ T-sejl 

CD4+-MHC 11, CD4+MHC U 

CD3-nefat1v 

TNF-béta, TNF-p, TNFp, TNF p, pTNF, f TNF 

Gamma-INF, r-lNF INFy, INF-y 
11-2 IL-2 

Fr-kötőhely, Fr-cpsilon, Fre, Fr-e, Fr-kötés 

Bazofil, eozinofil, neutrofil; miért így???? 

Nap nap után. 
GlaxoSmilhKline OnkOlógia 

BŐSZE PÉTER FALUS ANDRÁS 

TNF-p 

IL-2 

Fc-e 

GERGELY JÁNOS, 
ERDEI ANNA, LADÁNYI ANDREA 

KACSKOVICS IMRE 
CDFT-sejt 

(a+ felső indexbe téve) 

CD3-nceatív !hosszú 1-vel) 

TNF-p 
IFN-v í ncm INF) 

IL-2 

Ovariumcarcinoma 
(metasztázisos) és kissejtes 
tüdöcarcinoma kezelésére, 
az elözetes kemoterápiák 

sikertelensége esetén 
- 4 mg por infúzióhoz 

HYCAMTl,i? 
(topotecan HCI) 

Időben gondoljon ra . 

• GlaxoSmithK line 

Teljeskörü információval kész- 1124 Budapest. Csörsz utca 43. 

séggel állunk rendelkezésre : Telefon: (06 1) 2255 300, Fax: (06 1) 2255 302 
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PÁLÓCZI KATALIN PETRÁNYI GYÖZÖ RAJNAVÖLGYI ÉVA 

CDS+T-sejt CDS+T-sejt 

CD4+-MHC ll, CD4+MHC IJ 

CD4+MHC-II 
- ezek együtt nem fordulnak 
elő, csak ha a kapcsolatról 

beszélünk, ezért csak 
az első variáció fordulhat elő 

a szövegben 
CD3 ne2atív 

TNF-p TNFp, TNF.P - mmdkettő 
elfogadott 

INF-v JFNy vagy lFN-y 
IL-2 IL-2 - csald! 

Fc-kötőhely, Fc-e Fce- csak!!! 

ez a festődésükre utal, mliyen 
típusú festéket kötnek 

MHC II kötőhely mintázatúak 
- MHC mintázat de nem 
MHC kötőhely mintázat 

Önök több mint 350 ezer esetben választották 
- több mint 350 ezer kezelés tapasztalata 1 

SZEGEDI GYULA 

CDs+T-sejt 

CD/ MHC-11 sejtek 
(CD4DR•-sejtek) 

CD,-negatív sejtek 

TNF-p 

INF-y 
IL-2 

Fc-receptor (Fc-R, Fc-RJ, 
Fc-RJI Fc-RJJI) 

EGYEB 

veleszületett unmunnas 
(innate immunity) 

Legszélesebb választék gyógyszerformákban - rugalmas, egyénre 
szabható adagolás (injekció, tabletta*, kúp*, ostyatabletta, szirup) 

10 éve Magyarországon 

~,.,ccu," t:5:lf ( ~ odaosetmo 

Nap nap után. 
GlaxoSmithKline Onl<Dlógia 

SZEKERES BARTÓ JÚLIA UHER FERENC 

. GlaxoSmithKline 

Teljeskörú információval készséggel állunk rendelkezésre: 1124 Budapest. CSÖrsz utca 43 . 

1 MIS adatok alaptf n • "1. 1/2003 {121) ESZCSM rendelet sminI a közf111anstíro1ás alapJáLI! elfogadott ár tOO'l-os Umocatásával rendelheta, 1 ttrápia eme1ogenltédlól fUggetlel'IÜI Telefon: (06 1) 2255 300 . Fax: (06 1) 2255 302 
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2. táblázat. Az im11111nológiával kapcsolatos kifejezések összesítése 

EREDETI BŐSZE PÉTER KÖZÖS 

Antigeo presenting cells (antieénorezentáló seitek) CAPCl antiuénbemutató seitek antigénbemutató seitek 
Antieénorezentáció antigénbemutatás antigénbemutatás 
Antigén ? antigén /Detre László által alkoton kifeiezés 
Antitest ellenanyag ellenanyag 
Antibodv deoendent (antiteslfüggóJ cllcnanyagfüggő ellcnanya•fii••ő 

Antieén-anlibodv complcx antigén-ellenanyag-együttes antieén-ellenanvao-komnlex 1 

Aoootózis Coroeramozott scithaláll tervezett seithalál/seitousztulás nrooramozott seithalál 1 

Eoitóo (antieéndetermináns) antigén-meghatározó epitóo Cantieéndetcnnináns\ 
Granulocytc (granulocita Hanulocvta) szemcsés fehérvérscit granulocita 1 

Bazofil eranulocita bazofilszemcsés-fehérvérscit bazofil-fehérvérseit 
Eoziooftl eranulocita eozinofilszemcsés-fehérvérseit eozinofil-fehérvérseit 1 

Neutrofil eranulocita neutrofilszemcsés-fchérvérseit neutrofil-fehérvérscit 
Granulum szemcse granulum 
B cell B h•mphOCl'tC B-seit B-nyirokseit B seit 1 

T cell T lvmohocvte T-seit T-nvirokseit Tseit 
T-heloer lvmphocyte/cell segítő T-nyirokseit segítő T-seit segítő T scit 
Cvtotoxic T cell/lymphocvte sejtmérgező T-sejt/nvirokseit sejtölő T-sejt (immunocrta) 
T inhibitor cell gátló T-seit oátló T-seit 
T cell clones T-sei1 klónok, T-utódscit halmazok T-utódseitek T-seit klónok 
T cell dependcnt T-sei1-függő T-seit fii••ő 
Dendritikus sejtek nyúlványos sejtek De11dririk11s sejtek-dejiníciókém használandó nyúlványos sejtek-, a 

dendritikus seitek iellemzésére alkalmazható 
Keratocita keratocvta szarúseit szaruseit - ez félreérthető nem kell feltétlenül ma""aritani 
Mast cell (mastocvta masztocita) hizóseit hizóseit 
Monocyte (monocita, monocyta) egymagúsejt, egymagvúsejt monocita - egyrnagúsejt, egymagvúsejt - a legtöbb sejt egymagvú, ez 

nagyon megtévesztő, a monocita, hasonlóan a dendritikus sejt kife-
iezéshez eoyénelmúen egy sejttiQust jelent 

Natural killer cells (NK cells) tennészetes ölősei tek (NK-seitek?) tennészetes ölőseitek, NK-seitek 
Phaeoq1c (fagocita phagocyta) falósejt falóseit 
Microphaee (mikrofá2) kisfalóseit nem használt szó! 
Macrophage (makrofág) nagyfalósejt nagyfalósejt - ez nem fedi az adott sejtpopulációt, a méret nem 

iellemző 

Phagocytosis (fagocitózis) seifalás, seitbekebclezés sejfalás, sejtbekebelezés 
Faeolizoszóma emésztő/oldó testecske/szervecske/hólvaoocska emésztő/oldó testecske 
Receptor kötőhely kötöhelv íkevés!l receotor 1obb 
B cell receptor /BCR) 8-seit-kötőhelv. BCR-kötőhelv B-sejt receptor, T-sejt receptor -
T cell receptor (TCR) T-sejt-kötőhely, TCR-kötőhcly értelmezhetetlen a BCR- ill. a TCR-kötőhely, mivel ezek a rövidítések 

ma~át a recevtort (kötöhe/yer) ielölik. 
Membrane receptor (membrán receptor) sejtfelszíni kötőhely, sejtfelszín kötőhely, 

sejtfelszíni receptor seithánvai kötöhelv. seithánva kötőhelv 
Antigen receptor antigénkötőhclv antigén-receotor 
Complement receptor komolementkötőheJy komolcment kötő recentor 
Mannóz receptor mannózkötőhelv mannózkötőhelv mannózt kötő recentor 
Lipopoliszaharid receptor liooooliszaharid-kötőhelvek linonoliszaharid-kötőhelvek linonoliszacharidot kötő receotor 
Co-rcceptorok társ kötőhely korecentor 
Fc receptor Fc-kötőhelv Fc-receptor, Fc-kötőhelv 
12-l: receptor Jg-E-kötőhelv JgE-rcceotor 
Lieand ? ligand 
Mediátorok mediátor anyagok közvetítők, közvetítő anvagok, átvivők közvetítő anva•ok 
Transport protein/molekula szállitó/átszállitó fchéric/molckula szállító fehérie/molekula 
Messenecr hírvivő hírvivő 
Acute phase proteins (akut fázis fehériék) hevenyszakfchériék akut fázis fchériék 
Heatshock protein hősokkfehéric hősokkfehérie 

Adhesion molecules (adhéziós molekulák) tapadómolekulák, tapadásimolekulák, adhéziós molekulák, molekulák, ragasztómolekulák 
ragasztómolekulák 

lntercellular adhesion molecules (ICAM) seitek közötti seitközötti tanadómolekulák seitközöni tanadási molekulák sejtközötti adhéziós molekulák 
Allergia túlérzékenvséo allel'l!ia 
Aoafilaktikus ? azonnali túlérlékenvséect kiváltó 
Autoimmunitás sajáttal szembeni, öntámadás, autoimmuni1ás (ugyanis van: fiziológiás 

öntámadási folvamaUimmunfolvamat és oatolóoiás autoimmunitás is - fiziolóeiás 6tltámadás?) 
lmmunmemória immuncmlékezet immunmemória 
Immunreakció immunválasz immunfolvamat inununreakció 
Reakció válaszlfolvamat reakció 
Reakciókészség válaszkészséo reakciókészsée 
Immunoeén immunválaszt kiváltó, immunválasz-kiváltó immunválaszt kiváltó 
Immuntolerancia immuntűréslelfoeadás immuntolerancia 
Ccllularis immunitás scitimmunitás seites immunitás/védekezés seit-közvelitett immunitás seites immunitás/védekezés 
Humorális immunitás testnedvi immunilás humorális immunitás 
Adaptív immunitás szerzett/alkalmazkodó immunitás szerzen immunitás 
Szenzibilizálódás érzékennvé válás érzékenvülés érzékennvé válás 
Bronchus associate lvmohoid tissue (BALT) hörgőrendszeri nvirokszövet CBALT?) höreőrcndszeri nvirokszövet 
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EREDETI BŐSZE PÉTER KÖZÖS 

Gastrointestinal tract associatcd lymphoid tissue (GALT) gyomor-bélrendszeri/bélrendszeri 
gyomor-bélrendszeri nyirokszövet nyirokszövet /GALT?) 

Mucosa associated lympboid tissue (MALT) nyálkahártya nvirokszövet /MALT?) nválkahártva nvirokszövet 
MHC ímaior histocompatibility complcx) fö szövetmegfelelési molekularendszcr fö szövetösszeférhetőségi molekularendszcr 
HLA /human lvmohocyte antieen) embcrinyirokseit antigén cmberifehérvérseit anti2én 
HLA orotein HLA-fehérje HLA-fchéric 
Membrane attac comolex MAC sejthártvafúró-eoviittcs seitkárositó komolcx 
Antagonista ellentétes hatású ellenható ellentétes hatású - antagonista 
additív hozzáadódó, összeadódó összeadódó 
szinernista összeható együttható, veleható c!!VÜttható 
endogén belső bclsödleees saiát öncredctű belső endogén 
Diverzitás szerteágazósá2. sokféleség sokféleség, diverzitás 
Variabilitás változatosság változatosság, variabilitás 
Autocrine saját sejtre ható, önmagára ható önmagára ható 
Paracrine szomszédos sejtre ható, 

közelre ható 
környezetre ható körnvezetható 

Endocrine /endokrin) távoli sejtre ható általános/an) ható, távolható távolható 
Parazita élösködó élősködő 
Puloa puhaállománv. masszaállománv. masszarés ouhaállománv 
Diszultidhíd (diszulfidkötés) kén-kén híd/kötés kén-kén híd/kötés - ez a biológiában két cisztein közötti kovalens 

kaocsolat cisztein híd kén-kén kötés 
?reformált előalakitott, clöformált elöformált 
Haotén félantigén antigén elem 
C I inhibitor gátló Cl Cl gátló 
CD (ccll surface determinant) ?? C[FC!uster ofDifferentation - ez egy nemzetközi Workshop által java-

solt angol nomenklatura nem lehet magyarra fordítani és nem is kell 
Inhibitor factor gátló ténvezö gátló faktor 
Allergén allergén allergén 
Blasztos transzformáció sejtosztódás kiváltás sejtosztódás kiváltás 
Enzim enzim 
Citokin citokin 
Domén szerkezeti egység 
Endotoxin endotoxin 
Immunológia immunológia 
Immunglobulin immunglobulin 
Immunglobulin-M immunelobulin-M 
Interferon Interferon 
Izotious [zotíous 
Kcmotaktikus Kcmotaktikus 
Kemoattraktikus kemotaktikus 
Komolement enzimrendszer Komolement enzimrendszer 
Lioid Licid 
Plazmaseít Plazmasejt 

RÖVIDÍTÉSEK 

NK-seit TO-seít NK-seit 
lg-l\1 leM leM [g-M 
fg-G leG lg G lg-G 
fg-alfa, le-a, Iea lg-alfa lánc 
lmmuoelobutio-G Immunglobulin G lmmunelobulinG lmmunglobulin-G 
MHC-n, MHC U, MHCU, MHC-2, MHC-1, MHC-11, MHC-111 
MHC n kötőhely mintázatúak 
8-sejt, B2-sejt, T-sejt, T2-sejt B-sejt, B1-sejt, 82-sejt, T-sejt, T1-sejt, Ti-sejt, Thelper1-sejt, Thelper2-

sejt Tn-sejt 
CDS+ T-sejt COS+ T-seit CD,•T-scjt 
CD4+-MHC O CD4+MHC íl CD4+ MHC-II 
CD3-neeatív CD,-negatív sejtek 
TNF-béta, TNF-8, TNF8, TNF 8, 8TNF, 8-TNF TNF-8 
Gamma-INF, y-lNF INFy, INF-y IFNy vagy IFN-y 
U-2 IL-2 IL-2 
Fc-kötöhelv Fc-epsilon Fce Fc-e Fc-kötés Fc-receotor !Fc-R Fc-RJ Fc-RJI, Fc-RJII) 
Bazofil, eozíoofil neutrofil· miért így???? 

EGYEB 
veleszületett immunitás (innate immunitv) 
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