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Az ép hüvely baktériumai és gombái
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A nemi szervek a külvilág felé nyitottak, ezért természetes, hogy 
a születés után bennük mikrobák tömege telepszik meg. Ezek az 

„élettani” mikrobák hasznosak, mert védenek a kórokozó mikro-
bák megtelepedése, azaz a külsô (exogén) fer tô zé sek kel szemben. 
Ha a mikrobák közötti egyensúly megbomlik, egy vagy több faj 
elszaporodhat, és kórokozóvá válva (endo gén) fer tô zést okozhat. 

A húgy-ivar szervek egészséges mikrobavilága az életkorral, a 
szervezetet érô természetes és káros környezeti hatások követ-
keztében is folyamatosan változik. Az emberek többségében, il-
letve ugyanazon egyénben rendszeresen kimutatható, betegséget 
nem okozó mikrobák összessége alkotja az ún. rezidens (állandó, 
élettani) mikrobaflórát. Az egészségeseknek csak egy részénél 
vagy ugyanazon személynél átmenetileg megtalálható mikro-
bákból áll a vendégflóra (tranziens, átmeneti flóra). A vendégfló-
rába kevés mikroba tartozik, a bio- és szero tí pu sok azonban még 
ugyanazon egyénben is nagyon változatosak.

AZ EGÉSZSÉGES HÜVELYBEN LÉVÔ BAKTÉRIUMOK, GOMBÁK  
Az újszülött csíramentes hüvelye néhány óra alatt benépesedik 
Sta phylo coccus epidermidisszel, enterococcusokkal, coryne-
bacte riu mok kal. Az újszülöttek vérében lévô anyai hormonok 
hatására a hüvelyhámsejtek glikogéntartalma nagy, amelynek 
felhasználásával a lactobacillusok (Lacto ba cil lus acidophilus, 
Bifi do bac te rium bifi dum stb.) is megtelepedhetnek néhány napra, 
és pH5 körüli savanyú vegyhatást idézhetnek elô. A hormonhatás 
megszûntével ezek eltûn nek, és az elôbb felsorolt mikrobaflóra 
áll fenn a ser dü lô kor ig. Az anaerobok közül a bacteroides rit-
kán (10%), a Gardnerella vaginalis alkalomszerûen kimutatható. 
A hüvely pH-ja gyermekkorban lúgos. A Mycoplasma homi nis, 
Urea plas ma urealy ti cum nem telepszik meg kislányok hüvelyé-
ben. A hüvelyflóra nagyon gyér, mert a szûzhártya, a kis- és a 
nagyajkak akadályozzák a mikrobák bejutását. Ezen felül a hü-
vely mélyén a nyálkahártya helyi vé de ke zô fo lya ma tai elpusztítják 
a kórokozókat. A hüvelybemenetben a bôr fló ra 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 tejsavbaktériumok (Döderlein-pálcák) megte-
lepedését. A hüvelyváladék egy ml-ében számuk >105. A nemi 
életet nem folytató nôknél a hüvelyflóra a lacto ba cillu sok mellett 
nagyobbrészt Gram-pozitív baktériumokból tevôdik össze (táblá-
zat). Többnyire a vendégflórához tartoznak a székletbôl származó 

Gram-pozitív pyogen strep to coccu sok. A nemi élet hatására a 
hüvelyflóra arányaiban és összetételében is rendkívül változatossá 
válik. Ezt befolyásolja a nemi társak mikrobaflórája, a nemi élet 
formái stb. Gyakoribbá válnak a lactobacillusok, az urea plas mák, 
a Gard ne rel la vaginalis, a Mycoplasma hominis, de nem változik 
a B-csoportú streptococcusok, Staphylococcus aureus és a gombák 
aránya. Alkalmi hüvelyöblítések a flórát nem változtatják meg. 
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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 egyhatodában
 › Veilonella parvula, 
 › Gardnerella vaginalis (a nôk 30–90%-ában), 
 › Mobiluncusfajok 
 › Mycoplasma hominis (a nôk 5–11%-ában) 
 › Ureaplasma urealyticum (alacsony csíraszámban 28%-ban) 

• 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)
 › A Chlamydia trachomatis D–K-szerotípusainak hordozása is elôfordul, 

(különösen 23 év alattiaknál)
• Gram-pozitív baktériumok

 › Pyogen streptococcusok és 
 › Streptococcus aureus (a nôk 5%-ában)
 › Clostridium fajok (Clostridium perfringens) (a nôk 18%-ában)

Az egészséges hüvelyi flóra összetétele a havivérzés szakaszai 
szerint is változik. A tüszôérés alatt az aerob coliformok, a 
Strep to coc cus agalactiae és az anaerobok aránya növekszik, 
míg a sár ga test sza kasz ban a lactobacillusok és Gram-pozitív 
anaerobok szaporodása gyorsul fel. A várandósoknál a lacto-
bacil lu sok és candida gombafajok szaporodnak meg, az anaerob 
baktériumok száma csökken. Más adatok szerint a Myco plasma 
hominis és az Ureaplasma urealy ti cum az állapotosoknál gya-
koribb. Változókorúaknál a hüvelyhám glikogénben szegénnyé 
válik, ennek következtében a lactobacillusok eltûn nek, a hüvely 
vegyhatása ismét lúgossá válik, a hüvelyflóra összetétele a ser-
dü lô kor elôt ti vel egyezik meg.
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