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NYIROKRENDSZER, SYSTEMA LYMPHATICUM (LYMPH/LYMPHATIC 

SYSTEM)  A nyirokrendszer a nyiroksejteknek a szöveteket be-
hálózó, különleges anatómiai rendszere. Feladata a kórokozók, 
az idegen vagy a kóros saját sejtek és molekulák felismerése és 
elpusztítása. Részei: a nyirokszervek, a nyálkahártyai (MALT) 
és a bôrhöz társult nyirokszövet (SALT), a szervezetben szét-
szóródott (ôrjáratozó) nyiroksejtek, valamint a nyirok- és a vér-
keringés. Az utóbbit külön ismertetjük. 

NYIROKSZERVEK ORGANA LYMPHATICA (LYMPHOID ORGANS)  
A nyirokszervek az immunsejtek képzôdésének, fajlagossá és 
tevékennyé válásának szervei; 
kör nye ze tük tôl elkülönülnek. 
Megkülönböztetünk elsôd le ges 
(központi) és másodlagos (kör-
nyéki) nyirokszerveket. 

Másféle osztályozás belsô és 
külsô csoportra osztja a nyi-
rok szer ve ket. A belsô nyi rok-
szer vek (internal lym pho id 
organs) a csont velô, a lép és 
néhány nyirokcsomó; a bennük 
ke let ke zô im mun fo lya ma tok 
rendre az egész szervezetre ki-
terjednek. A külsô nyirokszer-
vek (exter nal lym pho id organs) 
a nyálkahártyai nyirokszövet a 
vele össze füg gô nyirokcsomók-
kal és a bôr nyirokrendszere; a 
bennük zajló immunfolyama-
tok helyiek. 

A NYIROKSZERVEK KÖZÖS ELEMEI  A nyirokszervek szerkezete meg-
le he tô sen hasonló, sok bennük a közös elem. Ilyenek a kötô-
szö ve ti gerendák, a térrács, a térrácsöblök, a nyiroktüszôk, a 
T-sejtes terület és a magas endothelû venulák.

KÖTÔSZÖVETI GERENDÁK, TRABECULAE  A másodlagos nyirokszervek 
többsége és a csecsemômirigy kötô szö veti tokba zárt. A tokból 
szokásosan gerendák (trabe cu lák) indulnak, összetartva a szer-
vek központja vagy kapuja felé. Ezek a kötô szö ve ti gerendák 
képezik a nyirokszervek „durva” vázát, tartják egybe a szerve-
ket, és tagolják kisebb egységekre. A gerendákban haladnak az 
erek és ha vannak, a nyirokerek meg az idegek. 

TÉRRÁCS  A térrács sajátos, a III-
as fajtájú kollagénrostokból 
(tér rács ros tok) és a rostokat behü-
ve lye zô térrácssejtekbôl (reti cu-
lum sejt) álló térbeli rácsszerkezet 
(1. ábra). A térrácsejtek módosult 
kötô szö ve ti sejtek (2. ábra); ezek 
nemcsak képezik a térrácsrostok 
alapanyagát, hanem behü ve lye-
zik azokat, és tevékenyen részt 
vesznek a nyi rok szer vek mû-
kö dé sé ben is (anti gé nek kötése, 
szállítása, cito ki nek, hor mo nok 
képzése stb.). A térrács átszövi a gerendák közötti teret, és a 
nyi rok szö vet nek a „finom” vázát (stroma, alapváz) alkotja. 
A térrács közeiben (tér rács kö zök) kis nyi rok sej tek halmazai és 
járulékos sejtek (nyi rok sejt állo mány), máshol kiöblö sö dé sek, tá-
gulatok (térrácsöblök) vannak. 

1. ábra  Térrács. A térrácsrostok szö-
vevényes hálózata képezi. A kö zöt-
tük lévô kitágult rések a térrácsöblök
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NYIROKSZERVEK,  
NYIROKSZÖVETEK

Elsôdleges nyirokszervek
 • csontvelô
 • embrionális máj
 • csecsemômirigy
 • (Peyer-csomók)*

Másodlagos nyirokszervek
 • lép
 • nyirokcsomók
 • mandulák
 • féregnyúlvány
 • Peyer-csomók

Nyirokszövetek
 •  nyálkahártyai 

nyirokszövet (MALT) 
 •  bôrhöz társult 

nyirokszövet (SALT)

*  A Peyer-csomók/plakkok 
fel té te lez he tô en részt vesz-
nek a nyiroksejtek érésében 
is; így mû köd nek elsôd le-
ges nyi rok szerv ként.

2. ábra  Térrács (száj pad man du-
la). A térrács sejt (R) behüvelyezi 
a III-as fajtájú kollagénrostokat 
(rr). A nyiroksejtek (L) csak a ros-
tot behüvelyezô térrácssejtekkel 
érintkeznek, a rost kol la gén állo-
má nyá val nem. Középen (O) egy 
osztódó sejt a korai elô sza kasz ban 
(pro fá zis ban). Elektron mik rosz-
kó pos felvétel
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A csecsemômirigy kivételével a nyirokszervek rácsszerkezetei 
térrácsok. A csecsemômirigyben a sajátos hámsejtek (3. ábra), 
rostok nélkül képezik a rácsrendszer egészét, ezért nevezzük 
hámrácsnak ezt a rácsszerkezetet. 

MEGJEGYZÉS  A reticulum (reticularis hálózat) szakkifejezés jelentése a kö-
vet ke zô: nagyon vékony (finom), merev, rácsrostokból álló, térbeli rácsszer-
kezet; ilyenek alkotják számos szerv – köztük a nyirokszervek – alapszöveti 
vázát. A térrács is reti cu lum, a rácsszerkezeteknek, a nyirokszervekre jel lem-
zô – III-as fajtájú kolla gén ros tok ból és az rostokat teljesen burkoló tér rács-
sej tek bôl felé pü lô – formája. Ugyanígy egyfajta rácsszerkezet a hámrács is. 
A reticulum/rácsszerkezet szakkifejezést általános értelemben, a rácsszerû tér-
kép zôd mé nyek összességére vonatkoztatjuk. A rácsrendszerek közei a rácskö-
zök; a térrácsé a térrácsközök, a hámrácsé a hámrácsközök. 

A reticulumsejt kifejezés szintén általános értelmû, a rácsszerkezetek sejtféle-
ségeinek mindegyikére vonatkozik (rácsszerkezeti sejtek). A térrácssejt csu-
pán a térrácsot alkotó sejtek neve, hasonlóan: hámrácssejtek; természetesen 
ezek is beletartoznak a reticulumsejt fogalmába, azok sajátos formái. 

TÉRRÁCSÖBLÖK  A térrácsöblök a térrácsközök (1. ábra) kiöblösö-
dései, ezek bonyolult összefolyásai; bennük nyirok kering, és 
minden oldalról a térrácssejtek bélelik (4–5. ábra). A tér rács-
öblök nek alaphártyája (membrana basalis) nincs: a térrácssejtek 

a térrács rostjait beburkolva, azokon rögzülnek. A macrophagok 
és más antigén-bemutató sejtek a térrácssejteken vándorolnak. 
Ahol a térrácsöblök érintkeznek a nyirokszövettel, a sejtbé-
lést szemernyi rések tarkítják a sejtes elemek ki-be járására. 
Az üregrendszer lassítja a nyirokáramlást; így a macrophagok 
és a többi antigén-bemutató sejtek könnyebben ismerik fel és 
kötik meg az antigéneket. 

MEGJEGYZÉS  Szokásosan sinusoknak, pontosabban reticularis sinusoknak ne-
vezzük a rácsszerkezetek/reticulumok közeinek tágulatait. A sinus kifejezés 
öblöt, üreget, kiöblösödést, tágulatot jelent, és nemcsak az erek, rácsszerke-
zetek tágulataira vonatkozik, hanem szervek, testrészek üregeire, tágulatai-
ra is; általános kifejezés. A nyirokszervi sinusok kifejezés a rácsszerkezetek 
és az erek kiöblösödését is magába foglalja, jóllehet a kettô lényegileg más. 
A térrácsöböl kifejezés csak a térrács közeinek kiöblösödéseire (sinusai) vo-
natkozik, jellegzetes a nyirokcsomókra, mandulákra. 

NYIROKSEJTÁLLOMÁNY  A nyiroksejtállomány a térrácsközöket kitöl-
tô nyirok- és a járulékos sejtek összessége. Két alapformája van: 
a nyi rok tü szôk (B-sejtes állomány) és a T-sejtes állomány. 

Nyirok tü szôk
A nyiroktüszôk a B-sejtek tömörülései, a másodlagos nyirok-
szervek alaprészei, de különállóan is elôfordulnak a nyál ka hár-
tya és a nyálkahártya alatti kötôszövetben. Térrácsuk nincs. Két 
fajtájuk: az elsôdleges és a másodlagos nyirok tü szô. Kezdetben 
a tüszôk egynemûek, sejtdúsak, naiv B-sej tek bôl és a közéjük 
vegyült sajátos dendriticus sej tek bôl, az ún. nyi rok tü szô vagy 
follicularis dendriticus sej tek bôl (folli cu lar dendric cells, FDC) 
állnak; ezeket nevezzük elsôd le ges nyi rok tü szôk nek (primary 
lymphoid follicles) (6. ábra). Késôbb a Th-sejtek által gerjesztett 
B-sejtek belépnek az elsôdleges tüszôk be, osztódnak, és kialakít-
ják az ún. csíra köz pon tot (centrum germi na ti vum, germinal cen-
ter); ezt körülveszi a köpenynek vagy sapkának, angolul mantle 
layer/zone (corona) nevezett, keskeny széli sáv (nyirok sejt sap ka), 
és kialakulnak az ún. másodlagos nyirok tü szôk (secon dary lym-
pho id follicle) (7. ábra). Ezek tehát két részbôl tevôd nek össze: 

Csíraközpont (7. ábra)
A csíraközpont alsó felében, a sötét részben, helyezkednek 
el az osztódó B-sejtek (B-lymphoblastok, más néven centro-
blas tok), a felsôben – világos rész – az ezekbôl származó, 
kisebb, már nem osztódó és szokásosan ellenanyagot ter-
me lô B-sejtek, az ún. centrocyták. A FDC-k nyúlványaikkal 
összekapaszkodva képezik a csíraközpont világos részének 
a vázát; a sötét részben nincsenek FDC-k. A cent ro cyták 

3. ábra  Hámrácssejt (H) a csecse-
mô mi rigy ben. Kis nyiroksejtek 
(L) veszik körül. A hám rács sejt 
hete ro chro ma tin-szerkezete kü-
lönbözik a nyi rok sej te ké tôl, ennek 
alapján azonosítható. A hámrács-
sej tek képezik a rácsszerkezetet 
rostok nélkül (hámrács). Elek tron-
mik rosz kó pos felvétel

4. ábra  Rácssejt nyirokcsomóból. 
A rácssejt (R) sinusendothelként 
is és a rácsöblök belsejében, a 
nyirok szû rését biztosító rács rost-
elem ként is tevékenykedik (rr), és 
közrefogja a rácsöblöl (S) mellet-
ti kötôszöveti gerendát (BM) is. 
Elektronmikroszkópos felvétel

5. ábra  Térrácssejt nyirokcsomóban.  A nyirokcsomó térrácsöblének (S) szélén két 
térrácssejt (R) körülvesz néhány elágazó kollagénrostot (nyilak). A térrácsrostot 
behüvelyezô térrácssejtek felszínével két kis nyiroksejt (L) érintkezik. A kép jobb 
felsô sarkában macrophag részlete látható. Elektronmikroszkópos felvétel

6. ábra  Elsôdleges nyiroktüszô: B-sej tek-
bôl, néhány FDC-bôl és alkalmasint egy-
egy Th-sejtbôl álló csomó, mely gyakori 
képlete az üreges szervek falának (HE)

7. ábra  Másodlagos nyiroktüszô. Ebben 
már kialakult a csíraközpont (1), körötte 
a nyiroksejtsapka (2). Ez a lényegi kü-
lönbség az elsôdlegessel szemben

1
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részben átalakulnak plasmasejtté vagy em lé ke zô B-sejtté, 
zömükben azonban elpusztulnak, és a tüszô- (folli cu la ris) 
macro pha gok felfalják ôket. Jellegzetesek az elpusztult 
nyi rok sej te ket tartalmazó macrophagok – angolul a nevük: 
tingible body macrophages (8. ábra), ezeket magyarul eset-
leg szemcsézett* macro pha gok nak nevezhetnénk. 

Nyiroksejtsapka (lyphocytasapka) (7. ábra)
A csíraközpontot részben vagy teljesen körbevevô, változó 
szélességû nyiroksejthalmaz. Alkotói: az elsôdleges tüszô-
nek, a tüszôk szélére tolódott B-sejtjei, a plasmasejtek és az 
emlé ke zô B-sejtek. FDC-k nincsenek. 

A B-sejteknél ismertetjük a nyiroktüszôk mûködését.

T-sejtes terület
A T-sejtes terület a nyiroktüszôk körüli nyirokszövet. A lép-
ben jól körülhatárolt képlet, az. ún. PALS (vö. 35. oldal), más 
nyirokszervekben a tüszôk közötti, elmosódott határú terüle-
tek formájában látható (paracortex, interfolliculatis terület) 
(vö. 36. oldal). Benne a T-sejtek mellett dendriticus sejtek és 
macro pha gok vannak. A T-sejtes terület mûködése szervesen 
összefügg a nyi rok tüszôk kel (l. késôbb). 

MEGJEGYZÉS A nyirokszövet és a nyiroksejtállomány különbözô fogalmak: a 
nyi rok szövet a térrács és a nyiroksejtállomány együttese; nevezik lym pho reti-
cu la ris szövetnek is. 

A nyiroksejtek helyenként kisebb – néhány tíz–száz sejtbôl álló – csoportosu-
lásokat képeznek; nevezhetjük ezeket nyiroksejt-tömörüléseknek. 

Nyiroksejt-beszûrôdés (lymphocyta infiltratio) 

MAGAS ENDOTHELÛ VENULÁK (HIGH ENDOTHELIAL VENULA, HEV)  Ezek haj szál erek-
bôl összeszedôdô (postcapillaris), parányi visszerek több-keve-
sebb, jellegzetesen magas, az értérbe domborodó béléshámsejttel* 
(endo thelsejt). A magas béléssejteken át szállítódnak a másod-
lagos nyirokszervekbe települô (homing) nyiroksejtek. Az bé-
léshám- és a nyiroksejtek egyedi jelfogóikkal kapcsolódnak; így 
választódnak ki a „hazatelepülô” nyiroksejtek (9–10. ábra).

ELSÔDLEGES NYIROKSZERVEK  Az elsôdleges nyirokszervek a nyi-
rok sej tek keletkezésének és érésének (hatékony immun sejt té 
válásának) a helyei. Idetartozik a csontvelô és a cse cse mô mi-
rigy. Fel té te lez he tô, hogy a Peyer-csomók is részt vesznek a 
B-nyiroksejtek érésében – újabb megfigyelések utalnak erre –, 
a Peyer-csomók azonban alapjában másodlagos nyirokszerv-
ként mû köd nek. 

CSONTVELÔ, MEDULLA OSSIUM  A vörös csontvelô (medula ossium rubra) 
a csöves csontok ízületi végében és a lapos csontok (csigolyák, 
bordák, szegycsont, koponya, medence) szivacsos állományában 
el he lyez ke dô, vérsejteket képzô szövetrendszer. Térrács képezi 
a szöveti vázát. A rácsközöket kitöltik a vér kép zô sej tek, a csont-
ve lôi alapállományi (stroma) sejtek és a zsírsejtek, térrácsöblök 
nincsenek. Tág, vékony endothellel bélelt hajszálerek hálózata 
(csont ve lôi sinusok) szövi át az alapszövetet; ezekbe jutnak és 
sze dôd nek össze a keringésbe az érett vérsejtek. Születéskor a vö-
rös csont ve lô teljesen kitölti a hosszúcsontok belsejét, de néhány 
év után, a csöves csontok közép sô részében, átalakul csont ve lôi 
zsírszövetté (sárga csont velô, medulla ossium flava). 

A csontvelô mûködése
A vörös csontvelô legfontosabb feladata a vérsejtképzés (külön 
ismertetjük). 

CSECSEMÔMIRIGY, KEDEZMIRIGY, THYMUS (THYMUS)  A szegycsont mö-
gött, a mellüreg felsô részében (mediastinum supracardiacum) 
el he lyez ke dô, kötôszöveti tokba zárt, lebenyes nyirokszerv; 
nevezik lym pho epi thelia lis nyirokszervnek is. Születéskor je-
len tôs nagyságú (~30 g), a serdülésig növekszik, de a serdülés 
alatt, hormonok hatására, javarészt visszafejlôdik, és zsírszö-
vet foglalja el a helyét (thymus adiposus); megmaradnak azon-
ban mû kö dô kisebb szigetek. 

Két nagyobb lebenyét (lobus) kötôszövetei sövények (septum 
inter lo bu lare) tagolják lebenykékre (lobulus). A sövényekben 
erek és az elvezetô nyirokér fut – odavezetô (afferens) nyirokér 
nincs. Mindegyik lebenyke külsô kérgi (cortex) és belsô velô- 
részbôl (medulla) áll. A tokból jövô kötô szö veti sövények ta-
golják a lebenykék kérgi részét is, de a velôállományt már nem; 
csupán az ereket szállítják a velô állo mány hoz (11. ábra). He-
lyenként a HEV is elôfordul.

10. ábra  Magas endothelû venula 
(HEV). A köbalakú endothelsejt 
(E) körülveszi az érfalon átvándor-
ló nyi rok sej tet (L). Vörösvértestek 
(V) az érben. BM, endo thel sejt 
alaphártyája (basalis membrán)

9. ábra  Magas endothelû venula 
(HEV) a mandulában (szaggatott 
vonallal körülrajzolva). A baso phil 
fes tô dé sû nyiroksejtek (csillag) je-
len vannak az erecske falában 
és üregében is. A béléshámsejt 
(endo thel sejt) (nyíl) magja laza, 
míg a nyiroksejteké tömött he te-
ro kro ma tin szerkezetû; ez segít a 
kétféle sejt megkülönböztetésében

8. ábra  Felfalt B-sejteket tartal-
mazó macrophagok, az ún. tingible 
body macrophagok. Küllemük sze-
rint nevezhetnénk ôket szemcsé-
zett* mac ro pha gok nak is. Nyilak 
jelzik a bekebelezett nyiroksejteket 
tartalmazó tingible body mac ro-
pha go kat (amelyek erôsen festôdô, 
zsugorodott sejtmagok)
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A csecsemômirigy alapvázának (stroma) felépítése sajátos: 
megnyúlt hámsejtek térhálózata alkotja rostok nélkül, vagyis 
nem me sen chi ma lis eredetû reticulumsejtekbôl épül fel (nem 
térrács), hanem endo- és ectodermalis származású, des mo-
so mák kal kapcsolódó, különleges hámsejtekbôl (hámrács) 
(3. ábra). A hámsejtek termelnek TSLP-t (thymic stromal lym-
pho poie tin; dendriticus sejteket ser ken tô hormon). A hám rács-
sej tek nek több formája is van: 

 •  A kérgi részben a hámsejtek nyúlványaikkal körbefogják a 
T-nyiroksejteket – egy-egy hámsejt több százat is –, bemutat-
ják az MHC1- és az MHC2-molekuláikat a nyiroksejteknek, 
és IL7-et képeznek, ezzel elôsegítik a T-sejtek kiválogatódá-
sát és érését. Ezek a nagy kérgi hámsejtek (cortical thymic 
epithelial cell [cTEC]) az ún. dajkasejtek (nurse cells). 

 •  A hámsejtek a velôállományban (medulary thymic epithelial 
cell [mTEC]) vaskosabbak, felszínükön, a nyiroksejtek ne-
gatív kiválasztódásában fontos fehérjék (PTH, trioglobulin, 
CRP, inzulin stb.) vannak. 

A csecsemômirigy T-nyiroksejtei a thymocyták. A hámrács köze-
iben tömegestôl vannak, keverednek a macrophagokkal és den dri-
ti cus sejtekkel; az utóbbiak fôleg a velôállományban fordulnak elô. 

A velôállományban találhatók a csecsemômirigy jellegzetes 
kép zôd mé nyei, az ún. Hassall-testek (Hassall’s corpuscles). 
Ezek körkörös hámsejtrétegekbôl felépülô, közepükön kera ti-
ni zá ló dott képletek (12–13. ábra). 

Vér-csecsemômirigy gát
Összetapadt hámsejtek zárt rétege és azok alaphártyája övezi a 
cse cse mô mi rigy állományába lépô ereket. E záró réteg és az ér 
között még egy vékony kötôszöveti rés van. Így öt réteg (hámré-
teg, alaphártya, kötôszöveti hézag és az érfal [endothel és alap-
hártyája]), az ún. vér – csecsemômirigy gát választja el a vérben 
lévô nyiroksejteket a csecsemômirigy alapállományától. A vér –
cse cse mô mi rigy gát, akadályozza, szabályozza a nyiroksejtek és 
minden bizonnyal a nagy molekulák átjutását az érfalon.

A csecsemômirigy mûködése
A csecsemômirigy végzi a T-sejtek kiválogatását és az éretlen 
T-sejtek éretté alakítását (l. T-sejtek), valamint hormonokat termel. 

MÁSODLAGOS NYIROKSZERVEK  Ide tartoznak a nyirokcsomók, a 
lép, a mandulák, a Peyer-csomok és a féregnyúlvány (14. ábra). 

NYIROKCSOMÓ, NODUS LYMPHATICUS/LYMPHOIDEUS (LYMPH NODE)  A nyi-
rokcsomó a nyirokutakba épült, bab alakú, kötôszöveti tok-
ba (15. ábra) zárt, aprócska (0,1–2 cm) nyirokszövet, az 
immunválasz elemi nyirokszerve. Nyiroksejtek tö mö rü lé sei bôl 
(paren chyma) és az azokat átszövô, nyirkot tartalmazó üreg-
rend szer bôl (nyi rok si nu sok, nyiroköblök) épül fel. Szokványos 
térrács alkotja az alapszövetét. A tokból vastag kötô szö ve ti sö-
vények (tra be cu lák) nyúlnak a nyirokcsomókapu felé össze-
tartva. A nyirokcsomó külsô része a kéreg (cortex), a belsô a 
velô állo mány (medulla). 

 •  A kérget is két részre osztjuk: a külsô, a szokványos nyi rok-
tü szôk bôl álló, ún. nyiroktüszô-övezet, a belsô, a tüszô ket 
egymástól és a velôállománytól elválasztó, kéreg mellet-
ti (para cor tex), más néven tüszô körüli vagy T-sejtes terület 
(16. ábra). A T-sejtek halmazai között macrophagok, gra nu lo-
cy ták, neutro phi lek és néhány dendriticus sejt is van. A T-sej-

11. ábra  Csecsemômirigy. A tok-
ból kiinduló sövények (nyilak) 
lebenykékre tagolják a cse cse-
mô mi rigy jobb és bal oldali lebe-
nyét. Csak a kéreg (C) tagolódik, a 
velô ál lo mány (M) egységes. A sö-
vények vége a velô ál lo mány hoz 
kapcsolódik, benne erek futnak. 
A kép egy lebenykét ábrázol

14. ábra  Nyirokcsomó átnézeti képe. Felsô tömött részében, a tok alatt néhány má-
sodlagos tüszô világos csíraközponttal. Alatta a nyiroksejtes állomány (T-sejtes terü-
let). A velôállományban a velôkötegek (nyíl) között vannak. A nyirokcsomón kívül a 
kapu közelében néhány elvezetô nyirokér van

15. ábra  Nyirokcsomó tokja és 
széli nyiroköböl (sinus margi na-
lis). Elnyúlt fib ro blast (F) látható 
a kollagénrétegek között. A szé-
li rácsöböl (S) üregét a tok felé 
endo thel sejt (E) zárja le. Az üreg-
ben látható két macrophag (M) 
részlete. Elektronmikroszkópos 
felvétel

12–13. ábra  Hassall-test a velô ál lo-
mány ban. Az elszarusodott hám sej-
tek hagy ma le vél sze rûen ren de zôd ve 
alkotják a cse cse mô mi rigy szövetta-
ni jellegzetességét, a Hassall-testet 
(nyíl). A nagyítás a Hassall-test 
elek tron mik rosz kó pos képe
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tek a HEV falán át jutnak a nyirokcsomókba, számukra a 
macro pha gok és a dendriticus sejtek mutatják be az antigént. 

 •  A kötôszöveti sövények elvékonyodott rostjai a velô állo mányt 
is átszövik. Közöttük szokványos térrács van, tágult, összefo-
lyó térrácsöblökkel és az ún. velôkötegekkel (16. ábra). A velô-
kö te gek a térrácsejtek által körbefogott nyiroksejthalmazok, 
zömükben B-sejtek és plasmasejtek (B-sejtes terület). Az üre-
gekben folyó nyirokban a nyiroksejtek mellett macrophagok 
és plasmasejtek találhatók. A térrácsöblök szûrik a nyirokfo-
lyadékot, bennük akadnak fel az elsodródott ráksejtek is. 

A nyirokcsomók domborulatán nyirokerek lépnek be (vasa 
afferantia), ezekbôl a nyirok a tok alatti (sinus marginalis vagy 
subcapsularis sinus), onnan a tüszôk közti (trabecularis/inter-
medier sinusok), majd a velôállomány üregrendszerébe (sinus 
medullaris) jut, és innen vezetôdik el a homorulati, parányi nyi-
rokerekben (vasa efferentia). A kilépô nyirokerek helye a nyi-
rokcsomókapu (hilus), itt idegek és erek is vannak. 

Megkülönböztetünk elsôdleges és másodlagos nyirokcsomókat. 
Az elsôdlegesek (környéki, regionális) egyetlen szerv és annak 
kör nyé ké rôl fogadják a nyirokereket; a belôlük kilépô nyirok-
erek gyûjtôdnek össze a másodlagos (gyûjtô) nyirokcsomókban. 

A nyirokcsomók mûködése
A nyirokcsomók a B-sejtek másodlagos érésének szervei, ben-
nük kép zôd nek a plasmasejtek és az emlékezô B-sejtek, továb-
bá az ellenanyag-termelés nagyrészt itt zajlik (l. késôbb).

LÉP LIEN, SPLEN (SPLEEN, LIEN)  A lép a vérkeringésbe iktatott, tokba 
zárt nyirokszerv. Vöröses színû, puha tapintatú, ovális alakú, 
és a rekeszizom bal oldalához erôsítve fekszik hashártyával bo-
rított „fészekben”. Kötôszöveti tokjából gerendák (trabeculák) 
ágaznak, és képeznek a lépkapu (hilus lienaris) felé összetartó 
hálózatot; bennük mennek a lépkapun áthaladó erek, nyirok-
erek és idegek. A gerendák alkotják a lép vázát, és fogják köz-
re a lép mû kö dô szövetállományát, a vörös és a fehér lépbelet 
(pulpa, léppulpa) (18. ábra).

A fehér és a vörös lépbél folyvást keveredik egymással, nem 
külön-külön álló részek. A szövetállomány teljesen kitölti a ge-
rendák közti teret, ezért a lép viszonylag egy ne mû és tömött 
szerv (19. ábra). 

Vörös lépbél (vörös pulpa)
Ez teszi ki a lépállomány 80%-át. Térrácsos sejtkötegekbôl 
(Bill roth-féle pulpakötegek) és a közöttük lévô lépöblökbôl áll. 

• A sejtkötegek voltaképp a térrácsközöket töltik ki kötegek 
formájába rendezôdve; bennük macrophagok, plasmasejtek, 
fehérvérsejtek, throbocyták és sok-sok vörösvértest van. 

16. ábra  Nyirokcsomó kérgi állománya a B-sejtes csíraközpontokra (CG) és a T-sej-
tes mély kérgi részre az ún. paracortexre (P) különül. M = velôállomány

17. ábra  Nyirokcsomó velô ál lo mánya. A velôöblöket (S) a velô kö te gek (csillag) vá-
lasztják el; ezekben a rácssejtek és mac ro pha gok mellett B-sejtek és plas ma sej tek vannak

18. ábra  Lép szerkezete ezüstnitrátos telítéssel. A lépgerendák (csillag) alkotják a lép 
durva támasztóelemét. Bennük erek futnak (nyilakkal jelölve), köztük a fehér és a vö-
rös (RP) lépbél keveredik. Az ábra közepén látható egy a fehér lépbél jellegzetes rész-
lete: a gerendából kilépô központi arteriola (vö. 21. ábra) körül van a nyiroksejthüvely* 
(PALS – pontokkal körülrajzolva), ezt veszi körbe, a vörös és a fehér lépbelet elválasz-
tó, szegélysáv (MZ = marginális zóna) (szaggatott vonal mutatja)

19. ábra  A lép szövettani képe. A gerendák (nyilakkal jelölve) közötti teret a fehér 
(FP) és a vörös lépbél (RP) keveredve teljesen kitölti. A vörös lépbél állományában 
apró lépöblök sokasága

FP

RP

FP
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• A sejtkötegek közötti „vértócsák”, lépöblök (sinusok) 
~40 μm átmérôjûek, faluk hosszanti orsó alakú, ún. don-
ga sej tek bôl áll, ezek tehát nem térrácsöblök. A dongasej-
tek között hézagok vannak a vérsejtek átjutására (20. ábra). 
A lépöblök alaphártyája nem folyamatosan, hanem szaka-
szosan, abroncsszerûen veszi körbe (abroncsrostok) a don-
ga sej te ket, és horgonyozza a sejtkötegekhez.

Fehér lépbél (fehér pulpa)
Ez a lép nyiroksejtszövete: három részbôl áll (18, 21 ábra):
• a gerendákból kilépô ütôerek (központi/centrális artéria/

arteriola) körüli nyiroksejtekbôl, az ún. ér körüli nyi rok sejt-
hü vely bôl* (periarteriolaris lymphoid hüvely, periarteriolar 
lym pho id sheath, PALS); ez a T-sejtes terület;

• a nyiroksejthüvelyhez csatlakozó nyiroktüszôkbôl (B-sejtes 
terület); 

• az ezeket körülfogó szegélysávból (marginális zóna); ebben 
sajátos B-sejtek (MZ- [marginalis zona] B-sejtek) és mac-
ro pha gok (MZ-macrophagok) vannak. Csak ezek a B-sejtek 
képesek a szénhidrátok elleni ellenanyagokat képezni.

MEGJEGYZÉS  Embernél a szegélysáv körül megfigyelhetô még az ún. tüszô 
körüli övezet (perifollicularis zóna); jószerével ez választja el a fehér és a 
vörös lépbelet, ebbe nyílnak a hajszálerek, és körötte már láthatók az éröblök.

A lép keringése
Az emberi lép keringésnek sajátossága a nyílt keringés, jóllehet 
néhány hajszálér, minden bizonnyal, közvetlenül is nyílik a lép-
öblökbe (zárt keringés). Jellegzetes, hogy a gerendákból kilépô, 
központi ütô erek végágai a szegélysávon túl, ecset sze rû en szét-

ágazva (arteriae penicilliformes) nyílnak a vörös lépbélbe; a 
vér tehát kifolyik a hajszálerekbôl. Az ecset sze rû hajszálerek 
(21. ábra) körül, macrophagokból és a rács sej tek bôl hüvely kép-
zô dik (sheated capillares), ezt nevezzük ellip soid nak (arteria 
ellip soi dae); régi neve: Schweiger–Seidel-hüvely; magyarul 
hüvelyes hajszálerek. A vörös állományban a haj szál erek bôl a 
vér plaz ma a sejtek közé áramlik, így a sejtek közvetlenül érint-
keznek a vérrel. A vér a vörös lépbélbôl folyamatosan össze-
sze dô dik a lépöblökbe a lépöblök nyílásain keresztül, és a 
venu lá kon át folyik vissza a keringésbe (21-22. ábra). 

20a. ábra  Lépöböl (lépsinus). Hosszú, orsó alakú – az öblökkel párhuzamos – ún. 
dongasejtek (DS) (az egyik szaggatott vonallal körberajzolva), mint a hordók dongái, 
alkotják a lépöblök (sinus, S) falát. Az öblöket abroncsszerûen körbefogó rostokat (ab-
roncsrostok) nyilak jelölik. Térrácssejtek zárják le a vörös lépkötegeket (PK). A lépöböl-
ben nyiroksejt- (L) és vörösvértest- (V) részletek láthatók. Elektronmikroszkópos kép

21. ábra  A lép keringésének vázlatos rajza. A központi arteriolák körül nyirok sejt-
hüvely (PALS) (csillag) és nyiroktüszôk (nyílfejek) láthatók; az egészet a széli övezet 
(MZ) fogja közre. Az ütôér végsô elágazásai (ecsethajszálerek) szabadon nyílnak a 
vörös lépbélbe; ezeket sejtes hüvely (ellipsoid) burkolja. Az a) és a b) részlet átmet-
szetet ábrázol: az a) az 1-es vonalnak, a b) a 2-es vonalnak megfelelôen. a) Középen 
az ütô ér át met szet (vékony nyíl), körülötte a nyiroksejthüvely (PALS) és a csatlakozó 
nyi rok tü szô, körülvéve a szegélysávval. b) Az érmetszet (vékony nyíl); az átmetszett 
eret a nyiroksejthüvely veszi körül, ezt meg a szegélysáv

22. ábra  A lépöböl (S) különbözik a nyirokcsomó térrácsöblétôl, mert nem tér rács-
sej tek bélelik. Nyílhegyek jelölik a lépöblök falát alkotó néhány dongasejtet; ezek kö-
zött vándorolnak a lépkötegekbôl a sejtes elemek a lépöblökbe. A nyilak rámutatnak 
a lépöböl falán keresztül haladó macrophagokra. Középen ecsetszerû hajszálér (E); 
jól látható, hagy szabadon nyílik a vörös lépállományba. PK = sejtköteg (pulpaköteg)

20b. ábra  A lépöböl falán át-
vándorló macrophag. Lelapult 
sinus endo thel sejtek (E) bélelik 
a lépöblöt (S). Ezek között nyú-
lik be egy macro phag (szaggatott 
vonallal körberajzolva). A sejt-
kö te get burkoló térrácssejt (E) 
az endo thel sejt hez (R) fekszik. 
Elek tron mik rosz kó pos felvétel. 
PK = sejtköteg (pulpaköteg)

PK

PK

a

b

a

b
szegélysáv

csíraközpont
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A lép a nyirokkeringéssel nincsen kapcsolatban, benne csak a 
fehér lépbélbôl összeszedôdô, elvezetô nyirokerek vannak. 

A lép mûködése
A lép legfontosabb feladata eltávolítani az elöregedett vörös-
vértesteket és megkötni a vérben keringô antigéneket (baktéri-
umok, vírusok, részecskék). 

•  A vérsejtek a dongasejtek közötti hézagokon hatolnak újra 
a keringésbe, de csak a kellôképpen mozgékonyak jutnak át. 
Az elöregedett vörösvértestek már nem tudnak átvergôdni 
– nem elég mozgékonyak –, bent rekednek a sejtes állo-
mányban, ahol a macrophagok felfalják ôket. 

•  A keringésbôl az antigének a szegélysávnál jutnak a fehér 
lépbélhez, és ellenanyagokkal kapcsolódnak. A tér rács sej-
tek megkötik és elszállítják az antigén–ellenanyag egységet 
a nyi rok tüszôk höz, miközben átalakulnak dendriticus sejtek-
ké. Bizonyos Gram-pozitív baktériumok poli sza cha rid-anti-
gén jei hez a szegélysáv B-sejtjei (MZ-B-sejtek) kötôd nek, 
mivel csak ezek képesek felismerni az ilyen antigéneket. 

•  A vörösvértestek gyorsan és hatékonyan megkötik a vérben 
a felesleges antigén–ellenanyag képzôdményeket. Ezekkel 
együtt jutnak a vörös lépbélbe, ahol a macrophagok bekebe-
lezik a fölösben lévôket, a vörösvértestek pedig visszajutnak 
a keringésbe. 

•  Szerepe van a lépnek még a vérsejtek, különösen a vér le-
mez kék pótlásában: szükség szerint mozgósítja a lépöblök-
ben lévô vörösvértestek és vérlemezkék tömegét. 

NYÁLKAHÁRTYAI NYIROKSZÖVET (MUCOSAL-ASSOCIATED LYM-

PHOID TISSUE, MALT)  A szervezet összes nyálkahártyájához 
tartozó nyirokszövet közös neve. Anatómiai eloszlása szerint 
külön is elnevezték egyes körülírt részeit: BALT, GALT és 
NALT. Az im mun vé de ke zés ben meghatározó a szerepe, kivált 
a mérete miatt (a nyálkahártyák felülete mintegy 400 m2). Ez a 
legnagyobb nyirokszövetünk, nagyobb, mint a nyi rok cso mók, 
a lép és a csontvelô együttesen. 

A nyálkahártyai nyirokszövet többségében a hámréteg alatti 
kötô szö vet ben (lamina propria) helyezkedik el, tok nem veszi 
körül, egyes helyeken szétszórtan találhatók, más nyálkahár-
tyákban képez tü szô ket. Nyiroksejtek azonban a hámréteg-
ben, a hámsejtek között is vannak, a vékonybél falában pedig a 
nyálkahártya alatti kötô szö vet ben (tunica submucosa) formál-
nak nyirok tü szô ket (Peyer-csomók). 

BALT (BRONCHUS-ASSOCIATED [BRONCHO-ALVEOLAR] LYMPHOID TISSUE)  
A légcsôvel és a hör gôk kel társult nyirokszövet. A nyiroksejtek 
(T-sejtek) és a plas ma sej tek szétszóródva találhatók a nyálka-
hártyák kötô szö ve té ben, és csak elvétve képeznek kisebb cso-
portokat; nyi rok tü szôk pedig inkább csak a gyermekkorban 
mutatkoznak. A nyálkahártya hámsejtjei közt és a tüdô léghó-
lyagocskáinak (alveo lu sok) falában is elôfordulnak nyiroksejtek 
és den dri ti cus sejtek is. A léghólyagocskák belfelszínén a kór-
okozókat sem le ge sí tô fehérjék (kollektinek) képeznek réteget. 

GALT (GUT-ASSOCIATED LYMPHOID TISSUE)  A gyomor és a belek nyál-
kahártyájának nyirokszövete zömében a bélnyálkahártya kötô-
szö ve ti rétegében helyezkedik el. Leginkább kisebb-nagyobb 
nyi rok sejt cso por tok láthatók kötôszöveti rostokkal kevered-
ve (lym pho re ticu la ris szövet), máshol szétszórt nyiroksejtek 
vagy önálló nyi rok tü szôk (folliculi solitalii, isolated lymphoid 
follicle [ILF]) (23. ábra) formájában fordulnak elô. Egyes terü-

leteken csoportosulnak a nyiroktüszôk: fôleg a csípôbél (ileum) 
nyálkahártya alatti kötô szö ve té ben (tunica submucosa) vannak 
jellegzetes nyi rok tü szôk, az ún. Peyer-csomók (Peyer-plakkok, 
Peyer’s patches/plaques/glands). A Peyer-csomók szokásosan 
csoportosulnak (folliculi lymphatici aggregati), és csak nagy-
ritkán vannak egyesével. Itt-ott átnyúlnak a nyálkahártya kötô-
szö veti rétegébe is (24. ábra). A nyiroksejtek a GALT-ban is a 
HEV-en keresztül pótlódnak. 

A féregnyúlványban (processus vermiformis, appendix), a man-
dulák nyiroktüszôihez hasonló rendszerû nyirokszövet (ton silla 
pro  ces sus vermiformis) helyezkedik el a nyálkahártya kötô szö-
ve té ben. A nyiroktüszôk helyenként beterjednek a nyál ka hár tya 
alatti kötôszöveti rétegbe is (25. ábra). 

25. ábra  A féregnyúlvány ke-
resztmetszete: a nyirokszövet 
kör kö rö sen jelenik meg a féreg-
nyúl vány ban, szemben a Peyer-cso-
móval, amely a csí pô bél nek csak a 
bél fo dor ral szembeni oldalán lát-
ható (24. ábra). A nyi rok tü szôk a 
féreg nyúl vány ban a nyál ka hár tya 
kötô szö ve té ben vannak

23. ábra  Önálló tüszô a vastagbél 
falában. A másodlagos tüszô felsô 
része a nyálkahártya kötô szö ve-
té ben (lamina propria), a zöme a 
nyál ka hár tya alatti kötôszövetben 
(tunica sub  mu  co sa) van (nyíl). 
A nyál ka hár tyai kötô szö vet ben, a 
bolyhok között láthatók a Lie ber-
kühn-cryp ták (glandulae intes ti na-
les) (csillag)

24. ábra  Tüszôsor (Peyer-csomók) a csípôbélben. A nyiroktüszôk a nyálkahártya alat-
ti kötôszövetben vannak, rendszerint átnyúlnak a nyálkahártyai kötôszövetbe, néha 
egészen magasan, a bélbolyhok alsó részébe is. A Peyer-csomók a bélnek a bélfodor-
ral szembeni oldalát foglalják el. A bélbolyhok alatt a Lieberkühn-crypták (csillag)
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A GALT mûködése
A gyomor és a belek nyálkahártyája hatalmas (~300 m2) felületû 
védô ré teg az antigének és a baktériumok milliárdjaival szem-
ben; a bélüregben lévô baktériumok száma hozzávetôlegesen 
tízszerese a szervezet más részén elôforduló összes baktérium-
nak. A bélben lévô ~500-féle baktérium zöme nem kórokozó, 
javarészük fontos a táplálék feldolgozásában, a bélmûködésben, 
a szervezet mûködéséhez szükséges vitaminok termelésében. 

A védekezés elsô rétege a nyálkahártyát borító nyák. A nyák véd 
a baktériumoktól: hozzájuk kötôdve megakadályozza, hogy a 
baktériumok a hámsejtekkel érintkezzenek. A nyákban vannak 
ellenanyagok (fôleg IgA), macrophagok és más antigén-bemu-
tató sejtek, a Paneth-sejtek által képzett, baktériumokat pusztí-
tó molekulák (defenzin, kal pro tek tin, kathe li ci din), fehérjebontó 
enzimek, továbbá a pH-t csök ken tô, a hámsejtek felszínét el-
foglaló és a szoros kötelékét erô sítô, valamint gyul la dás csök-
ken tô molekulák. A baktériumpusztító pep ti dek közvetlenül a 
bélhámréteg felett már olyan töménységben vannak, hogy ez 
a terület szinte csíramentes. Je len tô sé gük a bélfal védelmében 
meghatározó: elégtelen tevékenységük idült bél fal gyul la dás hoz 
(pl. Crohn-betegség és más gyulladásos bélbetegségekhez) ve-
zet. A gyomorsav és a fehérjebontó enzimek az étel fehérjéivel 
együtt az antigének sokaságát is bontják; ezeknek az enzimek-
nek csökkent vagy megváltozott mû kö dé se következtében ki-
alakulhat ételallergia. Az elsôdleges védekezéshez tartoznak a 
bélfal szabályos mû kö dé sét irányító molekulák is; például a bél-
mozgást fokozók segítik az ellenanyag–antigén egységek kiürü-
lését. Lényeges még, hogy a bélnyákkal sok baktérium is kiürül 
a belek bôl. A fentieknek kö szön he tô en a bélüregi mikro or ga niz-
mu sok nagy része nem is kerül kapcsolatba a nyálkahártya hám-
rétegével, és nem képez rajta telepeket (colo ni za tion resistance). 

A GALT csak a bélhámmal érintkezô baktériumokkal van köz-
vetlen kapcsolatban, de még ezek száma is nagyon-nagyon sok. 
A GALT részben „elviseli” a bélbaktériumok messze nagy 
többségét, és néma marad velük szemben (passzív immuntole-
rancia), de ugyanakkor egy aktív immuntolerancia is kialakul 
már a születés utáni korai szakaszban a legfontosabb mikro-
organizmusok védelmében. A nyálkahártyába hatoló kóroko-
zóra viszont támadó jellegû immunfolyamatokkal válaszol, és 
elpusztítja a behatolókat. A bélnyálkahártyának ez a képessége 
közvetlenül a születés után alakul ki a táplálékkal bevitt antigé-
nek, baktériumok, idegen anyagok hatására. 

Az antigének a bélhám (l. szövegtábla) sejtjein (M-sejtek, bél-
hámsejtek) és a szoros köteléken át juthatnak keresztül a bél-
nyálkahártya egysoros hámrétegén (26. ábra): 

 •  Az M-sejtek megkötik a bélüregi felszínükön a velük érint-
ke zô baktériumokat/antigéneket, és sejtbenvitellel* (trans-
cyto sis) átszállítják a sejtplazmájukon az alsó felszínükre. 
Az M-sejtek sejtplazmáján az antigén-bemutató den dri ti cus 
sejtek és macrophagok képesek áthatolni, a bélhám fel szí né-
rôl folyamatosan mintát gyûjteni és visszatérni az M-sejteken 
keresztül. Így még átmenetileg sem nyílik meg az egy ré te gû 
bélhám az anti gén bélfalba kerülésekor. Az M-sejtek alatti 
– ún. zsebekben lévô – anti gén-be mu ta tó sejtek (macro pha-
gok, den dri ti cus sejtek, nyiroksejtek) megkötik az antigé-
neket, és elviszik a bélfali nyi rok tü szôk höz (Peyer-csomók, 
különálló nyál ka hár tyai nyi rok tü szôk), illetôleg némelyikü-
ket a környéki nyirok cso mók hoz (bélfodri [mesente ria lis] 
nyi rok cso mók). A nyirok tüszôk ben a B-sejtek szokásosan 
átalakulnak ellenanyag-ter me lô plas ma sej tek ké vagy em lé-
ke zô B-sejtekké (l. késôbb). A plas ma sej tek tehát helyben, 
a bél falában is kép zôd nek, leginkább a Peyer-csomók-
ban. Az M-sejtek is többnyire a Peyer-csomók feletti bél-
szakaszban vannak. A bélfalban kép zô dött plasmasejtek a 
bélrendszer nyálkahártyájának kötô szö ve té be kerülnek, és 
– részben közvetlenül, részben a bélfodri nyi rok cso mók köz-
beiktatásával, a nyirok-vér keringésen át – nemcsak szét-
terjednek a belek egész területén, hanem eljutnak minden 
nyálkahártyafelszínre, miközben bô ség gel termelnek ellen-
anyagot, fôként IgA-t. Így védik a nyálkahártyákat. Az IgA 
a bél fehérjebontó enzimeivel szemben ellenállóbb, mint 
az IgG. Az IgA a hengerhám sejtjein keresztül szintén 
sejtbenvitellel szállítódik a bélnyálkahártya felszínét borí-
tó nyákrétegbe, ahol védôréteget képez, és támadja a kór-
okozókat, kötô dik a káros anyagokhoz, más antigénekhez. 
A gerjesztett T-sejtek és más végrehajtó sejtek (macro pha-
gok, NK-sejtek) szokásosan a nyálkahártyai kötô szö vet ben 
fejtik ki hatásukat. Néhány T-sejt és egy-egy macrophag a 
hámsejtek között, az alaphártyánál látható. Ezek a T-sejtek 
fôleg citokineket képeznek. Végeredményben az M-sejtek 
által szállított antigénekre keletkezett helyi immunválasz ál-
talánossá válik, kiterjed az egész szervezet nyálkahártyáira. 

 •  A bélhámsejtek is részt vesznek az immunfolyamatok elkez-
désében; mintázatfelismerô jelfogóik (TLR, NOD) ugyanis 
képesek azonosítani bizonyos kórokozókon lévô, ôshonos* 
molekulamintázatokat (PAMP, MAMP). Ezeket megkö-
tik, és sejtbenvitellel átszállítják a kórokozókat a bélfali 
immun sej tek hez. Termelnek immunszabályozó molekulá-
kat (TGFβ, TSLP [Thymic stromal lymphopoietin] stb.) is. 

 •  A szoros kötelékeken inkább kisebb, oldott antigének ha-
tolnak át, többnyire a folyadék és a lebontott táplálék fel-
vételekor. 

 •  A dendriticus sejtek, a kötelékeken átnyúló karjaikkal, köz-
vetlenül is felvesznek és elszállítanak antigéneket a kör nye-
zô nyiroktüszôkbe, kivált súlyos fertôzéseknél. Ezt nevezik 
intra epi thelial dendritic cell pathway-nek. 

26. ábra  M-sejt a vékonybélben. 
Az M-sejt felszínén nincs kefe-
szegély (mikro boly hok, cuticula), 
hanem „M” betûre emlé kez te tô 
behúzódás (micro fold). A kefe-
szegély az M-sejt helyén megsza-
kad. Az M-sejtek alsó felszínének 
betü rem ke dé sei ben (ún. zsebek) 
vannak macro pha gok, den dri ti-
cus sejtek és Th-sejtek. Az elnyúlt, 
ovális, laza he te ro kro ma ti kus 
szer ke ze tû hámsejtmagok között 
számos nyiroksejt helyezkedik el

kefeszegély
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A BÉLHÁMRÉTEG
A bélnyálkahártya fedôrétege egyetlen, teljesen zárt sejtsor és a sejt-
közti kötelékek* hézagmentes rétege. A bélhám sejtsorát a bélhámsej-
tek (enterocyták) alkotják, de elôfordulnak köztük másfajták is, mint 
a bélendokrinsejtek, a nyiroksejtek, a kehelysejtek, a Paneth-sejtek, az 
M-sejtek és a bélôssejtek. 

•  A bélhámsejtek (enterocyták) a felszívó sejtek; henger alakúak, fel-
színükön mikrobolyhok, ún. kefeszegély van a felszín növelésére 
(cuticula) (26. ábra). Élettartamuk néhány nap; a bélôssejtekbôl foly-
vást képzôdnek új bélhámsejtek, így egészülnek ki. 

•  M-sejtek: A nyiroktüszôkhöz társuló bélhámsejtek (follicle associated 
epi the lium [FAE]) közé nyiroksejtek hatolnak, és tágítanak parányi já -
ratokat (micro fold). Ezeket sajátos hámsejtek, az ún. M- (micro fold) 
sejtek fedik (26. ábra). Az M-sejtek bélôssejtekbôl származnak, a bél-
bolyhokban érnek; ezek szállítják az antigéneket (mikrobákat) át a 
sejt plaz má ju kon, és biztosítják az antigén-bemutató sejteknek az átván-
dorlását a bélhámon. 

A sejtközi kötelékeknek három formája ismert: 
•  az ún. szoros kötelék (tight junction), 
•  a tapadó kötelékek (adherens junction), 
•  a desmosomák (desmosomes). 

Fehérjék (~40-féle) alkotják a szoros kötelékeket; a legjelentôsebbek az 
occludi nok, a claudinok és az ún. ZO1,2,3-kapcsolt peptidek. A tapadó kö-
telékek cad he rin–cate nin együttesek. A kötelékfehérjék egymással össze-
függnek. Külsô és belsô ténye zôk (kórokozók, TNFα, INFγ, nitrogén-oxid, 
proteinázok stb.) is befolyásolják az át eresz tô ké pes sé gü ket; ennek zavarai 
következtében kialakulhatnak betegségek. Szabályosan a kötelékeken ke-
resztül a folyadék, az ásványi anyagok és más mikromolekulák közlekednek.

A LIBERKÜHN-CRYPTÁK (VÉKONYBÉLMIRI-
GYEK) KÜLÖNLEGES SEJTJEI  A Lieberkühn-
crypták a bélbolyhok közti bemélyedésekbe 
nyíló, a nyálkahártya kötôszövetében lévô, 
csöves vékonybélmirigyek. Ezeket folyta-
tólagosan béleli a bélbolyhok hámrétege, 
de falukban találhatók sajátos sejtek is:

•  A kehelysejtek (globlet cells) Ezek terme-
lik a nyákot, és képeznek a bélfalnak fontos 
molekulákat, például a TEF-et (intestinal 
trefoil factor), a RELMβ-t (resisitin-like 
molecule-β) stb. (27. ábra).

• A Paneth-sejtek a vékonybélmirigyek 
alapján, a bélôssejtek (stem cells) köze-
lében vannak, képeznek mikrobák elleni 
peptideket (AMPs – anti mic ro bial pep ti-
des), ilyenek a defensinek, a cat he li ci di-
nek, a lizozimek stb. (28–29. ábra).

•  A bélendokrinsejtek termelik a bél mû kö-
dés szabályozásában és az idegingerület 
átvitelében fontos anyagokat: szo ma-
to szta tin, szerotonin, gasztrin, motilin, 
szek re tin stb.

•  A bélôssejtek a vékonybélmirigyek fa-
lában, a kehelysejtek közelében van-
nak. Osztódással biztosítják a bélhámsejt 
újra kép zô dé sét. Osztódáskor egy újabb 
bél ôs sejt és egy gyorsan bélhámsejtté 
alakuló sejt képzôdik. Így marad válto-
zatlan a bélôssejtek állománya.

27. ábra  A kehelysejtek a 
vékonybélbolyhok felszí-
nén és a Liberkühn-cryp ták 
falában vannak

28. ábra  Paneth-sejtek a 
Liber kühn-crypta fenekén 
lévô acidofil szemcséket 
tartalmazó sejtek (nyilak)

29. ábra  Paneth-sejtek

Megfigyelések utalnak arra is, hogy Peyer-csomók is részt vesz-
nek a B-nyiroksejtek elsôdleges érésében; ez szintén az M-sej-
tek által, a bélüregbôl szállított antigének hatására megy végbe. 

NALT (NASAL/NASOPHARINX-ASSOCIATED LYMPHOID TISSUE)  Ez az orr-
garat üreghez tartozó nyirokszövet. Ebben vannak a mandu-
lák: a garatmandula (tonsilla pharyngea), a szájpad- (tonsillae 
pala ti nae) és a fülkürtmandulák (tonsillae tubariae), valamint a 
nyelv gyöki mandula (tonsilla lingualis). Ezek együtt alkotnak 
egy nyi rok szö veti gyûrût (Waldeyer-féle lymphaticus gyûrû). 

A mandulák nyálkahártyahámmal fedett, térrácsos nyirokszö-
vetek, helyenként körülvéve tokszerû kötôszövettel; valódi 
tokja azonban csak a szájpadmandulának van. A hámrétegük 
közvetlenül fekszik, sôt bemélyed a nyirokszövetbe, kiala-
kít hámmal bélelt (cryptahám, vájathám) vájatokat (cryptae/
fossulae tonsillares) (30. ábra); ezekben találhatók neutro-
phil fehérvérsejtek, baktériumok és váladék. A hámborítás – a 
garat- és a szájpadmaduláknál többrétegû el nem szarusodó 
(31. ábra), a többinél légúti hám – szinte összeolvadt az alap-
hártyájával (memb rana basalis); alatta vannak a hajszálerek. 

30a. ábra  A nyelv síkjából enyhe kiemelkedés közepén nyíló vájat körül helyezkedik 
el a nyi rok szö vet. A nyelvmandulát alkotó vájatnyirokszövet (kryp to lym phon) ke-
resztmetszetben (A) és hossz met szet ben (B)

30b. ábra  A vájat falát alkotó több ré te gû el nem szarusodó laphám erô sen beszûrt 
nyiroksejtekkel; nyiroksejtes (lym pho epi the lia lis) hámmá alakult. A nyelvmandula 
50–100 ilyen egy ség bôl áll
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Mandulahám (tonsillaris hám)
A hámsejtek között nagyon sok az immunsejt (fôleg B-sejtek, 
kevésbé neutrophil fehérvérsejtek és macrophagok), annyira, 
hogy imitt-amott alig ismerhetô fel a hámsejtek rétege. A nyi-
roksejtek tömege több oldalról nyomja a hámsejteket, azok 
csillag alakúvá válnak, és összekapaszkodva rácsszerkezetet 
hoznak létre (rácsszerkezetes, reticularis hám, nyiroksejtes 
hámhálózat) (31. ábra). Nyiroksejtek (elsô sor ban B-sejtek) töl-
tik ki a rácsközöket; ezekben jutnak a nyiroksejtek a tüszôkhöz 
(lymphoepithelialis szövet, nyirok sej tes rácshám). 

A mandulák alapállománya
Az alapállomány nyirokszövete a szokásos nyiroktüszôkbôl és a 
köztes (inter fulli cu la ris) T-sejtes területbôl épül fel. A HEV-en 
keresztül szállítódnak a nyiroksejtek. Térrácsöblök nincsenek.

A mandulák mûködése
A nyiroktüszôk B-sejtjei IgA-pozitívak, a belôlük keletkezô plas-
ma blas tok elvándorolnak a nagy nyálmirigyekbe, ahol átalakulnak 
IgA-t termelô plasmasejtekké. Az IgA-ellenanyag a nyálba kerül. 

A MALT szerves részét képezik még a további nyálkahártyákhoz 
kapcsolódó nyirokszövetek is, így a könnymirigyek, a tejelválasz-
tó emlô és a méhnyálkahártya nyirokszöveti állománya. Mivel a 
nyálhártyákban a citokinek a Th2-sejtek képzôdését segítik, a ke-
letkezett immunválasz hangsúlyosan ellenanyag- (fôleg IgA) ter-
meléssel járó lesz.

BÔRHÖZ TÁRSULT NYIROKSZÖVET (SALT – SKIN-ASSOCIATED LYMPHOID TISSUE)  
Ez a nyirokrendszernek a bôrben lévô része; másik neve: SIS 
(Skin Immune System).

A bôr hámrétege (felhám, epidermis) többrétegû, elszarusodó lap-
hám. Mérete mintegy 1,5–1,7 m2. Az elszarusodó laphámsejtek 
(ke ra ti no cy ták) TLR és NLR felszíni fehérjéket képeznek, kö-
zöttük elô for dul nak melanocyták és neuroendokrin ere de tû, ún. 
Merkel-sejtek, valamint az immunvédekezést meghatározó Lan-
ger hans-sejtek. A hám alatti kötôszövetben (irha, dermis) vannak 
mac ro pha gok, dendriticus sejtek, hízósejtek, sajátos (CLA-pozitív; 
cuta neous lymphocyte antigen) nyiroksejtek és fibro blas tok. 

A SALT mûködése
A bôrhám, a bôrmirigyek által termelt savós váladékkal együtt, 
szervezetünk kültakarójának elsôdleges védôvonala. A bôr 
lap hám sejt jei képesek felismerni a mikroorganizmusok bizo-
nyos mintázatait, gyulladást keltô (IL1α, TNF) vagy éppen 
gátló (IL1Ra/2R2) citokineket és mikrobaellenes molekulákat 
(defen zin stb.) termelnek, sôt mûködhetnek MHC2-fehérjéket 
kife je zô antigén-bemutató sejtként is. Az irha immunsejtjei 
végzik a szokásos feladataikat. A Langerhans-sejtek és a den-
dri ti cus sejtek kötik meg az antigének javarészét, és mutatják be 
azokat a T-sejteknek a környezô nyirokcsomókban. A Langer-
hans-sejtek nyúlványai az irharéteg felsô rétegéig kinyúlhat-
nak, így folyamatosan vesznek mintákat a kültakaróról, majd 
ún. fátyolsejtekké átalakulva a nyirokutakon keresztül jutnak 
a környéki nyirokcsomókba. Itt ismét képeznek nyúlványokat, 
és mint rácssejtek bemutatnak MHC2-höz kötött antigéneket. 
Mivel a bôrben a citokinek a Th1-sejtek képzôdését segítik, a 
T-sejtes válasz leginkább az ún. késôi hiperszenzitivitási vá-
lasz (DHT).

ÖSSZEGZÉS  A nyirokszervek felépítése lényegében hasonló:
• A nyirokszervek többségét kötôszöveti tok burkolja, az ab-

ból ke let ke zô kötôszöveti gerendák pedig képezik ezek „dur-
va” vázát. Nincs kötôszöveti tokja a csontvelônek (csonttok), 
a bôr- és nyálkahártyai nyirokszövetnek, valamint a mandu-
lák némelyikének.

• A gerendák közötti terület szövetállományának vázát szo-
kásosan térrács alkotja. Nincs térrács a csecsemômirigyben 
(hámrács) és a nyiroktüszôk csíraközpontjában.

• A térrácsok közeinek zömét a nyiroksejtek és a járulékos sej-
tek állománya (immunsejtállomány) tölti ki, a lépben teljes 
egészében.

• Mûködés szerint két részre osztható az immunsejtek állomá-
nya: a T-sejtes területre és a nyiroktüszôkre (B-sejtállomány). 
Nincsenek ilyenek az elsôdleges nyirokszervekben.

• A térrácsközök egy részébôl térrácsöblök keletkeznek, ben-
nük nyirok folyik. Nincsenek térrácsöblök a lépben, itt érhá-
lózat és éröblök vannak.

• Az ellátóerek szokványosan ágazódnak hajszálerekre, és sze-
dôd nek össze. Egyetlen különbség és jellegzetesség a haj-
szálerek utáni venulák magas endothelsejtekbôl álló bélése 
(HEV); ezeken jutnak át a sejtek az érfalon. 

FOGÓDZÓ FOGALOMTÁR 

blast (1) a sejtképzôdés éretlen sejtalakja; a végleges, jelleg-
zetes tulajdonságú sejtek kialakulása elôtti sejtforma • -blast 
(8) a blastra vonatkozó szóösszetételi utótag • blastos a blastot 
érin tô jelzô (blastos transformatio – blast képzôdésével járó 
sejtátalakulás) • blastogen a csíraszövetben/sejtben vagy sar-
jadzással keletkezô 

centrum germinativum (1) csíraközpont 

dajkasejtek (nurse cells) hámeredetû sejtek a lépöblökben. Sa-
játságuk, hogy kifejeznek MHC2-molekulákat, részt vesznek 

31. ábra  a) A mandula vájatát bélelô többrétegû, el nem szarusodó laphám és nyiroksejtes 
hámhálózat*. A vájat felsô részén a szabályos többrétegû laphám többé-kevésbé megtar-
tott (nyíl), az alsó részen a hámborítás nyiroksejtekkel átitatott, jelentôsen kiszélesedett, az 
eredeti többrétegû laphám jóformán nem ismerhetô fel (nyiroksejtes hámhálózat*). A lap-
hám nak alaphártyája szinte nincs is. b) Az eredeti laphám helyén, a vájat mindkét oldalán, 
nyiroksejtes hám- (lymphoepithelialis) szövet (nyiroksejtes hámhálózat)
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az antigének bemutatásában, és interleukin-7 elválasztással 
sarkallják osztódásra a nyiroksejteket. Az angol nurse cell ki-
fejezéssel a Sertoli-sejteket is jelölik

endothelium (2) béléshám* mesodermalis eredetû laphám, a 
vér-nyirok erek és a testüregek egyrétegû bélése. A szokvá-
nyos laphámtól eredetében különbözik – nem az ektodermából 
származik –, következésképpen némileg eltérô tulajdonságú 
is • endothelialis az endotheliumhoz tartozó • endothelioid az 
endo the lium ra emlékeztetô • endotheliolyticus (endo thelio-
lytic) az endotheliumot oldó

endothelsejt (2) béléshámsejt* lelapult, laphámszerû (meso-
der ma lis) laphámsejt. Ezek biztosítják az erek belvilágának 
sima felszínét, így akadályozzák meg az erekben a véralva-
dást. A legvékonyabb hajszálerekben teljesen ellapulnak, és 
végeiken összetapadva csövet képeznek; magjuk bedomboro-
dik a csô belseje felé. Felszínén vannak parányi (50–100 nm) 
bemélyedések (caveoloák) a nagy molekulák átszállítására. 
A másodlagos nyirokszervek venu lái ban az endothelsejtek köb- 
vagy hen ger hám sze rû ek, ún. magas endo the lû venulák (HEV); 
ezek juttatják ki a nyi rok sej te ket az érpályából

lymphoblast (2) éretlen nyiroksejt 1. a nyiroksejtérés egyik át-
meneti formája, nagy, ~9 μm átmérôjû sejt, magja kro ma tin-
sze gény 1–2 magvacskával; a gerjesztett kis (4–5 μm átmérôjû) 
nyi rok sejt bôl keletkezik antigén hatására. Osztódásuk után át-
alakulnak (differenciálódnak) végleges feladatot végzô kis 
nyiroksejtekké 2. lymphoblastnak nevezzük a nyi rok sejt kép-
zô dés nek az elô nyi rok sejt bôl (pre-B/T-sejt) a csontvelôben ke-
let ke zô és a cse cse mô mi rigy be vándorló formáját is

lymphoepithelialis szövet (1) nyiroksejtes hámszövet

lymphoreticularis szövet (1) rácsszerkezetekbôl és azok hé-
zagait kitöltô nyirok- és járulékos sejtekbôl felépülô alapszövet

nyirokszövet (lymphatic tissue) nyiroksejteket tartalmazó szö-
vet; a nyirokszervek alkotóeleme, de a szervezet bármely ré-
szében elôfordulhat 

nyirok lympha (lymph) sárgás, alkalikus folyadék a nyirok-
erekben. Sejtekbôl, többnyire nyiroksejtekbôl és folyadékból 
áll. A sejtközi térbôl szedôdik össze a szervezet egészében, és 
a nyirokereken át a vérkeringésbe jut 

nyirokszerû lymphoid/limfoid a nyirokra emlékeztetô 

nyirokhoz tartózó lymphaticus/limfatikus (lymphatic) az an-
gol lymphatic kifejezés átvitt értelemben a nyirokereket is jelö-
li, többes számban (lymphatics) a nyirokrendszere utal 

nyiroksejtérés az újonnan képzôdött nyiroksejtek átalakulása 
tevô képes (immunválasz végrehajtására alkalmas) immunsejt-
té antigének hatására az elsôdleges nyirokszervekben 

nyiroksejtgerjesztés az érett nyiroksejtek mûködésbe hozása 
(aktiválása) a nyirokfolyamatok végrehajtására. A másodlagos 
nyiroksejtekben, a nyiroktüszôkben zajlik 

reticulum (2) finom hálózat, rács, rácsrendszer, rece, szövet/
sejthálózat • reticularis (reticular, reticulated) hálózatos, rács-
sze rû • reticulo- elôtag, valamely reticulum vagy reticularis 
szerkezet szakkifejezéséhez

reticularis rostok (2) rácsrostok nem különálló rostféleség, 
hanem nagyon vékony kollagénrostok; alapanyaga III-as fajtá-
jú kollagén (reticulinnak is nevezték). A rácsrostok elemi szálai, 
a fibrillumok elágazódnak, és a szomszédos kötegekhez újra és 
újra kapcsolódva alakítanak ki háromirányú, vékony rácsszer-
kezetet. A fibroblastok, a reticulumsejtek, a simaizomsejtek és 
a →Schwann-sejtek képeznek rácsrostokat 

reticularis kötôszövet (2) rácsszerkezetes* kötôszövet a rács-
rostokból álló térszerkezetek általános elnevezése 

reticularis szerkezet (2) rácsszerkezet*; formái:

térrács* a III-as fajtájú kollagénrostokból és azokat képzô/
burkoló térrácssejtekbôl álló térbeli rácsszerkezet. A rács- 
(reti cu la ris) szerkezetek egyik, meghatározott formája. 
Tér rács képezi a legtöbb nyirokszerv vázát 

hámrács* hámreticulum sajátos, endo der ma lis eredetû, 
nyúl vá nyos hámsejtekbôl felépülô, finom térbeli rácsszerke-
zet. Benne rostok nincsenek. A hámrács tehát a hám sej tek bôl 
álló rácsszerkezetek (reticularis hám) egyik meghatározott 
formája. Ilyen képezi a csecsemômirigy vázát 

hámhálózat* ez szokványos (ectodermalis eredetû) hám-
sej tek bôl másodlagosan kialakuló rácsszerkezet, például a 
mandulákban. A rácsszerkezet kialakításában rendszerint 
más sejtek (nyiroksejtek, dendriticus sejtek stb.) is részt 
vesznek; a hámhálózatot ezeknek megfelelôen nevezzük, 
például nyiroksejtes hámhálózatnak

reticuloendothelialis rendszer (RES) (2) részecskék felvéte-
lére és lebontására alkalmas sejtek rendszere; magába foglalja 
a macro pha go kat és elôalakjaikat, a nyirokszövetek és a csont-
ve lô reticulumsejtjeit, valamint a máj-, a lép- és a csont ve lôi 
öblöket (sinusok) bélelô endothelsejteket. A fogalom téves 
hiedelmen alapult, miszerint ezek az enothelsejtek a macro-
pha gok hoz hasonlóan képesek mûködni, következésképpen 
egységes rendszert alkotnak. Késôbb azonban bebizonyoso-
dott, hogy az endothelsejtek teljes sejtfalásra (phagocytosis) 
nem képesek, ezért háttérbe szorult a RES szakkifejezés, he-
lyette bevezették a → mononuclear phagocytarendszer (MPS) 
fogalmát. Ebben már nincsenek az endothelsejtek 

mononuclear phagocytarendszer (MPS) (1) (mononuclear 
phagocyte system) a macrophagok (vérmonocyták) és elô-
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alak jaik összessége. Felváltotta a → RES fogalmát. Nevezik 
macro phag rend szer nek is 

retinaculum (2) tartószalag, tartóeszköz (retinaculum network) 
nagyon finom tartószerkezet valamilyen szerv, szövet rögzítésé-
re • mûszer valaminek az eltartására, például mûtétnél 

sinus (2) öböl, üreg, járat, hézag, kiöblösödés, tágulat sinusok 
szervekben, erekben, hártyákon és szervek mellett is lehetnek. 
Méretük, formájuk változatos. Egyik jellegzetes formájuk a tér-
rács közeinek tágulatából alakuló, ún. rácsöblök (reticularis sinu-
sok). Ezeket minden oldalról rácssejtek (reticulumsejtek) bélelik, 
vagyis kötôszöveti sejtek és nem valódi endothelsejtek (meso der-
ma lis laphámsejtek). Ennek ellenére sinusendothelnek is nevezik 

MEGJEGYZÉS  A *-gal jelölt magyar szakkifejezések nem elter-
jedt magyarított szakfogalmak, az elsô szerzô javaslatai.

NEVEZÉKTANI MEGGONDOLÁSOK  Eebben a részben sok az új 
magyar kifejezés (szürketábla). A dolgozatban meg is határoz-
tuk ezeket; az alábbiak csupán összegzésük.

A térrács a rácsszerkezetek 
(re ti cu lum, reticularis háló-
zatok stb.) egyik formája: 
csak a térrácssejtek által kép-
zett és behüvelyezett, III-as 
fajtájú kollagénrostokból álló 
finom hálózat. Ilyen alkotja 
bizonyos szövetek/szervek, 
például nyirokcsomók, finom 
alapállományát (stro ma). 

Hasonlóan a hámrács is a hámsejtekbôl kialakuló rácsszerke-
zet (reticularis hám) egyik fajtája; endo der ma lis eredetû, nyúl-
vá nyos hámsejtekbôl felépülô, finom térbeli rácsszerkezet. 
Hám sej tek bôl képzôdik hálózat a mandulák többrétegû, el nem 
szarusodó laphámjában is a nyiroksejtek elözönlése miatt. Ez 
nem hámrács, hiszen más (ecto der ma lis eredetû) hámsejtekbôl 
formálódik a nyiroksejtek térhódítása következtében (nyirok-
sejtes hám- [lympho epi the lia lis] szövet), találóan nyiroksejtes 
hámhálózatnak nevezhetjük.

A térrácssejt a rácsszerkezetekben lévô sejteknek (reti cu lum sej-
tek) egyik formája, nevezetesen a III-as fajtájú kollagénrostot 
képe zô és behüvelyezô, módosult fibrocyta. Ugyanígy a 
hámrácssejt is csak egyfajta hámsejt, az endodermalis eredetû, 
nyúlványos hámsejt.

A térrácsöböl a sinusok egyik formája, csakis a térrács hézaga-
inak (térrácsközök) tágulata/kiöblösödése, következésképpen 
térrácssejtek bélelik, és nem endothelsejtek; rendszerint szöve-
vényes üregrendszert alkotnak. A térrácsöböl tehát nem a szin-
tén a sinus szakfogalom körébe tartozó hajszálértágulat vagy 
pusztán endothellel bélelt üreg/rácsüreg.

A térrácsrost a térrácssejtek által behüvelyezett (és képzett) 
III-as fajtájú kollagénrost. Példa: 

A vörös lépbél térrácsos sejtkötegek halmaza; köztük vértócsák (lépöblök, lép-
sinusok) vannak. 

A példamondatból a fogalmakat ismerô olvasó minden további magyarázat nél-
kül érti, hogy a lépgerendák közti teret – a vörös lépbélnek megfelelô részen – 
a III-as fajtájú kollagénrostokat teljesen behüvelyezô, módosult kötôszöveti 
sejteknek (fibro cyta) megfelelô hámsejtekbôl álló rácsszerkezet (reticularis 
hálózat) szövi át, alkotja annak vázát. Ennek a rácsrendszernek a közeit sejt-
tö me gek bôl álló kötegek töltik ki; ezeket a rácsszerkezet fibrocytaszerû hám-
sejtjei burkolják, fogják össze. Az áláhúzott rész egyszerûen kifejezhetô: 
térrácsos sejtkötegek töltik ki.

Az is egyértelmû, hogy a lépöblök nem térrácsöblök, vagyis azokat nem a tér-
rács sejtek bélelik, hanem más szerkezetûek.

PALS (periarteriolaris lymphoid hüvely, periarteriolar lym pho-
id sheath) ér körüli nyiroksejthüvely; valójában tükörfordítás. 
A betûszava és a magyar neve is jól alkalmazható. 

A crypta (fossula) tonsilaris anatómiai jelentése: kis, csôszerû, 
nyitott bemélyedés (Brencsán: Orvosi szótár). Az Anatómi-
ai nevek szótárában (Donáth, Medicina, 2005) a felszínnel 
közlekedô, hámmal bélelt mély járat. A szakirodalomban be-
türemkedés, bevágás, bemélyedés stb. szavakkal is leírják. 
A vájat szó mélyedést, bemélyedést jelent, a crypta anatómiai 
fogalmát teljesen kifejezi, és egyszerûen használható. • vájat-
hám a vájatot bélelô hám.

A szegélysáv a marginális zóna magyar megfelelôje. A margi-
nális (széli, szélen fekvô) zóna (öv, sáv, övezet stb.) szakkife-
jezést leginkább széli sávnak/övezetnek mondjuk, a szegélysáv 
azonban jóval egyszerûbb, rövidebb, és találó is.

szegélysáv-B-sejtek teljesen érthetô; a betûszavas, nemzetközi írásmódja az 
MZ-B-sejtek (MZ = marginális zóna) egyszerûbb.

Példa: a lép marginális zónájának B-sejtjeivel = a lép szegélysávjának B-sejtjeivel…

Összegezve megállapítható, hogy a magyar szakkifejezések-
kel az idegen fogalmak jól visszaadhatók, sôt kiterjeszthetôk a 
részletek pontos meghatározására is. Eleinte nyilván szokatla-
nok, és talán nehezen értelmezhetôk is. A valóságban azonban 
nagyon is ésszerûek, és ha alkalmazzuk ezeket ebben a szel-
lemben, csak idô kérdése, hogy elterjednek. 

KÉRÉS  Bármennyire is ésszerûnek látszik egy-egy magyarítás, 
nem biztos, hogy a legmegfelelôbb. Ezért kérjük olvasóinkat, 
mondják el véleményüket, mit gondolnak a fentiekrôl. Javaslata-
ikat, kivált más magyar megfelelôk ajánlását örömmel fogadjuk.
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• térrács, térrácssejt
• térrácsközök
• térrácsöböl
• térrácsrost
• hámrács
• hámrácssejt (hámreticulumsejt)
• nyiroksejtes hámhálózat
• béléshámsejt (endothelsejt) 
• szegélysáv (marginális zóna) 
•  szencsés macrophag (tingible 

body macrophage)




