
A tuberkulózis molekuláris epidemiológiai 
vonatkozásai Magyarországon 

 
  

Doktori értekezés 
 
 
 

Lukács Judit 
 
 

Semmelweis Egyetem 
Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola 

 

   
 
 

Témavezetı:    Dr. Somoskövi Ákos, MTA doktora 
 

Hivatalos bírálók:   Dr. Balikó Zoltán, intézetvezetı fıorvos, Ph.D. 
          Dr. Ongrádi József, egyetemi docens, Ph.D. 

 
Szigorlati bizottság elnöke: Prof. Dr. Vastag Endre Ph.D., ny. egyetemi tanár 
Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Gálffy Gabriella, egyetemi adjunktus, Ph.D. 
   Dr. Deák Judit, egyetemi docens, Ph.D. 

 
 
 

Budapest 
2008 

 
 



 2 

1.  Tartalomjegyzék 

1.  Tartalomjegyzék .......................................................................................................... 2 

2. Rövidítések jegyzéke.................................................................................................... 4 

3. Bevezetés ...................................................................................................................... 5 

3.1 Általános bevezetés ...........................................................................................................................5 
3.1.1 A Mycobacterium tuberculosis complex ..............................................................................5 
3.1.2 A tuberkulózis megbetegedés ...............................................................................................7 
3.1.3 Epidemiológia.......................................................................................................................9 
3.1.4 Az antituberkulotikum rezisztens tuberkulózis epidemiológiája ........................................18 
3.1.5 Az antituberkulotikum rezisztencia mechanizmusa............................................................22 
3.1.6 Molekuláris epidemiológiai módszerek a mycobacteriológiában.......................................23 
3.1.7 A molekuláris epidemiológiai módszerek gyakorlati alkalmazása a tuberkulózis 
klinikumában ....................................................................................................................................26 

3.2 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett populációban: A 
tuberkulózis hagyományos és molekuláris epidemiológiai vizsgálatai hajléktalanokban Budapesten, 
Magyarországon ....................................................................................................................................29 

3.3 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett populációban: Új 
Mycobacterium tuberculosis törzs okozta mikroepidémia budapesti hajléktalanokban ........................30 

3.4 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe rezisztens törzsek transzmissziójának 
vizsgálatában: A rezisztens tuberkulózis molekuláris epidemiológiája Magyarországon .....................30 

3.5 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe kitüntetett (virulensebb) törzsek vizsgálatában: 
DNS ujjlenyomat vizsgálattal azonosított Beijing genotípusú  Mycobacterium tuberculosis okozta 
multidrog rezisztens tuberculosis...........................................................................................................31 

4. Célkitőzések............................................................................................................... 33 

5. Anyag és módszer...................................................................................................... 34 

5.1 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett populációban: A tuberkulózis 
hagyományos és molekuláris epidemiológiai vizsgálatai hajléktalanokban Budapesten, 
Magyarországon ....................................................................................................................................34 

5.1.1 Minták, identifikálás, rezisztencia vizsgálat .......................................................................34 
5.1.2 Hagyományos epidemiológia .............................................................................................34 
5.1.3 Molekuláris epidemiológai vizsgálat ..................................................................................35 

5.2 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett populációban: Új 
Myobacterium tuberculosis törzs okozta mikroepidémia budapesti hajléktalanokban..........................37 

5.2.1 Minták, hagyományos epidemiológia.................................................................................37 
5.2.2 Molekuláris epidemiológiai vizsgálat .................................................................................37 

5.3 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe rezisztens törzsek transzmissziójának 
vizsgálatában: A rezisztens tuberkulózis molekuláris epidemiológiája Magyarországon .....................40 

5.3.1 Minták, identifikálás, rezisztencia vizsgálat .......................................................................40 
5.3.2 Hagyományos epidemiológia .............................................................................................40 
5.3.3 Molekuláris epidemiológiai vizsgálat .................................................................................40 

5.4 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe kitüntetett (virulensebb) törzsek  vizsgálatában: 
DNS ujjlenyomat vizsgálattal azonosított Beijing genotípusú Mycobacterium tuberculosis okozta 
multidrog rezisztens tuberculosis...........................................................................................................41 

5.4.1 Minta ..................................................................................................................................41 
5.4.2       Molekuláris epidemiológiai vizsgálat ................................................................................41 

6. Eredmények ............................................................................................................... 42 



 3 

6.1  Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett populációban: A 
tuberkulózis hagyományos és molekuláris epidemiológiai vizsgálatai hajléktalanokban Budapesten, 
Magyarországon ....................................................................................................................................42 

6.2 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett populációban: Új 
Myobacterium tuberculosis törzs okozta mikroepidémia budapesti hajléktalanokban..........................45 

6.3 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe rezisztens törzsek transzmissziójának 
vizsgálatában: A rezisztens tuberkulózis molekuláris epidemiológiája Magyarországon .....................47 

6.4  Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe kitüntetett (virulensebb) törzsek  vizsgálatában: 
DNS ujjlenyomat vizsgálattal azonosított Beijing genotípusú Mycobacterium  tuberculosis okozta 
multidrog rezisztens tuberculosis...........................................................................................................51 

7. Megbeszélés............................................................................................................... 52 

7.1 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett populációban: A 
tuberkulózis hagyományos és molekuláris epidemiológiai vizsgálatai hajléktalanokban Budapesten, 
Magyarországon ....................................................................................................................................52 

7.2 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett populációban: Új 
Myobacterium tuberculosis törzs okozta mikroepidémia budapesti hajléktalanokban..........................53 

7.3 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe rezisztens törzsek transzmissziójának 
vizsgálatában: A rezisztens tuberkulózis molekuláris epidemiológiája Magyarországon .....................55 

7.4  Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe kitüntetett (virulensebb)  törzsek  vizsgálatában: 
DNS ujjlenyomat vizsgálattal azonosított Beijing genotípusú Mycobacterium  tuberculosis okozta 
multidrog rezisztens tuberculosis...........................................................................................................56 

8. Zárókövetkeztetések .................................................................................................. 59 

8.1 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett populációban: A 
tuberkulózis hagyományos és molekuláris epidemiológiai vizsgálatai hajléktalanokban Budapesten, 
Magyarországon ....................................................................................................................................59 

8.2 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett populációban: Új 
Myobacterium tuberculosis törzs okozta mikroepidémia budapesti hajléktalanokban..........................59 

8.3 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe rezisztens törzsek   transzmissziójának 
vizsgálatában: A rezisztens tuberkulózis molekuláris epidemiológiája Magyarországon .....................60 

8.4 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe kitüntetett (virulensebb)  törzsek vizsgálatában: 
DNS ujjlenyomat vizsgálattal azonosított Beijing genotípusú Mycobacterium  tuberculosis okozta 
multidrog rezisztens tuberculosis...........................................................................................................60 

9.  Összefoglalás ............................................................................................................ 61 

10. Summary................................................................................................................... 62 

11. Irodalomjegyzék ....................................................................................................... 63 

12. Saját publikációk jegyzéke ....................................................................................... 79 

13. Köszönetnyilvánítás ................................................................................................. 82 



 4 

2. Rövidítések jegyzéke 

AFLP  amplified fragmenth lenght polymorhism  

AIDS  acquired immunodeficiency syndrome 

BCG  bacillus Calmette-Guerin 

CAS  Central-Asian 

CDC  Centers for Disease Control and Prevention 

DOT  directly observed therapy 

DNS  dezoxiribinukleinsav 

DR  direct repeat 

EAI  East-African-Indian 

EMB  ethambutol 

ETR  exact tandem repeats 

FAFLP fluorescence amplified fragmenth lenght polymorhism 

HIV  humán immundeficiencia vírus 

IFN-γ  interferon-gamma 

INH  isoniacid 

LAM  Latin-American-Mediterranean 

MDR  multidrog rezisztens tuberkulózis 

MIRU-VNTR   mycobacterial interspersed repetitive unites-variable number of tandem repeats 

MTB Mycobacterium tuberculosis 

NTSK  Nemzeti Tuberkulózis Surveillance Központ 

OKTPI  Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 

PCR  polimerase chain reaction, polimeráz láncreakció 

PZA  pyrazinamid 

RFLP  restriction fragmenth lenght polymorhism 

RMP  rifampicin 

SM  streptomycin 

TBC  Mycobacterium tuberculosis complex 

TNF-α  tumor nekrózis faktor-alpha 

VNTR  varible number of tandem repeats 

WHO  World Health Organization, Egészségügyi Világszervezet 

XDR   kiterjedten gyógyszer rezisztens 
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3. Bevezetés 

3.1 Általános bevezetés 

3.1.1 A Mycobacterium tuberculosis complex  

 

A Mycobacterium genus tagjai lehetnek obligát paraziták, szaprofiták, valamint 

opportunista patogének1. A genus legtöbb tagja a talajban illetve a felszíni víztakaróban 

megtalálható, s annak igen fontos lakója1. Az evolúció során azonban néhány 

mycobacterium faj kórokozóvá vált. Ezek közül a Mycobacterium tuberculosis 

complexhez tartozó M. tuberculosis és M. bovis vált a legjelentısebbé. A 

Mycobacterium tuberculosis complex tagjai (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis 

bacillus Calmette-Guérin (BCG), M. africanum, M. microti, M. canetti, M. caprae M. 

pinnipedii)2-3 habár genetikailag igen közeli rokonságban állnak egymással, 

virulenciájukat valamint gazdaszervezeteiket tekintve jelentıs eltéréseket mutatnak1,2,4. 

A M. tuberculosis, a M. africanum valamint a M. canetti elsısorban humán patogének, a 

M. microti fıleg rágcsálókat (mezei egér, tengeri malac, nyúl)1 betegít meg, bár néhány 

emberi esetet is leírtak, a M. bovis pedig mind humán, mind állati (szarvasmarha, sertés, 

kutya, macska, kecske) megbetegedéseket is okozhat1,2,5. A BCG törzs 230 passzálással 

attenuált vakcina törzs4, mely például immundeficiencia esetén igen ritkán, de szintén 

okozhat emberi megbetegedést5. A Mycobacterium africanum fıleg a trópusi Afrikában 

fordul elı, de ritkán a világ más pontjain is megtalálható5. A M. caprae-t elıször 

Spanyolországban izolálták kecskékbıl, azonban emberi megbetegedést is képes 

okozni2. A Mycobacterium tuberculosis complex legújabb tagja a M. pinnipedii, melyet 

fókákból izoláltak2. A Mycobacterium tuberculosis complex tagjai genetikailag 99,9%-

os dezoxiribonukleinsav (DNS) hasonlóságot mutatnak egymással, így ezen 

baktériumok sokkal inkább alfajoknak, semmint egymástól elkülönülı fajoknak 

tekinthetık6-7. Ez a nagy fokú genetikai azonosság vezetett ahhoz a feltételezéshez, 

hogy a M. tuberculosis valószínőleg a tehén háziasítását követıen a M. bovis-ból 

fejlıdhetett ki6. Genetikai vizsgálatok azonban cáfolják ezt a felvetést6. Kiderült 

ugyanis, hogy a két mycobacterium közötti genetikai különbség abból ered, hogy a M. 

bovis bizonyos DNS szakaszokat delécióval elveszített az evolúciója során. Ez azt jelzi, 

hogy a complex tagjainak valószínőleg a M. tuberculosis lehetett az ıse3,6.   
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A M. tuberculosisnak (MTB) világszerte elıfordulnak olyan különleges, 

kitüntetett törzsei, melyek virulensebbek illetve gyorsabban terjednek a többi M. 

tuberculosis törzshöz képest. Ilyen például a HN878 hypervirulens törzs, mely fertızése 

az immunrendszer alacsonyabb citokin termelése miatt gyengébb Th1-es 

immunválasszal jár, ezért súlyosabb kimenetelő megbetegedést okoz7. A CDC1551 

nevő törzs ezzel ellentétben, igen erıs citokin termelést, ennek következtében erıs 

immunválaszt vált ki, így az aktív tuberkulózis kialakulásának esélye is kisebb a többi 

törzshöz viszonyítva8-9. Külön figyelemre méltó a Beijing családba tartozó törzs, melyet 

jellegzetes genotípus mintázata alapján jól elkülöníthetünk más M. tuberculosis 

törzsektıl10. A jellegzetes genotípusbeli mintázat mellé jellegzetes fenotípusbeli 

tulajdonságok is társulnak. A Beijing törzsek okozta megbetegedés magasabb lázzal, 

kiterjedtebb pneumóniával és szignifikánsan magasabb halálozási aránnyal jár, mint 

más MTB törzsek által okozott fertızés11. In vitro vizsgálatok szerint a BCG vakcináció 

is kevésbé hatékony védelmet biztosít a Beijing-, mint a kontroll H37Rv törzzsel való 

fertızéssel szemben11. Az utóbbi évtizedben megfigyelhetı volt a Beijing törzs okozta 

megbetegedések gyors terjedésére, s világszerte való egyre gyakoribb elıfordulására10. 

Bár a Beijing típus antituberkulotikum rezisztenciát eredményezı mutációs frekvenciája 

nem gyakoribb12, fokozottabb terjedése miatt a rezisztencia kialakulása nagyobb 

veszélyt jelent a nem Beijing törzsekhez képest. Genetikai vizsgálatok alapján a 

Mycobacterium tuberculosis complexen belül a Beijing mellett egyéb genotípus 

családokat különíthetünk el, melyek jellegzetes földrajzi elıfordulást mutatnak13. A 

három legnagyobb család a Haarlem, a LAM [Latin-American-Mediterranean], és az 

ún. T család leggyakrabban Afrikában, Közép-Amerikában, Európában és Dél-

Amerikában fordulnak elı13. A Haarlem genotípus fıleg Európára jellemzı, Európán 

kívül pedig Közép-Amerikában és a Karib térségben fordul elı jelentısebb számban. 

Nagyobb genotípus családok még az ısi EAI [East-African-Indian], a Cas [Central-

Asian], valamint az X család13. 
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3.1.2 A tuberkulózis megbetegedés 

 

A Mycobacterium tuberculosis complex tagjai által okozott megbetegedés a 

tuberkulózis vagy gümıkór. Robert Koch volt az elsı, aki bebizonyította a tuberkulózis 

megbetegedés, valamint az azt okozó baktérium közötti kapcsolatot1. 1886-ban kapta a 

mikroorganizmus a M. tuberculosis elnevezést, de néhai felfedezıje után Koch-

bacillusként is említik1. A gümıkór lehet pulmonális és extrapulmonális5. Az infekció 

forrása általában a tüdıtuberkulózisban szenvedı ember, aki köhögéssel tbc 

baktériumokat ürít a környezetébe5. A köhögéssel finom (1-5 µm nagyságú) aerosol 

cseppek szóródnak szét a levegıben, melyeket belélegezve a baktérium lejuthat a 

tüdıalveolusokig, ahol szaporodni képes1,6,14. A tuberkulózisban szenvedı betegek 

nagyobb cseppeket is üríthetnek a környezetbe, ezek a cseppek azonban méretüknél 

fogva nem maradnak a levegıben14. Ha mégis bejutnak a légutakba, nem képesek 

lejutni az alveolusok szintjéig, a felsı légutakban rekednek és a légúti csillószırös 

hengerhám csillóinak vagy a köhögésnek köszönhetıen, kiürülnek a légutakbóll6,14. 

Kisebb aerosol cseppek azonban képzıdhetnek például boncolás vagy mőtétek során 

végzett főrészelés, vagy tuberkulotikus tályogok leszívása során is6, így ilyen esetekben 

is számolni kell a fertızés terjedésének veszélyével. További transzmissziós lehetıség a 

bronchoszkópos vizsgálat, valamint a baktériumot tartalmazó szövetek, váladékok 

laboratóriumi feldolgozása is14. A cseppinfekció mellett közvetve a beteg köpetével 

kontaminált porszemcsék, étel, ruházat szerepe sem zárható ki az átvitelben6. Szintén 

tuberkulózishoz (elsısorban gasztrointesztinális, ritkábban vese vagy csont) vezethet a 

nem megfelelıen pasztırözött tejtermékek fogyasztása is6,14. Ez esetekben a M. bovis a 

gyakoribb kórokozó6,14. 

Az immunrendszer hatására a fertızıdés nem mindig vezet megbetegedéshez. 

Primér fertızés esetén a tüdıben lévı alveolaris makrofágok bekebelezik a 

kórokozót1,14, majd a bekebelezett baktériumokat a közeli nyirokcsomókba szállítják. Itt 

három dolog történhet a baktérium virulenciájától, illetve a makrofágok aktiváltsági 

fokától függıen: a kórokozók elpusztulnak, vagy csak gátlódnak szaporodásukban, vagy 

tovább szaporodnak6. A makrofágok kemotaktikus faktorokat is kibocsátanak, amelyek 

monociták valamint újabb makrofágok odavándorlását eredményezik6.  
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A fertızés 7-21. napja között zajló második fázisa során a kórokozók illetve az 

immunrendszer között egyfajta egyensúlyi állapot alakul ki. Ekkor a baktériumok 

logaritmikusan osztódnak a tüdıben, míg a makrofágok illetve neutrofil granulociták 

igyekeznek bekebelezni az újabb baktériumokat6.  A fertızés harmadik fázisában az ún. 

sejtközvetített immunválasz dominál. A makrofágok által kibocsátott kemokinek 

hatására elsısorban T helper 1 típusú limfociták érkeznek a fertızés helyére, és az 

általuk termelt ún. gyulladást fokozó citokinek segítségével jelentısen fokozzák az 

alveoláris makrofágok aktivitását6. Az interferon-gammának (IFN-γ) és a tumor 

nekrózis faktor-alphának (TNF-α) központi szerepe van a makrofágok aktiválásában11. 

A gyulladásos reakció azonban kétélő fegyver. A baktérium elleni küzdelemben ugyanis 

maguk a makrofágok is elpusztulnak és a belılük felszabaduló anyagok a környezı 

szövetek károsodásához, ún. granulóma kialakulásához vezethet6. A granuloma vagy 

tuberkulóma tehát az aktivált és aktiválatlan makrofágok, epitheloid sejtek 

(morfológiailag átalakult makrofágok) valamint extracelluláris kórokozók alkotta 

gümı6. A szervezet számára káros folyamattól a T helper 2 típusú limfociták által 

termelt ún. gyulladásgátló citokinek hivatottak védelmet nyújtani. Optimális 

gyulladásos válasz esetén a gyulladást fokozó (T helper 1) illetve gyulladást gátló (T 

helper 2) citokinek szintje érzékeny egyensúlyban van6. A baktérium azonban képes 

ezen egyensúly felbontására, és könnyen a gyulladást gátló citokinek fokozottabb 

termelése felé billenhet az egyensúly6. Ennek következtében az aktivitásukban gátolt 

makrofágok elpusztulnak. Ekkor a granuloma centralis részén egy savanyú pH-jú 

szövettörmelék alkotta ún. elsajtosodó nekrózis kialakulása figyelhetı meg. Az aktivált 

makrofágok azonban az esetek túlnyomó részében képes a M. tuberculosis sejtek 

szaporodásának megállítására és elölésére, amelynek során a granuloma fokozatosan 

fibrotizálódik6. 

A tuberkulózis negyedik szakasza az ún. posztprimér vagy reaktivációs fázis. A 

reaktivációs fázis a primér fertızést követıen visszamaradt ún. alvó tuberkulózis 

baktériumokból az immunrendszer állapotától függıen ismételten fellángoló folyamat6. 

A reaktiváció az esetek nagy részében a fertızést követıen évekkel, évtizedekkel 

késıbb jelentkezik6. A tuberkulózis a megbetegedések 85%-ban pulmonális 

manifesztáció formájában jelentkezik. Az esetek 15%-ában azonban extrapulmonalis 

kórképek jelennek meg6.  
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3.1.3 Epidemiológia 

3.1.3.1 Nemzetközi epidemiológia  

 

A Mycobacterium tuberculosis által okozott megbetegedések még ma, 

napjainkban is komoly népegészségügyi problémát jelentenek. Az Egészségügyi 

Világszervezet (World Health Organization - WHO) adatai szerint a Földön minden 

másodpercben megfertızıdik valaki M. tuberculosis baktériummal, és becslések szerint 

a Föld lakosságának mintegy egyharmada fertızött M. tuberculosis-sal15-17. A WHO 

2008-as jelentése szerint 2006-ban világszerte, 9,2 millió (139/100.000) új 

tubekulózisos eset fordulhatott elı18. Az 1. ábrán is jól látható, hogy legsúlyosabb a 

helyzet Afrikában, Dél-Kelet Ázsiában, illetve a Csendes Óceáni régióban.  2006-ban 

ezeken a területeken fordult elı a bejelentett megbetegedések 83%-a18. Ezen belül is az 

Afrikai Régióban a legmagasabb az incidencia, ahol 2006-ban 363 eset fordult elı 

100.000 lakosra vonatkoztatva18. Szintén a WHO becslése szerint 2006-ban 1,7 millió 

ember halt meg tuberkulózisban18. A M. tuberculosis fertızöttek élete során kb. 5-10%-

ban a fertızés biztosan megbetegedéshez vezet16. Korábbi becslések szerint 2000-2020 

között kb. egy milliárd ember fog fertızıdni MTB-al, 200 millió ember fog 

megbetegedni és 35 millió fog meghalni tuberkulózis következtében19. A helyzetet 

súlyosbítja, hogy a HIV fertızött területeken a tuberkulózisban szenvedı betegek száma 

is nı. A HIV fertızöttek 1/3-a M. tuberculosissal is fertızıdik, ráadásul nekik százszor 

nagyobb esélyük van arra, hogy aktív tuberkulózis alakuljon ki bennük, mint egy 

egészséges embernek19-20. A WHO adatai szerint az AIDS-es betegek 11%-ának 

haláláért a tuberkulózis tehetı felelıssé20. Ha HIV pozitív egyénben kialakul az aktív 

tuberkulózis és azt nem kezelik, a beteg 1 éven belül meghal21. 2006-ban 0,7 millió 

tuberkulózisban szenvedı beteg volt HIV pozitív18. 

 A tuberkulózis leküzdésére nemzetközi összefogás indult, megalakult a „STOP 

TB Partnership” szervezet, melynek céljai 2006-2015 többek között a következık: a 

következı 10 évben 50 millió ember kezelése, ezen belül 800.000 multidrog rezisztens 

(MDR) tuberkulózisban és 3 millió HIV valamint tuberkulózisban szenvedı ember 

kezelése. 14 millió ember megmentése 2006 és 2015 között22. A „STOP TB” Szervezet 

célja, a TBC eliminálása 2050-re16. 
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2006-ban a WHO Európai Régiójában összesen 422.830 tuberkulózisban 

szenvedı esetet jelentettek. A TBC átlagos incidenciája Európában 100.000 lakosra 

vonatkoztatva 48 eset volt, azonban nagy különbségek vannak egyes országok között, 

valamint nyugatról kelet felé haladva növekvı elıfordulási arány figyelhetı meg23, 

mely a 2. ábrán is látható. 

 A WHO Európai Unió és nyugat-európai területén 2006-ban összesen 89.032 

esetet jelentettek23. Az átlagos incidencia 17 volt ebben a régióban, de igen magas volt 

az incidencia Romániában (127/100.000) és Bulgáriában (42/100.000). Romániában 

2007-ben tovább növekedett az incidencia 135/100.000-re24. A WHO ezen régiójához 

tartoznak a Balti államok is, melyekben az incidencia szintén igen magas, 2006-ban 

például Észtországban 34; Lettországban 58; Litvániában pedig 75,1 volt23. A nyugat-

európai országok többségében a 100.000 lakosra számított incidencia 20 alatt van, itt a 

tuberkulózis az „elimináció” szakaszába ért23-24.A WHO Európai Unió és nyugat-

európai régiójában 2002 és 2006 között a bejelentési ráta átlagosan 4%-al csökkent 

évente, mely csökkenés a korábban kezeletlen tuberkulózisos esetek számának 

csökkenését tükrözi23. Növekedés figyelhetı meg azonban Görögországban (+5% a 

javuló jelentés miatt), valamint Svédországban és Angliában (+5 és +4%) fıleg a 

külföldi származású esetek miatt23. 2006-ban az esetek 20%-a volt külföldi eredető, 

melyek 2/3-a Ázsiából és Afrikából, 7%-uk pedig a korábbi Szovjetunió utódállamaiból 

származott23. A HIV prevalencia a tuberkulózisos esetek között 2000-2006 között 

folyamatosan növekedett Észtországban (<1%-ról 9%-ra) és Litvániában (<1%-ról 3%-

ra), Angliában pedig 2000 és 2003 között megduplázódott az esetek száma (4%-ról-8%-

ra). A többi ország közül kilencben 1% vagy annál kevesebb volt a HIV prevalencia, 

másik kilenc országban pedig 2-7% közötti az arány. Portugáliában 14% volt a 

tuberkulózisban szenvedı betegek között a HIV prevalencia23. A tuberkulózis 

mortalitási aránya 0,0-9,6/100.000 között fordult elı23. 

A WHO balkáni régiójába tartozik Albánia, Bosznia-Hercegovina, 

Horvátország, Macedónia, Montenegró, Szerbia, valamint Törökország23. A balkáni 

országokban, 2006-ban összesen 26.911 esetet jelentettek, melyek 76%-a 

Törökországból származott23. Ezen terület átlagos bejelentési rátája 28/100.000 volt 

2006-ban. A legmagasabb incidencia Bosznia-Hercegovinában (46/100.000) fordult 

elı23. A jelentési ráta Törökországban enyhén emelkedett, mely valószínőleg a javuló 



 12 

detektálásnak köszönhetı. A többi országban azonban 2002 óta 4-11%-os csökkenés 

figyelhetı meg évente. A HIV prevalencia tuberkulózisban szenvedı betegek körében 

kevesebb, mint 1% volt, habár csak Albániából, Macedóniából, Montenegróból és 

Szerbiából vannak erre vonatkozó adatok.  A tuberkulózis mortalitási aránya 2,5 és 

3,8/100.000 között mozgott23. 

 A WHO kelet-európai régiójába tartozó országok: Örményország, Azerbajdzsán, 

Fehéroroszország, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldávia, Oroszország, 

Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna és Üzbegisztán23. Mint ahogy a 2. ábrán is 

látható, ebben a régióban a legrosszabb a helyzet. 2006-ban 306.887 TBC esetet 

jelentettek (átlagosan 110 eset/100.000 lakos), melynek 50%-a Oroszországból 

származott23. A bejelentési gyakoriság Kazahsztánban (282/100.000), Moldáviában 

(160/100.000) Grúziában (142/100.000) és Kirgizisztánban (127/100.000) volt a 

legmagasabb, a többi országban 62-106/100.000 között mozgott23. Oroszországban 

2007-ben 109/100.000 volt az incidencia24. Súlyos a helyzet Ukrajnában is, ahol az 

incidencia 2006-ban 89/100.00023, 2007-ben pedig 93/100.000 volt24. Az ukrajnai 

valamint romániai súlyos tbc helyzet a Magyarországra irányuló migráció miatt 

számunkra is közvetlen veszélyt jelent19. A kelet-európai régióban az incidencia 

növekedése 2002-2006 között alacsonyabb volt, mint 1998-2002 között (+3%, +6% 

helyett)23. A HIV prevalencia 1% vagy kevesebb volt 7 országban, azonban magasabb 

volt Oroszországban és Ukrajnában (1,7% és 5,1%) 23. A mortalitási arány ebben a 

régióban 10,4-25,4/100.000 között mozgott23.  
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3.1.3.2 Epidemiológiai helyzet Magyarországon 

 

Az 1950-es évek óta Magyarországon a TBC incidencia 1990-ig folyamatosan 

csökkent. 1990-ben törés következett be, 1990 és 1995 között az incidencia 24%-al 

emelkedett (1990: 34/100.000, 1995: 42/100.000)24. A kedvezıtlen tendencia 

visszafordítására 1994-ben a Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium Nemzeti 

Tuberkulózis programot fogadott el24. Ennek keretében központi számítógépes 

nyilvántartási és betegkövetési rendszert vezettek be („tuberkulózis surveillance”), mely 

nem csak az epidemiológiai helyzet követését és többirányú elemzését teszi lehetıvé, 

hanem a diagnosztikus és terápiás tevékenység monitorozását is24-26. Az átmeneti 

visszaesés után Magyarországon a tuberkulózis incidenciája 1996 óta fokozatosan 

csökken (1.táblázat)24. Az incidencia 1996-ban 42,6/100.000 (4278 eset) volt, 2005-ben 

pedig elértük a 20,0/100.000-os incidenciát (2024 eset)25-26.  2004 és 2005 között a 

csökkenés mértéke kiemelkedı mértékő, 18% volt25. 2006-ban tovább csökkent az 

incidencia 18,8/100.000-ra26. Ez az elızı évhez képest 7%-os csökkenést jelent, s ez 

már megfelel a 20,0/100.000 alatti, alacsony átfertızöttségő fejlett országok incidencia 

értékének26. 2007-ben az incidencia tovább csökkent, 17,4/100.000 volt ebben az évben 

(1752 eset)24. A TBC elıfordulásának tekintetében azonban igen jelentıs területi 

egyenetlenségek figyelhetık meg hazánkban. Mint ahogy a 3. ábrán is látható, 

kiemelkedıen magas az incidencia Budapesten (2007-ben 27,2/100.000 volt), mely 

magas incidenciának részben oka lehet, a hajléktalanok fıvárosban való 

koncentrálódása. Az átlagnál jelentısen magasabb az elıfordulási arány Jász-Nagykun-

Szolnok (30,4/100.000), valamint Szabolcs–Szatmár-Bereg (26,8/100.000) megyében24. 

Ezen területek magasabb incidenciája a szomszédos országokból érkezı idénymunkások 

által behurcolt fertızésekre és a régió szegényebb szociális és gazdasági körülményeire 

vezethetı vissza19. 

 A magyarországi tuberkulózis helyzet egyik legkritikusabb pontja a recidívák, 

azaz az ismételten nyilvántartásba vett betegek problematikája26. Ez szorosan összefügg 

a nehezen követhetı, azaz hajléktalan illetve alkoholista páciensek esetével, valamint a 

gyógyszer rezisztencia kérdésével24-26. 2007-ben a nyilvántartásba vett betegek közül 

összesen 337 (19,2%) ismételten került nyilvántartásba24. Ezt összevetve a nyugat-

európai országok átlagos 7%-os arányával24, igen magas. Mindez a terápia 
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elégtelenségét jelzi, különösképpen, ha figyelembe vesszük, hogy a recidívák csaknem 

fele a kijelentést követı két éven belül következik be24. Feltételezhetı, hogy a recidiváló 

betegek nagy része az elızı kezelés alkalmával nem szedte megfelelıen gyógyszereit24-

26. A nemzetközi ajánlások szerint a kezelés eredményességének a biztosítása és a 

gyógyszer-rezisztencia megelızése érdekében a betegek kezelését fıleg a magas 

rizikójú (pl. hajléktalanok) csoportokban, ellenırzött módon szükséges végezni26. Ez azt 

jelenti, hogy a betegnek minden alkalommal egészségügyi dolgozó, vagy megbízható 

segítı jelenlétében kell bevennie a gyógyszerét26. Ezt a kezelési módot nevezzük DOT-

nak (Directly observed therapy) azaz ellenırzött gyógyszerkezelésnek, melynek 

bevezetése a recidívák arányának javítása, valamint a gyógyszer rezisztens törzsek 

terjedésének megakadályozása érdekében Magyarországon is javasolt lenne. Sajnos 

azonban a hazai gyakorlatban a kezelés csak kivételesen és csak egyes területeken 

történik ellenırzött módon.  

2007-ben 54 beteg halt meg TBC-ben Magyarországon24. 
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Incidencia Prevalencia Incidencia Prevalencia 
Év 

szám %ooo szám %ooo 
Év 

szám %ooo szám %ooo 

1950 45757 490 77151 820 1979 5120 48 14717 137 

1951 42924 450 82279 870 1980 5412 51 15548 145 

1952 32039 340 62588 660 1981 5322 50 16403 153 

1953 35483 370 87685 910 1982 5181 48 16280 152 

1954 31252 320 103520 1060 1983 5028 47 15801 148 

1955 30200 310 116699 1180 1984 4472 42 14649 137 

1956 29232 300 130482 1330 1985 4582 43 14167 133 

1957 27940 280 140055 1420 1986 4522 43 13675 129 

1958 30586 310 110970 1123 1987 4125 39 13137 124 

1959 29391 290 128768 1280 1988 4016 38 12561 118 

1960 28092 280 137043 1370 1989 3769 36 11796 111 

1961 25974 260 137936 1380 1990 3588 34 11176 106 

1962 23122 230 133578 1330 1991 3658 35 10766 104 

1963 22658 220 125556 1250 1992 3960 38 10882 105 

1964 19093 188 114213 1128 1993 4209 41 11404 111 

1965 15794 156 111629 1098 1994 4163 41 11895 116 

1966 14135 139 107397 1051 1995 4339 42 12190 119 

1967 13046 128 102460 1005 1996 4278 42 4581 45 

1968 12413 121 94717 923 1997 4148 41 4315 42 

1969 11014 107 88667 860 1998 3999 39 4411 44 

1970 9914 96 82457 797 1999 3912 39 3915 39 

1971 9373 91 76767 740 2000 3598 36 3314 33 

1972 8207 79 70733 680 2001 3320 33 2868 28,6 

1973 7315 70 64689 619 2002 3007 29,5 2812 27,7 

1974 6728 64 58970 561 2003 2745 27,1 2474 24,4 

1975 6333 60 53412 505 2004 2476 24,5 2194 21,3 

1976 5790 55 48412 456 2005 2024 20,0 1857 18,4 

1977 5431 51 17047 160 2006 1894 18,8 1676 16,6 

1978 5509 51 15731 147 2007 1752 17,4 1634 16,2 

1.táblázat TBC incidencia és prevalencia Magyarországon24 
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3.1.4 Az antituberkulotikum rezisztens tuberkulózis epidemiológiája 

 

Az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb gondot jelent a poli- és multidrog 

rezisztens baktériumtörzsek gyors terjedése is. Polirezisztensnek nevezünk egy törzset, 

ha két vagy több antituberkulotikumra rezisztens, multidrog rezisztensnek pedig, ha 

legalább rifampicinre és izoniacidra, a két leghatékonyabb gyógyszerre is rezisztens24. 

Az antituberkulotikum rezisztens tuberkulózis kialakulásáért a nem kellıen hatékony 

nemzeti tuberkulózis programok, a programok nem megfelelı végrehajtása, a kezelést 

nem támogató betegmagatartás (non-compliance), a nem megfelelı minıségő 

antituberkulotikumok használata, valamint a nem megfelelı dózisban és kombinációban 

alkalmazott kezelés lehet felelıs27. A WHO adatai szerint 1995-ben mintegy 50 millió 

ember volt fertızött rezisztens M. tuberculosis törzzsel19. A WHO becslése szerint 

2006-ban körülbelül 0,5 millió MDR tuberkulózis eset fordulhatott elı 

világszerte18,28.114 ország adatait felölelı WHO jelentés szerint, 2006-ban az MDR 

esetek elıfordulási aránya átlagosan 5,3% volt28. Az MDR esetek száma legmagasabb 

Kínában, Indiában illetve Oroszországban volt28. Kínában 2006-ban becslések szerint 

130.548 MDR eset fordult elı, mely a világszerte elıfordult MDR esetek több mint 

25%-a, Indiában pedig 110.132 MDR eset lehetett, mely az összes MDR eset több mint 

20%-át jelenti18,28. Oroszországban, 2006-ban 36.037 MDR megbetegedés fordulhatott 

elı18. 

Az antituberkulotikum rezisztens és MDR törzsek diagnózisa és kezelése számos 

problémát foglal magában. Abban az esetben, ha az ún. elsıvonalbeli szerek (mint 

amilyen az izoniacid [INH], rifampicin [RMP], ethambutol [EMB], pyrazinamid [PZA]) 

nem megfelelıek, általában kevéssé hatékony, második vonalbeli gyógyszerek 

használata is szükségessé válik. Ez utóbbiak azonban sokkal toxikusabbak és drágábbak 

az elsı vonalbeli szereknél29. A helyzetet súlyosbítja, hogy megjelent a kiterjedten 

drogrezisztens (XDR-) tuberkulózis (extensively drug-resistant) mely olyan M. 

tuberculosis, mely rezisztens isoniacidra és rifampicinre, plusz rezisztens bármely 

fluorokinolonra és legalább egy injektálható másod vonalbeli szerre (pl.: amikacin, 

kanamycin, vagy capreomycin)30. A HIV fertızöttség magas aránya miatt különösen 

rossz a helyzet Afrikában. A Dél-Afrikában lévı KwaZulu-Natal-ban az XDR-

tuberkulózis járványszerő kitörését figyelték meg, mely során 53 beteg volt XDR-el 
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fertızött31-32. Az 53 betegbıl 44-en HIV fertızöttek voltak, 52 páciens meghalt a 

járványban31-32. Azonban nem csak Afrikában találkozhatunk XDR okozta fertızéssel. 

A WHO valamint a CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 2004-ben 

vizsgálatokat végzett, mely 49 országot ölelt fel. E szerint 17.690 izolátum 20%-a volt 

MDR, és a multidrog rezisztens törzsek 10%-a (17.690 izolátum 2%-a) volt XDR31. 

További, populáció alapú antibiotikum-rezisztencia vizsgálatok során megfigyelték, 

hogy az Egyesült Államokban az MDR törzsek 4%-a, Litvániában 19%-a, Dél-

Koreában, pedig 15%-a mutatott kiterjedt gyógyszer-rezisztenciát33. A vizsgálatok 

szerint tehát az XDR világszerte elıfordul, ezért igen fontos és sürgetı feladat új anti-

tuberkulotikumok kifejlesztése, jobb diagnosztikai tesztek bevezetése, valamint a 

másodvonalbeli szerek érzékenységi vizsgálatára vonatkozó nemzetközi standardok 

felállítása33.  

A multidrog rezisztencia Európán belül a Balti államokban gyakoribb volt 2006-

ban (kombinált MDR: 15-19%) mint a WHO nyugat-európai régiójának többi 

országában (0-2%; 7% Izraelben, 14% Máltán-2 eset)23. Észtországban 15%, 

Lettországban 14,7%, Litvániában pedig 18,6%-ban fordult elı MDR eset23. Európában 

általában gyakoribb volt a külföldi származású betegek körében az MDR. A WHO 

balkáni régiójában a kombinált gyógyszer rezisztencia 0,4-1,9%-ban fordult elı azon 3 

országban, ahonnan reprezentatív adatok vannak (Bosznia-Hercegovina, Horvátország 

és Montenegró). A WHO keleti régiójában az országos és regionális adatok azt 

feltételezik, hogy igen gyakori az MDR (Grúziában 2006-ban 15% volt a kombinált 

MDR)23. 

Hazánkban - mint ahogy a 2. táblázat adataiból is látható - igen magas a 

bakteriológiailag nem igazolt esetek aránya. 2006-ban 1894 új TBC megbetegedést 

regisztráltak, azonban mindössze 898 (47,4%) esetben igazolták bakteriológiailag a 

fertızést26. 2007-ben 1752 esetet jelentettek, ezek közül 805-t (45,9%) tenyészettek ki24. 

Ennek többféle oka lehet, egyrészt a lakosságszőrés jelentıs számban fedi fel korai 

stádiumban lévı megbetegedéseket, sok a tévesen bejelentett eset, ráadásul vannak 

esetek, amikor nem történik tenyésztés, illetve történik, de eredménye nem ismeretes24. 

Magyarországon a rezisztencia vizsgálatok aránya is nagyon alacsony. 2003-ban az 

1173 bakteriológiailag igazolt esetbıl 573 (48,8%) esetben34, 2004-ben 1204 

bakteriológiailag igazolt esetbıl 585 (48,5%)25, 2005-ben, 947 esetbıl 528 (55,7%)26 
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esetben végeztek rezisztencia vizsgálatokat. 2006-ban 898 bakteriológiailag igazolt 

esetbıl 558 (62,1%), 2007-ben pedig 805 baktreriológiailag igazolt esetbıl 431 (53,5%) 

esetben végeztek kezdeti rezisztenciavizsgálatot24,26. A rezisztencia vizsgálatot minden 

bakteriológiailag igazolt esetben el kellene végezni. Mivel a kezdeti gyógyszer 

érzékenységi vizsgálatok nem történnek meg teljes körben, a rezisztencia arányok csak 

tájékoztató jellegőek, nem reprezentatívak, ezért ezekbıl az adatokból nem lehet 

következtetni a rezisztens tuberkulózis valódi súlyára26. Magyarországon 2003-ban a 

bakteriológiailag igazolt esetek között 93 (7,9%) rezisztens és 16 (1,4%) multidrog 

rezisztens34, 2004-ben 61 (5,1%) rezisztens és  9 (0,75%) MDR35, 2005-ben, 75 (3,7%) 

rezisztens és 27 (1,3%) MDR25, 2006-ban 63 (7%) rezisztens és 12 (1,3%) MDR26 

esetet, 2007-ben pedig 49 (6%) rezisztens, és 12 (1,5%) MDR24 esetet regisztráltak. 

Ahogy a 3. táblázatban is látható, 2006-ban 482 korábban nem kezelt betegnél 

valamint 76 korábban már kezelt betegnél történt rezisztencia vizsgálat26. Nem kezelt 

betegek esetén 51 (10,6%) rezisztens és 9 (1,8%) MDR , míg kezelt betegek esetén 12 

(15,8%) rezisztens és 3 (3,9%) MDR törzset találtak26. 2007-ben 362 korábban nem 

kezelt betegnél és 69 korábban kezelt páciensnél végeztek rezisztencia vizsgálatokat24. 

Nem kezelt betegeknél 38 (10,5%) rezisztens és 8 (2,2%) MDR, kezelt betegeknél, 

pedig 11 (15,9%) rezisztens valamint 4 (5,8%) MDR tenyészett ki24. Jól látható, hogy a 

korábban már kezelt páciensek esetén a rezisztencia arány mindig magasabb volt, mint 

az antituberkulotikumot még nem kapott betegek körében. A Surveillance adatok 

alapján 2007-ben összesen 12 (2,8%) MDR törzs fordult elı Magyarországon24. 

 

 

Év Új betegek száma Ebbıl bakteriológiailag igazolt 

  szám %000 száma % %000 
2000 3598 35,8 1429 40% 14,2 

2001 3320 32, 6 1361 41% 13,4 

2002 3007 29,5 1245 41% 12,2 

2003 2745 27,1 1173 43% 11,6 

2004 2476 24,4 1204 48% 11,9 

2005 2024 20 947 47% 9,4 

2006 1894 18,8 898 47% 8,9 

2007 1752 17,4 805 46% 8 
 
2. táblázat: Bakteriológiailag igazolt esetek száma Magyarországon 2000-200724
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3.1.5 Az antituberkulotikum rezisztencia mechanizmusa 

 

A M. tuberculosis és a complex többi tagja több specifikus mechanizmust 

használva alakítja ki az antibiotikumokkal és antituberkulotikumokkal szembeni 

rezisztenciáját37. A mycobacterium elsıdleges védelmi rendszere a speciális hidrofób 

sejtfal, amely nagymértékben csökkenti a legtöbb vegyület permeabilitását37. Kutatások 

igazolták, hogy a M. tuberculosis-ban több különbözı, a gyógyszerek eltávolítását 

segítı aktív pumpa rendszer, a gyógyszerek inaktiválását és aktiválását végzı enzim, 

valamint ezeket a funkciókat irányító gének találhatók37
. Az eddigi genetikai 

vizsgálatok szerint a M. tuberculosis antituberkulotikumokkal szembeni 

rezisztenciájának kialakulásában vagy a gyógyszer támadáspontját kódoló génekben, 

vagy a gyógyszer aktiválásáért felelıs enzimeket kódoló génekben kialakuló spontán 

pontmutációk a felelısek37. A rezisztenciával kapcsolatos pontmutációk, deléciók és 

inzerciók az összes elsıvonalbeli szernél (INH, RMP, PZA, EMB és streptomycin 

[SM]) és már néhány másodvonalbeli újabb szernél (ethionamid, fluorokinolonok, 

makrolidok, nitroimidazopirin) is felismerésre kerültek37. Mindezek alapján nagy 

valószínőséggel kizárható egy olyan egyedüli gén jelenléte, amelynek mutációi 

önmagukban vezetnének MDR fenotípus kialakulásához. Ezzel szemben úgy tőnik, 

hogy a MDR több, egymással párhuzamosan, illetve lépcsızetesen kialakuló mutációk 

sorozatának az eredménye a különbözı génszakaszokon37. Rezisztencia leggyakrabban 

a nem megfelelı gyógyszeres kombináció és dózis, a beteg együttmőködésének hiányos 

volta következtében az egyébként kis kópiaszámban jelenlévı mutáns törzsek 

szelektálódásával alakul ki37. Kevésbé gyakori rezisztencia forma az ún. kereszt-

rezisztencia, amely kémiailag rokon szerkezető vagy azonos támadáspontú gyógyszerek 

között alakul ki37. Azonban az in vitro kimutatott kereszt-rezisztencia in vivo 

jelentısége nem mindig nyilvánvaló37. 
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3.1.6 Molekuláris epidemiológiai módszerek a mycobacteriológiában 

 

Magyarországon konvencionális epidemiológiával foglalkozó tanulmányok19 

korábban is felvetették már a molekuláris módszerek alkalmazásának fontosságát a 

mycobacteriológiában. A molekuláris epidemiológiai módszerek forradalmasították a 

TBC-vel kapcsolatos járványügyi vizsgálatokat.  

  A DNS fingerprint, vagy más néven DNS ujjlenyomat módszerek sokat fejlıdtek 

az utóbbi néhány évben. Ezek a módszerek általában ismétlıdı DNS elemekre, mint 

például az IS6110 és az IS1081 inszerciós szekvenciákra fókuszálnak, vagy rövid 

ismétlıdı DNS szekvenciákon alapulnak38. Ez utóbbiak például az ún. direkt 

ismétlıdések (direct repeats, DR), a  polimorf GC-gazdag tandem ismétlıdések 

(PGRS), a precíz egymást követı ismétlıdések (exact tandem repeats ETR), és a 

mycobacteriális változó számú tandem ismétlıdések (mycobacterial interspersed 

repetitiv units-variable number of tandem repeats,MIRU-VNTR)38 .  

A leginkább használt DNS ujjlenyomat módszer az IS6110 alapú restrikciós 

fragment hosszúság polimorfizmus (Restriction Fragmenth Lenght Polymorhism, 

RFLP). Az IS6110 egy olyan természetesen elıforduló genetikai elem, amely csak az 

MTB-ben mutatható ki. Minden egyes MTB törzs, különbözı kópia számban (0-25) 

tartalmazza az egyébként identikus IS6110 transzpozábilis elemeket14. Az IS6110 

kópiaszáma és a PvuII restrikciós enzimmel történt emésztést követıen nyert 

fragmentumok molekuláris mérete oly módon variálódik, hogy két nem rokon MTB 

törzs egymástól eltérı mintázatot mutat a jelölt IS6110 próbával való hibridizációt 

követıen, amely egyedi genetikai ujjlenyomatként kezelhetı14. Egymással rokon MTB 

törzsek esetén a „cluster” kifejezést használjuk, mely olyan M. tuberculosis izolátumok 

csoportját jelöli, amelyek azonos DNS ujjlenyomat mintázattal rendelkeznek14. Mivel az 

inszerciós elem alacsony transzpozíciós hatékonyságú, az IS6110-RFLP stabilitása 

nagy39. A  módszer jól megkülönbözeti a legtöbb M. tuberculosis törzset, azonban 

drága, munkaigényes és a nemzetközi standardok ellenére is nehéz összehasonlítani 

egymással a különbözı laboratóriumokban kapott ujjlenyomat mintázatokat38. A 

módszer további hátránya, hogy a klinikai gyakorlat számára viszonylag hosszú idı 

telik el az MTB complex izolálása és a tipizálás eredménye között, valamint hogy a 

vizsgálathoz nagy mennyiségő baktérium és elegendı DNS mennyiség szükséges40.  
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Ennek következtében az utóbbi idıben PCR alapú módszerek jelentek meg az IS6110 

vizsgálatára. Az IS6110-RFLP-hez képest hasonló differenciáló képességgel rendelkezı 

és a legjobban reprodukálható módszer az ún. mixed-linker PCR41. A módszer lényege, 

hogy IS6110-t tartalmazó restrikciós fragmentumokat szaporítanak fel, PCR reakció 

segítségével41. A módszer nagy elınye, hogy gyors, azonban nem elég pontos kevés 

IS6110 elemet tartalmazó törzsek esetén39. Hasonló, bár kevésbé összetett módszer a 

ligálás közvetített PCR (ligation-mediated PCR) mely azonban csak 81%-os 

reprodukálhatóságot mutatott ugyanazon duplikált DNS minták esetén42.  

 Az IS6110 ujjlenyomat módszer alacsony (kevesebb, mint 5) IS6110 

kópiaszámú  törzsek esetén nem megfelelı indikátora az esetleges epidemiológiai 

kapcsolatoknak, ezért másodlagos tipizálási módszerek bevezetése válik 

szükségessé14,38. A leginkább elterjedt, nem IS6110-et célzó PCR alapú módszerek a 

spoligotyping (spacer oligotyping) és a MIRU-VNTR, melyek rövid ismétlıdı 

szekvenciák amplifikációján alapulnak. Ezek a módszerek gyorsabbak és könnyen 

összehasonlíthatók általuk a különbözı laboratóriumok eredményei. A spoligotyping 

ajánlott a jellegzetesen kevés IS6110 kópiát tartalmazó M. bovis izolátumok 

vizsgálatára is14. A spoligotyping egy meghatározott kromoszómális lókuszon a „direct 

repeat”-en (DR) lévı DNS polimorfizmuson alapuló módszer. A DR közötti 35-41 bp 

hosszúságú spacer régiókat PCR reakció segítségével amplifikáljuk, majd a biotinnal 

jelölt PCR termékeket membránra rögzített, ismert szekvenciájú (43 ismert spacer 

szekvencia) oligonukleotidokhoz hibridizáljuk és detektáljuk. A kapott hibridizációs 

mintázat törzs specifikus, mivel a különbözı izolátumokban törzs dependens a spacer 

régiók megléte vagy hiánya. Azonos törzs tehát azonos mintázatot mutat39.  

A változó számú tandem ismétlıdések (VNTR-ek) vizsgálata szintén PCR 

reakcióval történik, mely során az ismétlıdéseket tartalmazó fragmentumokat 

szaporítják fel a  határoló szekvenciákra specifikus primerek segítségével43. A 

keletkezett termékek hossza a szerint változik, hogy az amplifikált szakaszon hány 

ismétlıdés van. Mycobacteriumok esetén használt VNTR módszer a MIRU-VNTR 

(mycobacterial interspersed repetitive unit-variable number tandem repeats analysis). A 

módszer lényege, hogy a mycobacteriális genomban lévı 41 lókusz közül 12-n található 

ismétlıdéseket szaporítjuk fel PCR reakció segítségével, majd elválasztjuk, és 

detektáljuk a fragmentumokat. A kapott fragmentumok hossza függ az adott lókuszon 
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lévı ismétlıdések számától44. A különbözı mycobacterium törzseknél a lókuszonkénti 

ismétlıdések száma eltér egymástól, így ez alapján azok azonosíthatók44. A MIRU-

VNTR gyorsasága miatt sokkal jobban alkalmazható a rutin diagnosztikában, jó 

hatékonyságú mind alacsony, mind magas IS6110 kópiaszámú törzsek esetén is, 

valamint további elınye a jó reprodukálhatóság42.  

Megjelentek az MTB complex teljes genomját analizáló módszerek is, mint például az 

amplifikált fragmentum hosszúság polimorfizmus (amplified fragment length 

polymorphism, AFLP). Az AFLP PCR alapú módszer, mely DNS restrikciós enzimek 

hasítási helyei által meghatározott DNS szakaszokat sokszorosít a teljes genomban39 

Fluoreszcens formájában (FAFLP) a PCR primerek egyike fluoreszcensen jelölt, ezáltal 

a keletkezett fragmentum automata DNS szekvenátor számára láthatóvá válik14. A 

FAFLP-t elsı lépésben az IS6110-RFLP-vel hasonló pontosságúnak találták, azonban 

egy késıbbi vizsgálat során kevésbé reprodukálhatónak bizonyult42. 

Ígéretesebb eredmények születtek DNS array-ekkel. A nagy sőrőségő DNS 

microarray-ket, mint amilyen például az Affymetrix-GeneChip rendszer, nemrégiben 

fejlesztették ki a M. tuberculosis genomiális delécióinak és a DR régiók 

polimorfizmusainak klinikai mintákból történı vizsgálatára, a spoligotypinghoz 

hasonlóan. Az elsı eredmények azt mutatják, hogy a rendszer alkalmas epidemiológiai 

vizsgálatokra, habár a reprodukálhatóság bizonyítására még szükség van45. 
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3.1.7 A molekuláris epidemiológiai módszerek gyakorlati alkalmazása a 

tuberkulózis klinikumában 

 

Fals pozitív eredmények detektálása: 

A tuberkulózis diagnózisa felelısségteljes, és költséges események komplex 

sorozatát indítja el: izoláció, multidrog terápia, és a közeli kontaktok vizsgálata, ezért 

nagyon fontos, hogy korrekt eredmény szülessen a laboratóriumban. Sajnos azonban 

elıfordulhat fals pozitivitás, melynek oka lehet laboratóriumon belüli kereszt-

kontamináció (pozitív, vagy kontroll mintával kontaminálódhat negatív minta) illetve 

bronchoszkóp kontamináció14,46-47. Brazíliában az egyik legnagyobb esetszámot érintı 

kontamináció során 60 páciensnek született fals eredménye48. Molekuláris 

epidemiológiai módszerekkel sikerült kideríteni, hogy az álpozitivitás okozója a 

kontaminált dekontamináló oldat volt48. Kontaminált eszközzel meg is fertızıdhet a 

páciens, ezért a bronchoszkóp kontamináció szerepet játszhat nem csak az ál-pozitív 

eredményekben, hanem a tuberkulózis transzmissziójában is47. Ha egy laboratóriumban, 

1 héten belül ugyanolyan identikus DNS ujjlenyomat mintázatú mycobacteriumokat 

tenyésztenek ki, feltételezhetı, hogy kereszt-kontamináció történt14,49. 

 

 

Kevert infekciók detektálása: 

Habár általában a betegek egy törzzsel fertızıdnek, mind HIV negatív, mind 

HIV pozitív személyeknél elıfordulhat, hogy több mint egy mycobacterium törzset 

hordoznak a betegek50. Egy tanulmányban, mely során börtönkórházban lévı TBC-s 

betegekbıl származó M. tuberculosis törzseket vizsgáltak IS6110 és MIRU-VNTR 

módszerekkel, 13,1%-ban fordult elı kevert fertızés50. A kevert fertızıdés komoly 

problémákat okozhat a drog érzékenységi eredményekben, hiszen a különbözı törzsek, 

különbözı rezisztenciával rendelkezhetnek, s egyik törzs érzékenységi eredménye 

elfedheti a másikét50. Fontos megjegyezni, hogy kevert kultúrák eredménye származhat 

laboratóriumi kereszt- kontaminációból is, melynek lehetıségét ki kell zárni50.  
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Rizikótényezık újonnan szerzett tuberkulózisban:  

Az MTB complex izolátumok molekuláris tipizálása lehetıséget nyújt annak 

meghatározására, hogy egy clusterbe tartozó adott páciens jelenleg cirkuláló törzzsel 

fertızıdött-e. Az RFLP analízis alkalmas arra, hogy független rizikó faktorokat 

határozzunk meg az egyes clusterekben51. A rizikó tényezık meghatározása újonnan 

szerzett tuberkulózisban a jobb közegészségügyi közbenjárás céljából nagyon fontos. 

Rizikó tényezı tuberkulózis esetén például az alkoholizmus, a kábítószer fogyasztás, 

hajléktalanság, városi lakóhely, fiatal életkor, külföldi születési hely51.  

 

Exogén reinfekció vagy endogén reaktiváció: 

 Kezelés után a páciensekben a tuberkulózis ismételt megjelenésének két oka 

lehet: korábbi fertızés reaktivációja, vagy egy új M. tuberculosis törzzsel való 

fertızıdés14. A két lehetıség korrekt elkülönítése nagyon fontos a sikeres tuberkulózis 

kontroll szempontjából. A DNS fingerprint lehetıvé teszi egy friss, új törzzsel való 

fertızés illetve egy korábbi fertızés endogén reaktivációjának elkülönítését14. Exogén 

reinfekció sikeresen kezelt tuberkulózis után is kialakulhat, ez azonban nagymértékben 

függ a páciens immunrendszerétıl14.  

 

Hibás terápia és drog rezisztencia: 

 Az, hogy antituberkulotikum rezisztencia alakulhat ki gyógyszer érzékeny M. 

tuberculosis törzsekben nem megfelelı kezelés alatt, több tanulmányban leírták37,52. Ha 

ugyanazon betegbıl származó érzékeny és rezisztens törzsek azonos fingerprint 

mintázattal renedelkeznek, akkor a rezisztencia szerzett rezisztencia, azaz az addig 

érzékeny törzs vált rezisztenssé a betegben.  Fingerprinttel azonban kimutatható, ha új 

drog-rezisztens M. tuberculosis törzzsel való reinfekció történik. Új törzzsel való 

fertızıdés esetén a két törzs fingerprint mintázata ugyanis eltérı lesz. Ilyen törzsekkel 

való reinfekciók megmagyarázzák az anti-tuberkulotikum kezelésre adott késleltetett 

válasz okát, valamint megmagyarázzák az összeegyeztethetetlen antituberkulotikum 

érzékenységi eredményeket52. 
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Transzmissziós kapcsolatok: 

A molekuláris tipizálási módszerek segítséget nyújtanak a tuberkulózis 

járványok okának kinyomozásában, olyan esetekben, ahol a hagyományos 

kontaktkutatással nem lehet megtalálni a fertızés forrását14. A molekuláris tipizálás 

lehetıséget nyújtott korábban fel nem ismert járványok azonosításában valamint a 

transzmisszió igazolásában14, közösségben és speciális környezetekben, mint például 

kórházakban, börtönökben, iskolákban stb47. Elıfordulhat azonban, hogy egyforma 

DNS ujjlenyomat mintázatot kapunk egymástól földrajzilag távol esı területekrıl 

származó mintákból, hagyományos epidemiológiai kapcsolat jele nélkül is. Ennek oka 

lehet, hogy elıfordulhatnak területek, ahol ısi, jól konzervált törzsek vannak jelen, 

stabil molekuláris mintázattal, melyek jelenléte zavarhatja az epidemiológiai 

interpretációt14. 

 

Kitüntetett törzsek követése: 

A különbözı országokban végzett tanulmányokból származó RFLP-IS6110 

fingerprinttel és a spoligotypinggal kapott eredmények megfelelıen összehasonlíthatók 

a legújabban elfogadott nemzetközi protokollok alapján. Számos nemzetközi 

elektronikus adatállományt állítottak össze, melyek az MTB complex törzsek ezreinek 

genotípusát tartalmazza13,53-54. A legelterjedtebb genotípusok: East-African Indian 

family (EIA), Haarlem, Latino-American Mediterranean family (LAM), X family 

stb13,53. A spoligotyping adatállományok már rámutattak a tuberkulózis nemzetközi 

transzmissziójának fontosságára és hozzájárultak a világ szerte kitüntetett genotípusok –

például, a Beijing genotípus-elıfordulásának, valamint biogeográfiai eloszlásának 

meghatározásához10.  
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3.2 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett 

populációban: A tuberkulózis hagyományos és molekuláris epidemiológiai 

vizsgálatai hajléktalanokban Budapesten, Magyarországon  

 

Magyarországon a tuberkulózis incidenciája 1996 óta fokozatosan csökken. Az 

incidencia 1996-ban 42,6/100.000 (4278 eset), 2002-ben 29,6/100.000 (3007 

eset)19,36,55, 2007-ben pedig 17,4/100.000 (1752 eset) volt26.  A bejelentett esetek száma 

azonban szignifikáns területi különbségeket mutat az ország egyes részein36. A vizsgálat 

évében, 2002-ben a legmagasabb incidenciát - az összes bejelentett eset 53%-át (1594 

eset) - Budapesten és környékén, valamint 3 északkeleti megyében figyelték meg36. Az 

északi megyékben megfigyelhetı magasabb incidencia a szomszédos országokból az 

idénymunkások bevándorlásával valamint a régió rosszabb szociális helyzetével 

magyarázható19. Budapesten a tuberkulózis egyik legfontosabb rizikófaktora a 

hajléktalanság. A tuberkulózisban szenvedı  hajléktalanok száma összességében 

országszerte a vizsgálat évében, 2002-ben 203 volt,  amely az összes eset 6,8%-át tette 

ki36. Ezzel szemben Budapesten 140 megbetegedés fordult elı, mely a fıvárosban 

megfigyelt esetek 21%-a volt (4. táblázat). Ez az adat az összes fertızött hajléktalan 

beteg 69%-át jelentette. A 30.000 felnıtt hajléktalant tekintve a tuberkulózis 

incidenciája 676/100.000 volt36,56 ebben a populációban 2002-ben. Ez az incidencia 

többszörösen meghaladja a normál populációra jellemzı incidenciát, ezért a hajléktalan 

populáció megkülönböztetett figyelmet igényel. Különösen ijesztı, hogy 2006-ban már 

minden haramadik budapesti tuberkulózisban szenvedı beteg hajléktalan volt. Fontos 

kideríteni a terjedés mechanizmusát, hogy reaktiváció, azaz endogén infekció vagy friss, 

exogén fertızés áll-e a megbetegedések hátterében. Ha exogén infekciók fordulnak elı 

gyakrabban, akkor a terjedést megszüntetı lépések megtétele válik szükségessé. Az 

epidemiológiai megfigyelések alapján egy retrospektív populáció-alapú munkát 

végeztünk, melynek célja a betegség transzmissziójának illetve feltételezett terjedésének 

meghatározása volt budapesti hajléktalanokban57.  
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 2002 2006 

TBC incidencia Magyarországon 100.000 

lakosra vonatkoztatva 

29,6 (3007 eset) 18,8 (1894 eset) 

Tuberkulózisban szenvedı hajléktalanok száma 

Magyarországon 

203 (6,8%) 187 (9,9%) 

Becsült TBC incidencia hajlékatlan 

populációban 100.000 lakosra vonatkoztatva 

676 623 

budapesti TBC-s betegek száma 667 477 

budapesti TBC-s hajléktalanok száma 140 (21%) 162 (34%) 

4. táblázat: tuberkulózisban szenvedı hajléktalanok aránya Budapesten26,36. 

 

3.3 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett 

populációban: Új Mycobacterium tuberculosis törzs okozta mikroepidémia 

budapesti hajléktalanokban 

 

  A budapesti hajléktalanokból származó törzsek vizsgálata során kiderült, hogy a 

törzsek egy csoportja sajátos IS6110 DNS ujjlenyomat-mintázatot hordozott, mely helyi 

eredető M. tuberculosis törzs által okozott mikrojárványra utalt. Ennek kapcsán a 

hajléktalanokból származó törzseket további molekuláris epidemiológiai vizsgálatoknak 

vetettük alá, annak kiderítése érdekében, hogy valóban mikroepidémia igazolható-e az 

említett populációban58. 

 

3.4 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe rezisztens törzsek 

transzmissziójának vizsgálatában: A rezisztens tuberkulózis molekuláris 

epidemiológiája Magyarországon 

 

A tuberkulózis leküzdésének egyik legfontosabb akadálya a rezisztens és multi-

drog rezisztens megbetegedések világszerte tapasztalható emelkedése. Magyarországon 

2003-ban 93 (7,9%) rezisztens és 16 (1,4%) multidrog rezisztens,  míg 2004-ben 61 

(5,1%) rezisztens és  9 (0,75%) MDR esetet regisztráltak34-35. Fontos azonban 

megjegyezni, hogy a kórokozó izolálására 2003-ban csak 42,7%-ban, 2004-ben pedig 

48,6%-ban került sor. Ráadásul a kötelezı rezisztencia vizsgálatokat 2003-ban a 
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tenyészetek mindössze 48,8%-ban, 2004-ben pedig 48,5%-ában végezték el34-35. Mivel 

a kezdeti gyógyszer érzékenységi vizsgálatok nem történnek meg teljes körben, 

hazánkban a rezisztens tuberkulózis pontos epidemiológiája nem ismert. Az sem 

tisztázott hazánkban, hogy a törzsek inadekvát kezelése generálja-e, vagy rezisztens 

baktérium populáció szelektálódásával történik a rezisztencia terjedése. Ennek eldöntése 

a rezisztencia terjedésének megállítása céljából rendkívül fontos. A WHO új definíciók 

bevezetését ajánlotta a rezisztens esetek csoportosítását illetıen: Azoknál a rezisztens 

betegeknél, akiket elızıleg még nem kezeltek, a korábban használt „primorezisztens” 

megbetegedés helyett a „gyógyszer rezisztencia újonnan diagnosztizált betegekben” 

fogalmat vezették be. Azoknál a rezisztens betegeknél, akiket már legalább egy hónapja 

tuberkulózis miatt kezelnek, a régebben használt „szerzett (szekunder) rezisztenciát” a 

„gyógyszer rezisztencia korábban már kezelt betegekben” definíció váltotta fel37. A 

hazai rezisztens tuberkulózis transzmisszió dinamikájának pontosabb megismerése 

céljából egy retrospektív molekuláris epidemiológiai végeztünk DNS ujjlenyomat 

vizsgálat segítségével59. 

 

3.5 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe kitüntetett (virulensebb) 

törzsek vizsgálatában: DNS ujjlenyomat vizsgálattal azonosított Beijing 

genotípusú  Mycobacterium tuberculosis okozta multidrog rezisztens 

tuberculosis 

 

Egy 28 éves mongol származású nıbeteget köhögés, nehézlégzés, gyengeség 

panaszai miatt végzett mellkas röntgenfelvételen észlelt jobb csúcsi kerekárnyék, 

valamint mindkét tüdıben észlelt apró gócos infiltrátumok kivizsgálása céljából utalta a 

tüdıgondozó a Pulmonológiai Klinikára60. Fizikális státusát illetve laboratóriumi 

paramétereit illetıleg kóros eltérést nem észleltek. Mellkas computer tomográfiás 

vizsgálatot (CT) végeztek, mely a jobb 2-es szegmentumban egy 2x1 cm átmérıjő, a 

pleurával is összefüggı, szabálytalan alakú lágyrészdenzitású képletet, valamint 

mindkét oldalon több 0,3-0,8 cm-es apró infiltratív gócokat igazolt. A mediastinumban 

kórosan megnagyobbodott nyirokcsomó nem ábrázolódott. A radiomorfológiai kép 

alapján az elváltozások gyulladásos, elsısorban specifikus folyamat következményei 

lehettek, ezért bakteriológiai illetve mycobacteriológiai vizsgálatok történtek valamint 
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kombinált antituberkulotikus (INH, RMP, PZA, EMB) kezelésben részesült a páciens. 

A beteg köpeteinek Ziehl-Neelsen festést követı mikroszkópos vizsgálata három 

alkalommal is negatív eredményt adott. Az ugyancsak köpetbıl végzett általános 

bakteriológiai vizsgálatok során sem baktérium sem gomba nem tenyészett ki. A beteg 

bronchoszkópos vizsgálata kóros endobronchialis eltérést nem igazolt. Ezt követıen a 

beteget otthonába bocsátották, megkezdett kezelését és pulmonológiai ellenırzését a 

tüdıgondozó folytatta60.  

Az alkalmazott kombinált antituberkulotikus kezelés ellenére azonban a beteg ismét 

lázassá vált és a radiológiai kép progressziót mutatott. E klinikai és radiológiai 

progresszió magyarázatát az idıközben elkészült mycobacteriológiai tenyésztés és 

rezisztenciavizsgálat eredménye adta meg, amely a beteg köpetében poli- illetve 

multidrog (INH, RMP, PZA, EMB, SM) rezisztens Mycobacterium tuberculosis 

jelenlétét igazolta. A beteget ismételten hospitalizálták és kezelését másodvonalbeli 

antituberkulotikus (para-aminoszalicilsav, moxifloxacin, amikacin) kezeléssel 

folytatták. A klinikai kép azonban a módosított kezelés hatására sem javult, a jobb felsı 

lebenyi elváltozás további progressziót mutatott. Mindezek miatt mellkas sebészeti 

konzíliumot kértek, mellyel egyetértésben a jobb felsı lebenyt érintı folyamat mőtéti 

megoldása mellett döntöttek. Az elvégzett mőtét után a fenti kezelést folytatták, mely 

mellett tartósan láztalanná vált, állapota javult. A beteg tartózkodási engedélye 

lejártával visszautazott Mongóliába60.    

  Tekintettel arra, hogy a beteg magas tuberkulózis illetve rezisztens tuberkulózis 

incidenciájú országból származott feltételeztük, hogy az izolált primorezisztens törzzsel 

(rezisztencia korábban tuberkulózis miatt nem ápolt betegben) való fertızés igen nagy 

valószínőséggel hazájában érte a beteget. A feltételezés megerısítése céljából az 

izolátumot IS6110 DNS fingerprint módszeren alapuló valamint spoligotyping 

molekuláris epidemiológiai vizsgálatnak vetettük alá60.  
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4. Célkitőzések 

 

4.1 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe veszélyeztetett 

populációban:  

Hajléktalan betegekbıl izolált Mycobacterium tuberculosis törzsek 

IS6110 DNS ujjlenyomat vizsgálata a betegség feltételezett terjedésének 

igazolása céljából. 

 

4.2  Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe veszélyeztetett 

populációban:  

Hajléktalan betegekbıl izolált Mycobacterium tuberculosis törzsek 

további molekuláris epidemiológiai vizsgálata feltételezett mikrepidémia 

igazolása céljából. 

 

 

4.3  Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe rezisztens törzsek 

transzmissziójának vizsgálatában: 

A hazai rezisztens tuberkulózis transzmisszió dinamikájának pontosabb 

megismerése céljából molekuláris epidemiológiai vizsgálat elvégzése 

IS6110 illetve spoligotyping technikával magyarországi rezisztens 

Mycobacterium tuberculosis törzsekkel. 

 

4.4  Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe kitüntetett (virulensebb) 

törzsek vizsgálatában: 

IS6110 DNS ujjlenyomat és spoligotyping vizsgálat mongol származású 

betegbıl izolált Mycobacterium tuberculosis törzs genotípusának 

meghatározására. 

 



 34 

5. Anyag és módszer 

 

5.1 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett 

populációban: A tuberkulózis hagyományos és molekuláris epidemiológiai 

vizsgálatai hajléktalanokban Budapesten, Magyarországon 

 

5.1.1 Minták, identifikálás, rezisztencia vizsgálat 

A hajléktalan betegektıl származó törzseket 2002-ben az Országos Korányi 

TBC és Pulmonológiai Intézet (OKTPI) Országos Mycobacteriológiai Referencia 

Laboratóriumában izolálták. Itt történt a törzsek identifikálása valamint rezisztencia 

vizsgálata is. A 66 izolátum újonnan diagnosztizált betegekbıl származott, és 47,1%-át 

reprezentálta az összes hajléktalan betegnek, akiket a vizsgálat ideje alatt Budapesten 

nyilván tartottak36. Minden törzs identifikálása AccuProbe (Gen-Probe Inc., San Diego, 

Calif.) nukleinsav hibridizációs próba, valamint hagyományos biokémiai tesztek 

segítségével történt61-62. Minden törzs a M. tuberculosis complex tagjának bizonyult. 

Mind a 66 törzsön megtörténtek a rezisztencia vizsgálatok is INH, RMP, PZA, EMB és 

SM antibiotikumora, Löwenstein-Jensen táptalajon Canetti és munkatársai leírása 

szerint63. (A kritikus koncentrációja az INH, RMP, PZA, EMB és SM 

antibiotikumoknak 0,2; 40; 200; 1,0 és 10 µg/ml volt)57.  

 

5.1.2 Hagyományos epidemiológia  

A hagyományos epidemiológiai adatokat a Nemzeti Tuberkulózis Surveillance 

Központ (NTSK) bocsátotta rendelkezésünkre, mely központ az Országos Korányi TBC 

és Pulmonológiai Intézet keretein belül mőködik.  A Nemzeti Tuberkulózis Surveillance 

Központ adatbázisa többféle információt tartalmaz a tuberkulózisban szenvedı 

betegekrıl. Ilyen információk például: a beteg részesült-e BCG vakcinációban, milyen 

rizikótényezıi vannak (külföldi vagy helyi lakos, bevándorló, hajléktalan, volt-e 

kapcsolata tuberkulózisban szenvedı beteggel, zárt közösségben élı, egészségügyi 

dolgozó, alkoholista, kábítószer fogyasztó, HIV fertızött, szteroid vagy 

immunszuppresszív terápiában részesülı, cukorbeteg stb.), tenyésztés valamint 

mikroszkópos eredmény, rezisztencia eredmények19. Az orvosoknak, kórházaknak, 

laboratóriumoknak bejelentési köztelezettségük van minden újonnan, vagy recidívaként 
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felfedezett tuberkulózisról. A bejelentési formanyomtatványon kell megadniuk a 

rizikótényezıkre, vakcinációra, stb. vonatkozó adatokat. A bejelentést a diagnózis 

felállításától, illetve a terápia megkezdésétıl számított egy héten belül teljesíteni kell a 

regionális központok felé, ahonnan az adatok a Nemzeti Tuberkulózis Surveillance 

Központba kerülnek19. 

  

5.1.3 Molekuláris epidemiológai vizsgálat  

Az izolált 66 törzset IS6110 DNS ujjlenyomat módszerrel vizsgáltuk. A módszer 

elméleti hátterét a 3.1.6 számú fejezetben részleteztem. A vizsgálat standardizált 

protokoll  alapján64 történt, ahogy már korábbi tanulmányokban is leírták64-66.  

  A vizsgálat elsı lépése a bakteriális DNS kinyerése a mycobacterium törzsekbıl. 

Ezután a DNS minták emésztését végezzük PvuII restrikciós endonukleázzal. Ennek 

sikerességét gélelektroforézissel ellenırizzük. Amennyiben az emésztés sikeres volt, a 

protokoll szerint a mintákhoz kontrollként adott emésztett supercoiled DNS valamint 

PhiX174HaeIII hozzáadásával éjszakán át agaróz gélelektroforézissel futtatjuk a 

mintákat, minden futtatáskor 3 M. tuberculosis 14323 standard törzset is a minták közé 

helyezve. Az emésztett supercoiled DNS valamint a PhiX174HaeIII belsı kontrollként, 

a DNS vándorlás ellenırzésére szolgálnak64,67. Az Mt.14323-as standard törzs egyrészt 

külsı markerként szolgál a késıbbi computeres analízishez, másrészt belsı kontroll a 

teljes procedúra ellenırzésére. A standard törzs alapján lehet összehasonlítani az 

általunk kapott RFLP ujjlenyomat mintázatokat, más laboratóriumban kapott 

eredményekkel. Az éjszakán át történt futtatás után a gélt a dupla szálú DNS 

fragmentek elválasztása céljából lúggal kezeljük, majd a DNS fragmenteket membránra 

blottoljuk. Ezután elıször jelölt IS6110 specifikus próbát hibridizálunk a membránon 

lévı fragmentekhez, majd detektáló reagenssel mutatjuk ki a hibridizációt. A detektálás 

eredményeképpen röntgenfilmen láthatóvá válnak az IS6110 fragmentumok (4.ábra).  

Ezután szintén hibridizációval történik a kontrollok detektálása is64,67. Az eredmények 

értékelése Bionumerics version 2.5 software (Applied Maths, Kotrijk, Belgium) 

segítségével történt. Cluster definíciója: azonos csoportba tartozó betegek, akik M. 

tuberculosis törzse identikus RFLP mintázatot mutat (azonos számú, és azonos 

pozícióban lévı fingerprint csík [pozíció tolerancia 1,3%])57. 
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4.ábra: IS6110 módszer lépései68 
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5.2     Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett 

populációban: Új Myobacterium tuberculosis törzs okozta mikroepidémia 

budapesti hajléktalanokban 

 

5.2.1 Minták, hagyományos epidemiológia 

A 5.1.-es számú fejezetben említett 66 hajléktalanból származó M. tuberculosis 

törzs vizsgálata történt. A törzsek identifikálása, rezisztencia vizsgálata, valamint a 

hagyományos epidemilógiai adatok győjtése a 5.1-es fejezetben leírtak szerint történt. 

  

5.2.2 Molekuláris epidemiológiai vizsgálat 

A 5.1-es fejezetben leírt IS6110 vizsgálat után a törzsek spoligotyping, MIRU-

VNTR valamint katG-gyrA polimorfizmus vizsgálata történt.  

A spoligotyping módszer elvi hátterét a 3.1.6 számú fejezetben részleteztem. A 

spoligotyping vizsgálatot kereskedelmi forgalomban kapható kitel (Isogen Bioscience 

BV, Maarssen, Hollandia) végeztük standardizált protokoll alapján. A spoligotyping 

során szintén elsı lépés a bakteriális DNS kinyerése, majd a spacer régiókat PCR 

reakció segítségével amplifikáljuk a tesztben lévı primerek segítségével (5. 6.ábra). A 

biotinnal jelölt PCR termékeket denaturálás után gyárilag membránra rögzített, ismert 

szekvenciájú (43 ismert spacer szekvencia) oligonukleotidokhoz hibridizáljuk, majd 

detektáló reagens segítségével röntgenfilmen detektáljuk69. A detektálás 

eredményeképpen, ahol jelen van a spacer, fekete négyzet látható a röntgenfilmen 

(7.ábra). A spoligotípus-mintázatokat a nemzetközi SpolDB4 adatbázisban található 

mintázatokkal vetettük össze13,70. 
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5.ábra: spacerek különbözı mycobacterium törzsekben71 

 

 

6.ábra: PCR reakció spoligotyping során71 

 

 

7.ábra: spoligotyping eredménye különbözı mycobacterium törzsek esetén72 
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A MIRU-VNTR módszer elvi hátterét a 3.1.6 számú fejezetben részleteztem. A 

MIRU tipizálást a korábbi tanulmányokban leírtak alapján végeztük43. A mérés során 

szintén elsı lépés a bakteriális DNS kinyerése. Ezután multiplex PCR reakció 

következik, mely alatt a mycobacteriális genom 12 különbözı lókuszán található 

ismétlıdéseket sokszorosítása történik. Az ismétlıdések 51-77 bázispár hosszúak. Négy 

multiplex reakció során 3-3 MIRU lókusz amplifikálása megy végbe, egy reakción belül 

3 különbözı fluorescens festékkel jelölt primer használatával43. Így a keletkezı PCR 

fragmentumok festékkel jelöltek lesznek. A PCR fragmentumokhoz egy belsı méret 

standard adása történik, mely standard egy negyedik festékkel van jelölve43. A 

fragmentumok analízise automatizált DNS szekvenátor segítésével történik. A kapott 

fragmentumok nagysága függ az adott lókuszon lévı ismétlıdések számától, ennek 

megfelelıen a MIRU-típust egy 12 jegyő kód adja, amely az egy-egy lókuszban jelen 

lévı ismétlıdések számát mutatja43.  

Az ún. katG-gyrA-plimorfizmus vizsgálat genotípus vizsgálatokra alkalmas, 

mely során a katG és gyrA géneken lévı nukleotid szekvenciabeli eltérések 

detektálhatóak real-time PCR reakció segítségével36. A M. tuberculosis 3 genotípus 

csoportba sorolható a katG gén 463-as kodonján, illetve a gyrA gén 95-ös kodonján 

található nukleotid különbségek alapján. 1. csoport: katG463 CTG (Leucin) és gyrA 

ACC (Thr) nukleotidokat tartalmaz, 2. csoport: katG463-as kodonon CGG (Arg), a 

gyrA gén 95-ös kodonján pedig ACC (Thr) található, 3. csoport: katG463 CGG (Arg) és 

gyrA95 AGC (Ser) nukleotid sorrendő71,73-74. A katG-gyrA polimorfizmus vizsgálatot 

DNS extrakció után az Applied Biosystem 7000 RealTime PCR rendszerrel (Roche 

Applied Science, Mannheim, Germany) a korábbiakban leírtak alapján végeztük71. 

Olvadáspont alapján az egyes csoportok jól elkülöníthetık egymástól73. 
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 5.3  Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe rezisztens törzsek 

transzmissziójának vizsgálatában: A rezisztens tuberkulózis molekuláris 

epidemiológiája Magyarországon 

 

5.3.1 Minták, identifikálás, rezisztencia vizsgálat 

Vizsgálatunk során 68 rezisztens M. tuberculosis törzset vizsgáltunk, melyeket 

2003-ban és 2004-ben az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Országos 

Mycobacteriológiai Referencia Laboratóriumában izoláltak. Itt történt a törzsek 

identifikálása és rezisztencia vizsgálata is. Minden törzs identifikálása AccuProbe 

(Gen-Probe Inc., San Diego, Calif.) nukleinsav hibridizációs próba, valamint 

hagyományos biokémiai tesztek segítségével történt. Minden törzs a M. tuberculosis 

complex tagjának bizonyult. Mind a 66 törzsön megtörténtek a rezisztencia vizsgálatok 

is INH, RMP, PZA, EMB és SM antibiotikumora, Löwenstein-Jensen táptalajon 

Canetti és munkatársai leírása szerint63.  

 

5.3.2 Hagyományos epidemiológia 

A hagyományos epidemiológiai adatokat, melyeket a 5.1 fejezetben 

részleteztem, a Nemzeti Tuberkulózis Surveillance Központ bocsátotta 

rendelkezésünkre. A vizsgált törzsek, a Magyarországon 2003 és 2004 során izolálásra 

került rezisztens mycobacterium törzsek 44,2%-át reprezentálják34-35. 

 

 5.3.3 Molekuláris epidemiológiai vizsgálat 

Az izolált törzseket IS6110 DNS ujjlenyomat, majd spoligoyping módszerekkel 

vizsgáltuk. Az IS6110 DNS ujjlenyomat vizsgálatot standardizált protokoll alapján64 

végeztük, a módszer kivitelezését a 5.1 számú fejezetben részleteztem. Az eredmények 

értékelése Bionumerics version 3.5 software (Applied Maths, Sint-Martens-Latem, 

Belgium) segítségével történt59. Cluster definíciója: azonos csoportba tartozó betegek, 

akik M. tuberculosis törzse identikus RFLP mintázatot mutat (azonos számú, és azonos 

pozícióban lévı fingerprint csík [pozíció tolerancia 1,2%]). Chi négyzet tesztet, 

valamint Mann-Whitney U tesztet alkalmaztunk a clusterbe sorolható és nem clusterbe 

tartozó páciensek demográfiai, epidemiológiai és rezisztencia adatainak 
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különbözıségének bizonyítására. Ha a p értéke kisebb volt, mint 0,05 szignifikánsnak 

tartottuk59.  

A spoligotyping módszer elméleti hátterét a 3.1.6 számú fejezetben, kivitelezését 

pedig a 5.2 számú fejezetben részleteztem. A spoligotyping vizsgálatot kereskedelmi 

forgalomban kapható kitel (Isogen Bioscience BV, Maarssen, Hollandia) végeztük 

standardizált protokoll alapján. 

 

  

5.4 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe kitüntetett (virulensebb) 

törzsek  vizsgálatában: DNS ujjlenyomat vizsgálattal azonosított Beijing 

genotípusú Mycobacterium tuberculosis okozta multidrog rezisztens 

tuberculosis 

 

5.4.1 Minta 

Egy 28 éves mongol származású nıbetegbıl a Semmelweis Egyetem 

Pulmonológiai Klinikáján kitenyésztett poli- illetve multidrog rezisztens M. tuberculosis 

törzset vizsgáltunk.  

  

5.4.2    Molekuláris epidemiológiai vizsgálat 

            A vizsgálat során IS6110 DNS ujjlenyomat valamint spoligotyping módszereket 

alkalmaztunk a 5.1 illetve 5.2 fejezetekben leírtak szerint. 
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6. Eredmények 

 

6.1  Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett 

populációban: A tuberkulózis hagyományos és molekuláris epidemiológiai 

vizsgálatai hajléktalanokban Budapesten, Magyarországon 

A vizsgált populáció demográfiai és epidemiológiai adatai az 5. táblázatban 

láthatók. A nemek aránya 12,2:1 azaz 61 férfi (92,4%) és 5 nı (7,6%) volt. Koruk 

szerint a legfiatalabb 31 éves, a legidısebb 73 éves volt. Az átlag életkor 47,8 év 

(férfiaknál 48,2 év, nıknél 44,4 év) volt57. Minden beteg Magyarországon született és 

HIV negatív volt. A betegek közül 22-en (33,3%) alkoholisták, ketten (3,0%) pedig 

cukorbetegek voltak57.  

A rezisztencia vizsgálatok alapján a 66 törzsbıl 10 (15,2%) bizonyult 

rezisztensnek legalább egy antituberkulotikumra. Négy (6,0%) páciens polirezisztens 

törzzsel volt fertızött, közülük kettı (3,0%) pedig mind INH-ra, mind RMP-re 

rezisztenciát mutatott, így ık multidrog rezisztensnek bizonyultak. A másik két 

polirezisztens betegbıl izolált törzs INH és EMB, illetve EMB és SM rezisztensek 

voltak. Egy (1,5%) páciens törzse mutatott RMP monorezisztenciával, és szintén 1 

(1,5%) betegnek volt EMB monorezisztens törzse. Négy (6,0%) beteg törzse SM 

monorezisztensnek bizonyult57. A rezisztencia eredmények összefoglalása az 5. 

táblázatban láthatóak. 

Az IS6110 DNS ujjlenyomat vizsgálat eredménye szerint 47 (71,2%)  törzset 

sorolhattunk 11 különbözı clusterbe (8. ábra.). 34 (51,5%) beteg 5 nagyobb clusterbe, 

13 (19,7%) pedig 6 kisebb csoportba sorolható. Egyik beteg sem volt Beijing 

genotípusú törzzsel fertızött57. 

Az NTSK valamint az OKTPI Országos Mycobacteriológiai Referencia 

Laboratóriumának adataiból kiderült, hogy 14 beteget (21,2%) nem jelentettek a 

klinikusok a Surveillance Központban. Csak 16 (24,2%) beteg gyógyult meg, 16 

(24,2%) beteg eltőnt, 20 (30,3%) pedig még kezelés alatt állt57. További vizsgálatok 

kiderítették, hogy a legnagyobb 11-es cluster 11 páciense közül 2 (18%), a 8 pácienst 

tartalmazó 5-ös clusterbıl 3 (37,5%), valamint a 6 pácienst tartalmazó 8-as clusterbıl 2 

(33%) beteg ugyanabban a három hajléktalan szállóban lakott a tuberkulózis 

diagnosztizálásakor57.  
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Férfi……………………………………………………..61 (92,4%) 
Nı……………………………………………………….5 (7,6%) 
Férfi/Nı arány…………………………………………..12,2/1 
Átlag életkor (év) 

  Férfi……………………………………………...48,2 
  Nı……………………………………………….44,4 
  Mind……………………………………………..47,8 

Koreloszlás 
  30-59 év…………………………………………59 (89,3%) 
  60+ év……………………………………………7 (10,7%) 

Egészségügyi rizikó tényezı 
  Alkoholista………………………………………22 (33,3%) 
  Diabetes mellitus………………………………...2 (3%) 

Rezisztencia eredmények 
  Rezisztens……………………………………….10 (15,2%) 
  Polirezisztens…………………………………….4 (6%) 
   INH + RMP + PZA + EMB…………….. 1 (1,5%) 
   INH + RMP + PZA……………………...1 (1,5%) 
   INH + EMB……………………………...1 (1,5%) 
   EMB + SM.……………………………...1 (1,5%) 
  RMP monorezisztens…………………………….1 (1,5%) 
  EMB monorezisztens…………………………….1 (1,5%) 
  SM. monorezisztens……………………………..4 (6,0%) 
 
5. táblázat: 66 tuberkulózisban szenvedı hajléktalan epidemilógiai és rezisztencia 
adatai57 
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8.ábra:  IS6110 mintázat hajléktalanokból származó törzsek esetén57 
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6.2 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett 

populációban: Új Myobacterium tuberculosis törzs okozta mikroepidémia 

budapesti hajléktalanokban 

 

A vizsgált populáció demográfiai, epidemiológiai jellemzıi a 6.1 számú 

fejezetben az 5. táblázatban találhatóak.  61 HIV negatív férfi (92,4%) és 5 HIV 

negatív nı (7,6%) alkották a vizsgált populációt. Mindannyian Magyarországon 

születtek. A betegek életkora 47,8 év (férfiak: 48,2év; nık: 44,4 év) míg az életkor 

tartomány 31-73 év között volt57-58. 

A spoligotípus-mintázatokat a nemzetközi SpolDB4 adatbázisban található 

mintázatokkal vetettük össze. A vizsgált törzsek 78%-át, azaz 51 törzset 7 darab 

azonos spoligotípust mutató csoportba lehetett besorolni (ST=shared type; ST50 

<n=17>, ST1773 <n=12>, ST53 <n=8>, ST52 <n=6>, ST49 <n=4>, ST62 <n=3>, 

ST1771 <n=3>), míg 15 törzs egyedi spoligotípus-képet mutatott, azaz nem volt 

csoportba sorolható58-59. Egy törzs sem tartozott a Beijing-típusba. A 7 azonos 

spligotípusú csoport egyikébe, az ST1773 jelzéső csoportba tartozó törzsek olyan 

jellegzetesen egyedi spoligotípus-mintázattal rendelkeznek, ami egy geospecifikus, 

helyileg kifejlıdött és szelektálódott törzs jelenlétét feltételezte. A SpolDB4 

adatbázissal összevetve kiderült, hogy a törzsek mintázata csak egy spacer különbséget 

mutat az ST370 jelzéső törzscsoportba tartozó törzsekhez képest, amelyeket 

Ausztriában, Svédországban, Észtországban és az USA-ban izoláltak, valamint közeli 

rokonságot mutat az ST65 jelzéső törzscsoporttal, amelyet elıször Ausztriában írtak le, 

és potenciális ıse lehet a budapesti ST1773 törzscsoportnak58.  

Az IS6110-RFLP-ujjlenyomat alapján 47 izolátum (71,2%) összesen 11, 

egyenként azonos DNS-ujjlenyomatot mutató törzscsoportba volt soroható. Az 

ST1773 spoligotípus-csoportba tartozó 12 törzs közül 11 az RFLP-fingerprint szerint is 

azonos törzscsoportba (11. törzscsoport) tartozott. A 12. törzs egyedi IS6110 DNS 

ujjlenyomat képet mutatott, amely azonban érdekes módon csak egy IS6110 sáv 

eltérést mutatott a másik 11 törzshöz képest58-59(9. ábra). 

A MIRU-genotipizálás eredménye szerint mind a 12 törzs azonos 

(224325143322) MIRU-mintázatot mutatott58. 
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A katG 463-as és gyrA 95-ös codon-polimorfizmus vizsgálat kimutatta, hogy 

mind a 12 törzs a Sreevatsan-féle, úgynevezett 2-es principális genetikai csoportba 

tartozik, ami arra utal, hogy ez a klón a M. tuberculosis filogenetikai törzsfájának 

alsóbb, azaz ısibb részén helyezkedik el58,75-76. 

A betegadatok utólagos elemzése alapján mind a 12 egyedi spoligotípusú 

törzssel (ST1773) fertızött hajléktalan beteg jellemzı tartózkodási helye Budapest 

VIII. kerülete volt58. 

 

 

 

9. ábra: Az ST1773 spoligotípus törzscsoportba tartozó 12 beteg IS6110 DNS 
ujjlenyomat, MIRU-VNTR, és spoligotyping eredményei58. 
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6.3 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe rezisztens törzsek 

transzmissziójának vizsgálatában: A rezisztens tuberkulózis molekuláris 

epidemiológiája Magyarországon 

 

A 68 rezisztens törzs közül 31 (45,6%) mutatott egyedi fingerprint mintázatot, 

míg 37 (54,4%) identikus IS6110 és spoligotyping mintázattal rendelkezett. Utóbbiak 

12 különbözı clusterbe voltak sorolhatók (10.ábra)59. 11 (16,2%) páciens a legnagyobb 

clusterbe tartozott (2-es számú cluster), 12 (17,6%) beteg, pedig 4 kisebb clusterbe volt 

sorolható 3-3 pácienssel clusteronként (1, 4, 10, 12-es számú cluster). 14 beteg (20,6%) 

7 clusterbe tartozott 2 beteggel (Cluster 3, 5, 6, 7, 8, 9, és 11)35 (10.ábra). A 

spoligotyping vizsgálat eredménye szerint a betegek igen magas számban (45 beteg 

[66,2%]) Haarlem genotípusú törzzsel voltak fertızöttek, míg 2 páciens (2,9%) Kelet-

Afrikai-Indiai (East-African –Indian EIA) genotípusú törzset hordozott. 21 (30,9%) 

izolátumot nem lehetett fıbb genotípusba besorolni. Egyik beteg sem volt Beijing 

genotípussal fertızött59. 

A betegek adatait a 6. táblázat foglalja össze. Mindegyik beteg HIV negatív volt. 

A statisztikai analízis nem talált szignifikáns különbséget a clusterbe sorolt és clusterbe 

nem sorolt páciensek demográfiai jellemzıi vagy orvosi, szociális rizikó faktorai 

tekintetében59.  

A Nemzeti Tuberkulózis Surveillance Központ adatai alapján megfigyelhetı 

volt, hogy a rokon izolátumok, egymáshoz viszonylag közel élı betegekbıl származtak. 

Például a 2-es számú cluster (legnagyobb cluster) 11 páciense közül 5 (közülük ketten 

hajléktalanok) Budapest szomszédos kerületeiben élt, 3 beteg pedig a magas 

incidenciájú, de egymáshoz közel lévı Heves és Nógrád megyébıl származott59. 

Hasonló genotípusbeli és geográfiai egybeesés figyelhetı meg más clusterekben is: az 

1-es számú cluster 3 betege közül kettı, a 3-as számú cluster minkét páciense, a 4-es 

cluster minhárom betege, az 5-ös cluster mindkét betege, a 6-os cluster mindegyik 

betege, a 7-es cluster minden betege, a 8-as cluster mindkét betege, a 10-es cluster 3 

betege közül kettı, a 11-es cluster mindegyik páciense és a 12-es cluster 3 páciense 

közül kettı ugyanarról a geográfiai környékrıl származott. 3 beteg (MDR fertızöttek) 

nem volt jelentve a Surveillance Központba59.  
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A törzsek antibiotikum értékenységi vizsgálatának eredményei a 7. táblázatban 

láthatóak.  21 (75,0%) MDR törzs volt clusterbe sorolható.  A clusterbe sorolható és nem 

sorolható törzsek között mono-SM rezisztencia és multidrog rezisztencia 

vonatkozásában szignifikáns különbség volt megfigyelhetı: mono-SM rezisztencia 

(p=0,0374) és MDR (p=0,0043) volt jellemzı59.  

 

 Minták száma (%) 

 Clusterbe 

sorolt 

n = 37 

Nem-clusterbe 

sorolt n = 31 

Összes 

n = 68 

p értéka 

Nem    0,4951 

      Férfi 30 (81,1%)  23 (74,2%) 53 (77,9%)  

      Nı 7 (18,9%) 8 (25,8%) 15 (22,1%)  

Átlag életkor (év) 48,7 53,7 50,9 0,1360b 

     Férfi 47,5 51,9 49,4  

     Nı 53,9 58,9 56,5  

Kezelés    0,9637 

     Nem 30 (81,1%) 25 (80,6%) 55 (80,9%)  

     Igen 7 (18,9%) 6 (19,4%) 13 (19,1%)  

Kenet    0,5148 

     pozitív 21 (55,8%) 20 (64,5%) 41 (60,3%)  

     negatív 16 (43,2%) 11 (35,5%) 27 (39,7%)  

Alkoholista 11 (29,7%) 9 (29,0%) 20 (29,4%) 0,9499 

Hajléktalan 9 (24,3%) 4 (12,9%) 13 (19,1%) 0,2329 

Kontakt 1 (2,7%) 1 (3,2%) 2 (2,9%) 0,8988 

Bevándorló 1 (2,7%) 1 (3,2%) 2 (2,9%) 0,8988 

Zárt közösségben 

élı 

1 (2,7%) 0 1 (1,5%) 0,3565 

a chi négyzet teszt; b Mann-Whitney U teszt 

 

6. táblázat.  A 68 drog rezisztens tuberculosisban szenvedı páciens tulajdonságai59 
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10.ábra: IS6110 és Spoligotyping mintázat rezisztens törzsek esetén59 
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6.4   Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe kitüntetett (virulensebb) 

törzsek  vizsgálatában: DNS ujjlenyomat vizsgálattal azonosított Beijing 

genotípusú Mycobacterium  tuberculosis okozta multidrog rezisztens 

tuberculosis 

 

A vizsgált M. tuberculosis törzs a Beijing családba tartozó MTB-re jellemzı 

genotípusú mintázatot mutatott. A Beijing-család a 43 spacer szekvencia közül csak 9-

et, a 35-43-s spacert tartalmazza77, így könnyen elkülöníthetı spoligotyping analízissel 

a többi M. tuberculosis törzstıl (11. ábra).  

 

 

  

Törzs       Spoligotyping kép  

M. tuberculosis Beijing   

M. tuberculosis H37Rv    

(kontroll tözs) 

M. bovis – BCG      

 

11. ábra: Jellegzetes Mycobacterium tuberculosis complex spoligotyping képek53. 
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7. Megbeszélés 

 

7.1 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett 

populációban: A tuberkulózis hagyományos és molekuláris epidemiológiai 

vizsgálatai hajléktalanokban Budapesten, Magyarországon  

 

 A vizsgált 66 törzsbıl 47 (71,2%) volt 11 különbözı clusterbe sorolható. A 

betegadatok vizsgálata során kiderült, hogy a 11-es clusterben a 11 betegbıl kettı, az 5-

ös clusterben 8 betegbıl 3, a 8-as clusterben pedig 6 betegbıl kettı ugyanazon három 

hajléktalan szálló lakói voltak a diagnózis felállítása alatt57. Mindössze 16 (24,2%) 

beteg gyógyult, amíg 16 (24,2%) beteg sorsa nem volt követhetı, és 20 (30,3%) beteg a 

vizsgálatok ideje alatt még kezelés alatt állt. 10 beteg rezisztens törzzsel fertızıdött. A 

Nemzeti Tuberkulózis Surveillance Központ valamint az Országos Korányi TBC és 

Pulmonológiai Intézet Országos Mycobacteriológiai Referencia Laboratóriumának 

adataiból kiderült, hogy 14 beteget (21,2%) nem jelentettek a klinikusok a Surveillance 

Központban57. 

 A tuberkulózis incidenciája (676/100.000) hajléktalanok között Magyarországon 

a vizsgálat évében 2002-ben igen magas volt, figyelembe véve azt a tényt is, hogy egyik 

beteg sem volt HIV fertızött. Összehasonlításképpen a hajléktalan populációban az 

USA-ban New York legkritikusabb területén az incidencia 221/100.000, San 

Fransiscoban pedig  270/100.000 volt, a tuberkulózis fellobbanása idején, 1992-ben78-79.  

 Hazánkban a clusterbe sorolható esetek magas aránya (71,2%) azt jelzi, hogy a 

tuberkulózis nagy többségben a hajléktalanok között friss fertızıdés eredménye57. A 

clusterbe sorolható törzsek aránya hasonló ahhoz, melyet korábbi tanulmányokban 

(Barnes és munkatársai Los Angelesben, valamint Moss és munkatársai San 

Fransiscoban) találtak hajléktalanok körében79-80. A hagyományos kapcsolatkutatás 

ebben a populációban szinte lehetetlen, mivel az érintettek nem rendelkeznek állandó 

lakóhellyel, folyamatosan változtatják tartózkodási helyüket, és gyakran nem 

együttmőködıek. Ennek ellenére az IS6110 DNS ujjlenyomat vizsgálat eredményei 

alapján valószínősíthetı, hogy a clusterbe sorolható páciensek 14,9%-a ugyanazon 

három hajléktalan szállóban tartózkodott a betegség diagnosztizálásának ideje alatt57.  
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Tehát ugyanazon hajléktalan szálló lakói, akik ugyanazon DNS ujjlenyomat mintázattal 

rendelkezı törzzsel fertızıdtek, minden bizonnyal egymást fertızték meg.   

 Szintén figyelemre méltó, hogy a betegek mindössze 24,2%-a gyógyult meg.  Ez 

a tény felhívja a figyelmet, hogy az ellenırzött gyógyszerkezelést a hajléktalanok 

körében meg kell erısíteni csak úgy, mint a hajléktalan szállók ellenırzését. A DOT 

bevezetése elengedhetetlen a tuberkulózis visszaszorítása érdekében a hajléktalanok 

körében. A legáltalánosabb orvosi rizikó tényezı a hajléktalanok körében az 

alkoholizmus. Ennek a tényezınek a megoldása szintén kulcskérdés a betegség 

leküzdése érdekében57. 

 Az egyik legfontosabb probléma, melyet a tanulmány során találtunk, hogy 14 

beteg (21,2%) nem szerepelt a  Tuberkulózis Surveillance Központ adatbázisában. A 

szabályok be nem tartása a klinikusok részérıl szintén hozzájárulhat a kezelés 

sikertelenségéhez, a rezisztencia kialakulásához, valamint a tuberkulózis terjedéséhez57.  

 

7.2 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett 

populációban: Új Myobacterium tuberculosis törzs okozta mikroepidémia 

budapesti hajléktalanokban 

 

Magyarországon a hajléktalan tbc-s megbetegedések száma igen magas. A 

betegek közötti kapcsolat és transzmisszió hagyományos módszerekkel történı 

felderítése az esetek túlnyomó többségében eredménytelen, mert a hajléktalan betegek 

általában nem kooperatívak, és gyakran változatják tartózkodási helyüket81. Elızı 

vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a transzmissziós gyakoriság igen magas a 

hajléktalanok között57. A vizsgáló módszerek bıvítésével egy helyi eredető, a 

nemzetközi adatbázisok szerint a világ más pontján eddig nem észlelt M. tuberculosis 

genotípus által okozott mikrojárványt igazoltunk Budapest legmagasabb tuberkulózis-

incidenciájú kerületében58. A mikrojárványt okozó törzzsel fertızıdött 12 betegnél az 

alapvizsgálatok nem állapítottak meg hajlamosító tényezıt. A rizikótényezık közül a 

két legfontosabb, az alkoholfogyasztás és a hajléktalanság együttesen fordult elı mind a 

12 esetben. A 12 személy ugyanazon a hajlétalan szállón tartózkodott hosszabb-

rövidebb ideig, ami segítette a mikrojárvány kialakulását. A Magyarországon elıforduló 

M. tuberculosis törzsek szélesebb körő genetikai diverzitásának ismerete nélkül nem 
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állapítható meg, hogy ez a populációban már hosszú ideje jelen lévı vagy egy 

nemrégiben kialakult klón-e58,82-83. További, nem csak hajléktalan populációban végzett 

vizsgálatokra van szükség a leírt klón magyar populáción belüli prevalenciájának 

pontosabb meghatározásához58. Mindezek ellenére az ST1773 spoligotípus nemzetközi 

viszonylatban helyi specifikussága (Budapest és/ vagy Magyarország) egyértelmővé 

vált a nemzetközi SpolDB4 adatbázisban található több mint 40.000 mintázattal való 

összehasonlítás alapján, amely az adatbázisba eddig bejegyzett egyetlen törzzsel sem 

mutatott azonosságot84. Az ST1773 spolitotípus nem mutatott azonosságot a Vácon 

felfedezett XVIII. századi múmiákból származó M. tuberculosis törzsek spoligotyping 

mintázatával sem85. Fontos megjegyezni, hogy az idı közben az ország különbözı 

területeirıl származó rezisztens M. tuberculosis törzseken elvégzett vizsgálatok során59 

sem találtunk a 12 tözzsel azonos spoligotípust, így feltételezhetı, hogy a mikrojárványt 

okozó törzs valóban Budapest specifikus. A 12 törzs klonalitásának további 

bizonyítékát jelentette a MIRU-tipizálás eredménye is. Figyelemre méltó, hogy a 

vizsgált populációban nincs jelen az átlagos M. tuberculosis törzsekhez képest 

virulensebb és gyorsabb transzmissziót mutató, világszerte elterjedt Beijing-típus58. A 

W-Beijing M. tuberculosis genotípus klinikai és népegészségügyi szempontból 

különösen jelentıssé vált. Vizsgálatunkkal bizonyítottuk, hogy a budapesti 

hajléktalanok között a rizikócsoporton belül nagyon magas a transzmissziós arány, ami 

kedvez az egyes klónok elterjedésének. Egy W-Beijing- vagy ehhez hasonló törzs 

elterjedése komoly közegészségügyi kockázatot rejt magában. Az, hogy 

Magyarországon ez a genotípus még nem terjedt el, azzal magyarázható, hogy a 

hazánkba bevándorlók szigorú tüdıszőrésen estek át, mielıtt megkapták a 

bevándorláshoz szükséges engedélyeket.  Így a törzs behurcolásának lehetısége a lehetı 

legkisebbre csökkent. Eddig egyetlen behurcolt eset vált ismertté Magyarországon. 

(lsd.5.4-6.4 fejezetek). Sajnos a korábbi szőrési szabályokon nemrégiben enyhítettek, 

melynek következtében a veszélyes M. tuberculosis genotípusok behurcolásának 

veszélye is növekedett58. 
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7.3 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe rezisztens törzsek 

transzmissziójának vizsgálatában: A rezisztens tuberkulózis molekuláris 

epidemiológiája Magyarországon 

 

A vizsgált 68 betegben 43 féle különbözı DNS ujjlenyomatú törzset észleltünk. 

Tekintettel arra hogy a DNS polimorfizmus mértéke fordított arányban áll az 

incidenciával86, ez a közepes fokú DNS polimorfizmus azt jelzi hogy a rezisztens 

tuberkulózis incidenciája Magyarországon alulbecsült59. A betegek 54,4%-a volt kisebb 

vagy nagyobb (2-11 fıs), azonos DNS ujjlenyomatú csoportokba sorolható59. Ez 

magasabb érték, mint például amit Lengyelországban (38,9%), Belgrádban (43,5%) 

vagy Németországban (33%) leírtak, viszont alacsonyabb az Észtországban kapott 

eredményeknél (67,2%)66,87-89. Hazánkban ez a relative magas érték, valamint az, hogy 

a clusterbe sorolt törzsek 81,1%-a új megbetegedés volt azt mutatja, hogy a rezisztens 

megbetegedések ilyen jelentıs hányada friss és aktívan terjedı fertızés és nem 

reaktiváció következménye59. Ez az eredmény, valamint, hogy az MDR törzsek 75%-a 

clusterbe sorolható volt, azt is jelzi, hogy hazánkban a rezisztens megbetegedések 

kezelése és kontrollja nem megfelelı.  Az MDR esetek aránya Lengyelországban 

(50,7%), valamint Németországban (49,4%) alacsonyabb volt, Belgrádban (70%) a mi 

eredményinkhez hasonló, Észtországban viszont magasabb (95,8%) volt65-66,88-90.  

Habár a statisztikai analízis nem mutatott szignifikáns különbséget a clusterek 

között demográfiai illetve epidemiológiai jellemzıkben, fontos megjegyezni, hogy a 

clusterbe sorolt betegek 1/3-a alkoholista volt, és majdnem 1/4-e pedig hajléktalan59. Az 

MDR törzsek 28,6% -a származott hajléktalanokból, és a hajléktalanok 61%-a volt 

fertızött MDR törzzsel, mely más országokhoz, pl. Hollandiához és Franciaországhoz 

hasonlóan mutatja, hogy a hajléktalanoknak jelentıs szerepük van a rezisztens 

tuberkulózis transzmissziójában91-92.  

A 28 MDR törzset hordozó beteg közül hármat nem jelentettek a Surveillance 

Központba. A Surveillance Központ szerint 2003 és 2004-ben az újonnan diagnosztizált 

betegek kevesebb, mint 40%-a kapta meg a kötelezı 4-es kombináción alapuló 

antituberkulotikus kezelést az orvosától34-35. A szabályok nem pontos betartása 

nagymértékben hozzájárul a rezisztens tuberkulózis terjedéséhez. Bár az egyes 

kórházakban alacsony a rezisztens tuberkulózis aránya, a kezelésben való jártasság 
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hiánya sokat ronthat a helyzeten. A probléma fontosságát mutatja egy Franciaországban 

zajlott felmérés, mely szerint 51 rezisztens tuberkulózisos betegben 59%-os volt a 

kezelési sikertelenség. A betegeket 42 különbözı helyen kezelték, akik közül csak 35-öt 

kezelt tüdıgyógyász93.  

Néhány M. tuberculosis genotípus, mint például a W-Beijing és a Haarlem 

különös klinikai figyelmet kapott, mert jobban terjednek más genotípusoknál10,13. A 

Beijing törzs Oroszországban és Észtországban fordul elı magas prevalenciában (esetek 

30-50%-a), míg a Haarlem genotípus észak Európában gyakoribb (20%)87,94. 

Vizsgálatunk során a páciensek többsége (66,2%) a Haarlem genotípussal volt fertızött, 

míg egy beteg sem hordozott Beijing genotípust59. Figyelemre méltó, hogy a Beijing 

genotípus jelenlétét minden európai országban leírták ahol genotipizálási adatok 

elérhetık13. Az általunk vizsgált betegek közül 2 páciens kivételével mindenki magyar 

származású volt. Ez azt jelzi, hogy Magyarországon a rezisztens tuberkulózis jelenléte 

az ısibb, Európára jellemzı Haarlem klón országon belüli cirkulációjának eredménye, 

nem pedig azon szomszédos országokból (pl. Romániából vagy a volt Szovjetunió 

utódállamaiból) került behurcolásra ahol gyakoribb a Beijing genotípus illetve a 

antituberkulotikum rezisztens törzsek elıfordulási aránya59.  

 

7.4  Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe kitüntetett (virulensebb) 

 törzsek  vizsgálatában: DNS ujjlenyomat vizsgálattal azonosított Beijing 

genotípusú Mycobacterium  tuberculosis okozta multidrog rezisztens 

tuberculosis 

 

 Az 1990-es évek elején nozokómiális, kórházi járványokat és egyéb 

mikroepidemiákat95-99 okozó MDR MTB törzset izoláltak és identifikáltak New 

Yorkban, majd az USA más területein is. Ezt a törzset egyedi geno- és fenotípusa 

alapján „w” törzsnek nevezték el10,100. Ez az izolátum rezisztensnek bizonyult 

rifampicinre, ethambutolra, streptomycinre, és kanamycinre is100. Késıbb, 1995-ben, 

Kína Beijing tartományában illetve Mongóliában ugyancsak olyan M. tuberculosis 

törzseket izoláltak melyek halmozott megbetegedést okoztak, s melyek a MTB 

genotipizálásában arany standarddá vált IS6110 alapú DNS fingerprint vizsgálattal nagy 

hasonlóságot mutattak egymással77. 
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1995-ben IS6110 DNS fingerprinttel vizsgált 69 kínai és mongol törzs közül összesen 

52 (75,36%) bizonyult genetikailag rokonnak. Ezeket az egyezı DNS ujjlenyomatú 

törzseket Beijing családként nevezték el77. A Beijing családként azonosított 

izolátumokat tovább vizsgálták más genetikai markerek alapján is. Legérzékenyebb 

módszernek az úgynevezett spoligotyping technika bizonyult, mely segítségével e 

törzseket nagyobb pontossággal el lehet különíteni más MTB törzsektıl. A Beijing 

családba tartozó törzseknek ugyanis csak kizárólag erre a családra jellemzı 

spoligotyping mintázata van. Késıbb azt is felismerték, hogy a korábban, New York-

ban azonosított „w” törzs is a MTB Beijing család genotípusába tartozik. Ezeket a 

törzseket legújabban W-Beijing családnak nevezik10,101.  

A jellegzetes genotípusbeli mintázat mellé jellegzetes fenotípusbeli 

tulajdonságok is társulnak. A Beijing törzsek okozta megbetegedés súlyosabb klinikai  

képpel, magasabb lázzal, kiterjedtebb pneumóniával és szignifikánsan magasabb 

halálozási aránnyal jár mint más MTB törzsek által okozott fertızés11. In vitro 

vizsgálatok szerint a BCG vakcináció is kevésbé hatékony védelmet biztosít a Beijing-, 

mint a kontroll H37Rv törzzsel való fertızéssel szemben11. Az utóbbi évtizedben 

megfigyelhetı volt a Beijing törzs okozta megbetegedések gyors terjedésére, s 

világszerte való egyre gyakoribb elıfordulására. A törzs tehát gyorsabb terjedéső, 

virulenciája nagyobb, mint a „hagyományos” törzseké11. Bár a Beijing típus 

antituberkulotikum rezisztenciát eredményezı mutációs frekvenciája nem gyakoribb12, 

fokozottabb terjedése miatt a rezisztencia kialakulása ugyancsak nagyobb veszélyt 

jelent a nem Beijing törzsekhez képest. W-Beijing genotípusú törzseket izoláltak már a 

világ számos pontján (8.táblázat): New Yorkban, Kubában, Észtországban, Vietnámban, 

Oroszországban, Thaiföldön, Hollandiában, stb10,94,102, s elsı ízben, 2002-ben 

Magyarországon is60.  
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Terület Év 
Beijing törzs száma/ 
betegek száma (%) 

Ázsia   
Beijing és Hebei tartomány, Kína 1956-1960 9/10 (90) 
 1969-1970 8/9 (89) 
 1979-1980 18/18 (100) 
 1989-1990 10/12 (83) 
 1856-1990 45/49 (92) 
Beijing, Kína 1992-1994 45/49 (92) 
Hong Kong 1998-1999 337/500 (67) 
Ho Chi Minh és Hanoi, Vietnám 1998-1999 301/563 (53) 
Bangkok, Thaiföld 1999-2000 90/204 (44) 
Jakarta, Indonézia 1998-1999 31/92 (34) 
Afrika   
Szenegál 1994-1995 8/69 (12) 
Közép-kelet   
Fars tartomány és Teherán, Irán 1995-1996 10/97 (10) 
Európa   
Északnyugat Oroszország 1997-1998 22/100 (22) 
Azerbajdzsán 1995-1996 45/65 (71) 
Észtország 1994 61/209 (29) 
Hollandia 1993-1994 82/2,594 (3) 
Gran Canaria, Spanyolország 1991-1192 0/85 (0) 
 1993 10/179 (5,5) 
 1994 12/148 (8,1) 
 1995 18/110 (16) 
 1996 35/129 (27) 
 1999 9/40 (23) 
Egyesült Államok   
New Jersey 1996-1998 68/1,207 (6) 
Houston, Texas 1994-1999 326/1,283 (25) 
Karib tenger   
Kuba, Havanna nélkül 1994-1995 20/157 (13) 
Guadeloupe 1994-1996 1/95 (1) 
Martinique 1995-1996 0/31 (0) 
Dél-Afrika   
Francia Guayana 1995-1996 0/76 (0) 
 

8.táblázat: Mycobacterium tuberculosis Beijing genotípus elıfordulása spoligotypingot 

alkalmazó tanulmányokban10. 
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8. Zárókövetkeztetések 

 

8.1 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett 

populációban: A tuberkulózis hagyományos és molekuláris epidemiológiai 

vizsgálatai hajléktalanokban Budapesten, Magyarországon  

 

 Jelenleg Magyarországon a tuberkulózis epidemiológiai vizsgálata csak 

hagyományos epidemiológiai módszereken alapul11. A hagyományos módszerek 

azonban nem minden esetben alkalmazhatóak jól. Hajléktalan populációban például a 

hagyományos módszerekkel történı kontaktkutatás sokszor eredménytelen, mert a 

hajléktalan betegek általában nem kooperatívak és gyakran változtatják tartózkodási 

helyüket. Az általunk végzett vizsgálat volt az elsı molekuláris epidemiológiai vizsgálat 

Magyarországon, melynek eredményei azt mutatják, hogy a tuberkulózis nagy 

többségben a hajléktalanok között friss fertızıdés eredménye. A betegek jelentıs része 

(14,9%-a) ugyanazon három hajléktalan szállóban tartózkodott a betegség 

diagnosztizálásának ideje alatt, tehát meg kell erısíteni a hajléktalanok között a 

tuberkulózis szőrését és kezelését57. 

 

 

8.2 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe hazai veszélyeztetett 

populációban: Új Myobacterium tuberculosis törzs okozta mikroepidémia 

budapesti hajléktalanokban 

 

Vizsgálataink olyan alapot jelentenek, amelyek a jövıben lehetıvé és 

hatékonyabbá teszik a különbözı rizikó-csoportokon belül (pl. hajléktalanok) a 

transzmisszió dinamikájának monitorozását a transzmissziós utak feltárását és egy adott 

fertızési láncért felelıs törzs, mint például esetünkben a Budapest törzs azonosítását. 

Jelen vizsgálat az elsı, mely adatokat közöl a mai magyar népességen belül jelen lévı 

M. tuberculosis genetikai diverzitásáról. Mint ahogy az elsı vizsgálat eredményei is 

jelezték, a hajléktalanok között a tuberkulózis kontrolljára nagyobb figyelmet kell 

fordítani, és a megelızés területén az eddigieknél komolyabb lépésekre van szükség. 
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8.3 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe rezisztens törzsek   

transzmissziójának vizsgálatában: A rezisztens tuberkulózis molekuláris 

epidemiológiája Magyarországon 

 

 Magyarországon ugyancsak hatékonyabb kontroll lépésekre van szükség a drog 

rezisztens tuberkulózis transzmissziójának detektálására, valamint megállítására, mivel 

vizsgálataink azt mutatják, hogy a rezisztens tuberkulózis alulbecsült illetve, hogy 

többségében friss fertızıdés eredménye. Egyik megoldása a problémának az ellenırzött 

gyógyszerkezelés lehet, de e mellett mindenképp törekednünk kell a megfelelı 

diagnosztikai és terápiás protokollok betartására, növelnünk kell a bakteriológiailag 

igazolt esetek, illetve a kötelezıen elvégzendı rezisztencia vizsgálatok számát.  

  

 

8.4 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok szerepe kitüntetett (virulensebb) 

 törzsek vizsgálatában: DNS ujjlenyomat vizsgálattal azonosított Beijing 

genotípusú Mycobacterium  tuberculosis okozta multidrog rezisztens 

tuberculosis 

 

A tuberkulózis elleni hatékony védekezés alapja a virulensebb így például a 

Beijing típusú törzsek okozta megbetegedések esetében is a megbetegedés mihamarabbi 

felismerése, kezelése valamint a fertızési lánc megfelelı kontroll és prevenciós 

lépésekkel történı megszakítása. Utóbbihoz nélkülözhetetlen az olyan modern 

molekuláris epidemiológiai módszerek alkalmazása, mint amilyen az IS6110 DNS 

fingerprint vagy a spoligotyping. A Beijing genotípus magyarországi megjelenése azt 

jelzi, hogy hazánkban is elengedhetetlenné vált ezen módszerek jelenlegi, még kutatási 

célzatú alkalmazása mellett, a rendszeres rutin diagnosztikai alkalmazhatóság 

feltételeinek a megteremtése.  
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9. Összefoglalás 

Magyarországon a tuberkulózis incidenciája hajléktalan populációban az 

általunk végzett vizsgálat évében 2002-ben 676 volt 100.000 lakosra vonatkoztatva. 

Különösen riasztó a helyzet Budapesten, ahol 2006-ban már minden harmadik 

tuberkulózisban szenvedı beteg hajléktalan volt. Az epidemiológiai megfigyelések 

alapján egy retrospektív populáció-alapú munkát végeztünk, melynek célja a betegség 

feltételezett terjedési módjának meghatározása volt 66 budapesti hajléktalanból 

származó M. tuberculosis
 törzsön IS6110 DNS ujjlenyomat vizsgálat segítségével. A 

vizsgálat eredménye szerint 47 (71,2%)  törzset sorolhattunk 11 különbözı clusterbe. A 

clusterbe sorolható esetek magas aránya azt jelzi, hogy a tuberkulózis nagy többségben 

a hajléktalanok között friss fertızıdés eredménye. A clusterbe sorolható betegek 14,9%-

a ugyanazon három hajléktalan szállóban tartózkodott a betegség diagnosztizálásának 

ideje alatt.  Eredményeink arra hívják fel a figyelmet, hogy sokkal szigorúbban kell 

venni a hajléktalanok szőrését és kezelését, meg kell erısíteni a hajléktalan szállók 

ellenırzését. A hajléktalanokból származó törzsek további vizsgálatai során egy helyi 

eredető, a nemzetközi adatbázisok szerint a világ más pontján eddig nem észlelt M. 

tuberculosis genotípus által okozott mikrojárványt igazoltunk Budapest legmagasabb 

tuberkulózis-incidenciájú kerületében.  

 Másik vizsgálatunk során a hazai rezisztens tuberkulózis transzmisszió 

dinamikájának pontosabb megismerése céljából egy retrospektív molekuláris 

epidemiológiai vizsgálatot végeztünk, amelynek során 68 rezisztens törzset vizsgáltunk 

IS6110 DNS ujjlenyomat, valamint spoligotyping vizsgálat segítségével. A rezisztens 

törzsek 54,4%-a, a multidrog rezisztens törzseknek, pedig 75,0%-a volt clusterbe 

sorolható. Az, hogy a clusterbe sorolt törzsek 81,1%-a új megbetegedés volt azt mutatja, 

hogy a rezisztens megbetegedések ilyen jelentıs hányada friss és aktívan terjedı 

fertızés és nem reaktiváció következménye. Vizsgálataink alapján a rezisztens 

tuberkulózis incidenciája Magyarországon alulbecsült, valamint a rezisztens 

megbetegedések kezelése és kontrollja nem megfelelı. 

 További vizsgálatunk során egy mongol származású nıbetegbıl izolált M. 

tuberculosis törzset vizsgáltunk IS6110 DNS fingerprint, valamint spoligotyping 

módszerekkel. A vizsgálat a Magyarországon ezt megelızıen még nem észlelt, ún. 

Beijing-családba tartozó M. tuberculosis kóroki szerepét igazolta. 
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10. Summary 

 During 2002 in Hungary the incidence of tuberculosis among homeless was 676 

cases per 100.000 people. The situation is particularly alarming in Budapest, where 

already in 2006 every third patient with tuberculosis was homeless. Based on these 

epidemiological observations, a retrospective population-based study has been carried 

out that aimed at identifying the means of transmission among 66 homeless patients 

from Budapest, with the help of analysis of M. tuberculosis strains with IS6110 DNA 

fingerprint method. According to the results of our study 47 (71.2%) isolates could be 

classified into 11 different clusters. The high rate of cases that could be clustered 

indicates that the vast majority of the tuberculosis among the homeless resulted from 

recent transmission. 14.9% of all the clustered patients were staying at the same three 

homeless shelters at the time of diagnosing the disease. Our results call attention to the 

fact that the screening and treatment of homeless people should be taken more seriously 

and the controlling of homeless shelters should be reinforced. During further analysis of 

the strains derived from the homeless we identified a locally originating microepidemy, 

in a district of Budapest with the highest tuberculosis incidence, caused by a M. 

tuberculosis genotype that according to the international databases has not been 

detected in any other part of the world yet.  

In another study a retrospective population-based molecular epidemiologic 

examination was carried out in order to provide a better knowing of transmission 

dynamics of drug resistant tuberculosis in Hungary, during which we examined 68 

resistant M. tuberculosis strains with IS6110 DNA fingerprint and spoligotyping 

techniques. 54.4% of the resistant strains and 75.0% of the multi-drug resistant strains 

could be clustered. The fact that 81.1 % of the clustered cases was new infection 

indicates that such a high rate of resistant diseases are the consequence of a freshly and 

actively spreading infection and do not result from reactivation. According to our results 

the incidence of drug resistant tuberculosis in Hungary is underestimated as well as 

therapy and control of the resistant diseases are not adequate.  

 In our further examinations we examined a M. tuberculosis strain isolated from a 

woman with Mongolian origin, with IS6110 and spoligotyping methods. The 

examination confirmed the aetiological role of the M. tuberculosis belonging to the so-

called Beijing genotype, which has never been before detected in Hungary. 
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