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„Discere et docere usque ad exsequias”

A szerző kritikusan áttekinti az organizmust fenyegető kórokok által kiváltott akut és krónikus szervezeti gyulladá-

sos válaszreakció megjelenési formáit. Megállapítható, hogy a kiváltó okok, tényezők jellegétől függően különböző, 

nagyon változatos megjelenési formájú gyulladás lehetséges. Van akut és krónikus, steril vagy nem steril és többes 

okkal bíró gyulladásos reakció. A kóroki tényezők sokasága alapján klinikailag és patológiailag rendkívüli módon 

különböző patobiokémiai sajátossággal bíró folyamatokról van szó. Olykor megkérdőjeleződik a gyulladás hasz-

nos vagy káros volta. Gyakorta előfordul, hogy valójában a gyulladás maga a „betegség”, noha az a szervezet véde-

kező, elhárító, reparációs eszköze. A nem steril akut gyulladást patogén mikroorganizmusok váltják ki hasonlóképpen 

a klinikai megjelenési formák változataival. A különbségek magyarázata a mikrobák nagyon eltérő tulajdonságai, 

a védekező organizmus tulajdonságai, a naturális és adaptív immunitás épsége vagy defektusos volta. Ebben a formá-

ban világlik ki leginkább, hogy a gyulladás maga a „betegség”, noha az csak a szervezet védekező, elhárító válasza, 

amit a cortico-hypothalamo-adrenalis tengely irányít. A gyulladás a védekezés módja, a naturális, veleszületett im-

munválasz része, attól nem elkülöníthető, és ami az adaptív, specifi kus immunválasszal együttműködve, kölcsönös 

egymásra hatásban zajlik. A szervezeti akutfázis-reakció a gyulladás akut szakaszának fogható fel, az egész szervezet 

bevonásával. Kemokinek, citokinek, adhéziós molekulák képezik a hírhálózatot, egymás hatásait kölcsönösen befo-

lyásolva, módosítva. Sajátos jelenség a döntően hepatocyták termelte úgynevezett akutfázis-reaktánsok szérumbeli 

gyors és nagymértékű koncentrációváltozása. Gyakorlatilag néhány kivétellel az összes fontos plazma fehérje-gli-

koprotein koncentrációja emelkedik vagy csökken, beleértve a HDL-szintjét is. Az elváltozások széles körű volta 

alapján gyakorlatilag érdektelen az akutfázis-reaktáns megjelölés. Az atherosclerosis korán kezdődő, változó sebes-

séggel előrehaladó, nem megfordítható egyedi krónikus vasculitis szindróma. Kiváltó ok nincs, kockázati tényezők 

vannak, amelyek különböző csoportokba verődve működnek a háttérben. A patobiokémiai folyamatokban vannak 

különbségek és rokonságok egyaránt, a végeredmény, a propagáció azonban teljesen más. A krónikus gyulladás 

 szindróma így inkább „betegség” jelleget ölt, haszna a szervezet számára alig felismerhető, bár a krónikus mivoltá-

nak, a propagáció sebességének a megszabásában lehet – akár fontos – szerepe is. Orv. Hetil., 2013, 154, 1247–1255.

Kulcsszavak: akut és krónikus gyulladás, naturális és adaptív immunitás

The way of self-defence of the organism: infl ammation

The acute and chronic constitutional reactions of the organism elicited by sterile causes and pathogenic structures 

threatening the soundness of the organism are surveyed by the author. It is emphasized that depending on causes 

which can be very different, there are various syndromes occurring in the clinical practice. On the basis of multitudi-

ness of pathogenic factors and individual differences, the infammatory reactions are clinically, pathologically and 

pathobiochemically can be hugely variable. The acute infl ammatory response may be sterile. It is often diffi cult to 

recognize in these processes whether the infl ammation is harmful or benefi cial for the organism as a whole. It is pos-

sible that the infl ammatory response itself is the defending resource of the individual. The non-sterile acute infl am-

mation is evoked by pathogenic microorganisms. The variety of clinical syndromes are explained by the high diver-

sity of pathogenic microbes, the individualities of the defending organisms, and the natural and adaptive immunity 

of the organism which may be intact or possibly defective. In the latter case the infl ammation itself is the disease, 

as a consequence of a pathological process conducted by the cortico-hypothalamo-adernal axis. The acute infl amma-

tion is a defending, preventing and repairing process, constituting an important part of the natural innate immune 

response. It is inseparable from the natural innate immune response, which is in close cooperation with the adaptive, 

specifi c immune response with mutual effects on each of the other. The conductor and the response reactions of the 

two immune responses are also the same. There are alterations in serum proteins/glycoproteins synthesized mostly 
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by the hepatocytes. Because the concentration of almost all proteins/glycoproteins may change, the use of the dis-

criminative term “acute phase reactant” is hardly relevant. For example, the HDL molecule is a negative “acute phase 

reactant”. On the gound of clinical, pathological and biochemical caracteristics, the chronic sterile infl ammation is a 

very different entity. It has been established that atherosclerosis is one of the ab origine chronic infl ammatory syn-

drome. It is a long-lasting pathological entity progressing, rather than resolving with different celerity, namely a 

unique vasculitis syndrome. We are speaking about risk factors instead of causes, which constitute larger or smaller 

groups to elicite the preventing reaction of the host. The propagations and fi nal outcomes are quite different from 

that of the acute process. The disadvantages or benefi ts for the organism are scarcely predictable, albeit the chronic 

process may have roles in its prolonged nature. Orv. Hetil., 2013, 154, 1247–1255.

Keywords: infl ammation, acute and chronic infl ammation, natural innate immune response, adaptive immune re-

sponse

(Beérkezett: 2013. május 13.; elfogadva: 2013. június 11.)

Rövidítések

APR = akutfázis-reaktánsok; CRP = C-reaktív protein; DAMP 

= danger-associated molecular pattern; GP = glikoproteinek; 

GG = glükózaminoglikán; HDL = high density lipoprotein; 

HMGB = high-mobility-group box; HSP = heat shock protein; 

I = infl ammatio; LPS = lipopoliszacharidok; NFkB = nukleáris 

faktor kappa B; NOD = nucleotide-binding oligomerisation 

domain; PAMP = pathogen-associated molecular pattern; 

PG  =  proteoglikán; TGF = transforming growth factor; 

TLR  =  Toll-like receptor; TNF = tumornekrózis-faktor; 

TNFR = tumornekrózisfaktor-receptor

Az élő szervezet hibátlan működéséhez, fennmaradá-

sához nélkülözhetetlen minden szerv, szövetféleség 

 összes sejtjének az érintetlensége, hibátlan funkciója, 

a  sejtmembrán és az intracelluláris struktúrák épsége. 

Ezen maximális kívánalom szinte soha be nem teljesül. 

Nincs egyetlen nap sem, hogy a szervezet egyetlen 

 sejtje ne károsodna. Egyetlen harapás kenyér a fogíny-

epitheliumsejtek sokaságát sértheti meg. Tanúja ennek 

akár minimális vérzés. Ez árulkodik a kiserek, kapillá-

risok sérüléséről. A helyi baktériumfl óra-sejteknek a kise-

reken át történő besétálása válik lehetővé. A beju-

tott  baktériumsejt testidegen, a saját sérült sejt sem 

„ saját”, mindkettő káros: A baktérium kitessékelésére 

van sürgős szükség, hogy a szövet érintetlensége helyre-

álljon. A neoplazma, az elöregedett, a sérült memb-

ránsejt is „idegen”, kárt okoz. A sejtpusztulás lehet 

apoptózis, apoptonecrosis és necrosis. A szervezet fel-

adata a felismerés, diszkrimináció és a szükséges elhá-

rítómechanizmusok beindítása. Ezt kizárólag a véde-

kező, elhárító, reparációs folyamatok teljesíthetik. Sok 

idegen anyag juthat be a szervezetbe, károsodhat a me-

chanikus védelem, előfordulhat fi zikai jellegű sérülés 

[1, 2, 3, 4].

Felismerési folyamatok

A felismerés, elhárítás, restitutio a naturális, veleszületett 

és az adaptációs, specifi kus immunrendszer feladata. 

A  steril, testidegen anyagok eltávolítása a steril, akut 

gyulladás (infl ammatio – I), a patogén mikrobák kikü-

szöbölése, a naturális és az adaptációs immunrendszer 

együttes feladata. A „pathogen-associated molecular pat-

tern” (PAMP), a kórokozó egyedi tulajdonságai, a be-

jutott idegen anyag, saját, sérült sejt identifi kálása 

a „danger-associated molecular pattern” (DAMP) útján 

lehetséges. A patogén organizmus bejutásával beindul 

a  védekező, elhárító program, a naturális immunrend-

szer akcióba lépése révén [1]. A testidegen anyagok 

 esetében a bejutást lehetővé tevő, képződött laesio jelzé-

sére az akut gyulladásos válasz, azaz szintén a naturális 

immunreakció indul be. A felismerés punctum saliense 

a  diszkrimináció. Eldöntendő, hogy testidegen anyag 

vagy patogén organizmus a betolakodó, hogy milyen pa-

togenitású, virulens vagy kevésbé virulens, toxintermelő 

vagy nem (endo-, exo-) a támadó ágens. A testidegen 

anyag is identifi kálódhat. Minden esetben vannak hason-

ló szignálutak és eltérő szignálmechanizmusok [3, 4].

A szervezetben a felismerési és elkülönítési, az elhá-

rító  történések csaknem egybefolynak [1]. Steril I-ben 

a CD24, ami egy kis molekuláris tömegű glikozil-fosz-

foinozitolhoz kötött protein, kostimuláns jeleket juttat 

a  T-lymphocytákhoz és közreműködik az autoimmun 

jelenségek kialakulásában. Feltűnő, hogy a CD24 mo-

lekulatömege több mint 90%-ban oligoszacharidokból 

tevődik össze, kapcsolódik a high-mobility-group box-

hoz (HMGB), a heat shock protein (HSP) 70 és 90-hez. 

Az így kialakult CD24+HMGB+Siglec 10 komplex gá-

tolja a stimuláns hatásokat, a nukleáris faktor kappa B 

(NFkB) aktivációját. Ez az út részben sziálsavkötő lektin 

(Siglec) kapcsolódása után realizálódik, mert a CD24 

kötődik a Siglec-hez. A CD24 kimutatható májbeli sej-

teken (de nem hepatocytákon) és haemopoeticus sej-

teken [5, 6]. A Siglec-ek mind sziálsavkötő lektinek. 

A  szérumban a sziálsavkötő képesség a döntő, általá-

ban negatív regulátorai az immunválasznak. Főként hae-

mopoeticus szövetben fordulnak elő. A jelenség pél-

dája  annak, hogy a diszkriminációban a PAMP- és 

DAMP-felismerő utak találkoznak. A szereplő moleku-

lák csaknem valamennyien glikoproteinek (GP). Mind 
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proteinhez kötött oligoszacharidláncokat hordoznak. 

A  láncokban az elektronegatív sziálsav(ak) található(k) 

terminálisan. Ez a szerkezeti tulajdonság jellemzi a szö-

veti és vérben fellelhető „fehérjék” döntő részét [7, 8, 9, 

10]. Idetartoznak az úgynevezett akutfázis-reaktánsok 

(APR), amelyek döntően hepatocytákban termelőd-

nek. A negatív APR-ek koncentrációja csökken (például 

transzferrin, α2-histidin-rich GP (HR-GP stb.), a pozitív 

APR-eké (például CRP, orosomucoid stb.) emelkedik. 

Az orosomucoid molekuláris tömegének 40%-a oligo-

szacharid, a láncok végén mindig sziálsav található. 

A  GP-k jelentős része nem hepatocytákból származik. 

A  felismerési és elhárító folyamatokban is közremű-

ködnek [9, 10, 11, 12, 13, 14].

Elhárítás

A heveny gyulladás megjelenése általában jellegzetes, 

a  klinikai felismerés hamar megtörténhet. A vasodila-

tatio (arteriolák) korán, másodperceken belül, az érfal-

permeabilitás fokozódása, granulocyták, monocyták ext-

ravasatiója perceken-órákon belül bekövetkezik. 

A mastocyták is korán aktiválódva öntik ki tárolt anya-

gaikat a sértett területre. Rubor, calor, tumor, dolor és 

functio laesa észlelhető. Ezek az évezredek óta ismert 

jelek híven mutatják a heveny gyulladás megjelenését, 

 lokalizációját, esetleg kiterjedését. Az érfalban tágulat, 

az átjárhatóság fokozódása mutatható ki a sérült szövet 

területén. Időrendben a sérülés helyén a legelső tünet 

a  kiserek (arteriolák) kitágulása, a permeabilitás fo-

kozódása. Ezek hátterében pedig az endothelium ak-

tiválódása, a postcapillaris venulákban az átjárhatóság 

fokozódása mellett a granulocyták, monocyták extrava-

satiója zajlik. Az endothelium és a szöveti monocyták, 

dentritikus sejtek, macrophagok aktivációja, kemo-

kinek,  citokinek (tumornekrózis-factor – TNF, in-

terleukinok – IL-1, IL-6) szabaddá válása kísérik a szub-

mikroszkopikus történéseket [15, 16, 17, 18]. 

A  fehérvérsejtek és az endothelium tartalmaznak adhé-

ziós molekulákat, amelyeket kemokinek, citokinek (lásd 

előbb + INF-ek) mobilizálnak, irányítanak. Az adhé-

ziós  molekulák sokfélesége aktivizálódik [19, 20, 21]. 

E-,  L-, P-szelektinek az endotheliumon, fehérvérsej-

teken és thrombocytákon vannak jelen, illetve jelennek 

meg. Granulocyták, lymphocyták, monocyták meghatá-

rozott rendben kipányvázódnak, majd görgő mozgással 

haladva kitapadnak az endotheliumhoz és átjutnak a 

postcapillaris venulák falán. A szövetekben a mastocyták 

már meg sem várva az érkező sejteket, az aktiváló ágen-

sek hatására, amelyek a bejutott kórokozókból vagy 

 helyben károsodott sejtekből eredeztethetők, aktivizá-

lódnak [22, 23, 24]. A folyamat rendkívüli módon ösz-

szerendezett. A citokinek a keringésbe jutva eljutnak 

minden szervhez, stimulálják a cortico-hypothalamo-ad-

renalis tengelyt, amely az egész szervezetben vezényli a 

folyamatokat. Megjelenhetnek általános tünetek (láz 

stb.). Az akut gyulladás, a szervezeti védekező, elhárító 

válasz jellege, tünetei nagymértékben függenek a sérü-

lés  mikéntjétől, méreteitől, intenzitásától, a kiváltó ok 

tulajdonságaitól. A hepatocyták az APR-ek tömegét ter-

melik, amelyek egy-két kivétellel mind glikoproteinek, 

és  egyedi funkciójuk összerendezetten illeszkedik a 

 gyulladás folyamatába. Sajátos, hogy a két nem GP-szer-

kezetű APR, a szérum-amyloid-A és CRP eredeti 

 plazmakoncentrációja akár ezerszeresére emelkedhet. 

(A  CRP „eszményi” esetben ki sem mutatható a szé-

rumból.) APRe-ben (akutfázis-reakció), a patogén bak-

tériumok által provokált heveny gyulladásban a leg-

kifejezettebb [9, 13, 22]. Az I azonban kétélű kard. 

Gyenge, renyhe stimuláció, a szervezet túlméretezett 

reakciója, a naturális és adaptív immunitás congenitalis 

vagy szerzett defektusai, a szervezet súlyos károsodása 

exitus lethalissal is végződhet. Keletkezhet abscessus, 

szepszis, amelyek után a szervezeti restitutio ad integ-

rum már bizonytalan [12, 25, 26, 27]. Az eredetileg el-

szenvedett trauma lehet mechanikai, fi zikai, kémiai 

 ártalom, szélsőséges hőhatás. Az irritációs ágens szer-

kezetileg lehet kristályos vagy amorf, proteinszerű vagy 

proteinaggregátum. Bármely behatásról esik szó, a szer-

vezeti károsodás szélsőségesen változhat [3, 28, 29].

A kötőszöveti mátrix, az erek membrana basalis épí-

tőkövei, a sejtes, rostos állomány mind-mind sérülhet-

nek  [30, 31]. A mátrixban, a sejtfelszíneken a proteo-

glikán- (PG-) szerkezet sérülései fontos momentumok. 

A PG-k funkcionálisan igen aktív molekulák. Biztosítják 

az organizmus stabilitását, állandóságát. Szerkezetileg 

proteinmag(ok)hoz kötött glükózaminoglikán- (GG-) 

struktúrákról van szó [29, 30]. A GG-láncok száma, 

hossza változó, hexózamin+hexuronsav+SO
4
 moleku-

lákból épülnek fel diaszacharidokként. A hialuronan 

 ki vételével mind tartalmaznak SO
4
-csoportokat, míg a 

k eratan SO
4
 uronsavat nem tartalmaz. A kapcsolódó 

 láncok típusa, mennyisége alapján egyedi, esetleg óriás-

molekulák szerveződnek egyedi funkciókkal rendel-

kezve, elkerülhetetlenül részesedve a gyulladásos fo-

lyamatban. A  hialektánok két proteinmaghoz csatolt 

hialuronant és oligoszacharidot tartalmaznak [31, 32, 

33]. Ez utóbbiak lektinekhez kapcsolónak. Több, rész-

ben rokon molekula sorolható ebbe a csoportba [34, 

35]. A C típusú lektinek Ca++-dependens módon képe-

sek szénhidrát-molekulák felismerésére. A legismerteb-

bek a versican és aggrecan. Az utóbbi a porcszövet fő 

PG-je. A PG-k között a sejtfelszínen (például a synde-

can),  a membrana basalisban (például perlecan, deco-

rin),  a kötőszöveti mátrixban (például hialuronan) 

 mindegyik egyedi molekuláris szerkezettel, funkcióval 

rendelkezve [30]. A szöveti PG-megoszlás nagyon el-

térő. A heparan SO
4
 például a gyulladásban szerepet vál-

laló molekulákkal lép kapcsolatba, tárolva, adagolva, 

esetleg semlegesítve a biológiailag aktív molekulák sok-

féleségét, a szöveti integritás megőrzését vagy restitu-

tióját. Az egyes szövetféleségekben a PG-k mennyisége 

nagyon eltérő. A porcszövetben 15–50%, a csontszövet-

ben körülbelül 1%, az osteopontin, osteonectin, α2GP, 
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sziálsav 1–5%, az aortában kevesebb mint 3%, a dermá-

ban  0,5% az előfordulás (száraz szövetre vonatkoz-

tatva)  [29]. Külön említést érdemel a hialuronan, ami 

thrombocytákban, granulocytákban előfordulva proin-

fl ammatorikus tulajdonságokat hordozva a monocyták, 

macrophagok aktiválását okozza (IL-6-IL-8 segítséggel) 

és kötődik CD44-hez, Toll-like receptorokhoz (TLR). 

A  hyase produkálta fragmentumok különböző szervi 

gyulladásokban jutnak szerephez (például arthritis, fi b-

rosis pulmonum, enteritis regionalis) [3, 6]. Mindegyik 

steril gyulladásos folyamat. Jellemző, hogy ezek mind-

egyikében gyakorta előfordulnak autoimmun jelensé-

gek. A granulocyta, INF és TGF (transzformáló növe-

kedési faktor) sajátos Janus-arcot viselnek. A gyulladás 

kezdetén pro-, a vége felé antiinfl ammatorikus arcot 

 mutatnak. A granulocyták részlegesen aktiválódnak 

TNF, leukotriének hatására, amelyek mastocytákból 

vagy  granulocytákból erednek, kevés elasztáz szabadul 

fel. Ez lehasítja a granulocytákról az antiadhéziós kö-

penyt, a CD43-at (leukosialin), így a granulocytaintegri-

nek  segítségével kötődnek a mátrixproteinekkel. Ezek 

után további stimulánsok (kemokinek, TNF, Co5a) 

 révén degranuláció és oxidatív stressz következik be. 

 Felszabadulnak proteinázok, antibiotikus proteinek 

(négyféle defenzin, hidrogén-peroxid). Az oxidázok sti-

mu lálják  a mátrixproteineket, semlegesítik a proteáz 

 inhibitorokat. További anyagok szabadulnak fel. Lym-

phocyták produktumaikkal karöltve aktiválják a macro-

phagokat, amelyek proteázok, eiconaisoidok, citokinek, 

oxidatív gyökök (ROS), nitrogénintermedierek terme-

lésével szólnak bele a folyamatokba. A metalloproteiná-

zok feldarabolják a mátrix-PG-ket. Beindul a specifi kus 

immunválasz antigénprezentáló dendritikus sejtek, T- 

és  B-lymphocyták bekapcsolódásával (a gazdag sziál-

savtartalom a leukosialin, a sejtmembrán elektronegatív 

töltését magyarázza) [34, 35].

Steril gyulladás

Gyulladást gerjesztenek különböző anyagok különféle 

következményekkel, mint sejtsérülés, apoptózis vagy 

necrosis. A steril partikulumok lehetnek organikusak, 

anorganikusak. Így például a Naurat, vas-oxid, Ca- 

pirofoszfát, azbeszt. Szerkezetileg kristályosok-amorfok. 

A  szövetbe jutott anyag maga lehet ártalmatlan, és 

a  provokált gyulladásos válasz öltheti magára a „beteg-

séget”. Jellemző példa hyperurikaemiás köszvényes 

szindróma. A mono-Na-urát kristályok a porcszövetben 

intenzív, akut, sokszor igen fájdalmas gyulladást ger-

jesztenek. Az akut periódusok ismétlődnek, el is ma-

radhatnak vagy krónikussá válva maradandó szerkezeti 

torzulást, arthritis uricát eredményeznek. A Ca-piro-

foszfát úgynevezett pseudoköszvényt eredményezhet. 

Más szövetekben is keletkezhet lerakódás. Szilikát- vagy 

azbesztbelégzés akár súlyos fi brosis pulmonumot kelt-

het. Alumínium, talkum vagy az organikus koleszterin, 

szérum-amyloid-β hasonlóan lehet „kórokozó”. A sérült 

szövetben keletkező struktúrák antigénekként funkcio-

nálhatnak, az érfalban lerakódó immunkomplexumok 

mind gyulladásinduktorok lehetnek. Alzheimer-szind-

rómában amyloid-peptid aggregátum lerakódásáról van 

szó [1, 2, 3].

Külön-külön tárgyalást igényelnének az artériafalban 

lerakódott lipoproteinek indukálta ab origine krónikus 

gyulladás atherosclerosis képében, a diabetes mellitus, az 

obesitas és ezek társulásai, amelyek úgyszintén krónikus 

gyulladás példái.

Apoptózis, sejtnecrosis, steril irritánsok, ischaemia, to-

xinsejtelhaláshoz és specifi kus gyulladáshoz vezethetnek. 

A membrán sérült vagy elhalt sejtjeiből proinfl am-

matorikus alkatrészek, amelyek eddig membránborí-

tékban voltak, a környezetbe juthatnak. Károsíthatja 

a  membránt mechanikus inzultus, extrém hőhatás. 

A membránrupturát követően gyulladást indukáló sejt-

alkatrészek, molekulák egyikét-másikát DAMP révén 

észleli a szövet, és beindulhat az elhárító reakció. A sej-

tek gazdagok húgysavban, és purinkatabolizmus révén 

képződése még post mortem cellulae is folytatódhat. 

Hasonló effektusokkal bírhatnak a DNS, aspecifi kus 

nonmetilált CpG-gazdag fragmentumok, régiók, 

HMGB1, SAP130, S100 és HSP-k. (A SAP130 egy 

 protein, az U2 kis nukleáris RNS-proteinhez asszociált 

proteinkomplexusban.) A nem muscularis miozin ne-

hézlánc, amely extracellulárisan IgM-hez (naturális) 

 kötődik és immunkomplex-képződés, komplementak-

tiváció lehetséges. Szabaddá válnak intracelluláris prote-

ázok, ami az extracelluláris mátrix megbontását hozza 

magával. Mint már fentebb említettem, az elhalt sejtal-

katrészeket a naturális immunitás ismeri fel. A mikrobá-

kat Toll-like (TLR) és más receptorok támogatásával in-

fl ammatorikus reakció követi a PAMP-rendszer 

 segítségével. Az adatok szerint TLR3 és -9 a felismerő 

szerkezetek toxikus máj- és ischaemiás bélsérülés kap-

csán. A szignáltranszdukcióban közreműködő úgyneve-

zett adaptorfehérje a MyD88. MyD88-függő az IL-1 és 

IL-8 hatások érvényesülése. Az elhalt sejt és mono-Na-

urát kiváltotta neutrophildomináns folyamatokban az 

IL-1-jelút meghatározó. Ugyanez érvényes a szilikadi-

oxid kristály, alumínium-, azbeszt-, koleszterinkristály-

depozícióhoz társuló gyulladásban. A nucleotide-bin d-

ing oligomerisation domain (NOD) több alakja 

ismeretes. Közülük több is részt vesz a steril gyulladás-

ban. Ebben az esetben a NOD-szerű proteinkomplex a 

kaszpáz-1-et aktiválja, ami az IL-1-képződés kulcs-

lépése.  Rokon mechanizmusok érvényesülnek a DNS, 

a  CpG-gazdag DNS-szegmentumok és más hasonló 

 esetekben. Az IL-1-képződésben a TLR mellett 

 MyD88-dependens receptorok társulása és más ténye-

zők  is részt vállalnak. A kiemelhető jelút a pro-IL-1β-
kaszpáz-1 (ciszteinproteáz) – IL-1β. Az apoptózisana-

lógiához hasonlóan, amikor apoptózist indukáló kasz -

pázok képződnek, az NLR-protein komplexum hatására 

az infl ammatorikus kaszpáz-1-keletkezés indukálódik. 

A kialakult, összetett molekula az infl ammasoma. Így te-
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hát a DAMP útján indult folyamat összeér a PAMP-jel-

úttal. (Említést érdemel, hogy a mono-Na-urát kötődik 

koleszterinhez [1, 2, 4].)

Az úgynevezett autoinfl ammatorikus szindrómában 

(cryopyropathia) esetében általában NLRP3 infl amma-

soma szerepe a legfontosabb. Az esetek mintegy 60%-

ában mutattak ki az NLRP3-kódoló szekvenciákban 

 mutációt, de az esetek közel 40%-ában mutáció nem 

volt  kimutatható. Az autoinfl ammatorikus szindróma 

eseteiben a láz mellett a heveny gyulladás minden kli-

nikai és laboratóriumi jele fellelhető, de nincs kimu-

tatható primum movens. Ilyen autoinfl ammatorikus 

szindrómának megfelelő tünetekkel ápolt betegünk 

( fi atal nő) esetében a szérumban a TNF-α-koncentráció 

rendkívüli emelkedését észleltük. Numerikus érték nem 

volt megadható, az egészségesek kontrollértékeinek 

 tízszeresét is meghaladta. A szérum-IgG-koncentráció 

 lassan romló jelleggel 500–600 mg/dl-ig csökkent. Az 

autoimmun vizsgálatok közül csak az ANA-próba volt 

enyhén pozitív. Leírták ilyen esetekben a TNFR gene-

tikai abnormalitását. Genetikai vizsgálatokat nem volt 

módunk elvégeztetni.

A fentebb említettekhez kapcsolható, hogy az ismert 

IL-1 famíliatagok, az IL-1, IL-1α és -β, IL-1R és IL-Ra. 

Ezek rokon géntermékek, az utóbbi kompetitív anta-

gonista. Az NLR-alegység alapján különböző infl am-

masoma keletkezhet. Az infl ammasoma-protein képző-

dés molekuláris menetrendje még nem teljesen feltárt. 

Az IL-1α-t többféle sejt termeli, a kialakult, nem vég-

leges forma, amely nem szekréció révén szabadul fel, 

az IL-β-tól eltérően a sejtmembránon is előfordul. IL-1 

és IL-1R nemcsak elhaló sejtekből, hanem macropha-

gokból is eredeztethetők. Nem hagyható fi gyelmen 

 kívül  a ROS mellett a phagosoma egyéb tárolt alkat-

részei szerepe sem. A macrophagok phagocytatevékeny-

ségének gátlása csökkenti az IL-1-képződést. Fontos té-

nyező még a pH csökkenése a sérült szövetben. IL-1R 

sokféle sejt membránján fordul elő. Hasonlóan steril 

gyulladás képződik trauma, immunogén antigén beju-

tásakor, valamint autoimmun folyamatokban.

Patogén mikrobák okozta gyulladás

Patogén mikroorganizmusok bejutása a szervezet-
be  mindennapos lehetőség. Mikroorganizmusfelhőben 
élünk, tömegesen élnek több szervben. Az utóbbiak 
többségében nem patogén (commensualismus), de azzá 
válhatnak bizonyos feltételek esetében. Per os belégzés 
lehet a bejutási kapu, de például almába, kenyérbe való 
egyetlen harapás elegendő mikrosérülést okozhat, és így 
kapu nyílik a külső-belső kórokozó szövetbe jutásához. 
Ezt a szerv érzékeli és mozgósítja a szervezet eszkö-
zeit, hogy károsodás, fennmaradási veszély ne képződ-
jék. Ez a feladat a veleszületett, naturális és az adaptív-
specifi kus immunrendszerre hárul. Az azonnali elhárító 
válasz reakciót indít, gyulladás generálódik. A kétágú 
immunrendszer szorosan együttműködik és kisebb „tá-

madás” esetén a naturális immunválasz eliminálja a be-
tolakodót és hamar helyreáll a restitutio ad integrum.

Az azonnali válaszreakciónak elegendő mértékűnek, 
deregulációra képesnek kell lennie. Az adaptív válasz 
 felsorakoztatásához kissé hosszabb időre van szükség, 
akár több napra. A bejutott kórokozó helyi sérülést 
okozhat, növelhet, amit a szerv együttesen észlel. A kór-
okozó egyedi felszíni kompozíciója, biológiai haté-
konyságú molekulák elválasztására való képessége és a 
sejtkárosodás, elhalás mértéke együttesen jelentik, kül-
dik „üzeneteiket” a naturális immunrendszernek. Hely-
ben monocyták, macrophagok, mastocyták fogadják a 
jeleket, juttatják el azokat „illetékes”, más szerkeze-
tekhez (granulocyta, lymphocyta). Egymásnak és más 
receptoroknak szóló szignálutak képződnek (komple-
mentrendszer, kollectinek, kemokinek, citokinek), és 
mozgásba lendül az egész naturális és adaptív immun-
rendszer. Ez utóbbi a naturális válaszból és a patogén 
ágensből származó üzeneteket egyaránt észleli és így lép 
működésbe. A kórokozó felismerése a PAMP révén le-
hetséges. A Gram-negatív baktériumok esetében pél-
dául  lipopoliszacharidok (LPS), míg a Gram-pozitív 
 kórokozók esetében, például az egyedi sejtfal pep-
tidoglikánok teszik lehetővé a felismerést. A PAMP-k 
transzmembrán phagocytosis receptorok (például man-
nózkötő lektin, dektin), vagy szolúbilis opszonizáló 
komplementaktiváló fehérjék, GP-k; a védekezés gene-
ralizálódik [1, 11, 14]. A TLR-k ősi, transzmembrán 
szerkezetek extra- és intracelluláris szakaszokkal, gra-
nulocytákon, macrophagokon, dendritikus sejteken ta-
lálhatók. Így válik lehetővé baktériumok, vírusok, gom-
bák, protozák felismerése és a védelem sejtjeinek az 
aktiválása. Abszolút szabály, hogy a gyulladás legelső 
mozzanata a sértett szövet kisereinek, döntően a post-
capillaris venulák endotheliumának az aktiválása (HEV). 
Az endotheliumon, a szöveti sejteken, thrombocytákon 
adhéziós molekulák (integrinek, szelektinek és más tí-
pusú molekulák) lelhetők fel, részben tárolódva, nagy-
erekben aktiválás után termelődve. Így válik lehetővé a 
granulocyták, monocyták, lymphocyták számára az en-
dotheliumhoz történő kipányvázódás (tethering), gör-
gés (rolling) és végül a stabil kötődés és bejutás a szö-
vetekbe (transzmigráció). A folyamatokat kemokinek, 
citokinek (TNF, IL-1, IL-6) összehangolt termelődése 
és hatása irányítják [1, 2, 27, 28].

A folyamatok összetételére, összerendezettségére csak 
illusztratív jelleggel említhetjük, hogy például az integ-
rinek 24 fajtáját lehet elkülöníteni. Mindegyikük he-
terodimer GP. Bidirekcionális szignáltranszdukcióra 
 képesek. Congenitalis hiányuk patológiás állapotokat 
eredményez (Glanzmann-féle thrombasthenia, leuko-
cytaadhéziós defi cientia, epidermolysis bullosa junctio-
nalis).

A konzervált szignál kaszkád részeként az LPS-t a 
TLR4, a peptidoglikánt, lipoteichoninsavat a TLR2, a 
kettős szálú RNS-t a TLR3, a fl agellumot a TLR5, az 
egyszálú RNS-t a TRR7 és 8, a nonmetilált CpG-gazdag 
motívumokat a TLR9 ismerik fel. A kaszkád végződése 
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az NFkB, ami IL-1-akvitációt, infl ammatorikus INF-, 
TNF-indukciót, illetve -termelődést generál. További 
aktív molekulák szabadulhatnak fel a kórokozókból és a 
sérült szövetből. Fontos szerep jut az NLR-eknek is. 
Ezek szerkezetileg hasonlatosak az NLR1 és 2 proteinek 
szerkezetéhez, és kapcsolódhatnak TLR-ekhez. Ezek és 
más multiprotein-komplexusok szerepet kapnak a kór-
okozó felismerésén túl azok eltávolításában, az infl am-
masoma-szerkezetek létrejöttében. Az infl ammasomák 
hozzájárulnak egyes sejtek elhalásához (pyroprotosis). 
Így válik lehetővé az elhalt sejtek intracelluláris kom-
ponenseinek a felszabadulása, amelyek a folyamatok ré-
szévé válnak. Így történhet az IL-1 képződésén túl (ami 
a steril gyulladás fejezetben már említést nyert) egyéb 
faktorok szabaddá válása (IL-6, IL-10, IL-17, TGF 
[transforming growth factor], növekedési faktorok) és 
bekapcsolódása a történésekbe. Kritikus mozzanat az 
 elhárító válasz legkorábbi szakaszában a helyben talál-
ható mastocyták aktiválódása és tárolt anyagaik kör-
nyezetbe való öntése. Ez már hozzájárul a kiserek tá-
gulásához, permeabilitásuk növekedéséhez, a mátrix 
fellazulásához, PG-k felszabadulásához. A tökéletesen 
illeszkedő folyamatok, rendszerek sem lehetnek mindig 
hibátlanok. Mikro- és makroszkópos elváltozások kelet-
keznek. Az elhárító reakció mindig az egész szervezet 
tevékenysége. A helyi folyamatokból kezdettől fogva ci-
tokinek keringésbe jutása és szervrendszerek, az egész 
organizmus „aktiválódása” következik be. Tünetek 
 bontakoznak ki. A gyulladás ezredévekre visszanyúló is-
mérvei, lokális és általános tünetek mutatkoznak (color, 
rumor, tumor, dolor, functio laesa, febris stb.). Részt 
vesz az elhárításban az egész szervezet. A kiteljesedett 
védekező, elhárító reakciót citokinek (TNF, IL-1, IL-6, 
TGF stb.) keringésbe jutása eredményezi. A cortico-
hypothalamo-adrenalis rendszer a legfőbb irányító. A re-
guláció elemi szinten való bizonyítéka, hogy az említett 
három „fő” citokin egymás hatását, szekrécióját is el-
lenőrzi kölcsönös egymásra való hatással. Hatásukra a 
hepatocyták (főként IL-6) APR-ek tömegét termelik. 
 Jelentős gyulladásban szintén minden plazmaprotein 
koncentrációja jelentősen változik, így a korábban ki-
érdemelt megjelölésük (APR) szinte feleslegessé válik. 
A CRP- és orosomucoidkoncentráció 6–24 óra, az an-
titripszin és haptoglobiné 24 óra után mutat jelentős 
 változást. Az 2-makroglobulin emberben nem számított 
APR-nek, pedig fontos szerephez jut TGF-fel és más 
ágensekkel való szoros kapcsolata miatt. A szérum-CRP, 
amyloid-A és a többi GP egyedi funkcionális tulajdon-
sággal rendelkezve lehetnek nagyon fontosak, mégis, 
a  szervezetben összhatásuk a döntő, folyamatosan, di-
namikusan irányítva a patológiai történéseket. Az oro-
somucoid különc molekuláris szerkezetére utal, hogy a 
molekuláris tömeg több mint 40%-át oligoszacharid-
láncok képezik, és a láncok száma, hossza, összetétele 
jelentősen módosul. Szelektinek oligoszacharidkompo-
nenseihez válnak hasonlóvá és versenyeznek a „közös” 
ligandumhoz való jutásért. Így közvetlen befolyásuk lesz 
az adhéziós folyamatokra [12, 13, 14]. Az α2M, az oro-

somucoid, a HR-GP (hisztidin rich GP) jellemző 
oligoszacharidkomponenseket birtokolnak, a koncent-
ráció sorrendben alig változik, emelkedik, csökken az 
APR-ben. Az egyedi funkciók még nem teljesen feltár-
tak, de az ismert tulajdonságok nagy jelentőséget su-
gallnak. A HR-GP egyedi funkciói nagy tarkaságot mu-
tatnak. Plazmakoncentrációja 12,5 mg/dl, ami szokatlan 
módon felére csökken a graviditás harmadik harmadá-
ban. Molekuláris tömege 75 kD, multidomén felépítésű, 
hat posszibilis oligoszacharid kötőhellyel. Biológiailag 
fontos anyagok sorával tud kapcsolatba lépni. Ilyenek 
például tropomiozin, plazminogén, plazmin, fi brino-
gén, throbospandin, IgG, FcR, C1q, heparin, heparán-
SO

4
. A fémek közül a cink, higany, kadmium, nikkel, 

kobalt – hogy csak érzékelni lehessen multifunkcionális 
kapacitását. Ez utóbbit jelentősen befolyásolja a Zn és 
a  szöveti pH csökkenése. Modulálja az angiogenezist, 
a  sejtadhéziót és -migrációt, a véralvadást, fi brinolízist, 
a  komplementaktiválást, immunkomplexus-eliminációt, 
az apoptotikus sejt phagocytálását, „érését”. Végül is a 
 korábbi terminológia szerint negatív APR. Funkcióhal-
mozása lenyűgöző, egyedül is reprodukálja a rokon 
 biológiai szerkezetek sokféle funkcióját [11]. A mikro-
batámadás eliminálása a naturális immunválasznak nagy 
feladat, ezért azt sokszor csak a speciális immunválasz 
teszi teljessé.

A krónikus gyulladást reprezentáló 

folyamatokról

Az organizmus sorsát befolyásoló, a gyulladás jeleit 

 magán viselő folyamatok egész soráról lehetne itt szó. 

Így például atherosclerosis (Ather), diabetes mellitus, os-

teoarthritis, psoriasis, krónikus pulmonalis obstrukció 

szindróma, krónikus thyreoiditis, Alzheimer-szindróma 

[36, 37, 38, 39, 40] stb. Ezek között vannak olyanok, 

amelyeknek lefolyásában nem, vagy alig ismerhető fel 

akut, bevezető szakasz. Sajátos példák továbbá az időn-

ként heveny tüneteket okozó infl ammatorikus proces-

susok, mint például asthma bronchiale, angioneuroticus 

oedema, pemphigus vulg., psoriasis. Ab ovo krónikus 

jellegű, de időnként heveny tünetekkel színezett szind-

rómák, mint például enteritis regionalis sec. Crohn, coli-

tis ulcerosa, polyarthritis chronica progressiva, lupus 

erythematosus disseminata, diathesis urica, vasculitisek, 

polymyalgia rheumatica, xenograftkilökődési szindróma 

stb. Ezek feldolgozása messze meghaladják egyetlen 

 dolgozat kereteit. Így most csak egyetlen krónikus, in-

fl ammatorikus szindrómáról esik szó, amelyről sokkal 

korábban felmerült infl ammatorikus jellege, mégis, csak 

az utóbbi időben bizonyosodott be egyértelműen in-

fl ammatorikus alapja, háttere, lényege [41, 42].

Atherosclerosis

Különös fontosságú népbetegség, korábban inkább „de-

generatív” jelzővel illették. Nincs egyetlen megragad-

Unauthenticated | Downloaded 05/19/23 01:43 PM UTC



1253ORVOSI HETILAP  2013  ■  154. évfolyam, 32. szám

ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY

ható kórokozó, nincs egyetlen kiváltó tényező, esemény 

a háttérben. Olyan patológiás folyamatról beszélünk, 

amelynek gyermekkorba nyúló gyökerei vannak. Koc-

kázati tényezőkről esik szó, amelyek külön-külön, de 

leggyakrabban együttesen, egy időben hatva váltják ki a 

patológiás történéseket, kényszerítik a szervezetet vé-

dekező, elhárító reparációs válaszra. Az atherosclerosis 

döntően a nagy- és középnagy artériákban zajló gyul-

ladásos folyamat, amely, ha eliminálódik is, egyik vagy 

másik kockázati tényező, a processus „önjáróvá” válva 

lassabban vagy gyorsabban halad a maga útján ad fi nem. 

Hipertenzió, koleszterin- és homociszteinanyagcsere-za-

var, 2-es típusú diabetes mellitus, obesitas, diathesis urica 

tartós fennmaradása kiváltójává lesz az artériafal ban  az 

atheroscleroticus folyamatnak, atheroscleroticus plakk 

kialakulásának [41, 42]. Még mielőtt a kezdeti  szakasz 

gyulladásos jelei lerakódásához vezetnének, a kisartériák, 

kapillárisok, postcapillaris venulák és nagyartériák endo-

theliuma aktiválódik. Nagy valószínűséggel ez történik a 

nagyartériák intimalis és advetitialis  kisereiben is. Az en-

dothelium „diszfunkciója”, ahogyan az irodalom jelzi 

ezt a folyamatot, inkább ködösítő. Endotheliumsejtek 

sokaságának aktiválódásáról van szó, ami kóros funkciót 

jelez. Kiemelt helyeken gócos jellegű mikro- és makro-

szkópos elváltozások jelennek meg. Az aortaendotheli-

um, ami eredésétől kezdve a postcapillaris venulákkal 

bezárva szinte milliméterenként változik, funkcionálisan 

élettani viszonyok között is eltérő mikro- és makroszkó-

pos elváltozásokat mu tathat az egész falszerkezettel 

együtt. A kockázati tényezők váltják ki az endothelium 

aktivizálódását. Az hamar átalakul patológiai fenoménná, 

mert az elhárító, véde kező szervezeti válaszreakció meg-

nyilvánulása. A feladat a fenyegető veszély (kockázati té-

nyező) megszüntetése lenne. Ez természetesen lehetet-

len, de a szervezet számára nincs más lehetőség, eszköz, 

mód, mint a gyul ladás. Természetesen ez sem lehet ered-

ményes, hiszen az összes kockázati tényezőt kellene ki-

kapcsolni egyszer s mindenkorra. Marad tehát a szaka-

datlan támadás és szakadatlan védekezés ad ultimum. 

A kiváltott, patoló giás reakció állandósul, mikro- és mak-

roszkópos módon egyaránt. Az endothelium károsodása 

miatt fokozott permeabilitás lehetővé teszi a macrophag, 

dendritikus sejt, lymphocyta, kevesebb granulocyta fo-

kozott be jutását az érfalba. A transzmigrációt citokinek, 

kemo kinek  és adhéziós molekulák irányítják, vezérlik 

össze hangoltan. Ami egyedivé teszi az atheroscleroticus 

folyamatot, az a mátrix fi nom szerkezetének durva me-

tamorfózisa. Lipoproteinek, módosult (például oxidált) 

lipoproteinek jutnak az érfalba tömegesen és kötődnek 

a mátrix-PG-khez. A macrophagok nem győzik a lipo-

proteinek és a sérült szövetstruktúrák phagocytálását, 

maguk is gazdagon termelnek kemokineket, citokine-

ket,  majd úgynevezett habos sejtekké degenerálódva 

phagocytosis vagy apoptózis áldozataivá lesznek. Maguk 

is „kiöntik” sejttartalmukat a környezetbe, amelyek ott 

„idegenek”, és tovább gerjesztődik a gyulladásos folya-

mat. A gyulladás továbbgörgeti a destruktív folyama-

tokat, fokozódnak az adhéziós molekulák, kemokinek, 

citokinek, a naturális immunitás, majd az adaptív im-

munrendszer működésének jelei. Ekkor már nemcsak 

„parázslik”, hanem „lángol” a gyulladás, különösen a 

kritikus pontokon, gócosan. A sejtek migrációja kemo-

kinek, citokinek (IL-1, TNF, IL-6, TGF stb.) és más té-

nyezők, például komplementrendszer mediálása mellett 

irányítottan, folyamatosan történik. Kiemelkedő szerep 

hárul az adhéziós molekulákra (szelektinek, integrinek, 

egyéb típusok), amelyek bámulatos szerkezetű hálózati 

rendben irányítják a sejtek migrációját [43, 44, 45]. 

A komplementrendszer aktiválódása, ha az a klasszikus 

úton történik, inkább a védekezést szolgálja, az alterna-

tív és lektinút inkább károsítók. A habossejt-pusztulást 

újabb sejtek beáramlása az érfalba pótolja. Növekedett a 

sejtnecrosis. Ezek is a gyulladást élénkítik. A sejtelhalás 

(a védekező és a stroma) fokozódása gyulladást ger-

jesztő hatású. A felszabaduló intracitoplazmatikus parti-

kulumok egyike-másika (HSP60 és DNS-fragmentumok 

stb.) autoimmun reakció, válasz kiváltására alkalmasak. 

A bioaktív anyagok, amelyek leginkább az ox-LDL-ből 

erednek, további károsodások forrásai. Az ox-LDL-el-

távolítás nagyrészt scavanger, például CD36 receptorok 

közvetítésével történik, ugyanakkor tovább erősítik a 

krónikus gyulladást fenntartó, előrevivő folyamatokat. 

A gyulladás zajlik, állandó, de nem heveny tulajdonsá-

gokkal. Az APR-ek közül például a CRP a szérumban, 

a zéróhoz közeli értékről 5–6 mg/l-re emelkedik. Hol 

van ez attól, ami heveny folyamatokban megfi gyelhető, 

ahol a CRP, amyloid-A csaknem ezerszeresére emelke-

dik! (Igaz, nem krónikus, steril gyulladásban.) Az auto-

immun jelenségekkel tűzdelt, krónikus gyulladásban 

 nagyon fontos lenne az adventitia szerepének ismerete. 

Az „adventitiaréteg” mérete alig meghatározható, bele-

ágyazza az eret környezetébe, kiserekkel és PG-kkel 

 bőven ellátott. Szerepe nyilván nem elhanyagolható. 

Az  érfal gyulladásában az endothelium, media és ad-

ventitia egyaránt részesednek. A kiserek az adventi-

tiából a mediába és intimába is bejutnak. A plakkok ere-

zettsége kifejezett. Kérdés, hogy mi az adventitia pontos 

szerepe kezdetektől fogva. Mi magyarázza a nagyon 

 gazdag PG tartalmát? Ezek, mint már említést nyert, 

hexózamin+hexuronsav+SO
4
-ból felépített óriásmole-

kulák fehérjékhez kötve. Több bimolekuláris szerke-

zetű  lánc alakul ki. A sejtfelszínen a syndecanok négy 

 típusát is fellelhetjük. Több PG (versican, syndecan, per-

lecan) köt főként ox-LDL-t. Közöttük az elektronegatív, 

SO
4
-tartalmú PG-k és a hialuronan emelhető ki. A PG-k 

részletes szerepét, funkcióját itt nem lehetséges  részle-

tezni. Egészen sajátos óriásmolekulákat ké peznek a hi-

aluronanok között a hialectánok. Legfőbb tulajdonsá-

guk, hogy kötődnek a sejmembrán CD44-hez és így 

részesednek a sejtmigráció irányításában. A syn decanok 

kemokineket, citokineket kötnek, mátrixépítő elemeket 

fűznek egybe. A kemokin-, citokinkötés tá rolást, ki-

kapcsolást és prezentációt egyaránt jelenthet. A serglycin 

sajátos PG, mastocytagranulumokban tá rolódik. A gra-
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nulumokban tárolt anyagokat mintegy  beburkolja. 

Rendkívüli szerepe van mindenféle genezisű gyulladás-

ban az adhéziós molekuláknak. Legfőbb csoportja az Ig 

szuperfamíliatagok, az integrinek, szelek tinek, kadheri-

nek. A syndecanok ubiquiter előfordulásának, a már 

 említett tulajdonságaikon túl, Ather-ben a sejtmigráció-

ban való részvétel, a kemokin, valamint a kininogéngra-

diens létrehozási képesség lehet a magyarázata, indoka. 

Sajátos, hogy előfordulásuk nemcsak a sejttípus függ-

vénye, hanem a  sejtdifferenciálódás foka is megha-

tározó.  Egészen egyedi szerepe van a syndecannak 

 periodontitisben,  elsősorban a növekedési faktorok jel-

továbbításában, a  TGF-funkció alakításában egyes tí-

pusok részesedése alapján [46, 47, 48, 49].
A HDL-molekuláról elengedhetetlen szólni néhány 

szót. Koncentrációja a szérumban csökken atheroscle-
rosisban, pedig a lipoproteinnel túlterhelt phagocyták 
láttán bőven adódna feladat a koleszterin elszállítására, 
az artériafal romlásának lassításában. A vérben csök-
kenő koncentráció negatív APR voltára utalhat. Az ön-
állóan is előforduló, funkcionáló komponensek sorát 
izoláltak a HDL-partikulumban. Közülük több mint 40 
komponens a lipidanyagcseréhez kapcsolódik, köztük 
például a szérum-amyloid-A. 12 komponens egyértel-
műen APR, proteinázinhibitor 8 tag, ezenkívül komp-
lementrendszer-regulátorok, endopeptidázinhibitorok 
lelhetők fel. A felsorolt molekulák között negtív és po-
zitív APR-ek egyaránt előfordulnak. Több komponens 
mennyisége Ather-ban megváltozik. Ezek alapján a HDL 
is APR-konglomerátum, a veleszületett, naturális im-
munválasz különleges tagja. Összetett szerepének teljes 
feltárása még jórészt hátravan [50, 51, 52].

Összefoglalva az említetteket, azt kell mondanunk, 
hogy az atherosclerosis sajátos, krónikus, infl ammato-
rikus  folyamat, betegség, steril vasculitis szindróma. 
A gyulladás különleges szerepet játszik a heveny szövőd-
mények (infarctus myocardii, infarctus cerebri, dyssectio 
aortae) keletkezésében és reparációjában egyaránt. Ha 
megpróbálkoznánk még adekvátabb besorolással, akkor 
azt mondhatnánk, hogy az atherosclerosis egy kivétele-
sen egyedi, speciális vasculitis szindróma. Nincs egyetlen 
megragadható kórokozó. Rizikótényezők ismeretesek, 
amelyek kisebb-nagyobb csokorban együtt hatva váltják 
ki, határozzák meg a patogenezist, a lefolyást, a szö-
vődményeket, végül is az individuum sorsát. A gyulladás 
tehát nem ab ovo betegség, hanem az élő szervezet 
(egyetlen) védekezési refl exe, módja a fennmaradásért, 
ha lehetséges lenne, a restitutio ad integrumért. Athe-
rosclerosis esetében a szervezetnek nincs eszköze, hogy 
közömbösítse az összes rizikótényezőt.

Következtetések

Az irodalmi adatok kritikus értékelése alapján állítható, 

hogy a szervezeti gyulladás lényege meghatározható. 

A  szervezeti gyulladás a védekező, elhárító, reparációs 

válaszreakció. Elválaszthatatlanul része a naturális, vele-

született immunválasznak, ami a legszorosabban együtt-

működik az adaptív, specifi kus immunválasszal. Ezt kli-

nikai tünetek, makro- és mikroszkópos adatok, valamint 

biokémiai elváltozások egyaránt alátámasztják. Az akut 

védekező reakció lehet steril gyulladás, amit a lehetséges 

kiváltó tényezők sokasága idézhet elő. Lehet nem steril, 

patogén mikroorganizmusok okozta, ami a kórokozó 

egyedi tulajdonságaitól, mennyiségétől, a megtámadott 

organizmus immunrendszerének hibás-hibátlan voltá-

tól  függően nagymértékben változik. Az akut gyulla-

dásos szindróma végződhet restitutio ad integrummal, 

maradhatnak „emlékeztető” residuumok, átmehet kró-

nikus alakba és az individuum halálát is előidézheti. Az 

egyes patológiás formák a domináns okok alapján oszt-

hatók fel, kevert formák sem ritkák. Egyes meghatáro-

zott esetben beszélhetünk multikauzális szindrómáról. 

A gyulladás ab origine nem betegség, az élő szervezet 

egyetlen védekezési módja, eszköze. A védekezés ered-

ménye döntő mértékben függ az organizmus naturális 

és  adaptív immunválaszának hibátlan vagy hibás vol-

tától,  a   kialakult károsodás lokalizációjától, kiterjedé-

sétől, a kiváltó tényezők jellegétől, összefonódásától. 

Összessé gében az ab origine krónikus, lappangóan meg-

jelenő folyamat és az akut processus patogenezisében 

van sok hasonlóság, közös vagy rokon jellegű szignál-

rendszerek  szerepéről is lehet szó. Ennek ellenére na-

gyok a  különbségek, a felismerhetőség és a kimenetel. 

A  szub mikroszkopikus történések, a molekuláris válto-

zások  tekintetében a birtokunkban levő tekintélyes is-

meretanyag ellenére még messze vagyunk a teljes feltá-

rástól. Az bizton állítható, hogy akár akut, akár krónikus 

gyul ladásról van szó, az ab origine nem kóros jelenség, 

nem betegség. A kezdetektől fogva krónikus, elhárító 

 válasz az atherosclerosisban olyan individuális, arté-

riákra  lo kalizálódó vasculitis szindrómát eredményez, 

ami a  humán patológiában egyedülálló. Nincs egyetlen 

ki váltó  ok, nincs heveny szakasz, a kezdetek a gyerek-

korba  nyúlnak vissza. Teoretikusan ma nincs egyér-

telmű  megol dás:  valamennyi kockázati tényező kiikta-

tása  véglegesen.

Irodalom

[1] Poon, I. K. H., Hulett, M. D., Parish, C. R.: Molecular mecha-

nisms of late apoptotic/necrotic cell clearance. Cell Death Diff., 

2010, 17, 381–397.

[2] Nathan, C.: Points of control in infl ammation. Nature, 2002, 

420, 846–852.

[3] Barton, G. M.: A calculated response: control of infl ammation by 

the innate immune system. J. Clin. Invest., 2008, 118, 413–420.

[4] Rock, K. L., Latz, E., Ontiveros, F., et al.: The sterile infl amma-

tory response. Annu. Rev. Immunol., 2010, 28, 321–342.

[5] Chen, G. Y., Tang, J., Zheng, P., et al.: CD24 and Siglec-10 selec-

tively repress tissue damage-induced immune responses. Science, 

2009, 323, 1722–1725.

[6] Várkonyi, J., Jakab, L., Szombathy, T., et al.: Relapsing polychon-

dritis associated with myelodysplasia and acute eosinophilic leu-

kemia. [Polychondritis recidivanshoz társuló myelodysplasiás 

snydroma és akut eosinophilsejtes leukaemia esete.] Orv. Hetil., 

1997, 138, 945–948. [Hungarian]

Unauthenticated | Downloaded 05/19/23 01:43 PM UTC



1255ORVOSI HETILAP  2013  ■  154. évfolyam, 32. szám

ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY

[7] Jakab, L.: New aspects of the pathogenesis of progressive  chronic 

polyarthritis (rheumatoid arthritis.) [A polyarthritis chronica 

progressiva (RA) pathogenesisének néhány új szempontja.] Orv. 

Hetil., 1993, 134, 2133–2138. [Hungarian]

[8] Blank, M., Shoenfeld, Y.: Sialic acid-IVIG targeting CD22. Blood, 

2010, 116, 1630–1632.

[9] Gabay, C., Kushner, I.: Acute-phase proteins and other systemic 

responses to infl ammation. N. Engl. J. Med., 1999, 340, 448–

454.

[10] Kalabay, L., Jakab, L., Prohászka, Z., et al.: Human fetuin/ 

alpha2HS-glycoprotein level as a novel indicator of liver cell 

function and short-term mortality in patients with liver cirrho-

sis  and liver cancer. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol., 2002, 14, 

389–394.

[11] Jones, A. L., Hulett, M. D., Parish, C. R.: Histidine-rich glycopro-

tein: A novel adaptor protein in plasma that modulates the im-

mune, vascular and coagulation systems. Immunol. Cell Biol., 

2005, 83, 106–118.

[12] Jakab, L.: Ways and tools of the organism’s defense in athero-

sclerosis – the mysterious HDL particle. [A szervezeti védekezés 

módja és eszközei atherosclerosisban.] LAM, 2009, 19, 23–27. 

[Hungarian]

[13] Jakab, L., Kalabay, L.: The acute phase reaction syndrome: the 

acute phase reactants. Acta Microbiol. Immunol. Hung., 1998, 

45, 409–418.

[14] Jakab, L.: Pancreatitis acute: infl ammatory response syndrome 

of  the organism.  [Pancreatitis acuta: a szervezeti infl ammato-

ricus válasz.] Orv. Hetil., 1996, 137, 2141–2147. [Hungarian]

[15] Jakab, L.: Health promotion of the organism. [A szervezet épsé-

gének őrzése.] Immunol. Szemle, 2012, 4, 25–31. [Hungarian]

[16] Raines, E. W.: Infl amed endothelium: an EPC adhesion kit. 

Blood, 2007, 109, 4118.

[17] Wagner, D. D., Frenette, P. S.: The vessel wall and its interac-

tions. Blood, 2008, 111, 5271–5281.

[18] Horwitz, D. A., Zheng, S. G., Wang, J., et al.: Critical role of IL-2 

and TGF-β in generation, function and stabilization of Foxp3+ 

CD4+ Treg. Eur. J. Immunol., 2008, 38, 901–937.

[19] Jakab, L.: Physiological and pathophysiological roles of adhe-

sion  molecules. [Az adhéziós molekulák élettani, kórélettani 

 szerepe.] LAM, 1994, 4, 810–818. [Hungarian]

[20] Schrier, S. L.: To be old is to be infl amed? Blood, 2010, 115, 

3651–3652.

[21] Kermani, T. A., Warrington, K. J.: Polymyalgia rheumatica. 

 Lancet, 2013, 381, 63–72.

[22] Jakab, L.: Acute phase reaction of the organism. [A szervezeti 

„acut phasis reactio”.] Orv. Hetil., 1993, 134, 563–568. [Hun-

garian]

[23] Rey, F. E., Pagano, P. J.: The reactive adventitia: fi broblast 

 oxydase in vascular function. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 

2002, 22, 1962–1971.

[24] Jakab, L., Kalabay, L.: Physiological and clinical role of selectins. 

[A szelektinek élettani, klinikai szerepe.] LAM, 1996, 6, 284–

292. [Hungarian]

[25] Savage, N. D. L., deBoer, T., Walburg, K. V., et al.: Human anti-

infl ammatory macrophages induce Foxp3+ GITR+ CD25+ regu-

latory T-cells, which suppress via membrane-bound TGFbeta-1. 

J. Immunol., 2008, 181, 2220–2226.

[26] Serhan, C. N.: Resolution phase of infl ammation: novel endoge-

nous anti-infl ammatory and proresolving lipid, mediators and 

pathways. Annu. Rev. Immunol., 2007, 25, 101–137.

[27] Sims, G. P., Rowe, D. C., Rietdijk, S. T., et al.: HMGB1 and 

RAGE in infl ammation and cancer. Annu. Rev. Immunol., 2010, 

28, 367–388.

[28] Zarbock, A., Ley, K., McEver, R. P., et al.: Leukocyte ligands for 

endothelial selectins: specialized glycoconjugates that mediate 

rolling and signaling under fl ow. Blood, 2011, 118, 6743–6751.

[29] Keren, D. F.: High resolution electrophoresis and immunofi xa-

tion. Butterworths, Boston, 1987.

[30] Götte, M.: Syndecans in infl ammation. FASEB J., 2003, 17, 

 575–591.

[31] Srichai, M., B., Zent, R.: Integrin structure and function. In: 

Zent, R., Pozzi, A. (eds.): Cell-extracellular matrix interactions 

in cancer. Springer Verlag, New York, 2010, 19–41.

[32] Lanktree, M. B., Johansen, C. T., Anand, S. S., et al.: Genetic 

variation in hyaluronan metabolism loci is associated with 

 plasma plasminogen activator inhibitor-1 concentration. Blood, 

2010, 116, 2160–2163.

[33] Menezes, G. B., McAvoy, E. F., Kubes, P.: Hyaluronan, platelets 

and monocytes: a novel pro-infl ammatory triad. Am. J. Pathol., 

2009, 174, 1993–1995.

[34] Benoist, C., Mathis, D.: Mast cells in autoimmune disease. 

 Nature, 2002, 420, 875–878.

[35] Kusashio, K., Shimizu, H., Kimura, F., et al.: Effect of excessive 

acute-phase response on liver regeneration after partial hepa-

tectomy in rats. Hepatogastroenterol., 2009, 56, 824–828.

[36] Lee, D. M., Weinblatt, M. E.: Rheumatoid arthritis: Lancet, 

2001, 358, 903–911.

[37] Febbraio, M. A.: gp130 receptor ligands as potential therapeutic 

targets for obesity. J. Clin. Invest., 2007, 117, 841–849.

[38] Halberg, N., Schraw, T. D., Wang, Z. V., et al.: Systemic fate of 

the adipocyte-derived factor adiponectin. Diabetes, 2009, 58, 

1961–1970.

[39] Stone, J. H., Zen, J., Deshpande, V.: IgG4-related disease. NEJM, 

2012, 366, 539–551.

[40] Walder, K., Kantham, L., McMillen, J. S., et al.: Tanis: a link be-

tweeen type 2 diabetes and infl ammation? Diabetes, 2002, 51, 

1859–1866.

[41] Ouchi, N., Walsh, K.: A novel role for adiponectin in the regula-

tion of infl ammation. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 2008, 

28, 1219–1221.

[42] Jakab, L.: Infl ammation and atherosclerosis. [Infl ammatio és 

 atherosclerosis.] LAM, 2007, 17, 759–764. [Hungarian]

[43] Rader, D. J.: Molecular regulation of HDL metabolism and 

function: implications for novel therapies. J. Clin. Invest., 2006, 

116, 3090–3100.

[44] Pejler, G., Rönnberg, E., Waern, I., et al.: Mast cell proteases: 

multifaceted regulators of infl ammatory disease. Blood, 2010, 

115, 4981–4990.

[45] Rosen, S. D.: Ligands for L-selectin: Homing infl ammation and 

beyond. Annu. Rev. Immunol., 2004, 22, 129–156.

[46] Luo, B. H., Carman, C. V., Springer, T. A.: Structural basis of 

integrin regulation and signaling. Annu. Rev. Immunol., 2007, 

25, 619–647.

[47] Galkina, E., Ley, K.: Immune and infl ammatory mechanisms of 

atherosclerosis. Annu. Rev. Immunol., 2009, 27, 165–197.

[48] Hansson, G. K.: Infl ammation, atherosclerosis, and coronary 

 artery disease. N. Engl. J. Med., 2005, 352, 1685–1695.

[49] Wick, G., Perschinka, H., Millonig, G.: Atherosclerosis as an auto-

immune disease: an update. Trends Immunol., 2001, 22, 665–

669.

[50] Vaisar, T., Pennathur, S., Green, P. S., et al.: Shotgun proteomics 

implicates protease inhibition and complement activation in 

the antiinfl ammatory properties of HDL. J. Clin. Invest., 2007, 

117, 746–756.

[51] Gerő, S., Gergely, J., Farkas, K., et al.: Role of intimal mucoid 

substances in the pathogenesis of atherosclerosis: II. Changes 

of tissue and blood mucopolysaccharides in cholesterol-fed ani-

mals. J. Atheroscler. Res., 1962, 2, 276–284.

[52] Jakab, L.: Glycosaminoglycans, proteoglycans, atherosclerosis. 

[Glikozaminoglikánok, proteoglikánok, atherosclerosis.] Orv. 

Hetil., 2004, 145, 795–803. [Hungarian]

(Jakab Lajos dr.,

Budapest, Kútvölgyi út 4., 1125

e-mail: nagysz@kut.sote.hu)

Unauthenticated | Downloaded 05/19/23 01:43 PM UTC


