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1. Bevezetés 
 

Az Escherichia coli törzsek túlnyomó többségét nem tekintjük 

kórokozónak, de bizonyos csoportjai súlyos enterális, illetve 

extraintesztinális megbetegedéseket képesek előidézni.  Az E. coli 

okozta hasmenéses megbetegedések jelentős közegészségügyi 

problémával sújtják elsősorban a fejlődő országokat, ugyanakkor a 

fejlett világban is számolni kell előfordulásukkal. Bár a higiénés 

viszonyok javulásával utóbbi országokban a morbiditás és a 

mortalitás jelentősen lecsökkent, de a kórképek járványügyi 

jelentősége, és a potenciális súlyos szövődmények miatt a hatékony 

és gyors labordiagnosztikai módszerek fejlesztése változatlan 

fontossággal bír.  

A klinikai tünetek, a virulencia-faktorok és a hozzájuk köthető 

patomechanizmusok alapján az enterális megbetegedéseket okozó E. 

coli törzseket a következő csoportokba soroljuk: enteropatogén E. 

coli (EPEC), enterohemorrhágiás E. coli (EHEC), verotoxin termelő 

E. coli (VTEC), enteroaggregatív E. coli (EAggEC), enterotoxikus E. 

coli (ETEC), enteroinvazív E. coli (EIEC) és a diffúzan adheráló E. 

coli (DAEC). Az extraintesztinális megbetegedéseket előidéző 

csoportba a húgyúti infekciókért felelős E. coli (UPEC) törzsek és az 

újszülöttkori szepszissel/meningitisszel asszociált E. coli (MAEC) 
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tartoznak. A patogén törzsek egyik legfontosabb közös tulajdonsága, 

hogy virulencia-specifikus mobilis genetikai elemeket – plazmidokat, 

fágokat vagy transzpozonokat – hordoznak. Az így kódolt adhéziós 

faktorok és toxinok teszik lehetővé, hogy a bélcsatornát az apatogén 

törzsektől eltérő módon kolonizálják, és ennek eredményeként 

alakulhat ki az általuk okozott infekció.  

A hasmenést okozó E. coli-k voltak az első patogén baktériumok, 

amelyek kimutatásához molekuláris módszereket fejlesztettek ki, és 

napjainkra a PCR (polymerase chain reaction) lett a legelterjedtebb 

és legmegbízhatóbb eljárás a normál flórát alkotó baktériumoktól 

való elkülönítésében. 

Munkám során az Enterális megbetegedést okozó Aerob 

Baktériumok Nemzeti Referencia Laboratóriumába (NERL) 

beküldött, humán megbetegedéseket okozó E. coli törzsek 

segítségével olyan PCR alapú molekuláris módszereket állítottam be, 

melyekkel a különböző virulencia-markereket kódoló géneket lehet 

kimutatni. Mindezek mellett bevezettem egy PCR-RFLP alapú 

technikát, amely a kimutatáson túl identifikálásra és tipizálásra is 

alkalmas. Az újonnan adaptált módszerek segítségével egy 

retrospektív vizsgálat keretében jellemeztem a 2000-2006 között 

izolált hazai VTEC törzseket.  
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2. Célkitűzések 
 
 
1. A hagyományos csőagglutináció helyett mikroplate 

agglutinációs-módszer bevezetése a szerotipizálás során. 

 

2. A molekuláris módszerek bevezetése a humán patogén 

Escherichia coli törzsek kimutatásában, virulencia-faktor 

azonosításának és tipizálásának céljából 

 
 
3. A verotoxin2 toxin két fontos altípusának meghatározása 

PCR és PCR-RFLP módszerek segítségével. 

 
4. A Magyarországon 2000-2006 között izolált verotoxin 

termelő Escherichia coli törzsek feno-, és genotípusos jellemzése, 

valamint az eredmények összehasonlítása a külföldi adatokkal. 

 

5. A 2005-2007 között izolált ESBL-termelő Escherichia coli 

törzsek szerotipizálása, és az eredmények összevetése a világszerte 

elterjedt klónok szerotípusaival.  
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3. Módszerek 

3.1. Mikroplate agglutinációs módszer O szerocsoport 

meghatározására 

 

A Nemzeti Enterális Referencia Laboratóriumban fenntartott O 

antigén sorozat segítségével, az Orskov által 1984-ben leírt Widal 

csőagglutinációs módszer elvét követtük, amikor beállítottuk ezt a 

vizsgálatot. V-furatú plate-ben, kis végtérfogatban az antigén és 

ellenanyag 1:1 arányban reagált egymással, az aggregátumokat pedig 

kristályibolya vizes oldatával tettük láthatóvá.  

 

3.2. Molekuláris módszerek bevezetése patogén Escherichia 

coli törzsek kimutatásában 

 

A különböző E. coli patocsoportok kimutatásához először 

kiválasztottam a legjellemzőbb virulencia-markereket. Ezek kódoló 

régióira állítottam be PCR vizsgálatokat, amelyekhez a Nemzeti 

Escherichia coli Referencia Laboratóriumban összegyűjtött és 

azonosított törzseket használtam fel. A baktériumtörzsek fenotípusos 

vizsgálata után verotoxin ELISA-val (RidaScreen) detektáltuk a 

toxintermelést és VTEC-RPLA teszttel (Oxoid) a toxin típust és 

titert. A beállított PCR vizsgálatokkal lehetőség nyílt, hogy a vizsgált 

baktériumban igazoljuk a patogén tulajdonságért felelős gént, 
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génszakaszt, illetve -régió hordozását. A következő markerek PCR 

alapú kimutatását vezettem be a rutin E. coli diagnosztikában: 

verotoxin 1, 2 (vt1, 2), intimin (eae), valamint ennek két altípusa a β1 

és γ1, enterohemolizin (ehlyA), hőlabil enterotoxin (elt), hőstabil 

enterotoxin (est), enteroaggregatív hőstabil toxin (ast1) és az 

inváziós plazmid (IpaH). PCR-RFLP módszer beállításával a 

flagelláris (H) antigén tipizálása is új módszerrel egészült ki. 

 

3.3. A verotoxin2 toxin két jelentős altípusának 

meghatározása PCR-RFLP segítségével 

 

A beállításokhoz olyan verotoxin-termelő E. coli törzseket 

válogattam ki, amelyek a vt2 nagy variabilitású bíró régióira tervezett 

PCR vizsgálattal pozitívak lettek. Ennek termékét két különböző 

restrikciós endonukleázzal hasítottam (HaeIII és FokI), majd a 

hasítási mintázat alapján azonosítottam a klinikailag releváns vt2 

altípusokat. A beállításokat követően a 2000 után azonosított össze 

VTEC törzs vt2 génjét ezzel a módszerrel tipizáltam meg. 
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3.4. A Magyarországon 2000-2006 között izolált verotoxin 

termelő Escherichia coli törzsek feno-, és genotípusos jellemzése 

 

A vizsgálatokhoz Nemzeti Escherichia coli Referencia 

Laboratóriumba 2000 és 2006 között beküldött és azonosított törzsek 

közül az ELISA-val verotoxin-termelőnek bizonyulókat válogattuk 

ki. Fenotípusos vizsgálatok után csőagglutinációval állapítottuk meg 

az izolátumok szerotípusát, majd VTEC-RPLA módszerrel a termelt 

toxintípust és annak a titerét. Az antibiotikum érzékenységi 

vizsgálatok a CLSI útmutatása alapján, korongdiffúziós módszerrel 

történtek. A virulencia markerek kimutatása PCR segítségével 

történt, a vt2c, és a vt2d-O118 elkülönítése pedig a PCR-RFLP 

módszerrel. Az intimin altípusok közül csak a két legfontosabbat: az 

EHEC törzsekben – és azon belül is az O157:H7-ben - gyakran 

előforduló γ1-et és az EPEC asszociált β1-et vizsgáltam. A 

törzsekből a teljes DNS kinyerése után, a CDC Pulsenet standardizált 

Escherichia coli O157:H7 protokollja alapján a PFGE vizsgálatot is 

elvégeztük. A cluster analízis és a dendogram Dice koefficiens 

felhasználásával UPGMA módszerrel készült. 
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3.5. A 2005-2007 között izolált ESBL-termelő Escherichia coli 

törzsek szerotipizálása 

 

Az ESBL-termelő E. coli törzsek szerotipizálásához a vizsgált 

baktériumokat az OEK ESBL Referencia Laboratóriumából kaptuk, 

előzetes identifikálás és az ESBL-termelés megerősítését követően. 

Az ESBL termelés megerősítése, a filogenetikai csoportba sorolás 

(A1, B1, B2, C és D), valamint a világszerte elterjedt O25b-ST131-

es klón azonosítása PCR vizsgálatokkal történt.  

4. Eredmények 

4.1. Mikroplate agglutinációs módszer O szerocsoport 

meghatározására 

 

A mikroplaten beállított reakciók eredményei minden esetben 

megegyeztek a hagyományos Widal-csőagglutinációs szerotipizálási 

eredményekkel. A beállítások során tehát igazolódott, hogy a 

módszer ugyanolyan érzékeny, mint a csőagglutináció, ám azzal 

szemben további előnyei is vannak. Hely- és anyagigénye jóval 

kisebb, egyszerűbben kivitelezhető, ezen kívül a reakció kisebb 

végtérfogatban, kontroláltabb körülmények között zajlik. Mindezek 

összességében olcsóbbá és megbízhatóbbá teszik a mikroplate-

agglutinációs módszert. 
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4.2. Molekuláris módszerek bevezetése patogén Escherichia 

coli törzsek kimutatásában 

 

Összehasonlító vizsgálataim során kiderült, hogy a PCR megfelelően 

érzékeny és specifikus módszer a súlyos megbetegedésekért felelős 

E. coli virulencia-markerek kimutatására, valamint a megbetegedést 

okozó törzsek és a normál, ún. apatogén flóraalkotók elkülönítésére. 

Az invazivitás igazolására bevezetett PCR specificitása tengerimalac 

keratoconjunctivitis-teszt pozitív törzseken lett vizsgálva, ami a 

rutinszerű bevezetését követően ki is váltotta az állatoltást. Az 

enterohemolizin termelő törzseket mosott birkavéres táptalajon 

kerestük, majd az összehasonlító vizsgálatok után a megfelelően 

érzékeny, és kevésbé szubjektív PCR módszerre tértünk át ennek a 

markernek a kimutatásában is. Az ast1-, est-, elt-, eae-, eae/β1 és 

eae/γ1 gének PCR alapú kimutatását nemzetközi kontroll törzsek 

segítségével állítottam be és ellenőriztem. A H antigén PCR-RFLP 

tipizálásával pedig használható hasítási eredményt kaptunk az ún. 

nem mozgó (NM), és a nem tipizálható (NT) H antigének esetében 

is. 
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4.3. A verotoxin2 toxin két fontos altípusának meghatározása 

 

A vizsgálatok során kapott hasítási pattern segítségével el tudtuk 

különíteni a nagyfokú homológiát mutató vt2c, és a vt2d-O118 

altípust. A PCR-RFLP vizsgálat eredményeit nem lehetett 

összehasonlítani egyéb módszerek eredményeivel, hiszen a 

toxintípusok kimutatására más módszerekkel ez idáig nem volt 

lehetőség. Jelenleg sem végezzük rutinszerűen, csak retrospektív 

vizsgálatok során állítjuk be. 

 

4.4.  A Magyarországon 2000-2006 között izolált verotoxin 

termelő Escherichia coli törzsek feno-, és genotípusos jellemzése 

 

A megvizsgált VTEC izolátumok között az O157:NM bizonyult a 

legelterjedtebbnek (45%). Az izolátumok 30%-a fermentálta a 

szorbitot, míg az O157-esek egy törzs kivételével nem mutatták ezt a 

fenotípust. Az O157-es törzsek 63%-a gyermekekből származott. 

Szövődményes HUS két esetben alakult ki, mindkettőnél O26: H11 

szerotípusú törzs volt a kórokozó.  

A törzsek 76%-a lett pozitív intiminre, közülük az O157-ek γ1 

típusút, az O26-ok pedig β1 típusút hordoztak. A törzsek 75%-a 

termelt enterohemolizint, öt nem-O157 törzs pedig ast1 gén pozitív 

lett. A verotoxin típusok alapján hat különböző kombinációt találtam: 
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vt1 (33%), vt1vt2c (33%), vt2c (18%), vt1vt2 (6%), vt2d-O118 (6%) és 

vt2 (3%). Az O157 típusú izolátumok leggyakrabban a vt1vt2c toxin 

génkombinációt hordozták, a HUS kialakulásában pedig a vt2 toxin 

játszott szerepet.  

Az antibiotikum-érzékenységi vizsgálat alapján, egy izolátum sem 

mutatott ESBL-fenotípust, vagy 5-nél több antibiotikummal 

szembeni multirezisztenciát. Két O157-es törzs kivételével az összes 

O157-es több, mint 80%-os hasonlóságot mutatott, ami arra utal, 

hogy ugyanabba a genetikai csoportba tartoznak. Négy nem O157-es 

izolátum egy kisebb clustert alkotott.  

 

4.5. A 2005-2007 között izolált ESBL-termelő Escherichia coli 

törzsek szerotipizálása 

 

A 2005-2007 között referencia laboratóriumunkba érkezett ESBL-

termelő E. coli törzsek szerotipizálási eredményei az O25 (25%) és 

az O15 (8%) dominanciáját mutatták. Az O25-ös törzsek 

szúrópróbaszerű PCR vizsgálatai pedig igazolták, hogy 

megtalálhatóak köztük a világszerte elterjedt O25b-ST131-es klón 

tagjai. 

 11



5. Következtetések 

5.1. Mikroplate agglutinációs módszer O szerocsoport 

meghatározására 

 

Az E. coli referencia-laboratóriumokban világszerte ezt a módszert 

használják az O szerocsoport meghatározásához. A mikroplate 

módszer bevezetése metodikai egyszerűsítést jelent a hagyományos 

csőagglutinációs eljáráshoz képest. A módszer végleges bevezetése 

előtt azonban szükség van arra, hogy az összes savót az összes 

antigénnel bevizsgáljuk, valamint újra meg kell állapítani a savók 

homológ titerét, és azok esetleges keresztreakcióit. Ezt követően a 

módszer már biztonsággal alkalmazható a rutin laboratóriumi 

diagnosztikában is.  

 

5.2. Molekuláris módszerek bevezetése patogén Escherichia 

coli törzsek kimutatásában 

 

A székletmintákból a patogén E. coli törzseket korábban tenyésztéses 

és szerológiai módszerekkel mutattuk ki, esetenként állatoltással 

igazoltuk a patogenitásukat. Ezek mind költséges, idő- és 

munkaigényes módszerek, melyeket a DNS alapú technikák 

elterjedésével számos területen ki lehetett váltani molekulárbiológiai 

eljárásokkal. Vizsgálataim nagyrészt arra irányultak, hogy a patogén 
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E. coli törzsek kimutatásának lehetőségeit gyors és megbízható 

módszerek adaptálásával egészítsem ki. Ezek eredményei elősegítik 

a betegek célzott kezelését, és az esetleges járványok megfékezését. 

Mindezek mellett az általam elvégzett különféle tipizáló eljárások, 

valamint retrospektív vizsgálatok célja az volt, hogy bővítsük a hazai 

patogén E. coli törzsekkel kapcsolatos ismereteink körét, felismerjük 

a járványügyi szempontból jelentős tendenciákat és eredményesebb 

surveillance-rendszert építsünk ki. 

 

5.3. A verotoxin2 toxin két fontos altípusának meghatározása 

 

A toxintípusok és a megbetegedések súlyossága közötti 

összefüggések jól ismertek, és sokszorosan bizonyítottak. A 

legsúlyosabb megbetegedésekért a vt2, vt2c és a vt2d-O118-t termelő 

E. coli törzsek felelősek. A laboratóriumok maguk dönthetnek arról, 

hogy milyen típusú diagnosztikus PCR vizsgálatokat vezetnek be. 

Megítélésem szerint a kórkép prognózisában nagy jelentőséggel a 

VTEC törzsek vizsgálata során a toxintípus meghatározása bírhat. 
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5.4. A Magyarországon 2000-2006 között izolált verotoxin 

termelő Escherichia coli törzsek feno-, és genotípusos jellemzése 

 
A 7 év alatt kimutatott 33 verotoxin termelő törzs fenotípusos és 

genotípusos vizsgálata hasonló eredménnyel zárult, mint az európai 

és a világszerte készült, hasonló témájú tanulmányok. Az O157-es 

törzs bizonyult a leggyakoribbnak, melyek izolátumai között 

kiemelkedő rezisztencia-típust vagy ESBL-termelést nem észleltünk. 

A toxintípusok is az irodalmi adatoknak megfelelő arányban 

fordultak elő, és a súlyosabb megbetegedésekért is az ismert, 

jellemző szerocsoportok és a hozzájuk kapcsolódó verotoxin-típusok 

voltak felelősek. Az intimin-típusok között az eloszlás is a vártnak 

megfelelően alakult: az O157-ek a γ1-, az O26-ok a β1 altípust 

hordozták. PFGE módszerrel járványügyi kapcsolatot nem tudtunk 

igazolni az izolátumok között.  

Szembeötlő azonban, hogy a VTEC izolátumok száma hasonló 

területű és lakosságszámú európai országokkal, összehasonlítva 

Magyarországon szignifikánsan alacsonyabb, valamint, az, hogy míg 

2000 és 2005 között Európában az azonosított VTEC törzsek száma 

folyamatosan emelkedett, addig Magyarországon ez évről-évre 

csökkent. Ezen kívül a metodika hiányosságai miatt a nem-O157-es 

VTEC csoportok is valószínűleg alulreprezentáltak, így a kapott 

szerotípus arányok inkább tájékoztató jellegűek. 
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A vizsgálatok segítségével tehát fény derült bizonyos tendenciákra 

(csökkenő mintaszám és csökkenő diverzitás, alulreprezentáltság, 

hiányos protokollok), amelyeken a szakmai fórumok bevonásával 

mielőbb változtatni szeretnénk.  

 
5.5. A 2005-2007 között izolált ESBL-termelő Escherichia coli 

törzsek szerotipizálása 

 

A szerocsoport meghatározás, valamint a filogenetikai csoportba 

sorolás eredménye azt mutatta, hogy hasonlóan más országok 

adataihoz, Magyarországon is kiemelkedően magas számban jelentek 

meg az O25-ös szerocsoportú ESBL-termelő E. coli izolátumok. A 

világszerte elterjedt klón specifikus PCR vizsgálatokkal igazolni 

tudtuk, hogy a nálunk nagy számban megjelent O25-ös törzsek 

valóban a magas virulenciájú, B2 filogenetikai csoportba tartozó, 

CTX-M típusú ESBL-t hordozó, O25b-ST131-es klónba tartoznak, 

amely eredmény közegészségügyi szempontból is jelentős. 
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dromedarius) Europien Congress of Clinical Microbiology and 
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6.3. A disszertáció témájával nem kapcsolatos publikációk 

jegyzéke 
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átfertőzöttség 
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2000. OEK Tudományos ülés Budapest, 2001.03.06. 
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Biomedica Symposium 2004.03. 

 

Mag T (2007, 2008) Pestis, brucellózis, tularémia és malleus 

molekuláris biológiai diagnosztikája. Veszélyes kórokozók 

diagnosztizálása, Továbbképzés, OEK 
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