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ÖSSZEFOGLALÁS A szerzők az immunrendszer ismertetésének máso
dik részében a fertőzések immunológiájával foglalkoznak. Bemutat
ják a kórokozókat és a velük szembeni védekezés lehetőségeit. Ismer
tetik a különböző immunválaszok formáit és klinikai jelentőségét. Rá
mutatnak arra, hogy a szervezet harmonikus működését bizonyos 
mikrobák segítik és, hogy a betegség kialakulása mindig az immun
rendszer nem megfelelő (alul- vagy túl-) mííködésének következmé
nye. Az immunrendszer éréséhez megfelelő bakteriális antigéninger 
szükséges, különben az allergiás reakciók kerülnek túlsúlyba (higiéné 
elmélet). 

Kulcsszavak immunrendszer, fertőző ágensek, vírusok, gombák, élős

diek, védekezési folyamatok 

BEVEZETÉS Soha nem volt időszerííbb a fertőzések elleni védekezés
rő l beszélni, mint napjainkban. A XX. században az antibiotikumok 
felfedezésével a fertőző betegségek végleges leküzdésének látszata el
bizakodottá tette az emberiséget. A kedvező kezdeti eredmények után 
a 80-as évek körül az irányzatok megfordultak, és antibiotikum-rezisz
tens kórokozók alakultak ki (tbc, enterococcusok, kórházi törzsek), 
újabb fertőző ágensek támadták meg az emberiséget (HIV-, Ebola-, 
Lassa-, Marburg-, SARS-vírus). Legjelentősebb közülük az AIDS-jár
ványt okozó HTV-fertőzés. Napjainkban 35 millió fertőzött embert tar
tanak már nyilván a világon. A klasszikus fertőző betegségek száma 
ismét emelkedett ( diftéria-járványok a Szovjetunió utódállamaiban, 
tbc, malária). Állatokról terjednek át eddig ismeretlen kórokozók sú
lyos megbetegedést okozva (humán monkeypox, prion). Eddig nem 
fertőzőnek tartott, úgynevezett „idiopátiás" megbetegedésekről derült 
ki, hogy elindításukban kórokozók játszanak szerepet, mint például 
peptikus fekély esetén a Helicobacter pylori, érelmeszesedés esetén a 
Chlamydia pneumoniae, a fogszuvasodás kialakulásában a Streptoco
ccus mutans játszik szerepet. Salmonella okozta enteritis után reaktív 
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izületi-gyulladás, campylobacter okozta hasmenés után Guillan- Bar
ré-tünetegyüttes alakulhat ki. Számos vírusról derült ki a daganatkép
zésben játszott szerepe [Hepatitis B és C, EBV - Burkitt-limfóma - , 
HTLV-III - leukémia-, HPV (pl. méhnyakrák), herpes simplex 2]. 

A szervezet kórokozókkal szembeni védekező (immunológiai) folya
matainak pontos ismerete nélkülözhetetlen a fertőző betegségek meg
értésében és az ellenük való küzdelemben egyaránt. Az antibiotikum
okon kívül a kórokozókkal szembeni küzdelem másik fontos eleme a 
védőoltások kidolgozása. Az immunológiai módszereknek a kóroko
zók azonosításában is fontos szerep jut. A fertőzések és az autoimmu
nitás összefüggése is új felismerés. A klinikai immunológia önálló tu
dománnyá vált az ismeretek bővülésével. Az orvostudományban elin
dult a szervekre összpontosító gondolkodás helyett a szervezet egy
ségben való szemlélése, melyhez az immunológiának az egész szer
vezetet érintő folyamatai is hozzájárnltak (holosztikus szemlélet). 
Ezért tartottuk fontosnak, hogy most a fertőzés immunológiájával 
foglalkozzunk. Az előző, bevezető cikkben (Szilágyi 1, Szemere P. Az 
immunitás korszeríí szemlélete. Nőgyógy Onkol 2002;7:45.) leírtakra 
már csak hivatkozunk (*), alapfogalmakkal most nem foglalkozunk. 

A szervezet a kórokozókkal állandó harcot folytat a létfenntartás fo
lyamán. Az egészséges szervezet vissza tudja verni ezt az örökös tá
madást. A betegségek kialakulása a kórokozók elleni harc következ

ménye (pl. gyulladás, vérmérgezés), és a kórokozók átmeneti győzel
mét jelenti. A krónikus betegségeknél ez a harc folyamatossá válik, és 
kialakul egy bizonytalan egyensúly a gazdaszervezet és a kórokozó 
között. A szervezet nem tudja teljes mértékben kiiktatni a behatolókat, 
a harc fennmarad, és jó esetben együttélés alakul ki (pl. tbc, herpesz, 
váltóláz). 

A KÓROKOZÓK A kórokozók fajtájuk szerint lehetnek baktériumok, 
vírusok, gombák, férgek, paraziták. Lehetnek patogének, azaz beteg

séget kiváltók, illetve apatogének, amelyek nem okoznak megbetege
dést (a testüregek és bőr normál flórája, Lactobacillusok, bifídusok), 
illetve opportunisták, melyek csak az immunrendszer legyengülése 
során okoznak megbetegedést (Pneumocystis carini, Candida, 
Cryptococcusok) (/ -2. táblázat). Az immungyengeség lehet veleszü
letett és szerzett, illetve az életszakaszokkal (fiatal csecsemő, váran
dósság, aggkor) összefüggő gyengült állapot. A szerzett immungyen-
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geség oka lehet fertőzés (pl. HIV), léphiány, antitesthiány. Az ellenál
ló képesség iatrogén eredetű csökkenését különféle orvosi beavatko
zások okozhatják, pl. besugárzás, citosztatikumok, szteroidkezelés 
daganatos, illetve transzplantált betegeknél. 

I. táblázat A kórokozók felosztása 

Patogének 

Streptococcusok, 
Staphylococcu sok, 
Clostrid iumok, E. coli, 
Influenza vírusok stb. 

Ún. normál bélflóra: 
Apatogének Lacto bac illusok, 

E. coli. Döderlein pálcák 

Opportunisták 
Cryptococcusok , 
Pneumocystis carini , 
Candida albicans 

2. táblázat A kórokozók hatása az immunrendszerre 

lmmunszupressziv 

M.leprae 
8.p ertussis 
Treponacma 
pallidum 
Morbillivirus 
l.nflucnzavírus 
HTV 
Pseudomonas 
Plasmodium ok 
Toxopla sma 
Trichi nella 

lmmunst imul áns 

EBV 
Gram nega tív kórokozók 
sejtfala (L PS) 
E. col i 
Probiotikum ok: 
Laktobacillus 
Bifidus 
Sacharo myces 

lmmunmodu láns 

Mycobacterium 
E. coli 
(immunr endszer érése) 
Chlamydia 
EBV 
Shigella 
(autoimmun betegségek ) 

Feloszthatjuk a kórokozókat szaporodási helyük szerint is. Lehetnek 
sejten kívül és sejten belül (extra- és intracellulárisan) szaporodók. Az 
utóbbiak szaporodhatnak a sejtplazmában és a fagocita sejtek emész
tő hólyagocskáiban is. 

A kórokozók a szervezetbe a sérült felhámon, illetve nyálkahártyán 
keresztül juthatnak be. Közvetlenül a véráramba is kerülhetnek példá
ul vektorok, illetve orvosi beavatkozás, szúrás, csípés útján (kullancs

' szúnyogcsípés, vérátömlesztés, injekció). A gazdaszervezet azon 
sejtjei (hámsejtek, Langerhans-sejtek, makrofágok), melyek először 
kerülnek kapcsolatba a kórokozóval, az idegent mintázatfelismerő 
receptorok által azonosítják. Ilyen mintázat a kórokozó lipid-, cukor
, sziálsav-molekulája. Ez létfontosságú a kórokozó számára, ezért 
nem változtathatja meg a felszíni mintázatát, így észlelésük mindig 
kórokozó je lenlétét jelenti. Ezek a sejtek citokintermelést indítanak 
meg (53. o.*); az IL-2 a sejtes, az IL-4 a humorális immunválaszt 
serkenti. 

Az immunrendszer a sejtek közötti térben szaporodó (extracelluláris) 
mikrobákat leghatékonyabban a humorális immunrendszer eszközei
vel - az ellenanyagok és a komplementrendszer segítségével - képes 
semlegesíteni (53. o.*). A sejtekben szaporodó kórokozókat a cel
luláris immunválasz (50-51. o. *) hatástalanítja a fertőzött sejt felis
merésével és annak elpusztításával (feloldásával). 
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AZ. EXTRACELLULÁRISAN SZAPORODÓ KÓROKOZÓK Az úgynevezett 
extracellulárisan szaporodó baktériumok a sejtek közötti térben, illetve 
a felhám és a nyálkahártyák felszínén dúsulnak föl. Ide sorolhatók a bő
rön, nyálkahártyákon gyakori gennyes fertőzést okozó Gram-pozitív 
coccusok, mint pl. Staphylococcusok, Streptococcusok, a Gram-pozitiv 
pálcák, mint pl. Escherichia coli, a Clostridium fajok és a nemrég felfe
dezett Borrelia burgdorfi, továbbá a Gram-negatív baktériumok: 
Meningococcusok, Gonococcusok, Neisseriák. 

A szervezetet kétféleképpen betegítik meg. Egyrészt helyi gyulladá
sos folyamatot indítanak el a behatolás helyén, másrészt toxinokat ter
melnek, melyek az egész szervezetet érintik. Feloszthatjuk ezeket a 
baktériummérgeket endo-és exotoxinokra. Az endotoxin a Gram-ne
gatív baktériumok sejtfalát képező lipopoliszacharid (LPS), a baktéri
umok sejtfalának lipidtartalmú toxikus anyaga (lipid-A). A makrofá
gok számára erős ingert jelentenek, és gyulladást okozó citokinter
melésre serkentik őket (TNF-a, IL-1 ). Sokkos reakciót is kíválthat
nak, és az immunrendszernek szuperantigént jelentenek (poliklonális 
8-sejt-aktivátorok). Az endotoxin plazmaenzimeket aktivál, a kom
plementrendszer alternatív útját indítja be (54. o. *), és a koaguláz
rendszert is serkenti. 

Az exotoxinok erős sejtmérgek. A Gram-pozitív baktériumok terme
lik. A diftériatoxin például a szervezet fehérjeképzését gátolja, míg a 
tetanusztoxin a gerincvelőre hat, és izomrángásokat okoz. A Strepto
coccus pyogenes fehérje természetű hemolizinje a sztreptolizin (a fer
tőzés után vérből antisztreptolizin - AST - mutatható ki), míg a skar
lát eritrogén toxinja típusos bőrpírt okoz. A Staphylococcus aureus 
egyik toxinja (SE-8) a toxikus sokk-szindrómáért felelős, leghatéko
nyabb tem1észetes T-helper-mitogénként, azaz szuperantigénként sze
repel! A TNF-a tömeges felszabadulása révén az egész szervezetet 
érintő reakció (láz, éren belüli koaguláció) lép fel. Másik hőálló 

enterotoxinja az ételmérgezésért felelős. 

A természetes immunválasz a kórokozó szervezetbe jutásakor azonnal 
harcba száll, és a falósejtek segítségével (makrofágok, granulociták) 
bekebelezi azokat (52. o.*). Döntő szerepüket bizonyítja, hogy a neu
tropenias agranulocytosisban szenvedő betegekben a sejten kívüli 
kórokozók (Streptococcusok, Staphylococcusok, Gram-negatív bél
baktériumok) okoznak életveszélyes állapotot. 

A fagocitózist számos kórokozó kijátssza azáltal, hogy az emésztő 

(űröcskék) enzimeik ellenálló tokkal rendelkeznek, mint pl. a tüdő
gyulladást okozó Pneumococcus és a Haemophilus influenzae is. 

Másik fontos védelmi rendszer a komplementrendszer (54. o. *). A 
komplementrendszer a véráramba jutó kórokozókat támadja. A Gram
negatív kórokozók többnyire csak a nyálkahártyák felszínén okoznak 

gyulladást. Szérummal érintkezve a komplementrendszer gyorsan in
aktiválja őket. LPS-sejtanyaguk a komplement alternatív útját indítja 
be (C3-C5a). A komplementrendszer C3 és C4 fragmentumai bevon
ják, opszonizálják a baktériumokat, és ezáltal a falósejtek számára 
vonzóbbá teszik. A komplement végterméke (a MAC) a baktérium 
feloldásáért fele lős. A komplementfaktorok hiánya - pl. C5-9 - súlyos 
Neisseria- fertőzéseket okoz (kankó, agyhártyagyulladás). 
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Az adaptív immunválasz, vagyis az ellenanyag-termelés (lg) a fertő
zést követően csak 1-2 héttel lendül akcióba. A védőoltások ezt a re
akcióidőt csökkentik le! 

Az immunglobulin-termelés a nyirokcsomókban zajló antigénbemu
tatás és B- és plazmasejt-aktiválás révén indul be (52. o. *). Először az 
lgM-, majd az lgG-izotípus termelése indul be. Az ellenanyagok kö
zött van olyan, mely a baktérium toxinját is képes semlegesíteni. Az 

lgM és az lgG opszonizációs feladatokat is ellát, ezáltal a falósejtek 
számára teszik vonzóbbá a baktériumokat. 

Az extracellulárisan szaporodó baktériumok számos módot fejlesz
tettek ki, hogy az immunvédekezés! kijátsszák. Egyes baktériumok 
antibiotikumgátló enzimeket termelnek például a Staphylococcus 
aureus penicillináz (/1-laktamáz) például enzimet termel. Gram-pozi
tív baktériumok körül tokképződés (pl. anthrax, H. influenzae, S. 
pneu.) növeli a baktériumok túlélési esélyét. Léteznek nem patogén 
tokos baktériumok is, ilyenek például a tejsavbaktériumok. 

AZ. INTRACELLULÁRISAN SZAPORODÓ KÓROKOZÓK Az intracelluláris, 
sejten belül szaporodó kórokozók közé sorolhatók a vírusok, a Chla
mydiák, melyek a célsejt citoplazmájában, míg a Mycobacteriumok, 
Listeriák, Legionellák, protozoonok a gazdaszervezet fagocitasejt
jeiben, azon belül is az emésztő űröcskéiben képesek szaporodni. Ez 
a szaporodási forma elérhetetlenné teszi őket az ellenanyagok számá
ra. A gazdasejt védelmet nyújt számukra, és csak a sejttel együtt pusz
títhatók el. Ellenük a fő védelmet a celluláris, vagyis a sejtközvetített 
immunitás jelenti (50. o. *). 

Az AIDS-es betegek különösen fogékonyak az intracellulárisan sza
porodó bakteriális, virális, gombás és protozoonális fertőzésekre, mi
vel az ő esetükben a sejtközvetített immunitás sérült (a T-limfocita
szám csökken). 

A mikobakteriális fertőzés jellemzően példázza az intracellulárisan 
szaporodó kórokozókat. Cseppfertőzéssel jutnak az alveolusokba a 
bacilusok. Az ott fellelhető makrofágok bekebelezik a kórokozókat, 
de mivel a lizoszomális enzimeknek a baktérium fala ellenáll, így nem 
pusztulnak el, hanem sejten belül a fagolizoszómákban kezdenek el 
szaporodni. Hatékonyabban, de nem kie légítő módon az NK-sejtek 
indítanak támadást ellenük. fNF-gammát tem1elnek, mely a makrofá
gok aktivitását serkenti (IL-12). A korai gyulladásos reakcióért a 
TNF-a fele lős, melyet a baktérium sejt fala indukál. A makrofágok ré
vén a specifikus T-limfociták is aktiválódnak, a fertőzött tiidőrészt 
infiltrálják, és megindul a granulomaképződés . A T-sejtek fNF-y ré
vén aktiválják a makrofágokat. 

Mivel a sejten belüli kórokozókat nem tudja elpusztítani az immun
rendszer, granulóma, majd fibrotikus szövet képzésével akadályozza 
a szervezet a fertőzés tovaterjedését. A baktériumok a gyulladásos 
sejttömeg közepén idővel elsajtosodnak, és kialakul a tbc-re oly jel
lemző kavema (üreg). A szervezet nem tudja leküzdeni a kórokozókat, 
bizonytalan egyensúlyi állapot alakul ki, mely általában az egyén éle
te végéig tart. Ezért gyakori a tuberkulotikus fellángolás idősebb kor
ban vagy legyengült immunállapotban. 
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Az immunitás korszeríí szemlélete (II) 

Érdekesség, hogy a virulensebb Mycobacteriumok alig okoznak gra
nulomaképződést, elősegítve ezzel a szóródást és a betegség súlyo
sabb formáját. A granulomaképződés jobb gyógyhajlamot jelent. A 
Mycobacterium szaporodási ciklusa hosszú, 2 hónap, ezért kell 
hosszasan és több gyógyszer egyidejű kombinációjával kezelni a be
teget. 

A VÍRUSOK A vírusok önálló szaporodásra nem képesek, csak a gazda
sejten belül, a sejt citoplazmájában tudnak szaporodni. A gazdasejt fe
hérjeszintézisének igénybevételével tudják önmagukat reprodukál
ni, olymódon, hogy a sejt genetikai állományába beépülnek. A vírusok 
többnyire sejtspecifikusak, van kedvelt szaporodási helyük. Az Ep
stein- Barr-vírus például a B-limfocitákban, a HIV-vírus a T-limfociták
ban és a monocitákban, a poliovírus a gerincvelő mozgató idegsejtjei
ben, a veszettség vírusa az agyi idegsejtekben telepszik meg legszíve
sebben. Léteznek DNS- és RNS-örökítő anyagot tartalmazó vírusok. 
Fontos a vírus genetikai állományának a sejtbe juttatása és annak újra
termelése. A gazdasejtbe való bejutáshoz különféle sejtfelszíni moleku
lákat használnak fel. A náthát okozó rhinovírusok a légutak hámsejtje
in megjelenő adhéziós molekulákhoz kötődnek (ICAM-1), (53. o. / /. 
ábra*), a HIV a T-limfociták és a makrofág/monocita CD4 molekulái
hoz kötődik. Az EBV a C2 komplementreceptort használja fel, hogy a 
B-limfocitákba juthasson. Vannak burokkal rendelkező vírusok is (pél
dául herpesz, HIV, influenza). Ezeknek a burka a gazdasejt sejtrnemb
ránjával olvad össze a sejtbe jutáskor, és ezt követően válik szabaddá a 
vírus örökítő anyaga. Megkezdődhet a DNS- és az RNS-szál repliká
ciója, újraképződése . A virion felépítéséhez a gazdasejt anyagait, ami
nosavait használja fel. Ezt követően a virionok elhagyják a gazdasejtet, 
amely a sejt pusztulásához vezet, majd új sejteket fertőznek meg. A szö
vetkárosodás többféle módon jön létre. Vannak vírusok, amelyek sejt
széteséshez vezetnek, ezek a citopatikus vírusok, és vannak, amelyek 
látens, szunnyadó fertőzést okoznak (EBV-k a B-limfocitákban egy 
életre szóló hordozást okoznak; serdülőkorban mononukleózist, később 
B-sejt és hámsejt eredetű tumort okozhatnak). Az elsődleges immunre
akció során antivirális INF-a és INF-P (50. o. táblázat*) tem1elése in
dul meg a fertőzött sejtek környékén a fertőzés továbbterjedésének 
megakadályozására. Korai fázisban az NK-sejtek a fertőzött sejtek ol
dásában vesznek részt (50. o*). A keringésben jelen lévő komplemen
trendszer aktiválódása a fagocitasejtek akcióba lépéséhez szükséges. 

Az adaptív immunrendszer, vagyis az ellenanyag-termelés a vírusfer
tőzést követően 1-2 héttel később lendül támadásba csupán. Az ellen
anyagok közül először az lgM-, majd az lgG-izotípus jelenik meg. 
Mindkét ellenanyag neutralizáló, illetve opszonizáló jellegű feladato
kat lát el. A fertőzés idejének megállapításához felhasználható az el
lenanyagok izotípusának meghatározása is. A friss rubeolafertőzés 
terhesség alatt például súlyos magzatkárosító hatású, ezért fontos a 
rubeola ellenanyagszintjének meghatározása. Ha lgM típusú ellen
anyag van jelen az anya vérében, a terhesség megszakítása indokolt. 
Ha csak lgG mutatható ki, akkor korábban lezajlott fertőzésről van 
szó, mely a magzatra veszélytelen. 

A vírus elleni védelemben igen fontos szerepet játszanak a citotoxikus 
T-limfociták (CD8+). A fertőzött sejtek megsemmisítésében, feloldá
sában játszanak szerepet perforin, citotoxinok révén. A limfociták és 
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a fertőzött sej t között az MHC-1 és a TCR-receptorok révén jön létre 
kapcsolat (51. o. 8. ábra*). 

A VÍRUSOK MENEKÜLÉSI ÚTJAI A vírusok védekezési stratégiája, hogy 
a gazdaszervezet ne ismerje föl őket. Ennek egyik lehetséges módja, 
hogy a DNS-ük beépül a gazdasejt genetikai állományába, így bizto
sítva a szaporodását. A kisebb, gyors mutációra képes RNS-vírusok 
elsődleges menekülési útja a sok antigénvariáns létrehozása. Az influ
enzavírusnak például sok altípusa ismert - ez az egyik oka annak, 
hogy világméretű járványokat képes okozni egy új mutánssal. 

A másik védekező mechanizmus az immunválasz gátlása. A HIV és az 
EBV az immunrendszer sejtjeit használja fel szaporodásra, ezzel 
gyengítik az immunrendszert. Egyesek csökkentik a fertőzött sejten 
az MHC-molekula megjelenését, ezzel a citotoxikus sejtpusztulás 
mértékét is csökkentve. Mások, mint például a citomegalovírus 
MHC-1-hez hasonló IL-18 molekulát juttat a sejt felszínére, ezzel az 
NK-sejteket csapja be. A vírusellenes interferonok gátlásával is célt 
érhetnek (HIV, influenza, EBV). Ismert komplementképződést, apop
tózist, citokintermelést, fagocitózist gátló funkciójuk is. 

A PARAZITÁK A paraziták lehetnek egysejtűek, mint például a hüve
lyi gyulladást okozó Trichomonas vaginalis, az emésztési panaszokat 
okozó Giardia lamblia, az immungyenge betegekben tüdőgyulladást 

okozó Pneumocystis carini, a maláriát okozó Plasmodiumok stb. A 
többsejtű paraziták közé a férgeket soroljuk (Taenia, Ascaris, Toxo
cara, Trichinella). A Föld fejlődő országaiban a leggyakoribb megbe
tegedést és halálesetet okozó kórokozók a paraziták. A legtöbb fertő
zést ezek közül is a malária okozza. 

Jellegzetes összetett életciklus jellemző rájuk. Többnyire köztes 
gazdára vagy valamilyen más állatra van szükség a fertőzés tovább
terjedéséhez, illetve a szaporodásához (szúnyog, légy, csiga .. . ). A 
paraziták krónikus, visszatérő fertőzéseket okoznak. A gyógyszeres 
kezelések hatása nem tartós. A kórokozók olyan immunológiai fo
lyamatokat indítanak be, amelyek súlyosabb roncsolódást idéznek 
elő, mint maga a kórokozó. Az lgE-molekulák szerepe kiemelkedő. 
A szöveti hízósejtek és az eozinofil granulociták és mediátoraik, to
vábbá a komplementrendszer játszanak szerepet a paraziták elpusz
tításában. 

A szervezet védekezését a sejten belüli szaporodással játssza ki a ma
lária, a leishmaniasis, toxoplazmózis kórókozója. Mások cisztákat ké
peznek a bélben, mint például az Entamoeba. Másik önvédelmi trükk
jük a felszíni antigcnitás váltakozása, például az álomkór esetén. Is
mert menekülési mechanizmus az antigén „masking", vagyis a sejtfel
színüket a gazdaszervezet fehérjéivel vonják be álcaként. 

A GOMBÁK A gombák szaprofita (lebontó) működésű organizmusok. 
Környezetünkben igen elterjedtek. A leggyakoribb emberi fertőzést a 
fonalas és sarjadzó (élesztő) gombák okozzák. Lokálisan bőr-, szőr-, 

körömgombásodás! okozhatnak. Ismeretesek generalizált, szisztémás 
mikózisok is. Ezek közül a candidiasis a legelterjedtebb. A Candida 
egészségesek bőrén, tápcsatomájában, a húgy-ivar szervekben is elő

fordul. Ép immunrendszerü szervezet többnyire nem betegszik meg. 
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De gyakran megjelenik súlyos betegségek kísérőjeként (például tu
mor, leukémia), továbbá citosztatikus kezelés, szteroid, hormonpót
lás, fogamzásgátlás és antibiotikum-kezelés következményeként is. A 
műanyag katéterek, implantátumok, fogpótlási eszközök hajlamosíta
nak a fertőzésre. 

A gombafertőzések elleni védekezésben a fagocitasejtek és a monoci
ta/makrofág rendszer játszik fontos szerepet. A fagociták funkcionális 
defektusaiban súlyos, elhúzódó candidiasissal kell számolni. 
Neutropéniában is elsősorban gombafertőzés fordul elő. Antitesthi
ány-szindrómában nem nő a gombafertőzés veszélye, mivel a gombák 
opszonizációjához nincs szükség antitestre. A komplementrendszer 
alternatív útja direkt ismeri fel őket a mannózkötő receptorok segítsé
gével. Ezzel szemben T-sejt-defektus esetén súlyos gombafertőzés ve
szélye áll fenn (candidiasis és Cryptococcus okozta agyhártyagyulla
dás). A gombák ellen főleg a sejtes immunitás ad védelmet. 

Kezelésük hosszadalmas, többnyire toxikus szerekkel történik. A 
nyálkahártya és a bőr kezelésére lokális szerek is alkalmazhatók. A 
celluláris immunitást gyengítő okok megszüntetése, általános immun
stimuláció is a terápia része lehet. A penészgombák gombatoxinokat 
termelnek, és többnyire étellel juthatnak a szervezetbe, azt mérgezve. 
Az Aspergillus által termelt aflatoxin májkárosító, májrákot okozhat. 

A bőr felületén, testüregekben (száj, orr, bél, húgy-ivar szervek) is él
nek mikrobák, kórokozók, de nem olyan mennyiségben és főleg nem 
olyan összetételben, melyek patogénekké válhatnának. Egymást kont
rollálva, szimbiózisban élnek. A bélbaktériumok közül egyesek kife
jezetten hasznosak a szervezet számára. Az E. coli például B- és K
vitaminokat tem1el, az anaerobok a lebontásban vesznek részt. .. Úgy 
tűnik, hogy a mikrobákkal való együttélés az immunrendszer „formá
ban" tartásához elengedhetetlen feltétel, azaz az egészséges 

3. táblázat Húgy-ivar szervi és nemi betegséget okozó kórokozók 

Staphy lococcusok 

Steptococcusok 

Peptococcusok 

Ne isseria gonor rhoea 
Treponaema pallidum 
Haemophi lus ducreyi 
Chlamydia trachomat is 

Mycoplasma,urcapl asma 
Proteuszok,Morgane lla 

E.coli 
Klebsie lla pneu. 
Gardnerella vaginalis 
Serra tia marcenses 
Mycobacter ium tuberculos is 
Herpes simp lex 2 

Human pap illomav írns 

Molluscum contaginosum 
Adenovírus 
HIV 
Hepatit is B, C 

gem1yes gyulladások 
toxikus sokk 
gyermekágyi láz 
méhkürtgyulladás 
endometr itis, üszkös 
gyulladás, vesetál yog 
gonorrea (kankó) 
szifilisz (luesz, vérbaj) 
ulcus molle, cancroid 
lymhogra nu loma venereum 
húgycsőgyulladás 

húgycső-, hüvelygyulla dás 
perianalis tályog, húgyúti 
gyulladások, endometrit is 
hólyaggyu lladás, vesemedence-gyulladás 
prosztat itis, vesetá lyog 
hüvelygyulladás 
iatrogén fertőzések 
vese, hólyag , petefészek tbc 
szemé remtes t-hüvelygyu lladás, 
méhnyakrák ? 
condyloma accuminatum 
hólyagpap illoma 
molluscum contaginosum 
véres hólyaggyu lladás 
AIDS (szerzett immunhiány) 
szexuálisan átvihető betegség 
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antigéningert biztosítja. Ennek az egyensúlynak a megbomlása vezet
het betegségekhez. Ehhez járulhat hozzá különféle mesterséges be
avatkozás, mint például antibiotikumok szedése, hormonpótlás, túl
zott tisztálkodás, fertőtlenítés. 

ZÁRÓGONDOLATOK A szervezet harmonikus működését bizonyos 
mikrobák segítik. A betegség kialakulása mindig az immunrendszer 
nem megfelelő (alul-vagy túl-) működésének következménye. Az im
munrendszer éréséhez megfelelő bakteriális antigéninger szükséges, 
különben az allergiás reakciók kerülnek túlsúlyba (higiéné elmélet). 

Táblázatban gyűjtöttük össze a leggyakoribb nőgyógyászati fe11őzést 

okozó mikrobákat (3. táblázat). Ez a sor tovább bővíthető a szexuáli
san átvihető betegségek hosszú sorával. 
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SZERKESZTŐI MEGJEGVZ~S Mint erre már többször utaltunk, a 
Nőgyógyászati Onkológia című folyóirat egyik törekvése a ma
gyar orvosi kifejezések használata, a magyarítás. Amennyire 
lehet, a folyóiratban az idegen kifejezéseket keri.iljük. Előfor

dulhat, hogy ez néha erőltetettnek tűnik. A fenti közlemény 
szerzői is úgy gondolták, hogy a szerkesztőség által ajánlott ma
gyarítások lényegileg megváltoztatják a dolgozatot, és elfedik a 
szerzők stílusát. Emiatt a közleményt a szerzők által megadott 
formában, az idegen kifejezések és rövidítések többségének 
meghagyásával közöljük. 
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