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ÖSSZEFOGLALÁS  A nôi nemi szervek nyálkahártyájának immun
rendszere különbséget tud tenni a normál flórához tartozó bakté
riumok és a nemi úton terjedô betegségek kialakulásáért felelôs 
kórokozók között. A petevezetékeket, a méhet, a méhnyakat és 
a hüvelyt bé le lô hámsejtek a nyálkahártya immunrendszerének 
fontos elemét képezik. A hámsejtek alkotta fizikai akadály jelenti 
az elsô védelmi vonalat, amely a veleszületett immunitás részét 
ké pe zô mintázatfelismerô kötôhelyek, valamint a baktérium és 
vírus ölô anyagok termelése révén további védelmi folyamato
kat is biztosít. A folyamatosan fennálló aktív védelem mellett, 
amely el sô sor ban a veleszületett immunitásnak kö szön he tô, a 
hámsejtek a kórokozók jelenlétében a veleszületett immunvá
lasz további erôsítésére és a szerzett immunitás gerjesztésre is 
képesek. Ebben az összefoglaló dolgozatban a hámsejtek szere
pét mutatjuk be a nôi nemi szervek természetes immunitásában. 
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BEVEZETÉS A veleszületett immunitás olyan ôsi védelmi rend
szer, amely szerkezeti és mûködési hasonlóságokat mutat a kü
lön bö zô olyan távoli fajok között is, mint például a rovarok és 
az ember. A veleszületett immunitás kórokozókat fel is me rô ké
pessége olyan genetikailag kódolt min tá zat fel is me rô kö tô he lye
ken alapszik, amelyek a törzsfejlôdésben változatlan formában 
fennmaradt, kórokozókra jellegzetes mole ku lá ris mintázatokat 
képesek észrevenni. Ilyenek például az úgynevezett Tollszerû 
kötôhelyek (TLR). Ezek olyan jel zô mo le ku lacsaládot alkot
nak, amelyekkel az emlôsök képesek felismerni a kórokozókat 
(1–3). Eddig 11 különbözô formájú, az em lô sök ben elô for du
ló TLRkötôhelyet azonosítottak, amelyek jelvivôi (ligand) 
fô ként baktériumok, gombák, vírusok és egysejtûek (proto zoo
nok) molekuláris termékei (1. ábra) (2, 4–5).

A TLRkötôhelyek és jelvivôik között kialakuló kölcsönha
tás eredményeként, számos sejten belüli jelátviteli folyamat 
indul be, például az úgynevezett NFκBjelátviteli rendszer. 
Az NFκB átíródási tényezô (transzkripciós faktor) beindítá
sa serkenti a gyulladásos folyamatok kialakulását elôsegítô 
molekulákat kódoló gének átírását, valamint a kórokozóel
lenes fehérjék ter me lô dé sét (2. ábra) (6–10). A helyileg ter
melt kórokozóellenes fehérjék és kemotaktikus vegyületek 
kulcsfontosságú szerepet játszanak a külvilággal érintkezô 
hámfelületek esetén a behatoló kórokozókkal szembeni véde
lemben (11–12). A gyulladást elô se gí tô molekulák, valamint 
a kórokozóellenes fehérjék ter me lô dé se olyan molekuláris 
események sorozatát indítja el, amelyek a behatoló kórokozó 
megsemmisítésére irányulnak. Ehhez a kórokozó behatolásá
nak helyére fehérvérsejteket vonzanak, és mozgósítják a szer
zett immunitást (12–13).

A nôi nemi szervek hámjának meglehetôsen hatékony vele
született immunitása van, amely védi a nôi nemi szerveket a 
fer tô zé sek tôl. A hüvelynyálkahártya hámja többrétegû el nem 
szarusodó laphám, amely önmagában is fizikai akadályt képez 
a kórokozók számára. A behatoló kórokozók elleni védekezést 
tovább erô sí tik a hüvely saját baktériumvilága által termelt, a 
hüvely savas kémhatását biztosító anyagok, amelyek gátolják 
a különféle hüvelyi fertôzésekért felelôs baktériumok szapo
rodását (12–13). A korábbi szemlélet a hüvelyi nyálkahártya 
több ré te gû hámja által képzett fizikai akadálynak tulajdonított 
fontosabb szerepet a behatoló kórokozókkal szembeni véde
kezésben, ám a hámsejtek Candidaellenes tevékenységének 
ismerete óta ez a felfogás jelentôsen megváltozott (14–16). 
A jelenleg általánosan elfogadott nézet alapján a hüvely ve
leszületett immunitásának is fontos szerepe van a kórokozók 
leküzdésében (17–18). Az a megfigyelés, miszerint a hüvelyi 
hámsejteken is számos kü lön bö zô TLRkö tô hely fejezôdik 
ki, tovább hangsúlyozza a veleszületett immunitás tevékeny 
részvételét a behatoló kórokozók elleni védekezésben (19–20). 
Annak ellenére, hogy egyre több bizonyíték támasztja alá a hü
velyi hámsejteknek az im mun vé de ke zés ben betöltött szerepét, 
még mindig kevéssé ismert az, hogy a kórokozók felismerését 
kö ve tô en pontosan milyen molekuláris biológiai folyamatok 
vezetnek a hámsejtek mû kö dé sé hez és az immunválasz kiala
kulásához. 
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A SEJTEK KÖZÖTTI ÚN. SZOROS KAPCSOLÓELEMEK  A hámsejtek 
a nôi nemi szervek egész területén fizikai akadályt képeznek, 
ez az elsôdleges eleme a fertôzések elleni védekezés összetett 
rendszerének, ugyanakkor a sejtek alkotta fizikai akadály át
járható a sperma és a petesejt számára. A hüvelyt és a méh
nyak külsô részét többrétegû, el nem szarusodó laphám fedi, 
amelyben a sejtek lazán kapcsolódnak egymáshoz. Ezzel 
szemben a nyakcsatornát, a méhet és a petevezetéket egy ré te
gû hengerhámsejtek bélelik, amelyek az úgynevezett szoros 
kapcsolóelemekkel (tight junctions) kötôdnek egymáshoz 
(21–22). A szoros kapcsolóelemek a hámsejteknek az üreg felé 
esô részén össze kö tô (anaszto mi záló) fonalakként meg je le nô 
szerkezetek, amelyek a sejtfelszínek elválasztásával, a zsírok 
és a fehérjék bejutását (diffúzió) szabályozva meghatározzák 
a sejtek polaritását (23). A szoros kapcsolóelemek sejten be
lüli és a sejthártyában el he lyez ke dô fehér jék bôl épülnek fel. 
A szoros kapcsolóelemek felépítésében részt vevô sejten belüli 
fehérje például az okkludin, míg a sejthártyában elhelyezkedô 
fehérje például a klaudin. Ezeknek a fehérjéknek a kölcsönha
tása biztosítja a szoros kapcsolóelemek tevékenységét. A szo
ros kapcsolóelemek sejten belüli felszínéhez számos jelátviteli 
molekula csatlakozhat, így ezek az elemek érintettek a sejtosz
tódás és a sejtelkülönülés (differenciálódás) szabályozásban is 
(21–22). A szoros kapcsolóelemekben kialakuló hibák számos 
betegséget okozhatnak, ilyenek például a daganatok (24).

A szoros kapcsolóelemek mûködése jól bemutatható sejttenyé
szetekben, ahol a hámsejtek egy félig áteresztô hártyán készült 
edényben helyezkednek el, amely a sejtek számára szükséges 
te nyész tô tápfolyadékkal teli nagyobb edénybe merül bele. 
Az ilyen sejttenyészetben már az egy rétegben el he lyez ke dô 
hámsejtek is elektrokémiai változást (gradienst) hoznak létre, 

amely a szoros kapcsolóelemek mû kö dé sé nek a következ
ménye, és jól mintázza a sejtek által képzett fizikai akadályt 
(25–26). Ennek a fizikai akadálynak a hatékonysága jel le mez
he tô az ún. transepidermalis (hámon keresztüli) ellenállás mém
résével (27). A méh hámjából kiválasztott és tenyésztett sejtek 
esetében a hámon keresztüli ellenállás értéke annál magasabb, 
minél nagyobb mértékben alkotják a tenyésztett sejteket a méh 
hengerhámsejtjei, továbbá az egyéb sejtfélék aránya minél ki
sebb (28). A szoros kapcsolóelemek meg fe le lô mû kö dé se kor a 
méh hámjából vett sejtek esetében mért hámon keresztüli ellen
állás értéke tízszerharmincszor nagyobb, mint más hámsejtek 
esetében. A szoros kapcsolóelemeket vagy magát a nyálkahár
tya hámsejtjeit érô károsodás következtében a nôi nemi szervek 
fer tô zé sek re való fogékonysága, illetve a med dô ség, a koraszü
lés, a méhen kívüli terhesség vagy akár az életet ve szé lyez te tô 
betegség kialakulásának esélye je len tô sen meg nô (29). A szo
ros kapcsolóelemek ugyanakkor a hámsejtek közötti kapcsolat 
színterei is, és számos sejten belüli molekula egyenirányítására 
is alkalmasak. Például a méh hámsejtjei ismert módon a transz
formáló növekedésifaktorβt (TGFβ) a sejtek alapi és oldalsó 
felszínein, míg a tumornekrózisfaktorαt (TNFα) az üreg felé 
esô felszínen választják ki (28).

MINTÁZATFELISMERÔ, TOLL-SZERÛ KÖTÔHELYEK  A veleszüle
tett immunitás esetében a kórokozók felismerése genetikailag 
kódolt ún. mintázatfelismerô kötôhelyeken alapul (30). Ezek 
a min tá zat fel is me rô kötôhelyek a fejlôdés során változatlan 
formában fennmaradt szerkezetû, kórokozókra jellegzetes, 
molekuláris mintázatokat képesek felismerni. Ma már számos 
min tá zat fel is me rô kötô hely és kórokozóra jellegzetes moleku
láris mintázat ismert, amelyek a veleszületett immunrendszer 
részeként sejten belüli és sejten kívüli kórokozók azonosítására 

1. ábra  Az emlôs Tollszerû kötôhelycsalád bemutatása
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is alkalmasak (10, 31). A mintázatfelismerô kötôhelyek közé 
tartoznak a TLRek is, amelyek Ies típusú, a sejthártyán át íve
lô kötô hely fe hér jék (32). Eddig mintegy 11féle TLRt azono
sítottak (1. ábra), amelyek a sejteket határoló sejtfalba ágyazva 
(TLR1,2,4,5,6) vagy mint a sejteken belüli sejtfallal határolt 
szerkezetek (TLR3,7,8,9) helyezkednek el, és sejtfajlagos ki
fe je zô dé sû ek (33–34). Ezek a TLRkötôhelyek meghatározott 
kórokozókra jellegzetes molekuláris mintázatokat ismernek fel 
(10, 34). A TLRkötô hely és ligandja között lezajló kölcsön
hatás következtében számos jelátviteli útvonal indul el, ilyen 
például az NFκB jelátviteli útvonal, amely a gyulladás kiala
kulását elô se gí tô közvetítô molekulák termelôdését és a hám
sejtek mû kö dés be hozását váltja ki (34–36).

Neves hazai és külföldi kutatócsoportok is bebizonyították, 
hogy a TLRek ki fe je zôd nek a nôi nemi szervek területén is 
(20, 33). Ezek a vizsgálatok azt igazolták, hogy a nôi nemi 
szervek kü lön bö zô helyei rôl vett mintákban a TLRkötô he
lyek el té rô fajtái fe je zôd nek ki. Korábbi vizsgálati eredmé
nyek szerint a TLR2 és a TLR4kötô he lyek elsô sor ban a 
felsô nôi nemi szervekben (petevezeték vagy a méh nyál ka hár
tya) mû köd nek, és csak kisebb mértékben voltak kimutatha
tók a méhnyak külsô részében vagy a hüvely nyálkahártyájá

ban (20, 37). A TLRkötô he lyek ki fe je zô dé sé nek változása 
a nôi nemi szervekben fel te he tô leg je len tôs a hüvely és a 
méh nyak saját baktériumai elleni immunválasz visszaszorí
tásában (38–40). További vizsgálatok azt is igazolták, hogy 
a petevezetékek és a méh nyálkahártyájában a TLRek szá
mos formája ki fe je zô dik (TLR1,2,3,4,5,6,7,8,9), kiterjedt és 
sokféle kórokozó elleni védelmet biztosítva a felsô nôi nemi 
szervekben (41–42).

A kutatócsoportunk által végzett kísérletekben a TLR4kötô
hely fô jel vi vô jé nek a lipopoliszacharid (LPS) bizonyult, amely 
a Gramnegatív baktériumok külsô sejthártyájának alkotóele
me (20, 43–44). Ezzel szemben a Grampozitív sejtfal össze te
vôi, például a lipoteicholsav (LTA), valamint a mycobacterium 
sejtfali alkotórészei, például a lipoarabinomannan és a myco
lylara bi no galak tan, valamint az élesztô sejtfali zymozan a 
TLR2kötô he lyet serkenti (20, 45–46). Érdekes módon a TLR2 
és a TLR4 is részt vesz a gombakórokozók felismerésében is, 
például a Candida albicans vagy az Aspergillus fumaratus azo
nosításában, ez pedig arra utal, hogy ugyanazzal a kórokozóval 
egyszerre lehet serkenteni, beindítani kü lön bö zô min tá zat fel
is me rô kötô he lye ket is (47–49). A baktériumok által termelt 
anyagok NFκBtevékenységét erô seb ben fokozták, mint a 

2. ábra  A mintázatfelismerô kötôhelyek és a kórokozókra jellegzetes molekuláris mintázatok kölcsönhatása következtében kialakuló jelátviteli folyamatok bemutatása

Kemény L és munkatársa
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gombákból származó anyagok, így a bakteriális eredetû TLR
serkentést kö ve tô en több gyulladást közvetítô (mediátor) 
molekula szabadult fel, mint a gom ba ere de tû fehérjék hatásá
ra. Mindezek alapján arra következtethettünk, hogy a hüvely 
nyál ka hár tyá já nak hámsejtjei hatékonyan képesek beindítani a 
veleszületett immunitást bakteriális fertôzéseknél, míg gombás 
fer tô zé sek esetében ez a rendszer kevésbé érzékeny (20, 50).

A korábbi kutatási eredmények arra is fényt derítettek, hogy a 
mû kö dés be jövô TLRkötôhelyek további sejten belüli jelátvi
teli folyamatokat indítanak el, amelyek az ún. NFκB átíródási 
molekula (transzkripciós faktor) aktiválódását eredményezik, 
ez pedig további, a gyulladásos folyamatok kialakulását elô se
gí tô molekulák termelôdését serkenti (2. ábra) (6–10). A gyul
ladást elôsegítô molekulák olyan molekuláris események 
sorozatát indítják el, amelyek a behatoló kórokozó megsemmi
sítésére irányulnak. Ennek céljából a kórokozó behatolásának 
helyére fehérvérsejteket vonzanak, és bekapcsolják a szerzett 
immunitást (12–13). Ezek az eredmények egyér tel mû en alátá
masztják azt a korábbi megfigyelést, hogy a TLR–NFκB jel
átviteli útvonal kulcsfontosságú a veleszületett immunitásban 
(35–36).

A nôi nemi szervek nagyon sokféle mikroorganizmus hatásának 
vannak kitéve. Az a folyamat, amelynek során a veleszületett 
immunrendszer felismeri és elkülöníti a szokásosan elôforduló 
és a kórokozó mikroorganizmusokat, feltételezhetôleg jelentôs 
mértékben függ a különbözô mintázatfelismerô kötôhelyeknek 
a ki fe je zô dé sé tôl. Így az egyes kötôhelyfélék kifejezôdésének 
helye és viszonyított mennyisége pontos képet adhat a veleszü
letett immunrendszer természetérôl, mûködésérôl a nôi nemi 
szervek kü lön bö zô területein. A TLRkötôhelyek által kivál
tott jelátviteli folyamatok befolyásolására irányuló molekulák 
fejlesztése hatékony módszer lehet a testnedvi (ellenanyag) és/
vagy a sejtközvetített immunitás felerôsítésében (51–52). Ezen 
túl me nô en olyan oltások kifejlesztése, amelyek antigéneket 
és bizonyos TLRligandokat egyszerre juttatnának be a szer
vezetbe, elô se gít he tik a leghatékonyabb védettség kialakítását, 
és új kezelést jelenthetnek számos nyálkahártyakórokozóval 
szemben, beleértve a nemi úton terjedô betegségek kórokozóit 
is (5, 53–54).

MÁS MINTÁZATFELISMERÔ KÖTÔHELYEK  A TLRek mellett más 
mintázatfelismerô kötôhelyek is ismertek, például a nuk leo tid
kö tô oligomerizálódó doménszerû (NOD) kötôhelyek (NLR) és 
a retinolsavindukálható gén (RIG) kötôhelyei, amelyek fôként 
sejten belüli kórokozókat ismernek fel (55–56). A RIGkö tô
he lyek családjába tartozó fehérjék, például maga a RIG1 vagy 
a me la no ma dif fe ren ciá ció hoz társuló gén5 (MDA5) nevû 
fehérje el sôd le ge sen a sejten belüli vírusok felismerésében 
és a vírusellenes immunválasz felerôsítésében vesznek részt 
(55–56). Az NLRcsaládba tartózó kötôhelyek, mint a NOD1 
vagy a NOD2, bakteriális mintázatok felismerésére alkalmasak, 
és a baktériumok elleni veleszületett immunitás fontos részei 
(55–56). A legújabb kutatási eredmények szerint a különbözô 

min tá zat fel is me rô kötô he lyek, mint a TLRek, az NLRek és 
a RIGek, egymással is kölcsönhatásba léphetnek; ez egyes 
jelátviteli utak esetében egymást erôsítô, míg mások esetében 
egymást kioltó hatásként érvényesül (57).

A TLRek és más mintázatfelismerô kötôhelyek kifejezôdését 
számos növekedési faktor is befolyásolja. Ismert, hogy a 
TGFβ befolyásolja a TLRek által közvetített immunválaszt a 
természetes ölô sej tek ben, valamint a neutrofilszemcsés fehér
vérsejtekben (neutro fil gra nu lo cy ták ban) is (58). A kutatási 
eredmények még azt is bebizonyították, hogy a nemi hormonok 
is hatással vannak a TLRkötô he lyek ki fe je zô dé sé re (59–60). 
A sár ga test sza kasz ban a TLR2,3,4,5,6,9,10kötô he lyek foko
zottabban feje zôd nek ki a méh nyál ka hár tyá ban, mint máskor, 
következésképpen fel té te lez he tô, hogy a TLR és más min tá
zat fel is me rô kö tô he lyek mûködése a méhnyálkahártya hámjá
ban szakaszosan változik a petefészekmûködés havi változá
sa szerint. Hasonlóképpen, egérben végzett vizsgálattal az is 
bebizonyosodott, hogy a TLRkötôhelyek jelentôsen nagyobb 
mértékben fe je zôd nek ki a csak progeszteron fogamzásgátlót 
sze dôk nél (37, 59). Mindezen közvetett bizonyíték ellenére az a 
molekuláris történés, amellyel a nemi hormonok hatást gyako
rolhatnak a TLR vagy más mintázatfelismerô kötôhelyek ki fe
je zô dé sé re, egyelôre nem ismert (61–62). További vizsgálatok 
szükségesek ahhoz, hogy a havi vérzés egyes szakaszainak a 
veleszületett immunitás mûködésére, a behatoló kórokozó felis
merésére gyakorolt hatását pontosan feltérképezzük. 

A NÔI NEMI SZERVEK HÁMSEJTJEI ÁLTAL TERMELT KÓROKOZÓ-EL-

LENES FEHÉRJÉK  A nôi nemi szervek hámsejtjei által termelt kór
okozóellenes fehérjék olyan molekulák, amelyek természetes 
módon biztosítanak védelmet a kórokozó bakteriumokkal, a ví
rusokkal és a gombákkal szemben. A kórokozóellenes fehérjék 
a hámsejtek által az üregbe kiválasztott vagy sejten belül el he
lyez ke dô fehérjék, amelyek lehetnek közvetlen mikrobaellenes 
hatásúak, vagy közvetetten, más közvetítômolekulák serkentése 
vagy végrehajtó sejtek kémiai vonzása révén fejthetik ki hatásu
kat (63–64). A veleszületett immunitásban ilyen végrehajtó sej
tek a nagyfalósejtek, a neutrofilszemcsés fehérvérsejtek, a ter
mészetes ölô sej tek és a nyúlványos sejtek (dendritikus sejtek).

A nôi nemi szervek nyálkahártyájának hámsejtjei által kivá
lasztott kórokozóellenes fehérjék többnyire közvetlen mikro
baellenes hatású, oldható molekulák. Ilyenek például a humán 
αdefenzin5 (HD5), βdefenzin14 (HBD1,2,3,4), cathelici
din (LL37) és a szekréciós fehérvérsejtproteázinhibitor (SLPI) 
(65–68). A legtöbb ilyen molekulának legalább két kü lön bö zô 
feladata ismert. A defenzinek például egyszerre közvetlenül 
kórokozóellenesek és kemotaktikus hatásúak más végrehaj
tó sejt számára (69). Mi több, a hámsejtek folyamatosan ter
melnek kórokozóellenes fehérjéket, de kórokozó jelenlétében 
ezeknek a fehérjéknek a termelése megsokszorozódik. Például 
HIV1fer tô zés nél a vírus egyik fehérjéje, a gp120 serkenti a 
HBD2 és az SLPI kórokozóellenes fehérjék termelését a méh 
és a petevezeték hámsejtjeiben (70–71).
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Kutatócsoportunk kimutatta, hogy a PKE6/E7 nevû hüvelyi 
hámsejtvonal különbözô mikrobaeredetû serkentô anyagok ha
tására nagy mennyiségben fejez ki HBD2t, amely hatékonyan 
öli a Gramnegatív baktériumokat (E. coli és a Pseudomonas 
aeruginosa) és az élesztôgombákat (Candida albicans), valaa
mint gátló hatása van a Grampozitív baktériumokra (Staphyá
lococcus és Streptococcus sp.) (20, 72–73). Amellett, hogy a 
HBD2 közvetlenül kórokozóellenes, a veleszületett immunitás 
részeként termelt HBD2 olyan jelátviteli útvonalakat indít el a 
hámsejteken belül, amelyek a szerzett immunválasz kialakulá
sának szolgálatában állnak (74–75). A βdefenzinek a kemo kin
kö tô he lyek kel (CCR6) tör té nô kölcsönhatás eredményeként ke
mo tak ti kus vegyületként állnak az immunrendszer nyúlványos 
sejtjeinek a rendelkezésére (76–77). Így a HBD2 a nyúlványos 
sejtek révén fel te he tô leg részt vesz a szerzett immunitás vég
rehajtási szakaszában (74–75). Kutatócsoportunk eredményei 
szerint a HBD2 termelôdését hatékonyabban serkentették a 
Grampozitív és a Gramnegatív mikrobiális termékek, mint 
a gom ba ere de tû vegyületek, ez pedig magyarázatot adhat arra 
a megfigyelésre, miszerint a hüvely bakteriális fer tô zé sei ösz
szességében ritkábban fordulnak elô, mint a gombás fer tô zé sek. 
Érdekes megjegyezni, hogy a HBD2gén pro mó ter része NFκB 
transz krip ciós faktor kötô he lye ket tartalmaz, és a HBD2 ter me
lô dé se fokozódik NFκB hatására (78–79). Ez a megfigyelés 
tovább erô síti az NFκB jelátviteli út központi szerepét mind a 
min tá zat fel is me rô kötô he lyek, mind a kórokozóellenes fehér
jékhez kapcsolódó veleszületett immunitásban.

Az a tény, hogy a nôi nemi szervek hámsejtjei által kiválasztott 
váladék nagy mennyiségben tartalmaz kórokozóellenes fehér
jéket, egyben azt is jelenti, hogy az ilyen hámsejtek által kivá
lasztott váladék közvetlen kórokozóellenes hatású, kórokozót 
ölô ké pes sé gû. A hámsejtek által kiválasztott kórokozóellenes 
fehérjék hatékonynak bizonyultak számos mikroba elpusztítá
sában, ilyenek például a Grampozitív és a Gramnegatív bak
tériumok, gombák, vírusok és a köztük az N. gonorrhoeae, a C. 
trachomatis, a C. albicans, a herpes simplex virus2 (HSV2) és 
a HIV1 (80–81). Korábbi vizsgálatok igazolták, hogy az LL37 
nevû fehérjének HIVellenes hatása van (66), míg az αdef en
zin rôl pedig ismertté vált, hogy mennyiségi változásai jó össz
hangban vannak a hüvelyi nyálkahártya HSV2ellenes hatásával 
(82). Az SLPIfe hér jé rôl igazolódott, hogy laboratóriumi körül
mények között képes gátolni a HIV sokszorozódását (83–84).

A veleszületett immunitás egy további csoportját képezik azok 
a kórokozóellenes fehérjék, amelyek a nôi nemi szervek hám
sejtjein belül helyezkednek el, és a sejten belüli kórokozókkal 
szemben nyújtanak védelmet. Ilyen sejten belüli kórokozók 
például a vírusok. A vírussal fertôzött hámsejtek interferonokat 
(IFN) termelnek, amelyek meghatározóak a vírus szaporodá
sának korai gátlásában és ezáltal a továbbfertôzôdés megaka
dályozásában is (85–87). A számos interferon közül az IFNβ, 
amely ismert módon folyamatosan képzôdik a méh és a peteve
zetékek hámsejtjeiben is, elengedhetetlen a vírusellenes hatás 
kifejtésében. IFNβ hiányában fokozott hajlam alakul ki a ví rus

fer tô zé sek re (88). Az IFNek más sejten belüli vírusellenes ha
tású fehérjék termelôdését is serkentik, mint a 2,5oligoadenlát
szintetáz (OAS), az RNSfüggô proteinkinázR (PKR), valamint 
a myxo vi rus re zisz ten cia génA (MxA) (85). A ter me lô dô OAS 
számos más hatása mellett serkenti a késôi endoribonukleáz és 
RNázLenzimeket. Az RNázL a virális eredetû RNSeket és a 
sejt saját RNSeit is elbontja, így gátolva meg a további fe hér
je kép zô dést (89). A PKR szintén vírusellenes, ezt a hatását az 
átfordítást (translatiót) beindító faktor foszforilációján keresz
tül fejti ki, és ez szintén a további fehérjeképzôdés gátlását 
okozza (90). Az MxAfehérjék olyan interferon által serkentett 
GTPk, amelyek képesek a nukleokapszidszerû szerkezeti fe
hérjék bontására, meggátolva ezzel a képzôdô új vírus ele mei
nek az összeépülését (91). A vírusellenes hatás egyik további 
té nye zô je az apolipoproteinB mRNSszerkesztô enzim kataliB
tikus polipeptid3G (APOBEC3G), amelynek ugyancsak ismert 
a HIVellenes hatása, de számos más retrovírus sokszorozódá
sát is gátolhatja (91). Az APOBEC3G retrovírus elleni hatása 
azon alapszik, hogy képes beépülni a retrovírus magjába, ahol 
hibákat idéz elô a DNSszálakban, amelyek visszafelé átíródva 
(reverz tran szkrip ció) a vírus RNSérôl képzôdnek (91). 

A nôi nemi szervek veleszületett immunitásának bonyolultsá
gát jól jelzi, hogy a mintázatfelismerô kötôhelyekhez hasonló
an a kórokozóellenes fehérjék termelôdését is befolyásolják 
a nôi nemi hormonok. Bebizonyosodott, hogy a havi vérzés 
kü lön bö zô szakaszaiban a kórokozóellenes fehérje termelése 
eltérô. A HBD1,2 és 5 legnagyobb mennyiségben a sár ga test
sza kasz ban kép zô dik, míg a HBD4 a tüszôérés alatt a legki
fejezettebb hatású (65). Az is ismert, hogy az SLPI termelése, 
amelyet fô ként a méh nyálkahártyájának hámsejtjei választa
nak ki, je len tô sen lecsökken a változó korban lévô nôknél az 
ivarérett korúakhoz képest (92). Egyik korábbi tanulmány arra 
világított rá, hogy a kórokozóellenes fehérjék szintje a kö zép
idô ben lecsökken, felvetve ezzel azt a kérdést, hogy a kö zép idô
ben lévô nôk fogékonyabbake a nemi úton terjedô fer tô zé sek
re (93). Ennek elemzése azonban további vizsgálatokat kíván. 
Más vizsgálatok szerint azok a nôk, akiknél a szé rum ösz tro gén 
szintje alacsonyabb, feltehetôleg fogékonyabbak a HIVfer
tô zés kialakulására, és fordítva. Felmerül a kérdés, hogy az 
ösz tro gén ke ze lés nyújthatnae védettséget a HIVfertôzéssel 
szemben (94–95). 

KÖVETKEZTETÉSEK  Ennek az összefoglaló munkának a célja an
nak bemutatása volt, hogy a nôi nemi szervek, azaz a peteveze
ték, a méh, a méhnyak és a hüvely nyálkahártyájának hámsejt
jei milyen sokrétû és változatos módon vesznek részt a nemi 
szervek immunvédekezésének kialakításában. A hámsejteket 
össze kö tô szoros kapcsolóelemek révén ezek a sejtek fizikai 
akadályt képeznek a nemi szervek üregébe hatoló kórokozókkal 
szemben. A hámsejtek a hám átjárhatóságának szabályozásán 
túl részt vesznek a kórokozók felismerését szolgáló min tá zat
fel is me rô kö tô he lyek kifejezése és a kórokozók elleni anyagok 
termelése révén a nemi szervek veleszületett immunitásában. 
A hámsejtek a veleszületett és a szerzett immunrendszer ôr sze

Kemény L és munkatársa
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mei ként is szolgálnak. A nôi nemi szervek nyálkahártyáját al
kotó hámsejtek egyedi tulajdonsága az, hogy a belsô egyensúly 
fenntartása mellett védelmet biztosítanak a kórokozó baktéri
umokkal, vírusokkal és gombákkal szemben. Összességében 
elmondható, hogy a hámsejtek jelentôsége meghatározó a nôi 
nemi szervek immunitásának kialakításában. 
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Buvári Márta

AZ ELNEVEZÉS MÛVÉSZETE

Hetek óta szó van az új típusú tüdôgyulladásról, de nem sikerült megfelelô magyar nevet adni neki. A betegség megje
lent, és valahogyan hírt kellett adni róla. Valamennyire magyarítani akarták az elnevezést, de beleragadtak az eredetibe. 
Elôször azt mondták: „atípusos”. Ilyen nincs. Van tipikus – ez bevett magyar használata egy latin szónak, ellentéte 
pedig a latin fosztóképzôvel ellátott atipikus. Nem sokkal jobb a nem típusos sem. Ha a típus szóhoz képzôt teszünk, 
az az -ú: ilyen vagy olyan típusú. Ha azt mondom: a típusú, akkor ezzel szemben feltételezhetô b típusú, c típusú stb. 
A magyarosan toldalékolt, tulajdonképpen már magyarnak tekintett típus szó mellett az a már nem fosztóképzô. Tehát 
ha ragaszkodunk az eredeti szerkezethez, akkor a nem tipikus a leghelyesebb. Itt azonban felvetôdik a kérdés: miért azt 
mondjuk: mi nem, miért nem azt, ami. (Ugyanez a hiba az NGOnál, amelyet szolgaian „nem kormányzati szervezetek”
nek fordítanak, ha egyáltalán veszik maguknak a fáradságot a magyarításra. Eredendôen magyarul ezeket társadalmi 
szervezeteknek hívjuk.) Tehát sokkal jobb lenne új típusúról beszélni. De el is szakadhatunk a típus szótól, és mond
hatjuk így: újfajta vagy rendhagyó.

Tovább lépve megragadhatjuk a fogalmat valamilyen más tartalmi vonása alapján. Például a betegség eredete szerint 
nevezhetnénk ázsiai tüdôgyulladásnak, ahogy volt hongkongi vagy ázsiai influenza, spanyol nátha. Vagy ha tudjuk, 
hogy a szokásos tüdôgyulladás baktériumtól ered, ez pedig vírustól, akkor mondhatjuk, hogy vírusos tüdôgyulladás. 
Továbbá, mivel sokan meghaltak benne, nevezhetnénk vészes tüdôgyulladásnak, vagy terjedése alapján: fertôzô/ragá-
lyos vagy járványos tüdôgyulladásnak (mint fertôzô májgyulladás). Az utóbbi jellemzôket az orvosok ismerik, és hogy 
nyelvileg milyen megoldás a helyes, azt nyelvész tudja. Tehát ha a hír fordítója nem boldogul a kifejezéssel, helyes, 
ha felhív elôbb egy szakembert, jelen esetben orvost, és amikor már tudja, mi a fogalom tartalma, tanácsot kér egy 
nyelvésztôl. És ha az elsô megjelenésig nincs erre idô, legalább a második alkalomra. Megéri a fáradságot: nem mind
egy, mi kerül be a köztudatba. 
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