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A könyv egy sorozat (NeuroImmune Biology) ötö-
dik kötete, szerkesztôi Bertók Lóránd magyar és
Donna Chow kanadai kutatók. A könyvet harminc
szerzô írta, az Egyesült Államokból, Kanadából,
Magyarországról, Olaszországból és Dániából. A
könyv öt fejezetbôl áll és összesen 379 oldal. Célja,
mint e területen elsô összefoglaló mûnek, jelezni
azt az ugrásszerû fejlôdést, ami a természetes im-
munitás kutatásában az utóbbi években történt. A
szerzôk a bevezetésben megállapítják, hogy ez a
robbanásszerû fejlôdés mind molekuláris, mind
celluláris, sôt az egész szervezet szintjén megnyil-
vánul. Úgy vélik, hogy a természetes immunitás
minden fajban lényeges túlélési lehetôség és nél-
küle a szerzett immunitás sem mûködhetne.

Az elsô fejezet a szervezet védekezô mecha-
nizmusairól szól, általános jelleggel. A bevezetés
után történeti áttekintést kapunk (a gyulladás tü-
neteirôl és a fagocitózisról stb.), majd a bôr és a
nyálkahártyák, a mirigymûködések szerepét ér-
tékelik a természetes ellenállóképességben és an-
nak szabályozásáról írnak a szerzôk. Az utolsó al-
fejezetben a természetes ellenállóképesség fenn-
tartásának lehetôségeirôl és az öregedés immu-
nológiájáról kapunk áttekintést. Ez igen fontos,
mert a társadalom egyre nagyobb része idôs korú.

A második fejezetben olvashatunk antimik-
robiális peptidekrôl, defenzinekrôl és katelicidi-
nekrôl. Szó van endogén sejtvédô mechanizmu-
sokról is (hem-oxigenáz, antioxidáns rendszerek,
pl. kataláz, szuperoxid-diszmutáz, glutation-peroxi-
dáz, a hôsokkfehérjék, a nitrogén-monoxid). A NO
igen egyszerû szerkezetû molekula, ami Janus-ar-
cú, sejtvédô is és mérgezô is. A harmadik alfejezet
az epesavak szerepérôl, az ún. fiziko-kémiai véde-
lemrôl szól. Ez utóbbit Bertók professzor fedezte
fel. Az epesavak endotoxinok (lipopoliszachari-
dok) és peplonnal rendelkezô vírusok ellen védik
a szervezetet. Az endotoxinok sok kórképben sze-
repet játszanak vagy szerepük feltételezhetô (bél-
fertôzések, mûtéti/szeptikus sokk, bél iszkémiás
sokk, tourniquet sokk, a sugárbetegség gasztroin-
tesztinális szindrómája, hepatorenális szindróma,
enterovírus-fertôzések (pl. parvovírus), pikkelysö-
mör (psoriasis), atherosclerosis, endokrin zava-
rok). Bertók egyik megállapítása, hogy párhuza-
mosság van az endotoxinérzékenység és a sugárér-
zékenység között, az emlôsök és az ember a legsu-
gárérzékenyebbek és endotoxinra legérzékenyeb-
bek, a halak és kétéltûek közömbösek. Az is fontos

megállapítás, hogy a lipopoliszacharid lipid része
mérgezô, a szénhidrát része nem. Bertók egyik új-
szerû megállapítása, hogy a pikkelysömört epesa-
vak hiánya válthatja ki, és egyik munkatársa,
Gyurcsovics Klára sikeresen kezelt pikkelysömö-
rös betegeket szájon át adott epesavpótlással.

A harmadik fejezet a természetes immun-
rendszerrôl szól, az ún. natural killer (természe-
tes gyilkos) sejtekrôl, a retikuloendoteliális rend-
szerrôl (RES) és a természetes immunitás végre-
hajtó mechanizmusairól gerinctelenekben. Az
egyik alfejezet, a Cancer control onkológiai vo-
natkozású. A RES-rôl szegedi szerzôk, Lázár
György és munkatársai írtak alfejezetet. (A RES
egyik jeles kutatója volt a szintén szegedi Jancsó
Miklós professzor.)

A negyedik fejezetben a fehérvérsejt-forgalom
(leukocyte trafficking) szabályozásáról, a termé-
szetes immunitás neuroendokrin szabályozásáról
és a testmozgás hatásáról olvashatunk. A három
szabályozó rendszer az idegrendszer, az endokrin
rendszer és az immunrendszer, amelyek a könyv-
borítón levô szép jelképen is láthatók. A testmoz-
gás feltehetôleg IL-6 és glutamin révén hat az im-
munrendszerre. Az utolsó alfejezetben lehet ol-
vasni a természetes immunitás fokozásának új le-
hetôségérôl, a sugárdetoxikált endotoxinról is; ezt
Bertók Lóránd professzor írta. A sugárdetoxikált
endotoxin (Tolerin) elônye, hogy a toxicitás csök-
kent, míg a kedvezô hatások (pl. az immunrend-
szer mûködésfokozása) megmaradtak. 

Az ötödik fejezet témája a természetes im-
munrendszer élettani tevékenysége, a természe-
tes immunrendszer kórtani jelentôsége és visel-
kedési mechanizmusok a kórokozók elleni véde-
lemben. Egyik újszerû megállapítása, hogy a de-
fenzin (antimikrobiális peptid) hiánya kulcssze-
repet játszhat a Crohn-betegség kialakulásában.

A könyv átfogó jellegû, tárgyalja nemcsak az
ember, hanem a gerinces és gerinctelen állatok,
pl. az egerek, szivacsok, a Drosophila, a pióca, az
osztriga, a földi giliszta, a tengeri csillag, a
Caenorhabditis elegans és a tengeri sün termé-
szetes védekezôrendszerét is.

Mindegyik fejezethez bôséges irodalom tarto-
zik, jeles szerzôkkel. Tükrözi azt is, hogy Bertók
Lóránd pályája során sok elméleti kutatóval és
klinikussal dolgozott együtt.
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