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1. Bevezetés 
 
A chlamydiák obligát intracelluláris baktériumok, két fázisból álló 

életciklusuk egyedülálló a prokarióták között. Képviselőik közül 

orvosi szempontból három faj bír jelentőséggel, melyek széles 

körben elterjedt emberi megbetegedéseket okoznak. Ezek közül a 

Chlamydia trachomatis világszerte az egyik leggyakoribb szexuális 

úton terjedő bakteriális kórokozó. Immundomináns antigénje, a 

MOMP tipizálása révén a kórokozónak 15 alap szerotípusát 

különítették el. A legnagyobb csoportot a világszerte elterjedt D-K 

szerotípusok képviselik, melyek urogenitális és újszülöttkori 

infekciókat okoznak. Az urogenitális C. trachomatis fertőzések 

prevalenciája országonként eltérő, és számos rizikófaktor függvénye. 

Ezek közül első helyen az életkor és a szexuális partnerek száma 

szerepel, de idetartozik a megfelelő védekezés hiánya, a 

rendszertelen óvszerhasználat és a korábbi fertőzés ténye is. 

Az egyes szerotípusok azonosítása genotipizáló módszerekkel 

lehetséges, ezek a vizsgálatok elsősorban epidemiológiai 

felmérésekhez nyújtanak segítséget. A genotipizáló metodikákat 

emellett klinikai vizsgálatokban, az egyes szerotípusok okozta 

fertőzések és a klinikai tünetek közötti összefüggések, valamint a 

szerotípusok patogenitásbeli eltéréseinek kutatásában alkalmazzák. 

Magyarországon a C. trachomatis fertőzés nem tartozik a 

bejelentendő szexuális úton terjedő fertőzések közé, így 

prevalenciájával kapcsolatban kevés adat áll rendelkezésre. Ezen 
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belül az egyes urogenitális C. trachomatis szerotípusok megoszlását 

hazánkban eddig még nem vizsgálták. 

A C. psittaci számos vadon élő madárfaj és háziszárnyas kórokozója. 

A fertőzés madarakról emberre terjedő, ritkán fatális kimenetelű 

légúti megbetegedéseket okoz. A psittacosis foglalkozási 

megbetegedés, a betegség kockázatának leginkább kitett személyek a 

madártenyésztők, háziszárnyas feldolgozó üzemek alkalmazottai, de 

a házi kedvencként tartott madarak is veszély forrásai lehetnek. 

Magyarországon 2005-ben két nagy járványt jelentettek, a fertőzés 

mindkét esetben baromfi feldolgozó üzemekben történt. A psittacosis 

a klinikai tünetek alapján nem különíthető el más, közösségben 

szerzett pneumoniás kórképektől, ezért a pontos diagnózis 

legfontosabb támpontja a potenciális madárkontaktus tisztázása. A 

specifikus szerológiai diagnosztikai vizsgálatok mellett a kórokozó 

közvetlen kimutatására szolgáló molekuláris módszerek súlyos 

esetekben a gyors diagnózis eszközei lehetnek. 

A C. pneumoniae rendszerint enyhe lefolyású légúti 

megbetegedéseket okoz, a fejlett országokban a területen szerzett 

pneumoniás esetek mintegy 10%-áért tehető felelőssé. A kórokozó az 

elmúlt húsz évben kitüntetett szerepet kapott az atherosclerosis 

kialakulását vizsgáló kutatásokban. A C. pneumoniae és az 

atherosclerosis közötti összefüggés bizonyítékait a szero-

epidemiológiai tanulmányokon kívül, elsősorban a kórokozó 
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atheromás érfalból történő közvetlen kimutatása, valamint az 

állatkísérletek jelentették. 

 
2. Célkitűzések 
 
2.1. C. trachomatis fertőzés prevalenciájának meghatározása, 

molekuláris tipizálása hazai veszélyeztetett populációban 
 
A magyar átlagpopulációban a C. trachomatis fertőzés 

prevalenciájával kapcsolatban kevés epidemiológiai adat áll 

rendelkezésre. A vizsgálat célja magas rizikócsoportot képviselő 

prostituált populációban a C. trachomatis kimutatása és 

prevalencájának meghatározása volt, valamint az urogenitális C. 

trachomatis szerotípusok azonosítása és megoszlásának 

meghatározása egy restrikciós fragmens hossz analízisen (RFLP) 

alapuló genotipizáló módszerrel. 

 
2.2. C. psittaci fertőzés igazolása molekuláris módszerekkel 

potenciális betegekben 
 
A C. psittaci fertőzés a klinikai tünetek alapján nehezen különíthető 

el más atípusos légúti fertőzésektől. A munka célja a szerológiai 

vizsgálatok eredményeinek alátámasztására alkalmas, a C. psittaci 

közvetlen és gyors kimutatására szolgáló molekuláris módszerek 

kidolgozása, valamint C. psittaci fertőzés következményeként 

elhunyt két beteg klinikai mintáiból a fertőzés, mint haláloki tényező 

igazolása volt. 
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2.3.  C. pneumoniae és az atherosclerosis kapcsolatának 
vizsgálata ballonkatéteres koszorúér-tágításon átesett 
betegpopulációban 

 
A szívkoszorúerekben kialakult atheromás plakkok által okozott 

érszűkületek a ballonkatéteres koszorúér-tágítási műtéti 

beavatkozással javíthatók. A vizsgálatok célja a plakkokban 

esetlegesen jelenlévő, perzisztáló C. pneumoniae és egyes vírusok 

fizikai behatást követő reaktiválódásának kimutatása volt.  

 
3. Módszerek 
 
3.1. C. trachomatis fertőzés prevalenciájának meghatározása, 

molekuláris tipizálása hazai veszélyeztetett populációban 
 
2006. január és július között, Budapesten és környékén végzett 

anonim szűrésből származó 484 prostituált endocervikális 

mintájának feldolgozására került sor. A mintákból a C. trachomatis 

DNS kimutatását a kórokozó extrakromoszómális plazmidjára 

tervezett PCR vizsgálattal végeztem.  

Az egyes C. trachomatis szerotípusok elkülönítése egy PCR alapú 

restrikciós fragmens hossz polimorfizmus (RFLP) analízisen alapuló 

genotipizáló technika alkalmazásával történt. A C. trachomatis 

plazmid PCR-rel detektált pozitív mintákat a MOMP fehérjét kódoló 

omp1 génre tervezett seminested PCR vizsgálaton futtattam le. Az 

omp1 PCR termékének restrikciós emésztését először az AluI 

restrikciós endonukleáz (Promega, Madison, USA) enzimmel 
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végeztem. Az azonos restrikciós mintázatú C-csoportba tartozó 

szerotípusokat a HinfI, EcoRI, DdeI (Promega) restrikciós 

endonukleázokkal, a D szerotípusok variánsait a CfoI (Promega) 

enzimmel különítettem el. A vizsgálatok beállításához szükséges 

referencia kontrollokat az egyes szerotípusokat képviselő C. 

trachomatis törzsekből tisztított DNS minták jelentették. 

 
3.2. C. psittaci fertőzés igazolása molekuláris módszerekkel 

potenciális betegekben 
 
Az első esetben egy 69 éves nőbeteg postmortem vérmintájának és 

tüdőszövet mintájának vizsgálata történt. A beteg nehézlégzéssel 

került kórházba. A háziorvos amoxicillin terápiát írt fel, ennek 

ellenére a beteg tünetei súlyosbodtak. A mellkasröntgen a bal 

tüdőfélben kiterjedt pleuropneumoniát igazolt. Még aznap intravénás 

ciprofloxacin terápiát kapott. Másnap a beteg nehézlégzése 

súlyosbodott, gépi lélegeztetésre szorult. Az antibiotikum-terápiát 

levofloxacin kezeléssel folytatták. Estére azonban a beteg 

bradycardizálódott, légzése leállt, ezt követően elhunyt. Etiológiai 

szempontból felmerült a psittacosis gyanúja, ugyanis a beteg egy 

Békés megyei baromfifeldolgozó üzem kopasztó részlegén volt 

alkalmazott.  

A második esetben egy 48 éves nőbetegtől származó minták 

vizsgálata készült el. A beteg két hete tartó köhögési tünetekkel járó 

lázas állapotban került kórházba. A mellkasröntgen-felvétel mindkét 
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tüdőfélben infiltrátumokat mutatott. A kórházi felvételkor kombinált, 

moxifloxacinból és amoxicillin-klavulánsavból álló antibiotikum-

terápiát indítottak. A beteget súlyos légzési elégtelenség és hypoxia 

kialakulása miatt két nap múlva az intenzív osztályra helyezték át, 

ahol gépi lélegeztetés vált szükségessé. A terápia clindamycin, 

ceftriaxon, rifampicin adásával egészült ki. A beteg egy Bács-Kiskun 

megyei baromfifeldolgozó üzem kopasztó részlegén dolgozott, 

emiatt merült fel a psittacosis gyanúja. A mikrobiológiai vizsgálatra 

natív vérmintát és bronchusváladékot küldtek. A beteg állapota 

tovább romlott, végül többszervi elégtelenség, tachycardia és 

hypoxia lépett fel, és a beteg elhunyt. A parenchimás szervekből 

(agy, tüdő, szív, máj, lép, vese) származó boncolási mintákat a 

vizsgálatig lefagyasztva tároltuk. 

A vérminták szerológiai vizsgálatát laboratóriumunk egy 

kereskedelmi forgalomban kapható mikroimmunfluoreszcens (MIF) 

teszttel (Focus Diagnostics, Cypress, USA) végezte. A C. psittaci 

DNS kimutatását a boncanyagokból és a bronchusváladékból két 

különböző génre tervezett PCR vizsgálattal végeztem. Ezek a C. 

psittaci MOMP antigént kódoló ompA génre tervezett nested PCR és 

a 60 kDa cisztein tartalmú külső membrán fehérje antigént kódoló 

Omp2 génre tervezett PCR vizsgálatok voltak. 
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3.3.  C. pneumoniae és az atherosclerosis kapcsolatának 
vizsgálata ballonkatéteres koszorúér-tágításon átesett 
betegpopulációban 

 
2003 folyamán a MÁV Kórház Kardiológiai osztályán instabil 

angina diagnózisával felvételre került, majd ballonkatéteres 

koszorúér-tágításon (percutaneus transluminal coronary angioplasty, 

PTCA) átesett páciensek közül 28 beteg, három időpontban levett 

vérmintáinak vizsgálatára került sor. A betegektől az első mintát 

minden esetben közvetlenül a műtét előtt, a második és harmadik 

vérmintát a műtétet követő 4. és 14. napon vették le. 

A C. pneumoniae DNS kimutatását a MOMP antigént kódoló ompA 

génre tervezett nested PCR vizsgálattal végeztem. A CMV DNS 

kimutatása az immediate early-exon-4 génre tervezett nested PCR 

vizsgálattal zajlott. A PCR vizsgálatok minden minta esetében a 

módszer érzékenységének növelése céljából öt párhuzamos 

reakcióban futottak le. A szérumminták C. pneumoniae IgA és IgG 

ellenanyagszintjeinek meghatározása egy kereskedelmi forgalomban 

kapható ELISA teszttel (NovaTec, Dietzenbach, Németország) 

történt. A CMV IgG, humán herpes simplex virus (HSV) IgG és 

Epstein-Barr virus (EBV) IgG szintek meghatározása szintén ELISA 

vizsgálatokkal lett kivitelezve. 

 



 9

4. Eredmények 
 
4.1. C. trachomatis fertőzés prevalenciájának meghatározása, 

molekuláris tipizálása hazai veszélyeztetett populációban 
 
A 484 endocervikális mintából 32 (6,6%) lett pozitív C. trachomatis 

plazmid PCR vizsgálattal. A C. trachomatis fertőzés és az életkor 

közötti összefüggés vizsgálatára összesen 275 prostituált életkor 

adata állt rendelkezésre. Ebben a csoportban az életkor 18-59 év 

közötti, az átlag életkor 27,5 év volt. A C. trachomatis fertőzés és az 

életkor között szignifikáns összefüggés volt kimutatható, a fiatalabb 

nőkben a C. trachomatis prevalenciája magasabb értéket mutatott. 

Az omp1 PCR alapú RFLP analízissel a 32 pozitív minta között hét 

különböző urogenitális C. trachomatis szerotípust sikerült 

elkülöníteni, melyek a kontroll törzsekkel megegyező restrikciós 

mintázatot adtak. Összességében a D szerotípus mutatkozott a 

leggyakoribbnak (11/32, 34,4%). A többi szerotípus prevalenciája 

csökkenő sorrendben a következő volt: E (7/32, 21,9%), F (6/32, 

18,8%), G (3/32, 9,4%), J (3/32, 9,4%), H (1/32, 3,1%), és I (1/32, 

3,1%). Az AluI hasítás eredményeként D szerotípusként azonosított 

mintákat CfoI restrikciós endonukleázos emésztéssel tovább 

vizsgálva egy minta adott eltérő restrikciós mintázatot, amely az 

úgynevezett D– variánsnak felelt meg. 
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4.2. C. psittaci fertőzés igazolása molekuláris módszerekkel 
potenciális betegekben 

 
Az első beteg postmortem vérmintájában a C. psittaci specifikus 

ellenanyagok közül az IgM 1:16 titerben, az IgG 1:512 titerben, az 

IgA 1:64 titerben volt detektálható. A második beteg vérmintájában 

C. psittaci specifikus IgM nem volt kimutatható, az IgG 1:256 

titerben, az IgA 1:32 titerben mutatott pozitivitást. 

A C. psittaci DNS kimutatása az első beteg postmortem 

tüdőszövetéből mind az ompA PCR-, mind az Omp2 PCR 

vizsgálattal pozitív eredményt adott. A második beteg 

bronchusváladékából ugyancsak sikerült C. psittaci DNS-t kimutatni 

mindkét módszerrel. A második beteg postmortem szervmintái közül 

egyedül a tüdőszövetben lehetett C. psittaci DNS-t detektálni a PCR 

vizsgálatokkal. 

 
4.3.  C. pneumoniae és az atherosclerosis kapcsolatának 

vizsgálata ballonkatéteres koszorúér-tágításon átesett 
betegpopulációban 

 
C. pneumoniae DNS-t a PTCA előtt levett vérminták közül egy 

esetben, a PTCA után levett minták közül három esetben sikerült 

kimutatni. CMV DNS a műtétet megelőzően egy mintában, a műtétet 

követően öt mintában volt detektálható. Ezek közül egyik minta sem 

volt pozitív egyidejűleg mindkét kórokozóra. A C. pneumoniae és a 

CMV DNS jelenléte valamint a PTCA beavatkozás közötti 
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összefüggés vizsgálatakor a kórokozó DNS-ek együttes jelenléte 

szignifikáns összefüggést mutatott. 

A betegek PTCA beavatkozás előtt, majd az azt követő 4. és 14. 

napon levett vérmintáiban a detektált ellenanyagszintekben, sem a C. 

pneumoniae, sem a többi vizsgált kórokozó esetében nem volt 

tapasztalható szignifikáns eltérés. 

 
5. Következtetések 
 
5.1. C. trachomatis fertőzés prevalenciájának meghatározása, 

molekuláris tipizálása hazai veszélyeztetett populációban 
 
C. trachomatis DNS kimutatásán alapuló közlemények eredményei 

szerint az európai országokban az urogenitális C. trachomatis 

fertőzés prevalenciája prostituáltak körében 10% alatt van. Ezzel az 

aránnyal jól korrelál a Magyarországon megfigyelt 6,6%-os 

prevalencia érték. A fiatalabb prostituáltak körében tapasztalt -húsz 

év alattiaknál 18,8%-os, a 20-29 évesek között 9,4%-os- magasabb 

prevalencia értékek, annak ellenére, hogy egy magas rizikójú 

csoportba tartozó populációból származnak, alátámasztják azt a 

tényt, amely szerint az életkor a C. trachomatis fertőzés egyik 

rizikófaktora. A genotipizálás eredményeként számos más külföldi 

vizsgálattal összhangban, a három leggyakoribb szerotípusnak a D, E 

és F mutatkozott, amelyek a C. trachomatis pozitív minták 75%-át 

képezték. Mindez arra utal, hogy a legtöbb urogenitális C. 

trachomatis fertőzésért mindössze ez a néhány szerotípus felelős. Az 
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egyes szerotípusok gyakoribb előfordulásának lehetséges 

magyarázatául kínálkozik, hogy ezek a szerotípusok sikeresebben 

kerülik meg az immunrendszert, ezáltal hosszabb ideig képesek 

perzisztálni, valamint eltérő virulenciával rendelkezhetnek. A 

dolgozatomban ismertetett, hazánkban elsőként végzett RFLP 

analízis alapú genotipizáló technika további epidemiológiai 

vizsgálatokban és a diagnosztikában is jól alkalmazható molekuláris 

metodika. A munkám során beállított molekuláris technikák jó alapot 

jelentenek további epidemiológiai felmérésekhez, az egyes 

populációkban cirkuláló C. trachomatis szerotípusok 

prevalenciájának meghatározásához. 

 
5.2. C. psittaci fertőzés igazolása molekuláris módszerekkel 

potenciális betegekben 
 
A C. psittaci fertőzés során gépi lélegeztetést igénylő, súlyos légzési 

elégtelenség kialakulása több esetleírásban megtalálható, aránylag 

ritka kórkép. A súlyos psittacosis kialakulásának legfőbb okai közt 

szerepel a madárkontaktus tényének kései tisztázása. A psittacosis 

kezelésére elsődlegesen választandó antibiotikum a doxycyclin. A 

bemutatott két esetben azonban a betegek kialakult pneumoniájának 

kezelésére a kórházi ellátás során először empirikus terápiát 

indítottak, amely hatástalannak bizonyult. Az első beteg esetében a 

magasabb életkor, a második beteg esetében a leromlott egészségi 
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állapot lehetett a betegség kimenetelét befolyásoló további kockázati 

tényező. 

A bemutatott első esetben csak a postmortem minták vizsgálatára 

volt lehetőség, azonban már a szerológiai eredmények, az 1:16 

titerben detektált specifikus IgM és a magas, 1:512 titerben detektált 

IgG, a klinikai képpel összhangban alátámasztotta a diagnózist. A 

tüdőszövetből a C. psittaci DNS kimutatása megerősítette a 

szerológiai eredményeket. A második esetben specifikus IgM 

jelenlétének hiányában a specifikus IgA nem minden esetben utal 

egyértelműen friss fertőzésre. Az ellenanyagtiterek változásának 

vizsgálatához egy második vérmintára lett volna szükség. A 

bronchusváladékból a C. psittaci DNS detektálása azonban 

megerősítette a diagnózist. 

A baromfifeldolgozó üzemek alkalmazottai a psittacosis 

vonatkozásában magas rizikójú csoportot képviselnek. Munkámban a 

klinikai kép és az anamnézis alapján felmerülő psittacosis gyanúját 

az általam kidolgozott molekuláris diagnosztikai módszerekkel 

sikerült alátámasztani, melyek a szerológiai vizsgálati eredményeket 

is megerősítették. A klinikai diagnózis felállításakor a lázzal járó 

légúti fertőzések vonatkozásában nem hagyható figyelmen kívül a C. 

psittaci fertőzés gyanúja, elsősorban a háziszárnyasok 

tenyésztésével, feldolgozásával foglalkozó vidékeken. 
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5.3.  C. pneumoniae és az atherosclerosis kapcsolatának 
vizsgálata ballonkatéteres koszorúér-tágításon átesett 
betegpopulációban 

 
PTCA műtét után, eredményeink alapján először sikerült kimutatni 

nagyobb arányú C. pneumoniae és a CMV DNS jelenlétét betegek 

perifériás vérmintáiban, amely alapján feltételezhető ezeknek a 

kórokozóknak a reaktivációja. Ennek ellenére a vizsgált patogének 

előfordulása alacsony prevalencia értéket mutatott. Lehetséges 

magyarázatot adhat erre, hogy a kórokozók a plakkban kis 

koncentrációban fordulnak elő, a műtétet követően nem a megfelelő 

időpontban történt a mintavétel, illetve a patogén nem volt jelen az 

atheromás plakkban. E megállapításokon kívül, további lehetséges 

okokhoz sorolható a PTCA eljárás kevésbé invazív volta, szemben az 

atherectomiával, amely nagyobb sérülést okozva az érfalban, 

nagyobb fokú patogén reaktivációhoz vezethet.  

A szerológiai eredmények vizsgálatunkban nem támasztották alá sem 

a C. pneumoniae, sem a többi vizsgált kórokozó PTCA beavatkozást 

követő reaktiválódásának hipotézisét. Ennek magyarázatául 

szolgálhat az átlagpopulációk magas C. pneumoniae és CMV 

szeropozitivitásának ténye, valamint a szeropozitív egyének között 

megfigyelhető magas ellenanyagszint előfordulása, melynek folytán 

a PTCA beavatkozást követő esetleges kisebb mértékű 

ellenanyagszint emelkedés szerológiailag már nem detektálható. A 

jelen megfigyelések alátámasztása céljából további vizsgálatokra, 
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elsősorban nagyobb betegcsoport mintáinak feldolgozására lenne 

szükség. Ellenanyagszint-változások további vizsgálata 

szempontjából a PTCA beavatkozást követően a gyakoribb, illetve 

hosszabb idő elteltével történő mintavétel nyújthat több információt. 
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