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1.	Egy	új	tudományterület:	a	darwini	medicina	
	

Az	 1990-es	 évek	 elején	 az	 orvostudomány	 és	 az	 evolúcióbiológia	 szintéziséből	 egy	 új	

tudományterület,	a	darwini	medicina	született.	Az	alapítók,	Randolph	Nesse	pszichiáter,	és	

az	 evolúciós	 teória	 nagy	 öregje	 George	 C.	 Williams	 voltak	 (Nesse	 és	 Williams,	 1995).	 A	

klasszikus	 orvosi	 megközelítés	 szerint	 a	 szakemberek	 a	 tünetek	 megszüntetésére	

koncentráltak,	 nem	pedig	 az	 evolúciós	 okok	 feltárására,	 ezért	 az	 új	 perspektíva	 alapjaiban	

változtatta	 meg	 azt,	 ahogy	 az	 orvostudományról	 gondolkodunk.	 A	 darwini	 megközelítés	

újdonsága,	hogy	a	betegségeket	az	adaptácionista	program	lencséjén	keresztül	vizsgálja,	és	

ez	 egyebek	 mellett	 olyan	 felismerésekre	 vezetett,	 hogy	 bizonyos	 kellemetlen	 tünetek,	

melyeket	korábban	gyógyszeresen	szüntettek	meg,	valójában	a	túlélést	szolgálják.	Tehát	az	

egyik	 új	 következtetés	 az	 volt,	 hogy	 a	 gyógyulási	 folyamat	 és	 a	 jó	 közérzet	 nem	 járnak	

egymással	kéz	a	kézben.	

Ma	 már	 alakulóban	 van	 a	 XXI.	 század	 darwini	 orvoslása,	 amelyet	 sokan	 csak	 hamiltoni	

medicina	néven	emlegetnek,	ami	a	szociobiológia	vívmányait	integrálja	az	orvostudományba	

(Crespi	et	al,	2014).	

Az	 alábbiakban	 felsorolok	 néhány	 fontosabb	 területet,	 amelyre	 ez	 az	 új	 perspektíva	 nagy	

hatást	gyakorolt,	és	mindezt	fontos	példákkal,	kutatási	eredményekkel	fogom	illusztrálni.	

	

1.1.	Fertőző	betegségek	

A	 ragályos	 kórok	 területét	 a	 darwini	medicinán	belül	 Paul	W.	 Ewald	 alapozta	meg,	 és	 tett	

jelentős	 konceptuális	 lépéseket	 a	probléma	megértésének	 irányába.	Pályája	elején	az	 akut	

fertőzések	 evolúciós	 törvényszerűségeit	 kutatta,	 majd	 átfogó	 könyvével	 megalapozta	 a	

fertőző	betegségek	megértésének	evolúciós	hátterét	(Ewald,	1994).	

Korábban	 azt	 hitték	 az	 orvostudomány	 képviselői,	 hogy	 a	 fertőzések	 során	 megjelenő	

különböző	 tünetek	 csupán	 a	 betegség	 mellékhatásai.	 Ewald	 egy	 súlyos	 bélfertőzést	

elszenvedve	elgondolkodott,	hogy	a	hasmenés	nem	 lehet-e	a	 kórokozó	eszköze	arra,	hogy	

egy	 újabb	 gazdatestbe	 juthasson	 át?	 A	 tüneteket	 két	 csoportra	 osztotta,	 az	 egyikbe	 a	
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kórokozó	terjedését	elősegítő,	míg	a	másikba	a	patogének	legyőzését,	eltávolítását	szolgáló	

szimptomák	 kerültek	 be.	 A	 továbbadódást	 például	 a	 köhögés,	 tüsszentés,	 hányás	 és	

hasmenés	segítheti	elő,	de	ugyanezek	a	tünetek,	más	kontextusban	a	kórokozó	eltávolítását	

is	szolgálhatják	(Ewald,	1980).	

További	 fontos	eredménye	a	mobilitás	és	a	virulencia	közötti	összefüggés	 felismerése	volt.	

Eszerint,	 minél	 virulensebb	 egy	 patogén,	 annál	 magasabb	 a	 csíraszáma,	 de	 annál	 inkább	

blokkolja	 a	 gazdaszervezet	 mozgását,	 rontva	 ezzel	 a	 saját	 átadódásának	 esélyét.	 Ennek	

elsősorban	a	közvetlen	átvitellel	terjedő	kórokozók	esetében	van	jelentősége,	ilyen	például	a	

közönséges	nátha.	A	vektoriális	átvitel	esetén	azonban	a	mozgásképesség	hiánya	nem	okoz	

problémát	az	átvitelben,	így	magasabb	virulencia	realizálódik	(Ewald,	1994).		

A	 harmadik	 nagy	 terület,	 amivel	 foglalkozott,	 a	 krónikus	 fertőzések	 kérdésköre	 volt,	 és	 a	

gyomorfekély,	illetve	a	méhnyakrák	patogén	eredetének	feltárását	extrapolálva	kijelentette,	

hogy	 a	 nagy	 civilizációs	 betegségek	 90%-ban	 fertőzés	 eredetűek	 (Ewald,	 2000).	 További	

fontos	probléma,	amely	a	fenti	témakörhöz	kapcsolódik,	a	gyógyszerrezisztencia	kérdése.	Az	

antibiotikumok	 túlhasználata	 vezetett	 oda,	 hogy	 manapság	 már	 a	 korábban	 könnyen	

gyógyítható	 fertőzések	 ismét	 veszélyessé	 váltak.	 Kétféle	 módszer	 létezik	 a	 patogének	

eliminálására,	 ebből	 az	 egyik	 a	 profilaxis,	 a	 másik	 a	 vakcinálás.	 Az	 evolúciós	 érvelés	

értelmében	 a	 vakcináció	 sokkal	 hatékonyabb	 a	 patogének	 közvetlen	 pusztításánál,	

szaporodásuk	 gátlásánál,	 mivel	 eme	 stratégia	 ellen	 a	 kórokozóknak	 sokkal	 nehezebb	

rezisztenciát	kialakítani	(Kennedy	és	Read,	2017).	

	

1.2.	Genetikai	konfliktusok	egészségi	hatásai	

A	 modern	 evolúcióbiológia	 génközpontú	 megközelítése	 óta	 tudjuk,	 hogy	 bizonyos	

kapcsoltsági	 csoportok	 (azonos	 érdekű	 genetikai	 elemek)	 intra-,	 és	 intergenomiális	

konfliktusban	állhatnak	egymással	(Dawkins,	1982).	

Ennek	 természetesen	 komoly	 egészségügyi	 vonatkozásai	 is	 lehetnek,	 ilyen	például	 a	 szülő-

utód	konfliktus	szociobiológiai	elméletének	alkalmazása	a	humán	terhességre	 (Haig,	1993).	

Ez	 a	 teória	 kimondja,	 hogy	 mivel	 a	 magzat	 önmagával	 100%-os	 rokonsági	 fokon	 áll,	 míg	
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testvéreivel	 és	 szüleivel	 mindössze	 50%-ban	 hordoz	 közös	 géneket,	 ezért	 számára	 az	

optimális	stratégia	az	önzés	(Trivers,	1974).	Ez	azt	jelenti,	hogy	a	magzat	és	az	anya	bizonyos	

aspektusok	tekintetében	egymással	evolúciós	fegyverkezési	versenyben	állnak,	és	ez	súlyos	

betegségek	 kialakulásához	 vezethet.	 Az	 egyik	 ilyen	 feltételezett	 kór	 a	 terhességi	

cukorbetegség.	 A	 cukor	 rendkívül	 értékes	 energiaforrás,	 amelynek	 megszerzésért,	 és	

megtartásáért	 ádáz	 küzdelem	 folyik	 anya	 és	 magzata	 között.	 Az	 előbbi	 érdeke,	 hogy	 a	

forrásokat	egyenlő	arányban	ossza	meg	a	 születendő	utódai	 között,	míg	az	utóbbi	 érdeke,	

hogy	minél	 többet	 szerezzen	meg	 belőle,	 a	 testvérei	 rovására.	 Ebben	 egy	 kulcshormon,	 a	

humán	 placentális	 laktogén	 játssza	 a	 legfőbb	 szerepet	 (Haig,	 1993).	 A	 hatása	 ennek	 a	

molekulának	 az,	 hogy	 növeli	 az	 anya	 inzulinrezisztenciáját,	 ezáltal	 rontja	 a	 cukrok	

felszívódását,	 és	 magasan	 tartja	 az	 anyai	 vércukorszintet.	 Ez	 a	 magzat	 számára	 adaptív	

stratégia,	 hiszen	 a	 méhlepényen	 keresztül	 nagyobb	 mennyiségű	 glükózt	 képes	 elvonni,	

amelyet	a	saját	növekedésére	tud	fordítani.	Patológiássá	akkor	válik	az	egész	folyamat,	ha	az	

egyensúly	a	felek	között	megbomlik,	és	a	vércukorszint	a	terhesség	alatt	jóval	a	megengedett	

érték	 felett	 állandósul	 (Haig,	 1993).	 Egy	másik	 rejtélyes	betegség,	 amelynek	megértéséhez	

nyújthat	segítséget	a	darwini	perspektíva,	a	preeclampsia,	amely	során	a	terhesség	harmadik	

hónapjától	 a	 vérnyomás	 veszélyes	 módon	 megemelkedik,	 súlyosan	 károsítva	 ezzel	 a	

kismamák	veséjét,	agyát	és	 látását.	Az	ok	szintén	az	anya-magzat	konfliktusban	keresendő,	

mert	a	hipotézis	szerint	a	placenta	termel	egy,	az	erek	beszűkülését	eredményező	molekulát,	

így	jelentősen	megnöveli	a	vérnyomást	az	anyai	keringési	rendszerben.	Ennek	abban	rejlik	az	

evolúciós	értelme,	hogy	a	magzat	a	vasokonstrikcióval	a	vért	a	placenta	 irányába	 tereli,	és	

így	az	anya	kárára	többlet	 tápanyaghoz,	és	oxigénhez	 juthat	 (Haig,	1993).	Tehát	egy	enyhe	

vérnyomás-emelkedés	 előnyös	 is	 lehet	 az	 utód	 számára,	 és	 valóban	 a	 terhesség	 során	

mérsékelten	 emelkedett	 hipertenziójú	 kismamák	 átlagosan	 nagyobb	 súlyú	 magzatoknak	

adnak	életet	(Xiong	et	al.,	2000).	

Továbbá	 kutatók	 találtak	 egy	 méhlepény	 által	 termelt	 molekulát,	 amely	 a	 fenti	 jóslatnak	

megfelelően	 az	 anyai	 erek	 célzott	 endotheliális	 diszfunkcióját	 okozza,	 aminek	

eredményeképpen	a	keresztmetszetük	csökken	(Levine	et	al,	2004).	
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1.3.	A	rák	

Korunk	 elöregedő	 társadalmának	 az	 egyik	 legnagyobb	 egészségügyi	 kihívása	 a	 tumoros	

betegségek	problémája,	és	sokan	a	végső	megoldást	a	darwini	elmélettől	várják.	

Három	jelentős	teóriát	fogalmaztak	meg	a	problémakörrel	kapcsolatban,	melyből	az	első	az	

ún.	 „belső	 darwinizmus”	 (internal	 Darwinism).	 Az	 elmélet	 azon	 alapul,	 hogy	 a	 szomatikus	

sejtosztódások	során	a	sejtek	evolúción	mennek	keresztül,	amelyben	a	sejt	szintű	szelekció	a	

szervezet	 szempontjából	 „önző”	 tulajdonságoknak	 kedvez,	 és	 az	 egyre	 növekvő	 szaporodó	

képességű	 klónok	 végül	 elpusztítják	 a	 gazdaszervezetet	 (Greaves	 és	 Maley,	 2012).	 Az	 új	

kutatások	fényében	azonban	ez	a	modell	sok	tekintetben	kiegészítésre	szorulhat,	ezért	Paul	

Davies	elméleti	 fizikus	megfogalmazta	az	ún.	 atavisztikus	elméletet	 (Davies	és	 Lineweaver,	

2011).	 Davies	 úgy	 gondolja,	 hogy	 a	 tumorok	 komplexitása,	 rendkívüli	 alkalmazkodó	

képessége	nehezen	magyarázható	a	klasszikus	elmélet	keretein	belül,	ezért	azt	feltételezte,	

hogy	 a	 rákos	 progressziót	 olyan	 atavisztikus	 tulajdonságok	 segíthetik,	 amelyek	 a	

többsejtűséget	megelőző	egysejtű	evolúciós	stádiumbóll	maradtak	meg.	Szerinte	a	mutációk	

ezeket	a	represszált,	szunnyadó,	ősi	tulajdonságokat	aktiválják,	amely	során	a	sejt	visszanyeri	

eredeti	 képességeit,	 és	 ez	 magyarázza	 a	 gyors	 alkalmazkodó	 képességet,	 és	 bonyolult	

viselkedést.	 A	 harmadik	 elmélet	 pedig	 a	 korábban	 már	 említett	 Paul	 W.	 Ewald	 nevéhez	

fűzödik,	 aki	 azt	 állította,	 hogy	 a	 krónikus	 betegségek	 akár	 90%-a	 fertőzés	 eredetű	 (Ewald,	

2000).	A	jelenlegi	 ismereteink	alapján	a	rákos	esetek	15%-ában	bizonyíthatóan	van	szerepe	

kórokozóknak,	 de	 Ewald	 úgy	 gondolja,	 hogy	 idővel	 sokkal	 szélesebb	 körben	 fogunk	 találni	

fertőző	okot.	Azt	feltételezi,	hogy	a	sejtben	párhuzamosan	létező	védelmi	mechanizmusokat	

a	patogén	leblokkolja,	kijátssza	abból	a	célból,	hogy	a	sejt	örökéletűvé	váljon,	és	ezekben	a	

vírusok	 látensen	 sokszorozódhassanak.	 Azonban	 a	 sejtek	 a	 kontroll	mechanizmusok	 nélkül	

felgyorsult	önző	evolúción	mehetnek	keresztül,	és	rákossá	válhatnak	(Ewald,	2009).		Jelenleg	

minden,	 a	 területen	 dolgozó	 evolúcióbiológus,	 a	 rák	 egyesített	 elméletét	 keresi,	 amelyhez	

talán	a	fenti	hipotézisek	jelentik	az	első	lépéseket.	
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1.4.	Evolúciós	pszichiátria	

Az	adaptácionista	szemlélet	alkalmazása	forradalmat	hozhat	az	akár	elmekórtanban	is.	Ha	a	

mentális	 betegségek	 tüneteiről	 úgy	 gondolkodunk,	 hogy	 az	 alkalmazodást	 szolgálják,	 és	

szerepük	 van	 a	 túlélésben,	 akkor	 ez	 közelebb	 visz	 minket	 a	 pszichés	 betegségek	 jobb	

megértéséhez,	 és	 akár	 a	 kezelésben	 is	 új	 utakat	 nyithat	meg	 (Nesse	 és	Williams,	 1995).	 A	

legjobb	példák	erre	a	depresszió	megértésére	tett	kísérletek.	Randolph	Nesse	szerint	a	korai	

emberek	esetében	ez	egyfajta	pszichés	fájdalomjelzés	lehetett.	A	fájdalom	akkor	jelentkezik,	

ha	 a	 szervezetet	 valami	 káros	 kémiai	 vagy	 fizikai	 behatás	 éri,	 és	 ezt	 villámgyorsan	 el	 kell	

kerülni.	 A	 teória	 szerint	 a	 depresszió	 pontosan	 ilyen,	 csak	 itt	 a	 lelki	 veszélyek	 kivédéséről	

lehet	szó.	Ha	például	az	életünk	rossz	irányba	indul	el,	akkor	az	agyunk	jelez,	hogy	sürgősen	

hagyjuk	abba,	és	ennek	manifesztációja	a	depresszió,	ami	az	ősidőkben	adaptív	lehetett,	de	a	

modern	kor	bonyolultsága	és	kihívásai	miatt	manapság	már	betegségként	jelentkezik	(Nesse	

és	Williams,	1995).	

A	 másik	 megközelítés	 az	 immunrendszerrel	 kapcsolatos,	 és	 szervesen	 kapcsolódik	 az	 ún.	

„betegségi	viselkedés”	(sickness	behaviour)	témaköréhez.	Benjamin	Hart	úgy	gondolja,	hogy	

a	 fertőzés	 során	 tapasztalható	 lehangoltság,	 aluszékonyság	 valójában	 az	 erőforrások	

koncentrált	felhasználását,	és	a	parazitás	megbetegedések	legyőzését	szolgálja	(Hart,	1988).	

Ha	 az	 immunrendszer	 rendellenesen	 működik,	 akkor	 ez	 vezethet	 depresszióhoz	 (Smith,	

1991).	A	harmadik	elmélet	az	ún.	„rágódási	teória”	(rumination	theory),	amelynek	 lényege,	

hogy	 a	 depresszió	 megnövelheti	 a	 problémamegoldó	 képességet	 (Andrews	 és	 Thomson,	

2009).	

Eszerint	amikor	ebbe	az	állapotba	kerülünk,	akkor	minden	egyéb	agyi	funciót	kikapcsolunk,	

és	csak	a	homloklebeny	válik	aktívvá,	hogy	minél	hatékonyabban	oldhassuk	meg	az	életünk	

során	felmerülő	kihívásokat.	Mivel	a	modern	kor	extrém	bonyolult,	 így	a	korábban	adaptív	

mechanizmus	itt	is	kínzó	betegségként	jelentkezik	(Nesse	és	Williams,	1995).	

Ha	 a	 fenti	 elméletek	 nem	 is	mindegyike	 helyes,	 egyértelmű,	 hogy	 a	 darwini	megközelítés	

nagyon	 ígéretes,	 és	 ez	 az	 új	 paradigma	meghatározó	 lehet	 az	 jövő	 orvoslásában.	 Jelenleg	

ennek	a	folyamatnak	a	zászlóvivői	elsősorban	a	biológusok	közül	kerülnek	ki,	mivel	számukra	

jól	 ismert	 és	 értett	 a	 modern	 darwini	 teória,	 de	 komoly	 kezdeményezések	 vannak	 arra	
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vonatkozóan,	hogy	az	orvosi	egyetemek	tantervébe	is	belekerüljön	az	evolúcióbiológia,	mint	

tantárgy	(Nesse	és	Schiffman,	2003).	

A	 fentiekben	 a	 darwini	 medicina	 néhány	 fontosabb	 alkalmazási	 területéről	 mutattam	 be	

általános	szemelvényeket.	A	saját	kutatási	projektjeim	hátterét,	előzményeit	részletesebben	

is	 tárgyalom	 a	 projektek	 bemutatásánál	 (az	 Eredmények	 fejezetben,	 mivel	 a	 konceptuális	

biológiában	 a	 felhasznált	 megfigyelések	 elválaszthatatlan	 részét	 képezik	 a	 kutatási	

folyamatnak).	
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2.	Módszertan:	konceptuális	biológia	
	

A	disszertációmban	alkalmazott	módszer	természetét	tekintve	tisztán	kvalitatív,	és	szorosan	

kapcsolódik	 egy	 új	 irányzathoz,	 az	 ún.	 konceptuális	 biológiához	 (Blagosklonny	 és	 Pardee,	

2002).	 Maga	 a	 konceptuális	 biológia	 alapja	 a	 hipotézisállítás,	 amelyet	 már	 régen	 is	

megfigyelésekkel,	 tényekkel	 támasztottak	 alá,	 ahogy	ez	már	Darwin	 alapművében	 (A	 fajok	

eredete)	 is	 megjelenik.	 De	 ide	 lehetne	 sorolni	 még	Weissmann	 szóma-csíra	 elméletét,	 és	

Darlington	munkamódszerét,	amelyet	(a	XX.	század	korai	éveiben)	újdonságként	alkalmazott	

az	 akkor	 még	 igencsak	 konzervatív	 sejttanban.	 Az	 akkori	 kor	 és	 a	 XXI.	 század	 között	 az	

alapvető	 különbség	 a	 rendelkezésre	 álló	 információ	 mennyiségében	 van.	 Míg	 Darwin,	

Weissmann,	 sőt	 Darlington	 korában	 töredéknyi	 adat	 alapján	 állítottak	 fel	 teóriákat,	 addig	

manapság	 már	 tudományos	 cikkek	 milliói	 állnak	 a	 rendelkezésünkre.	 Tehát	 az	

evolúcióbiológiai	 „spekuláció”	 eme	 módszere,	 melyet	 a	 fizikusok,	 illetve	 a	 matematikai	

orientációjú	biológusok	csak	„just-so-stories”-ként	gúnyoltak	(a	meglehetősen	szellős	adatok	

miatt),	mostanra	teljes	létjogosultságot	nyertek.	

Az	1980-as	években	egy	Don	Swanson	nevű	fizikus	(aki	elsők	között	fordult	bioinformatikai	

feladatok	 felé	 is)	 elsősorban	 orvosbiológiai	 területeken	 továbbfejlesztette	 azt	 a	 korábbi	

módszert,	 hogy	 tényeket,	 megfigyeléseket	 szintetizálunk,	 és	 felhívta	 a	 figyelmet	 ennek	 a	

módszertannak	 a	 gyorsan	 növekvő	 potenciáljára	 és	 fontosságára	 (Swanson,	 1990).	 A	 XX.	

század	 utolsó	 évtizedeiben	 már	 elkezdődött	 az	 adatrobbanás	 kora,	 és	 a	 szakirodalomban	

rengeteg	 „rejtett	 új	 tudást”	 lehet	 feltárni,	 mert	 a	 biológia	 és	 az	 orvostudomány	

természeténél	 fogva	 hálózatos	 felépítésű,	 így	 „minden	 mindennel	 összefügg”.	 Azonban	 a	

gyakorlatban	a	tudományterületek	mesterségesen	szétválnak,	és	mivel	sokszor	teljesen	más	

nyelvet	használnak,	ezért	a	köztük	 lévő	kommunikáció	korlátozott,	 így	bizonyos	szintézisek	

nehezebben	jöhetnek	létre.	A	módszer	hatékonyságát	úgy	igazolta,	hogy	számos,	korábban	

össze	nem	kapcsolt	tényt	összekötött,	és	 így	–	orvosi	képzettség	nélkül	–	teljesen	új	orvosi	

hipotéziseket	generált,	amelyeket	később	a	klinikai	vizsgálatok	fényesen	igazoltak,	bizonyítva	

a	koncepció	életképességét.	Végül	2002-ben	Blagoskonny	és	Pardee	Nature-ben	megjelent	

cikke	beharangozta	a	konceptuális	biológia	hajnalát,	 rámutatva,	hogy	a	biológiai	 ismeretek	

gyors	bővülésének	 köszönhetően	ez	 a	módszer	önálló	 létjogosultságot	nyert,	 és	ma	már	 a	
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biológia	 új	 ágaként	 tekinthetünk	 rá	 (Blagosklonny	 és	 Pardee,	 2002).	 Ezt	mi	 sem	bizonyítja	

jobban,	 mint	 hogy	 egyre	 több	 magas	 impaktú	 tudományos	 folyóiratban	 jelennek	 meg	 a	

„Hypothesis”,	 „Opinion”,	 „Perspectives”	 stb.	 rovatok,	 ahova	 kifejezetten	 ilyen	 típusú	

publikációkat	 várnak,	 sőt	 egyes	 tudományos	 lapok	 abszolút	 értelemben	 specializálódnak	

ilyen	cikkekre,	például	a	Bioessays,	a	Trends	vagy	a	Nature	Reviews	lapcsalád.	A	megközelítés	

előnyei	 közé	 tartozik,	 hogy	 rendkívül	 olcsó	 a	 nagyon	drága	 kísérletezéshez	 képest,	 ezért	 a	

szegényebb	 országok	 tudósai	 is	 sikeresen	 alkalmazhatják.	 Nemcsak	 hipotézisgenerálásra	

alkalmas,	 hanem	már	 létező	hipotézisek	predikcióinak	 tesztelésére	 is	 (olyan	megfigyelések	

felkutatásával,	 amelyeket	 az	 elmélet	 felállítói	 nem	 ismertek	 vagy	 nem	 vettek	 figyelembe).	

Mivel	 minimális	 anyagi	 ráfordítással	 több	 predikciót	 is	 igazolhatunk,	 ezért	 sokkal	 több	

információt	kapunk,	mint	abban	az	esetben,	ha	mindezt	egyetlen	drága	kísérlet	elvégzésével	

próbáljuk	 meg.	 Blagoskonny	 és	 Pardee	 a	 megközelítés	 potenciális	 erejének	 illusztrálására	

megmutatják,	 hogy	 a	p53	 fehérje	 funkcióját	már	mintegy	10	évvel	 korábban	meg	 lehetett	

volna	 jósolni,	 pusztán	 a	 szakirodalmi	 ismereteket	 felhasználva.	 A	 szerzők	 azonban	 azt	 is	

jelzik,	hogy	ez	a	módszer	kiegészíti,	és	nem	leváltja	a	klasszikus	kísérletes	megközelítést.	
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3.	Eredmények	
	

A	doktori	disszertációmban	három	tanulmányunk	eredményeit	ismertetem,	külön	
fejezetekben.	

	

3.1.	A	szexuálisan	terjedő	kórokozók	adaptív	sterilizációs	hipotézise	

Első	 munkánkban	 amellett	 érveltünk,	 hogy	 a	 szexuálisan	 terjedő	 patogének	 számára	

evolúciósan	 előnyös	 a	 terméketlenséget	 okozó	 képesség.	 Meg	 fogjuk	 vizsgálni	 evolúciós	

nézőpontból,	 hogy	 mit	 nyernek	 a	 patogének	 a	 sterilizáció	 által,	 és	 ezt	 milyen	

pathomechanizmusokon	 keresztül	 érik	 el.	 Habár	 elsősorban	 a	 humán	 kórokozókra	

koncentráltunk,	 de	 teszünk	 némi	 kitekintést	 egyéb	 fajokra	 is.	 Eredményeinket	 a	 PLoS	

Pathogens	folyóiratban	publikáltuk	(Apari	et	al.,	2014).	

	

3.1.1.	Háttér:	A	szexuálisan	terjedő	kórokozók	és	az	infertilitás	

A	 szexuális	 úton	 terjedő	 fertőzések	 gyakori	 okozói	 a	 terméketlenségnek	 világszerte	 (WHO,	

2008).	A	két	ismert	patogén,	a	Chlamydia	trachomatis	és	a	Neisseria	gonorrhoeae	a	legfőbb	

okozói	 a	 kismedencei-gyulladásnak,	 amely	 a	 petevezeték	 elzáródásához,	 és	 ezáltal	

infertilitáshoz	 vezethet	 a	 nők	 akár	 10-40%-ában	 (Westrom	 et	 al.,	 1992;	Wiesenfeld	 et	 al.,	

2012;	 Haggerty	 et	 al.,	 2010).	 Sőt	 további	 szövődményként	 a	 méhen	 kívüli	 terhesség	

előfordulását	 is	hatszorosára	növeli	 (Westrom	et	al.,	 1992).	A	 fent	említett	 kórokozók	200	

millió	 fertőzést	 okoznak	 évente	 szerte	 a	 világon	 (WHO,	 2008),	 és	 mindkét	 esetben	 a	

kismedencei-gyulladás	kialakulásának	valószínűsége	10-25%	(Wiesenfeld	et	al.,	2002;	Herzog	

et	al.,	2012),	ami	évente	 legalább	2	millió	emberben	okoz	terméketlenséget.	Továbbá	a	N.	

gonorrhoeae,	és	kisebb	mértékben	a	C.	 trachomatis,	 ritkábban	férfiakban	 is	csökkentheti	a	

termékenységet	(Oschendorf,	2008),	és	mindkét	patogén	szorosan	kapcsolódik	a	terhességi	

komplikációkhoz	(Mullick	et	al.,	2005).	A	szifilisz	kórokozója,	a	Treponema	pallidum,	évente	

10	millió	 embert	 fertőz	meg,	 és	 hatása	 a	 terhességre	 drámai	 (WHO,	 2008).	 Az	 kezeletlen	

esetek	 egyharmadában	 koraszüléshez	 és	 magzati	 halálozáshoz	 vezet,	 még	 további	
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egyharmadban	kongenitális	fertőzés	következik	be	(Mullick	et	al.,	2005).	 Így	a	szifilisz	közel	

évi	300.000	újszülött	haláláért	tehető	felelőssé	(Newman	et	al.,	2013).	

A	 fent	 leírt	 jól	 ismert	 STD-k	 mellett	 további	 bakteriális	 kórokozók	 is	 képesek	 szexuális	

kontaktussal	 terjedni.	 Ilyenek	 például	 a	 Gardnerella	 vaginalis,	 a	Mycoplasma	 hominis	 és	

genitalium,	 és	 a	 Ureaplasma	 urealyticum.	 	 Elsősorban	 ezek	 a	 baktériumok	 felelősek	 a	

bakteriális	 vaginózis	 kialakulásáért,	 amely	 a	mikroflóra	 egyensúlyának	 felborulásával	 jár	 és	

kapcsolatba	 hozható	 a	 kismedencei-gyulladással	 (Ness	 et	 al.,	 2005;	 Taylor	 et	 al.,	 2013),	

valamint	a	női	meddőséggel	(van	Oostrum	et	al.,	2013).	

A	 szexuális	 úton	 terjedő	 egysejtű	 parazita,	 a	 Trichomonas	 vaginalis,	 mintegy	 270	 millió	

fertőzésért	 felelős	 a	 világon	 (WHO,	 2008),	 és	 kismedence-gyulladást,	 koraszülést,	 tubális	

infertilitást,	 és	 női	 és	 férfi	 meddőséget	 okozhat	 (Mullick	 et	 al.,	 2005;	 McClelland,	 2008;	

Fichorova,	 2009).	 Továbbá	 a	 vírusok	 szerepét	 sem	 lehet	 kizárni,	mivel	 adatok	 vannak	 arra	

vonatkozóan,	 hogy	 a	 genitális	 herpesz	 vetélést,	 és	 egyéb	 komplikációkat	 okoz	 (Kimberlin,	

2004),	és	csökkenti	a	termékenységet	mindkét	nemben	(el	Borai	et	al.,	1997;	Cherpes	et	al.,	

2006).	A	HPV	vírusok	csökkentik	a	spermiumok	motilitását	(Lai	et	al.,	1997),	és	abortuszhoz	

vezethetnek	 (Hermonat	 et	 al.,	 1997),	 és	 a	 HIV	 vírusnak	 is	 lehetnek	 káros	 hatásai	 a	

spermiumok	 minőségét	 illetően	 (Le	 Tortorec	 és	 Dejucq-Rainsford,	 2010).	 A	 nemi	 úton	

terjedő	fertőzések	hatását	a	termékenységre	az	1.	táblázat	foglalja	össze.	
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Patogén	 Infertilitás	 Abortusz/terhességi	
komplikációk	

C.	trachomatis	 ++	 +	

N.	gonorrhoeae	 ++	 +	

T.	vaginalis	 +	 ?	

T.	pallidum	 ?		 ++	

bakteriális	vaginózis	 +	 -	

HSV-2	/	HPV	 +/-	 +/-	

	

1.	táblázat.	A	nemi	úton	terjedő	fertőzések	hatása	a	termékenységre.	

	

Számos	 nem	 szexuális	 úton	 terjedő	 patogén	 is	 okoz	 infertilitást	 (pl.	 vérmételykór,	

tuberkulózis,	 lepra	 (Richens,	 2004),	 és	 ezek	 általában	 magas	 általános	 virulenciával	

rendelkeznek,	ellenben	a	szexuális	kórokozók	esetében	a	morbiditás	és	mortalitás	rendkívül	

alacsony,	 és	 a	 sterilizáló	hatás	 náluk	 sokkal	 célzottabb,	 specifikusabb.	 Továbbá	 számos	 STI	

(sexually	transmitted	infection,	nemi	úton	terjedő)	patogén	okoz	vetélést,	és	magzati	halált.	

A	csökkent	termékenység	és	a	terhesség	alatti	illetve	utáni	komplikációk	mind	a	szaporodási	

sikert	 gátolják,	 ezáltal	 destabilizálják	 a	 párkapcsolatokat,	 és	 növelik	 a	 promiszkuitást.	 A	

gyermekeknek	a	párkapcsolatokat	erősítő	hatása	van	(Waite	et.al.,	1985),	míg	az	infertilitás	

növeli	a	válások,	szakítások	arányát,	és	a	partnerek	cseréjét	 (Betzig,	1989).	Ebből	 is	 látszik,	

hogy	 az	 STI-k	 számára	 előnyös	 a	 reprodukció	 szabotálása,	 mert	 az	 ezáltal	 előidézett	

partnercserék	 és	 a	 promiszkuitás	 növekedése	 elősegíti	 terjedésüket	 a	 populációban	

(Lockhart	 et	 al.,	 1996;	Antonovics	 et	 al.,	 2011;	Nesse	és	 Foxman,	 2011;	 Perlman,	 2011).	A	

terhesség	további	közvetlen	hátránya	a	kórokozó	számára	a	szexuális	aktivitás	csökkenése,	

amely	a	terhességet	követően	is	fennállhat	egy	ideig	(von	Sydow,	1999).	Ráadásul	a	fertőzés	

nagyobb	 valószínűséggel	 érinti	 a	 szexuális	 háló	 legpromiszkuisabb	 egyedeit	 (Thomas	 és	

Tucker,	1996),	sőt	ez	egyfajta	ördögi	kör	is	lehet:	ha	a	harmadik	világban	egy	nő	terméketlen,	

kénytelen	 prostituáltként	 eltartani	magát,	 hogy	 életben	maradhasson	 (Collet	 et	 al.,	 1988),	

azaz	 a	 magas	 promiszkuitás	 növeli	 a	 terméketlenség	 kockázatát,	 a	 terméketlenség	 pedig	
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visszahat	 a	 promiszkuitásra.	 Tehát	 a	 sterilizáló	 hatásnak	 számos	 előnye	 van	 a	 kórokozó	

továbbadódása	szempontjából.	

Ugyanakkor	 fontos	megjegyezni,	hogy	a	szelekciós	erő	megléte	önmagában	nem	közvetlen	

bizonyíték	arra,	hogy	valóban	a	szelekciós	előny	hozta	létre	az	érintett	tulajdonságot.	Mivel	

az	 STI	 patogének	 a	 reproduktív	 szervekben	 szaporodnak	 el,	 ami	 elengedhetetlen	 a	 sikeres	

továbbadásuk	érdekében,	elvben	elképzelhető	lenne,	hogy	az	infertilitás	egyszerűen	a	nemi	

szervek	érintettségéből	következik	(Antonovics	et	al.,	2011;	Knell	és	Webberley,	2004).	

		

3.1.2.	A	kórokozó	indukált	infertilitás	adaptív	hipotéziseinek	bizonyítékai		

Az	adaptív	hipotézisre	azonban	további	bizonyítékot	szolgáltat	az,	hogy	 létezik	nagyon	sok,	

STI	 patogének	 által	 indukált	 mechanizmus,	 amely	 közvetlenül	 nem	 növeli	 a	 kórokozók	

gazdán	 belüli	 szaporodását	 vagy	 a	 fertőzőképességét,	 hanem	 feltehetően	 közvetve,	 a	

gazdaszervezet	manipulálásán	keresztül	fejti	ki	hatását.		

Itt	 szeretnék	 felsorolni	 olyan	 mechanizmusokat,	 amelyek	 csökkentik	 a	 fertilitást,	 de	 nem	

jelentenek	 közvetlen	 előnyt	 sem	 a	 szervezeten	 belüli	 sokszorozódás,	 sem	 pedig	 a	

szervezetek	 közti	 átadódás	 tekintetében.	 A	 minden	 egyéb	 előny	 látszólagos	 hiánya,	 és	 a	

többféle	patomechanizmus	megléte	sokszor	egyazon	kórokozó	fajon,	arra	utalnak,	hogy	ezek	

a	képességek	a	patogén	evolúciója	során	alakultak	ki	fokozatosan.	

A	N.	gonorrhoeae	az	ostor	nélküli	sejteket	fertőzi	a	petevezetőben,	de	mégis	elsősorban	az	

ostoros	sejteket	pusztítja	el,	amelyeknek	alapvető	szerepe	van	a	megtermékenyített	petesejt	

transzportjában	a	méh	felé	(Lyons	et	al.,	2006).	Ez	a	folyamat	a	baktérium	lipopoliszacharid	

(LPS)	molekuláin	 keresztül	 zajlik,	 amelyek	 célzottan	 az	ostoros	 sejtekre	 gyakorolnak	hatást	

(Stephens	 et	 al,	 1987).	 Ezzel	 párhuzamosan	 a	 tumor	 nekrózis	 faktor	 alfa	 termelődése	

megnövekszik	 (McGee	 et	 al.,	 1999),	 ami	 érdekes	 módon	 egy	 antiapoptotikus	

mechanizmussal	 védi	 meg	 a	 baktériummal	 fertőzött	 nem	 ostoros	 sejteket	 a	 pusztulástól	

(Morales	et	al.,	2006).	
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De	más	patogének	is	képesek	célzott	támadásra	az	ostoros	sejtek	ellen.	Például	a	G.	vaginalis	

kultúrákból	készült	szűrlemények	képesek	blokkolni	az	ostoros	sejtek	motilitását,	ami	egy	a	

baktérium	 által	 termelt,	 oldott	 molekula	 létezésére	 utal	 (Taylor-Robinson	 és	 Boustouller,	

2011).	

Továbbá	a	C.	trachomatis	LPS	molekulája	sokszorosan	toxikusabb	a	spermium	sejtekre	más	

nem	nemi	úton	 terjedő	 kórokozók	homológ	molekulájához	 képest,	 ezzel	 alternatív	módon	

akadályozva	a	teherbeesés	valószínűségét	(Eley	et	al.,	2005).	

De	léteznek	további	mechanizmusok	is.	A	C.	trachomatis	hsp60	hősokk	fehérjéje	apoptózist	

indukál	a	magzati	trofoblaszt	sejtekben	(Equils	et	al.,	2006),	amelyek	alapvető	fontosságúak	

az	 utód	 normális	 méhen	 belüli	 fejlődéséhez	 (Haig,	 1993).	 Valószínűleg	 ezt	 a	 hatást	

megkönnyíti,	hogy	a	baktériumban	a	hsp60	membránhoz	kötött,	míg	a	többi	baktériumban	

jellemzően	 a	 citoplazmában	 fordul	 elő	 (Equils	 et	 al.,	 2006).	 Ehhez	 hasonlóan	 a	 N.	

gonorrhoeae	 is	 kifejez	 egy	 molekulát	 a	 felszínén,	 amely	 nagyon	 hasonlít	 a	 humán	

koriogonadotropin	 molekula	 szerkezetéhez,	 és	 ezzel	 a	 molekulával	 verseng	 a	 megfelelő	

receptorhoz	való	kötődésben,	ami	akár	abortuszt	is	előidézhet	(Edwards	és	Apicella,	2004).		

Az	 infertilitás	 előidézésének	 további	 specifikus	 mechanizmusa	 lehet	 a	 kórokozók	 által	

indukált	 immunológiai	keresztreakció.	A	C.	 trachomatis	hsp60	molekulája	 reakciót	vált	ki	a	

humán	 HSP60	 ellen,	 ami	 súlyosan	 károsítja	 a	 petevezető	 működését	 (Linhares	 és	Witkin,	

2010).	Azonban	az	Escherichia	coli	szerkezetileg	nagyon	hasonló	hsp60	molekulája	egyáltalán	

nem	idéz	elő	hasonló	immunválaszt	(Witkin	et	al.,	1998).	Érdekes	az	is,	hogy	a	C.	trachomatis	

perzisztens	 alakja	 úgy	 fejezi	 ki	 a	 hsp60	molekulát,	 hogy	 közben	 a	 legtöbb	 gén	 aktivitását	

leszabályozza	 (Beatty	 et	 al.,	 1993).	 Ezek	 a	 tények	 további	 erős	 bizonyítékok	 a	 célzott	

sterilizálás	 elmélete	mellett.	Gyanús	 az	 is,	 hogy	 nemcsak	 a	 hsp60-at,	 hanem	a	 hsp10-et	 is	

kifejezi	 a	 baktérium,	 amely	 molekula	 keresztreakciót	 indukál	 az	 emberi	 HSP10-zel,	 amit	

másképp	 „korai	 terhességi	 faktornak”	 is	 szoktak	 hívni,	 mivel	 elemi	 fontosságú	 a	 sikeres	

beágyazódás	 folyamatában	 (Pellati	 et	 al.,	 2008).	 Legvégül	 érdemes	 megemlíteni,	 hogy	

ugyanez	 a	 baktérium	 a	 nőkben	 megsokszorozza	 a	 spermiumok	 immobilizálásáért	 felelős	

antitestek	 termelését,	 ezzel	 is	 akadályozva	 a	 sikeres	 megtermékenyülést	 (Hirano,	 et	 al.,	
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2011).	Habár	az	 is	 igaz,	hogy	a	 férfiakban	 is	 jelen	vannak	ezek	az	antitestek,	de	 funkciójuk	

még	nem	tisztázott	(Witkin	et	al.,	1995).	

Az,	hogy	ennyi	független	specifikus	mechanizmus	létezik,	amelynek	az	egyetlen	felismerhető	

funkciója	a	terméketlenség	okozása,	aligha	 lehet	a	véletlen	műve,	ahogy	az	 is	árulkodó	 jel,	

hogy	egy	patogénben	több	is	működik	egyszerre.	

További	 bizonyíték	 a	 véletlenszerűséggel	 szemben,	 hogy	 csereviszony	 (trade-off	 kapcsolat)	

van	 az	 immunrendszer	 működése	 és	 a	 reproduktív	 funkciók	 között.	 A	 steril	 gazdában	 a	

reproduktív	 működésektől	 könnyen	 átirányítódhatnak	 a	 források	 az	 immunvédekezés	 felé	

(Harshman	és	Zera,	2007),	ami	jelentős	költség	lehet	a	parazita	számára.	Ezeket	a	tényeket	

számításba	véve,	azt	kellene	várnunk,	hogy	ha	a	patogén	számára	az	infertilitás	mellékhatás,	

akkor	ezt	a	tulajdonságát	kigyomlálná	a	szelekció	–	de	a	tapasztalatok	ennek	az	ellenkezőjét	

mutatják.	 Habár	 az	 STI-k	 esetében	 a	 reproduktív	 traktus	 van	 leginkább	 téve	 a	 károsító	

tevékenységüknek,	a	célzott	pathomechanizmusok	megléte	mégis	adaptív	evolúciót	jelez.	

További	evolúciós	jelek	után	kutatva,	azt	a	figyelemre	méltó	tényt	fedezhetjük	fel,	hogy	míg	

a	 nők	 esetében	 az	 infertilizáció	 mértéke	 nagyon	 magas,	 addig	 a	 férfiakban	 ez	 relatíve	

alacsonyabb	 (Jungwirth	 et	 al.,	 2012;	 Keck	 et.al	 1998;	Oschendorf,	 2008).	 Erre	 a	 jelenségre	

több	 evolúciós	 magyarázat	 is	 lehetséges,	 például	 a	 sterilitás	 párokat	 destabilizáló	 hatása	

nem	feltétlenül	szimmetrikus.	Ha	a	férfi	steril,	a	nő	titokban	teherbe	eshet	egy	páron	kívül	

kapcsolatból,	 és	 így	 a	 pár	 együtt	 maradhat.	 Ellenkező	 esetben	 a	 gyermektelenség	 tartós,	

ezért	a	destabilizáló	hatás	is	sokkal	erősebb.	

A	nemek	között	további	aszimmetriát	jelent	a	terhesség,	valamint	az	eltérő	szülői	befektetés,	

ami	promiszkuitás	nemek	közötti	különbségét	is	magyarázhatja	emberben	(Buss	és	Schmidt,	

1993)	 és	 más	 fajokban	 (Trivers,	 1972).	 Ezekből	 látszik,	 hogy	 a	 patogén	 akkor	 nyeri	 a	

legtöbbet,	 ha	 elsősorban	 a	 nőket	 sterilizálja	 (ebben	 az	 esetben	 gyakorolhat	 hatást	 a	

terhességre,	illetve	–	az	alacsonyabb	alapszintről	–	erősebben	növelheti	a	promiszkuitást).	

Érdekes	kapcsolatot	fedezhetünk	fel	a	sterilitás	mértéke	és	a	betegség	tüneteinek	hevessége	

között	 is.	 A	 nők	 sokkal	 ritkábban	 mutatnak	 tüneteket,	 de	 erősebb	 náluk	 az	 infertilizációs	

hatás,	míg	a	férfiaknál	ez	pont	fordítva	 igaz	(Korenromp	et	al.,	2002).	Ez	szintén	az	adaptív	
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elmélettel	vág	egybe,	bár	 természetesen	azt	sem	 lehet	 teljesen	kizárni,	hogy	a	 tünetekben	

mutatkozó	különbségek	egyszerűen	a	nemek	közötti	anatómiai	eltérések	eredményei.	

További	nemspecifikus	asszimmetria,	hogy	számos	nemi	úton	terjedő	baktérium	közvetlenül	

a	spermiumokhoz	asszociálva	terjed	át	a	férfiakról	a	nőkre.	Ha	a	baktérium	sterilizálna,	akkor	

ebben	 az	 esetben	 súlyos	 öngólt	 rúgna,	 mivel	 az	 aspermia	 révén	 a	 legfontosabb	 vektorait	

veszítené	el,	blokkolva	ezzel	a	sikeres	átadódás	esélyét	(Dejucq	és	Jegou,	2001;	Garolla	et	al.,	

2013).	

Általánosságban	 kijelenthetjük,	 hogy	 a	 fentiekben	 felvázolt	 evolúciós	 stratégia,	 nemcsak	 a	

humán	esetekre,	sőt	a	monogámiára	korlátozódik,	hanem	az	egész	állatvilágban	előfordulhat	

olyan	 fajokban,	 amelyeknél	 a	 megtermékenyülés	 bármi	 módon	 gátolja	 a	 szexuális	

kontaktusok	számát	(Lockhart	et	al.,	1996;	Knell	és	Webberley,	2004).	Azonban	nem	minden	

infertilizáció	 kötődik	 STI	 kórokozókhoz.	 A	 parazitikus	 kasztráció	 jelenségében	 egy	 nem	 STI	

patogén	 infertilizálja	a	gazdát,	aminek	adaptív	értéke,	hogy	erőforrásokat	 irányít	át	a	nemi	

működésektől	 a	 saját	 fejlődésének	 irányába	 (Lafferty	 és	 Kuris,	 2009).	 Az	 infertilitás	 állati	

esetei	további	példákkal	szolgálnak	olyan	esetekre,	ahol	a	hatás	független	a	parazita	direkt	

növekedésétől	és	transzmisszibilitásától	(Knell	és	Webberley,	2004).	

Az	elmélet	logikai	szerkezetét	az	1.	ábra	foglalja	össze.	
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1.	ábra.	Az	adaptív	sterilizációs	elmélet	sémája.	A	potenciális	célzott	kezelésekről	a	3.1.4.	fejezetben	
írok.	

	

3.1.3.	Az	elmélet	további	tesztelhetősége	

Az	itt	bemutatott	bizonyítékok	önmagukban	csupán	közvetettek,	de	együttesen	az	„adaptív	

sterilizáció	 hipotézisének”	 nagyon	 meggyőző	 alátámasztását	 adják.	 Az	 elmélet	 közvetlen	

megerősítéséhez	azonban	 további	 vizsgálatokra	 lesz	 szükség,	 amelyeket	alábbiakban	 fogok	

felsorolni.	

Az	infertilitás	és	a	nemi	úton	terjedő	kórokozók	közötti	kapcsolatot	szisztematikusan	kellene	

vizsgálni.	 Eddig	 egy	 ilyen	 tanulmányról	 van	 tudomásunk,	 ahol	 szemikvantitatív	 adatokkal	

próbálták	az	összefüggést	igazolni	(Lockhart	et	al.,	1996),	és	állatokon	bizonyították,	hogy	a	

nemi	úton	terjedő	patogének	sokkal	gyakrabban	okoznak	terméketlenséget,	mint	az	egyéb	

módokon	 terjedő	 fajok.	 Azonban	 a	 tanulmány	maga	 is	 rámutat	 a	 saját	 fogyatékosságaira,	

például	a	viszonylag	kevés,	taxonómiai	szempontból	torzultan	mintavételezett	adatra,	illetve	
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arra,	hogy	problémás	volt	kontrollálni	a	nem	STI	kórokozókra.	Az	egyre	inkább	bővülő	adatok	

hamarosan	 lehetővé	 teszik	 olyan	 patogénpárok	 vizsgálatát,	 ahol	 az	 egyik	 szexuális	 úton,	

közeli	 rokona	 pedig	 egyéb	 módon	 terjed.	 Nehezen	 kontrollálható	 tényező,	 hogy	 a	 nemi	

kórokozók	elsősorban	az	ivari	traktust	fertőzik,	a	nem	STI	patogének	pedig	jellemzően	nem.	

Ígéretesebb	megközelítést	jelenthet	olyan	nemi	úton	terjedő	fertőzések	vizsgálata,	amelyek	

több	 gazdafajban	 is	 előfordulnak.	 A	 gazdafaj	 életmenet-stratégiáitól	 (pl.	 monogámia	 vagy	

poligámia;	 szezonális	 vagy	 folytonos	 szaporodás)	 erősen	 függhet	 a	 terméketlenség	 és	 a	

promiszkuitás	 kapcsolata,	 és	 ennek	 megfelelően	 a	 kórokozó	 számára	 a	 gazda	

sterilizációjának	 adaptív	 értéke.	 A	 különböző	 fajokat	 fertőző	 közeli	 rokon	 STI	 kórokozók	

összehasonlításával	 kiderülhet,	hogy	a	 fertőzés	eredetű	 sterilizáció	gyakoribb-e	azokban	az	

esetekben,	ahol	a	sterilitás	erősebb	hatást	gyakorol	a	promiszkuitásra.	Továbbá,	ahogy	ezt	a	

humán	 kórokozók	 esetében	 tettük,	 az	 állatoknál	 is	 érdemes	 megvizsgálni	 a	 két	 nemre	

gyakorolt	eltérő	hatást,	ami	erősen	bizonyító	erejű	lehet.	

A	célzott	patomechanizmusok	filogenetikai	összevetése	is	informatív	lehet,	mivel	ezek	akkor	

alakulhattak	 ki,	 amikor	 a	 patogén	 átváltott	 a	 szexuális	 átvitelre.	 Tehát	 érdemes	

összehasonlítani	 a	 nemi	 úton	 terjedő	 kórokozó	 eme	 tulajdonságait	 nem-STI	

testvértaxonéval.	 Például	 érdekes	 lehet	 összevetni	 a	 C.	 trachomatis	 nemi	 úton	 terjedő	

változatait,	 a	 nem	 nemi	 úton	 terjedő,	 trachomát	 okozó	 változatokkal,	 vagy	 a	 rokon	 C.	

pneumoniae-val	 (Kalman	 et	 al.,	 1999).	 Sajnos	 az	 adatok	 alapján	 jelenleg	 csak	 távoli	 rokon	

fajokat	lehet	összevetni,	de	ez	a	jövőben	valószínűleg	változni	fog,	és	közelebbi	csoportok	is	

vizsgálhatóak	lesznek.	

Végül	 további	 klinikai	 és	 laboratóriumi	 vizsgálatok	 lesznek	 szükségesek,	 hogy	 alaposabban	

tisztázzák	a	nemi	patogének	hatását	a	termékenységre,	mind	az	emberi	és	állati	esetekben.	

Jelenleg	csekély	számú	kvantitatív	adat	áll	rendelkezésünkre,	és	ezek	is	főleg	a	legismertebb	

kórokozók	 esetében	 elérhetőek,	 és	 elsősorban	 a	 nőkre	 vonatkoznak.	 Ennek	 a	 jövőben	

szintén	 változnia	 kell,	 hogy	 tisztább	 képet	 kapjunk	 a	 kórokozó	 indukált	 infertilitás	

természetéről.	
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3.1.4.	Az	elmélet	gyakorlati	jelentősége	

A	STI	patogének	közegészségügyi	jelentősége	óriási.	Afrika	egyes	részein,	az	általuk	okozott	

terméketlenség	mértéke	meghaladta	a	40%-ot	(Caldwell	és	Caldwell,	1983),	még	a	20.	század	

eleji	 Európában	 és	 Észak-Amerikában	 is	 rendkívüli	 orvosi	 katasztrófának	 számított	 (Stokes,	

1917;	Hall,	1993).	Jelentősége	ma	sem	csökkent,	hiszen	a	világon	a	terméketlenség	9%	eme	

kórokozók	számlájára	írható	(Boivin	et	al.,	2007),	rengeteg	érzelmi	válságot	(Greil,	1997),	és	

meg	nem	született	életek	elvesztését	okozva	szerte	bolygónkon.	

Az	evolúciós	perspektíva	segíthet	jobban	megérteni	az	STI-k	természetét	(Nesse	és	Foxman,	

2011;	Perlman,	2013;	Nesse	és	Williams,	1995;	Stearns	és	Koella,	2008),	és	 reméljük,	hogy	

kutatásaink	további	vizsgálatokat,	és	párbeszédet	inspirálnak	a	jövőre	nézve.	

A	 célzott	 pathomechanizmusok	 felismerése	 például	 új	 utakat	 nyithat	 meg	 a	 kezelésben,	

hiszen	 új	 gyógyszercélpontok	 lehetőségét	 villantja	 fel.	 Ráadásul	 evolúciós	 megfontolások	

alapján	 feltételezhetjük,	 hogy	 a	 sterilizáló	 hatás	 ellen	 kifejlesztett	 hatóanyagok	 ellen	 nem	

vagy	 csak	nagyon	 lassan	alakul	 ki	 gyógyszerrezisztencia,	mivel	 a	hatás	 a	 szervezeten	belüli	

evolúciót	 (versengést)	 nem	 befolyásolja.	 Az	 átvitelre	 ható	 szelekció	 pedig	 rendszerint	

lényegesen	gyengébben	érvényesül.	 Így	sokkal	nehezebben	alakul	ki	hatékony	rezisztencia,	

vagy	 akár	 immunevázió	 (Clatworthy	 és	 Pierson,	 2007).	 A	 jelenlegi	 kezelések	 esetében	 –	

különösen	 a	 gonorrheát	 illetően	 –	 a	 gyógyszerrezisztencia	 egyre	 nagyobb	 közegészségügyi	

probléma	(Lewis,	2014).	

	

3.2.	A	„mikrobiom-zendülés”	hipotézise	

Az	emberi	(és	egyéb)	mikrobiom	tagjai	lehetnek	ártalmatlan	szimbionták,	vagy	az	egészséget	

károsító	patogének.	Azonban	a	bélflóra	számos	tagjáról	kiderült,	hogy	a	virulenciáját	képes	a	

külső	hatások	függvényében	megváltoztatni,	és	evolúciós	megfontolások	alapján	ugyanakkor	

gyanítható,	 hogy	 a	 szimbionta	 mikroorganizmusok	 számára	 adaptív	 stratégia	 lehet	

megnövelni	a	virulenciát,	ha	a	gazda	mortalitása	független	okok	miatt	emelkedik.	

Tanulmányunkban	 (Rózsa	 et	 al.	 2015)	 felvetettük,	 hogy	 a	 (humán)	 mikrobiom	 közössége	

képes	 lehet	 a	 virulenciáját	 koordinált	 módon	megnövelni	 (ez	 az	 ún.	 mikrobiom-zendülés)	
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akkor,	 ha	 a	 gazdaszervezet	 öreg,	 nagyon	 beteg,	 vagy	 súlyos	 fizikai	 traumát	 szenved	 el,	 és	

ezzel	 a	megnövekedett	 	mortalitás	mellett	 optimalizálhatja	 az	 átvitelt	más	 gazdákra.	 Ez	 a	

speciális	szövődmény	tovább	növelheti	az	érintettek	halálozási	esélyeit.	

3.2.1.	A	„mikrobiom-zendülés”	általános	háttere	

Evolúciós	 szempontból	 a	 virulenciát	 definiálhatjuk	 a	 gazdaszervezet	 szaporodási	 sikerének	

csökkenéseként,	 ami	 egy	 szimbionta/patogén	 fertőzés	 hatására	 a	 gazda	 teljes	 élettartama	

során	érvényesül.	Teljes	kontinuum	létezik,	amelynek	egyik	végén	a	halálos	patogének,	míg	a	

másikon	 az	 obligát	 mutualisták	 helyezkednek	 el,	 és	 a	 köztük	 lévő	 határok	 gyakran	

elmosódnak	(Maynard	Smith	és	Szathmáry,	1995;	Méthot	és	Alizon	2014),	ráadásul	néhány	

faj	képes	a	virulenciáját	a	változó	körülményekhez	igazítani	(Thomas	et	al.,	2002;	Mideo	és	

Reece,	 2012).	 A	 szimbionták	 szaporodásának	 gyorsasága	 és	 mértéke	 közötti	 különbségek	

magyarázhatják	 a	 virulenciában	 tapasztalható	 nagyfokú	 változatosságot.	 A	 lassabb	

növekedés	 és	 sokszorozódás	 kisebb	 metabolikus	 terheléssel	 és	 az	 immunrendszer	 kisebb	

költségeivel,	például	alacsonyabb	járulékos	károsodással	 jár	együtt.	Azonban	ha	figyelembe	

vesszük	 a	 virulencia	 ún.	 „trade-off	 hipotézisét”	 (Alizon	 et	 al.,	 2009)	 akkor	 arra	 a	

következtetésre	jutunk,	hogy	a	kíméletesebb	szimbionták	kevésbé	transzmisszibilisek,	mivel	

a	propagulumszám	is	jóval	alacsonyabb.	Tehát	azt	várjuk,	hogy	a	szimbionták	egy	optimális	

virulencia	 irányába	 evolválódnak,	 amely	maximalizálja	 az	 átviteli	 képességet	 (Anderson	 és	

May,	1982;	Ewald,	1983).	Az	optimális	virulenciát	meghatározzák	mind	a	gazda,	mind	pedig	a	

szimbionta	életmenet-tulajdonságai,	és	a	magas	letalitású,	illetve	mutualisztikus	kapcsolatok	

egyaránt	 lehetnek	evolúciósan	stabil	stratégiák.	Azok	a	szimbionták,	amelyek	perzisztensen	

jelen	vannak	a	gazdaszervezetben,	alacsony	vagy	akár	negatív	virulenciát	realizálnak	(Ewald,	

1994;	Frank,	1996).	

A	virulenciát	azonban	nemcsak	a	gyors	evolúció	alakíthatja,	hanem	 létezik	a	 jelleget	érintő	

fenotipikus	 plaszticitás	 is	 (Thomas	 et	 al.,	 2002).	 Bizonyos	 paraziták	 például	 képesek	 arra,	

hogy	 a	 virulenciájukat	 a	 gazdaszervezet	 reakciója	 alapján	módosítsák:	 alacsony	 virulenciát	

mutatnak,	ha	a	gazdaszervezet	gyenge	védekezést	mutat	(„kooperál”),	de	magas	virulenciát,	

ha	a	gazda	erőteljes	válasszal	védekezik	ellenük	(Ponton	et	al.,	2006).	
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A	 humán	 mikrobiomot	 taxonómiailag	 nagyon	 diverz	 közösség	 alkotja,	 amelyben	 nemcsak	

baktériumokat,	 hanem	 bizonyos	 archaea-	 és	 gombafajokat	 is	 megtalálhatunk,	 amelyek	

élhetnek	mind	egészséges,	mind	pedig	beteg	emberekben	 (HMPC,	 2012).	 Ilyen	mikrobiális	

közösségek	a	teljes	külső	és	belső	testfelszínen	megtalálhatóak,	beleértve	a	bőrfelületet,	az	

orrjáratot,	a	szájüreget,	a	nemi	szerveket,	és	a	tüdőt,	de	a	legtipikusabb	előfordulási	hely	a	

béltraktus.	Az	egészséges	emberben	a	szimbionták	zéró	vagy	negatív	virulenciát	mutatnak,	

ami	 azt	 jelenti,	 hogy	 hordozójukkal	 mutualisztikus,	 vagy	 legalábbis	 neutrális	 viszonyban	

állnak.	Azonban	ez	 a	 jó	 értelemben	 vett	 együttélés	 elsősorban	az	 egészséges	 emberekben	

figyelhető	meg,	ami	az	emberi	élethossz	legnagyobb	részét	jellemzi.	Az	emberi	élet	túlnyomó	

többségében	az	alacsony	mortalitási	ráta	a	tipikus,	azonban	az	öregkor	során	ez	meredeken	

emelkedik	 (Jones	et	 al.,	 2014),	 illetve	 traumatikus	 sérülések	és	 különböző	betegségek	már	

fiatal	 korban	 is	 növelhetik	 az	 elhalálozás	 esélyét.	 Az	 evolúciós	 logika	 értelmében,	 ha	 a	

halálozás	 esélye	 növekszik	 bármely	 korcsoportban,	 akkor	 a	 szimbiontáknak	 is	 érdemes	

emelni	 az	 optimális	 virulencia	 szintjét,	 mivel	 a	 rövid	 távú	 átadódás	 így	 maximalizálható,	

hosszú	 távú	 terjedésre	 pedig	 a	 gazda	 megnövekedett	 mortalitása	 mellett	 amúgy	 sincs	

lehetőség	 (Sasaki	 és	 Iwasa,	 1991;	 Alizon	 és	 van	 Baalen,	 2005).	 Hasonlattal	 élve:	 érdemes	

levágni	az	aranytojó	tyúkot,	ha	már	az	úgyis	mindenképp	el	fog	pusztulni.	

3.2.2.	A	hipotézis	kifejtése	és	bizonyítékai	

Kiterjesztve	a	korábbi	elméleti	munkákat	(Sasaki	és	Iwasa,	1991;	Axelrod	és	Hamilton,	1981),	

azt	 javasoljuk,	 hogy	 a	 humán	 mikrobiom	 koordináltan	 eltolódik	 egy	 magasabb	 virulencia	

irányába,	 ha	 az	 érintettek	 öregek,	 vagy	 akár	 fiatalabb	 korban	 is,	 ha	 fizikai	 sérülés,	 vagy	

valamilyen	 betegség	 rontja	 a	 túlélést.	 Ha	 a	 gazdával	 a	 hosszú	 távú	 perzisztencia	 esélye	

lecsökken,	akkor	a	szimbionták	számára	adaptív	stratégia	megnövelni	a	virulenciát,	ha	ezzel	

jelentősen	 javíthatják	 a	 gyors	 transzmisszió	 sikerét.	 Egy	 széles	 körű	 vizsgálat	 eredménye	

szerint	az	emberi	bélben	több	mint	50	féle	oppurtunista	baktérium	található	(HMPC,	2012),	

bizonyítva	azt,	hogy	az	emberi	szervezetben	valóban	él	számos	olyan	ún.	pathobionta	(Cerf-

Bensussan	 és	 Gaboriau-Routhiau,	 2010),	 amely	 képes	 átváltani	 virulens	 állapotba.	 A	

magasabb	 virulencia	 szintre	 való	 váltás	 egyéb	 okokból	 is	 bekövetkezhet,	 például	 fizikai	

sérülés	 vagy	 fertőzés	 következtében,	 amennyiben	 a	 változásokat	 a	 szimbionták	 detektálni	

képesek,	és	a	válaszreakcióikat	ennek	megfelelően	alakítják	ki.	
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Számos	megfigyelés	konzisztens	ezzel	a	 feltételezéssel:	a	hasmenés	előfordulása	gyakoribb	

idős	 korban	 (Pilotto	et	 al.,	 2008),	 a	herpeszvírusok	 reaktiválódása	pedig	emelkedik	mind	a	

kor	előrehaladtával	(Stowe	et	al.,	2007),	mind	a	parazita	férgekkel	történő	együttes	fertőzés	

során	 (Reese	 et	 al.,	 2014).	 Továbbá	 jellemző,	 hogy	 az	 idősebb	 emberekben	 gyakoribb	 a	

különböző	 fertőzések	 előfordulása,	 beleértve	 az	 opportunista	 fertőzéseket	 (Gavazzi	 és	

Krause,	2002),	 illetve	ugyanez	 igaz	például	az	1-es,	 illetve	2-es	cukorbetegségben	szenvedő	

betegekre	(Muller	et	al.,	2005).	

Érdemes	 megjegyezni,	 hogy	 az	 életkor	 a	 tüdő-	 illetve	 húgyúti	 fertőzések	 gyakoriságával	

mutatja	 a	 legerősebb	 korrelációt	 (Gavazzi	 és	 Krause,	 2002),	 amelyeket	 tipikusan	

opportunista	patogének	okoznak,	és	amelyek	a	köhögés,	illetve	a	bakteriuria		tünetei	révén	

kiváló	 átadódási	 lehetőséget	 biztosítanak	 ezen	 patogének	 számára,	 amennyiben	 a	

szaporodásukat	felgyorsítva	növelik	a	propagulumok	számát.	Persze	azt	meg	kell	jegyeznünk,	

hogy	 mindenezen	 jelenségek	 magyarázhatóak	 azzal	 is,	 hogy	 az	 immunrendszer	

gyengülésével	 a	 patogének	 felszabadulnak	 a	 gátlás	 alól,	 anélkül,	 hogy	 egy	 aktív	

átkapcsolással	valósulna	meg	a	virulencia	növekedése.	

Feltételezzük	 továbbá,	 hogy	 a	 kollektív	 virulencianövekedés	 a	 mikrobiomban	 szinkronizált	

formában	 történik.	 Ha	 mikrobiom	 valamely	 tagja	 növeli	 a	 virulenciáját,	 a	 gazda	 túlélési	

esélyei	tovább	romlanak,	így	a	többi	faj	számára	még	inkább	megérheti	a	váltás.	Mindez	úgy	

valósulhat	 meg,	 hogy	 a	 szimbionták	 vagy	 a	 gazda	 egészségromlását	 érzékelik,	 vagy	

közvetlenül,	más	velük	együtt	élő	fakultatív	patogének	viselkedését	monitorozva	szerzik	meg	

a	szükséges	információt,	amely	dominószerűen	terjed	végig	az	egész	baktériumközösségen.	

Ez	tulajdonképpen	analóg	az	ökológiából	ismert	„rezsimváltás”	jelenségével	(Scheffer	et	al.,	

2001),	ami	különböző	stabil	állapotok	közötti	gyors	átalakulást	jelent	az	ökoszisztémákban.	

A	 „mikrobiom-zendülés”	 hipotézis	 egyik	 legfontosabb	 eleme,	 hogy	 a	 szimbiontáknak	

képesnek	 kell	 lenniük	 hiteles	 információt	 gyűjteni	 a	 gazda	 egészségi	 állapotáról	 és	

életkilátásairól.	 Ez	megvalósulhat	 úgy,	 hogy	például	 érzékelik	 az	 oxidatív	 stresszt	 (Sohal	 és	

Orr,	1992),	vagy	az	öregedés	különböző	fiziológiai	és	molekuláris	markereit	(Levine,	2013).	A	

hanyatló	egészség	hiteles	jelei	lehetnek,	amelyek	sérülés	vagy	betegség	során	jelentkeznek,	

például	az	egész	szervezetre	kiterjedő	gyulladásos	folyamatok	molekulái	(Cox,	2012),	vagy	a	
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hősokk	fehérjék	expressziója,	amely	a	stressz	egyértelmű	jele,	mind	az	öregkor,	mind	pedig	

valamely	betegség	esetében	(Tower,	2009).	Érdekesség,	hogy	a	stressz	indukálta	molekulák	

képesek	 voltak	 magas	 virulenciájú	 fenotípust	 létrehozni	 a	 Pseudomonas	 aeruginosa	

baktérium	 esetében,	 egér	 kísérletek	 során	 (Zaborina	 et	 al.,	 2007).	 Emellett	 a	 szimbionták	

érzékelhetik	más	 patogének	 aktivitásának	 direkt	 vagy	 indirekt	 jeleit,	 például	 egy	 az	 egész	

közösségen	 átívelő	 quorum	 sensing	 rendszer	 molekuláinak	 észlelésével	 (Miller	 és	 Bassler,	

2001;	 Rutherford	 és	 Bassler,	 2012),	 vagy	 más	 társfertőzések	 általi	 immunmoduláció	

detektálásával	(Reese	et	al.,	2014).	Ezek	és	további	ilyen	jellegű	mechanizmusok	létezésének	

összefoglalóját	megtalálhatjuk	Sekirov	és	munkatársai	szemlecikkében	(Sekirov	et	al.,	2010).	

Úgy	 tűnik,	 hogy	 a	 virulencia	 szintjét	 a	 külső	 környezethez	 optimalizálni	 képes	 patogének	

kialakulása	 nem	 valami	 ördöngős	 dolog:	 egy	 tanulmányban	 kísérleti	 evolúcióval	 egyszerű	

bakteriofágokban	is	sikerült	evolváltatni	ezt	a	képességet	(Leggett	et	al.,	2013).	

Végül	meg	kell	jegyeznünk,	hogy	a	gazda	egészségi	állapotától	függő	virulencia	kialakulása	a	

gazdaszervezet	 életmenet-paramétereitől	 is	 függhet.	 Először	 is,	mind	 az	 egészséges,	mind	

pedig	a	beteg	hordozóknak	jelentős	arányban	jelen	kell	lennie	a	populációban,	hogy	előnyös	

legyen	a	patogén	számára	kialakítani	a	magas,	illetve	alacsony	virulencia	közötti	átkapcsolás	

képességét.	Ha	a	szimbionta	csak	rövid	időket	tölt	el	az	alacsony	fitneszű	gazdákban,	akkor	

ez	 elégtelen	 feltétel	 a	 korábban	 említett	 tulajdonságok	 kialakításához.	 Továbbá	 fontos	

tényező	 a	 populációstruktúra	 is.	 A	 nagyon	 szorosan	 együttélő	 csoportokban,	 ahol	mind	 az	

egészséges,	mind	pedig	a	beteg	egyedek	ugyanazokat	a	szimbiontákat	hordozzák,	értelmét	

veszti	 az	 átvitel	 egy	 másik	 gazdára.	 Ez	 a	 szerkezet	 talán	 jellemző	 lehetett	 a	 vadászó-

gyűjtögető	 törzsekre,	 azonban	 a	 jelenkorban	 már	 egy	 hatalmas,	 rendkívül	 kevert	 globális	

szuperpopuláció	 jött	 létre,	 amely	 óriási	 diverzitást	 eredményezett	 a	 különböző	 egyedek	

mikrobiomjának	 szerkezetében	 (HMPC,	 2012).	 Érdekes	 adalék,	 hogy	 ahogy	 logikusan	

várnánk,	 a	 családon	 belüli	 mikrobiom	 összetétel	 sokkal	 jobban	 hasonlít	 egymásra,	 mint	 a	

családok	közötti,	azonban	a	családi	kötelékek	csak	körülbelül	20%-ban	játszanak	szerepet	az	

egyezések	kialakulásában,	egy	székletminták	elemzésén	alapuló	vizsgálat	szerint	(Song	et	al.,	

2013).	A	mikrobiom-zendülés	elmélet	érvényességének	feltételeit	a	2.	táblázatban	foglaltam	

össze.	
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Feltétel	 Jelentőség	 Bizonyíték	

Trade-off	kapcsolat	az	
átviteli	ráta	
(fertőzőképesség)	és	a	gazda	
élethossz	között	

Megalapozza	az	„optimális	
virulencia”	függését	a	gazda	
halálozási	rátájától	

A	szimptómák	(morbiditás),	
mint	hasmenés,	köhögés,	
bakteriuria	segítik	az	átvitelt	

A	gazda	egészségi	
állapotának	detektálása		

Szükséges	ahhoz,	hogy	a	
parazita	érzékelje	a	
szelekciós	rezsim	változását		

A	gazda	stresszmolekuláinak	
érzékelése	aktiválja	a	
virulens	fenotípust	(Zaborina	
et	al.,	2007)	

Alternáló	szelekciós	rezsimek	
(halálozási	mintázatok)	a	
gazda	populációban	

Lényeges,	hogy	szelekciós	
nyomás	legyen	mindkét	
rezsim	részéről	(alacsony,	
illetve	magas	virulencia	
preferálása)	

Hosszú	öregkor	az	emberben	

A	mikrobiom	összetétel	
variabilitása	az	egymással	
kapcsolatban	álló	gazda	
egyedek	között	

Fontos	ahhoz,	hogy	a	gazdák	
közötti	átvitel	erősen	függjön	
a	fertőzőképességtől		

Nagy	kompozíciós	
variabilitás	az	emberi	
populációban	(HMBC,	2012),	
akár	a	családon	belül	is	(Song	
et	al.,	2013)	

	

2.	 táblázat.	 Azon	 feltételek	 listája,	 amelyek	 szükségesek	 a	 „mikrobiom-zendülés”	 létrejöttéhez	 az	

evolúció	során.	(Rózsa	et	al.,	2015	nyomán).	

	

Az	 emberekben,	 és	 természetesen	 a	 többi	 fajban	 is	 a	 „mikrobiom-zendülés”	 ellen	

létrejöhettek	 különböző	 ellenadaptációk,	 amelyek	 például	 interferálnak	 a	 szimbionták	

érzékelési	 mechanizmusaival,	 torzítva	 a	 hiteles	 információszerzést	 a	 gazda	 egészségi	

állapotáról,	 vagy	 olyan	 baktériumok	 szaporodását	 segítik,	 amelyek	 elnyomják	 a	 zendülést	

kiváltó	törzsek	aktivitását	(Antunes	et	al.,	2014).	Érdekes,	hogy	ha	egérben	megnő	különböző	

bakteriális	 molekulák	 szintje,	 akkor	 a	 szervezet	 elkezd	 ún.	 fukozilált	 fehérjéket	 előállítani,	

amelyek	 képesek	 a	 bélpatogén	 szimbionták	 virulencia	 génjeinek	 aktivitását	 leszabályozni	

(Hawkes	et	al.,	2000).		

A	rokonoknak	nyújtott	altruisztikus	segítség	miatt	 idősekben	 is	 lehet	arra	szelekció,	hogy	a	

szervezet	 akadályozza	 a	 „mikrobiom-zendülés”	 kialakulását.	 A	 korai	 társadalmakban	 az	
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idősek	tevékenysége	rendkívül	értékes	volt,	hiszen	az	akkori	tudást	ők	gyűjtötték,	tárolták	és	

terjesztették	 a	 közösség	 tagjai	 között,	 továbbá	 hathatós	 segítséget	 nyújtottak	 az	 unokák	

nevelésében,	ami	egy	(majdnem)	kizárólagosan	emberi	jellemvonásnak	tűnik	(Hawkes	et	al.,	

2000).	

3.2.3	A	hipotézis	predikciói	

Az	 általunk	 kidolgozott	 „mikrobiom-zendülés”	 hipotézis	 további	 (másodlagos)	 emelkedést	

jósol	halálozásban	akkor,	 amikor	a	halálozás	 valamilyen	 	elsődleges	ok	 (öregkor,	betegség,	

vagy	valamilyen	súlyos	sérülés)	miatt	már	amúgy	is	megemelkedik.	A	másodlagos	emelkedés	

becslésében,	 vagy	 kimutatásában	 azonban	 nehézséget	 jelent,	 hogy	 az	 elsődleges	 ok	

kvantitatív	 jellemzőiről	 szinte	 semmilyen	 információval	 nem	 rendelkezünk.	 Sajnos	 még	 az	

egységnyi	 kórokozóra	 (kórokozószintre)	 jutó	 patogenitás	 (amit,	 a	 szakirodalom	

parazitánkénti	patogenitásként	ír	le	(Raberg	és	Sjernman,	2012))	sem	jó	mérőszám,	hiszen	a	

legyengült	 immunrendszerű	gazdában	ez	a	 fajlagos	virulencia	 is	változhat.	Tehát	ha	hiteles	

információhoz	 akarunk	 jutni,	 akkor	 a	 „mikrobiom-zendülés”	 molekuláris	 mechanizmusaira	

kell	 koncentrálunk,	 és	 ezeket	 a	 paramétereket	 kell	 mesterségesen	 manipulálnunk.	 Kiváló	

teszt	 lehetne,	 ha	 összehasonlítanánk	 az	 egészséges/fiatal,	 illetve	 beteg/öreg	 páciensekből	

származó	 mintákban	 a	 virulencia	 gének	 expresszióját,	 illetve	 in	 vitro	 vizsgálatokban	 a	

patogenitásuk	közötti	különbségeket.		

A	 hipotézisünk	 szerint	 a	 virulencia	 növekedése	 nem	 a	 legyengült	 immunrendszer	

kontrollvesztésének	 közvetlen	 következménye,	 hanem	 közvetett	 módon	 a	 szimbionták	

virulencia	 faktorokat	 kódoló	 génjeinek	 fokozott	 működéséből	 fakad.	 Meg	 kell	 azonban	

jegyeznünk,	 hogy	 a	 fenti	 két	 hipotézis	 nem	 zárja	 ki,	 hanem	 kölcsönösen	 kiegészítheti	

egymást.	Például	a	 legyengült	 immunrendszer	miatt	a	patogének	 felszabadulnak	a	kontroll	

alól	 és	 szaporodni	 kezdenek,	majd	 ezt	 quorum	 sensing	 segítségével	 érzékelve	 aktiválják	 a	

virulencia	 faktoraikat	 (Rutherford	 és	 Bassler,	 2012;	 Albuquerque	 et	 al.,	 2013).	 Ha	 a	

továbbiakban	 találnánk	 ilyen	 egyértelmű	 mechanizmusokat,	 akkor	 ezek	 célzott	 gátlásával	

igazolhatnánk	a	hipotézisünket:	 a	mortalitásnak	ebben	az	esetben	úgy	kellene	 csökkennie,	

hogy	 közben	 a	 az	 adott	 baktériumfaj	 populációjának	 növekedése	 változatlan	marad.	 Ezen	

megközelítés	életképességét	már	 igazolták	állati	P.	aeruginosa	 törzsek	modelljein,	amelyek	

valóban	fakultatív	viselkedést	mutattak	(Zaborin	et	al.,	2014).	



27	
	

A	 gazdafajok	 tekintetében	 az	 elmélet	 elsősorban	 olyan	 hosszúéletű	 fajokra	 alkalmazható,	

amelyek	 életük	 vége	 felé	 exponenciálisan	 növekedő	 halálozást	 mutatnak.	 A	 nagyméretű	

emlősök	és	néhány	madárfaj	ebbe	a	kategóriába	tartoznak,	míg	a	hüllők	és	növények	görbéje	

lapos	lefutást	mutat	idősebb	korban	(Jones	et	al.,	2014).	

A	 szimbionta	 tekintetében	 ez	 a	 hipotézis	 azon	 fajokra	 alkalmazható,	 amelyek	 képesek	

perzisztensen	 jelen	 lenni	 a	 gazdában,	 és	 a	 hordozók	 egészségi	 állapotának	 megfelelően	

növelni	a	replikációs	rátát,	vagy	a	transzmisszibilitást.	Ebbe	beleértjük	azokat	az	ártalmatlan,	

vagy	 egyenesen	 előnyös	 baktériumokat,	 amelyek	 domináns	 szerepet	 töltenek	 be	 a	

béltraktusban,	 ugyanakkor	 egyszerű	 módon	 hasmenéssel	 képesek	 elhagyni	 az	 adott	

gazdaszervezetet,	 és	 így	 új	 egyedeket	 fertőzni.	 Természetesen	 ez	 a	 hipotézis	 ugyanúgy	

érvényes	 lehet	 további	 perzisztens	 vagy	 látens	 patogénekre,	 például	 a	 herpesz-	 és	

hepatotropikus	 vírusokra,	 spirochétákra	 (Lyme-kór,	 szifilisz),	 parazitikus	 egysejtűekre	

(toxoplasmosis,	malária),	és	végül	az	élősködő	férgekre.		

Végül	 meg	 kell	 jegyeznünk,	 hogy	 a	 virulencia	 növekedése	 az	 idősebbekben	 vagy	 krónikus	

betegekben	 lehet	a	gazdán	belül	 zajló	adaptív	genetikai	evolúció	eredménye	 is	 (Gay	et	al.,	

2006;	 Margolis	 és	 Levin,	 2007),	 ennek	 azonban	 az	 a	 feltétele,	 hogy	 a	 megnövekedett	

virulencia	a	gazdán	belüli	kompetícióban	előnyt	nyújtson	a	kórokozó	számára.	Ezzel	szemben	

a	„zendülés”	elmélete	a	hatékony	átvitelre,	azaz	az	egyedek	közötti	szinten	ható	szelekción	

alapszik.	Meg	 kell	 jegyeznünk,	 hogy	 a	 szelekció	 eme	 két	 szintje	 kapcsolódik	 egymáshoz.	 A	

zendülés	 képessége	 nemcsak	 fenotípusos	 plaszticitással	 jöhet	 létre,	 hanem	 úgy	 is,	 ha	 a	

magasabb	 szinten	 ható	 szelekció	 a	 virulencia	 evolvabilitását	 növeli,	 és	 így	 a	 gazdán	 belüli	

szelekciós	 feltételek	 megváltozásával	 akár	 gyors	 genotípus-evolúcióval	 is	 megvalósulhat	

(majd	 új,	 egészséges	 gazdába	 kerülve	 visszafordulhat)	 a	 zendülés.	 A	 két	 kategóriát	

elkülöníthetjük,	 ha	 sikerül	 a	 mutációs	 útvonalat	 vagy	 a	 fenotípusos	 plaszticitás	

mechanizmusát	azonosítani.	

3.2.4.	A	hipotézis	további	következményei	

A	 hipotézisünk	 azt	 állítja,	 hogy	 amikor	 az	 egészségünk	 megrendül,	 öregség	 vagy	 súlyos	

betegség	 miatt,	 akkor	 állapotunkat	 tovább	 rombolhatja	 az	 eredetileg	 együttműködő	

mikrobiomunk	„árulása”.	Azonban	ez	a	szövődmény	abszolút	észrevétlen	maradhat,	hiszen	a	
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kondíció	 további	 romlását	 az	 alapprobléma	 számlájára	 írják,	 nem	 pedig	 a	 megváltozott	

mikrobioméra.	 Ezen	mechanizmusok	 tisztázása	 új	 utakat	 nyithat,	mind	 az	 öregedés,	mind	

pedig	 a	 kritikus	 sérülések	 egészségügyi	 kezelésében.	 A	 „zendülés”	 inicializásában	

kulcsszerepet	 játszó	mikróbatörzsek	elleni	célzott	profilaxis	megszakíthatja	az	ördögi	kört	a	

zendülők	 és	 a	 romló	 egészség	 között,	 javítva	 ezzel	 a	 betegek	 túlélési	 esélyeit.	 Az	 axióma,	

miszerint	 helytelen	 megelőző	 antibiotikumos	 kezelést	 alkalmazni	 a	 gyógyszer-rezisztencia	

kialakulásának	veszélye	miatt,	újraértékelésre	kerülhet	a	jelen	elképzelés	fényében	(Classen	

et	 al.,	 1992).	 Továbbá	 a	 virulenciát	 átkapcsoló	 mechanizmusok	 felderítésével	 a	 jövőben	

lehetővé	válhat	ezek	direkt	gyógyszeres	befolyásolása	is.		

Figyelembe	 kell	 vennünk,	 hogy	 ha	 dominószerűen	 átkapcsol	 a	 mikrobiom	 számos	 tagja,	

akkor	ez	az	állapot	stabilizálódhat,	és	akkor	sem	feltétlenül	szűnik	meg,	ha	az	alapprobléma	

már	 eltűnt.	 Az	 átkapcsolt	 mikrobiom	 önmagában	 elég	 lehet	 a	 legyengült	 állapot	

fenntartására,	 ezzel	 megakadályozva	 a	 visszakapcsolást,	 és	 jelentősen	 rontva	 a	 beteg	

felépülésének	esélyét.	

Ehhez	 kapcsolódhat	 az	 a	 megfigyelés,	 hogy	 azok,	 akik	 túléltek	 egy	 kórházi	 szepszist,	 még	

hónapokig	 vagy	 akár	 évekig	 megnövekedett	 halálozást	 mutatnak	 (Agnus	 és	 van	 der	 Poll,	

2013).	Ezt	az	ún.	„krónikus	kritikus	betegséget”	(chronic	critical	 illness)	más	akut	állapotok,	

például	tüdősérülés	is	előidézhetik,	és	az	ezzel	járó	állandó	szisztémás	gyulladás	(Cox,	2012),	

megváltozott,	 virulens	 állapotban	 tarthatja	 a	 mikrobiális	 rezsimet.	 Elméletileg	 a	 célzott	

beavatkozások	megszüntethetik	ezt	a	patológiás	rezsimeltolódást,	és	ezáltal	lehetővé	válik	a	

teljes	 felépülés.	 A	 hipotézis	 azt	 is	 jósolja,	 hogy	 a	 betegekből,	 öregekből	 továbbadódó	

szimbionták	 virulensen	 aktív	 állapotban	 vannak,	 és	 időbe	 telik,	 amíg	 az	 egészséges	 új	

gazdában	visszaáll	az	alapállapot.		

A	rákos	betegek	feltételezett	haláloka	az	extrém	fogyás	(wasting),	amely	kapcsolatban	állhat	

a	 kóros	 mikrobiom	 által	 fenntartott	 folyamatos	 gyulladással,	 mint	 lehetséges	

patomechanizmussal	 (Bindels	és	Delzenne,	2013).	 Ez	 felveti	 annak	 lehetőségét,	hogy	a	 rák	

mint	elsődleges	ok	által	kiváltott	„mikrobiom-zendülés”	közvetlenül	hozzájárul	az	érintettek	

elhalálozásához.		
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A	 virulenciaváltások	magyarázhatják	 az	 ismert	 testi	 ok	 nélküli	 „utánahalásokat”,	 amikor	 a	

partnerkapcsolat	egyik	tagja	korábban	hunyt	el,	mint	a	másik	(Kaprio	et	al.,	1987).	A	stressz	

és	 a	 pszichoszomatikus	 problémák	 együttese	 kiválthatja	 a	 mikrobiom	 zendülését	 (Cole,	

2014),	 de	 természetesen	 más	 patomechanizmusok	 is	 szerepet	 játszhatnak,	 például	 a	

takotsubo	kardiomiopátia	(Akashi	et	al.,	2010),	vagy	más	néven	„összetört	szív	szindróma”.	

Meg	kell	jegyeznünk	érdekességképpen,	hogy	a	norepinefrin,	amely	alapvetően	kapcsolódik	

a	 stresszes	 állapothoz,	 elősegíti	 a	P.	 aureginosa	 biofilmek	 szervezeten	 belüli	 diszperzióját,	

ami	kardiovaszkuláris	betegséget	indukálhat	(Lanter	et	al.,	2014),	és	ezzel	közvetlen	módon	

hozzájárulhat	az	„összetört	szív	szindróma”	kialakulásához.	

Halálozás	a	nagyon	idős	emberekben	bekövetkezhet	spontán,	konkrét	felismerhető	ok	nélkül	

(Periyakoil,	2013)	–	ezt	nevezi	a	magyar	nyelv	„végelgyengülésnek”.	Az	ilyen	halálozáshoz	a	

virulens	módba	átváltó	mikrobiom	alapvetően	hozzájárulhat.	

Végül	az	 idős,	de	 jó	egészségi	állapotú	emberek	mikrobiomjának	vizsgálata	segíthet	abban,	

hogy	 a	 virulenciaváltásra	 kevésbé	 hajlamos	 mikróbatörzseket	 találjunk,	 vagy	 olyan	

gazdafaktorokat,	 amelyek	 gátolják	 a	 mikrobiom	 zendülését.	 A	 legyengült	 emberek	

mikrobiomjának	 átvitelét	 pedig	 érdemes	 akadályozni,	 mivel	 az	 ilyen	 forrásból	 származó	

mikróbák	magas	virulenciájú	állapotban	adódhatnak	át	új	gazdaegyedekre.	

	

3.3.	A	szepszis	evolúciós	logikája	(mint	a	„mikrobiom-zendülés”	egyik	speciális	esete)	

Az	 általunk	 kidolgozott	 „mikrobiom-zendülés”	 hipotézis	 azt	 állítja,	 hogy	 szimbionták	 egy	

része	 képes	 információt	 gyűjteni	 a	 gazdaszervezet	 egészségi	 állapotáról,	 és	 ha	 hanyatlást	

észlelnek,	 akkor	 átváltanak	 kizsákmányoló	 stratégiára,	 hogy	 a	 hátralévő	 élettartam	 során	

maximalizálják	az	átvitelt.	A	szepszis	közvetlen	kiváltó	oka	–	mind	az	állatokban,	mind	pedig	

az	emberben	–	egy	olyan	szisztémás	(immun)reakció,	amely	akkor	alakul	ki,	ha	az	eredetileg	

steril	szervekben,	szövetekben	mikrobiális	fertőzés	jelenik	meg	és	terjed	szét.	Ha	a	korábban	

a	gazdával	mutualista,	és/vagy	neutrális	viszonyban	lévő	mikróbák	indukálják	a	szepszist	–	a	

hordozó	egészségi	állapotának	megromlását	követően	–	akkor	ez	logikailag	tökéletesen	illik	a	
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„mikrobiom-zendülés”	 forgatókönyvbe	 –	 kivéve,	 hogy	 a	 klasszikus	 paradigma	 szerint	 a	

szepszisben	elpusztult	egyed	a	mikróbák	terjedése	számára	zsákutcát	jelent.	

Én	 itt	 bizonyítani	 szeretném,	 hogy	 a	 szepszis	 valójában	 nem	 egy	 „balszerencsés	 véletlen”	

eredménye,	hanem	a	mikrobiom	néhány	tagja	számára	evolúciósan	adaptív	stratégia.	

3.3.1.	A	szepszis,	mint	„mikrobiom-zendülés”	általános	jellemzése	

A	 „mikrobiom-zendülés”	 hipotézis	 szerint	 a	 mikrobiom	 bizonyos	 tagjai	 (mutualisták	 és	

kommenzalisták)	 képesek	 egy	 kizsákmányoló	 stratégiára	 váltani,	 ha	 a	 gazda	 egészsége	

jelentősen	 leromlott	 (öregkor,	 betegség,	 sérülés	 miatt),	 annak	 érdekében,	 hogy	

maximalizálják	a	rövid	távú	átvitelt	a	fennmaradó	időben	(Rózsa	et	al.,	2015).	Hipotézisünk	

szerint	 a	már	 eleve	 legyengült	 gazdaszervezet	 egészségét	 tovább	 rombolja	 a	 „mikrobiom-

zendülés”,	jelentősen	hozzájárulva	ezzel	az	érintett	páciensek	halálához.	Ebben	a	fejezetben	

azt	 fogom	 bizonyítani,	 hogy	 a	 szepszis	 bizonyos	 esetei	 kiválóan	 magyarázhatóak	 a	 fent	

felvázolt	 elképzelés	 segítségével.	 Felvetjük,	 hogy	 a	 szepszis,	 amely	 egy	 nem-fertőző	

állapotnak	tűnik,	valójában	terjed	gazdáról-gazdára	egy	igencsak	meglepő	módon.	A	szepszis	

mind	gerinces,	mind	pedig	gerinctelen	állatokban	előfordulhat,	természetesen	beleértve	az	

embert	is.	Ez	az	állapot	a	mikrobák	exo-	és	endotoxinjaira	adott	rendkívül	heves	szisztémás	

reakció,	 amely	 során	 a	 patogének	 elárasztják	 az	 eredetileg	 steril	 részeket	 a	 szervezetben,	

mindezt	egy	nagyon	intenzív	veleszületett	immunválasz	kíséretében,	amely	később	a	szervek	

működésének	sorozatos	leállásához	vezet	(Lever	és	Mackenzie,	2007;	Vincent	et	al.,	2013).	A	

szepszis	és	szövődményei	a	vezető	halálokok	között	szerepelnek	a	sürgősségi	osztályokon,	és	

rendkívül	fontos	közegészségügyi	problémát	jelentenek	mind	a	fejlődő,	mind	pedig	a	fejlett	

országokban:	 a	 becslések	 szerint	 évente	 legalább	 6	 millió	 emberéletet	 követelnek	

(Fleischmann	 et	 al.,	 2015).	 A	 szepszist	 kiváltó	 mikroorganizmusok	 származhatnak	 akut	

fertőzésből,	mint	például	a	Yersinia,	vagy	az	anthrax	esetében,	de	legtöbbször	a	bőrünkön	és	

a	 nyálkahártyán	 velünk	 élő	 „békés”	 baktériumok	 okozzák.	 A	 leggyakoribb	 kórokozók	 a	

Streptococcus	pneumoniae,	E.	coli,	P.	aeruginosa,	Staphylococcus	aureus,	és	Klebsiella	fajok	

(Lever	és	Mackenzie,	2007;	Vincent	et	al.,	2013;	Williams	et	al.,	2004;	Agnus	és	van	der	Poll,	

2013);	de	az	eseteket	egy	részét	gombák	is	okozhatják,	például	Candida	fajok	(Wisplinghoff	

et	al.,	2004).	
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A	rákos	esetek	mintegy	10%-a	(Williams	et	al.,	2004),	továbbá	égési	sérülések,	appendicitis,	

volvulus	 stb.	 végződhetnek	 szepszissel,	 amely	 során	 az	 addig	 kommenzalista,	 mutualista	

baktériumok	kimutathatóak	lesznek	a	véráramból	(Podnos	et	al.,	2002).	Meglepő	módon	az	

intenzív	 alvásmegvonás	 is	 képes	 minden	 látszólagos	 külső	 ok	 nélküli	 halálos	 kimenetelű	

szepszist	okozni	laborpatkányokon	(Everson	és	Toth,	2000).	

Az	embereknél	elsősorban	két	csoport	érintett	a	legjelentősebben,	a	kis	súlyú	újszülöttek	és	

az	 időskorúak,	 de	 tényezők	 lehetnek	 még	 az	 egyéb	 komorbiditások	 (fertőzés,	 krónikus	

betegség)	és	az	immunoszupresszánsok	használata	(Lever	és	Mackenzie,	2007;	Vincent	et	al.,	

2013;	Williams	et	al.,	2004;	Agnus	és	van	der	Poll,	2013).	

A	 szepszis	 tehát	 elsősorban	 olyan	 embereknél	 fordul	 elő,	 akiknél	 alulműködik	 az	

immunrendszer.	 Ebből	 alakult	 ki	 a	 szepszis	 patomechanizmusának	 klasszikus	 elképzelése,	

mely	 szerint	 a	 jól	 működő	 immunrendszer	 képes	 korlátozni	 a	 mutualista	 baktériumokat	

azokra	a	helyekre,	ahol	nem	okoznak	problémát	vagy	egyenesen	a	hasznunkra	vannak,	míg	a	

legyengült	 szervezet	erre	már	nem	képes.	Amikor	a	korlátok	megszűnnek,	az	oppurtunista	

mikroorganizmusok	 elárasztják	 a	 steril	 részeket,	 úgy	 mint	 a	 vérkeringés	 vagy	 a	 központi	

idegrendszer,	majd	a	túlszaladó	immunreakció	miatt	sorban	leállnak	a	szervek	(Singer	et	al.,	

2016).	 Ezt	 az	 állapotot	 nevezzük	 szepszisnek,	 a	 patogenezis	 itt	 felvázolt	 modelljére	 pedig	

„klasszikus	hipotézis”-ként	fogok	hivatkozni.		

A	„mikrobiom-zendülés”	hipotézis	három	pilléren	nyugszik	(Rózsa	et	al.,	2015).	Első,	hogy	a	

résztvevő	 mikroorganizmusok	 képesek	 alternatív	 stratégiák	 között	 váltogatni,	 mint	 az	

alacsony	 és	 a	 magas	 virulenciájú	 állapotok.	 Másodszor,	 az	 alacsony	 virulenciájú,	 akár	

mutualisztikus	 állapot	 a	 hosszú	 életű	 gazdákban	 adaptív,	 míg	 az	 idős,	 illetve	 beteg	

hordozókban	 a	 magas	 virulenciájú	 stratégia	 maximalizálja	 a	 reziduális	 transzmissziót.	

Harmadszor,	 a	 mikroorganizmusok	 rendelkeznek	 különböző	 detektáló	 mechanizmusokkal,	

amelyek	 segítségével	 képesek	 adaptív	 módon	 meghatározni	 a	 hosszú,	 illetve	 rövid	 távú	

stratégia	közötti	optimális	váltást.	

Ez	 a	 három	 pillér	 tekinthető	 a	 „mikrobiom-zendülés”	mechanizmusának,	 hajtóerejének	 és	

közvetlen	 „kapcsolójának”.	 A	 szepszist	 tekintve	 a	 mechanizmus	 (átváltás)	 egyértelműen	

felfedezhető	 azokban	 az	 esetekben,	 ahol	 a	 szepszist	 korábban	 ártalmatlan	
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mikroorganizmusok	okozzák.	A	potenciális	átkapcsoló,	azaz	detektáló	mechanizmusokat	már	

a	 disszertáció	 korábbi	 részeiben	 alaposan	 tárgyaltuk	 (a	 Rózsa	 et	 al.,	 2015	 cikkhez	

kapcsolódóan),	ezek	a	szepszist	kiváltó	mikroorganizmusokra	is	érvényesek	lehetnek.	

A	dolgozat	eme	részében	arra	teszek	kísérletet,	hogy	megtárgyaljam	az	evolúciós	hajtóerőt,	

amely	 a	 szepszis	 számos	 esetére	 érvényes	 lehet,	 vagyis	 rámutassak	 a	 szepszis	 evolúciós	

logikájára,	 amely	 a	 rövid	 távú	 átvitelt	 tesz	 lehetővé,	 a	 mikrobiom	 számos	 tagja	 számára	

adaptív	módon.	

A	 szepszis	 során	 a	 mikroorganizmusok	 elhagyják	 azon	 anatómiai	 régiókat,	 amelyekre	 az	

elterjedésük	egészséges	egyedben	korlátozódik,	és	innen	szétterjednek,	megszállva	szinte	az	

egész	 szervezetet	 –	 ez	 tulajdonképpen	 az	 agresszív	 fenotípusra	 történő	 átváltás.	

Emberekben	és	egyéb	gerincesekben	ez	a	vér-	és	nyirokrendszeren	keresztül	valósul	meg.	A	

súlyos	 szepszis	 és	 a	 szeptikus	 sokk	 során	 a	 szervek	 sorban	 leállhatnak,	 ami	 orvosi	

beavatkozás	nélkül	gyakran	a	beteg	halálához	vezet.		

A	szisztémás	szétterjedés	maximalizálja	a	szepszist	kiváltó	mikroorganizmus-klón	számára	a	

test	kolonizációját,	amivel	lehetővé	teszi	a	jövőbeni	holttest	ezen	mikróbák	általi	lebontását.	

A	 rivális	 klónok,	 amelyek	 kimaradtak	 a	 „zendülésből”,	 hátránnyal	 indulnak	 a	 hulla	

lebontásáért,	 az	 erőforrások	 felhasználásáért	 folyó	 versenyben.	 Természetesen	 a	 korábbi	

békésen	együtt	élő	baktériumok	számára	akkor	is	érdemes	átváltani	lebontó	üzemmódba,	ha	

a	gazdaszervezet	az	fent	említett	okoktól	függetlenül	fog	elhalálozni.		

Azt	 próbáltuk	 bizonyítani,	 hogy	 a	 békés	 mikrobiom	 átváltása	 szepszisre	 adaptív	 folyamat	

lehet,	mert	segíti	a	hullából	történő	terjedést.	Az	érintett	mikróbáknak	képesnek	kell	lenniük	

arra,	 hogy	 két	 alternatív	 átviteli	 utat	 is	 használjanak,	 amelyek	 egyes	 esetekben	 nem	

függetlenek	egymástól,	hanem	egymást	követően	érvényesülnek.	Az	egyik	út	alacsony	számú	

propagulum	átvitele,	alacsony	intenzitású,	de	hosszú	távú	terjedés	az	élő	gazdából,	a	másik	

pedig	magas	 intenzitású,	 rövid	 távú	 terjedés	 a	 holttestekből.	 A	 két	 átviteli	mód	 evolúciós	

logikája	 megérthető	 a	 közgazdaságtanban	 alkalmazott	 költség-haszon	 megfontolás	

analógiájával.	Ha	a	befektetés	biztonságban	van,	akkor	a	mikróbáknak	megéri	a	hosszú	távú	

stratégiára	 berendezkedni,	 azonban	 ha	 ez	 veszélybe	 kerül	 (betegség,	 sérülés	 stb.	 miatt),	
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akkor	 a	 legjobb	megoldás	 azonnal	 felélni	 az	 egész	 „tőkét”.	 Ez	 a	 szepszis	 esetében	a	 gazda	

gyors	megölését,	és	tetemének	szaporodásra	történő	azonnali	felhasználását	jelenti.	

Ez	 alapján	kijelenthetjük,	hogy	a	 szepszis	 kialakulása	 (legyengült	 szervezetekben,	 fakultatív	

patogén	 mikróbák	 által,	 amelyek	 képesek	 hullából	 terjedni)	 tökéletesen	 illik	 „mikrobiom-

zendülés”	 koncepcióba	 (Rózsa	 et	 al.,	 2015).	 A	 fakultatív	 patogének	 képesek	 lehetnek	

érzékelni	 a	 gazdát	 érő	 stresszt,	 és	 a	 romló	 egészségi	 állapotot,	majd	 ezután	 átkapcsolnak	

virulens	üzemmódba,	hogy	szepszis	indukáljanak,	amivel	maximalizálják	a	reziduális	átvitelt.	

Ezekben	 az	 esetekben	 a	 szepszis	 kiváltásának	 képessége	 evolúciós	 adaptáció	 eredménye,	

nem	pedig	 a	 gazdán	belüli	 szétterjedés	 „balszerencsés”	mellékhatása.	A	mikróba	 életvitel-

stratégiája	pedig	a	mutualista	–	letális	patogén	–	lebontó/hullából	terjedő	–	újra	mutualista	

átkapcsolási	 sorozattal	 jellemezhető	 (2A	 ábra),	 ami	 nem	 „véletlen”,	 hanem	 egy	 korábban	

nem	felismert	fenotipikus	plaszticitás	eredménye.	

	

2.	ábra.	Az	evolúciósan	adaptív	módon	szepszist	okozó	mikroorganizmusok	életvitel-stratégiái.	(A)	A	

„mikrobiom-zendülés”	 logikájához	 illeszkedik	 a	 stratégiaváltás	 mutualista,	 patogén	 és	 –	 a	

tetemből	terjedést	biztosító	–	lebontó	stratégiák	között.	(B)	Konstitutívan	patogén	mikróbák	

számára	 is	 adaptív	 lehet	 a	 szepszis	 kiváltása,	 ha	 képesek	 a	 tetemből	 hatékonyan	 tovább	

fertőzni	(pl.	virulens	anthrax).	
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3.3.2.	A	szepszis,	mint	„mikrobiom-zendülés”	predikciói	és	tesztelhetősége	

Az	 alábbiakban	 az	 elméletünk	 alátámasztására	 végigveszem	 a	 szepszis	 több	 aspektusát,	

megmutatva,	hogy	számos	tulajdonság	sokkal	megalapozottabban	magyarázható	az	adaptív,	

mint	a	„klasszikus”	hipotézis	keretén	belül.	

A	szepszist	okozó	mikroorganizmusok	szerepe	a	tetemek	lebontásában	

Ha	 azt	 feltételezzük,	 hogy	 a	 szepszis	 a	 mikróbák	 adaptív	 átkapcsolási	 stratégiájának	

eredménye,	 abból	 az	 következik,	 hogy	 a	 fakultatív	 patogének	 részt	 kell,	 hogy	 vegyenek	 a	

holttest	 lebontásában,	 és	 a	 hullából	 továbbterjedve	 újabb	 egészséges	 gazdákat	

fertőzhessenek	 meg.	 Ezzel	 ellentétben	 a	 szepszis	 „klasszikus	 hipotézise”	 nem	 szolgál	

semmiféle	specifikus	predikcióval.	Ha	a	szepszis	a	hanyatló	 immunológiai	védelem	egyenes	

következménye	lenne,	bármely	mikróba	képes	lehetne	a	betegség	kiváltására,	továbbá	egyik	

sem	nyerne	semmit	a	hullából	történő	terjedéssel.	

Sajnos	kevés	adat	áll	 rendelkezésre	a	szepszisben	elhunyt	páciensek	tetemének	mikrobiális	

összetételéről.	Azonban	az	a	kevés	információ,	amely	a	tetemek	lebomlásának	folyamatáról	

rendelkezésünkre	 áll,	 arra	 utal,	 hogy	 a	 folyamatot	 nem	 a	 vízből,	 iszapból,	 talajból,	 azaz	 a	

külső	 környezetből	 származó	 mikrobák	 irányítják	 (bár	 természetesen	 ezek	 is	

hozzájárulhatnak	 a	 folyamathoz	 (Lauber	 et	 al.,	 2014)),	 hanem	 az	 egész	 „bentről	 kifelé”,	 a	

szervezetben	a	halál	előtt	is	jelen	lévő	mikróbák	döntő	szerepével	zajlik.	

Ez	a	jellemző	a	nematodákra	(Cabreiro	és	Gems,	2013),	ízeltlábúakra	(Butler	et	al.,	2015),	és	

az	emberre	is	(Hyde	et	al.,	2013;	Palmiere	et	al.,	2015;	Can	et	al.,	2014),	ahol	a	lebontásért	

ténylegesen	 a	 saját	 mikrobiom	 tehető	 felelőssé.	 Érdemes	 megjegyezni,	 hogy	 ezek	 a	

mikroorganizmusok	a	folyamat	lezárása	után	akár	24	hétig	életképesek	maradnak	a	környező	

talajban	(Cobaugh	et	al.,	2015).			

Kutatások	 bizonyítják,	 hogy	 az	 emberi	 tetemek	 lebontásának	 kezdeti	 lépéseit	 olyan	

baktériumok	vezetik,	mint	az	S.	aureus,	P.	aeruginosa,	valamint	Enterobactriaceae	fajok	(pl.	

E.	coli	vagy	Proteus	fajok)	(Hyde	et	al.,	2013;	sajnos	a	halál	okát	a	tanulmány	nem	adta	meg).	

Egy	 másik	 tanulmány	 szerint	 a	 jelentős	 részben	 lebomlott	 tetemek	 gerincfolyadékából	
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kitenyészthetőek	a	S.	pneumoniae	életképes	izolátumai	(Palmiere	et	al.,	2015).	Ezek	a	fajok	

jelentősen	 átfednek	 a	 szepszisben	 résztvevő	 oppurtunista	 baktériumokkal	 (Lever	 és	

Mackenzie,	2007;	Vincent	et	al.,	2013;	Williams	et	al.,	2004;	Agnus	és	van	der	Poll,	2013).	

A	 szövetek	 redox-potenciáljának	 csökkenése	 folytán,	 a	 mikroaerofil	 baktériumok	 és	

anaeróbok	 fontos	 szerephez	 jutnak	 a	 bomló	 hullában.	 Ilyen	 fajok	 például	 a	Clostridiumok,	

Lactobacillusok	 (Kaufman	 et	 al.,	 2013),	 és	 a	 Bacteroidesek	 (Cobaugh	 et	 al.,	 2015).	 Ezen	

tevékenységük	mellett	ezek	a	mikroorganizmusok	fontos	tagjai	az	emberi	mikrobiomnak	is	(a	

Lactobacillusokat,	 mint	 probiotikumokat	 szokták	 emlegetni),	 és	 időnként	 a	 traumatikus	

sérüléseket	szenvedett,	vagy	sebészeti	eljáráson	átesett	páciensekben	szepszist	okozhatnak	

(Kaufman	et	al.,	2013;	Kochan	et.al	2011).	

Továbbá	 a	 hulla	 lebontásában	 nemcsak	 a	 baktériumok,	 hanem	 bizonyos	 gombafajok	 is	

jelentős	 szerepet	 játszanak:	 elsősorban	 Candida	 fajok,	 amelyek	 szerves	 részét	 képezik	 az	

egészséges	emberi	mikrobiomnak,	és	elsősorban	a	bőrfelszínen	és	a	mukozális	 felületeken	

lelhetők	fel,	de	egyúttal	a	gombás	fertőzés	eredetű	halálozások	zöméért	felelősek	(Pfaller	és	

Diekema,	2007),	és	a	negyedik	legfontosabb	halálokot	adják	a	kórházi	vérbeli	fertőzésekben	

az	 Egyesült	 Államokban	 (Wisplinghoff	 et	 al.,	 2004).	 Emellett	 a	 Candida	 fajok	 a	 humán	

tetemek	lebontásában	is	fontos	szerepet	játszanak	(Martínez-Ramírez	et	al.,	2013).	

A	 lebontók,	 eltérően	 a	 klasszikus	 kórokozóktól,	 nem	 képesek	 test-test	 kontaktussal,	 vagy	

vérszívó	vektorok	segítségével	terjedni,	hanem	ez	a	folyamat	inkább	víz-,	vagy	talaj	mediált	

átvitellel	 valósulhat	 meg.	 Ezt	 alátámasztandó	 kiderült,	 hogy	 számos	 szepszist	 indukáló	

mikroorganizmus	 (Bacteroides	 fajok,	 E.	 coli,	 P.	 aeruginosa,	 Klebsiella	 fajok,	 Clostridiumok,	

Lactobacillusok,	Candida	 fajok,	és	a	S.	pneumoniae)	megfertőzhetik	a	vízkészleteket,	vagy	a	

talajt	(Cobaugh	et	al.,	2015;	Evstigneeva	et	al.,	2009;	Schulz	et	al.,	2012).	

Azt	 feltételezzük,	 hogy	 ha	 ezek	 az	 organizmusok	 egy	 új,	 egészséges	 gazdába	 jutnak,	 akkor	

elsősorban	ismételten	mutualista	stratégiára	váltanak.	

A	gazda	keringési	rendszerének	szisztémás	fertőzése	

A	 patogén,	 parazita	 vagy	 mutualista	 szervezetek	 jellemzősen	 korlátozott	 anatómiai	

régiókban	 helyezkednek	 el	 a	 gazdaszervezetben.	 Például	 más-más	 baktériumközösségek	
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találhatóak	 a	 bélben,	 a	 tüdőben,	 az	 urogenitális	 rendszerben	 stb.,	 továbbá	 a	 gazdának	 is	

érdeke,	 hogy	 olyan	 helyekre	 szorítsa	 ezeket	 a	 szervezeteket,	 ahol	 hasznot	 hajtanak,	 de	

legalábbis	minimalizálják	a	károkozást.	

Másrészről	 a	 patogének	 számára	 is	 adaptív	 lehet,	 hogy	 korlátozzák	 az	 előfordulásukat,	

például	 hogy	 védve	 legyenek	 az	 immunrendszer	 támadásaitól,	 vagy	 korlátozzák	 a	

virulenciájukat	 (Reicziegel	 és	 Rózsa	 1998).	 Ezek	 a	 szabályok	 azonban	 nem	 érvényesek	 a	

szaprobiotikus	szervezetekre,	ahol	a	cél	a	tetem	minél	nagyobb	felületen	történő	lebontása,	

amellyel	 biztosítják	 a	 hatékony	 szaporodást,	 majd	 a	 további	 terjedést.	 A	 szepszisre	 pedig	

valóban	 jellemző,	 hogy	 a	 vérben	 oppurtunista	 gombák	 és	 baktériumok	 jelennek	 meg	 és	

terjednek	 szét	 (Otto	 et	 al.,	 2011).	 Ez	 magyarázattal	 szolgálhat	 arra	 is,	 hogy	 a	 különböző	

szerveket	 a	 lebontási	 folyamat	 során	 miért	 ugyanolyan	 mikroorganizmus	 közösségek	

dolgozzák	 fel	 (Can	 et	 al.,	 2014),	 annak	 ellenére,	 hogy	 eredetileg	 a	 mikróbák	 összetétele	

testtájanként	különböző	volt.		

A	 „klasszikus	 modell”	 szerint	 a	 baktériumok	 vér-	 és	 nyirokerek	 endotéliumán	 történő	

áthatolása	 a	 gyengülő	 gazdavédekezés	 következménye.	 Mivel	 a	 modell	 szerint	 ezt	 nem	

követi	 új	 gazdára	 történő	 átvitel,	 ezért	 nem	 várhatjuk,	 hogy	 a	 patogének	 specifikus	

mechanizmusokkal	rendelkezzenek	ennek	véghezvitelére.		

Ezzel	ellentétben,	ha	az	 invázió	„mikrobiom-zendülés”	eredménye,	akkor	ebben	az	esetben	

azt	 várjuk,	 hogy	 a	 bakterémia	 és	 a	 fungémia	 esszenciális	 része	 a	 folyamatnak,	 és	 ennek	

következtében	 aktív,	 specifikus	 mechanizmusokat	 feltételezhetünk.	 Érdekes	 módon	 a	

szepszis	kórokozói	(pl.	S.	pneumoniae,	E.	coli,	és	S.	aureus)	képesek	diverz	és	nagyon	fejlett	

módszerekkel	 kölcsönhatásba	 lépni	 az	 endotélium	 sejtjeivel.	 Például	 helyi	 gyulladásos	

reakciókat	 vagy	 koagulációs	 folyamatokat	 indukálnak,	 és	 módosítják	 az	 endotél	 sejtek	

plazmáját	 és	 kapcsolódását,	 hogy	 specifikusan	 kötődhessenek,	 majd	 áttörhessék	 ezt	 az	

akadályt	(Lemichez	et	al,	2010).	

A	szepszis	kiváltásában	szerepet	játszó	toxinok	

Számos	 a	 szepszisben	 részt	 vevő	 baktérium	 termel	 entero-	 és	 neurotoxinokat	 (Popoff	 és	

Poulain,	2010),	és	úgy	tűnik	néhány	ilyen	toxin	aktívan	és	közvetlenül	részt	vesz	a	szindróma	
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kialakulásában	(Choi	et	al.,	2016;	Qin	et	al.,	2017).	A	klasszikus	megközelítés	szerint	ezek	a	

molekulák	egyéb	funkciókra	evolválódtak,	és	toxicitásuk	független	mellékhatás	csupán.	

Ezzel	ellentétben	a	„mikrobiom-zendülés”	azt	 jósolja,	hogy	ezek	a	toxinok	adaptív	szerepet	

játszanak.	 Ezt	 a	 nézetet	 támasztja	 alá,	 hogy	 a	 szepszisbaktériumok	 toxinjai	 rendkívül	 nagy	

hatóerejűek	 (néhány	 közülük	 a	 legveszélyesebb	 biomérgek	 közé	 tartozik),	 és	 ilyen	 toxinok	

több,	nem	rokon	fajban	 is	előfordulnak,	amelyeket	egyedül	az	köt	össze,	hogy	kiválthatnak	

szepszist.	 Mindez	 arra	 utal,	 hogy	 a	 magas	 virulencia,	 és	 a	 képesség,	 hogy	 szepszist	

okozzanak,	 valójában	 nem	mellékhatás,	 hanem	 adaptív	 (konvergens)	 evolúció	 eredménye.	

Érdemes	megjegyezni,	hogy	a	Bacteroides	fragilis	baktériumban	a	toxintermelés	indukálható	

(Choi	et	al.,	2016)	–	ez	közvetlen	mechanizmust	jelent	a	magas	virulenciájú	állapotba	történő	

váltás	képességére,	ami	a	„mikrobiom-zendülés”	egyik	kritériuma.	

A	mikrobiom-zendülés	mechanizmusainak	megléte	

Amint	 korábban	 kifejtettem,	 a	 „mikrobiom-zendülés”	 forgatókönyve	 szerint	 a	

mikroorganizmusoknak	 rendelkezniük	 kell	 a	 megfelelő	 detektáló	 mechanizmusokkal,	

amelyek	 segítségével	 érzékelhetik	 a	 gazda	 egészségi	 állapotát,	 és	 egyúttal	 képesnek	 kell	

lenniük	 alacsony	 és	 magas	 virulenciájú	 stratégia	 közötti	 átváltásra.	 Így	 predikcióként	

megfogalmazható,	 hogy	 amennyiben	 egy	 szepszist	 kiváltó	 organizmus	 a	 „mikrobiom-

zendülés”	 adaptív	 hajtóereje	 által	 rendelkezik	 a	 szepszis	 kiváltásának	 képességével,	 akkor	

benne	 molekuláris	 detekciós	 mechanizmusokat	 és	 célzott	 epigenetikai	 kapcsolókat	 kell	

találnunk.	Ha	ellenben	a	szepszis	csak	egy	nem	adaptív	mellékhatás,	akkor	ezek	a	komplex	és	

költséges	 molekuláris	 mechanizmusok	 nem	 alakulhattak	 volna	 ki.	 Az	 indukálható	

toxintermelés	egy	lehetséges	példa,	de	a	legtöbb	esetben	további	kutatásokra	lesz	szükség	a	

predikció	 tesztelésére,	 ami	 a	 jövőben	 jobban	 kirajzolja	 majd	 az	 elméletünk	 érvényességi	

körét.	

	

Koordinált	zendülés	

Nyilvánvaló,	 hogy	 egyetlen	mikróba	 nem	 képes	 szepszist	 kiváltani,	 vagy	 egymaga	 teljesen	

monopolizálni	 egy	 bomló	 tetemet.	 Feltételezhetjük,	 hogy	 a	 zendülés	 kiváltásához	 a	
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mikroorganizmusok	 nagyobb	 csoportjának	 koordinált	 stratégiaváltására	 van	 szükség.	 Ez	 a	

szinkronizáció	alapulhat	az	ún.	quorum	molekulák	termelésén	és	érzékelésén.	Számos	példát	

ismerünk	 arra,	 hogy	 quorum	 sensing	 rendszerek	 fontos	 szerepet	 játszhatnak	 a	

virulenciagének	 expressziójának	 szabályozásában,	 olyan	 baktériumokban	 is,	 amelyek	

képesek	 szepszist	 okozni	 (Boyen	 et	 al.,	 2009;	 Vogt	 et	 al.,	 2015).	 Érthető	 okokból	 az	 ilyen	

koordináló	 mechanizmusok	 elsősorban	 akkor	 jelentenek	 evolúciós	 előnyt,	 ha	 egy	

baktériumtörzs	 tagjai	 között	 működnek	 (Czárán	 és	 Hoekstra,	 2009).	 Néhány	 esetben	

valamennyi	 információcsere	 különböző	 fajok	 között	 is	 előfordul,	 ez	 azonban	 korlátozott	

mértékű	 (Diggle	 et	 al.,	 2007).	 Ez	 az	 evolúciós	 logika	 kiválóan	 magyarázza,	 miért	 messze	

sokkal	gyakoribb	az	egy-,	mint	a	többfajos	szepszis	előfordulása	(Lin	et	al.,	2010).	Az	utóbbi	

csupán	az	esetek	csak	4%-24%-át	adja	 (Faix	és	Kovarik,	1989;	Pammi	et	al.,	2014),	noha	az	

adott	gazdában	számos	szepszist	kiváltani	képes	baktériumfaj	él	együtt	egyszerre.		

A	„mikrobiom-zendülés”	teória	ugyanakkor	azt	jósolja,	hogy	a	zendülés	folyamata	önerősítő	

jellegű	 (Rózsa	 et	 al.,	 2015):	 ha	 a	 mikrobiom	 egy	 része	 „fellázad”,	 az	 tovább	 rontja	 a	

gazdaszervezet	állapotát,	 így	növelve	annak	az	esélyét,	hogy	további	mikroorganizmusok	 is	

átváltsanak	virulens	stratégiára.	A	szepszis	esetében	azonban	úgy	tűnik,	hogy	a	rivális	fajok	

sok	esetben	nem	tudnak	 időben	reagálni,	és	hasznot	húzni	a	gazdaegyed	halálából.	Ez	arra	

utal,	hogy	a	szepszist	indukáló	klónon	belül	nagyon	gyorsan	történhet	a	stratégiaváltás,	ami	

szintén	azt	 erősíti,	 hogy	evolúciósan	adaptív	 képességről	 lehet	 szó.	Azt	 feltételezzük,	 hogy	

azok	a	mikróbák,	amelyek	nem	elég	gyorsak	a	szeptikus	disszeminációban,	később	hátrányt	

szenvednek	a	tetem	lebontásáért	folytatott	versenyben.	

Ezzel	ellentétben	a	klasszikus	elmélet	semmilyen	koordinációs	mechanizmust	nem	jósol,	még	

egy	fajon,	törzsön	belül	sem.	

	

Gazdaspecificitás	

A	 klasszikus	 hipotézis	 nem	 szolgál	 semmilyen	 előrejelzéssel	 arra	 nézve,	 hogy	 a	 szepszist	

kiváltó	 mikroorganizmusok	 mennyire	 lehetnek	 szűk	 gazdaspecifitásúak,	 vagy	 éppen	

generalisták	(azaz	sok	fajt	fertőzni	képesek).	
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A	 zendülés	 perspektívájából	 nézve	 azonban	 azt	 várnánk,	 hogy	 a	 szepszist	 okozó	mikróbák	

nem	szűk	specificitásúak,	például	az	emberben	szepszist	okozó	fajok	nem	csak	az	emberi	fajt	

képesek	 fertőzni.	 A	 nekrofóbia	 nagyon	 elterjedt	 jelenség	 az	 emlősök	 között,	 beleértve	 az	

embereket	 is.	 A	 hullákkal	 történő	 érintkezés	 már	 jóval	 a	 mikroorganizmusok	 felfedezése	

előtt	 viszolygást	 váltott	 ki.	 A	 legtöbb	 kultúrában	 a	 holttesteket	 vagy	 elásták,	 vagy	

elhamvasztották.	 Ez	 a	 gyakorlat	 egyértelműen	 gátolja	 a	 hullából	 terjedést,	 és	 így	 az	

elméletünk	logikája	szerint	megszüntetné	azt	a	szelekciós	előnyt,	amit	a	fakultatív	kórokozók	

számára	a	szepszis	kiváltásának	képessége	jelent.	Ebből	az	következne,	hogy	a	kizárólagosan	

emberre	specifikus	mikróbáknak	el	kellene	veszteniük	a	szepszis	okozásának	képességét.	A	

helyzet	 valójában	 az,	 hogy	 a	 humán	 szepszist	 okozó	 patogének	 egyáltalán	 nem	

gazdaspecifikusak.	 Mivel	 nagy	 számban	 fordulnak	 elő	 mind	 egyéb	 gerincesekben,	 mind	

gerinctelenekben,	 ezért	 az	 olyan	 emberi	 szokások,	 mint	 temetés	 és	 a	 hamvasztás	 nem	

jelentenek	túl	nagy	szelekciós	ellenerőt.	

Az	elmélet	tesztelhetősége	

A	 szepszis	 klasszikus,	 illetve	 „zendülés	 alapú”	 elméletének	 összevetését	 a	 3.	 táblázatban	

foglaltam	 össze.	 A	 pontok	 párhuzamosan	 mutatják	 be	 a	 klasszikus	 teória	 nem-specifikus	

általános	 előrejelzéseit,	 kontrasztba	 helyezve	 a	 zendülés	 alapú	 elmélet	 nagyon	 is	 adaptív	

jóslataival.	
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Jelenség	 Klasszikus	hipotézis	 A	szepszis,	mint	
„mikrobiom-	zendülés”	

A	mikrobiom	mely	fajai	
képesek	szepszis	előidézni?	

Random	 Főleg	azok	a	fajok,	amelyek	
képesek	a	holttestekből	
tovább	terjedni	

A	szepszist	okozó	baktérium	
fitneszét	hogyan	befolyásolja	
a	szepszis?	

Semmilyen	vagy	negatív	
következményekkel	jár	(a	
gazda	evolúciós	zsákutca)	

Pozitív	hatás,	a	hullából	
terjedésnek	köszönhetően	

Szisztémás	invázió	 Véletlenszerű/oppurtunista;	
a	gazdában	zajló	változások	
idézik	elő	

A	mikróbák	aktív	
mechanizmusainak	
köszönhető	

A		szepszisben	szerepet	
játszó	toxinok	

A	toxikus	hatás	más	
funkciókra	evolválódott	
molekulák	mellékhatása	

A	toxinok	egyetlen	funkciója,	
hogy	megöljék	a	gazdát	

A	gazda	egészségének	
detektálására	szolgáló,	ill.	
stratégiaváltó	
mechanizmusok	megléte	

Nincsenek	jelen	 Jelen	vannak	

A	legtöbb	szepszist	egyetlen	
baktériumtörzs	vagy	-faj	
idézi	elő	

Mivel	(véletlen	lehetőséggel)	
egyetlen	törzs	vagy	faj	jut	át	
a	szisztémás	keringés	
védőgátján	

Mivel	a	kórokozók	koordinált	
kommunikációt	folytatnak	le	
a	klón	tagjai	között	

A	mikróbák	gazdaspecifitása	 Nincs	jóslás:	lehetnek	
generalisták	vagy	
specialisták	

Generalisták,	nem	
humánspecifikusak	

	

3.	táblázat.	 A	 szepszis	 klasszikus,	 illetve	 „zendülés	 alapú”	 elmélete	 alapján	 kapott	 predikciók	

összevetése.		

	

Az	egyes	pontok	külön-külön	tesztelhető	predikciókat	tartalmaznak,	amelyek	alapján	későbbi	

kísérletekkel	tisztázható	lesz	az	elméletünk	érvényességi	köre.	

Az	 egyik	 legfontosabb	 vizsgálat	 a	 szepszisben	 elhunyt	 személyek	 (vagy	 egyedek)	

holttestében,	tetemében	kialakuló	mikrobiális	összetétel	pontosabb	meghatározása	lesz.	Az	

elméletünk	alapján	azt	várjuk,	hogy	az	a	mikróba,	amely	a	szepszist	kiváltotta,	előnyhöz	jut	a	

többi	mikroorganizmussal	szemben,	és	domináns	szerepet	tölt	be	a	lebontás	folyamatában,	
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majd	 nagy	 mennyiségű	 spórát,	 vagy	 terjedésre	 alkalmas	 egyéb	 propagulumot	 bocsát	 ki	 a	

környezetbe.	 Jelenleg	 nagyon	 kevés	 kvantitatív	 adattal	 rendelkezünk	 a	 bomló	 tetemből	 a	

környező	 talajba	kerülő	baktériumok	és	gombák	mennyiségéről,	 vagy	akár	arról,	hogy	ez	a	

disszemináció	 mekkora	 az	 egészséges	 mikrobiom	 esetében,	 az	 egész	 (egészséges)	

élettartamra	 vonatkozóan.	 Ez	 az	 információ	 segítene	 a	 mutualisztikus,	 illetve	 a	 hullából	

terjedés	hatékonyságának	összevetésében.	Habár	az	utóbbi	lehetőség	csak	egy	rövid	ideig	áll	

rendelkezésre,	magas	intenzitása	miatt	a	teljes	átvitelhez	mégis	jelentősen	hozzájárulhat.	

A	 hipotézisünk	 feltételezi,	 hogy	 a	 normális	 esetben	 mutualisztikus,	 vagy	 legalábbis	 nem	

virulens	tagjai	a	mikrobiomnak	akkor	indukálnak	szepszist,	amikor	a	gazdaszervezet	túlélési	

esélyei	 jelentősen	leromlanak,	és	ennek	érzékeléséhez	a	mikróbák	monitorozzák	a	hordozó	

egészségi	állapotát.	Az	érzékelés	mechanizmusának	lehetőségeit	(pl.	gazda	stressz-asszociált	

hírvivő	molekuláinak	érzékelése)	a	3.2.2	fejezetben	tárgyaltam.	Ilyen	mechanizmusokat	kell	

majd	 célzottan	 keresni	 a	 szepszist	 kiváltó	 fakultatív	 patogénekben	 is.	 Végül	 a	 szisztémás	

invázió,	illetve	a	mikróbák	közötti	kommunikáció	mechanizmusai	is	célzottan	kutathatók.	

A	 hipotézisünk	 azt	 is	 előrevetíti,	 hogy	 ugyanaz	 a	 fakultatív	 patogén	 sokkal	 virulensebb,	 ha	

tetemből	adódik	tovább,	mint	ha	egészséges	gazdából	származik,	mivel	a	hullában	a	szepszist	

indukáló	állapot	áll	 fenn,	míg	a	másik	esetben	a	mutualisztikus/kooperatív	 forma	működik.	

Ennek	 a	 jelenségnek	 egy	 lehetséges	 példája	 a	 virulens	 Strongyloides	 hiperinfekciós	

szindróma,	ami	akkor	fordul	elő,	amikor	ezek	az	egyébként	a	kommenzalista	parazita	férgek	

szervtranszplantációval	holttestből	kerülnek	át	új	hordozóra	(Marcos	et	al.,	2008).	

Ugyanez	 a	 logika	 magyarázhatja,	 miért	 jelentenek	 gyakran	 veszélyes	 fertőzési	 forrást	 (pl.	

jellemzően	vérmérgezés	kockázatát)	a	bomló	tetemek.	Amikor	a	 lázadó	tengerészek	éppen	

elsüllyesztettek	 egy	 hajót,	 nem	 szerencsés	 felvenni	 őket	 a	 fedélzetre...	 A	 virulencia	 eltérő	

szintje	 az	 egészséges	 hordozóból,	 illetve	 tetemből	 származó	 fertőzések	 között	 szintén	

szisztematikusan	tesztelhető	lesz.	

Végül	 azt	 jósoljuk,	 hogy	 a	 szepszist	 okozó	 zendülő	 mikrobiom	 képes	 alternatív	

génexpressziós	 mintázatokat	 produkálni,	 amelyek	 a	 mutualista,	 illetve	 patogén	 működési	

módnak	felelnek	meg,	az	átkapcsolás	pedig	komplex,	szigorú	genetikai	kontroll	alatt	áll.	Ez	a	
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predikció	 transzkriptómelemzéssel,	 valamint	 a	 genetikai	 regulációs	 hálózatok	 feltárásával	

szintén	tesztelhető	lesz.	

	

3.3.3.	Az	elmélet	korlátai	

Egyértelműen	 kijelenthetjük,	 hogy	 nem	minden	 szepszis	 zendülés	 eredetű.	 A	 „mikrobiom-

zendülés”	 logikája	nem	teljesülhet	olyan	kórokozókra,	amelyek	nem	vesznek	 részt	a	 tetem	

lebontásában,	vagy	amelyek	nem	részei	a	normál	(egészséges)	mikrobiomnak	(mint	például	

az	anthrax	vagy	a	pestis	kórokozói).	A	Bacillus	anthracis	virulens	törzsei	például	hatékonyan	

terjednek	tetemből,	hosszú	ideig	fertőzőképesek	maradnak	a	talajban	(Van	Ness,	1971;	Van	

Ert	et	al.,	2007),	és	részt	vesznek	a	lebontó	folyamatokban	(Dragon	és	Rennie,	1995),	viszont	

nem	 képesek	 a	 gazdával	 való	 mutualisztikus	 együttélésre.	 Ezen	 patogének	 életmenet	

stratégiája	a	jóval	egyszerűbb	 letális	patogén	–	lebontó	(tetemből	terjedő)	–	letális	patogén	

ciklus	(2B	ábra),	amely	tág	értelemben	a	parazitoid	életformával	analóg.	

Azt	 is	 fontos	 megjegyeznünk,	 hogy	 a	 szepszis	 két	 lehetséges	 magyarázata	 –	 az	

immunrendszer	gyengülésének	véletlen	mellékhatásaként,	illetve	a	kiváltó	mikróbák	adaptív	

stratégiaváltásaként	 –	 korántsem	 zárja	 ki	 egymást.	 A	 klasszikus	 hipotézis	 érvelésének	

alighanem	igaza	van	abban,	hogy	a	gazdaszervezet	gyengülő	védekezési	képessége	elősegíti	

a	 patogének	 szisztémás	 elterjedését	 –	 függetlenül	 attól,	 hogy	 ez	 egybeesik-e	 vagy	 sem	 a	

kiváltó	 kórokozók	 adaptív	 érdekeivel.	 Ezért	 a	 „mikrobiom-zendülés”,	 ha	 valóban	 szerepet	

játszik	a	szepszisben,	akkor	sem	önmagában,	hanem	az	azonos	irányú	immunológiai	hatással	

összeadódva	 érvényesül	 –	 így	 a	 két	 hatást	 egymástól	 elkülöníteni	 meglehetősen	 nehéz	

feladat.	

Erre	kiváló	példa,	hogy	a	szepszissel	gyakran	jár	együtt	neutropénia	(a	neutrofil	granulociták	

számának	csökkenése),	amire	logikus	magyarázat	lehetne,	hogy	az	immunválasz	gyengülése	

a	 kiváltó	 oka	 lehetett	 a	 szepszisnek.	 Úgy	 tűnik	 azonban,	 hogy	 a	 neutrofil	 granulociták	

számának	 csökkenése	 nem	 oka,	 hanem	 következménye	 a	 szepszisnek	 (Christensen	 és	

Rothstein,	1980),	és	számos	esetben	a	kórokozók	által	célzottan	termelt	toxinok	számlájára	

írható	(do	Vale	et	al.,	2016).	
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3.3.4.	Kitekintés	

Ebben	az	utolsó	alfejezetben	csokorba	gyűjtök	néhány	megfigyelt	jelenséget,	illetve	korábbi	

elméletet,	amik	kapcsolódnak	a	szepszis	általunk	megfogalmazott	adaptív	elméletéhez.	

Evolúciós	szempontból	különösen	érdekes	példa	a	komodói	sárkány	szájának	szepszist	okozó	

baktériumflórája	(Bull	et	al.,	2010).	Ebben	az	esetben	a	kórokozók	a	következő	ciklust	futják	

be:	mutualista	(a	hüllőben)	–	letális	patogén	(a	zsákmányállatban)	–	lebontó/hullából	terjedő	

–	 ismét	 mutualista	 (megint	 a	 hüllőben).	 A	 szerzők	 hipotézise	 szerint	 a	 szepszist	 okozó	

baktériumok	 és	 a	 varánuszok	 közötti	 kapcsolat	 kölcsönös	 előnyökkel	 jár:	 a	 varánuszok	 a	

baktériumok	vektoraként	működnek,	a	mikróbák	pedig	lassan	ható	méregként,	amely	javítja	

a	 predáció	 sikerét.	 A	 tanulmány	 (Bull	 et	 al.,	 2010)	 kifejti,	 hogy	 a	 komodói	 sárkány	

életmenetének	 mely	 különleges	 sajátságai	 játszhattak	 szerepet	 ennek	 a	 kapcsolatnak	 a	

kialakulásában,	aminek	során	a	baktériumokban	alighanem	erősödött	a	szepszis	kiváltásának	

képessége,	 és	 arra	 is	 létrejöhettek	 mechanizmusok,	 hogy	 ez	 a	 veszély	 magát	 a	 hüllőt	 ne	

fenyegesse.	

Egy	másik,	ökológiailag	releváns	példa	a	szajgaantilopok	(Saiga	tatarica)	populációiban	időről	

időre	megfigyelhető	tömeges	pusztulás.	A	megfigyelések	szerint	a	halálozások	közvetlen	oka	

vérzéses	 szepszis,	 de	 ennek	 kiváltásában	 semmilyen	 obligát	 kórokozót	 nem	 sikerült	

azonosítani,	 és	 ehelyett	 fakultatív	 patogéneket	 –	 elsősorban	 a	Pasteurella	multocida	 nevű	

baktériumot	 –	 gyanítják	 a	megbetegedések	mögött	 (Samuel,	 2017).	 A	 legutóbbi	 ilyen	 eset	

szélsőséges	időjárási	viszonyokat	követően	következett	be,	ami	felveti	annak	a	lehetőségét,	

hogy	 a	 „mikrobiom-zendülés”	 drámai	 példájával	 állunk	 szemben,	 amelynek	 hátterében	 a	

gazdaszervezetek	 legyengülése	 állt.	 A	 P.	 multocida	 a	 komodói	 sárkányok	 szájüregének	

mikrobiomjában	is	uralkodó	elem	(Bull	et	al.,	2010).	A	szajgapusztulásokban	játszott	szerepe	

arra	utal,	hogy	a	szepszist	okozó	képessége	már	a	varánuszokkal	kialakított	kapcsolata	előtt	

meglehetett	 preadaptációként;	 széles	 körű	 elterjedése	 pedig	 az	 evolúciós	 stratégia	

sikerességét	jelzi.		

Az	 adaptív	 szepszis	 stratégiája	 összevethető	 korábban	 leírt	 környezetmediált	 fertőzési	

stratégiákkal,	de	 fontos	vonásokban	különbözik	 tőlük.	Az	első	az	ún.	„ülj	és	várj”	stratégia,	

amely	 arra	 a	 képességre	 épít,	 hogy	 a	 környezetben	 hosszú	 ideig	 fertőzőképes	maradjon	 a	
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patogén	–	például	az	anthrax	 spóráinak	esetében.	A	gazdaszervezet	nélkül	a	környezetben	

hosszan	 túlélő	 képletek	 lehetővé	 teszik,	 hogy	 a	 kórokozók	 magasabb	 virulencia	 felé	

evolválódjanak,	mivel	a	gazdák	átmeneti	lokális	kihalása	nem	veszélyezteti	a	későbbi	átvitelt	

(Walther	 és	 Ewald,	 2004).	 Az	 adaptív	 szepszis	 logikája	 különbözik	 ettől:	 a	 magas	

virulenciának	 nem	 az	 „árát”	 csökkenti,	 hanem	 a	 hasznát	 növeli:	 a	 tetemből	 terjedésnek	

kimondottan	feltétele.	

Másodszor,	a	„szapronotikus	patogén”	fogalmát	olyan	organizmusokra	vezették	be,	amelyek	

eredetileg	 szabadon	 élő	 lebontók,	 de	 időként	 –	 lényegében	 véletlenül	 –	 élő	

gazdaszervezeteket	 is	 megtámadnak.	 Ezek	 a	 mikróbák	 nem	 alkalmazkodtak	 a	 patogén	

életmódhoz,	és	nem	evolválódtak	a	virulencia	optimális	szintjére	(Kuris	et	al.,	2014).	

Harmadszor,	néhány	szerző	az	ökológiából	jól	ismert	klasszikus	„forrás	–	nyelő”	(source-sink)	

modellel	 magyarázza	 a	 mikroorganizmusok	 eltérő	 anatómiai	 helyeken	 tapasztalható	

virulenciájának	eltéréseit.	Ez	megközelítés	szintén	más,	mint	a	mi	hipotézisünk,	hiszen	nem	

tartalmaz	az	adott	helyekre	adaptálódott	átkapcsolási	válaszokat,	hanem	a	„nyelő”	testtájra	

átterjedő,	 és	 ott	 virulens	 mikróbákat	 evolúciós	 zsákutcaként	 kezeli,	 feltételezve,	 hogy	 a	

magas	virulencia	nem	biztosít	átvitelt	(Sokurenko	et	al.,	2006;	Chattopadhyay	et	al.,	2007).	

A	három	ismertetett	kategóriával	ellentétben	a	fakultatív	szepszisindukáló	stratégia	adaptív	

módon	 váltogat	 a	 mutualista	 (vagy	 kommenzalista),	 letális	 patogén	 és	 lebontó	 állapotok	

között.	 Feltételezzük,	 hogy	 a	 három	működési	 módnak	 kedvező	 szelekciós	 helyzetek	 elég	

sűrűn	 váltogatják	 egymást	 ahhoz,	 hogy	 a	 szelekció	 mindhárom	 képességet	 egymással	

párhuzamosan,	 stabilan	 fenntartsa.	 A	 stratégiaváltások	 bekövetkezhetnek	 új	 egyedre	

történő	 átvitelkor,	 de	 átvitel	 nélkül	 is,	 az	 egymást	 követő	 váltások	 iránya	pedig	 lehet	 akár	

ellentétes	 is,	 illetve	 a	 mutualista	 stratégia	 ismétlődhet	 is	 az	 egymást	 követő	 gazdák	

sorozatában.	

Érdekes	 megfigyelni,	 hogy	 a	 szepszis	 adaptív	 elmélete	 magába	 foglal	 egy	 meglehetősen	

paradox	 jelenséget:	 bizonyos	 mikróbák	 kimondottan	 romboló	 hatású	 védekezési	 reakciót	

provokálnak	ki	 a	 gazdaszervezet	 részéről,	 amely	azonban	nem	a	gazda,	hanem	a	kórokozó	

adaptív	érdekeit	szolgálja.	Ezzel	analóg	jelenség,	hogy	számos	növényparazita	rovar,	atka	és	
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fonálféreg	 vált	 ki	 gubacsképződést,	 amelynek	 az	 elsődleges	 funkciója	 ezen	 organizmusok	

táplálása,	és	védelme	(Weis	et	al.,	1988).	

Első	 ránézésre	 szintén	 ellentétes	 az	 intuíciónkkal,	 hogy	 a	 szepszis,	 ami	 az	 immunrendszer	

szélsőséges	 aktivációjából	 ered,	 elsősorban	 legyengült,	 vagy	 sérült	 védekezőképességű	

egyedekben	 fordul	 elő.	 Láthatólag	 a	még	 éretlen	 vagy	már	 hanyatló	 immunrendszer	 nem	

véd,	 hanem	 éppen	 rontja	 a	 gazdaszervezet	 túlélési	 esélyeit,	 talán	 azzal,	 hogy	 nem	 képes	

megakadályozni	a	fertőzés	kezdeti	terjedését,	és	a	kórokozók	vérkeringésbe	jutását.	

Utolsó	 kapcsolódó	 tanulmányként	 említem	Krezalek	 és	munkatársai	 (Krezalek	 et	 al.,	 2016)	

cikkét,	amely	a	mi	tanulmányunkkal	körülbelül	egy	időben	íródott	–	a	cikkünk	revíziója	során	

találkoztunk	 vele.	 A	 szerzők	 tőlünk	 függetlenül	 felismerték	 a	 szepszis	 adaptív	 logikáját,	

ugyanakkor	 ezt	 kizárólag	 a	 kórházi	 (emberi)	 szepszis	 kontextusában	 tárgyalták,	 míg	 mi	

általánosabb	evolúciós-ökológiai	összefüggésben,	nem	emberi	fertőzésekre	is	vonatkoztatva.	

Végül	 néhány	 szó	 a	 szepszis	 adaptív	 elméletének	 gyakorlati	 jelentőségéről.	 A	 felismerés,	

hogy	 ez	 a	 stratégia	 szerves	 részét	 képezi	 a	 fakultatív	 patogének	 adaptív	 viselkedési	

repertoárjának,	 új	 utakat	nyithat	meg	a	betegség	megelőzésében	és	 gyógyításában.	Amint	

feltárjuk	azokat	a	detekciós	mechanizmusokat,	amelyek	segítségével	a	mikrobiom	érzékeli	az	

egészségi	állapotot,	képesek	 leszünk	ezeket	a	 saját	érdekeinknek	megfelelően	manipulálni.	

Ezt	úgy	érhetjük	el,	ha	blokkoljuk	a	 szignalizációs	utat,	vagy	kiváló	egészségről	 szóló	hamis	

jelzéseket	küldve	akadályozzuk	meg	a	szepszis	kialakulását.	
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4.	Összefoglalás	
	

Disszertációm	 legelején	 röviden	bemutattam	a	darwini	medicina	 lényegét,	 és	 érintettem	a	

legfontosabb	 orvosi	 területeket,	 amelyekre	 jelentős	 hatást	 gyakorolt	 ez	 a	 forradalmian	 új	

megközelítés.	 A	 továbbiakban	 bemutattam	 az	 általunk	 használt	 módszertant,	 az	 ún.	

konceptuális	 biológiát,	 röviden	 áttekintve	 kialakulásának	 történetét.	 Ezután	 rátértem	 a	

disszertáció	 lényegi	 részére,	és	egymás	után	bemutattam	a	doktori	éveim	alatt	kidolgozott	

három	új	teóriánkat.	

Az	elsőben	felvetettük,	hogy	a	nemi	úton	terjedő	patogének	indukálta	infertilitás	a	korábban	

gondoltakkal	ellentétben	nem	a	folyamat	mellékhatása,	hanem	egy	adaptív	stratégia,	amely	

a	 kórokozók	 hatékonyabb	 terjedését	 segíti	 elő	 az	 adott	 gazdapopulációban.	 Szakirodalmi	

adatokkal	 alátámasztottuk	 az	 infertilitás	 és	 az	 átadódás	 közötti	 kapcsolatot,	 valamint	

megmutattuk,	hogy	a	számos	célzott	patomechanizmus	is	adaptív	funkcióra	utal.	

A	második	 eredményünk	a	 „mikrobiom-zendülés”	hipotézis	megfogalmazása	 volt,	melynek	

lényege,	hogy	ha	a	gazda	életkilátásai	jelentősen	romlanak,	például	öregség,	súlyos	fertőzés	

vagy	 fizikai	 trauma	 hatására,	 akkor	 a	 mikrobiom	 egy	 része	 adaptívan	 átvált	 a	 minimális	

virulenciát	 mutató	 hosszú	 távú	 terjedési	 stratégiáról	 egy	 rövid	 távon	 optimális,	 magas	

virulenciájú	működési	módra,	ezzel	tovább	rontva	a	beteg	állapotát.	Részletesen	felvázoltuk	

az	elmélet	teljesüléséhez	szükséges	feltételeket,	és	megmutattuk,	hogy	számos	megfigyelés	

máris	konzisztens	a	hipotézis	predikcióival.	

Végül	 a	 harmadik	 kutatásunk	 a	 „mikrobiom-zendülés”	 speciális	 esetét	 dolgozta	 ki:	 a	

teóriának	 látszólagosan	 ellentmondó	 szindrómát,	 a	 szepszist	 értelmeztük	 újra	 a	 zendülés	

evolúciós	 logikájának	 fényében.	Megmutattuk,	 hogy	 a	 tetemből	 terjedés	 a	 szepszis	 okozta	

halálozás	látszólagos	zsákutcáját	hatékony	terjedési	stratégiává	teheti,	és	számos	bizonyíték	

utal	arra,	hogy	ez	valóban	működhet	adaptív	stratégiaváltással	számos	ökológiailag	is	fontos	

esetben.	
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5.	Summary	
	

At	the	beginning	of	my	thesis	 I	outlined	the	basics	of	Darwinian	medicine,	and	I	presented	

the	 most	 important	 medical	 topics	 that	 have	 been	 revolutionized	 by	 this	 new	 approach.	

Then	 I	 introduced	 the	 methodology	 of	 conceptual	 biology,	 and	 the	 short	 history	 of	 its	

development.	Next	I	presented	our	three	new	hypotheses.	

In	the	first	one	we	theorized	that	infertility	induced	by	sexually	transmitted	infections	is	not	

a	by-product	but	an	adaptive	strategy	that	facilitates	the	spreading	of	the	infectious	agents	

in	 the	 host	 population.	 We	 compiled	 data	 from	 the	 literature	 to	 corroborate	 the	 link	

between	 infertility	 and	 STI	 transmission,	 and	 discussed	 how	 the	 existence	 of	 targeted	

pathomechanisms	supports	the	adaptive	theory.	

Our	second	result	was	the	formulation	of	the	hypothesis	of	the	‘microbiome	mutiny’,	which	

states	that	when	the	expected	survival	of	the	host	organism	decreases	considerably	due	to	

ageing,	 severe	 infections	 or	 physical	 trauma,	 then	 members	 of	 the	 microbiome	 can	

adaptively	change	their	strategy	from	a	long-term	low-virulence	mode	to	one	that	maximizes	

short-term	 transmission	 by	 a	 high-virulence	 phenotype,	 and	 therefore	 also	 contributes	 to	

the	further	decline	of	the	health	of	the	host.		We	discussed	the	conditions	required	for	the	

hypothesis	to	work,	and	demonstrated	that	a	 large	number	of	observations	can	already	be	

interpreted	in	the	frame	of	this	concept.	

Finally,	 our	 third	 project	 developed	 a	 specific	 case	 of	 the	 microbiome	 mutiny:	 we	 re-

interpreted	 sepsis,	 a	 syndrome	 seemingly	 contradicting	 the	 hypothesis,	 in	 the	 light	 of	 the	

evolutionary	 logic	of	 the	mutiny.	We	 showed	 that	 cadaver-borne	 transmission	 can	 change	

sepsis-caused	death	from	an	apparent	dead	end	into	a	means	of	efficient	transmission,	and	a	

large	 number	 of	 observations	 indicate	 that	 adaptive	 strategy	 switching	 might	 indeed	

underline	sepsis	in	a	number	of	ecologically	relevant	cases.	
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