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BEVEZETÉS  A nemi szervek a külvilág felé nyitottak, ezért ter-
mészetes, hogy a születés után bennük mikrobák tömege telep-
szik meg. Ezek az „élettani” mikrobák hasznosak, mert védenek 
a kórokozó mikrobák megtelepedése, azaz a külsô (exogén) fer-
tô zé sek kel szemben. Ha a mikrobák közötti egyensúly meg-
bomlik, egy vagy több faj elszaporodhat, s kórokozóvá válva 
(endo gén) fertôzést okozhat. A gazdaszervezet és a mikrobák 
társulásának, valamint a mikrobák egymás közötti egyensúlyá-
nak molekuláris alapjairól még keveset tudunk. 

A húgy-ivar szervek egészséges mikrobavilága az életkorral, a 
szervezetet érô természetes és káros környezeti hatások követ-
keztében is folyamatosan változik. Az emberek többségében, 
illetve ugyanazon egyénben rendszeresen kimutatható, beteg-
séget nem okozó mikrobák összessége alkotja az ún. rezidens 
mik ro ba fló rát, amelyet magyarul állandó (élettani) flórának 
nevezhetünk. Az egészségeseknek csak egy részénél, vagy 
ugyanazon személynél átmenetileg megtalálható mikrobákból 
áll a ven dég flóra (tranziens, átmeneti flóra). A vendégflórába 
kevés mikroba tartozik, a bio- és szerotípusok azonban még 
ugyanazon egyénben is nagyon változatosak (1).

A TERMÉSZETES MIKROBAFLÓRA TAGJAI  Az egészséges nemi és 
húgyszervekben elôforduló mikrobákat három csoportra bont-
va tárgyalhatjuk: a) baktériumok és gombák, b) vírusok és c) 
más mikrobák.

BAKTÉRIUMOK, GOMBÁK

1. A KÜLSÔ NEMI SZERVEK ÉS TÁJÉKA  Mindkét nemben a nemi szer-
vi tájék bôrflórája tartalmazza a más testtájékokon is élô 
mikrobákat. A bôr felszíne általában száraz, pH5 körüli (3,5-
5,8) savköpenyével ellentétben a lágyékhajlat nyirkosabb, 
pH-ja 5,5-6,3 közötti, amely lehetôséget biztosít több mikro-
ba megtelepedésére. A bôr egy négyzetcentiméterén élô mik-
ro or ga niz mu sok száma meglehetôsen állandó, 103-104, de a 

lágyéktájon az összcsíraszám 105-106/cm2. Az aerob és ana-
erob mikrobák aránya hozzávetôlegesen 10:1-hez. A bôr ál-
landó flórájában az aerob coaguláz negatív sta phy lo co ccusok, 
streptococcusok, corynebactériumok, anaerob propionibacteri,-
umok, peptostreptococcusok fordulnak elô legnagyobb számá-
ban. A nemi szervek környékén nagyobb arányban találhatók 
co ryne bac te riu mok, nem kórokozó (apathogén) my co bac te-
riu mok, sarjadzó gombák, Gram-negatív pálcák (2), valamint 
idô sza ko san (vendég környéki bôrflóra) a Staphylococcus 
aureus, ritkán methycillinre érzéketlen törzsként (Methycillin 
Resistant Staphylococcus aureus, MRSA) is. A végbéltájékon 
a bélflórából származó bélbaktériumok és spórás és nem spórás 
ana ero bok fordulnak még elô. Az anaerobok anyagcseretermé-
keként keletkezett savak, zsírsavak hozzájárulnak a savanyú 
vegyhatás fenntartásához.

A szeméremtest egészséges mikrobaflórája nagyrészt Staphyloe-
coccus epidermidist, corynebacteriumokat, staphylococcusokat, 
enterococcusokat, coliform baktériumokat tartalmaz, de gyakr-
ran találhatók még sarjadzó gombák és anaerob baktériumok 
is. Ezen felül a fitymaváladék gyakran tartalmaz Bacteroides 
melaninogenicust és Mycobacterium smegmatist. A makkon 
(glans penis) kevés mikroba van, a csíraszámuk kicsi, különö-
sen a körülmetélteknél. A külsô nemi szerveken a nemi beteg-
ségek külsô kórokozóitól eltekintve, a bôrfelszínt megtámadó, 
saját mikrobák okoznak megbetegedéseket (2).

2. A HÜVELY  Az újszülött steril hüvelye néhány óra alatt benépe-
sedik Staphylococcus epidermidisszel, enterococcusokkal, cory-
ne bac te riu mok kal. Érdekes módon, az újszülöttek vérében lévô 
anyai hormonok hatására a hüvelyhámsejtek glikogéntartalma 
nagy, amelynek felhasználásával a lac to bacil lu sok (Lacto ba-
cillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum stb.) is megteleped-
hetnek néhány napig, s pH5 körüli savanyú vegyhatást idéznek 
elô. A hormonhatás megszûntével ezek azonban eltûnnek, s az 
elôbb felsorolt mikrobaflóra áll fenn a ser dü lô ko rig. Az anaero-
bok közül a bacteroides ritkán (10%), a Gardnerella vaginalis al-
ka lom sze rû en kimutatható (3). A hüvely pH-ja gyermekkorban 
lúgos (1-2). A Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum 
nem telepszik meg kisleányok hüvelyében (4). A hüvelyflóra 
nagyon gyér, mert a szûzhártya, a kis- és nagyajkak akadályoz-
zák a mikrobák bejutását. Ezen felül a hüvely mélyén a nyál-
kahártya helyi védekezô folyamatai elpusztítják a kórokozókat 
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(5). A hüvelybemenetben a bôrflóra tagjai találhatók, tisztátlan 
egyénekben azonban a székletflóra tagjai uralkodnak.

Serdülôkorban hormonális hatásra a glikogénben gazdaggá váló 
hüvelyhámsejtek biztosítják a Lactobacillus acidophilus és más 
H2O2-t termelô lactobacillusok (Döderlein-pálcák) megtelepe-
dését. A hüvelyváladék egy ml-ében számuk >105 (3). A nemi 
életet nem folytató nôknél a hüvelyflóra a lactobacillusok mel-
lett nagyobb részt Gram-pozitív baktériumokból tevôdik ösz-
sze, a Gram-negatívok az állandó flóra kisebb részét teszik ki 
(1. táblázat). Többnyire a vendégflóra tagjaiként lehet kimu-
tatni a székletbôl származó baktériumokat, a Gram-pozitív pyo-
gén streptococcusokat (1. táblázat). A Staphylococcus aureus 
alkalmanként, a toxikus shock syndroma toxint (TSST) ter me-
lô törzsként van jelen (3). A nemi élet hatására a hüvelyflóra 
arányaiban és összetételében is rendkívül változatossá válik. 
Ezt nyilvánvalóan befolyásolja a nemi társak mikrobaflórája, a 
nemi élet formái stb. Gyakoribbá válnak a lactobacillusok, az 
urea plas mák, a Gard ne rella vagi na lis, a Mycoplasma hominis, 
de nem változik a B-csoportú streptococcusok, Staphylococcus 
aureus, gombák kimutathatósági aránya. Alkalmi hüvelyöblíté-
sek a flórát nem változtatják meg (3). 

Az egészséges hüvelyi flóra összetétele a havivérzés szaka-
szai szerint is változik. A tüszôérés alatt az aerob coliformok, 
a Streptococcus agalactiae és az anaerobok aránya növekszik, 

míg a sárgatestszakaszban a lactobacillusok és Gram-pozitív 
anae ro bok szaporodása gyorsul fel (1-2). 

A várandósoknál a lactobacillusok és candida gombafajok sza-
porodnak meg, az anaerob baktériumok száma csökken (1-3). 
Más adatok szerint a Mycoplasma hominis és az Ureaplasma 
urea ly ti cum az állapotosoknál gyakoribb (6-7). 

Változókorúaknál a hüvelyhám glikogénben szegénnyé válik, 
aminek következtében a lactobacillusok eltûnnek, a hüvely 
vegyhatása ismét lúgossá válik, a hüvelyflóra összetétele a 
serdülôkor elôttivel egyezik meg. 

A hüvely egészséges mikrobaflórájának összetételében föld-
rajzi területenként is eltérések lehetnek, de ugyanazon helyen 
mások által végzett felmérések is olyan nagy szórást mutatnak, 
hogy a földrajzi megoszlást nehéz megítélni (8).

a) Fogamzásgátlók, gyógyszerek és betegségek hatása a hü-
velyflórára

A fogamzásgátló tablettákat szedôknél egyesek a lactobacillusok 
és a candidák gyakoribb, az anaerobok ritkább, mások a lac to ba-
cillu sok és az ureaplasmák ritkább elôfordulását figyelték meg 
(1, 9). A méhen belüli fogamzásgátló eszközök jelenléte a Strep-
to coccus agalactiae és az anaerobok szaporodását serkenti. 

A szervezet egészét vagy egyes szerveket érintô állapotok, be-
tegségek, orvosi beavatkozások szintén kihatással lehetnek a nôi 
nemi szervek mikrobáira. Cukorbetegség (diabetes mellitus), 
vészes vérszegénység (anaemia perniciosa), Hodgkin-kór és 
más daganatok, májgyulladás (hepatitis), AIDS, mellékpajzs-
mirigy-túl mû kö dés (hyperparathyreosis), corticosteroidok sze-
dése és általában a neutropeniával és a sejtes immunitás gyen-
gülésével járó állapotok a candidafajok szaporodásának, vagy 
a lappangva hordozott Herpes simplex vírus 1-es, 2-es típusa 
(HSV-1, HSV-2) feléledésének kedveznek (1, 3). HIV-fer tô zöt-
tek nél gyakrabban találtak a hüvelybemenet (28,6%) és a méh-
nyak felszínén (69,1%) Ureaplasma urealyticumot (10).

Széles hatású antibiotikumok szedése megváltoztatja a baktéri-
umok összetételét, elsôsorban a lactobacillusok elpusztításával. 
A tetracyclinek és az ampicillin is ezeket pusztítja, a met ro ni da-
zol pedig az anaerobokat, ami az Escherichia coli és más bél-
bak té riu mok, valamint candidák növekedésének kedvez (2-3). 
A hüvelyi mikrobák elpusztítása a nôgyógyászati mûtétek elôtt 
adott antibiotikumokkal, a bélbaktériumok és Bacteroides fa-
jok túlzott mértékû elszaporodására ad lehetôséget. 

b) A hüvelyváladék ún. tisztasági fokai

A hüvelyváladék mikroba-összetételének mikroszkópos vizs-
gálatakor az ún. tisztasági fokot is szokás volt megadni, amely 
a gyakorló orvost már a tenyésztési eredményt megelôzôen 
tájékoztatja. 

1. táblázat.  A nemi életet nem folytató nôk hüvelyének baktérium és gomba flórája

TERMÉSZETES MIKROBAFLÓRA
• Lactobacillusok
• Gram-pozitív aerob baktériumok
 ›  Koaguláz negatív staphylococcusok (CNS) 
 ›  Streptococcus agalactiae (a nôk 15-21%-ában)
 ›  B-, D-, F- és G-csoportú streptococcusok
 ›  corynebacteriumok
• Gram-pozitív anaerob baktériumok
 ›  pepto- és peptostreptococcusok
 ›  propionibacteriumok
 ›  eubacteriumok
• Gram-negatív anaerob baktériumok
 ›   bacteroides, fusobacterium, prevotella (Prevotella bivia, Prevotella disiens,    

Prevotella melaninogenica) fajok a vizsgáltak egy hatodában
 ›  Veilonella parvula
 ›  Gardnerella vaginalis (a nôk 30-90%-ában)
 ›  mobiluncusfajok
 ›  Mycoplasma hominis (a nôk 5-11%-ában [6]) 
 ›  Ureaplasma urealyticum (alacsony csíraszámban 28%-ban [1,4,6]) 
• Candida albicans (a nôk 10-30%-ában)

VENDÉG MIKROBÁK 
• Gram-negatív baktériumok
 ›  Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter
 ›  ritkábban Haemophilus, Acinetobacter fajok 
 ›  Mycoplasma genitalium (a vizsgáltak 3,5-19%-ában [4])
 ›   A Chlamydia trachomatis D-K-szerotípusainak hordozása is elôfordul 

(különösen 23 év alattiaknál)
• Gram-pozitív baktériumok
 ›  pyogén streptococcusok és 
 ›  Streptococcus aureus (a nôk 5%-ában)
 ›  Clostridium fajok (Clostridium perfringens) (a nôk 18%-ában)
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• az I. tisztasági fok esetén túlnyomórészt Döderlein-pálcák, 
elvétve egyéb mikrobák, hámsejtek, néhány fehérvérsejt jel-
zi az egészséges viszonyokat; 

• a II. tisztasági foknál a megkevesbedett Döderlein-flóra 
mellett egyéb Gram-pozitív és -negatív baktérimok, több 
sokmagú fehérvérsejt utal a gyulladás bekövetkeztére;

• a III. tisztasági fok esetén lactobacillusok már nem látha-
tók, a vegyes baktériumflóra és a sok fehérvérsejt súlyosabb, 
gennyes gyulladásra utal.

Úgy tûnik, hogy ez a beosztás lassan kimegy a gyakorlatból, 
mivel a tenyésztés és az egyéb gyorsvizsgálatok alkalmazá-
sa, valamint az antibiotikum-érzékenység meghatározása biz-
tosabb támpont a kórokozók felismerése és a célzott kezelés 
szempontjából.

3. A HÚGYSZERVEK  A húgycsônyílás környéke nagyon változatos 
mennyiségben és arányban tartalmazhat betegséget nem (apa-
tho gén) vagy csak megváltozott körülmények között okozó 
(potenciálisan kórokozó) mikrobákat. Ezek a környezô bôr te rü-
let rôl, a székletbôl, nôknél a szeméremtest és a hüvelyflóra tag-
jaiból, illetôleg mindkét nemben a nemi kapcsolat alatt a száj-
ból eredhetnek. A húgycsô alsó harmada férfiakban és nôk ben 
is tartalmazhat: Koaguláz negatív staphylococcusokat (CNS), 
Staphylococcus aureust, streptococcusokat, corynebacteriumo-
kat, Neisseriákat, Gram-negatív bélbaktériumokat, Acinetoi-
bactert, nem spórás anaerobokat (Gardnerella vaginalis stb.), 
mycoplasmákat (Mycoplasma genitalium a vizsgáltak 0-8,5%-
ban), urea plas má kat, chlamydiákat (a vizsgáltak 3%-ában [11]) 
és sarjadzó gombákat kis számban. Idôszakosan kis számban 
pro pioni bac té riu mok, anaerob coccusok, clostridiumok és 
haemo phi lu sok is megtelepedhetnek. 

A húgycsô felsô szakasza, a vizeletkiválasztó rendszer, a férfi 
és nôi belsô nemi szervek, a Bartholin- és Skene-mirigyek mik-
robamentesek (1). Férfiaknál a húgycsôbôl és mindkét nemben 
a vizeletbôl vett mintákba a fent felsorolt mikrobák belekeve-
redhetnek. A vizeletet ezért részletekben kell vizsgálni: az elsô 
20 ml-ben az említetteken túlmenôen kell a húgycsô fertôzését 
okozókat keresni. A helyesen vett középsugár-vizelet egészsé-
gesekben steril, baktérium vagy gomba tartalma a húgyhólyag 
és a vesék fertôzöttségére utal (2).

VÍRUSOK  Természetüknél fogva teljesen külön tárgyalandók az 
egészséges férfi és nôi nemi szervekbôl kimutatható vírusok. 
A vírusok mindig sejtélôsdiek (abszolút sejtparaziták), elvileg 
ezért mindig kórokozóknak tekintendôk. Mégis elôfordul, hogy 
a szervezet bizonyos sejtjeiben akár élethossziglan is lappang-
hatnak egyes DNS- és retrovírusok, amelyek eközben sem-
milyen kóros elváltozást nem okoznak. A hordozott vírusok 
idôn ként kijuthatnak a sejtekbôl anélkül, hogy tüneteket okoz-
nának, és a nemi szerveken át, a nemi érintkezéssel vagy más 
módon, átkerülhetnek a társ szervezetébe (tünetmentes vírus-
ürítés). Nála jellegzetes lefolyású heveny kórképet vagy elmo-
sódó tünetekkel járó, pontosan nem azonosítható betegségeket 

okozhatnak, de az is elôfordul, hogy a társ csupán tünetmentes 
hordozóvá válik. A nyálban, a nemi szervek váladékaiban, az 
ondóban a szabad vírusrészecskéken kívül olyan nyiroksejtek 
(lym pho cyta) is elôfordulnak, amelyek vagy a genomjukba 
integrálódott (például egyes retrovírusok) vagy különállóan 
(epi so má li san) hordozott vírust (herpesvírusok) tartalmaznak, 
esetleg virionokat is termelnek. A baktériumokhoz hasonlóan, 
az ilyen állapotokat „egészséges mikrobahordozásnak” kellene 
felfogni, ám mégsem tekinthetjük annak, mert a nemi társra 
veszélyesek.

A nyiroksejtekkel terjedô vírusok: a HSV-1, HSV-2, a her pes-
ví ru sok közé tartozó cytomegalovírus (CMV), a HIV-1 akti-
válásában fontos HHV6-A változat, a Kaposi-sarcomát okozó 
HHV-8, a májgyulladást okozó hepatitis-B/C/D-vírusok (HBV, 
HCV, HDV). A humán T-sejtes leukaemia-lymphoma vírus 
I-es típusa (HTLV-I) többnyire csak a hordozó lymphocytákon 
belül marad fertôzôképes. 

A fertôzések terjedése a férfiakról a nôkre tízszer gyakoribb, 
mint fordítva, aminek magyarázata az, hogy az ondóban sokkal 
több lymphocyta található, mint a hüvelyváladékban. 

Tünetmentes hordozókból rendszeresen a humán pa pil lo ma ví ru-
sok (HPV) különbözô típusai, nagyon ritkán a vizelettel ürülô 
37-es típusú emberi adenovírus, Coxsackie-vírus-B kerülhet át 
nemi érintkezéssel a másik egyénbe. A HSV-1, HSV-2, CMV, 
HHV-6, Epstein–Barr-vírus (EBV), a TT-vírus tünetmentesen 
a nyállal is ürülhet, ezért csókolózással, a száj és a nemi szer-
vek érintkezésével átvihetôk. A hepatitis-A, -E (HAV, HEV) 
és a TT-vírus tünetmentesen ürül a széklettel, lehetôséget adva 
a terjedésre végbélkapcsolat eseteiben (12). 

MÁS MIKROBÁK  Egészséges nôi/férfi nemi szervekben és környé-
kükön nem fordulnak elô külsô élôsdiek (ectoparaziták), fér-
gek és protozoonok, bár az utóbbiak közé tartozó Trichomonas 
vaginalis lappangó hordozása mindkét nemben megfigyelhetô: 
kezelés nélkül a fertôzöttek 25%-a válik tünetmentes hordo-
zóvá (3).

A TERMÉSZETES MIKROBAFLÓRA TAGJAINAK KÁROS HATÁSAI  
Az egészséges húgy-ivari szervekben fellelhetô baktériumok, 
megváltozott körülmények között betegséget is okozhatnak:

• A hüvely természetes baktériumainak arányváltozása egyes 
anaerobok túlsúlyba kerülésével bakteriális vaginosishoz 
vezethet. 

• Ismeretlen – talán hormonális – hatásra rendkívül ritkán a 
lac to ba cillu sok is túlságosan elszaporodhatnak, ezáltal a hü-
vely vegyhatása erôsen savi irányba tolódik el, amely a hám-
sejtek feloldásához vezethet. Ez, a Döderlein-cytolysisnek 
vagy cytolytikus vaginosisnak nevezett állapot a menstru-
áció elôtt alakulhat ki. Az ilyen kenetekben rendkívül sok 
Gram-pozitív pálca és kevés többmagú fehérvérsejt látható. 
A hámsejtek feloldódtak. Lúgosító hüvelyöblítéssel lehet az 
állapoton segíteni (30). 
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• Az egészségesek hüvelyében is megtalálható anaerob bak té-
riu mok, mycoplasmák, B-csoportú streptococcusok, Esch -
erichia coli magzatburok-gyulladást (chorioamnitist) váltm-
hatnak ki, és koraszüléshez vezethetnek. 

• A gyermekágyi láz legtöbbször szintén az élettani hü vely fló-
ra tagjai által, többnyire együttesen okozott méhnyál ka hár tya-
gyulladás (endometritis) következménye. A leggyakoribb 
kórokozók: a B-csoportú streptococcusok, enterococcusok, 
Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, Prevotella bivia, bac-
teriodesek, peptostreptococcusok, ureaplasmák, Mycoplasma 
hominis. A gyermekágyi láz keletkezésében az A-cso por tú 
streptococcusok nem vesznek részt, a Chlamydia trachomatis 
D-K típusai pedig az ún. késôi fer tô zés okozói. 

• A gátmetszés sebében ritkán a hüvelyi strepto-, staphylo- 
és enterococcusok, valamint anaerobok (Bacillus fragilis) 
okozhatnak fertôzést (3). 

• A hüvelyi mikrobák elpusztítása a nôgyógyászati mûtétek 
elôtt adott antibiotikumokkal a bélbaktériumok (Escherichia 
coli, klebsiellák, proteusok, enterobacterek), továbbá az ente-
ro coccusok és bacteroidesek túlzott elszaporodásával járhat 
(2-3). 

• Fertôzésel társult vetélést rendkívül ritkán méhizomelhalás 
(myonecrosis) követhet, amelynek oka a Clostridium per-
frin gens elszaporodása. 

• Súlyos kismedencei gyulladást válthatnak ki – többnyire 
nem heveny fertôzést követôen, hanem tünetmentes hordo-
zásukból felszállóan – a Neisserea gonorrhoeae, Chlamydia 
trachomatis D-K típusai és az actinomycesek (3).

Mindezek a példák jól tükrözik, hogy az egészséges mikroba-
flóra összetételében és az egyes mikrobák kórokozó képessé-
gében nincs éles határ, ezért a mikrobiológiai vizsgálatok ér-
tékelésekor a korábban megszokott merev szemlélet helyett, 
mindig a szervezet egészének állapotát kell figyelembe venni.

A TERMÉSZETES MIKROBAFLÓRA VÉDÔ 

SZEREPÉNEK LEHETSÉGES MÓDJAI

PROBIOTIKUMOK  A hüvely élettani viszonyainak fenntartásá-
ban, helyreállításában az ún. probiotikumok (például lacto ba-
cil lu sok) is részt vesznek. A probiotikumok olyan élô mikro-
organizmusok, amelyek a szervezetbe jutva hozzájárulnak az 
egészséges állapot fenntartásához, ugyanakkor káros hatásuk 
nincs. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Élel-
mezési és Mezô gaz da sá gi Világszervezet (FAO) vizsgála-
tai szerint kevés ilyen mikroba létezik. Az ide sorolt egyes 
lacto ba cil lu sok (Lac to ba cil lus rhamnosus GR1, Lactobacillus 
fer men tum RC14), amelyek szájon át adva is képesek a hü-
velyben megtelepedni, feltehetôleg a tápcsatornából ürülve, a 
végbéltájról kerülnek a hüvelybe. Általános immunválaszt nem 
keltenek, de a bélben fokozzák az ellenanyagok termelését és a 
falósejtek (phagocyták) tevékenységét. Ezek a lac to ba cil lu sok 
gátolják a candidák szaporodását, ugyanis versengve kö tôd nek 
a sejtfelszíni mannóz receptorokhoz. Közvetlenül a hüvelybe 
bejuttatva is gátolják a gombás fertôzéseket. Nem minden lacto-
ba cil lus faj vagy -törzs képes probiotikus hatásokat kifejteni: a 

Lac to ba cil lus rhamnosus GG vagy a Lactobacillus acidophilus 
például nem járul hozzá a visszatérô húgy-ivari (urogenitális) 
fer tô zé sek kivédéséhez. 

A probiotikumok alkalmazása, mivel mellékhatásaik nincsenek, 
elônyös; sokszor az antibiotikumok helyett is adhatjuk. Például a 
változókorú nôk hüvelyébe juttatva a Lactobacillus iners az ese-
tek 80%-ában akár hetekre megtelepszik, s kifejti jótékony hatá-
sát (13). A lactobacillusok a nyálkahártya toxin re cep to rai nak le-
bontásával szintén védhetik a gazdaszervezetet. A Lac to ba cil lus 
acidophilusnak és a Lactobacillus caseinek ún. rák elô anya go kat 
átalakító (prekarcinogéneket konvertáló) enzimeket (glikozidáz, 
α-glukoronidáz, azo- és nitroreduktáz) gátló és genetikai káro-
sodást okozó anyagokat megkötô hatását is leírták (14). 

SAVI pH ÉS A H2O2-HATÁSA  A hüvely savi vegyhatása az egyik fon-
tos tényezô a kórokozók megtelepedésének megakadályozásá-
ra. Elônyös, hogy a hüvelyflórában 

• a glükózból csak tejsavat termelô (homofermentatív) lacto-
bacillusok (pl. Lactobacillus bulgaricus, Llactobacillus lac-
tis, Lactobacillus helveticus) a leggyakoribbak (56%); 

• a glükózból tejsavat, etanolt, ecetsavat, CO2-t termelô (het-
erofermentatív) fajok (Lactobacillus brevis, Lactobacillus 
fermentum) ritkábbak (24%); 

• és, hogy még ritkábbak (20%) a glükózból tejsavat, a glu-
koronsavból tejsavat, etanolt, ecetsavat, CO2-t termelô (fa-
kul ta tív heterofermentatívok) (Lactobacillus plantarum). 

 Megjegyzés: a különbözô lactobacillusok azonosítása rend-
kívül bonyolult, ezért a klinikai mintákból szokásosan nem 
is végezzük (1, 5, 15). 

A fent részletezett termékek gátolhatják más mikrobák megte-
lepedését, elszaporodását, ugyanis számos kórokozó érzékeny 
a savi közeg iránt, elsôsorban a vírusok (HIV-1, HSV stb.). 
Ezek egy aránylag jól meghatározott, kritikus pH értéknél (pH 
6-6,5 között) vesztik el fertôzô képességüket (16). 

A lactobacillusok H2O2-termelése is a védelmet szolgálja, pél-
dául a Neisseria gonorrhoeae igen érzékeny erre. A Lactobacils-
lus paracasei és a Lactobacillus crispatus erôsen H2O2-t ter me lô 
fajok (17-18).

BACTERIOCINEK  Korábban mikrobiális interferencia jelensége-
ként volt ismert, hogy az szervezet természetes bak té rium fló rá-
já nak tagjai elpusztítják a kórokozókat. Nemrég vált ismertté, 
hogy ezek a mikrobák bakteriocineket termelnek, amelyek más 
baktériumokat elpusztító fehérjék, megakadályozzák a kóroko-
zók megtelepedését és szaporodását (kolonizációját). Az anti-
biotikumoktól elsôsorban szûk hatásszélességükben különböz-
nek: a Gram-negatív baktériumok által termelt bakteriocinek 
sokszor csak a ter me lô fajhoz közelálló fajok, illetôleg a tör-
zsekhez közelálló törzsek elpusztítására képesek, míg a Gram-
pozitívok által termeltek számos más Gram-pozitív és -negatív 
fajhoz tartozó mikrobát képesek elpusztítani. 
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Gyakorlatilag valamennyi baktérium termel ilyen anyagokat, 
fel te he tô en akár több száz félét is. A bakteriocinek hozzájárul-
nak egy adott mikrobaflóra tagjai közötti egyensúly fenntartá-
sához, így az élettani hüvelyflóra állandóságához, és gátolják, 
hogy valamely természetes mikrobatársulásba idegen kóroko-
zó bejusson. Ennek ellentéteként a kórokozók bakteriocin ter-
melése károsíthatja a természetes baktériumflóra tagjait (19). 

A bakteriocin termelését a mikrobák génjei irányítják, amelyek 
lehetnek a kromoszómákban, de azon kívül (plazmidok) is. Jel-
legzetesen gyakori a fenti gének közötti keresztezôdés (rekom-
bináció) (19). A bakteriocinek már nano-, mikromol mennyi-
ségben is hatékonyak, több csoportjukat különítik el, hatásuk 
sokrétû (2. táblázat).

AZ ALSÓ NEMI SZERVEK IMMUNOLÓGIAI VISZONYAI

A NYÁLKAHÁRTYA IMMUNOLÓGIÁJA  Az alsó nemi szervekben meg-
te le pe dô kórokozók ellen a nyálkahártyák felszínén lezajló 
immunfolyamatok (nyálkahártya-immunitás) védenek. A ter-
mészetes flóra tagjaival szemben immuntolerancia alakul ki, 
amely a humorális és a sejtközvetített immunválaszt egyaránt 
érinti (23). A nemi szervek nyálkahártyája a közös nyálkahár-

tya-immunrendszer része. A felsô és az alsó nôi nemi szervek 
nyálkahártyájának sejtjei többegységes (polimer) IgA-recepto-
rokat tartalmaznak. A hámfelszín alatti kötôszövetben (lamina 
propria) elhelyezkedô plazmasejtek tömege IgA-molekulákat 
termel. Ezek egy szekretoros komponenshez kötôdve a hám-
sejtek parabazális oldalán jutnak ki a felszínre, s ott szekretoros 
IgA-molekulákká alakulnak (24). Férfiakban is a húgycsôhöz 
csatlakozó Littré-mirigyekben és a felsôbb nemi szervekben 
hasonló folyamat zajlik. Következésképpen a férfi és a nôi nemi 
szervek váladéka egyaránt nagy mennyiségû IgA-t tartalmaz. 
Az újabb adatok szerint az IgA mennyiségét a részben helyileg 
keletkezô, részben átszivárgásként (transudátum) megjelenô 
IgG felülmúlja (25). A méhnyak nyákja a méhnyakmirigyek 
váladékaként fôleg IgA-t, míg a leginkább átszivárgásként, a 
savóból keletkezô hüvelyváladék IgG-t tartalmaz (24). 

A szekretoros IgA-molekulák a proteáz enzimek hatásának 
ellenálló dimérek, amelyeknek feladata, hogy védjék a nyál-
kahártyát az idegen mikrobák bejutása ellen. Ezek az antites-
tek összecsapják a mikrobákat, ezzel megakadályozzák, hogy 
a sejtekhez tapadjanak, és elôsegítik, hogy a nyákkal gyorsan 
kiürüljenek. A szekretoros IgA legnagyobb mennyiségben a 
helyi (hüvelyi, végbéli) antigéninger hatására keletkezik, bár 
a bél nyálkahártyájában kifejtett antigéninger hatására is kimu-
tatható a hüvelyben a megfelelô IgA-termelése (26). 

Sem a férfiak, sem a nôk nemi szerveiben nincsenek nyálka-
hártyához társuló valódi nyirokszövetek (MALT), mint például 
a vékonybél Peyer-plakkjai. Helyette a hüvely és a méhnyak 
hámja alatt, valamint a méhnyálkahártya alatt B-sejtekbôl álló 
sejthalmazokat lehet megfigyelni, amelyeket T-sejtek gyûrûje, 
legkívül pedig nagy falósejtek (macrophagok) vesznek körül. 
A T-sejtek többsége CD8+ CD4-, amelyek immunszabályozók. 
Ugyanitt antigén-bemutató CD4+ Langerhans-sejtek is talál-
hatók. A vastag- és a végbél közelsége és a nemi szervekkel 
közös nyirokelvezetô rendszere alapján az elôbbiek is részt 
vehetnek a nemi szervek immunválaszának szabályozásában. 
A hüvely hámja és az itt található mikrobaflóra ellentétben áll a 
csíramentes felsô nemi szervekkel, amelyekben immunválasz 
sem a spermiumokkal sem a magzattal szemben nem jön létre. 
A két rendszer határán helyezkedik el a méhnyak (27). 

A nemi szervek nyálkahártyájában a különféle mikrobákkal 
szembeni immunválasz rendkívül eltérô lehet, például a Herpes 
simplex virussal szemben semlegesítô ellenanyagok (neutrali-
záló antitestek) termelôdnek, a Neisseria gonorrhoeaevel szem-
ben nem alakul ki immunitás (28).

A havivérzés szakaszaiban a hormonok szintjének hullámzá-
sa a helyi immunitás változásait is maga után vonja (23, 25). 
Az ösztrogénszint emelkedése az IgA-molekulák szekretoros 
komponensének termelését serkenti, ezáltal az IgA-molekulák 
a méhnyak nyákjában megszaporodnak. Az IgA és IgG legna-
gyobb töménységben – az ösztrogénszinttel párhuzamosan – a 
petesejt-kilökôdés (ovuláció) elôtti napokban van jelen, az ovu-

2. táblázat.  A bakteriocinek csoportjai és hatásuk (20-21)

Az I. csoportba tartozó ún. lantibiotikumok különbözô formájú, saválló, kis (<5 
kD) molekulák: 
 •  károsítják más baktériumok sejthártyáját, gátolhatnak enzimmûködést, DNS-, 

RNS-, fehérje-, szénhidráttermelést, spóraképzést; 
 •  elsôsorban a Gram-pozitív staphylococcusok, streptococcusok, nem spórás obli gát 

anaerobok, bacillusok, clostridiumok, corynebactériumok érzékenyek irántuk. 

A II. csoport 4 alcsoportjába tartozó peptidek (<10 kD) az 
 •  idegen baktériumok sejthártyájában lyukakat szakítanak. A gátló hatásuk széles-

sége nagyon szûk: a termelôhöz közelálló fajokra vagy azonos fajon belül egyes 
törzsekre korlátozódik. 

 •  Ezen bakteriocinekre érzékenyek a tejsavbaktériumok, Listeria, enterococcus, 
clostridium fajok. A lactobacillusok által termelt peptidek erôteljesen gátolják a 
Listeria monocytogenes életképességét. 

A IIb alcsoportba tartozó bakteriocinek mérgezô alegysége két különbözô fehérjébôl 
áll, gyakorlatilag csak együtt hatásosak. Ilyen pl. a Lactobacillus johnsoni által ter-
melt lactocin-F.
 •  A lactocinek az érzékeny baktériumok sejthártyáját leválasztják a sejtfalról, emi-

att a sejthártya többszörösen a sejtplazmába türemkedik.
 • Többek között a lactobacillusok és enterococcusok ellen hatékonyak.

A III. csoportba nagy (>30 kD) molekulatömegû, hôérzékeny bakteriocinek tar-
toznak.
 •  Ezek más baktériumok sejtfalát károsítják, melynek következtében a baktérium 

sejtek feloldódnak (pl. lysostaphin)

A IV. csoportba összetett szerkezetû, lipideket, szénhidrátokat, fehérjéket tartalma-
zó bacteriocinek tartoznak, míg a legutóbb felállított V. csoportba ciklikus fehérje 
felépítésû peptideket soroltak. Több kutató szerint azonban csak az elsô három 
csoport lézetésének van létjogosultsága, a 4-5. csoportba soroltakat is ezekbe kell 
besorolni (22).

Érzéketlenség (rezisztencia) a bacteriocinekkel szemben is kialakulhat, mint pél-
dául: a Listeria monocytogenes vagy az Enterococcus faecalis esetében. A Lis te ria 
monocytogenes teljesen érzéketlenné válhat a IIa-csoportú bak te rio ci nek kel szem -
ben, ami várandósok hüvelyi Listeria monocytogenes fer tô zé sek és a következmé-
nyes súlyos magzati károsodások miatt jelentôs (21).
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láció idején és után, az immunglobulinok mennyisége csökken. 
Az immunválasz szabályozásában résztvevô cytokinek közül 
az interleukin- (IL-) 1ß és IL-10 szintje a hormonokéval párhu-
zamosan változik, de az IL-6-é nem. A hormonális fogamzás-
gátlók a méhnyakban növelik az IgA és IL-1ß mennyiségét. 

Ismert, hogy az IL-1ß serkenti az IgA termelését és a nyálka-
hártyák felszínén a T-sejtes immunválaszt (24). Vírusokkal 
szemben inkább a sejtközvetített immunitásnak van védô sze-
repe. Ezzel magyarázható, hogy a HSV ellenes védekezés, IgA-
termelés hiányában is, szokásosan zajlik. A CD4+ és CD8+ 
T-lym pho cy ták, a természetes ölôsejtek (NK) és a neutrophil 
leu ko cy ták HSV-ellenes tevékenysége a nemi szervekben jól 
ismert. A hüvely falában tevékenységüket egyes chemokinek 
(mac ro phag inflammatory protein [MIP] – MIP-1ß, MIP-2) fop-
kozzák (29). A HIV-ellenes hüvelyi nyálkahártya immunitás-
ban a HIV gp41 elleni IgA-ellenanyagokon túlmenôen a CD8+ 
T-sejteknek van szerepe. Mûködésüket helyileg számos cy to-
kin (IL6, IL10, interferon-γ [IFNγ], tumor necrosis factor-α/ß 
[TNFα/ß]) és ß-chemokin fokozza (30). 

A tejsavbaktériumok sejtfala foszforilált poliszaccharidokból, 
gli ko li pi dek (lipoteikolsav, peptidoglikánok) áll, amelyek im-
mu no gén hatásúak is. Ezek a nagy falósejtek (macrophágok) 
CD14 endotoxin receptoraihoz kötôdve immunszabályozó 
cyto ki nek (IL-12, IFN-α, IFN-γ) folyamatos termelését segít-
hetik. A hüvelyben megtelepedô mikrobák DNS-ének magas 
citi din-foszfát-guanozin (CpG) tartalma a Th1-válasz egyik leg-
erô sebb kiváltója. A CpG ezenkívül a B-sejteket, a mac ro pha-
go kat és a dendritikus sejteket serkentheti, továbbá elôsegíti a 
TNF-α, IL-6, IL-10, IL-12 képzôdését a MAPK (mito gén akti-
vált pro tein kináz) jelátviteli utak bevonásával. A Gram-nega-
tív baktériumokból felszabaduló méreg (endotoxin) szintén a 
Th1-irányú, gyulladást serkentô, cytokinválaszt szabályozó IL-
12 kép zô dé sét fokozza (14).  

A nyálkahártyák immunrendszere több vonatkozásban külön-
bözik a szisztémás immun-rendszertôl. Az egyik legfontosabb, 
hogy az általános immunizálás a nyálkahártyák felszínén arány-
lag gyenge immunválaszt indít meg, míg a nyálkahártyákon 
vég be me nô (helyi) immunizálás az általános immunrendszert 
is mû kö dés be hozza. A két rendszer közötti kapcsolatot a lym-
pho cy ták és/vagy az antigénbemutató sejtek biztosítják (31). 

Mivel a legtöbb fertôzés a légutak, emésztôrendszer és a húgy-
ivar szervek nyálkahártyáján keresztül következik be, felme-
rült, hogy az ezeken át bejutó kórokozókkal szemben érdemes 
helyileg is immunizálni. A hüvelyben a legkülönbözôbb kór-
okozó baktériumok (Escherichia coli, proteusok, Enterococcus 
faecalis, Klebsiella pneumoniae, streptococcusok) élô vagy 
elölt sejtjeivel, antigénjeivel, továbbá vírusokkal (HSV, papil-
lo ma ví rus, HIV) lehetett helyi ellenanyag-termelést kiváltani. 
A hüvelyben, végbélben, egyes vírusantigénekkel, DNS-oltá-
sokkal, rekombináns vírusokkal továbbá ezek oltóanyagokat 
adju ván sok kal keverve tudtak fajlagos ellenanyag-képzôdést 

és sejtközvetített immunválaszt létrehozni. Ezeknek a módsze-
reknek a gyakorlati alkalmazása még most körvonalazódik. 

A SZERVEZET ÁLTAL TERMELT ANTIMIKROBIÁLIS PEPTIDEK  Eddig a nyál-
kahártya felszíneket a mikrobás fertôzések fizikai gátjának te-
kintették. Az utóbbi idôben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a 
nyálkahártya hámsejtjei rendkívül sokoldalúan válaszolnak a 
környezeti hatásokra. Többek között mikrobaellenes, kationos 
töl té sû peptideket termelnek, amelyeknek fô feladata a baktéri-
umok, a gombák és az egyes borítékkal körülvett vírusok elleni 
egy sze rû, általános védelem. Az ilyen peptidek egy része állan-
dóan termelôdik, más részük csak a mikrobák vagy a gyulladást 
ser ken tô cytokinek hatására. Ezek a peptidmolekulák sokféle 
feladatot látnak el, s a természetes és a szerzett (adaptív) im-
munitás közötti kapcsolatot is fenntartják az immunsejtek má-
sodlagos jelátvivô rendszereinek bekapcsolásával. Vonzzák a 
neutrophil és a falósejteket, mikrobaölô tulajdonságúak, és fo-
kozzák a heveny gyulladásos folyamatokat (32). Három fô cso-
portjuk ismeretes: defenzinek, cathelicidinek, thrombocidinek. 

1. DEFENZINEK  A defenzinek 2-6 kD nagyságú, három pár di-
szulfid-hidat tartalmazó, ciszteinben gazdag, mikrobaellenes, 
pozitív töl té sû (kation) peptidek, amelyeket α, ß, és cirkuláris 
θ osztályokba sorolnak. Az α-defenzineket a hámsejtek között 
el he lyez ke dô neutrophil phagocyták képezik, míg a ß-de fen zi-
nek a fer tô zô mikrobával érintkezô hámsejtekbôl származnak. 
A defen zi nek célzottan a mikrobák falát károsítják, a sejtekét 
nem, mivel a mikrobák fala – ellentétben az emberi sejteké-
vel – nem tartalmaz koleszterint, de gazdag negatív töltésû 
fosz fo li pi dek ben, amelyekhez a bázikus csoportokat tartalma-
zó def enzi nek kötôdnek. A defenzinek a chemokin recepto-
rokhoz (CXCR4, CCR6) kötôdve fokozzák az NK, a B- és a 
γδT-lym pho cy ták, valamint az antigént bemutató dendritikus 
sejtek mû kö dé sét, jóllehet a szerkezetük a chemokinekétôl 
eltér (33). Az α-defenzi nek az IL8 hatásán keresztül bo szor-
kány kör sze rû en a hüvelybe vonzzák és gerjesztik a sokmagú 
fehérvérsejteket (34).

A méhnyak nyákjában antimikrobás hatású α-defenzineket, 
lizozimet, lactoferrint mutattak ki (27). Az α-defenzinek meny-
nyisége a hüvelyváladékban emelkedik a bakteriális vaginosis 
eseteiben (35), a gyermekágyi méhen belüli fertôzésekben, a 
hüvelyi és kismedencei Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas 
vagi na lis és Chlamydia trachomatis fertôzésekben. A ß-def en-
zi ne ket is kimutatták a húgy-ivar rendszer hámsejtjeibôl, ami 
arra utal, hogy szerepük van a nôi nemi szervek, elsôsorban 
Gram-negatív baktériumok okozta fertôzéseinek leküzdésében 
(34). A ß-defenzinek ugyancsak megtalálhatók az anyatejben 
és az em lô szö vet ben (36). A férfi nemi szervekben is számos 
def en zin izoformot találtak: a here sejtjeiben elsôsorban a ß2-, 
ß3-de fen zi nek termelôdnek, a hím ivarsejtekben a ß1 (37), a 
mellékherében az α2 és az Escherichia coli ellenes hatású ß1 
(38), valamint a ß3, ß4, ß5, ß6, ß11, ß12 izoformok (39). Ezek 
a pep ti dek mind bekerülnek az ondóba, s hozzájárulnak a meg-
termékenyítés folyamatának csíramentességéhez. 
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2. CATHELICIDINEK  A cathelicidinek izárólag emlôsökben fordul-
nak elô, a defenzinekkel rokonságban álló, szintén kationos 
töl té sû, kis peptidek, amelyeknek 30 típusát írták le. Ezek kö-
zül mindössze egyet találtak emberben: a CAP18-at (kationos 
anti mik ro biá lis protein), más néven az 5 kD molekulatömegû 
LL37-pep ti det (37 aminosavból áll, lánckezdô két leucinnal) 
(40-42). 

A cathelicidinek sajátos szerkezetére jellemzô a konzervált N-
végi szakasz és a középsô cathelindomén, míg a peptidmolekula 
C-végi része rendkívül változékony. A cathelicidineket ter me-
lô sejtek mûködésekor a C-vég fehérjeoldással (proteolízis) le-
hasad, s a többmagú sejtek és macrophágok esetében azok pha-
go so má já ba vagy más sejtekbôl (lymphocyták, keratinocyták, 
a here- és a mellékhere sejtjei) a sejten kívüli (extracellularis) 
térbe kerül (42). A cathelicidinek a molekuláik szerkezete alap-
ján, négy csoportba sorolhatók, amelyek közül az emberi LL37 
az α-helix szerkezetû elsô csoportba tartozik. 

A cathelicidinek közvetlen mikrobaölô hatásának leggyakoribb 
módja, hogy ezek a molekulák kötôdnek a mikrobák sejthár-
tyájához, azt áteresztôvé teszik, és láncreakciószerûen gátolják 
a DNS-képzôdést, majd a fehérjeképzôdést, végül a sejtlégzést 
és az ATP termelését (41). A cathelicidinek élettani hatása na-
gyon szerteágazó: 

• chemotaxis révén vonzzák a neutrophil és monocyta falósej-
teket, valamint a T-sejteket; 

• kötôdnek a Gram-negatív baktériumok endotoxinjához 
(LPS), így kivédhetik a halálos bakteriális mérgezést (endo-
toxi naemia); 

• mikrobaölô hatásuk töménység- és idôtartamfüggô: általá-
ban a Gram-negatív baktériumok érzékenyebbek a cathe li-
ci din re, a gombasejtek elpusztításához 4-8-szor magasabb 
MIC-értékek (32-64 µg/ml) szükségesek. 

• Az LL37 eddigi ismeretek szerint 29 emberi gén – elsôsorban 
che mo kin (MCP1), chemokin receptor (CXCR4, CCR2), 
IL8, IL8RB gének – bekapcsolására képes, de csökkenti a 
TNFα-gén kifejezôdését; 

• a beindított gének egyensúlyaként a gyulladásos folyamatok 
mérséklôdnek, s a fertôzést okozó mikrobák sejtes elpusztí-
tása fokozódik (43);

• az LL37 chemotaktikus és mikrobaellenes hatásai erôsítik 
(synergismus), vagy csak hozzájárulnak a ß-defenzinek ha-
sonló hatásaihoz (additív hatás) (44). 

• A cathelicidinek egymás és más természetes mikrobaölô 
molekulák (lactoferrin, szekretoros leukocyta proteináz in-
hibitor 1-es típusa) hatását erôsítve (synergismus) fejtik ki 
tevékenységüket. Bizonyított például a ß-defenzinek és az 
LL37 közötti erôsítô kölcsönhatás (synergismus) a hüvely-
ben is fer tô zést okozó B-csoportú streptococcusok pusztítá-
sában (36).

• A cathelicidinek egyéb biológiai hatásai a mikrobáktól füg-
getlenek, más módon zajlanak. Így például elôsegítik a fer tô-
zé sek helyén kialakuló sebek gyógyulását, az ezzel járó ér új ra-
kép zô dést, gátolhatják egyes daganatsejtek át tét kép zô dé sét. 

Az LL37 számos Gram-pozitív (a methicillinre érzéketlen 
Staphylococcus aureus [MRSA], a vancomycinnel szemben 
ellenálló Enterococcus faecalis [VRE], a sokféle antibiotia-
kumra érzéketlen [multi re zisz tens] Pseudomonas aeruginosa 
stb.) baktérium, továbbá a gombák, a borítékos vírusok elölé-
sére képes, de egyes adatok szerint hatástalan a Candida albid-
cans, Candida krusei, Candida tropicalis fajokra (43, 45). Az 
LL37-nek megfelelô szintetikus peptidek kísérletekben 1-32 
µM legkisebb gátló töménységben (MIC) hatékonyan pusz-
títják az Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsis-
ella pneumoniae, és az A-, B- és C-csoportú streptococcusok 
tagjait. Az Enterococcus faecalis és Staphylococcus epiderc-
midis izolátumok között ellenállók is elôfordulnak (44). Az 
LL37 bekerül az ondóba, ezzel szintén hozzájárul a megter-
mékenyítés folyamatának mik ro ba men tes sé gé hez (36,46). 
Leírták, hogy a ke ra tino cy ták által termelt cathelicidinek 
mennyisége je len tô sen növekszik a verruca vulgaris környe-
zetében (47). 

Az antibiotikumokkal szemben egyre inkább teljesen ellenálló-
vá váló mikrobák elpusztításában a cathelicidinek alkalmazá-
sának nagy szerepe lesz. Mivel hatásukat az alkalmazás helyén, 
a nyálkahártyákon, a bôrön fejtik ki a legnagyobb mértékben, 
a jö vô ben a nemi betegségek helyi kezelésében is lesz helyük 
(36, 41, 44). Az ilyen kezelésekre nemcsak az emberi eredetû 
LL37 lesz alkalmas, hanem az állatokból (a sertés eredetû 
PR39 és a protegrinek, a szarvasmarha eredetû indolicidin stb) 
nyert molekulák is. A nemi szervek fertôzéseit okozó mikrobák 
elpusztításának további lehetôsége lesz az olyan szerek helyi 
alkalmazása, amelyek a szervezet (endogén) cathelicidineinek 
kép zô dé sét fokozzák (36, 42).

3. THROMBOCIDINEK  A még kevéssé ismert thrombocidinek (TC) a 
mikrobákkal érintkezô vérlemezkékben keletkeznek, és a mik-
ro bák sejtfalát kilyukasztják. Két eltérô molekulatömegû ilyen 
pep tid, a TC1 (thrombocidin-1) és a TC2 (thrombocidin-2) 
ismert. A TC1/2, a C-végükön megrövidített NAP2, illetôleg 
che mo ki nek (CTAP3 CXC) változatai, ami arra utal, hogy a 
természetes és szerzett immunitás jelátvivôivel (mediátorok) 
rokonságban vannak (48).

A Bacillus subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus ér-
zékenyek irántuk. Ezzel ellentétben a Lactobacillus lactis és a 
hüvelyi fertôzéseket okozó Candida glabrata sarjadzó gomba 
érzéketlen a thrombocidinekre. A thrombocidinek szerepe a 
nemi szervekben még tisztázatlan, feltételezhetô, hogy a men-
stru ációs vér mikrobaellenes hatásához hozzájárulnak.

A MIKROBÁK ÚJONNAN FELISMERT ELLENÁLLÁSI MÓDSZEREI  
A mikrobák az antibiotikumokkal szembeni ellenálláson (re-
zisz ten cia) túlmenôen, más  módokon is igyekszenek elkerülni 
a szervezet védekezési folyamatait: 

• A Chlamdia trachomatis képes zavarni az antigén bemutatá-
sát azzal, hogy csökkenti az antigénbemutató sejtek felszíni 
MHC1 és MHC2 osztályú molekuláinak képzôdését. 

Nôgyógyászati Onkológia 2009; 14:111–119



118

• A Neisseria gonorrhoeae felületi OPA-fehérjéi – amelyek 
a sejtfelületi CD66-receptorcsalád molekuláihoz kötôdnek – 
gátolják a CD4+ T-sejtek mûködését, a mikrobaellenes im-
munitást. Ez magyarázhatja, hogy a Neisseria gonorrhoeae 
ellen immunitás gyakorlatilag nem alakul ki. 

• A hüvelyben és a húgyutakban is gyakran fertôzést okozó 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa biofilmet képeza-
nek, amelyben mintegy elrejtôznek a szervezet behatásai elôl. 

• A Haemophilus influenzae a szekretoros IgA-molekulákat 
bontó enzimet termel. 

• A kislányok hüvelyében fertôzést rendkívül ritkán okozó 
Shigella flexneri a falósejtekben a phagosomákat teszi tönk-
re, majd a sejtek plazmájába kijutva közvetlenül sejtrôl sejt-
re terjed. Ezáltal elkerüli az immunrendszer hatásait. 

• A többnyire lappangó hüvelyi fertôzéseket, következménye-
sen súlyos magzati károsodásokat okozó Lissteria monoz-
cytogenes mérgezô anyagot (toxin), a listeriolizint termeli, 
amely a kórokozó bekebelezését követôen az endosomalis 
hártyát károsítja, miáltal a baktérium a sejtplazmába ke-
rülve szaporodik. Ez a baktérium az NF-κB transzkripciós 
faktor bekapcsolásán keresztül a sejtfelületi adhéziós mo-
lekulák, mint ICAM1 [intracellular adhesion molecule 1], 
E-selec tin, valamint az IL-8 és a macrophágok kemotaxisát 
kiváltó fehérje 1-es típusának (monocyte chemotactic prote-
in-1, MCP1) termelését is fokozza. A listeriákat tartalmazó 
falósejtek (phagocyták) így könnyebben elérik a hámsejtek 
alatti szöveteket (49). 

• A húgy-ivar rendszerben is fertôzéseket okozó Staphylococa-
cus aureus képes ellenállni a mikrobaellenes peptidek hatáp-
sának, azáltal, hogy sejthártyájának töltése és folyékonysá-
ga megváltozik, sôt a kis peptidekmolekulákat el is tudja 
távolítani vagy proteáz enzimjével elemészteni (50). 

• Az LL37-nek nevezet cathelicidint a húgy-ivari fertôzést 
is okozó Pseudomonas aeruginosa elasztáza, a Proteus mis-
rabilis proteináza, az Enterococcus faecalis zselatináza, a 
Streptococcus pyogenes cysteinproteináza képes elbontani. 
Ez arra utal, hogy a LL37 hatástalanításának képessége a 
baktériumok fer tô zô ké pes sé gé nek gyakori tényezôi, ún. vi-
ru len cia fak to rai közé tartozik, valamint, hogy ezeknek az 
enzi mek nek a gátlásával a fertôzések ellen eredményeseb-
ben küzdhetünk (11).
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BICEGÔ MONDATOK
Berényi Mihály

„A kezeletlen hypo- és hyperthyreosis egyaránt nehezítik a teherbejutást.”
Értelmezô szótárunk nem ismeri a teherbejutást sem a teherbe jutást, de a Google már tud mindkettôrôl. Kéjjel foglalják 
el az áldott állapot helyét. Javaslat: A kezeletlen hypo- és hyperthyreosis egyaránt nehezíti a megtermékenyülést.

„1927-ban alakult elsô fôorvosa Horváth Boldizsár.”
Alakulhat csapat, zenekar, de egyetlen emberre ezt soha nem mondja a magyar. Azt sem, hogy huszonhétban. Javaslat: 
Az 1927-ben alakult osztály elsô fôorvosa Horváth Boldozsár.

„Az ágy és mûtéti szám fokozatosan növekedett.”
Ha az ágy fokozatosan növekedett, igen szívós, élô fából lehetett. A vaságyakról biztosan tudjuk, hogy nem növeked-
nek. Idôvel a kórteremnyi beteg egyetlen ágyon feküdhetne, ha a mondat igaz volna. Javaslat: Az ágy- és mûtétszám 
fokozatosan növekedett.

„Vas analóg skálával felmértük a betegek fájdalom megítélésének mértékét.”
Mit keres itt a fém vas? Csak nem a Vizuális Analóg Skála rövidítését (VAS) helyettesíti? Annak van köze a fáj da lom-
meg íté lés hez, azzal felmérhették a mértéket. Javaslat: VAS segítségével mértük fel a betegek fájdalomérzését.




