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AMIKOR

IMMUNRENDSZER

Bevallom, nehéz, kissé megfoghatatlan szak-
területtel állunk szemben. Kérem, meséljen, 
mivel foglalkozik az orvostudomány ezen 
ága? 
Az immunológia rendkívül fejlődő ága a mai me-
dicinának, sok szakterületről ölel fel betegségeket. 
Alapvetően az immunrendszer betegségével foglal-
kozó tudomány. Én magam a klinikai immunológiá-
val foglalkozom.

Mit takar ez az ágazat, mi tartozik ide?
Elsősorban az immunhiányos betegségek, a 
transzplantációs immunológia, a tumor immuno-
lógia, ami az immunológián belül is egy rendkívül 
fejlődő terület, hiszen ma már a tumorok elleni 
harcban szóba jön az immunterápia is, amikor az 

immunrendszert használjuk fel annak érdekébe, 
hogy a tumor elpusztuljon. De a klinikai immunoló-
giához tartoznak az autoimmun kórképek is. Az au-
toimmunbetegségek lényegében két nagy csoportra 
oszthatóak.  Az egyik a szervspecifikus autoimmun-
betegségek, amikor az immunrendszer egy adott 
szervet támad meg, így például a vesét, a beleket, 
a szemet, vagy akár bőrt. Ezeket a megbetegedése-
ket az adott szakterület orvosai kezelik, sokszor az 
immunológus közreműködésével. A másik, aminek 
kezelésével, belgyógyász immunológusként én ma-
gam is foglalkozom, azok a szisztémás autóimmun 
betegségek.  Ilyenkor az immunrendszer az egész 
szervezet ellen indít támadást. Mindebből pedig 
kialakul egy színes tünetegyüttes, amit aztán szin-
tézisbe kell hoznunk.

Életmód

A hideg időjárás és a különböző fertőző betegségek beköszöntével, minden második TV rek-
lám és óriásplakát azt sulykolja: „Erősítse legyengült immunrendszerét”, arról azonban már 
nem szól a fáma, hogy ha a „csodaszerek” csakugyan felerősítenék az immunrendszert, mi 
történne?A túl erős immunrendszer ugyanis legalább olyan nagy probléma, mint az im-
mungyenge állapot. Hogy miért? Képzeljen el egy csatát, melyet az immunrendszer a saját 
szervezet ellen vív, és amiben szinte bármely szerv könnyedén áldozattá válhat. Az immunbe-
tegségekről  Dr. Kovács Mónika Ph.D. a Léda Magánklinika belgyógyász immuno-

lógus főorvosával beszélgettünk!

AZ

Ez a „színes tünetegyüttes” megnehezíti az immun-
betegségek felismerését?
Igen, ugyanakkor fontos, hogy az időben történjen meg. 
Szerencsére ma már az immunológia be van építve az or-
vosképzésbe, ezért a kollegák is gondolnak rá. Korábban
mire felismerésre került volna, hogy például egy adott 
vese, szív-, vagy tüdőbetegség nem csak egy szervprob-
léma, hanem egy szisztémás immunbetegség része, már 
késő volt, és a beteg meghalt. Ma ez már nem fordulhat 
elő. 

Milyen tünetek jeleznek immunbetegséget?
Sokszor egészen furcsa, elsőre banálisnak tűnő jelek 
utalhatnak rá, mint a rossz közérzet, a folyamatos hő-
emelkedés, a különböző bőrtünetek, a fényérzékenység,
bőrpír, hajhullás, bőrvérzések és enyhébb laboreltérések. 
De a tünetek vagy laborleletek lehetnek súlyosak, a be-
teg életét veszélyeztető szervkárosodásra utalóak is, mint 
például súlyos vérszegénység, vérzékenység, máj- és ve-
seelégtelenség tünetei, fulladás, jelentős súlyvesztés. 

Hogy néz ki a beteganyag?
Főként a fiatal korosztállyal – elsősorban a 20-as, 30-as 
években járó betegeink vannak, de előfordulnak olyan 
szisztémás autoimmun kórképek is, melyek csak idősebb 
korban alakulnak ki.  Érdekes a nemek közti megoszlás 
is, hiszen az autoimmun betegségek tekintetében női 
dominanciával kell számolnunk, hiszen általánosságban 
elmondhatjuk, hogy 9 nőbetegre jut 1 férfibeteg. Tudnunk 
kell azt is, hogy autoimmun betegségben szenvedő férfi-
aknál viszont sokkal súlyosabb betegséglefolyással kell
számolnunk, így gondozásuk, kezelésük kapcsán igazán 
résen kell lennünk.

Mi az oka az autoimmun betegségek kialakulásá-
nak? 
Az autoimmun betegségek mindig egy bizonyos immun-
regulációs zavarral jellemezhetőek, vagyis felborul az im-
munszabályozás egyensúlya és a szervezetet károsító im-
munológiai folyamatok felerősödnek. A kialakuláshoz az 
alapot mindig egy genetikai hajlam adja, mely rendsze-
rint poligénes öröklődést jelent, vagyis több gén együttes 
jelenléte szükséges a különböző betegségekhez. Fontos

azonban leszögezni, hogy az autoimmun betegségeket
nem lehet egy az egyben örökölni, a genetikai hajlamot 
viszont igen, ebből pedig az következik, hogy bizonyos 
családokban halmozottan fordulhatnak elő különböző 
szisztémás vagy szervspecifikus autoimmun betegségek, 
hiszen a genetikai alap ehhez adott. Aztán a női hormo-
nok szintén nagyon fontos szerepet töltenek be az auto-
immun betegségek kialakulásában és lefolyásában is. Ez 
az oka annak, hogy betegeink többsége nő. Viszont éppen 
ezeknek a női hormonok a hiánya teszi sérülékenyebbé
férfibetegeinket, így ezért náluk is kialakulhatnak súlyos 
autoimmun kórképek. Ha tehát megvan a genetikai és 
hormonális alap, kell egy harma-
dik tényező is, egy olyan környezeti
trigger-faktor, ami bekapcsolja azt 
a bizonyos „ON” gombot, amitől az
autoimmun betegségek visszafor-
díthatatlan folyamata elindul. Ez 
lehet egy banális vírusfertőzés, egy 
légköri sugárzás, egy kemikália
hatás, egy nagyobb stressz, de akár
még egy terhesség is. Egyszóval 
egy utolsó csepp a pohárban!

Valóban visszafordíthatatlan 
folyamatról, vagyis gyógyítha-
tatlan betegségről beszélünk?
Gyógyíthatatlan betegségekről van 
szó, azonban napjainkban már az 
esetek döntő többségében ez ko-
rántsem jelenti a betegség gyors 
lefolyását és a beteg korai halálát. 
A diagnózist követően az immu-
nológus és természetesen a beteg 
célja is az kell legyen, hogy a betegséget inaktívvá, tünet-
mentessé tegyük, ezzel hozzájárulva a beteg életminősé-
gének javításához, továbbá a súlyos, életet veszélyeztető 
szervkárosodások elkerüléséhez.

Mindezt hogyan képzeljük el? Mit jelent inaktívvá 
tenni a betegséget?
Az, hogy miként teszünk inaktívvá egy betegséget, függ 
a tünetektől, és azok súlyosságtól. A diagnózis felállítá-
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sakor lényegében egy állapotfelmérést is végzünk, vagy-
is megkeressük azokat a szerveket, melyeket leginkább 
károsíthat a betegség. Figyelmünk középpontjában azért 
leginkább a létfontosságú szervek (mint például a szív, 
tüdő, központi idegrendszer, máj, vese) autoimmun be-
tegség általi érintettségének pontos feltérképezése áll, 
hiszen ezen szervek súlyos károsodása beteg halálához is 
vezethet. Ha már tudatában vagyunk a fő támadáspontok-
nak és a betegség aktivitásának, akkor már könnyen kivá-
laszthatjuk a beteg számára legoptimálisabb terápiát! Az 
autoimmunbetegségek „szépsége”, hogy szeretnek tár-
sulni egymással és a beteg komoly tünetspirálba kerülhet. 
Sokszínű a klinikai kép. Nagyon fontos, azonban, hogy 
a betegeket gondozni kell, vagyis, ha valakiről kimon-
dom, hogy szisztémás immunbetegsége van, akkor nem 
mondhatom neki, hogy viszontlátásra. Ez egy életen át 
tartó odafigyelés. Számtalan olyan betegem van, aki már 

inaktívvá tett autoimmun betegségével együtt élve aktí-
van dolgozik, tanul, családot alapított és csak félévente, 
évente kontrolláljuk, de ugyanakkor tudja pontosan, ha 
baj van, mit kell tennie, hiszen betegsége bármikor fel-
lángolhat, melyet előidézhet egy stresszes élethelyzet, 
terhesség, szülés, vagy különböző környezeti hatások, 
mint például nyáron a napfény UV-sugárzása.  

Mi a helyzet akkor, ha egy autoimmun beteg nő 
gyermeket kíván vállalni? 
Nem is olyan régen, az autoimmun betegségek diagnó-
zisának kimondása egyenlő volt azzal, hogy a fiatal nőt 
le kellett beszélni a gyermekvállalásról. Történt ez még 
pedig azért, mert nagyon keveset tudtunk nem csak az 
autoimmun betegségek hátterében álló immunológiai me-
chanizmusokról, hanem a terhesség kapcsán bekövetkező 
immunológiai változásokról is. Így mind a szülész-nőgyó-
gyász, mind az immunológus számtalan váratlan hely-
zettel találhatta szembe magát a fogantatástól egészen 
a gyermekágyig, és sokszor bizony az anya és a magzat 
halálával járó szövődmény következhetett be.  Ma már 
szerencsére egészen más a helyzet e téren, fiatal nőbete-
geinket egyáltalán nem kell, sőt nem is szabad megfosz-
tani az anyaság örömétől. Viszont a fogantatást lehetőleg 

betegségük inaktív fázisára kell időzíteni, a várandósság 
ideje alatt pedig szoros immunológiai és természetesen 
nőgyógyászati ellenőrzések szükségesek. Egy ilyen ter-
hesség menedzselése egyébként igazi kihívást jelenthet 
az immunológus számára, hiszen az anya kezelését úgy 
kell beállítani, hogy az a legkevesebb kockázatot jelentse 
a magzat számára, ugyanakkor arra is törekedni kell, hogy 
az anya se szenvedjen a terhessége idején semmilyen ma-
radandó szervkárosodást az aktívvá váló betegsége miatt. 
A siker érdekében fontos együttműködnünk szülész-nő-
gyógyász és gyermekgyógyász kollégáinkkal is. Utóbbi-
akat azért említem, mert az anya betegsége a születést 
követően kihatással lehet az újszülött állapotára, például 
előfordulhat ijesztő bőrtünet, vérkép- vagy májfunkciós 
eltérés a laborleletekben és szerencsére csak nagyon rit-
kán szívritmuszavar, szívblokk is.

Úgy tudom pont e kapcsán indított 
el egy projektet?
Az alapötletet az adta, hogy ha az én 
immunbetegeimnél ennyi gond lehet 
a terhességnél, akkor azoknál, ahol 
gond van a fogantatásnál vagy a váran-
dósságnál, ott nem lehet e valamilyen 
autoimmun betegség a háttérben. Ezért 
2004-ben elkezdtük vizsgálni a meddő 
párokat autoimmun betegségek irá-
nyába. Jelenleg kb. 1200 körül van a 
kivizsgált párok száma és az eltelt idő 
alatt a diagnosztizált és kezelt betege-
ink körében kb. 550 sikeres terhesség-
ről számolhatunk már be. Elmondha-
tom, hogy egyre többen keresnek fel 
ilyen problémával. 

Valójában e párok esetében egészséges emberekről 
beszélünk?
Klasszikus értelemben igen, hiszen nekik más panaszuk 
gyakran nincs, mint hogy meddők. Autoimmun betegsé-
get klinikai tünet nélkül, pusztán laborleletekre alapozva 
kimondani nem lehet! De autoantitestek (a vérben kerin-
gő, immunológiai károsító funkcióval rendelkező anya-
gok) jelenlétében a meddőséget különösen reproduktív 
korban levő nőknél autoimmun betegségek tüneteként 
értékelhetjük. Éppen ezért, a meddő párok tagjainál mi 
azokat a laborleleteket keressük, amiből esetlegesen egy 
lappangó autoimmun betegségre lehet következtetni, és 
ez megmagyarázhatja azt, hogy miért nem következik 
be fogantatás, vagy miért történik vetélés vagy halva-
szülés. Elsősorban autoimmun pajzsmirigybetegségre, 
lisztérzékenységre nézzük a párokat és egy a meddőség  
szempontjából szintén rendkívül fontos szisztémás auto-
immun kórkép, az ún. antifoszfolipid szindróma irányába 
vizsgáljuk betegeinket. Diagnosztizált eseteink hatékony 
kezelésével bizony sokszor következett már be régóta várt 
gyermekáldás! Természetesen ezen esetekben is fontos az 
anya immunológiai szempontból történő nyomon követé-
se nem csak a terhessége és szülése kapcsán, hanem a 
későbbiekben is.


