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FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS

Mycoplasmaureaplasma fertôzések
BÔSZE PÉTER DR.1, ONGRÁDI JÓZSEF DR.2

1Fôvárosi Szent István Kórház Nôgyógyászati Osztály, 2Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet, Budapest

BEVEZETÉS  A mycoplasmaureaplasma fertôzések leginkább 
nemi érintkezéssel terjednek, de kivételek is vannak, például 
a csepp fer tô zés sel ter je dô Mycoplasma pneumoniae okozta 
nem szokványos tüdôgyulladás (atípusos pneumonia). Ebben 
a fejezetben a csak a nemi érintkezéssel terjedô mycoplasma
urea plas ma fer tô zé se ket tárgyaljuk.

A BETEGSÉG MEGHATÁROZÁSA  A nemi érintkezéssel terjedô 
myco plas maureaplasma fertôzések jellegzetes gyulladásos tü
netekkel (láz, pír, duzzanat stb.) általában nem társuló, sokféle 
megnyilvánulású betegségek (1. táblázat). 

TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS  Az emberben fellelhetô, fer tô zést 
okozó mycoplasmaureaplasma fajták besorolása sokáig bi
zonytalan volt, kezdetben PPLOnak (PleuroPneumoniaLike
Orga nism) nevezték ôket. A tüdôgyulladást okozó Myco plas ma 
pneumoniae neve korábban Eatonágens, az Ureaplasma urea ly
ti cumé pedig Tmycoplasma, T strain volt. A myco elôtagot a 
tökéletlen osztódáskor keletkezô, gombákra emlékeztetô, fo nál
sze rû kép zôd mé nyek (filamentumok) miatt kapták. Az általuk 
okozott fertôzések ugyan régóta ismertek, egyes fajtájuk felis
merése emberi fertôzésekben csupán az utóbbi évtizedek kuta
tásainak eredménye. A mycoplasma genitalium elô for du lá sát a 
húgyivar szervekben, például csak 1980ban fedezték fel (1). 
A Mycoplasma genitaliumot még nem is oly régen nem tartották 
betegséget okozónak (patogénnek), ámde a vizsgáló módszerek 
fejlôdésével a kórokozó képességét már bizonyították. 

Hazai szerzôk már az 50es években felhívták a figyelmet, mi
szerint ezek a baktériumok betegséget okozhatnak (23).

KÓROKOZÓK  A mycoplasmák és az urea plas mák a mikro
báknak egyedülálló fajtái, az eubaktériumok csoportjába tar
toznak, coccoid, Gramnegatív, aerob és fakultatív ana erob 
baktériumok. Ezek a legkisebb (100300 nm; vírus nagyságú), 
sokszorozódni (replikálódni) képes, mesterséges táptalajon 

még tenyészthetô szervezetek. A többi baktériumtól alap ve
tô en abban különböznek, hogy merev sejtfaluk nincs, há rom
ré te gû, szterolok által összetartott sejthártya veszi körül és 
védi ôket (prokarioták). Csillójuk, spórájuk sincs. Sejtfaluk 
hiánya miatt változó (gömb, fonal, gyûrû) alakúak, ozmotikus 
változásokra nagyon érzékenyek, könnyen sérülnek, és Gram 
szerint nem festôdnek (Gramnegatívok), jóllehet clostri duim
sze rû, Grampozitív ôsöktôl származnak génvesztés (deletio) 
következtében. Vegyületbeépítô (bioszintetikus) képességük 
korlátozott. 

DNSük is a legkisebb, hozzávetôlegesen 0,61,4 megabázis 
nagyságú, és teljesen feltérképezett. Jellegzetes az egyes bázis
szakaszok ismétlôdése (simple sequence repeats, SSR) a DNS 
kü lön bö zô helyein. Ezek kódolják a felszíni fehérjéiket, az ad
he zi ne ket. Az ureaplasmák másik jellemzô tulajdonsága az urea 
(kar ba mid, hugyany) lebontása a rendkívül hatékony ureáz enzi
mük kel, vízfelvétel közben (hidrolízis), energia nyerése céljából.
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1. táblázat  A mycoplasmaureaplasma fertôzések megnyilvánulási formái

Húgyúti 
betegségek

• húgycsôgyulladás (urethritis)
•  vesemedencegyulladás (pyelonephritis)

Nemi szervi 
betegségek

•  hüvelyszeméremtest gyulladás (vulvovaginitis)
•  kismedencei gyulladás (pelvic inflammatory disease, PID)
•  meddôség (sterilitás, infertilitás)
•  spermaképzôdési, mûködési zavarok

Várandósok 
fertôzései

•  méhnyálkahártyagyulladás (endometritis)
•  szülés/vetélés utáni láz (postpartum/abortum fiver)
•  vetélés (abortus spontaneus)   
•  magzatburokgyulladás (chorioamnionitis) 
•  magzatvízfertôzôdés (intraamniotic infection)
•  idôelôtti burokrepedés 
•  koraszülés (partus praematurus)
•  méhen belüli sorvadás, kissúlyú magzat (intrauterin retardatio, 

low birthweight)
•  magzati elhalás (exitus fetalis, stillbirth)

Újszülöttek 
betegségei

•  veleszületett tüdôgyulladás (pneumonia congenitalis) 
•  újszülöttkori agyhártyagyulladás, agyvelôgyulladás (meningitis, 

encephalitis neonatalis) 
•  agykamravérzés (intraventricularlis hemorrhagia)
•  újszülöttkori idült tüdôbetegség (neonatal chronic lung disease) 
•  újszülöttkori tályogképzôdés (abscessus neonatalis) 
•  újszülöttkori baktériumvérûség (bacteriaemia neonatalis) 
•  újszülöttkori szívburokgyulladást (pericarditis neonatalis) 
•  újszülöttkori kötôhártyagyulladás (conjunctivitis neonatalis)
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RENDSZERTANI VONATKOZÁSOK  A mycoplasmák és ureaplasmák a 
baktériumok Mollicutes (lágybôrûek; mollis = lágy, cutis = bôr) 
osztályának két nemzetsége (genus). A lágybôrûek osztálya négy 
rendet (Mycoplasmatales), öt családot (Mycoplasmataceae) és 
nyolc nemzetséget (genus) foglal magába. A myco plas mák nak 
118, az ureaplasmáknak hét, antigén tulajdonságuk alapján 
megkülönböztetett faja (species) ismert, ebbôl emberben eddig 
tizenhétféle mycoplasmát és kétféle ureaplasmát (Ureaplasma 
urea ly ti cum [biovar1] és parvum [biovar2]) azonosítottak 
(4). Ezek közül négyféle (Mycoplasma hominis, Mycoplasma 
pneumoniae, Mycoplasma genitalium és az Ureaplasma urea ly
ti cum) okoz betegséget.

A Mycoplasma nemzetség tagjainak nincsenek olyan bioké
miai jellemzôik, amelyek egymástól való elkülönítésüket le he
tô vé tennék. Az Ureaplasma nemzetségnek 14 szero vál to za ta 
(szerotípus, szerovariáns [serovar]) van, ezek két csoportba 
oszthatók a 16SrRNSbázissorendek alapján: az Urea plas ma 
parvumhoz az 1., 3., 6. és a 14es, az Ureaplasma urea ly ti cum
hoz pedig a többi szerováltozat tartozik. Az egyes szerotípusok 
kórokozó képességét behatóan tanulmányozzák, egyegy ta
nulmány feltételez is különbséget, a kérdés azonban nem lezárt, 
egyér tel mû en bizonyítható eltéréseket nem igazoltak (5).

A MYCO- ÉS UREAPLASMÁK ÉLETFOLYAMATA  Ezek a parányi baktériu
mok csak sejtekkel társulva, rendszerint a sejtekben (intra cel lu la
ri san) léteznek, többnyire a légzô és a húgyivari szervek (respin
ratoricus és a genitourinaris traktus) nyálkahártyájának felszínén 
telepszenek meg, de kapcsolódhatnak a vörösvértestekhez (ery
thro cy ták), a fehérvérsejtekhez (neutrofillek) és az ondósejtek
hez (spermiumok) is. A sejtekhez a sejtbôl kinyúló fehérjetüs
kékkel, ún. csúcsszervecskékkel kapcsolódnak, a kapcsolódó 
(cytadherence) molekuláik az adhezinek. Az ún. myco plas ma 
homi nis variable adherenceassociated (Vaa) antigén változó 
nagyságú és változékony adhe zin (P1fehérje), amely erôs im
munológiai tulajdonságú. Ennek a P1fehérjének a változékony
sága minden bizonnyal befolyásolja a Myco plas ma homi nis 
kü lön bö zô betegségeket okozó hatását. A Myco plas ma homi nis 
Vaaantigénjéhez hasonlóan az urea plas ma fajtákban a multiple
banded (MB) antigén (MBA) fordul elô, amely szintén hatásos 
immunválaszt vált ki. Az MBAgén mindegyik ureaplasmában 
jelen van, egyegy sze ro tí pus ban több példányban is. Az ember
ben elô for du ló kétfajta urea plas mát (Urea plas ma urea ly ti cum és 
par vum) az MBantigének alapján különíthetjük el. 

KÓROKOZÓ KÉPESSÉG (VIRULENCIA)  A nemi szervi (genitalis) myco
plas mák (2. táblázat) a nôk és a férfiak egészséges nemi és 
húgy szer vei ben (genitourinaris traktus) is szokványosan elô for
dul nak, rendszerint a nemi élet kezdetétôl az ivarérett kor vé
géig. Közülük a húgyivari szervekben a Mycoplasma hominis 
és genitalium, valamint az Ureaplasma urealyticum betegséget 
is okozhat (opportunista pathogenek). Valószínû, hogy a Myco
plas ma genitalium mindig okoz valamilyen elváltozást, s ezért 
talán nem is sorolható az élettani baktériumok – opportunista 
kórokozók – közé (6).

2. táblázat  A nemi szervi (genitalis) myco és ureaplasmák 

Név Kórokozó képesség Betegség

Mycoplasma hominis opportunista 
kórokozó

méhnyakméhnyálkahártya gyul
ladás, magzatburok, magzat és 
újszülöttfertôzôdés

Mycoplasma fermentans nem kórokozó nincs

Mycoplasma genitalium kórokozó nemi és húgyszervi fertôzések, 
meddôség

Ureaplasma urealyticum opportunista 
kórokozó

méhnyakméhnyálkahártya gyul
ladás, magzatburok, magzat és 
újszülöttfertôzôdés

Ureaplasma parvum nem kórokozó nincs

KÓRKIALAKULÁS  A mycoplasmák és az ureaplasmák sejtkárosító 
(cytotoxikus) hatásúak. Ennek folyamata csak részben ismert, 
annyit tudunk, hogy a Mycoplasma hominis és az ureaplasmák 
a sejtek argininjét, ammónia felszabadulás közben lebontják, 
aminek következtében a sejtek sérülhetnek. Egy ide jû leg a ve
leszületett immunrendszert serkentik (beindítják a komp le ment
kép zô dést), általános immunválaszt válthatnak ki.

A mycoplasmaureaplasma fertôzések rendre a nyálkahártyák
ra szorítkoznak, súlyosabb esetekben azonban azokon túl is ter
jedhetnek. Például a hörgôk gyulladása nemcsak a hör gôk ben 
(bronchosukban) alakul ki, hanem a hörgôk körül (peri bron chia
li san) is. Ezek a kórokozók távoli szervekbe ritkán, többnyire 
csak immunhiányos állapotokban jutnak. Ilyen immunhiányos 
állapotban vannak a fejlôdô magzatok és a koraszülöttek is.

GYAKORISÁG, TERJEDÉS  A mycoplasmák embereket, állatokat, 
növényeket és rovarokat is megbetegíthetnek, nagyon elterjedt 
kórokozók. Emberben a mycoplasmák/ureaplasmák szokáso
san a serdülôkor után, rendre a nemi élet kezdetekor jelennek 
meg a nemi szervekben; nôknél sokkal gyakoribbak, mint a 
férfiaknál. A nôknél az ivarérett kor végéig mutathatók ki, a 
nemi társak számával gyakrabban és nagyobb számban. Meg
telepedésüket a rossz társadalmi körülmények, a bakteriális 
hüvelybántalom (bacterialis vaginosis) és valószínûleg a fo
gamzásgátlók szedése is elôsegítheti. Az irodalmi felmérések 
szerint a Myco plas ma hominis az ivarérett nôk 2050, a Myco
plas ma genitalium 1015, az Ureaplasma urealyticum pedig 60
80%ában fordul elô (5, 78). Állapotosok fertôzöttsége hoz zá
ve tô le ge sen ugyanilyen gyakori.

A nemi szervi myco és ureaplasmafajták a nemi érintkezéssel 
terjednek. A magzatok az anyától fertôzôdhetnek; az újszülöt
tek 2050%a fertôzött lehet, a koraszülöttek még gyakrabban is. 
Az újszülöttkori fertôzôdés egy éves korra rendre meg szû nik.

TÁRSFERTÔZÉSEK  A mycoplasmaureaplasma fertôzések gyakran 
társulnak Chlamydia trachomatis fertôzésekkel (8). Együttes 
elô for du lá si arányuk a népességek szerint különbözik, és össze
függ a nemi társak számával, az alkalmi nemi kapcsolatokkal.

Mycoplasma-ureaplasma fertôzések
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A myco és ureaplasmák a bakteriális hüvelybántalomban szen
ve dôk nél is gyakran elôfordulnak, kivéve a Mycoplasma ge ni
ta liu mot, amely nem társul ezzel a betegséggel. Ám szerepük 
a betegség kialakulásában nem ismert. Egyes megfigyelések 
felvetik a mycoplasmaureaplasma fer tô zé sek és a bakterialis 
hü vely bán ta lom összefüggését (9), mások nem (10). 

TÜNETEK ÉS KLINIKAI MEGNYILVÁNULÁS  A myco, urea plas
má kat hordozók nagy többsége tünet és panaszmentes, még a 
mindig kórokozónak vélt Mycoplasma genitalium fer tô zé sek 
zöme is rejtett fertôzés. Ezek a baktériumok azonban sokféle 
betegséget is okoznak, a tünetek ezeknek megfelelôek. A je len
tô sebb betegségeket a 1. táblázat foglalja össze. 

HÚGYCSÔGYULLADÁS (URETHRITIS)  A mycoplasma/ureaplasma okoz
ta alsó húgyszervi gyulladások az ún. idült vizeletürítési tüne
tek formájában (gyakori, fájdalmas vizelés, vizelési késztetés) 
nyilvánulnak meg (chronic urinary symptoms), gyakorta bizony
talan medencei fájdalom és fájdalmas házasélet (dys pa reu nia) 
kiséretében. Ezek a tünetek más eredetû hólyaghúgy csô gyulla
dással is társulhatnak, például krónikus baktériumvizeléssel (bacs
teriuria), szövetközti hólyaggyulladással (interstitialis cystitis).

A húgycsôgyulladásokat hagyományosan két csoportra oszt
juk: a gonococcusok okozta (kankós vagy gonorrhoeás húgy
csô gyul la dás, urethritis gonorrhoica) és a más kórokozók által 
elôidézett formák, amelyet nem kankós húgy csô gyul la dás nak 
(nongonococcal uerthritis, NGU) nevez a nemzetközi iroda
lom. Az Ureaplasma urealyticum fertôzések az utóbbiak egyik 
leggyakoribb oka, de a Mycoplasma hominis sem ritka kór
okozója (11). A húgycsôgyulladások 20%ában Mycoplasma 
genitalium mutatható ki (12).

A NÔI NEMI SZERVEK GYULLADÁSAI

1. ALSÓ NEMI SZERVI ÉS MÉHNYÁLKAHÁRTYA-GYULLADÁS  A méhnyak (ceré
vix uteri) és a méhnyálkahártya (endometrium) gyulladásainál 
(cervicitis, endometritis) a myco és az ureaplasmák gyakor 
ta mutathatók ki, és fordítva e kórokozók jelenlétében sok
szor keletkeznek ilyen gyulladások. Újabban a Mycoplasma 
genitalium kóroki szerepe került elôtérbe: fertôzötteknél több
ször figyeltek meg gennyesnyákos (mucopurulens) folyással 
társuló méhnyakgyulladást, de a méhnyálkahártya gyulladások
nál sem ritka ez a kórokozó. Hüvelygyulladást a Mycoplasma 
genitalium okozhat; szokásosan klinikai tünetek, panaszok nin
csenek, máskor enyhe folyás és a szeméremnyílás vörösödése 
(erythema) kíséri.

2. KISMEDENCEI GYULLADÁSOK (PELVIC INFLAMMATORY DISEASE, PID)  A kis
medencei gyulladások közül a méhkürt fertôzôdése a leggya
koribb, petefészekgyulladás (függelékgyulladás) és a has hár
tya fer tô zé sek jóval ritkábbak.

a) Méhkürtgyulladás 
A mycoureaplasmák a méhkürtbe is feljuthatnak, és tüneteket 
alig okozó, „rejtett” méhkürtgyulladást (salpingitis) válthatnak 

ki. A Mycoplasma genitalium a méhkürt hámsejtjeihez kötôdik, 
és felszínes – jóformán csak a nyálkahártyára kiterjedô – gyul
ladást vált ki, miközben a fô adhezinjével (MgPa) szemben 
szá mot te vô ellenanyag képzôdik (6, 13). A folyamat végül a 
méhkürt mûködésének zavarához, összetapadásához vezethet. 

b) Medencei hashártyagyulladás
Ezeket a kórokozókat, leginkább a Mycoplasma genitaliumot 
és hominist a hashártyát is érintô kismedencei gyulladások 
(pel veo peri to ni tis) egy részében is kimutatták, többnyire más 
baktériumokkal (például Chlamydia trachomatis) együtt, ezért 
kóroki mivoltukat az ilyen betegségeknél nehéz megállapítani, 
jóllehet egyre többen feltételezik. Az Ureaplasma urealyticum 
kóroki szerepe a medencei hashártyagyulladásokban elhanya
golható.

MEDDÔSÉG  A Mycoplasma genitalium esetleges meddôséget 
okozó szerepére az utóbbi évek vizsgálatai derítettek fényt (6). 
A fogamzási nehézség elsôsorban a Mycoplasma genitalium 
okozta méhkürt és/vagy a méhnyakgyulladás következmé
nye (13).

A férfiak Mycoplasma genitalium fertôzôdése a sper ma kép zô
dés zavarát idézheti elô, a megtermékenyítô képesség következ
ményes gyengülésével. A baktérium a spermiumhoz kötôdik, s 
ekként juthat a hüvelybe és a méhnyakba (13). A Mycoplasma 
genitaliummal fertôzött nôk társainak hozzávetôlegesen a fele 
is fertôzött, ami megint arra utal, hogy ez a kórokozó is a nemi 
érintkezéssel terjed.

Ellentétben a meddô nôkkel, a Mycoplasma genitalium fer tô
zést a termékeny nôknél csak elvétve mutatták ki.

VÁRANDÓSOK MYCOPLASMA-UREAPLASMA FERTÔZÉSEI  A Mycoplasma 
hominis és/vagy Ureaplasma urealyticum nagyjából az álla
potosok felének méhnyakhüvely váladékában és 1015%uk 
magzatvizében kimutatható (14). Ennek ellenére a várandósság 
és a magzat fejlôdése, az esetek döntô többségében szabályos, 
legalábbis elváltozás nem fedezhetô fel. Még azoknak a 70
80%a is egészséges, érett magzatot szült, akiknek magzatvizé
ben ezek a baktériumok elôfordultak (14). Bizonyos arányban 
azonban súlyos szövôdményekkel (vetélés, magzatburokgyul
ladás, idôelôtti burokrepedés, koraszülés, méhen belüli sor
vadás, a magzat elhalása, újszülöttek fertôzései [1. táblázat]) 
társul. A Mycoplasma genitalium jelentôsége a magzati és az 
újszülöttek fertôzéseinél elhanyagolható. 

A kórokozók a hüvelybôl a nyakcsatornán keresztül fertôzik a 
magzatburkot, és a külsô és belsô magzatburok között (choriob
amniotic space) jutnak a magzatvízbe és a magzathoz (vertikáa
lis fertôzôdés). Elôfordul azonban az is, hogy a baktériumok 
már a megtermékenyített petesejt beágyazódása elôtt megte
lepedhetnek a méhnyálkahártyában, és ún. idült plazmasejtes 
méhnyálkahártyagyulladást (chronic plasma cell endometritis) 
idéznek elô (15).
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A magzatburokgyulladás nem okoz feltûnô tüneteket (láz, 
rossz közérzet, fájdalom stb.), de még a fehérvérsejtszám emel
kedését sem. A legelsô tünet a méhösszehúzódás, a fe nye ge tô 
koraszülés és/vagy az idô elôtti burokrepedés lehet. A magzat a 
myco, ureaplasmát tartalmazó magzatvizet tüdejébe szívhatja 
(aspirál), ezért gyakori az elhalt magzatoknál az ún. nem fer
tô zé ses tüdô gyul la dás (pneumonitis), illetôleg az újszülöttek 
tü dô be teg sé ge. 

A fertôzött magzat szokásosan heves gyulladásos immunfolya
matokat indít el, gyulladást keltô citokineket stb. bocsát ki, ame
lyek a magzatburokban (amnion, chorion), a hullóhártyában 
(decidua) és a méhizomban (myometrium) poszt aglan din kép
zô dést váltanak ki, s végül koraszüléshez vezetnek (16). Ha 
ilyen magzati gyulladásválasz nem alakul ki, a fertôzött magzat 
rendszerint elhal (16). A magzatburok megrepedése kaput nyit 
a további méhen belüli fertôzôdésnek.

Más a helyzet az idült plazmasejtes méhnyálkahártyagyulla
dások eseteiben, amelynek a fogamzás elôtt általában nincse
nek tünetei, de a szülést, vetélést követôen gyakorta társul lázas 
szö vôd ménnyel (szülés utáni láz [postpartum fever], vérmér
gezéses [szeptikus] vetélés [septic abortion]). Az Ureaplasma 
urea lyti cum az ilyen betegek méhnyálkahártyájának, illetôleg 
hü vely vá la dé ká nak tenyészetében az esetek 10, illetôleg 20%
ában található, és a lázas betegek vérében is kimutatható; az 
utóbbiban a Mycoplasma hominis többször (5). A fer tô zött 
méh nyál ka hár tya már a beágyazódást is zavarhatja, továbbá 
a fej lô dô embrió és a magzat fertôzôdéséhez vezethet, annak 
súlyos következményeivel (vetélés, magzatelhalás, koraszülés, 
újszülöttek betegségei stb. [1. táblázat]).

Az újszülöttek mycoplasmaureaplasma fertôzéseit (infectio 
neo na ta lis) jelen közleményben nem tárgyaljuk.

ÖSSZEGZÉS  Összefoglalóan megállapítható, hogy a várandósok, 
újszülöttek fertôzéseiben a Mycoplasma hominis és az Urea
plas ma urealyticum a leggyakoribb kórokozó, a Myco plas ma 
geni ta li um szerepe ezekben a betegségekben nem szá mot te vô. 
Ezzel ellentétben a nemi szervi fertôzésekben és a következmé
nyes med dô ség ben a Mycoplasma genitalium a leg je len tô sebb. 
A húgyszervi fertôzést az Ureaplasma urea ly ti cum, a Myco plas
ma hominis és a Mycoplasma genitalium is okozhat.

A mycoplasmák, ureaplasmák az állapotosság mindegyik szaka
szában, sôt, már a beágyazódás elôtt is kedvezôtlenül hathatnak.

KÓRISMÉZÉS ÉS KÓRJÓSLATI TÉNYEZÔK

ÁLTALÁNOS MEGGONDOLÁSOK  A mycoplasmaureaplasma fer tô zé
sek kórisméje a kórokozók kimutatásán alapszik, jóllehet ez 
sokszor nem egyértelmû, hiszen ezek a baktériumok élettani 
körülmények között is elôfordulnak. A nehézséget mennyiségi 
meghatározókkal igyekeztek áthidalni: pozitívnak csak azokat 
a mintákat tekintve, amelyekben a telepképzô egységek (colon
nyforming units) száma több mint 104/ml (11).

További akadály, hogy a mycoplasma a baktériumok tenyészté
sére szokásosan alkalmazott táptalajokon nem tenyészik, kimu
tatására sajátságos tenyésztési körülmények szükségesek (17). 

MINTAVÉTEL  Waites és munkatársai (18) a következô alapelveket 
fogalmazták meg: 
• A tenyészetet készíthetjük testi folyadékból (vizelet, vér, 

leszívott váladék, ondó stb.), szövetmintából és a fertôzés 
helyé rôl vett váladékból. Az utóbbit valamilyen mintavéte
li eszközzel (kefe, vattatampon) nyerjük; lényeges, hogy a 
mintákban annyi sejt legyen, amennyi csak lehetséges, hi
szen a myco, ureaplasmák sejthez kötve léteznek. 

• Ezek a kórokozók rendkívül érzékenyek kiszáradásra, ezért 
a mintákat azonnal vagy szállító táptalajba (transzport mé
dia) tesszük, vagy leoltjuk. A gyakorlatban az elôbbi terjedt 
el. A testnedvi mintákat nem szükséges szállító táptalajba 
tenni, ha egy órán belül leoltjuk, és az elpárolgást megaka
dályozzuk (zárt, csíramentes edényben szállítjuk). A szövet
mintát is tehetjük zárt, steril tartályba, ha azonnal szállítjuk 
a laboratóriumba. Ha nem, a kimetszett szövetdarabot is 
szállító táptalajba helyezzük. 

• Ha a mintákat távolabb kell küldeni, a szállításig tartsuk 
jég szek rény ben. Ha a várakozás több mint 24 óra, a leghe
lyesebb a mintát tartalmazó szállító táptalajt 70 ºCra le fa
gyasz tani a myco, ureaplasmák megóvása végett. A mély
fa gyasz tás sal az esetleges más baktériumok kinövését is 
megakadályozhatjuk, ami alapvetôen a nem steril hely rôl 
vett mintáknál jelent veszélyt. A mélyfagyasztott mintákat, 
szükség esetén, száraz jégben is szállíthatjuk. 

A nôgyógyászati betegségeknél a mintákat a kórokozók kimu
tatására szokásosan a nyakcsatornából, ritkábban a hüvelybôl, 
ille tô leg húgy csô hu rut nál a húgycsôbôl vesszük, de vizelet
mintát is vizsgálhatunk. Az utóbbira az elsô sugár vizelet a leg
meg fe le lôbb. Férfiaknák húgycsô, vizelet vagy ondómintát 
vizsgálunk, alkalomadtán a dülmirigy (prosztata) masszázsa 
után. A dülmirigybôl kiszívással is vehetünk mintát.

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

TENYÉSZTÉS  A myco és ureaplasmák táplálékbeépítô (bioszin
tetikus) képessége behatárolt, ezért csak sajátos táptalajokon 
te nyészt he tôk, jellegzetesen sejtmentes és sterolt tartalmazó 
táptalajban. Tenyésztésére többféle, különleges táptalajt is 
összeállítottak, ezek ismertetésére nem térhetünk ki, részletek 
az irodalomban olvashatók (18). Kitenyésztésük egykét he
tet is igénybe vehet. Kiváltképp körülményes a Mycoplasma 
genitalium tenyésztése: ezek az egyéb myco, ureaplasmák te
nyésztésére alkalmas táptalajokon nem tenyésznek. 

ELLENANYAGOT KIMUTATÓ MÓDSZEREK (SZEROLÓGIAI VIZSGÁLATOK)  A my
co plas maureaplasma fertôzésekben az ellenanyagkép zô dés 
je len tôs, ezért az ellenanyagok vizsgálatával következtethe
tünk a betegségre. Leginkább ezeknek a baktériumoknak a fô 
adhezinjével szemben képzôdött ellenanyagokat (antitesteket) 
vizsgálják. Az ellenanyagok kimutatására, mennyiségi megha
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tározására többféle módszert is kidolgoztak (ELISA, enzyme
link ed im muno sor bent assay, immunoblotting, hideg agglutiná
ció, indirekt haemagglutináció, komplementfixáció, metabolic 
inhibition teszt), amelyek a lezajlott (korábbi) fertôzések fel
derítésére is jól alkalmazhatók. Ha a szérum ellenanyagszintje 
je len tôs (szeropozitivítás), az adott betegség elôfordulása bi
zonyítottnak tekinthetô. Az ellenanyagok kimutatásának gya
korlati jelentôsége különösen az újszülöttek betegségeinél, és a 
korábbi fertôzések kimutatásánál van. Keresztválasz elôfordul, 
például a Mycoplasma genitalium és pneumoniae között.

POLIMERÁZ-LÁNCREAKCIÓ (POLYMERASE CHAIN REACTION, PCR)  A PCR
mód szer rel a myco, ureaplasmák DNSe mutatható ki, a DNS 
egyes bázisszakaszait célzottan vizsgálják. Teljesen megbízha
tó, gyors, a tenyésztéssel azonos értékû eljárás. Számos for
máját dolgozták ki, másmás támadásponttal. Újabban a több 
gént (baktériumot) egyszerre vizsgáló valós (realtime) PCRt 
alkalmazzák, amely mennyiségi meghatározásokra, alfajok 
(szero vál to za tok) azonosítására is alkalmas. A Mycoplasma 
geni ta lium vizsgálatára ez az egyetlen alkalmazható módszer.

ANTIBIOTIKUM-ÉRZÉKENYSÉG VIZSGÁLATA  Elsôsorban különbözô hí
gítási (agar, microboth stb.) módszerekkel vizsgálják a myco
plas ma és az ureaplasmafajok antibiotikumokkal szembeni 
érzékenységét. Az antibiotikumnak az ún. legkisebb gátló 
töménységét határozzák meg, nemzetközi szabványok szerint. 
A PCRmódszerrel az antibiotikumérzéketlenségért (rezisz
tenciáért) felelôs fehérjét kódoló gén is vizsgálható, például a 
tet ra cyc linérzéketlenség génje.

HÚGYCSÔGYULLADÁS  Ha az idült vizelési tünetek kóroka nem 
állapítható meg egyértelmûen, vagyis, amikor a szokásos vizs
gálatokkal (vizelettenyésztés, vizeletkémia és vizeletüledék, 
továbbá ultrahangvizsgálat stb.) sem anatómiai eltérés, sem 
a kórokozó nem deríthetô ki, a szövetközti hólyaggyulladás 
(interstitialis cystitis) és mycoplasmaureaplasma okozta fer tô
zé sek le he tô sé ge is felvetôdik. A szövetközti hólyaggyulladás 
megállapításhoz a hólyagtükrözést (cystoscopia) és az ún. fo
lyadékfeltöltéses vizsgálatot vesszük igénybe, a mycoplasma
urea plas ma fertôzések kimutatására pedig csíramentes minta
vételi eszközzel veszünk váladékot a húgycsôbôl és többnyire 
a nyak csa tor ná ból és a hüvelybôl is, ritkán az elsô sugaras vi
zeletmintát is vizsgáljuk.

Húgycsôgyulladásoknál a vizelettenyésztést és egyéb vizeletvizs
gálatot általában a középsugaras vizeletbôl végezzük, de egyesek 
javasolják még, hogy a vizelés után a hólyagot csapoljuk meg, és 
az esetleg visszamaradt (maradék vagy reziduális; post void) vi
ze let bôl is végezzük el ezeket a vizsgálatokat a húgy szer vi gyul
ladások (urinary tract infection, UTI) biztos kizárása végett.

A myco, ureaplasma okozta húgycsôgyulladások többségében 
az Ureaplasma urealyticum lelhetô fel, a Mycoplasma hominis 
ritkábban, és rendre az ureaplasmával együtt, ami arra utal, hogy 
az ilyen fertôzéseket alapvetôen az Urea plas ma urea ly ti cum 

idézi elô. Sok esetben az ureaplasma/myco plas ma mellett más 
kórokozók (például Streptococcus agalactiae, Ente ro coc cus fae
ca lis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsi
ella pneumoniae, Gardnerella vaginalis stb.) is kitenyésznek.

MEDDÔSÉG  A terméketlenség sok okra vezethetô vissza. A med
dô házaspárok vizsgálatát ezeknek megfelelôen, irányelvek 
szerint végezzük, lépésrôl lépésre. A Mycoplasma genitalium 
fer tô zés vizsgálatát az útmutatók szokásosan nem tartalmaz
zák; je len tô sé gük a med dô ség vonatkozásában viszonylag új 
felismerés. Elsô sor ban a spermaképzôdés zavarainál, továbbá, 
ha a méh nyak nyák nem megfelelô, rejtett méh kürt gyul la dás 
gyanújakor, és ha egyértelmû okot nem találunk, vagyis az ún. 
ismeretlen ere de tû meddôségeknél gondoljunk erre a le he tô ség
re. Az ellenanyag (MgPaantitest) vizsgálat jól tájékoztat: ha 
negatív, a Myco plas ma genitalium fertôzés nagy való szí nû ség
gel kizárható, mérsékelten pozitív értékek inkább a már lezaj
lott, a magas vagy emelkedô szérumszintek viszont meg lé vô 
fer tô zé sek re utalnak. A kórismét azonban ilyenkor is csak a 
kórokozó kimutatásával igazolhatjuk.

VÁRANDÓSSÁG  Fenyegetô vetéléseknél és koraszüléseknél, a 
magzat nem megfelelô fejlôdése esetében, bizonytalan lázas 
betegségek és más állapotossági szövôdményeknél tanácsos a 
Myco plas ma hominis és az Ureaplasma urealyticum kimutatá
sára is végezni vizsgálatokat.

KEZELÉS ÉS A MEGELÔZÉS LEHETÔSÉGEI  A mycoplasmák és az 
ureaplasmák, mivel sejtfaluk nincs, a sejtfelszínre ható antibio
tikumokra, mint bétalaktámok (penicillinek, cefalosporinok, 
carbapenemek) és vancomycin, eleve érzéketlenek, de a szulfo
namidtrimethoprimek és az antituberculoticumok (rifampicin) 
sem hatásosak.

Érzékenységük a makrolidokkal (erythromycin, azithromycin) 
és a lincosamidokkal (clindamycin) szemben kórokozók fajtája 
szerint változik: a Mycoplasma hominis erythromycinnel szem
ben érzéketlen, de érzékeny a lincosamidokra (clindamycin, 
lincomycin), míg az Ureaplasma urealyticum és a Mycoplasma 
genitalium elsôsorban a makrolidokra érzékeny. A tetra cyc li
nek és a fluorokinolonok (levofloxacin, moxifloxacin) a Myco
plas ma hominist és az Ureaplasma urealyticumot is hatásosan 
pusztítják, ámbár egyre több, fôleg a tetracyclinekkel szem
ben ellenálló törzs. A tetracyclinek a Mycoplasma genitalium 
fer tô zé sek nek csupán felében hatásosak. A hüvely pHviszo
nya több antibiotikum, például erythromycin, hatását gátolja. 
A myco, ureaplasmák antibiotikumokkal szembeni érzékeny
ségét összegezve a 3. táblázat mutatja.

GYAKORLATI MEGGONDOLÁSOK  A kezelést szokásosan az antibio
tikumérzékenység vizsgálata nélkül, „vakon” kezdjük, a ke
zelés tehát legtöbbször tapasztalati (empirikus). Bizonyos ese
tekben azonban, elsôsorban újszülöttek fertôzéseiben, a myco, 
urea plas mák antibiotikumérzékenységét nagyon is ajánlatos 
meghatározni. 
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A legegyszerûbb kezelés 1 g azithromycin adása egyetlen alka
lommal, de nagyon hatásos a doxycyclinkezelés is (2 x 1 Doxy cyc
lin tbl. naponta, hét napig), jóllehet egyre több az ellenálló törzs. 
A tetracyclinek elônye, hogy a Chlamydia tracho ma tist – amely 
gyakran társul mycoplasmaureaplasma fertôzésekkel – is pusz
títja. Kiújuló fertôzéseknél az azithromycint hat napig adjuk.

Ha egyidejûleg más baktériumok is kimutathatók, azok célzott 
kezelése is lényeges, egyébként a tünetek megmaradhatnak. 
Többes fertôzéseknél mindig a legsúlyosabb betegséget okozó 
mikrobák kezelése az elsôdleges.

A betegséget nem okozó Mycoplasma hominis és/vagy Urea
plas ma urealyticum elpusztításának szükségessége vitatott, a 
Myco plas ma genitalium azonban mindig kórokozónak tartha
tó; ha kimutatható, antibiotikumok adása indokolt.

Az általános kezelési elvek az egyes betegségektôl függôen 
módosulnak: 

1. NEMI SZERVI FERTÔZÉSEK  Célszerû elôször az azithromycin adása, 
és csak ha az eredmény nem megfelelô, akkor váltsunk doxy
cy lin re. Mycoplasma genitalium fertôzéseknél az azi tro my cint 
legkevesebb öt napig adjuk. Lényeges a nemi társak egyidejû 
kezelése is, a Mycoplasma genitalium fertôzéseknél kiváltképp, 
hiszen legalább 50%uk fertôzött. 

2. HÚGYCSÔGYULLADÁS  A kezelés hatására a vizelési zavarok rend
szerint gyorsan elmúlnak, leginkább a bizonytalan medencei fáj
dalom marad meg, utalva arra, hogy ennek más oka, vagy más 
oka is lehet. A myco, ureaplasma okozta húgy csô gyul la dás 
csak tartós, legalább ötnapos kezeléssel gyógyítható, például: 
azithromycin (500 mg az elsô napon, majd 250 mg a 25. napon). 
A nemi társak kezelése ezekben az esetekben is megfontolandó.

3. MEDDÔSÉG  A fogamzó/megtermékenyítô képesség zavarainak 
hátterében álló Mycoplasma genitalium fertôzések kezelésével 
még nincs elég tapasztalat, nem tudjuk, hogy a kórokozó kiir
tása mennyire segíti elô a fogamzást.

4. VÁRANDÓSSÁG  Szövôdményekkel (fenyegetô vetélés, magzati 
sorvadás stb.) társuló Mycoplasma hominis és/vagy Urea plas
ma urea ly ti cum fertôzéseket szokásosan kezeljük, az antibio

tikumérzékenység megállapításához szükséges egykét hetes 
várakozásra általában nincs idô. Várandósoknak, gyermek
ágyasoknak doxy cyc lin, tetracyclin, azithromycin adása nem 
javasolt, az ery thro my cin ke ze lés (4 x 500 mg erythromycin 7 
napig) a legelterjedtebb. A fluorokinilonoknak súlyos mellék
hatásai is lehetnek, ezért várandósoknak nem javasolják. (18)

Visszavisszatérô megfontolás a Mycoplasma hominist és/vagy 
Urea plas ma urealyticumot hordózó várandósok kezelése anti
biotikumokkal megelôzés céljából, mindenekelôtt a koraszülé
sek kivédésére. A vonatkozó irodalmi adatok ellentmondók és 
meg le he tô sen eltérôk. Általános ellenérv, hogy a Myco plas ma 
hominis és az Ureaplasma urealythycum élettani baktériumok, 
várandósok hozzávetôlegesen felénél jelen vannak, akiknek 
zöme zavartalanul hordja magzatát, és egészséges, érett gyer
meket hoz a világra. Ennek ellenére az utóbbi idôben ismét töb
ben javasolják az állapotos nôk szûrését Mycoplasma hominis 
és Ureaplasma urealyticumra, és a fertôzöttek kezelését. Még 
helyesebb ezeket a szûrô vizsgálatokat már a fogamzás terve
zésekor, azaz a fogamzás elôtt elvégezni, így a kezelés hatéko
nyabb lehet, kockázata (esetleges magzati szövôdmények) pe
dig jóval kisebb. Egyértelmû állásfoglalás kialakítására további 
vizsgálatok szükségesek. Szóba jött, hogy a császármetszések 
elôtt, a lázas szövôdmények kivédésére szokásosan adott an
tibiotikumot a mycoplasmákat is pusztító antibiotikummal is 
egészítsük ki (19). Ez a kérdés sem tekinthetô lezártnak.

A JÖVÔ ÚTJAI  A mycoplasmaureaplasma fertôzések klinikai je
len tô sé gé nek pontosabb felmérése nélkülözhetetlen, különösen 
• a nemi szervi gyulladások;
• a meddôség; 
• a magzati károsodások és az újszülöttkori súlyos betegségek
összefüggésében. 

Tisztázandók a magzati és újszülöttkori (neonatalis) fertôzések 
megelôzésének lehetôségei, amit nehezít, hogy ezek a kóroko
zók az egészséges nôk hüvelyében szokásosan is elô for dul nak, 
úgymond a hüvely szokványos baktériumai közé tartoznak. 
Nem tudjuk azonban élettani feladataikat, ha egyáltalán van 
valamilyen, vagyis, hogy valóban szükségese a jelenlétük a 
hüvelyben, vagy csupán egyfajta néma fertôzésrôl van szó. Az 
utóbbinál ugyanis elpusztításuk tünetek hiányában is megfon
tolandó, kiváltképp a még szülni akaró nôknél.

Fehér folt a bakteriális hüvelybántalom (vaginalis bacteriosis) és a 
myco, ureaplasmák kapcsolata, feltárása szintén a jövô feladata.

A Mycoplasma genitalium fertôzések természetes lefolyását csak 
nagy vonalakban ismerjük, nem tudjuk, hogy milyen hosszan 
tart, és még a legmegfelelôbb kezelését sem állapították meg.
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KI A BETEG?
Berényi Mihály

Fiatalember érkezik az andrológiára. Kezében orvosi véleménynek látszó pecsétes papír zizeg: valahol már járhatott a 
bajával. Meghökkentôen kezdôdik rajta az elsô mondat:

„Az Ön kezelôorvosa a hímvesszô ultrahangos vizsgálatát javasolta a merevedési problémái miatt az Ön számára…”

Vagyis a fiatalembert elôször a kezelôorvosa látta, aki ultrahangvizsgálatra küldte. Az idézett mondat a vizsgálat elôtti 
betegtájékoztatóból származik; a második orvos írta, aki viszont az andrológiára irányította a beteget. 
De ki a beteg? Ugyanis a mondat szerint a kezelôorvosnak vannak merevedési problémái. Jogos a kérdés: Vajon mi 
köze lehet a kezelôorvos ilyetén gondjainak a fiatalember hímvesszôjéhez? Miért nem maga a kezelôorvos jött? Kínos 
ügy! Hogyan lehet ebbôl kikecmeregni? Más megoldás nincs, fel kell világosítani a fiatalembert!

– Nézze, kedves fiatalember! Ugye Ön már két orvosnál járt?
– Igen.
–  Az írás szerint az Ön kezelôorvosának, aki elôször látta Önt, merevedési problémái vannak, de furcsa módon mégis 

Önt küldte vizsgálatra dr. Másodikhoz.
– De hiszen nekem is az van!
– Mind a kettôjüknek? Ajaj!
– Nem, nem! Csak nekem! Legalábbis azt hiszem.
–  Álljunk meg picit. Lehet, hogy én félreértettem Második doktor mondatát? Nem, mégsem. Nyelvtanilag a kezelô

orvo sá nak van. De tudja mit? Átírjuk együtt ezt a rosszul sikerült mondatot!

Önnek merevedési problémái vannak, ezért hímvesszôjének ultrahangvizsgálatát javasolom.
Dr. med. habil. Második Jenô

– Kérem, kedves fiatalember, mutassa meg ezt a mondatot mind a két doktor úrnak.
(A mondat létezett, a történet kitalált.)
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