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�� Amennyiben az immunvAmennyiben az immunváálasz klasz kééptelen eliminptelen elimináálni a lni a 
kkáárosrosííttóó ttéényeznyezőőt vagy visszat vagy visszaáállllíítani a ktani a káárosodott rosodott 
szszöövetek normvetek normáál l áállapotllapotáát, a folyamat krt, a folyamat króónikussnikussáá vváálhat.lhat.

�� KrKróónikus gyulladnikus gyulladáás kialakulhat akut gyullads kialakulhat akut gyulladáás folyoms folyomáá--
nyaknyakéént vagy egyes idegen illetve autoantignt vagy egyes idegen illetve autoantigéénekre adott nekre adott 
elhelhúúzzóóddóó, tart, tartóós immunvs immunváálasz klasz köövetkeztvetkeztéében.ben.

�� A krA króónikus gyulladnikus gyulladáás elss elsőősorban a ksorban a káárosrosííttóó ttéényeznyezőőnek nek 
vagy patolvagy patolóógigiáás folyamatnak az adott szs folyamatnak az adott szöövetben tvetben töörtrtéénnőő
lokalizlokalizáálláássáát, visszatartt, visszatartáássáát illetve lehett illetve lehetőősséég szerinti g szerinti 
semlegessemlegesííttéésséét szolgt szolgáálja.lja.

A krA króónikus (idnikus (idüült) gyulladlt) gyulladáás les leíírráásasa



�� IdIdőőben elhben elhúúzzóóddóó
(hetek, h(hetek, hóónapok, napok, éévek)vek)

�� SzimultSzimultáán zajln zajlóó
-- gyulladgyulladáás, s, 
-- szszööveti destrukciveti destrukcióó, , 
-- gygyóógyulgyuláás (regeners (regeneráácicióó / repar/ reparáácicióó))

�� Sejtes elemei: Sejtes elemei: „„kis kereksejteskis kereksejtes”” beszbeszűűrrőőddéés s 
(limfocit(limfocitáák, plazmasejtek, macrofk, plazmasejtek, macrofáágok), gok), 
szekunder folliculusokszekunder folliculusok

A krA króónikus gyulladnikus gyulladáás:s:



KrKróónikus gyulladnikus gyulladáás okais okai
–– IsmIsméétltlőőddőő akut gyulladakut gyulladáásos epizsos epizóódok (pyelonephritis); dok (pyelonephritis); 

az akut gyulladaz akut gyulladáás gs gáátolt gytolt gyóógyulgyuláása (legyengsa (legyengüültsltséég)g)

–– PerzisztPerzisztáállóó fertfertőőzzéés s 
vvíírusok (hepatitis C)rusok (hepatitis C)
�� LymphocytLymphocytáákban, plazmasejtekben kban, plazmasejtekben éés makrofs makrofáágokban gazdag gokban gazdag 

gyulladgyulladáásos beszsos beszűűrrőőddééss

tbc, syphilis, gombatbc, syphilis, gomba
�� KKééssőői ti tíípuspusúú (T(T--sejt ksejt köözvetzvetíített) hyperszenzitivittett) hyperszenzitivitáás s éés makrofs makrofáág g 

aktivaktiváácicióó: granulomat: granulomatóózus reakcizus reakcióókk

–– Toxikus Toxikus áágensek elhgensek elhúúzzóóddóó expoziciexpozicióója ja 
(exog(exogéén: SiO2 n: SiO2 –– silicosis; endogsilicosis; endogéén: lipidek n: lipidek -- atherosclerosis)atherosclerosis)

–– ImmunmediImmunmediááltlt
�� Autoimmun betegsAutoimmun betegséégek (rheumatoid arthritis, PBC, PSC, SLE stb)gek (rheumatoid arthritis, PBC, PSC, SLE stb)
�� ExogExogéén allergn allergéének okozta knek okozta kóórkrkéépek (asthma bronchiale)pek (asthma bronchiale)



A krA króónikus gyulladnikus gyulladáás jellemzs jellemzőőii
�� MononukleMononukleááris sejtes infiltrris sejtes infiltráácicióó (makrof(makrofáágok, limfocitgok, limfocitáák, k, 

plazmasejtek)plazmasejtek)
EgyEgyééb sejtek:  hb sejtek:  híízzóósejtek (Fcsejtek (Fc--IgE), neutrofil granulocitIgE), neutrofil granulocitáák, k, 

eozinofil granulociteozinofil granulocitáák (IgEk (IgE-- parazitparazitáás, allergis, allergiáás) s) 
�� SzSzööveti destrukciveti destrukcióó
�� RegenerRegeneráácicióó

-- ÉÉp szp szööveti alapstruktveti alapstruktúúra ra -- restitutio ad integrumrestitutio ad integrum
-- KKáárosodott alapstruktrosodott alapstruktúúra ra -- reparatio: reparatio: 

GyGyóógyulgyuláás ks köözvetlenzvetlenüül fibrl fibróózissal, nagyobb szzissal, nagyobb szöövethivethiáány ny 
vagy fel nem szvagy fel nem szíívvóóddóó izzadmizzadmáány, vny, véérröömleny, thrombus mleny, thrombus 
esetesetéén granuln granuláácicióós szs szöövet kialakulvet kialakuláássáával. val. 
GranulGranuláácicióós szs szöövet:vet: KapillKapilláárisris--proliferproliferáácicióó /angiogenesis/,/angiogenesis/,
fibroblast fibroblast éés makrofs makrofáág bevg beváándorlndorláás, ks, kööttőőszszöövetkvetkéépzpzőőddéés, s, 
heg kialakulheg kialakuláásasa



Pleuritis chronica adhaesivaPleuritis chronica adhaesiva
Kiterjedt lapszerinti Kiterjedt lapszerinti éés szs száálagos lagos 

öösszensszenöövvééseksek

GyGyóógyulgyuláás az izzadms az izzadmáány ny 
szervszervüülléésséével, granulvel, granuláácicióós s 

szszöövet segvet segíítstsééggéévelvel

A felszA felszíínrnrőől le nem l le nem 
vonhatvonhatóó: k: kööttőőszszöövetvet
(fibrotikus (fibrotikus –– krkróónikus nikus 

gyulladgyulladáás)s)

Fibrines pleuritis: ledörzsölhető izzadmány - akut gyulladás!



MakrofMakrofáág (Ma) akkumulg (Ma) akkumuláácicióó

�� A makrofA makrofáágok a krgok a króónikus gyulladnikus gyulladáás kulcsszerepls kulcsszereplőői, i, 
a mononuklea mononukleááris fagocita rendszer rris fagocita rendszer réészei szei 
–– A vA véérben keringrben keringőő monocytmonocytáákbkbóól szl száármaznak rmaznak 
–– SzSzöövet: makrofvet: makrofáágok gok (microglia, Kupffer sejtek, alveolaris (microglia, Kupffer sejtek, alveolaris 

makrofmakrofáág, sinus histiocytg, sinus histiocytáák, osteoclastok)k, osteoclastok)

–– aktivaktiváált makroflt makrofáág  g  (biol(biolóógiailag aktgiailag aktíív faktorok szekrv faktorok szekréécicióója)ja)

�� A gyulladA gyulladáás helys helyéén:n:
-- Folyamatos monocita kilFolyamatos monocita kilééppéés a kerings a keringéésbsbőől l 

(chemotactikus faktorok, n(chemotactikus faktorok, nöövekedvekedéési faktorok, stb)si faktorok, stb)

-- LokLokáális makroflis makrofáág proliferg proliferáácicióó
-- MakrofMakrofáág immobilizg immobilizáácicióó
-- MakrofMakrofáág aktivg aktiváácicióó



�� A hA háárom kulcsjelensrom kulcsjelenséég (gyulladg (gyulladáás, szs, szööveti destrukciveti destrukcióó
éés regeners regeneráácicióó / repar/ reparáácicióó) ar) aráánynyááttóól fl füüggggőően lehet:en lehet:

-- IdIdüült exsudativ gyull.:lt exsudativ gyull.: intenzintenzíív gyulladv gyulladáás s 
exsudatum kexsudatum kéépzpzőőddééssel (krssel (króónikus tnikus táályog)lyog)

-- IdIdüült alterativ gyull.:lt alterativ gyull.: domindomináál a szl a szööveti destrukciveti destrukcióó, , 
melyet regenermelyet regeneráácicióó kkíísséér, az eredeti szr, az eredeti szööveti szerkezet veti szerkezet 
jelentjelentőős s ááttééppüülléésséével (mvel (máájcirrhosis)jcirrhosis)

-- IdIdüült produktiv gyull.:lt produktiv gyull.: a gyullada gyulladáást jelentst jelentőős repars reparáácicióó
(fibroblast aktiv(fibroblast aktiváácicióó, sarjsz, sarjszöövetvet-- majd kmajd kööttőőszszöövet /heg/ vet /heg/ 
kkéépzpzőőddéés) ks) kííssééri, kri, kööveti (pleuralis adhaesiveti (pleuralis adhaesióók)k)

�� FormFormáái: i: -- „„nemnem--specifikusspecifikus””, , 
-- specifikus (granulomatspecifikus (granulomatóózus)zus)

KrKróónikus gyulladnikus gyulladáás ts tíípusai, formpusai, formááii



�� A hA háárom kulcsjelensrom kulcsjelenséég (gyulladg (gyulladáás, szs, szööveti destrukciveti destrukcióó
éés regeners regeneráácicióó / repar/ reparáácicióó) ar) aráánynyááttóól fl füüggggőően lehet:en lehet:

-- IdIdüült exsudativ gyull.:lt exsudativ gyull.: intenzintenzíív gyulladv gyulladáás s 
exsudatum kexsudatum kéépzpzőőddééssel (krssel (króónikus tnikus táályog)lyog)

-- IdIdüült alterativ gyull.:lt alterativ gyull.: domindomináál a szl a szööveti destrukciveti destrukcióó, , 
melyet regenermelyet regeneráácicióó kkíísséér, az eredeti szr, az eredeti szööveti szerkezet veti szerkezet 
jelentjelentőős s ááttééppüülléésséével (mvel (máájcirrhosis)jcirrhosis)

-- IdIdüült produktiv gyull.:lt produktiv gyull.: a gyullada gyulladáást jelentst jelentőős repars reparáácicióó
(fibroblast aktiv(fibroblast aktiváácicióó, sarjsz, sarjszöövetvet-- majd kmajd kööttőőszszöövet /heg/ vet /heg/ 
kkéépzpzőőddéés) ks) kííssééri, kri, kööveti (pleuralis adhaesiveti (pleuralis adhaesióók)k)

�� FormFormáái: i: -- „„nemnem--specifikusspecifikus””, , 
-- specifikus (granulomatspecifikus (granulomatóózus)zus)

KrKróónikus gyulladnikus gyulladáás ts tíípusai, formpusai, formááii



GRANULOMATGRANULOMATÓÓZUS (SPECIFIKUS) GYULLADZUS (SPECIFIKUS) GYULLADÁÁSS

�� Ok: Ok: nehezen emnehezen eméészthetszthetőő, elt, eltáávolvolííthatthatóó áágensekgensek

�� Granuloma: Granuloma: 
–– ÖÖsszetsszetéételtel:: aktivaktiváált makroflt makrofáágok: gok: „„epitheloidepitheloid”” sejtek sejtek 

–– ttööbbmagvbbmagvúú óóririáássejtekssejtek,  valamint lymphocyt,  valamint lymphocytáák, k, 
plasmasejtek, fibroblastok. A centrumban lehet plasmasejtek, fibroblastok. A centrumban lehet 
necrosis, egynecrosis, egyééb gyulladb gyulladáásos sejt (pl.neutrophil) issos sejt (pl.neutrophil) is

–– FormFormáái:i: idegenetest tidegenetest tíípuspusúú, fert, fertőőzzééses ses éés nem s nem 
fertfertőőzzééses eredetses eredetűű immungranulomimmungranulomáákk

�� TTööbbmagvbbmagvúú óóririáássejtek: ssejtek: 
–– idegentest tidegentest tíípuspusúú (idegentest granuloma)(idegentest granuloma)
–– Touton tTouton tíípuspusúú (xanthomatosus gyullad(xanthomatosus gyulladáás)s)
–– Langhans tLanghans tíípuspusúú (tbc, syphilis, stb): tuberculum, (tbc, syphilis, stb): tuberculum, 

gumma, gumma, 
–– stbstb



GranulomaGranuloma

�� Idegentest tIdegentest tíípuspusúú (az anyag nem em(az anyag nem eméészthetszthetőő))

–– Talcum, varrTalcum, varróófonal, rostok stb fonal, rostok stb -- polarizpolarizáált flt féényny
idegentest granulomaidegentest granuloma

–– ZsZsíírok rok –– lipophag granuloma, xanthogranulomalipophag granuloma, xanthogranuloma

�� ImmungranulomaImmungranuloma (a nem oldod(a nem oldodóó rréészecskszecskéék k 
sejtsejt--medimediáált immunvlt immunváálaszt induklaszt indukáálnak) lnak) 

–– Tuberculosis tTuberculosis tíípuspusúú (centralis necrosis): Tuberculum (sajtos (centralis necrosis): Tuberculum (sajtos 
necrosis), Syphilis necrosis), Syphilis -- gumma, Lepra gumma, Lepra –– granulomagranuloma

–– Centralis necrosis nCentralis necrosis néélklküül: Sarcoidosis, Crohnl: Sarcoidosis, Crohn--betegsbetegséég, Leprag, Lepra

–– MacskakarmolMacskakarmoláásos betegssos betegséég g –– granuloma centralis nekrgranuloma centralis nekróózissal zissal 
éés neutrophil granulocyts neutrophil granulocytáákkalkkal

–– ReumReumáás ls lááz z –– AschoffAschoff--Talalajev csomTalalajev csomóó



ReumReumáás ls láázz
�� ImmunolImmunolóógiailag medigiailag mediáált, szisztlt, szisztéémmáás gyullads gyulladáásos betegssos betegséégg
�� „„AA”” csoportcsoportúú streptococcusok okozta pharyngitis utstreptococcusok okozta pharyngitis utáán nn nééhháány ny 

hhééttel kezdttel kezdőőddőő ttüünetek netek 
�� A streptococcusok A streptococcusok „„MM”” fehfehéérjrjééje elleni antitestek keresztreakje elleni antitestek keresztreak--

cicióóba lba léépnek a szpnek a szíív (auto)antigv (auto)antigéénjeivelnjeivel

�� A reumA reumáás szs szíívbetegsvbetegséég fg főőbb jellemzbb jellemzőői:i:

–– endocardialis lendocardialis léézizióók: steril endocarditis a bal szk: steril endocarditis a bal szíívfvféél l 
billentybillentyűűin (hosszin (hosszúúttáávvúú kköövetkezmvetkezméények: nyek: 
billentybillentyűűdeformitdeformitáások, stenosis sok, stenosis éés insufficiencia) s insufficiencia) 

–– myocardialis lmyocardialis léézizióók: granulomk: granulomáák (Aschoff csomk (Aschoff csomóók) k) 
Anyicskov sejtekkel (jellegzetes macrofAnyicskov sejtekkel (jellegzetes macrofáágok bgok bőő citocito--
plazmplazmáával val éés hernys hernyóószerszerűű maggal vagy magokkal)maggal vagy magokkal)

–– pericardialis lpericardialis léézizióók: fibrines pericarditis k: fibrines pericarditis éés Aschoff csoms Aschoff csomóók k 
a subepicardialis zsa subepicardialis zsíírszrszöövetbenvetben



GRANULOMATGRANULOMATÓÓZUS GYULLADZUS GYULLADÁÁSS

�� Idegentest granulomIdegentest granulomáákk
�� FertFertőőzzééses eredetses eredetűű immungranulomimmungranulomáákk

–– TuberculosisTuberculosis
–– SyphilisSyphilis
–– LepraLepra
–– MacskakarmolMacskakarmolááss--betegsbetegséégg
–– WhippleWhipple--kkóórr
–– BrucellosisBrucellosis
–– LeishmaniasisLeishmaniasis
–– SchistosomiasisSchistosomiasis
–– GombGombáás ferts fertőőzzééseksek

�� Nem fertNem fertőőzzééses eredetses eredetűű immungranulomimmungranulomáákk
–– Ismeretlen eredetIsmeretlen eredetűűek (ek (sarcoidosissarcoidosis, Crohn, Crohn--betegsbetegséég, PBC)g, PBC)
–– ReumReumáás ls láázz
–– Vasculitissel jVasculitissel jáárróók (Wegenerk (Wegener-- gr, polyarteritis nodosa, stb)gr, polyarteritis nodosa, stb)
–– Hypersensitiv pneumonitisekHypersensitiv pneumonitisek
–– EgyEgyééb (panniculitis, malakoplakia, paraneoplb (panniculitis, malakoplakia, paraneoplááziziáás szindr, s szindr, 

berilliosis stb)berilliosis stb)



TUBERCULOSIS (GTUBERCULOSIS (GÜÜMMŐŐKKÓÓR)R)

�� KKóórokozrokozóó: : Mycobacterium tuberculosisMycobacterium tuberculosis
(Koch bacillus, 0,2(Koch bacillus, 0,2--0,6 um x 10,6 um x 1--10 um, sav10 um, saváállllóó, , 
ZiehlZiehl--Neelsen festNeelsen festéés)s)

�� BehatolBehatoláási kapu: si kapu: lléégutakgutak, garat, v, garat, véékonybkonybéél, bl, bőőrr
�� StStáádiumai: diumai: 

–– PrimerPrimer: primer komplexus (Ranke: primer komplexus (Ranke--Ghon gGhon góóc): c): 
1. tuberculum (t1. tuberculum (tüüddőő kköözzéépspsőő rréészszéén), n), 
2. lymphangitis, 2. lymphangitis, 
3. lymphadenitis tuberculosa3. lymphadenitis tuberculosa

–– PostprimerPostprimer (secunder): apicocaudalis terjed(secunder): apicocaudalis terjedééss



A tbc okozta szA tbc okozta szööveti reakciveti reakcióók  k  

�� FormFormáái:i:
–– ProduktProduktíív v (proliferat(proliferatíív): el nem sajtosodv): el nem sajtosodóó

granuloma (ritka)granuloma (ritka)
–– ExszudatExszudatíívv (feh(fehéérjedrjedúús izzadms izzadmáány, kevny, kevéés ly) s ly) 

�� FFőőleg: savleg: savóós hs háártyrtyáán, tn, tüüddőőben, izben, izüületekbenletekben
�� Pneumonia gelatinosaPneumonia gelatinosa
�� Pneumonia caseosaPneumonia caseosa

–– ÁÁtmenettmeneti (vegyes) i (vegyes) lléézizióók: tuberculum k: tuberculum 
(a TBC(a TBC--re jellemzre jellemzőő elsajtosodelsajtosodóó granuloma) granuloma) 



A tbc terjedA tbc terjedéésese

�� LokLokáálislis
�� LymphogenLymphogen
�� HaematogenHaematogen
�� Canalicularis (bronchogen, Canalicularis (bronchogen, 

hhúúgyutakon, nemi szervekben)gyutakon, nemi szervekben)
�� SavSavóós hs háártyrtyáákonkon



ÁÁltalltaláános immunstnos immunstáátusz (posztprimer TBCtusz (posztprimer TBC--ben)ben)

TBC elleni specifikus immunitTBC elleni specifikus immunitááss

HiperszenzitivitHiperszenzitivitáás (TBC elleni sejtes /szs (TBC elleni sejtes /szööveti/ immunreaktivitveti/ immunreaktivitáás)s)

ProduktProduktíív (proliferatv (proliferatíív, sejtv, sejt--gazdag, kgazdag, kööttőőszszöövetkvetkéépzpzőő) l) léézizióókk

ExszudatExszudatíív (elsajtosodv (elsajtosodóó / izzadm/ izzadmáányt termelnyt termelőő) ) 
lléézizióókk

ImmunhiImmunhiáányos nyos 
áállapotllapot



A primer tbc lokalizA primer tbc lokalizáácicióóii

�� TTüüddőő: : leggyakoribb: jobb o., paravertebrleggyakoribb: jobb o., paravertebráálisan, lisan, 
kköözzéépen, szubpleurpen, szubpleuráálisanlisan

�� Garat: behatolGarat: behatoláás a tonsillls a tonsillláán n áátt
�� BBéél: behatoll: behatoláás a termins a termináális ileumon lis ileumon áát, M.bovis, t, M.bovis, 

mesenterialis nycs mesenterialis nycs éérintettsrintettséégg
�� BBőőr: sr: séérrüülléésen sen áát, t, „„foglalkozfoglalkozáási betegssi betegséégg””



A PRIMER TBC SZA PRIMER TBC SZÖÖVVŐŐDMDMÉÉNYEI, TERJEDNYEI, TERJEDÉÉSESE

�� SzSzóórrááss::
–– kisfokkisfokúú (nagyg(nagygóóccúú haemat. tbc, Simonhaemat. tbc, Simon--ffééle csle csúúcsi csi 

ggóócok)cok)
–– mméérsrséékelt (szubmilikelt (szubmiliááris, tbc miliaris discreta)ris, tbc miliaris discreta)
–– TTöömeges (miliaris tbc, Landouzymeges (miliaris tbc, Landouzy--ffééle typhobaccilosis) le typhobaccilosis) 

�� Epituberculosis Epituberculosis (hilusi nycs okozta bronchus (hilusi nycs okozta bronchus öösszenyomsszenyomáás s 
miatti atelectasia) miatti atelectasia) 

�� ConglomeratConglomerat--tuberculosis tuberculosis (szubpleuralis g(szubpleuralis góócok cok 
öösszefolysszefolyáássáábbóól)l)

�� Primer cavernaPrimer caverna
�� Bronchoadenitis Bronchoadenitis (a sajtos g(a sajtos góóc betc betöörréése a hse a höörgrgőőbe)be)

�� Specialis formSpecialis formáákk
–– Scrofulosis, tabes mesaraicaScrofulosis, tabes mesaraica



Caverna (Caverna (üüreg)reg)
Sajtos belfelszínű, levegőt
tartalmazó, a sajtos 
nekrotikus massza 
kiürülése következtében
keletkezett üreg



Miliaris TBC (Miliaris TBC („„kköölesglesgüümmőőkkóórr””) ) 

�� KKöölesnyi (1lesnyi (1--2 mm2 mm--es ges güümmőők)k)
�� A gA góócok elscok elsőősorban produktsorban produktíív jellegv jellegűűekek
�� BBáármely szakban elrmely szakban előőfordulhatfordulhat
�� Haematogen (lymphohaematogen) szHaematogen (lymphohaematogen) szóórráás s úútjtjáán n 

alakul kialakul ki
�� MegoszlMegoszláássáát a szt a szóórráás s úútvonala befolytvonala befolyáásoljasolja
�� Minden szervben elMinden szervben előőfordulhatfordulhat
�� Meningitis basilaris tuberculosaMeningitis basilaris tuberculosa
�� LandouzyLandouzy--ffééle typhobacillosis le typhobacillosis 

((necrotikus necrotikus „„miliarismiliaris”” ggóócok)cok)



Posztprimer (szekunder) tbcPosztprimer (szekunder) tbc

�� Bronchogen apicocaudalis terjedBronchogen apicocaudalis terjedééss
�� CavernaCaverna
�� RelatRelatíív szervi vv szervi véédettsdettséég, rezisztenciag, rezisztencia
�� ElsElsőősorban vegyesproduktsorban vegyesproduktíív kv kéép p (de lehet (de lehet 

exszudatexszudatíív is jelentv is jelentőősen cssen csöökkent immunitkkent immunitáás esets esetéén)n)
�� AcinAcinóózus, acinonodzus, acinonodóózus, nodzus, nodóózus gzus góócok, tbc cok, tbc 

fibrinonodosa, pneumonia caseosa tuberculosa acinosa fibrinonodosa, pneumonia caseosa tuberculosa acinosa 
seu lobularisseu lobularis



A posztprimA posztpriméér tbc szr tbc szöövvőődmdméényeinyei

�� Caverna felCaverna felüülfertlfertőőzzőőddéés (abscessus, gangraena)s (abscessus, gangraena)
�� Empyema pleurae, pyopneumothoraxEmpyema pleurae, pyopneumothorax
�� TTüüddőővvéérzrzéés (Rasmussen aneurysma), s (Rasmussen aneurysma), 

haemoptoe, pulmorrhagiahaemoptoe, pulmorrhagia
�� AspergillomaAspergilloma
�� CavernacarcinomaCavernacarcinoma
�� Contralateralis Contralateralis éés ms máás szervbe vals szervbe valóó canalicularis canalicularis 

terjedterjedéés (gs (géége, garat, nyelv, bge, garat, nyelv, béél) l) 



Posztprimer tbc egyPosztprimer tbc egyééb szervekbenb szervekben

�� Vese (Vese („„maltervesemaltervese””))
�� Nemi szervek:Nemi szervek:

–– NNőői (salpinx), fi (salpinx), féérfi (mellrfi (melléékhere) khere) 

�� Csont Csont (abscessus frigidus (abscessus frigidus –– hidegthidegtáályog)lyog)

�� IdegrendszerIdegrendszer



SYPHILIS (Lues, VSYPHILIS (Lues, Véérbaj)rbaj)
�� KKóórokozrokozóó: : Treponema pallidumTreponema pallidum (spiral alak, 0,1(spiral alak, 0,1--0,2x60,2x6--20 um)20 um)

�� FormFormáái: i: SzerzettSzerzett ((éés veleszs veleszüületett)letett)
–– PrimerPrimer

�� 22--3 h3 héét inc.,t inc.,
�� Ulcus durum, bubo indolensUlcus durum, bubo indolens

–– SzekunderSzekunder
�� 11--3 h3 hóónap inc., nap inc., 
�� Maculopapulosus exanthemMaculopapulosus exanthemáák, condyloma latumk, condyloma latum

–– TercierTercier
�� ÉÉvekkel a fertvekkel a fertőőzzéés uts utáánn
�� GummGummáávalval jjáárróó sy (sy (gummagumma: : „„rugalmasrugalmas”” granuloma, granuloma, 

centralis necrosis, a tbccentralis necrosis, a tbc--hez hasonlhez hasonlóó, ereket tartalmazhat, , ereket tartalmazhat, 
bbáárhol lehet, frhol lehet, főőleg a mleg a máájban, kp.irjban, kp.ir--ben, sorsa: fben, sorsa: főőleg leg 
hegesedhegesedéés)s)

�� KardiovaszkulKardiovaszkuláárisris sy (aorta felszsy (aorta felszáállllóó szakaszszakaszáán aneurysma, n aneurysma, 
billentybillentyűű insuff)insuff)

�� NeurosyphylisNeurosyphylis:  (1)  tabes dorsalis (:  (1)  tabes dorsalis (éérzrzőőppáálylyáák k 
demyelinisatioja),  (2) paralysis progressiva (dementia), (3) demyelinisatioja),  (2) paralysis progressiva (dementia), (3) 
meningovaszkulmeningovaszkulááris  ris  

Endarteritis!Endarteritis!



VeleszVeleszüületett (konnatletett (konnatáális) syphilislis) syphilis
�� Ok: az anya fertOk: az anya fertőőzzööttsttséége (transzplacentge (transzplacentáárisan, frisan, főőleg a leg a 

3.trimeszterben)3.trimeszterben)
�� KKöövetkezmvetkezméények nyek 

(1) (1) koraikorai (s(súúlyosabb, Treponema sepsis): lyosabb, Treponema sepsis): 
–– A magzat elhalA magzat elhaláásasa
–– Pemphigus syphiliticus Pemphigus syphiliticus (f(főőleg tenyleg tenyééren, talpon)ren, talpon)

–– Hepatosplenomegalia Hepatosplenomegalia (t(tűűzkzkőőmmááj)j)

–– Pneumonia albaPneumonia alba
–– Dubois tDubois táályogok a thymusbanlyogok a thymusban
(2) (2) KKééssőői i manifesztmanifesztáácicióók (lues hereditaria tarda, enyhk (lues hereditaria tarda, enyhéébb bb 

esetekben: esetekben: 
�� Hutchinson trias (hordHutchinson trias (hordóó alakalakúú metszmetszőőfog, keratitis, fog, keratitis, 

ssüüketsketséég)g)
�� Osteochondritis luetica, nyeregorrOsteochondritis luetica, nyeregorr



LEPRALEPRA
�� KKóórokozrokozóó: Mycobacterium leprae : Mycobacterium leprae 

(Hansen 1873), h(Hansen 1873), hőőmméérsrséékleti optimum 32kleti optimum 32--3434 °°CC
�� BehatolBehatoláási kapu: lsi kapu: léégutak, bgutak, bőőrr
�� hosszhosszúú inkubinkubáácicióós ids időő ((éévek), lassvek), lassúú progressziprogresszióó
�� FormFormááii

–– TuberTuberóózus zus (tuberkuloid) lepra (j(tuberkuloid) lepra (jóó ellenellenáállllóó kkéépesspesséég a g a 
M. leprae ellen): M. leprae ellen): 
granuloma kgranuloma kéépzpzéés, a felszs, a felszíínes idegek nes idegek éés a bs a bőőr r éérintettsrintettséége, ge, 
szszééli aktivitli aktivitáást mutatst mutatóó (t(töömmöött, eltt, előőemelkedemelkedőő, hyperpigmen, hyperpigmen--
ttáált hatlt hatáárok), centrrok), centráálisan beslisan besüüllyedt, depigmentllyedt, depigmentáált llt léézizióók k 

–– LepromatLepromatóózus leprazus lepra (M. leprae elleni rossz ellen(M. leprae elleni rossz ellenáállóókkéépespes--
ssééggűű szemszeméélyekben): lyekben): 
baktbaktéériumokat tartalmazriumokat tartalmazóó, habos makrof, habos makrofáágok a dermisben gok a dermisben 
(b(bőőr deformitr deformitáások sok -- Facies leonina, perifFacies leonina, perifééririáás ideg ls ideg léézizióók); k); 
szemek, felsszemek, felsőő lléégutak gutak éés a hers a heréék is k is éérintettek lehetnekrintettek lehetnek



�� A granulomatA granulomatóózus gyulladzus gyulladáások egysok egyééb formb formááit is it is 
tudni kell, tudni kell, 

�� Igy: Igy: 
–– MacsakakarmolMacsakakarmolááss--betegsbetegséégg
–– Whipple kWhipple kóórr
–– BrucellosisBrucellosis
–– LeishmaniasisLeishmaniasis
–– SchistosomiasisSchistosomiasis
–– GombGombáás ferts fertőőzzéések stbsek stb
–– Nem fertNem fertőőzzééses eredetses eredetűű immungranulomimmungranulomáák: k: 

Sarcoidosis, RheumSarcoidosis, Rheumáás ls láázz, Berilliosis stb, Berilliosis stb

–– (a (a ssáárga rga jelzjelzéés= nagyon kell tudni!!!)s= nagyon kell tudni!!!)


