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EGY KIS MIKROBIOLÓGIA CSALÁDORVOSOKNAK



• Klasszikus infektológia a ragályos kórok tana

hastífusz

malária

esetszám csökkenés > behurcolt esetek

• Modern infektológiai felvállalja az összes infekciót

húgyúti

légúti

véráram

enterális stb. fertőzéseket és azok antibiotikus terápiáját

Az infektológia és a klinikai mikrobiológia kapcsolata

– Mikrobában illetve betegben gondolkodás alapelve



AZ ELŐADÁS TÉMÁI:

• Klinikai mikrobiológiai minták vétele és feldolgozása

– Klinikai

– Család orvosi eredetűek

• Az eredmények kiértékelése és felhasználása

• Az utóbbi idők fontos infektológiai kórképei

– Haemolitikus Urémiás Szindroma (HUS)

– Antibiotikum Asszociált Diarrhoea (AAD) & 



Az igazi kórokozót keressük

• Szakszerű mikrobiológiai mintavétel

• Aszeptikus

– Steril eszközökkel vesszük

– Kontamináció elkerülése

• Kísérőirat

– TAJ szám

– Hivatalos okirat 5 évig megőrizzük

• Tárolás 4C° 25C° 37C° 42C°

• Szállítás

– A laboratórium hivatalos órái: 8.00 – 16.00

– Ügyelet: 16.00 – 8.00



A MINTÁK LABORATÓRIUMI FELDOLGOZÁSA

• A minták érkeztetése: sorszámozás

• Tenyésztés táptalajokon

• Identifikálás és antibiotikum érzékenységi vizsgálat          MALDI - TOF

– Mikroszkópos morfológia matrix-assisted leser/

– Telepmorfológia > antibiotikum rezisztencia vizsgálat                  desorption ionisation

– Biokémiai vizsgálatok a jellemző enzimek kimutatásával:  MALD-TOF

– Szerológiai vizsgálatok:  antigének és ellenanyagok kimutatásával

– Genetikai tesztek: plazmidok, gének: pl. mecA kimutatása PCR virológia leginkább

– Állat oltások: pl. botulinusz toxin kimutatására

• Az eredmény kiadása: a baktérium nevesítve + AB érzékenység



AZ ANTIBIOTIKUM VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI

• A KÓROKOZÓnak érzékenynek kell lennie a szerre

• Az antibiotikumnak el kell jutnia kórokozóhoz 

szérum/szöveti szint viszonya a minimális gátló konc.-hoz MIC 

• A BETEG allergiás érzékenysége a szerrel szemben

• A beteg máj, vesefunkciója, vérképe, emésztő rendszer…

• Várandós anya > a magzati toxikusság szempont: Aminogl. Fluoroq.

• Cost / benefit – az antibiotikum ára 



Húgyúti fertőzések

• Anamnézis és klinikai  tünetek: fájdalmas vizelés, „csíp” a vizelet

• Kis labor vizsgálat: fehérje, genny, üledék – teszt papírcsíkok

• A húgyúti fertőzéshez keressük a kórokozót

• Mintavétel mikrobiológiai tenyésztéshez

– Reggeli első vizelet, 

– szappanos mosakodás után 

– középsugárból steril edénybe vesszük a vizeletet

– Friss vizelet beküldése azonnal

– 10 µL steril műanyag kaccsal oltjuk le

– Véresagar, EMB és esetleg gomba táptalajra



Deep slide módszer

A labortól térben és időben távol levő család orvosi rendelők, osztályok 
péntektől hétfőig tudják jól használni, mert a szállítás alatt is tudnak a baktériumok 
szaporodni és telepeket képezni. A labor azonnal folytathatja az identifikálást és az 
antibiotikum érzékenységi vizsgálatot.    Uricult®  ORION DG Finnország



Értékelés

• Az egészséges vizelet aerob/anaerob steril

• Kontamináció

• Szignifikáns bakteriuria: Kass-féle szám: 105cfu/ml

– 103cfu/ml Proteus spp. fertőzés esetében

• E. coli 50% 

– E. coli haemolisans > plasmid hordozó > fimbria

– Súlyosabb lefolyású, krónikus húgyúti fertőzést okoz

• Klebsiella, Proteus spp. > urease aktivitás > vesekő

• „ál-steril”
– Mycobacterium tuberculosis

– Chlamydia  & Mycoplasma

– Trichomonas vaginalis



TERÁPIA

• NEM-KOMPLIKÁLT HÚGYÚTI FERTŐZÉS
– FOSFOMICIN (MONUROL)

– NITROFURANTOIN

– NORFLOXACIN 

– SUMETROLIM

• KOMPLIKÁLT HÚGYÚTI FERTŐZÉS
– 3. GENERÁCIÓS CEPHALOSPORINOK: cefixim tabl.

– FLUOROQUINOLONOK

– CARBAPENEMEK  ORAPENEM – TEBIPENEM JAPAN

• PROSTATITIS
– FLUOROQUINOLONOK

– SUMETROLIM

– RIFAMPIN



Légúti fertőzések

• FELSŐ LÉGUTAK

• NORMÁL FLÓRÁK 

• SZÁJÜREG: 
α és β Streptococcusok: 
S. mutans biofilm, caries, foghúzás: endocarditis, műbillentyű
S. pyogenes tonsilitis – penicillin, makrolid származékok, 

clindamycin
anaerobok: Prevotella melaninogenicus, 

– időskori aspirációs pneumonia forrása
Veilonella



ORR: postop. sebfertőzés forrása
Staphylococcus aureus,, 
MRSA - Mupirocinos mentesítése
Pseudomonas aerugisa

MELLÉKÜREGEI: sinusitis és otitis media
S. pneumoniae,, Moraxella catarrhalis
Haemophilus influenzae, H. parainfluenzae
gyakori az empirikus terápia, nehéz mintát nyerni; 
Cefzil < amoxicillin – clavulánsav kombináció  jön szóba



NASOPHARYNX:
• Neisseria meningitidisnek 10% gyakoriságú kolonizációs helye 

ritka a szepszis: Waterhouse – Friderichsen szindroma
petechiák a köldök körül jellegzetesek
több tényező kell hozzá: nasopharynx nyálkahárya
gyulladás, szaharai homoktól sérülés, 
a complement rendszer hiányosságai

• Bordetella pertussis az acellularis DaPT vakcina bevezetése óta 
került az érdeklődés előterébe

• Műtéti szűrő vizsgálatra: orr, garat tupferes leoltás 
legyenek szívesek ráírni a kísérőiratra dr. Lutz Zsolt 

kérése
a postoperatív sebfertőzés forrása lehet



• ALSÓ LÉGUTAK 

MINTAVÉTEL

család orvos mintavételi lehetősége korlátozott: 

köpet, nyál elkülönítése;  

TBC diagnosztikában Ziehl-Neelsen festés köpetből

klinikai lehetőségek: 

a BAL (bronchoalveolaris lavage), 

PBC (protected brush catheter), 
haemokultura



• közösségben szerzett típusos pneumonia
S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis

• közösségben szerzett atípusos pneumonia
Chlamydia pn., Mycoplasma pn., Legionella
pneumophila - makrolid kezelést igényelnek
RSV, influenza, parainfluenza vírusok
amantadin, rimantadin, oseltamivir

• közösségben szerzett aspirációs pneumonia
öregek félrenyelése, 20% anaerob 

(Prevotella, Veilonella) 
clindamycin, levo- moxifloxacin

• kórházban szerzett nozokomiális pneumonia
Pseudomonas aeruginosa., S. aureus, bélbaktériumok, 
Acinetobacter baumannii
polirezisztens törzsek MRSA MBL MACI ESBL-termelők

KÓROKOZÓK



• ELHÚZÓDÓ KÖHÉCSELÉS

okok:
Bordetella pertussis (DaPT),
TBC, 
Nocardia – sumetrolimra meggyógyul

PASTEURÖZÉS  – M. tuberculosis, 
Listeria monocytogenes túlél



TERÁPIA

• 3. generációs cefalosporinok: parenterális és tabletta: cefixim
• respiratorikus fluoroquinolonok: 

levo- moxifloxacin
• carbapenemek + aminoglycosidok;   ESBL-termelő mutánsok
• vancomycin, teicoplanin, dalbavancin, MRSA
• Linezolid
• Tigecyclin
• Colistin

MEGELŐZÉS:

KONJUGÁLT PNEUMOCOCCUS VAKCINA



Enterális fertőzések

• HASMENÉSES KÓRKÉPEK

– 3x vagy többszöri széklet ürítés

– jellege: véres, vizes, rizslészerű stb.

• SZÉKLETVIZSGÁLAT INDOKOLT

– hasmenéses beteg 38.5c° feletti láza

– dysenteria szindroma - > 3x, a széklet friss piros véres, nyákos

– antibiotikum adása után kialakult colitisben: AAD

– elhúzódó hasmenés

– idősek, újszülöttek, csökkent védekező képességű betegek

– esethalmozódás, járványgyanú



MIKROBIOLÓGIAI FELDOLGOZÁS

– 3x kell küldeni, szakaszos az ürülés

– kórosnak látszó részeket kell beküldeni

– szelektív táptalajon dolgozzuk fel

– a gyanús telepeket biokémiailag, szerológiailag, 
genetikailag identifikáljuk > MALDI-TOF

– antibiotikum érzékenységi vizsgálat



• KÓROKOZÓK hazánkban évente
– Salmonellózis 7000
– Campylobacteriózis O19 Guillain-Barré sy. 5500
– Yersiniózis 50
– Shigellák, Enteroinvazív E. coli EIEC, 80
– Amoebás dysentéria: Entamoeba histolytica 30

– Enteropathogen Escherichia coli 40
– Egyéb E. coli EHEC O104 O157  zöldség HUS

Japánban (1999) 15.000 gyermek
járvány Németországban (2011), 3500 800 50

Virális fertőzések: rota, calici, adeno vírusok   nincs adat



• TERÁPIA
– Só- vízháztartás rendbetétele
– Shigellózis, campylobacteriozis, hastífusz, kolera 

antibiotikumos kezelést igényel
– Salmonellózis, EHEC esetében káros az antibiotikumok 

alkalmazása

• MEGELŐZÉS
– Higénés szabályok betartása, kéz mosás, élelmiszerek 

hőkezelése, pasztörözése
– Só + glukóz + forralt víz utazási hasmenés megelőzésére
– Lactobacillus készítmény
– Védőoltás: hastífusz



Antibiotikum Asszociált Diarrhoea (AAD) 



AAD

Constipation

Normal

Diarrhoea





AAD

A toxin enterotoxin

B toxin cytotoxin

Toxin kimutatás székletből

ELISA-val



Clostridium difficile okozta AAD az 
USA-ban

C. difficile BI/NAP1/027 Európában

Pécs

Hazánkban 1000 halálozás 2014-ben EPINFO



Model for the acquisition of Clostridium difficile infection (CDI). Adapted from 
reference (10)



Terápia

Gyógyulás Recidiva

• Metronidazol - anaerob baktérium                                                      50% 28%

• Vancomycin p. os - Gram – positíve agens 89% 25%

• Fidaxomycin – a relapszus megelőzését várják ettől a szertől         92% 15%

• Rifaximine – Normix

• Pre és probiotikumok –Saccharomyces boulardii

• Fecal Microbiome Transplantation – FMT          96% 10%



Dr. PÉTERFI ZOLTÁN e.docens

Dr VARGA ADORJÁN PhD hallgató



Metagenom

CDI Donor

16s rRNA

(Tamás Kovács)



Köszönöm 
a megtisztelő figyelmüket



Haemolitikus Urémiás Szindroma (HUS)



HUS
Enterohaemorragias Escherichia coli (EHEC)

• Zöldségek ellenőrzése nem megoldott
– Talaj szennyezés, szennyvízzel öntöznek: cysta, pete, spórás baktérium

• Japán 1999

– 15.000 eset 19 halálozással

– Gyermekétkeztetésben zöldségféléktől

– Escherichia coli O157 H:7 Shiga toxin termelés

• Németország 2011

– 3800 felnőtt eset 800 dialízis 50 halálos áldozat HUS

– Füszerkeverék volt kontaminált

– Escherichia coli O104 H:4 Shiga toxin termelés


