
A M
AGYAR IN

FEKTOLÓ
GIA

I É
S KLIN

IKAI

MIKROBIO
LÓ

GIA
I TÁ

RSASÁG

46. K
ONGRESSZUSA 

PROGRAMFÜZET

VELENCE 

 2018.  szeptember 27-29.



88

A Viekirax és az Exviera 
más gyógyszerekkel kombinációban 

a krónikus hepatitis C (CHC) 
kezelésére javasolt felnőtteknél

A tudománytól 
a gyógyulás 
mosolyáig

B  E  M  U  T  A  T  J  U  K  : 
Viekirax  +  Exviera:

szájon át szedhető, 
IFN-mentes kombináció ± ribavirin

krónikus GT1 és GT4 
HCV fertőzés kezelésére

• 97% SVR12 válaszarány az ajánlott séma szerint 
kezelt, GT1 HCV fertőzött betegpopulációban 
(n=1045/1075)1

• 12 hetes kezelési séma az 1b genotípusú HCV 
fertőzött nem cirrózisos vagy kompenzált cirrózisos, 
valamint 1a genotípusú HCV fertőzött nem cirrózi-
sos betegek esetén.1

• Következetesen magas gyógyulási arány több-
féle, az ajánlott séma szerint kezelt betegtípusban 

– akár a legnehezebben kezelhetők némelyikében 
is1

• 8 hetes kezelés megfontolandó korábban nem 
kezelt, 1b genotípussal fertőzött, minimális vagy 
középsúlyos fi brosisban szenvedő betegeknél1

AbbVie Kft.
1095 Budapest
Lechner Ödön fasor 7.
Tel:  +36 (1) 455-8600
Fax:  +36 (1) 455-8699

 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors 
azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

Viekirax 12,5 mg/75 mg/50 mg fi lmtabletta (ombitaszvir, paritaprevir, ritonavir): www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003839/human_med_001838.jsp&mid=
WC0b01ac058001d124
Exviera 250 mg fi lmtabletta (daszabuvir): www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003837/human_med_001833.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT OLVASSA EL A GYÓGYSZER ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁSÁT! 

Forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselete: AbbVie Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. Telefonszám: +36  1  455 8600

Exviera: A közfi nanszírozás alapjául elfogadott ár: 402 131 Ft. Térítési díj: 402 131 Ft. Forrás: www.neak.gov.hu. Letöltés: 2018.04.09. 
Az aktuális árak megtalálhatók a www.neak.hu oldalon. Az Exviera 2017. januártól tételes keretes fi nanszírozás keretében érhető el. 

Viekirax: A közfi nanszírozás alapjául elfogadott ár: 4  613  616 Ft. Térítési díj: 4  613  616 Ft. Forrás: www.neak.gov.hu. Letöltés: 2018.04.09. 
Az aktuális árak megtalálhatók a www.neak.hu oldalon. A Viekirax 2017. januártól tételes keretes fi nanszírozás keretében érhető el. 

Irodalom: 1. Viekirax és Exviera alkalmazási előírás HUHCV160031(3)a(1) · Lezárás dátuma: 2018.05.07.
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A kongresszus helyszíne 
  Velence Resort&Spa Hotel 
  2481 Velence, Béke u. 

Regisztráció  

A kongresszus helyszínén:
   2018. szept. 27. (csütörtök) 10:00 – 18:00
   2018. szept. 28. (péntek)  07:45 – 17:00
   2018. szept. 29. (szombat)  08:00 – 12:30

Kitűző  

  A kongresszus regisztrált résztvevői névvel ellátott kitűzőt kapnak.
  A programokon a kitűzőt viselők vehetnek részt.

Előadás időtartama

  Összefoglaló előadás 15’ , előadás 8’, poszter előadás 3’

Vetítésre szánt anyagát (poszter esetében max. 3 slide) a szekció kez-
dete előtt a technikus személyzetnek kérjük leadni!
A tudományos program szoros időbeosztása miatt tisztelettel kérjük 
az időtartamok  pontos betartására!

Poszterek ePoszter 

Kredit pont 50

Szállás  előzetes jelentkezés alapján. A szobák az érkezés napján 15:00 órától 
  foglalhatók el, azokat a távozás napján 10:00 óráig  kell elhagyni.

Étkezés  előzetes rendelés alapján étkezési jegy ellenében vehető igénybe

Parkolás a szálloda kamerával megfi gyelt parkolójában 



5

PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ
 2018. szeptember 27 – 29.

2018. szeptember 27. csütörtök

 12:30 – 13:00 Megnyitó
 13:00 – 15:45 Mikrobiológiai Szekció
 15:45 – 16:15 Szünet
 16:15 – 17:00 Az infektológia graduális és posztgraduális képzése hazánkban
 17:00 – 17:45  Pfi zer Szimpózium 1.
 17:45 – 18:05 MSD Szponzorált előadás
 18:05 – 18:20 Nyugat-nílusi vírus fertőzések

2018. szeptember 28. péntek 

 08:15 – 09:45 Bejelentett előadások
 09:45 – 10:00 Szünet
 10:00 – 10:50 Korszerű életfenntartó eljárások kapcsán kialakuló fertőzések
 10:50 – 11:00   Szünet
 11:00 – 11:30 Gerlóczy – emlékérem átadás
 11:30 – 12:00 dr. Szalka András Ösztöndíj átadás
 12:00 – 13:00 Ebédszünet
 13:00 – 13:40  MSD Szimpózium
 13:40 – 14:30 Infekciós szövődmények máj- illetve veseelégtelen betegekben
 14:30 – 14:50  Szünet
 14:50 – 15:35 Pfi zer Szimpózium 2.
 15:35 – 15:45 Szünet
 15:45 – 16:45 Egy év eredményei a mikrobiológiában és az infektológiában
 16:45 – 18:00 FIMSZ program 

2018. szeptember 29. szombat

 08:30 – 08:50 FIMSZ poszterszekció és program
 08:50 – 10:00 FIMSZ előadások és program
 10:00 – 10:10 Szünet
             10:10 – 10:30 Fresenius-Gilead Szimpózium 
 10:30 – 11:10 Vakcinológiai blokk
 11:10 – 12:10 Hepatológiai Szimpózium
 12:10 – 12:30 Szünet
 12:30 – 13:25 Poszter szekció
 13:25 – 14:00 Tesztírás

 A kongresszus zárása
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2018. SZEPTEMBER 27.  CSÜTÖRTÖK

12:30 Megnyitó

 Rókusz László elnök

 Mészáros Lajos főigazgató
 Szent Pantaleon Kórház, Dunaújváros

13:00 – 15:45 MIKROBIOLÓGIAI SZEKCIÓ

 MULTIREZISZTENS BAKTÉRIUMOK OKOZTA KOLONIZÁCIÓ SZŰRÉSE
 Üléselnök: Kristóf Katalin, Ludwig Endre

13:00 – 13:30 MRSA-, VRE-szűrés: mikrobiológiai protokoll

 Tóth Ákos

13:30 – 14:00 ESBL-, CRE-szűrés: mikrobiológiai protokoll

 Kristóf Katalin

14:00 – 14:30 Mi a teendő a klinikumban pozitív szűrési eredmény esetén?

 Rókusz László

14:30 – 15:00 Mi a teendő kritikus állapotú és immunszupprimált betegek 

pozitív szűrési eredménye esetén?

 Sinkó János

15:00 – 15:30 Multirezisztens baktériumok okozta kolonizáció: infekciókontroll 

vonatkozások

 Németh Irén 

15:30 –15:45 Diszkusszió

15:45 – 16:15 Szünet

16:15 – 16:45 Az infektológia graduális és posztgraduális képzése hazánkban

 Péterfi  Zoltán

16:45 – 17:00 Diszkusszió 
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17:00 – 17:45 PFIZER SZIMPÓZIUM 1.

17:00 – 17:20 A gépi lélegeztetés intenzív terápiás ellátásának kihívásai

 Csomós Ákos

17:20 – 17:40 A gépi lélegeztetéshez társult pneumonia kezelési lehetőségei

 Ludwig Endre

17:40 – 17:45  Diszkusszió

17:45 – 18:05 MSD SZPONZORÁLT ELŐADÁS 
 Történetek a börtönből

 Makara Mihály

18:05 – 18:20 Váratlan kiugrás a nyugat-nílusi vírus fertőzések számában - 

 laboratóriumi tapasztalatok

 Takács Mária

2018. SZEPTEMBER 28. PÉNTEK

08:15 – 09:45 BEJELENTETT ELŐADÁSOK 

 Üléselnök: Péterfi  Zoltán, Nikolova Radka

08:15 – 08:25 Multirezisztens nozokómiális kórokozók (MRK) – új „emerging” 

klónok

 Pászti Judit

08:25 – 08:35 Methicillin rezisztens Staphylococcus aureus járvány retrospektív 

kivizsgálása teljes genom szekvenálás alkalmazásával

 Ungvári Erika

08:35 – 08:45 EHEC, VTEC és HUS  gyanús  esetek  incidenciája  2013-2018  

között  –  a szerológiai tipizálás háttérbe szorulása

 Balázs Andrea
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08:45 – 08:55 Mátrix-asszisztált lézer deszorpciós, ionizációs, repülési 

idő mérésén alapuló tömegspektrometria (MALDI-TOF MS) 

alkalmazása a veszélyes bakteriális kórokozók diagnosztikájában

 Henczkó Judit

08:55 – 09:05 MRK fertőzött beteg rehabilitációs nehézségei

 Kuzmányi János Attila

09:05 – 09:15 A Krími-kongói vérzéses láz vírus magyarországi jelenlétének első 

szerológiai bizonyítéka felnőttekben

 Kis Zoltán

09:15 – 09:25 Mi lehet a recidiváló pneumónia hátterében?

 Kecskés Borbála

09:25 – 09:35 A vasculitisek diagnosztikai és terápiás nehézségei. 

A Dunaújvárosi Infektológiai osztályunkon vasculitis-el kezelt 

4 nőbeteg esetbemutatása

 Harsányi Emese

09:35 – 09:45  Helicobacter pylori update – 2018.

 Schuller János

09:45 – 10:00 Szünet
  

10:00 – 10:50 KORSZERŰ ÉLETFENNTARTÓ ELJÁRÁSOK KAPCSÁN KIALAKULÓ 

FERTŐZÉSEK

 Üléselnök: Ludwig Endre, Iványi Zsolt 

10:00 – 10:20 Életfenntartó technikák az intenzív terápiában 2018

 Iványi Zsolt

10:20 – 10:40 Infekciós kockázat, infektológiai megközelítés

 Ludwig Endre

10:40 – 10:50 Diszkusszió

10:50 – 11:00 Szünet
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11:00 – 11:30 GERLÓCZY-EMLÉKÉREM ÁTADÁS

 Rókusz László elnök
 
 Laudatio

 Ludwig Endre

 Mészner Zsófi a - Előadás

11:30 – 12:00 DR. SZALKA ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJ ÁTADÁS

 Rókusz László, Kuratórium Elnök
   
 Virális társfertőzés szerepe egy súlyos, gyermekkori, heveny 

encephalopátiás kórképben 

 Boros Ákos

 Külső membrán fehérje változással összefüggő colistin-

rezisztencia Klebsiella pneumoniae és Enterobacter asburiae 

baktériumokban 

 Kádár Béla

12:00-13:00 Ebédszünet

13:00 – 13:40 MSD SZIMPÓZIUM

13:00 – 13:20 Kiaknázatlan lehetőségek az antimikrobiális stewardship 

területén: valami Amerika? 
 Sinkó János

13:20 – 13:40 Antimikrobiális stewardship az intenzív osztályon: az infektológus 

szerepe

 Hermann Csaba

13:40 – 14:30 INFEKCIÓS SZÖVŐDMÉNYEK MÁJ- ILLETVE VESEELÉGTELEN 

BETEGEKBEN

 Üléselnök: Nagy László, Schuller János

13:40 - 14:00 Májcirrhosis gyakoribb infekciós szövődményei

 Schuller János
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14:00 –14:20 Kritikus állapotú, veseelégtelenségben szenvedő betegek 

infekcióinak kezelése

 Nagy László

14:20 – 14:30 Diszkusszió

14:30 – 14:50 Szünet

14:50 – 15:35  PFIZER SZIMPÓZIUM 2.

   
 Aktualitások a fonalasgomba infekciók ellátásában

 Sinkó János

15:35 – 15:45 Szünet

15:45 – 16:45 EGY ÉV EREDMÉNYEI A MIKROBIOLÓGIÁBAN ÉS AZ 

INFEKTOLÓGIÁBAN

15:45 –16:15 Tíz fontos közlemény a klinikai mikrobiológiában

 Kristóf Katalin 

16:15 – 16:45 Tíz fontos közlemény az infektológiában

 Rókusz László
   

16:45 – 18:00 FIMSZ PROGRAM ÉS NAGYVIZIT

 AKTUALITÁSOK

                        Vad Eszter

 NAGYVIZIT: interaktív esetbemutatások mentorok és fi atalok 

részvételével

 Mentorok: 

Kristóf Katalin, Hajdú Edit, Ludwig Endre, Schneider Ferenc

 Moderátor: 
Sinkó János 
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2018. SZEPTEMBER 29. SZOMBAT

08:30 – 08:50 FIATAL INFEKTOLÓGUSOK ÉS MIKOBIOLÓGUSOK SZERVEZETE 

(FIMSZ)

 POSZTERSZEKCIÓ ÉS PROGRAM

 Üléselnök: Vad Eszter, Szabó Bálint Gergely

08:30 – 08:35 A felnőttkori otthon szerzett neuroinfekciók epidemiológiai és 

klinikai jellemzői osztályunkon 2010 és 2016 között

 Fehér Zsuzsanna
 
08:35 – 08:40 Baktériumtelepek vizsgálata digitális holografi kus mikroszkóp 

segítségével

 Melegh Szilvia

08:40 – 08:45 Családi disznótor, avagy a szokások nem változnak. 

Hagyományőrző infektológiai esetbemutatás

 Dezsényi Balázs

08:45 – 08:50 Súlyos fertőzés hátterében álló ritka ok

 Szabó Anikó

08:50 – 10:00 FIATAL INFEKTOLÓGUSOK ÉS MIKOBIOLÓGUSOK SZERVEZETE 

(FIMSZ)

 ELŐADÁSOK ÉS PROGRAM

 Üléselnök: Nikolova Radka, Melegh Szilvia

08:50 – 09:00 Multirezisztens baktériumok által okozott húgyúti fertőzések 

klinikai és mikrobiológiai karakterisztikája felnőtt betegek 

körében: retrospektív, hazai multicentrikus obszervációs vizsgálat 

mikrobiológiai tanulságai (FIMSZ MDR-UTI vizsgálat)

 Kádár Béla

09:00 – 09:10 Multirezisztens baktériumok által okozott húgyúti fertőzések 

klinikai és mikrobiológiai karakterisztikája felnőtt betegek 

körében: retrospektív, hazai multicentrikus obszervációs vizsgálat 

klinikai tanulságai (FIMSZ MDR-UTI vizsgálat)

 Szabó Bálint Gergely
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09:10 – 09:20  Klebsiella pneumoniae izolátumok tipizálása MALDI-TOF MS 

segítségével 

 Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság Tudományos 
Pályázata 2018

 Melegh Szilvia

09:20 – 09:30 Weil-betegség osztályunkon 2015-2018 között

 Fehér Zsuzsanna

09:30 – 09:40 Szekunder bakteriális meningitisek

 Csilek András

09:40 – 09:50 A 2017/2018. évi infl uenzaszezon tanulságai gyermekbetegeink 

esetében – retrospektív obszervációs vizsgálat

 Tróbert-Sipos Diána

09:50 – 10:00 Kawasaki betegség Gyermekinfektológiai Osztályunkon 

2013-2017 között

 Pék Tamás

10:00-10:10 Szünet

10:10 – 10:30 FRESENIUS-GILEAD SZIMPÓZIUM

 Hol a helye az amphotericin B-nek napjaink antifungális 

terápiájában

 Sinkó János

10:30 – 11:10 VAKCINOLÓGIAI BLOKK

 Üléselnök: Mészner Zsófi a, Kulcsár Andrea

10:30 - 10:45 A hepatitisz B  vakcináció immunológiai háttere

 Scharek Petra

10:45 - 11:00 Rizikó állapotúak immunizációja hepatitisz B fertőzéssel szemben: 

saját tapasztalataink HIV fertőzött betegekkel

 Jekkel Csilla

11:00 - 11:10 Diszkusszió
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11:10 – 12:10 HEPATOLÓGIAI SZIMPÓZIUM

 Üléselnök: Schneider Ferenc, Makara Mihály

11:10 – 11:30 Hepatitis C- újdonságok

 Horváth Gábor

11:30 – 11:50 Hepatitis C – szűrések (mikor, kit, hogyan)

 Rókusz László

11:50 – 12:10 Szenvedélybetegségek – okok, szenvedélyek, betegségek

 Makara Mihály

12:10 – 12:30 Szünet

12:30 – 13:25 POSZTERSZEKCIÓ

 Üléselnök: Tusnádi Anna, Hajdú Edit

12:30 – 12:35 Alsó légúti mintákból izolált Stenotrophomonas maltophilia 

epidemiológiája és rezisztencia viszonyai 2008-2017 között

 Lázár Andrea

12:35 – 12:40 A Morganellaceae család jelentősége húgyúti infekciókban a SZTE 

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ fekvőbeteg intézeteiben

 Lázár Andrea

12:40 – 12:45 Szuprapubikus aspirációval nyert vizeletből izolált húgyúti 

patogének 10 éves retrospektív vizsgálata

 Lázár Andrea

12:45 – 12:50 Coxiella burnetii okozta endocarditis nyomában

 Serester Orsolya Katalin

12:50 – 12:55 Hepatitis C vírus halmozódás fi logenetikai vizsgálata Heves 

megyei kistelepüléseken

 Dencs Ágnes

12:55 – 13:00 HEV okozta májgyulladás esetei osztályunkon

 Kővágó Levente
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13:00 – 13:05 Tíz, húsz vagy száz, avagy az anti-HBs-mérés laboratóriumi 

problémái

 Tresó Bálint

13:05 – 13:10 Veleszületett cytomegalovírus fertőzések molekuláris 

diagnosztikája – esetismertetések

 Csiszár Csenge

13:10 – 13:15 CMV retinitis mikrobiológiai diagnosztikája – esetismertetés

 Barcsay Erzsébet

13:15 – 13:20 Sigma perforatio a hasfali tályog hátterében

 Al-Sheraji Mohamed

13:20 – 13:25 Magas szintű AmpC enzimet termelő Enterobacter cloacae okozta 

infektív endocarditis, avagy a halál 128 napja

 Almási István

13:25 – 14:00 Tesztírás

 A Konferencia zárása

 Rókusz László elnök
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VÁRATLAN KIUGRÁS A NYUGAT-NÍLUSI VÍRUS FERTŐZÉSEK 
SZÁMÁBAN – LABORATÓRIUMI TAPASZTALATOK

Nagy Anna1, Mezei Eszter2, Nagy Orsolya1, Koroknai Anita1, Szomor Katalin1, Rigó Zita1, 
Csonka Nikolett1, Kaposi Magdolna1, Takács Mária

1Országos Közegészségügyi Intézet, Virológiai Főosztály, Budapest
2Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kórházhigiénés és Járványügyi 

Felügyeleti Főosztály, Budapest

Bevezetés

A nyugat-nílusi vírus a Flaviviridae családba tartozó, elsősorban szúnyogcsípés által 
terjedő virális zoonózis. A fertőzések nagy része tünetmentesen zajlik, míg az esetek kb. 
20%-ában enyhébb kórlefolyás, a klasszikus értelemben vett nyugat-nílusi láz jellemző. 
A fertőzések kb. 1%-ában alakul ki az általában serosus meningitis vagy encephalitis ké-
pében zajló neurológiai tünetegyüttes.

Anyag és módszer

A diagnosztikai algoritmus különböző szerológiai és korszerű molekuláris módszere-
ket is magában foglalva követi a nemzetközi trendeket. A vizsgálatok vérsavóból, alva-
dásgátolt vérmintából, vizeletmintából, illetve, amennyiben egyébként is levételre kerül, 
liquorból végezhetők. 

Eredmények

2018. szeptember 7-ig bezárólag 134 hazai eredetű és 3 külföldről importált nyugat-
nílusi vírusfertőzés laboratóriumi vizsgálata zárult le, majd került bejelentésre az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványügyi Központba (ECDC). Az esetszám az ősz folyamán 
várhatóan tovább emelkedik. Eddig 29 esetben sikerült a vírus 2-es genetikai leszárma-
zási vonalát azonosítani. 

Következtetés

A referencialaboratórium 2004 óta rendelkezik hazai, humán nyugat-nílusi vírusfer-
tőzésekre vonatkozó adatokkal. A teljes szezonális időszakban eddig a legtöbb pozitív 
esetet (44) 2016-ban diagnosztizáltuk. Jelenleg a 2016-oshoz képest több mint három-
szoros, a tavalyi 23 összes esethez képest pedig hatszoros növekedés fi gyelhető meg. Az 
előző évekhez képest a legelső megbetegedések is négy héttel korábban jelentkeztek.  
A hazánkban tapasztalt kiugrás beleillik az Európa-szerte megfi gyelhető tendenciába, 
melynek okaira egyelőre csak feltételezések állnak rendelkezésre.



17

MULTIREZISZTENS NOZOKÓMIÁLIS KÓROKOZÓK (MRK) 
– ÚJ „EMERGING” KLÓNOK

Pászti Judit, Tóth Ákos, Damjanova Ivelina, Jánvári Laura, Lesinszki Virág

Országos Közegészségügyi Intézet (OKI), Budapest

Bevezetés

A MRK terjedése globális és hazai szinten egyre nagyobb problémaként jelenik meg, 
az általuk okozott infekciók, és járványok elősegítik e kórokozók terjedését. Ezért az 
„emerging” kórokozók felbukkanásának monitorozásában nagy szerepe van a korszerű 
molekuláris epidemiológiai vizsgálatoknak.

Anyag és módszer

Az OKI Nemzeti Referencia Laboratóriumaiba (NRL) érkezett vancomycin rezisztens 
Enterococcus faecium (VRE), MR Acinetobacter baumannii (MACI) és Escherichia coli 
ST131 izolátumok molekuláris epidemiológiai vizsgálatát végeztük el (specifi kusPCR-ek, 
PFGE,és szekvencia alapú módszerek) 

Eredmények

Az NBS adatai szerint az MRK-k között VRE aránya az 2016-ben 6,8%-ra, az NRL-ekben 
vizsgált törzsek száma ötszörösére növekedett. 2015-2017 között a VRE-k között klónvál-
tás következett be (ENTCO-075→ENTCO-008).

A MACI izolátumok között az NBS adatai szerint a karbapenem rezisztencia aránya 
több, mint kétszeresére nőtt 10 év alatt. Ennek magyarázata az OXA-72 típusú enzimet 
termelő klón (ST636) megjelenése. A vizsgálatok igazolják, hogy 2011-2016 között klón-
váltások történtek: EU-I→EU-II→ST636.

Az E. coliST131„új” generációjának képviselője, az ST131/C1-M27 klón a NRL-ban vizs-
gált izolátumok között 2015-ben 5, 2017-ben 11 megyei és több budapesti egészség-
ügyi intézményben kimutatható volt.

Következtetés

Az utóbbi években növekvő tendenciát mutat az MRK-k által okozott fertőzések elő-
fordulási gyakorisága, kórokozók rezisztencia arányai. 2012-2015 között klónváltások kö-
vetkeztében felbukkanó VRE, MACI, E. coli klónok a környezetel szemben ellenállóbbak, 
magas patogenitásúak, ami hozzájárul gyors terjedésükhöz. 
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METHICILLIN REZISZTENS STAPHYLOCOCCUS AUREUS JÁRVÁNY 
RETROSPEKTÍV KIVIZSGÁLÁSA TELJES GENOM SZEKVENÁLÁS 

ALKALMAZÁSÁVAL

Ungvári Erika1, Knausz Márta3, Schlakkerné Keszthelyi Ildikó3, Derzsy Noémi1, 
Tóth Ákos2

Országos Közegészségügyi Intézet, 1Fágtipizálási és molekuláris epidemiológiai osztály, 
2Bakteriológia I. Osztály, Budapest, 3Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

Bevezetés

 A methicillin rezisztens Staphylococcus aures (MRSA) hazánkban is az egyik legjelen-
tősebb nosocomiális kórokozó. Az elmúlt tíz évben az EMRSA-15 (D PFGE típus) klón tör-
zsei voltak a legelterjedtebbek, elsősorban a D6-os altípusúak. Vizsgálatunk célja az volt, 
hogy összehasonlítsuk a PFGE és a teljes genom szekvenáláson (WGS) alapuló tipizálás 
alkalmazhatóságát nosocomiális járvány esetén.

Anyag és módszer

2015-ben egy kórház idegsebészeti osztályán lezajlott MRSA járvány kivizsgálása 
(n=8) során 7 törzs azonos PFGE mintázatot (D6 altípus) mutatott. Ezzel egy időben, 
szintén D6-os altípusú MRSA okozott infekciót egy másik kórházban ápolt betegnél, akit 
a járvány során azonosított (mindkét kórházban dolgozó) egészségügyi dolgozó ápolt. 
Elvégeztük a járvány retrospektív vizsgálatát WGS-sel járványhoz tartozó (n=7) és adott 
kórházból származó epidemiológiailag független (n=6) D6-os altípusú izolátumokkal. 
A szekvenálást MiSeq (Illumina) platformon végeztük. A genomok összehasonlításához 
Seqsphere+ (Ridom) szoftvert használtuk.

Eredmények

A WGS alapján a járvány vizsgált törzsei két csoportba tartoztak. Négy összefüggő 
eset (két beteg, egy kolonizált ápolt, egy egészségügyi dolgozó) tartozott a járványhoz. 
Az egészségügyi dolgozó nem volt érintett az MRSA kórházak közötti átvitelében. Az 
epidemiológiailag független izolátumok vizsgálatai alapján több éven át perzisztáló, két 
kórház között cirkuláló MRSA törzsek valószínűsíthetők.

Következtetés

 A WGS alkalmazása klinikailag releváns időkereten belül a transzmissziós utak ponto-
sabb azonosítását biztosítja.



EHEC,  VTEC  ÉS  HUS  GYANÚS  ESETEK  INCIDENCIÁJA  2013-2018  
KÖZÖTT  –  A SZEROLÓGIAI TIPIZÁLÁS HÁTTÉRBE SZORULÁSA

Balázs  Andrea,  Mag  Tünde,  Tóth  Szilárd,  Henczkó  Judit,  
Hegedűsné  Richter Zsuzsanna

Országos  Közegészségügyi  Intézet,  KJMI  BMPT,  Bakteriológiai  II.  osztály,  
Enterális kórokozók Nemzeti Referencia Laboratóriuma

Bevezetés

A súlyos enterális és/vagy renális megbetegedéseket okozó enterohaemorrágiás és 
verocytotoxint  termelő  Escherichia  coli  törzsek  (EHEC,  VTEC)  legfontosabb  patogenitási 
markerei  a  verocytotoxinokat  (vtx1,  vtx2),  az  intimint  (eae)  és  az  enterohemolizint  
(ehly) kódoló  gének.  A  HUS  (hemolitikus  urémiás  szindróma)  iránydiagnózisával  vagy  
EHEC, VTEC gyanújával beküldött minták egyéb, nem fókuszban lévő kórokozók vonat-
kozásában történő vizsgálata is megfontolandó lenne (pl. verotoxin-termelő  Aeromonas 
spp. keresése).  

Anyagok  és  módszerek

Az  intézetünkbe  beküldött  baktériumtörzsek  karakterizálása  friss táptalajokra  tör-
ténő  átoltás,  a  székletminták  analízise  DNS  extrakció  után  in  house  PCR, valamint  
real-time  PCR  módszerekkel  történik  a  korábban  meghonosult  szerotipizálási mód-
szert  megelőzve.  A  patogenitási  markerek  molekuláris  detektálása  elengedhetetlen  
a diagnózis felállításához, a szerotipizálás ennek csupán pontosítója és kiegészítője. 

Eredmények

A  „klasszikus”  HUS  okozójaként  keresett  O157-es  szerotípus  2013-ban  9, 2014-ben  
5,  2015-ben  2,  2016-ban  3,  2017-ben  0,  2018-ban  idáig  2  alkalommal  volt izolálható,  
jelenléte  csökkenő  tendenciát  mutat.  Ugyanakkor  megfi gyelhető  a  nem-O157-es 
(O26, O91, O111, O86, O55, O73 stb.) szerotípusok dominanciája amellett, hogy sok eset-
ben a patogén törzs nem izolálható, vagy épp nem szerotipizálható.  

Következtetés

A  felsorolt  esetek  megerősítik  a  molekuláris  módszerek  létjogosultságát, nélkü-
lözhetetlenségét,  amelyek  palettáját  további,  a  törzsek karakterizálására  irányuló 
vizsgálattal szélesíthetjük a jövőben.
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MÁTRIX-ASSZISZTÁLT LÉZER DESZORPCIÓS, IONIZÁCIÓS, 
REPÜLÉSI IDŐ MÉRÉSÉN ALAPULÓ TÖMEGSPEKTROMETRIA 
(MALDI-TOF MS) ALKALMAZÁSA A VESZÉLYES BAKTERIÁLIS 

KÓROKOZÓK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN

Henczkó Judit1,2, Magyar Nóra1, Pályi Bernadett1, Róka Eszter4, Tóth Ákos3, Tóth Szilárd2, 
Balázs Andrea2, Mag Tünde2, Hegedűsné Richter Zsuzsa 2, Kienle Zsuzsa2, Kis Zoltán1

Országos Közegészségügyi Intézet, 1Nemzeti Biztonsági Laboratórium, 2Bakteriológiai II. 
Osztály, 3Bakteriológiai I. Osztály, 4Vízhigiénés Osztály, Budapest

Bevezetés 

A  3-as  kockázati  csoportba  tartozó  bakteriális  kórokozók  diagnosztikája  kiemelt 
közegészségügyi jelentőséggel bír. Gyorsreagálási  képességeink  fenntartása  szem-
pontjából elengedhetetlen a megbízható identifi káló módszerek  bevezetése, fejleszté-
se.  A  klasszikus mikrobiológiai-és molekuláris módszerek mellett egyre nagyobb hang-
súlyt  kap  a  MALDI-TOF  MS,  amelynek  alkalmazásával  a  tenyészetből  akár  néhány  
perc  alatt  elvé gez hető  az identifi kálás. Az előadás során bemutatásra kerülnek a la-
boratóriumunk által  alkalmazott inaktiválási  módszerek, valamint  a  pontos  species  
meghatározáshoz  szükséges  adatbázis optimalizálás menete.    

Anyag és módszer 

Vizsgálataink  során  a  törzsgyűjteményünkben  található  hazai-  és  nemzetközi törzs-
központokból  zármazó  törzseket  használtuk  fel:  Bacillus  anthracis,  Yersinia  pestis, 
Burkholderia mallei és Burkholderia pseudomallei, Brucella spp. Francisella spp.  

Eredmények 

Bevezetésre  kerültek  a  magas  patogenitású  kórokozókra  vonatkozó  speciális  biz-
tonsági előírásoknak megfelelő inaktiválási módszerek (trifl uorecetsavas TFA és etano-
los/hangyasavas módszer). A vizsgálatok alátámasztották, hogy  a  TFA  eredményesen 
alkalmazható a  Bacillus anthracis  inaktiválására  is.  Az  etanolos/hangyasavas  inaktiváció 
egyes  baktériumok  esetében  jobb  minőségű  spektrumokat  eredményezett  (Brucella  
spp. Yersinia  spp.).  A  gyári  adatbázist  optimalizáltuk  és  felvételre  kerültek  olyan  to-
vábbi speciesek, amelyek relevánsak diff erenciál diagnosztikai szempontból. Felépítésre 
került egy Magyarországon egyedülálló, megfelelően diszkriminatív veszélyes kórokozó 
adatbázis. 

Következtetések 

A  MALDI-TOF MS kiválóan alkalmazható a veszélyes  bakteriális  kórokozók  diff erenci-
ál diagnosztikájában.  Biztonságos,  gyors  és  költséghatékony  identifi kálást  tesz  lehe-
tővé, jelentősen lerövidíti a laboratóriumi diagnózis felállítását, ezáltal  növeli  a  beteg-
biztonságot hazánkban.  



21

MRK FERTŐZÖTT BETEG REHABILITÁCIÓS NEHÉZSÉGEI

Kuzmányi János 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest

MRK, rehabilitáció, veszély

Az egyre fejlődő orvostudomány, az egyre invazívabb beavatkozások, az egyre rosz-
szabb humán erőforrás, a széles spektrumú antibiotikumok használata súlyosabbnál sú-
lyosabb nozokomiális fertőzéshez vezetnek. Az OORI Agysérültek Rehabilitációs Osztály 
Korai Részlegére érkező betegek szinte kivétel nélkül valamilyen behurcolt nozokomiális 
fertőzéssel vagy kolonizációval érkeznek. A leromlott általános állapot, alultápláltság, 
dekubitusz, a rossz immunvédekezés miatt a megbetegedések súlyosabb formában 
zajlanak, sokszor ellehetetlenítve a rehabilitálást. A megfelelő infekciókontroll mellett, 
a kórokozók mielőbbi kimutatása, a beteg érkezésekor levett szűrővizsgálatok, a beteg 
elkülönítése segíti a biztonságos betegellátást,rehabilitálást. A higiénés rendszabályok 
betartása, a dekubitusz kezelési stratégiája, a tracheostoma kezelésének protokollja, 
megfelelő táplálás, a célzott antibiotikum adása meghozza az elvárt eredményeket. Az 
infekciókontroll bevezetésével a felderített esetek száma nőtt, azonban a fertőzések ke-
zelésének időtartama lerövidült, egyben csökkent a súlyos kimenetelű infekciók aránya.
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A KRÍMI-KONGÓI VÉRZÉSES LÁZ VÍRUS MAGYARORSZÁGI 
JELENLÉTÉNEK ELSŐ SZEROLÓGIAI BIZONYÍTÉKA FELNŐTTEKBEN

Magyar Nóra1,2, Pályi Bernadett1,2, Barabás Éva3, Nagy Anna2, Henczkó Judit1, 
Damjanova Ivelina4, Takács Mária2, Kis Zoltán1,2

1Országos Közegészségügyi Intézet, Nemzeti Biztonsági Laboratórium, 
2Országos Közegészségügyi Intézet, Virológiai Főosztály, 3Országos Vérellátó Szolgálat, 

4Országos Közegészségügyi Intézet, Bakteriológiai, Mikológiai, Parazitológiai és Tipizáló 
Főosztály, Budapest

Bevezetés

A legmagasabb veszélyességi csoportba tartozó Krími-kongói vérzéses láz vírusa 
(CCHFV) emberben tünetmentestől a rendkívül súlyos, akár 30%-os halálozással járó 
vérzéses megbetegedést okozhat. A kórokozó elsődleges vektora a Hyalomma család-
ba tartozó kullancsok, amelyek már Magyarországon is megjelentek. Hazánkban a vírus 
jelenlétének szerológiai bizonyítékait mezei nyulakban már kimutatták, humán megbe-
tegedés még nem fordult elő. Célunk egy pilot szeroepidemiológiai szűrés keretében a 
magyarországi véradók körében a CCHFV-specifi kus IgG előfordulásának felmérése.

Anyag és módszer

A reprezentatív vizsgálatba összesen 2700 önkéntes véradót vontunk be a hazai 
demográfi ai adatokat fi gyelembe véve. CCHFV-specifi kus IgG jelenlétét a Nemze-
ti Biztonsági Laboratóriumban készített és verifi kált, teljes vírust tartalmazó indirekt 
immunfl uoreszcenciás lemezek segítségével mutattuk ki. Megerősítésre kereskedelmi 
forgalomba kapható CCHFV ELISA kittet használtunk. 

Eredmények

Tizenkét szeropozitív személyt (9 férfi , 3 nő) találtunk 8 megyében. A legmagasabb 
prevalencia Jász-Nagykun-Szolnok (2,97%) és Vas megyében (2,38%) fordult elő. A 
szeropozitív személyek 58,33%-a 18-35 éves korosztályból került ki. 

Következtetés

Eredményeink az első validált szerológiai bizonyítékai a CCHFV magyarországi jelen-
létének humán populációban. A tünetmentes fertőzések felvetik az apatogén CCHFV 
jelenlétét, pontosabb adatokhoz a rizikócsoportok szűrésére, szabadtartású állatállo-
mányra fókuszáló szerosurveillance-ra, kullancs surveillance-ra valamint a cirkuláló vírus 
izolálására és karakterizálására lenne szükség. Fontos a klinikusok és a kockázati csoport-
ba tartozók fi gyelmének felhívása a CCHFV jelentette veszélyekre. 
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MI LEHET A RECIDIVÁLÓ PNEUMÓNIA HÁTTERÉBEN?

Kecskés Borbála

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet, Infektológiai osztály, Dunaújváros

A dunaújvárosi infektológiai osztályon az egyik leggyakrabban előforduló kórkép a te-
rületen szerzett pneumónia, ezen belül is a recidiváló pneumónia.

Az előadó 3 eseten keresztül ismerteti a recidiváló pneumónia oki, diagnosztikai és 
terápiás nehézségeit.

Az első esetben, a két éven keresztül visszatérő pneumónia hátterében, idegentest 
aspiráció igazolódott.

A második esetben, a Streptococcus Pneumonae okozta pneumónia kezelése során, 
veleszületett immunhiány derült ki.

A harmadik, hemodializált betegnél, kezdetben vasculitises tünetek zajlottak, majd 
az elvégzett bronchoscopia vizsgálat tuberculosist diagnosztizált. Az antituberculotikus 
kezelés ellenére a beteg exitált. A szövettan laphám irányú diff erenciációt mutató 
carcinomát igazolt.

Az előadó kiemeli a recidiváló pneumónia diff erenciáldiagnosztika jelentőségét. A 
pneumóniák hátterében gyakran a gyulladásos folyamat, neoplasma, tuberculosis mel-
lett, idegentest aspiráció, valamint immunológiai kórképek еlőfordulására is gondolni 
kell.
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A VASCULITISEK DIAGNOSZTIKAI ÉS TERÁPIÁS NEHÉZSÉGEI.
A DUNAÚJVÁROSI INFEKTOLÓGIAI OSZTÁLYUNKON 

VASCULITIS-EL KEZELT 4 NŐBETEG ESETBEMUTATÁSA

Harsányi Emese1, Kővágó Levente1, Halmai Richárd2  

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros, 1Infektológia, 2 Nefrológia 
Dunaújváros

Vasculitisnek nevezzük az erek gyulladásos megbetegedését, mely számos szervet 
érinthet. A vasulitisek osztályozhatók az erek mérete, a gyulladás jellege és szervi lokali-
záció szerint. A kiváltó ok meghatározása olykor anamnesis és fi zikális vizsgálat után is le-
hetséges. A szerzők 4 olyan esetet mutatnak be, melyek közös jellemzője a bőrre-, főként 
alsó végtagra lokalizált vasculitis volt, de etiológiában , kórlefolyásban, későbbi szervi 
érintettségben és gyógyulásban eltérőek voltak. Az első, 43 éves nőbeteget elhúzódó 
(2-3 év), recidiváló jelleggel előforduló vasculitis, a második, 76 éves nőbeteget kontakt 
dermatitis mellet észlelt vasculitis miatt hospitalizáltuk. A harmadik, 77 éves nőbeteg 
lábszárain észlelt vasculitis során Schönlein-Henoch purpura, Ig A kiváltott vasculitis iga-
zolódott, a szteroid kezelés leépítésekor recidiva, vesefunkció romlás jelentkezett. A ne-
gyedik, 74 éves nőbeteg vasculitise elektrofi ziológiai vizsgálatot követően jelentkezett 
pericarditis és mikroszkópos haematuria kíséretében. Valamennyi esetet tanulságosnak 
tartjuk, mert annak ellenére, hogy a szisztémás szteroid kezelés mellett valamennyi bőr-
re lokalizált tünet gyorsan regrediált, a más szervi (esetükben renális) lokalizáció szoros 
ellenőrzése elengedhetetlen volt a betegek gyógyulása szempontjából. A páciensek je-
lenleg is nefrológiai és immunológiai gondozás alatt állnak.
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HELICOBACTER PYLORI  UPDATE – 2018.

Schuller János

Uzsoki Utcai Kórház Hepatológiai Ambulancia; Róbert Magánkórház

Bár már 1875-ben Böttcher német kutató felfedezte emberi gyomorfekély alapján spi-
rális baktériumok jelenlétét és felvetette azok esetleges kóroki szerepét, mégis, R. Warren 
és B Marshall voltak azok, akik az 1970-es években tudományosan igazolták, hogy az 
akkor még Campylobacter pylori-nak elnevezett baktérium chronicus gastritist okoz. A 
további kutatások tisztázták, hogy a baktérium által indukált és fenntartott gyulladás 
előmozdítja a fekélyképződést és döntő tényező abban, hogy a hatékony gyomorsav 
szekréció gátló kezelésre gyógyuló betegek jelentős részében a fekély recidivája kö-
vetkezzen be. Kiderült az is, hogy a Helicobacter pylori az infekciók kb. 5%-ában corpus 
predominans atrophiás gastritit okoz. Ezen esetek kb. 40 %-ában intestinalis metaplasia 
alakul ki, azok talaján pedig kb. 8 %-ban dysplasia fejlődik ki. A dysplasiás esetek kb. 2%-
ából fejlődik ki gyomorrák. Az is kiderült, hogy a baktérium által fenntartott chronicus 
gyulladás a gyomor non-Hodgkin lymphomáját is okozhatja; sőt, ezen betegség korai 
stádiumában a baktérium sikeres eradikációja a gyomorból önmagában elég lehet a 
malignus betegség gyógyulásához.

Ahogyan az már lenni szokott az orvostudományban, az új eredményeken felbuzdulva 
számtalan betegségben felvetették és felvetik ma is a Helicobacter pylori potenciális kór-
oki szerepét. Az előadásban áttekintjük azokat a betegségeket, amelyekben ez a kóroki 
szerep valóban bizonyí-tottnak látszik. Ide tartozik a gyomor- és nyombélfekély, a gyo-
mor carcinoma, a gyomor lymphoma, a más okkal nem magyarázható vashiányos vér-
szegénység, az immunthrombopenia és az anaemia perniciosa. Röviden megmutatjuk 
azokat a betegségeket, amelyekkel kapcsolatban érdekes adatok valószínűsítik a bak-
tériumnak legalább mint kofaktornak a szerepét, és azt a hosszú listát is, amely azokat 
a betegségeket tartalmazza, amelyekben felmerült, de egyáltalán nem bizonyított ez a 
szerep.

Az előadás harmadik részében összefoglaljuk a terápiás rezsimeket, felhívjuk a fi gyel-
met arra a tényre, hogy mennyire kevés adatunk van a kórokozó rezisztenciájáról és arra 
is, hogy a kellően meg nem alapozott eradikációs kezeléssel egyfelől fokozzuk a baktéri-
um rezisztenciáját, másfelől potenciálisan súlyos szövődményeknek tesszük ki a beteget.
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VIRÁLIS TÁRSFERTŐZÉS SZEREPE EGY SÚLYOS, GYERMEKKORI, 
HEVENY ENCEPHALOPÁTIÁS KÓRKÉPBEN

Boros Ákos1,2, Pankovics Péter1,2, Kőmíves Sándor3, Liptai Zoltán3, Dobner Sarolta3, 
Ujhelyi Enikő3, Várallyay György4, Zsidegh Petra5, Bolba Nóra1,2, Reuter Gábor1,2

1Baranya Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, Laboratóriumi Osztály, 
Mikrobiológiai Laboratórium, 2Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, 

Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, Pécs, 3Egyesített Szent István és Szent 
László Kórház, 4Semmelweis Egyetem, MR Kutatóközpont, 5Semmelweis Egyetem, I. Sz. 

Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

A különböző mikrobiális fertőzések hasonló tünetekkel járhatnak, valamint elfedhe-
tik egyes alapbetegségek (pl. anyagcserezavarok) tüneteit is, mindez gyakran megne-
hezíti az oki diagnózis felállítását. Mindemellett a tünetekért (akár csak részben) felelős 
első kórokozó azonosítása után gyakran nem kerül sor további diagnosztikai vizsgá-
latokra, így az esetleges társ-fertőzések, illetve megbúvó anyagcserezavarok, melyek 
ténylegesen felelőssé tehetőek a tünetékért rejtve maradhatnak. Ebben az esetismer-
tetésben egy – korábban egészséges - 6 éves, súlyos/életveszélyes állapotú, heveny 
encephalopátiás beteg gyermek, kéthetes kórházi kezelést igénylő betegségének 
részletes kronológiai lefolyását, tünettanát és elvégzett laboratóriumi vizsgálatait is-
mertetjük. A szerencsés kimenetelű betegség fő tünetei a visszatérő hányás (hasmenés 
nélkül), metabolikus acidózis, eszméletvesztés, görcsrohamok és keringési összeomlás 
voltak. A különböző mintákon elvégzett RT-PCR, tömegspektrometriai és gén-, vala-
mint vírusgenom-szekvenálási módszerek segítségével sikerült az eset pontos etiológiai 
hátteréül szolgáló coxsackievírus A5 (CV-A5, Picornaviridae) és norovírus GII.4 (NoV, 
Caliciviridae) társ-fertőzést, valamint egy öröklött anyagcserezavart (juharszirup vizelet 
betegség/maple syrup urine disease (MSUD) azonosítani. Vélhetően a CV-A5/NoV GII.4 
társ-fertőzés okozta trigger vezetett a beteg első 6 évéig megbújó, elágazó láncú ami-
nosavak lebontási zavarát okozó súlyos, örökletes anyagcserezavar megjelenéséhez. Az 
eset jó példa arra, hogy a különböző diagnosztikai vizsgálatokat végző laboratóriumok 
és a klinikusok sikeres együttműködése nélkül nem kaphatunk pontos képet komplex 
betegségek valós etiológiai hátteréről.
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KÜLSŐ MEMBRÁN FEHÉRJE VÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ 
COLISTIN-REZISZTENCIA

KLEBSIELLA PNEUMONIAE ÉS ENTEROBACTER ASBURIAE 
BAKTÉRIUMOKBAN

Kádár Béla1, Kocsis Béla1, Tóth Ákos2,3, Kristóf Katalin4, Felső Péter5, Kocsis Béla5, 
Böddi Katalin6, Szabó Dóra1

1Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, 2I. Bakteriológiai Osztály, 
Országos Epidemiológiai Központ, Budapest, Magyarország, 3Európai Közegészségügyi 

Mikrobiológiai Képzési Program (European Program for Public Health Microbiology 
Training, EUPHEM), Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 

(European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), Stockholm, Svédország, 
4Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium, Laboratóriumi Medicina Intézet, 

Semmelweis Egyetem, Budapest,  5Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, 
Pécsi Tudományegyetem, 6Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, Pécsi Tudományegyetem, 

Pécs, Magyarország

A szerzett colistin-rezisztencia viszonylag új jelenség, amely a polymyxinek klinikai 
gyakorlatba való visszavezetésével került a fi gyelem fókuszába Kísérletsorozatunkban 
colistin-rezisztens Klebsiella pneumoniae és Enterobacter asburiae törzsek külső membrán 
fehérjéit vizsgáltuk. Az ST258-as klónba tartozó K. pneumoniae törzseket (egy colistin-
érzékeny és három colistin-rezisztens), valamint egy colistin-érzékeny E. asburiae törzs 
és colistin-heterorezisztens szubpopulációja voltak a vizsgálat tárgyai. A törzsek külső 
membrán fehérjéit (outer membrane protein, OMP) microchip-módszerrel analizáltuk. 
A külső membrán fehérjéket kétdimenziós gélelektroforézissel és gélen belüli emésztés-
sel szeparáltuk, majd tömegüket mátrix-asszisztált lézer deszorpciós, ionizaciós, repülési 
idő mérésen alapuló tömegspektrometriával (matrix-assisted laser desorption ionization 
time of flight/mass spectrometry, MALDI-TOF/MS) határoztuk meg.

A microchip-vizsgálat a colistin-rezisztens törzsekben egy kb. 16 kDa-os fehérjefrak-
ció hiányát mutatta. A MALDI-TOF/MS analízis a colistin-érzékeny K. pneumoniae törzs-
ben 16 kDa-os, LysM domain/BON szupercsaládba tartozó fehérjék és DNA starvation 
proteinek jelenlétét igazolta, míg ugyanezek a colistin-rezisztens törzsekből hiányoz-
tak, kimutathatóak voltak viszont OmpX és OmpW külső membrán fehérjék. A colistin-
érzékeny E. asburiae törzsből OmpC-t és OmpW-t, míg a colistin-rezisztensből OmpA-t 
és OmpX-et és azonosítottunk. Kutatásunk során kimutattuk, hogy különbség van a 
colistin-érzékeny és colistin-rezisztens törzsek külső membrán fehérjéinek összetételé-
ben. A colistin-rezisztens törzsek által expresszált fehérjék fő funkciói az antibiotikumok 
sejtből való eltávolítása, valamint védelem a gazdaszervezet endogén antimikrobiális 
fehérjéivel szemben.
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A FELNŐTTKORI OTTHON SZERZETT NEUROINFEKCIÓK 
EPIDEMIOLÓGIAI ÉS KLINIKAI JELLEMZŐI OSZTÁLYUNKON 2010 

ÉS 2016 KÖZÖTT

Fehér Zsuzsanna1, Toldy Erzsébet2, Schneider Ferenc1

1Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Infektológiai Osztály, 
2Központi Laboratórium

Bevezetés 
A diagnosztikai lehetőségek fejlődése és a rendelkezésünkre álló antimikróbás szerek 

ellenére a neuroinfekciók jelenleg is magas letalitással járó kórképek. 

Célkitűzés 

A retrospektív vizsgálat célja volt felmérni az otthon szerzett neuroinfekciók epidemi-
ológiai és klinikai jellemzőit 2010 és 2016 között a Markusovszky Egyetemi Oktatókór-
házban. 

Módszer 

Dokumentumelemzés során 176 betegnél rögzítettük az életkort, nemet, immunoló-
giai státuszt, klinikai és laboratóriumi jellemzőket, etiológiát, CT/MR leletet, kimenetelt. 
Az adatokat két korcsoport (<65év és >65év) összehasonlításával elemeztük. 

Eredmény

 81 bakteriális, 91 virális, 1 parazitás és 3 kevert neuroinfekció fordult elő. A bizonyí-
tott kórokozók a gyakoriság sorrendjében a Pneumococcus, a Borrelia burgdorferi, a 
kullancsencephalitis, a herpes simplex vírus és az enterovírus volt. Az esetek 40%-ában 
az etiológia ismeretlen maradt. Az incidencia a 7 év alatt változó volt: 6-12/100000fő/év, 
a letalitás 6,5 – 18,5% között mozgott. Az idősek körében szignifi kánsan gyakrabban for-
dult elő immunkompromittáló tényező, alacsony felvételi Glasgow Kóma Skála érték, és 
tudatzavar. A kimenetelt statisztikailag befolyásolta az idős életkor, az immunológiailag 
sérült státusz és az alacsony felvételi Glasgow Kóma Skála érték. 

Következtetés 

Vizsgálatunk pontos epidemiológiai és klinikai jellemzést tett lehetővé a régiónkban 
előforduló neuroinfekciókról. A Pneumococcus vezető szerepe bizonyítható, illetve me-
gyénkben gyakrabban fordul elő kullancsencephalitis az országos átlaghoz képest. 
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BAKTÉRIUMTELEPEK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS HOLOGRAFIKUS 
MIKROSZKÓP SEGÍTSÉGÉVEL

Melegh Szilvia1, Barcza Szilvia2, Puskás Dániel2, Mendler János2, Maróti Péter2, 
Kovács Krisztina1, Nyul Adrienn1, Mestyán Gyula1

1Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani 
Intézet, Bakteriológiai Diagnosztikai és Kórházhigiénés Laboratórium,

2Pécsi Tudományegyetem, 3D Projekt, Pécs

Bevezetés

A mikrobiológiai diagnosztika egyik alapmódszere a baktériumok tenyésztése, azon-
ban a jellegzetes telepmorfológia megfi gyelése még a gyorsan növő baktériumok ese-
tében is 16-18 óra inkubáció után lehetséges. A szabad szemmel történő vizsgálathoz 
képest hamarabb válhat értékelhetővé a telepekre jellemző struktúra, ha azokat mik-
roszkóp segítségével tanulmányozzuk. A hagyományos, optikai lencséket alkalmazó 
fénymikroszkóphoz képest egy digitális holografi kus mikroszkóp (DHM) több informá-
ció rögzítésére képes, és egyúttal a tárgy képének háromdimenziós rekonstrukciójára is 
lehetőséget kínál. Vizsgálatunk célja egy olyan DHM prototípus megépítése volt, mely 
alkalmas a mikrokolóniák hologramjainak rögzítésére.

Anyag és módszer

A DHM fényforrásaként vörös lézert használtunk. A hologramok rögzítése CMOS 
(complementary metal-oxide semiconductor) szenzor segítségével történt. A szerke-
zeti vázat 3D nyomtatóval gyártott komponensek adták. A vizsgálathoz Escherichia coli 
ATCC25922 és Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 törzseket használtunk. A baktériu-
mokat vékony és vastag agar táptalajon tenyésztettük 16-18 illetve 6-8 órán keresztül. A 
hologramok rekonstrukciója HoloPy software csomag segítségével történt.

Eredmények

A rekonstruált fázis és amplitúdó képeken fajra jellemző optikai jegyek voltak meg-
fi gyelhetőek. Az E. coli esetében szabályos kerek telepek, és belső gyűrűszerű struktú-
ra volt látható. A P. aeruginosa mikrokolóniáira szabálytalan szél és homogénebb belső 
szerkezet volt jellemző.

Következtetés

A módszer ígéretes, azonban a képminőség javítása érdekében a DHM és a tenyésztési 
módszereink további fejlesztést igényelnek.
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CSALÁDI DISZNÓTOR, AVAGY A SZOKÁSOK NEM VÁLTOZNAK. 
HAGYOMÁNYŐRZŐ  INFEKTOLÓGIAI ESETBEMUTATÁS

Dezsényi Balázs1, Szabó Bálint Gergely1, Danka József2, Ocskay László1, Bor László3, 
Csepregi András4, Babarczi Edit5,  Petrovicz Edina1, Budai József1

1DélPesti Centrum Kórház; Országos Heamatológiai és Infektológiai Intézet, 
2Infektológia, Országos Közegészségügyi Intézet, Parazitológiai Osztály, 

3DélPesti Centrum Kórház; Országos Heamatológiai és Infektológiai Intézet, Sebészet, 
4Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Felnőtt Kardiológiai Osztály, 

5Országos Heamatológiai és Infektológiai Intézet, Patológia, Budapest

Vizes hasmenés és izomfájdalmak miatt vettünk fel egy 41 éves nőbeteget, aki a pana-
szok kezdete előtt családi disznótoron vett részt, ahol mások is megbetegedtek. Fizikális 
vizsgálattal periorbitalis oedemát és myalgiát tapasztaltunk. Laboratóriumi vizsgálattal 
eosinophiliát, CK, LDH emelkedést, és hypalbuminaemiát detektáltunk. A klinikum és az 
epidemiológiai adatok trichinellosisra utaltak. 22. napon post infectionem levett savó sze-
rológiai vizsgálata Trichinellára kétes pozitív eredményt adott, ezért és a kezelés ellenére 
fennálló tartós láz miatt izombiopsiát végeztünk. A szövettan által leírt granulomatosus 
myositis és a 62. napon post infectionem megismételt szerológiai vizsgálat végül igazol-
ta a trichinellosist. A kórlefolyás során szívizomérintettségre utaló necroenzimkiáramlást 
tapasztaltunk, amit myocarditisre utaló tünet illetve EKG eltérés nem kísért. Közel 100 
évvel ezelőtt hasonló kezdetű esetleírással találkozhatunk. A trichinellosis akkor 5 halá-
los áldozatot követelt.

Egy Pest környéki uradalomban (Ercsi) 45 éves vadőr és családja (…) bár nem egy időben, 
de hasonló körülmények között betegedtek meg. Elsőnek 1925.dec.19-én az apa és 15 éves 
fi ánál gyengeség és főfájás mellett 8-12-szeri székürítés állott be, (…) közvetlen a megbe-
tegedés előtti napokban a család disznótort ült, (…) melyen – bár a családtagok tagadták 
– egy beteg kinézésű malacot is levágtak. Ezek szerint a kezelőorvos igazoltnak vélte a hús-
mérgezés esetét. (Schaffl  er J. és Bézi I., Orvosi Hetilap 1926. 27/70; 715-720)
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SÚLYOS FERTŐZÉS HÁTTERÉBEN ÁLLÓ RITKA OK

Szabó Anikó

SZTE Gyermekklinika, Szeged

Esetbemutatásunkban egy 2 éves, immunhiánnyal diagnosztizált kisfi ú történetét sze-
retnénk ismertetni. 

6 hónapos korában került klinikánkra súlyos pneumonitis miatt, melynek hátterében 
Pneumocystis carinii fertőzés igazolódott. Kombinált antibiotikus kezelés mellett gyógy-
ultan adták haza pulmonológiai osztályunkról, ezt követően 2 éves kora körül kerültek 
immunológiai ambulanciánkra. 

Immunológiai kivizsgálása során X-hez kötött hyper IgM szindrómát diagnosztizál-
tunk.

Az XHIGM (CD40L defektus) egy ritka, kombinált immunhiány, amely a fi úkat érinti. 
Visszatérő légúti és opportunista fertőzés jellemzi, és az autoimmun betegségek sem 
ritkák.

Kezelésében a havonta adott immunglobulin pótlás és az opportunista fertőzések el-
leni védekezés nagyon fontos, de kuratív terápia az őssejt-transzplantáció. A mi esetünk-
ben, megfelelő előkészítése után, sikeres allogén őssejt transzplantáció történt.

A bemutatott eset kapcsán szeretnénk felhívni a fi gyelmet, hogy a súlyos, invazív 
vagy opportunista fertőzések esetén, mindig gondoljunk immunhiányra, illetve az 
infektológia és immunológia közötti szoros kapcsolat fontosságára is.
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MULTIREZISZTENS BAKTÉRIUMOK ÁLTAL OKOZOTT HÚGYÚTI 
FERTŐZÉSEK KLINIKAI ÉS MIKROBIOLÓGIAI KARAKTERISZTIKÁJA 

FELNŐTT BETEGEK KÖRÉBEN: RETROSPEKTÍV, HAZAI 
MULTICENTRIKUS OBSZERVÁCIÓS VIZSGÁLAT MIKROBIOLÓGIAI 

TANULSÁGAI (FIMSZ MDR-UTI VIZSGÁLAT)

Kádár Béla1,2,3, Szabó Bálint Gergely1,2,4, Nagy Éva Lívia1, Zentai Bernadett5, 
Fehér Zsuzsanna6, Vad Eszter7, Lakatos Botond1, Rókusz László8, Kristóf Katalin9

1Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Infektológiai 
Osztály,  2Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, infektológus 

szakorvosképzés, 3Orvosi Mikrobiológiai Intézet, 4Klinikai Orvostudományok Doktori 
Iskola, Budapest, 5Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Infektológiai 

Osztály, Székesfehérvár, 6Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Infektológiai Osztály, 
Szombathely, 7Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, 

Központi Mikrobiológiai Laboratórium, 8Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, 
I. sz. Belgyógyászati Osztály, 9Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, 

Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium, Budapest

Bevzetés: Húgyúti infekciók (UTI) gyakran kerülnek a járó- és fekvőbeteg-ellátásban 
diagnosztizálásra, adekvát kezelésüket azonban a Gram-negatív baktériumok körében 
tapasztalt növekvő rezisztencia nehezíti. Célunk volt a hazai, multirezisztens (MDR) bak-
tériumok okozta UTI-k etiológiájának, valamint a gyakoribb izolátumok rezisztenciavi-
szonyainak felmérése.

Módszerek: Retrospektív, obszervációs vizsgálatunk során hazai centrumokban MDR-
UTI diagnózisával 2016. január 1. és 2017. március 31. között kezelt felnőtt betegek ese-
teit tekintettük át a 2016. évi MIFKMT Nagygyűlésen bemutatott protokoll szempontjai 
szerint.

Eredmények: 207 vizeletmintavétel történt 205 beteg esetében friss katéterezéssel 
(53.2%), középsugárból (29.3%). Hemokultúrát 41.0%-nál vettek, a vizeletminta ered-
ményével konkordáns bacteraemia 7.3%-ban validált. Az izolált uropatogén döntően 
Escherichia coli (71.7%), Klebsiella pneumoniae (25.9%), E. faecalis (13.2%), P. aeruginosa 
(6.8%) volt. A fertőzések 31.2%-a polimikróbásnak bizonyult. A Gram-negatív bélbakté-
riumok körében az ESBL-pozitivitás általános (96.1%), ehhez magas kinolon- (87.3%) és 
aminoglikozid-rezisztencia (34.1%) társul. A karbapenemrezisztencia nem elterjedt (2.0%), 
de P. aeruginosa izolátumok körében kimagaslik (21.4%). A trimethoprim-sulfamethoxazol 
rezisztencia szintén jelentős (69.8%), a nitrofurantoin- és fosfomycinrezisztencia alacso-
nyabb (16.6%, 16.1%). A vancomycin-rezisztens enterococcusok száma elenyésző (1.5%). 
A korábbi kinolon- (27.3%) és cefalosporinhasználat (20.5%) elősegíthette az MDR-
szelekciót.

Konkluziók: Eredményeink alapján hazánkban jelenleg a leggyakoribb MDR-uro-
patogén az E. coli, mely magas arányban ESBL-termelő, kinolon- és sumetrolimrezisztens. 
A karbapenem- és colistinrezisztencia egyelőre nem elterjedt.
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MULTIREZISZTENS BAKTÉRIUMOK ÁLTAL OKOZOTT HÚGYÚTI 
FERTŐZÉSEK KLINIKAI ÉS MIKROBIOLÓGIAI KARAKTERISZTIKÁJA 

FELNŐTT BETEGEK KÖRÉBEN: RETROSPEKTÍV, HAZAI 
MULTICENTRIKUS OBSZERVÁCIÓS VIZSGÁLAT KLINIKAI 

TANULSÁGAI (FIMSZ MDR-UTI VIZSGÁLAT)

Szabó Bálint Gergely1,2,3, Kádár Béla1,2,4, Nagy Éva Lívia1, Zentai Bernadett5, Fehér 
Zsuzsanna6, Vad Eszter7, Lakatos Botond1, Rókusz László8, Kristóf Katalin9

1Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Infektológiai 
Osztály, 2Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, infektológus 

szakorvosképzés, 3Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola, 4Orvosi Mikrobiológiai 
Intézet, Budapest, 5Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Infektológiai 
Osztály, Székesfehérvár, 6Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Infektológiai Osztály, 

Szombathely, 7Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, 
Központi Mikrobiológiai Laboratórium, 8Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, 
I. sz. Belgyógyászati Osztály, 9Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, 

Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium, Budapest
 

Bevzetés: A húgyúti infekciók (UTI) világszerte magas prevalenciát mutatnak a kö-
zösségi és egészségügyi ellátáshoz kapcsolható fertőzések között. A növekvő anti bio-
tikumrezisztencia,  átalakuló betegkarakterisztika a kórkép kezelésére, illetve kimenete-
lére vonatkozó adatok iránti igényt fokozzák. Célunk volt a hazai, multirezisztens (MDR) 
baktériumok okozta UTI-k klinikai jellemzőinek feltérképezése.

Módszerek: Retrospektív, obszervációs vizsgálatunk során hazai centrumokban MDR-
UTI diagnózisával 2016. január 1. és 2017. március 31. között kezelt felnőtt betegek ese-
teit tekintettük át a 2016. évi MIFKMT Nagygyűlésen bemutatott protokoll szempontjai 
szerint.

Eredmények: 205 beteg került bevonásra 3 centrumból (medián életkor 74.0±19.0 
év; 55.6% nő). 28.8%-uk szociális otthonból, másik kórházból került felvételre, 32.7%-
uk beutalási diagnózisa UTI volt. Komorbiditások között a krónikus szív- (45.4%) és 
cerebralis betegség (42.9%) vezetett. Az UTI-k 75.6%-a komplikált, két leggyakoribb 
manifesztáció az urocystitis (65.4%) és urosepsis (26.3%) volt. A betegek kórelőzmé-
nyében recens antibiotikumterápia (59.9%), kórházi ellátás (63.4%), húgyúti beavatko-
zás (40.0%) szerepelt. Klinikai gyógyulás 63.4%-uknál következett be, az intrahospitalis 
összhalálozás 18.0%, ITO-átvétel 2.9% volt. Empirikusan leggyakrabban ceftriaxont 
(23.4%), ciprofl oxacint (10.7%), célzottan imipenem/cilastatint (15.6%), fosfomycint 
(11.7%) kaptak.

Konkluziók: Vizsgálatunk alapján a hazai MDR-UTI-k tükrözik a nemzetközi viszonyo-
kat: döntően komplikált infekcióként jelentkeznek multimorbid, húgyúti beavatkozáson 
átesett polihospitalizált betegekben. Az alacsony gyógyulási rátához ezen faktorok mel-
lett az inadekvát empirikus antibiotikumterápia hozzájárulhat.
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KLEBSIELLA PNEUMONIAE IZOLÁTUMOK TIPIZÁLÁSA MALDI-TOF 
MS SEGÍTSÉGÉVEL

Melegh Szilvia

Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Orvosi Mikrobiológiai 
és Immunitástani Intézet, Pécs

Bevezetés

Az ESBL-termelő K. pneumoniae törzsek a leggyakrabban izolált Gram-negatív 
nosocomialis kórokozók közé tartoznak, ezért terjedésük nyomon követése járványügyi 
érdekből rendkívül fontos. Vizsgálatunk célja egy olyan MALDI-TOF MS alapú tipizálási 
módszer kidolgozása volt, melynek segítségével a klinikai mikrobiológiai diagnosztikai 
munka során, az identifi kálással egyidejűleg lehetőségünk lenne az intézményünkben 
leggyakrabban előforduló ESBL-termelő K. pneumoniae klónok azonosítására.

Anyag és módszer

A vizsgálat során 60 klinikai izolátum (27 ST15, 10 ST101, 8 ST147 és 15 sporadikus 
izolátum) 201 tömegspektrumának csoportosítását végeztük el 19 kiválasztott csúcs 
alapján SVM tanuló algoritmus segítségével.

Eredmények

A gyakorlás során 89,2 %-os, a teszt során pedig 91,8%-os pontossággal lehetett el-
különíteni a különböző csoportokba tartozó izolátumok tömegspektrumait egymástól. 
Izolátumonként összesítve a klasszifi káció pontossága 93% volt.

Következtetés

Tudomásunk szerint ez volt az első alkalom, hogy MALDI-TOF MS segítségével K. 
pneumoniae ST15, ST101 és ST147 klónokat azonosítottak.
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WEIL-BETEGSÉG OSZTÁLYUNKON 2015-2018 KÖZÖTT

Fehér Zsuzsanna, Gábor Beáta, Schneider Ferenc

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Infektológiai Osztály, Szombathely

Bevezetés

A leptospirosis az egyik leggyakoribb zoonozis a világon. Magyarországon évente 
10-15 megbetegedést jelentenek. Jelentős a felismeretlen esetek száma, mivel nem 
gondolnak rá és emiatt nem végzik el a diagnosztikus utómunkálatokat. Az esetek 10%-a 
drámai módon zajló malignus leptospirosis (Weil-betegség), amelynek letalitása 5-10%.

Anyag és módszer

Osztályunkon 2015 és 2018 között három esetben diagnosztizáltunk Weil-betegséget. 
A középkorú betegek (54, 58, 60 év) közül kettő férfi  és egy nő volt. Az esetek ismerteté-
sén keresztül mutatjuk be a kórkép jellemzőit.

Eredmények

A betegek átlagosan négy napos panasszal, láz, gyengeség, izomfájdalom miatt ke-
rültek kórházba. Az elvégzett laborvizsgálatok szepszist, akut máj- és veseelégtelensé-
get igazoltak. (thrombopenia, magas procalcitonin-, creatinin- és transaminase-értékek, 
direkt hyperbilirubinaemia, gyorsult süllyedés) Az epidemiológiai anamnézis alap-
ján felmerült a Weil-betegség lehetősége, amit a vér és vizelet PCR (polymerase chain 
reaction) vizsgálat, illetve a szerológia eredménye is igazolt. Mindegyik beteg átmeneti 
hemodialízisben, antimikróbás és szupportív kezelésben részesült. A betegek az alkal-
mazott terápia után normális máj- és vesefunkcióval távoztak otthonukba.

Következtetés

Az idejében felismert és kezelt Weil-betegség az akut szak súlyos szervi diszfunkciói 
ellenére is maradványtünet nélkül gyógyulhat. 
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SZEKUNDER  BAKTERIÁLIS MENINGITISEK

Csilek András, Jakab Diána, Horváth Éva

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Oktatókórház Semmelweis 
Tagkórház, Infectológiai Osztály, Miskolc

Bevezetés 

Előadásom témája az osztályunkon előforduló szekunder bakteriális agyhártyagyul-
ladások. Ennél a kórképnél a kiváltó bakteriális ágens nem primer „meningitis” kóroko-
zó, hanem egy távollévő bakteriális gócból származó  - transzlokáció útján – a központi 
idegrendszerbe jutó baktérium. Ezen eseteknél jellegzetes a nem típusos kórokozó, a 
nem típusos klinikum, a betegség nem típusos lefolyása. A diagnózishoz gyakran nem 
a szokványos fi zikális vizsgálat, labor eltérések, klinikai kórlefolyás alapján jutunk el, ha-
nem a mikrobiológiai leletek nem szokványos eredménye alapján következtethetünk. 

Anyagok és módszer

Saját beteganyagunk két éves feldolgozása. 5 betegünk kórlefolyásán keresztül mu-
tatjuk be a betegség tulajdonságait. Első betegünk agyhártyagyulladás tüneteivel került 
osztályunkra, kórokozóként S. areus igazolódott, gócként pedig endocarditis. Következő 
esetben egy idős férfi nél purulens meningitisének hátterében – melyet Staphylococcus 
haemoliticus, MSSA okozott – chr. bőr-légyrészgyulladást véleményeztünk. A harmadik 
pácinesnél stasis dermatitis következtében alakult ki secunder bacteriális meningitis. 
Az utolsó esetnél pedig valószínűleg colitis következtében vancomcyin rezisztens 
Enterococcus okozott gennyes agyhártyagyulladást. 

Eredmények

Az esetek feldolgozásából származó adatok interpretálása, melynek során a mikrobio-
lógiai eredmények összehasonlítása korábbi évek magyarországi adataival történik meg.

Következtetés

Szekunder bakteriális meningitisek felismerése, kezelése, menedzselése még mindig 
komoly kihívást jelent nem csak az infektológusnak, hanem a társszakmáknak is. Hiszen 
a primer bakteriális góc megtalálása is nagy kihívást jelent. Több eset kezelése kapcsán 
mutatnám be, hogy gennyes agyhártyagyulladással  felvett betegeinknél hogyan iga-
zolódik a mikrobiológiai eredmények alapján a kórokozó baktérium jellegzetességeit 
követve a primer góc.
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A 2017/2018. ÉVI INFLUENZASZEZON TANULSÁGAI 
GYERMEKBETEGEINK ESETÉBEN – RETROSPEKTÍV OBSZERVÁCIÓS 

VIZSGÁLAT

Tróbert-Sipos Diána1,3, Szabó Bálint Gergely2,3,4

1Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, 
Gyermekinfektológiai Osztály,  2Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai 

és Infektológiai Intézet, Infektológiai Osztály, 3Semmelweis Egyetem, Általános 
Orvostudományi Kar, Infektológus szakorvosképzés, 4Semmelweis Egyetem, Klinikai 

Orvostudományok Doktori Iskola, Budapest

Bevezetés

Az infl uenza a leggyakoribb járványos légúti vírusfertőzések egyike. Egészségesekben 
akut, általában nem komplikált infekció, magas rizikójú beteg esetében azonban jelen-
tős morbiditással és mortalitással járhat. Célunk a 2017/2018. évi infl uenzaszezon idején 
osztályunkon infl uenzaszerű betegség (ILI) klinikai képét mutató gyermekek adatainak 
áttekintése.

Módszerek

Retrospektív vizsgálatunk során az ECDC ILI defi nícióját használtuk. Az életkort, a rizi-
kófaktorokat és klinikai tünettant, a légúti minták virológiai eredményét, a szövődmé-
nyeket és a kimenetelt vizsgáltuk.

Eredmények

75, ILI-vel hospitalizált gyermeket vontunk be vizsgálatunkba. A felvételt követően 
53.3%-ban készült légúti PCR, ezen esetek 30%-ában nem sikerült etiopatogént azonosí-
tani, 70%-ban FluB (37.5%), HMPV (12.5%), FluA (7.5%), HCoV (5%), RSV (5%) és AdV (2.5%) 
állt az ILI hátterében. A vizsgált betegek 24%-ánál infl uenzavírus fertőzés igazolódott. Kli-
nikai kritériumok alapján a betegek 62.7%-a részesült ILI diagnózisában. Az összes eset 
közel fele, az infl uenzások kétharmada februárban került kórházunkba. Csak egyetlen 
(HIV pozitív) gyermek kapott védőoltást. Az alapellátás keretében 22.7%-uk kapott anti-
biotikumot. A betegek 13.3%-ánál volt szövődmény: középfül- és melléküreggyulladás, 
pneumonia, Pneumococcus-véráraminfekció. Az infl uenzás betegek 16.7%-ában alakult 
ki pneumonia, a pneumoniások 50%-a volt bizonyítottan infl uenzás. Egy gyermek légzé-
si elégtelenség miatt intenzív osztályos kezelést igényelt.

Következtetés

FluB lényegesen gyakrabban fordult elő, mint FluA. Szinte senki nem részesült védőol-
tásban. A krónikus alapbetegségben szenvedőknél előfordultak súlyos szövődmények.
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KAWASAKI BETEGSÉG GYERMEKINFEKTOLÓGIAI OSZTÁLYUNKON 
2013–2017 KÖZÖTT

Pék Tamás

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, 
Gyermekinfektológia, Budapest

Bevezetés

A Kawasaki betegség az egyik leggyakoribb – ismeretlen etiológiájú – vasculitis, egyben 
az iparosodott országokban a leggyakoribb szerzett szívbetegség gyermekkorban. Fő 
tünetei: láz, kétoldali conjunctivitis, mucositis (cheilitis, urethritis…), lymphadenopathia, 
kiütés, akrális duzzanat/erythema. Az incidencia 5 éves kor alatt 5-240/100000 világszer-
te. A kórkép legsúlyosabb szövődménye a coronaria aneurysma, mely miocardiáls in-
farktushoz, esetleg hirtelen szívhalálhoz vezethet. A kezelés gerince az acetilszalicilsav, 
valamint az intravénás immunglobulin (IVIG).

Módszerek

az osztályunkon ápolt betegek adatainak retrospektív feldolgozása.

Eredmények

Öt év alatt összesen 24 beteget ápoltunk (3-8/év), 15 fi út és 9 leányt, a gyermekek átlag-
életkora 39.1 hónap (3-111) volt. Valamennyi beteg lázas és kiütéses volt. Conjunctivitist 
és mucositist 23-23 esetben észleltünk, lymphadenopathia 18-, acralis eltérés 15 gyer-
meknél volt látható. Felvétele előtt 14 gyermek kapott antibiotikumot; scarlatinát, ill.
lymphadenitist feltételezvén. Kórházunkban 8 gyermeket kezeltünk átmenetileg an-
tibiotikummal, leptospirosis, illetve toxin mediált kórkép lehetősége miatt. Kardiális 
érintettség 11 esetben igazolódott, 8 alkalommal coronaria tágulat is. 23 gyermeket 
kezeltünk IVIG-gel, három esetben a kezelést ismételni kellett, két gyermeknél egyéb 
immunmoduláns terápiára is szükség volt. Kezelés hatására a szíveltérések is regressziót 
mutattak. Thrombocytosist a betegség lezajlása után 21 esetben észleltünk.

Következtetés

A Kawasaki betegség nehezen fölismerhető, de időben kezelve általában jó prognózi-
sú betegség.



39

ALSÓ LÉGÚTI MINTÁKBÓL IZOLÁLT STENOTROPHOMONAS 
MALTOPHILIA EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS REZISZTENCIA VISZONYAI 

2008-2017 KÖZÖTT

Gajdács Márió, Ábrók Marianna, Lázár Andrea, Urbán Edit

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, 
Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet

Bevezetés

A Stenotrophomonas maltophilia nem fermentáló Gram-negatív baktérium, amely gya-
kori kórokozója súlyos nozokomiális infekcióknak és egyre nagyobb számban fordul elő 
közösségben szerzett alsó légúti fertőzésekben. Mivel a kórokozó számos antibiotikum-
csoporttal szemben természetes rezisztenciával bír, sulfametoxazol-trimetoprim rezisz-
tencia (SMX-TMP-R) esetén a klinikusnak kevés terápiás alternatíva áll rendelkezésére.

Anyag és módszer

Az SZTE Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézetében retrospektív vizsgálat ke-
retein belül 10 éves periódus alatt 579 különböző alsó légúti mintából kitenyészett S. 
maltophilia törzs részletes epidemiológiai elemzését végeztük el. Az izolált baktériumok 
identifi kálása VITEK automatával, illetve MALDI-TOF módszerrel történt. 

Eredmények

A betegek többsége (75,82%) az 5 év alatti és 50 év feletti korcsoportba tartozik, a 
férfi /nő arány 1,77. Az izolátumok 89,64%-a fekvőbeteg-ellátó osztályról (ezen belül a 
perinatális-, gyermek- és felnőtt Intenzív Terápiás Osztályról [47,49%], Belgyógyászati 
Klinikáról [27,29%] és Fül-Orr-Gégészeti Osztályokról [8,11%]) származott, azonban 2013 
óta jelentősen megnőtt a járóbeteg osztályokról származó pozitív minták száma. A kór-
okozók 12,09%-a sulfametoxazol-trimetoprim rezisztens, míg 5,87%-a multidrog rezisz-
tens (SMX-TMP mellett fl uorokinolonokra és colistinre/amikacinra is rezisztens) volt.

Következtetés

Az adatok elemzése alapján a S. maltophilia leginkább bizonyos korcsoportba tarto-
zókat (csecsemő-kisgyermekkor és időskor) és súlyos alapbetegségekkel rendelkezőket 
(malignus kórképek, veleszületett rendelleneségek) érinti. A rezisztens baktériumok 
okozta fertőzések esetén kombinációs terápiás protokollok szükségesek.
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A MORGANELLACEAE CSALÁD JELENTŐSÉGE HÚGYÚTI 
INFEKCIÓKBAN AZ SZTE SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI 

KÖZPONT FEKVŐBETEG INTÉZETEIBEN

Gajdács Márió, Ábrók Marianna, Szécsényi Mária, Lázár Andrea, Urbán Edit

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, 
Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet

Bevezetés

A Morganellaceae család tagjai (Proteus, Providencia, Morganella) peritrich csillós pál-
cák, melyek számos virulencia faktorral (ureáz, IgA proteáz, haemolyzin, citotoxinok, 
fi mbriák) és természetes antibiotikum rezisztenciával (tetraciklinek, nitrofurantoin, 
polymixin B, AmpC β-laktamázok) rendelkeznek, ennek köszönhetően gyakori kóroko-
zók a húgyúti rendszerben. A Morganellaceae fajok által okozott komplikált húgyúti fer-
tőzések (cUTI) számos szövődménnyel (pyelonephritis, kőképződés) és prolongált kór-
házi kezeléssel járnak.

Anyag és módszer

Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ fekvőbeteg osztályain a Morganellaceae 
család által okozott húgyúti fertőzések előfordulását és antibiotikum érzékenységét ele-
meztük, 10 éves (2008.01.01.–2017.12.31.) retrospektív vizsgálatban.

Eredmények

A kórokozók 69,83%-ban katéteres vizeletmintából származnak, a betegcsoportban a 
húgyúti fertőzések átlagosan 7,20%-ért (3,62–9,56%) voltak felelősek, a leggyakrabban 
izolált faj a P. mirabilis (81,54±2,76%) volt. Az esetek 8,33%-ban egy másik húgyúti kór-
okozóval együtt okoztak fertőzést. A rezisztens törzsek aránya: sumetrolim 62,03±7,74%, 
gentamicin 16,31±4,03%, ciprofl oxacin 47,58±10,39%, amoxicillin/klavulánsav 
50,92±9,70%, ceftriaxon 36,19±10,83%. Foszfomycin érzékenység vizsgálat az esetek 
12,64%-ban történt, a vizsgált törzsek 83,41%-a érzékeny volt.

Következtetés

Az amoxicillin/klavulánsavra rezisztens kórokozók aránya 2010 óta magasabb, mint 
45%, a ceftriaxon rezisztencia >30%. A sumetrolimra rezisztens kórokozók aránya 2012 
óta magasabb, mint 60%, a ciprofl oxacin rezisztencia >40%; ezen szerek alkalmazá-
sa empirikus terápiában nem ajánlott. Figyelemre méltó a Morganella és Providencia 
izolátumok 2013 utáni gyakoribb előfordulása.
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SZUPRAPUBIKUS ASPIRÁCIÓVAL NYERT VIZELETBŐL IZOLÁLT 
HÚGYÚTI PATOGÉNEK 10 ÉVES RETROSPEKTÍV VIZSGÁLATA

Gajdács Márió, Ábrók Marianna, Lázár Andrea, Urbán Edit

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar,
Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet

Bevezetés

A szuprapubikus aspiráció invazív mintavételi eljárás, melynek segítségével kontami-
náció veszélye nélkül nyerhető vizeletminta közvetlenül a hólyagból. A módszer érzé-
kenysége a szignifi káns bakteriuria kimutatásában közel 100%-os, emellett ez az egyet-
len vizeletminta-típus, amely alkalmas anaerob tenyésztésre.

Anyag és módszer

 Az SZTE Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézetébe 2008.01.01 és 2017.12.31. 
között érkezett, 148 beteg 187 szuprapubikus aspirációval nyert vizeletmintájának 
(18,70±8,38/év) mikrobiológiai elemzése történt. A betegek döntő többsége 5 évnél fi -
atalabb (41,71%) vagy 45 évnél idősebb (44,39%) volt, a férfi /nő arány 1,88. A minták 
mikrobiológiai feldolgozását a rutin bakteriológiai eljárásoknak megfelelően végeztük, 
az identifi kálás VITEK automata módszerrel, ill. MALDI-TOF készülékkel történt. A minták 
28,88%-a került feldolgozásra anaerob körülmények között.

Eredmények

A legtöbb minta a Gyermekgyógyászati (54,55%), Belgyógyászati (20,86%) és Uroló-
giai Klinikáról (15,51%) származott; a beküldő diagnózis döntően (87,70%) a húgyúti 
rendszert érintő kórkép volt (veleszületett rendellenességek, fertőzés gyanúja, vese-
elégtelenség és vesekövesség). A minták 32,62%-ból sikerült kórokozót kitenyészteni 
(Enterococcus sp.: 26,23%; Escherichia coli: 16,39%; Klebsiella sp.: 14,75% a pozitív min-
tákra vonatkoztatva), 6,56%-ban kerültek kimutatásra anaerobok (Gram-pozitív anaerob 
coccusok). A pozitív minták 13,12%-ból tenyészett ki ESBL-termelő törzs.

Következtetés

A szuprapubikus aspiráció fontos mintavételi eljárásnak tekinthető a felső húgyúti 
rendszert érintő fertőzések mikrobiológiai diff erenciál diagnosztikájában, különösen a 2 
éven aluli gyermekek és az idősebb, hospitalizált betegek esetében.
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COXIELLA BURNETII OKOZTA ENDOCARDITIS NYOMÁBAN
ESETISMERTETÉS

Serester Orsolya Katalin1, Balla Eszter1, Kuthi Levente2, Ionescu Adrian3

1Országos Közegészségügyi Intézet, Bakteriológiai II. osztály, Budapest
2Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Pathologiai Intézet, Szeged

3Bács Kiskunmegyei Korház I. Belgyógyászat - Kardiológia Osztály, Kecskemét

A C. burnetii Gram-negatív, intracelluláris kórokozó, amelynek fő állati rezervoárja a 
szarvasmarha, juh és kecske. A kórokozó leggyakrabban az állati exkrétumokkal fertő-
zött aerosol vagy beszáradt váladék belégzése során kerül az emberbe, de leírták nyers-
tejet fogyasztó személyek alimentáris úton történő fertőződését is. A kezeletlen Q láz 
ritka, de veszélyes szövődménye az endocarditis.

Poszterünkön egy 81 éves nőbeteg esetét mutatom be, akit 2017 év végén operáltak 
aorta biológiai műbillentyű endocarditis miatt, a SZTE ÁOK szívsebészeti osztályán. A 
beteg előzetes anamnézisében a nyers tejfogyasztás szerepelt rizikófaktorként. A szero-
lógiai vizsgálatok Q lázat valószínűsítettek, amely felvetette a beteg műtéti anyagának 
további vizsgálatát.

Anyagok és módszerek

C. burnetii MIF módszerrel (FOCUS, Cypress, USA) történt a specifi kus IgG és IgM kimu-
tatása szérummintából. A műtéti mintából QIA Symphony pathogen mini kittel izolált 
DNS-t real-time PCR teszttel vizsgáltuk. A real time quantitatív PCR reakció során, a C. 
burnetii  S1111 target régió kimutatására tervezett primerpárokat valamint -próbát al-
kalmaztunk.

Eredmények

A szerológiai vizsgálattal 1024 titer feletti I. és II. fázisú IgG-t detektáltunk. A pozitív PCR 
eredmény igazolta, hogy a biológiai műbillentyű felületén kialakult vegetáció C. burnetii 
által okozott endocarditis-nek felelt meg.

Konklúzió

A fertőzőforrást – az állategészségügyi szolgálat közreműködésével sem sikerült meg-
találni, de a nyerstej rendszeres fogyasztása műbillentyűs betegekben valószínűsíthető 
rizikófaktornak tekinthető.
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HEPATITIS C VÍRUS HALMOZÓDÁS FILOGENETIKAI VIZSGÁLATA 
HEVES MEGYEI KISTELEPÜLÉSEKEN

Dencs Ágnes1, Barabás Éva2, Takács Mária1

1Országos Közegészségügyi Intézet, Klinikai Járványügyi Mikrobiológiai Igazgatóság, 
2Országos Vérellátó Szolgálat, Budapest

Magyarországon a hepatitis C vírus hordozók száma 50-70 ezer. Az átlagpopulációban 
a HCV hordozók többsége 1b szubtípusú vírust hordoz, a többiek 1a szubtípust, vagy 
3-as genotípust. Az 1b szubtípus elsősorban vérkészítményekkel terjedt el világszerte, 
míg másik két genotípus inkább intravénás kábítószerhasználathoz kötődik.

Az Országos Vérellátó Szolgálat egyes Heves megyei kistelepüléseken HCV hordozás 
halmozódását észlelte. A fertőzések esetleges összefüggésének vizsgálata céljából 2018 
februárjában az OVSZ 20 donortól továbbított HCV pozitív savómintát az OKI molekulá-
ris virológiai laborjába. 

A savómintákból polimeráz láncreakcióval vírust detektáltunk, majd szekvenálást és 
fi logenetikai vizsgálatot végeztünk. Az átlagpopulációból származó hazai kontrollok 
mellett intravénás kábítószerhasználókból (IVDU) kimutatott hepatitis C vírusokat is be-
vontunk az elemzésbe.

A fi logenetikai elemzés genetikai rokonságot mutatott ki a Heves megyei vírusszek-
venciák között, így feltételezhető közös eredetük. A detektált vírusok többsége 1a 
szubtípusú volt, a fi logenetikai fán két csoportot alkottak. Genetikai távolságuk alapján 
nem kizárható egy távolabbi közös ős. Két 1b szubtípusú vírus egy településről szárma-
zott és mindössze 2 nukleotid pozícióban tért el egymástól. A vizsgált IVDU-k hepatitis C 
vírusai közül 3 a Heves megyei véradók mintáiban detektált vírusokkal közeli rokonságot 
mutatott. 

A fi logenetikai eredmények alapján valószínű, hogy a Heves megyei kistelepülések 
HCV hordozói 2 vagy 3 közös forrásból fertőződtek, valamint hogy fertőződésük intravé-
nás kábítószerhasználat következménye.
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HEV OKOZTA MÁJGYULLADÁS ESETEI OSZTÁLYUNKON

Kővágó Levente, Markó Brigitta

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet, Infektológiai osztály, 
Dunaújváros

 

A  HEV  a  fejlődő  országokban  endémiásan  előforduló  járványos  betegség,  főként  
a szennyezett víz miatt. A fejlett országokban sporadikus esetek fordulnak elő. 

A vírusnak 4 genotípusa ismert. Az 1-es és 2-es csak embert betegít meg, míg a 
3-as és 4-es emlősöket  és  embereket  egyaránt.  Eddigi  adatok  alapján  a  HEV  akut  
gyulladást  okoz, azonban  szakirodalmi  cikkek  megemlítik,  hogy  a  3-as  genotípus  
immunszuprimált egyéneknél krónikus betegséghez vezethet. 

A  szerzők  2017  végén  és  2018  elején  előforduló  3  HEV  esetet  prezentálják,  kiemel-
ve  a diff erenciál diagnosztikai nehézségeket. Két esetben sertés okozta fertőzés történt, 
a harmadik esetnél szennyezett víz volt a fertőzőforrás. 

Az első betegünk extrém emelkedett transaminaze értékekkel, icterus sal, veseelégte-
lenséggel került  felvételre.  Hasi  CT  vizsgálaton  cholecystolitiasis  és  pericholecystás  
folyadék, cholecysta   áteresztés merült fel.  Hosszan tartó  icterus alapján merült fel  he-
patitis E virus, amelyet  később  HEV  antitestek  detektálásával  sikerült  alátámasztani.  A  
másik  két esetünk enyhébb formában zajlott, mely nem igényelt kórházi ellátást. 

Kezelését tekintve általában tüneti therápiát alkalmazunk, súlyos esetekben Ribavirin 
kezelés szükséges. A megelőzés leghatékonyabb módja a megfelelő higiénia és a kellő-
en hő kezelt ételek, tiszta víz fogyasztása. 

Valószínűleg  aluldiagnosztizált  betegségről  van  szó,  hepatitis  syndromában  gon-
doljunk  E hepatitisre is.  
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TÍZ, HÚSZ VAGY SZÁZ, AVAGY AZ ANTI-HBS-MÉRÉS 
LABORATÓRIUMI PROBLÉMÁI

Tresó Bálint1, Déri Dániel2, Takács Mária1, Rusvai Erzsébet1

1Országos Közegészségügyi Intézet, Hepatitisz vírusok Nemzeti Referencia 
Laboratóriuma, 

2Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológia Doktori Iskola, Budapest

A hepatitisz B vírus felületi antigénje ellen termelődő (anti-HBs) ellenanyagok mennyi-
ségi kimutatása teszi lehetővé a fertőzéssel szemben alkalmazott védőoltás hatékony-
ságának megítélését. Összehasonlítottuk egy klasszikus enzim kapcsolt immuntesztet 
(ELISA) egy elektro-kemilumineszcencián alapuló módszerrel (ECLIA). Az ELISA általában 
alacsonyabb, az ECLIA magasabb anti-HBs koncentrációértéket adott ugyanazon mintá-
ból. Eredményeink összhangban vannak a nemzetközi tapasztalatokkal: az újabb, napja-
inkban az általános laboratóriumokban gyakrabban alkalmazott  kemilumineszcencián, 
elektro-kemilumineszcencián, fl uoreszcencián alapuló  módszerek egyes mintákból lé-
nyegesen magasabb értékeket mérnek, mint az ELISA módszer annak ellenére, hogy a 
teszteket WHO-kontrollal kalibrálták. A különbözőségek feltárására további vizsgálatok 
lennének szükségesek. A magyarországi ajánlás alapján nem szükséges újraoltani azokat 
a személyeket, akik vérében az anti-HBs ellenanyagok szintje legalább 10 mIU/ml. Egyes 
irodalmi adatok alapján a 20 mIU/ml anti-HBs szintet kellene megfelelőnek tekintenünk. 
A módszertani problémák felvetik, hogy jelenlegi 10 mIU/ml-nél magasabb anti-HBs szé-
rumkoncentráció lenne kívánatos a hepatitisz B vírus fertőzés veszélyének fokozottan 
kitett személyek pl. az egészségügyi dolgozók esetében, ahogy ezt egyes európai orszá-
gokban (Nagy-Britannia, Svájc, Németország) alkalmazzák.
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VELESZÜLETETT CYTOMEGALOVÍRUS FERTŐZÉSEK MOLEKULÁRIS 
DIAGNOSZTIKÁJA – ESETISMERTETÉSEK

Csiszár Csenge1, Szűcs Ildikó2, Barcsay Erzsébet1

1Országos Közegészségügyi Intézet, Klinikai és Járványügyi Mikrobiológiai Igazgatóság, 
Hepatitisz- és Herpeszvírus Osztály, Budapest

2Borsod-Abaúj-Zempén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, 
Koraszülött- és Újszülöttpatológiai Osztály, Miskolc

A veleszületett fertőzések leggyakoribb kórokozója a cytomegalovírus (CMV). A primer 
anyai infekció következtében fertőződött magzatok 10-15%-ában tapasztalható klinika-
ilag manifeszt megbetegedés a születéskor. Legjellemzőbb tünetek a koraszülöttség, 
intrauterin dystrophia, hepatosplenomegalia, icterus, petechiák, központi idegrendszeri 
károsodások. Tünetes újszülöttek 90-95%-ában, tünetmentes újszülöttek 5-15%-ában 
alakulnak ki maradványtünetek.

Munkánk során két csecsemő ikerpár vér- és vizeletmintáit, édesanyjuk anyatej mintá-
it, két kisgyermek újszülött korban levett szárított vércsepp mintáját, továbbá egy váran-
dós kismama magzatvíz mintáját vizsgáltuk. A cytomegalovírus nukleinsavának jelenlé-
tét valamint mennyiségét in-house nested illetve real-time polimeráz-láncreakció (PCR) 
segítségével mutattuk ki.

Mindkét vizsgált ikerpárnak csak az egyik tagja volt tünetes, az ő mintáikból ki tudtuk 
mutatni a CMV nukleinsavat. Az ikerpárok másik tagja tünetmentes volt, az ő mintáik ne-
gatívnak bizonyultak CMV PCR vizsgálattal. Mindkét ikerpár édesanyja ürítette az anya-
tejével a vírust. A két újszülött korban levett szárított vércseppből ki tudtuk mutatni a 
CMV nukleinsavat, így utólag igazolni tudtuk a congenitalis cytomegalovírus fertőzést. A 
magzatvíz minta pozitívnak bizonyult CMV PCR vizsgálattal, azonban a vírus alacsony kó-
piaszámban volt jelen, ami alacsony kockázatot jelent a szimptómás magzati fertőzésre.

Eredményeink alátámasztják, hogy a kvalitatív és kvantitatív CMV PCR egy jól hasz-
nálható módszer a veleszületett cytomegalovírus fertőzések diagnosztikájában, magzati 
kortól kezdve, csecsemőkoron át, egészen a kisgyermekkorig, életkortól függően a meg-
felelő mintát vizsgálva.
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CMV RETINITIS MIKROBIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA – 
ESETISMERTETÉS

Barcsay Erzsébet1, Csiszár Csenge1, Zelkó András2

1Országos Közegészségügyi Intézet, Hepatitisz és herpeszvírus osztály, Budapest
2Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szemészeti osztály, Szombathely

Immunkompromittált betegekben primer vagy reaktiválódó humán cytomegalovírus 
(HCMV) fertőzés opportunista fertőzésként különböző szerveket tud megbetegíteni, 
többek között a szemet is. Elsősorban HIV fertőzött betegeknél fordul elő a HCMV által 
okozott retinitis/chorioretinitis, ami antivirális kezelés nélkül vaksághoz vezethet.

A 37 éves, szisztémás lupus erytematosus (SLE) miatt immunszupprimált nőbetegnél 
necrotizáló vírusretinitis miatt történt üvegtesti mintavétel. Az üvegtesti folyadékból 
küldtek HSV, VZV és HCMV PCR vizsgálatra az OKI vírus laboratóriumába. A mintából el-
végzett vizsgálatok közül a HCMV nested PCR pozitív eredményt adott. Az első mintavé-
telt követően két hónappal, majd újabb két hónap múlva ismételt szemészeti mintavétel 
történt, amelyből nested és real-time PCR vizsgálatokat végeztünk. Az ismételt vizsgála-
tok az antivirális kezelés mellett csökkenő kópiaszámmal továbbra is CMV pozitív ered-
ményt adtak. 

A szem különböző részeiből történő mintavétel általában nagyon kis mennyiségű 
vizsgálati anyagot biztosít. Ezek a sokszor kevesebb, mint 200 μl térfogatú minták is ele-
gendőek a molekuláris módszerekhez, amelyek segítik a pontos diagnózis felállítását, 
a specifi kus terápia eldöntését és lehetővé teszik a terápia sikerességének követését is.
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SIGMA PERFORATIO A HASFALI TÁLYOG HÁTTERÉBEN

Al-Sheraji Mohamed

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet, Általános Sebészeti Osztály, 
Dunaújváros

A sigma diverticulitisek gyakori komplikációja a perforatio, mely lokális tályog kiala-
kulásához vezethet. Néhány ritka esetben a gyulladásos folyamat extra-abdominalisan 
terjed, tályogot képezve a hasfal, a retroperitoneum vagy akár a comb irányába.

Az előadásban egy 64 éves, nő beteg esetbemutatása történik, akinek anamnézisében 
bal tuboovarialis tályog diagnózis, nőgyógyászati hospitalizáció, konzervatív terápiás ke-
zelés szerepel. Hazabocsátást követően, 3 hét múlva, a Sürgősségi Betegellátó Osztályon 
jelentkezett rectumon keresztül ürülő genny és hasfali váladékozás miatt majd nőgyógy-
ászati konzílium után hazaengedték.

Egy hét elteltével, jobb oldali hasfali tályog és necrosis miatt sebészeti osztályunkra 
vettük fel. A praeop. hasi computer tomográfi a a vastagbélből kiinduló, a hasfalba törő 
tályogos folyamatot igazolt.

Laparotomiát végeztünk, ahol exploratio során sigma perforatiot találtunk, a bal hasfal 
rétegei közé betört tályog fi stula járaton keresztül terjedt a hasfal jobb oldalára. Hart-
mann szerinti sigma resectio és hasfali onkotomia történt. A beteget 2 hét múlva panasz-
mentesen és láztalanul emittáltuk. 

Előadásomban ismertetem azokat az okokat és lehetséges utakat, melyeken keresztül 
az intraabdominalis gyulladásos folyamatok a hasüregen kívüli területekre tudnak ter-
jedni.
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MAGAS SZINTŰ AMPC ENZIMET TERMELŐ  
ENTEROBACTER CLOACEAE OKOZTA INFEKTÍV ENDOCARDITIS, 

AVAGY A HALÁL 128 NAPJA

Almási István, Székelyi Katalin, Baranyai Gabriella, Benczúr Béla, Hepp Tamás, 
Rodek Gyula, Győri Attila

Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd

Nem szokványos kórokozó által okozott, halálos kimenetelű endocarditis esetét mu-
tatják be. 48 éves nőbeteget több mint egy hetes hasi panaszokkal szeptikus többszervi 
elégtelenség tüneteivel szállították kórházba. Széles spektrumú antibiotikus kezelés és 
intenzív támogatás mellett hasi feltárást végeztek. Diff úz peritonitist, perforációs nyílás 
nélkül, és multiplex májtályogokat találtak. A hemoculturából és a műtéti mintákból 
Enterobacter cloaceae tenyészett ki. Az antibiotikus kezelést célzottan folytatták.  A nem 
kielégítő javulás miatt végzett vizsgálatok közül a transoesophagealis echocardiographia 
az aorta billentyűn vegetációt talált. Ezt később több alkalommal, folyamatosan észlel-
ték. További 3 alkalommal vett hemoculturákból   az említett béta-laktám rezisztens bak-
térium tenyészett ki. Emellett vizeletéből és szűrővizsgálataibólk ESBL termelő Klebsiella 
pneumoniae volt kimutatható. 4 alkalommal referálták szívsebészeti központoknak, egy 
alkalommal ilyen intézetbe áthelyezésre is került, de azok „szeptikus gócokra”, mint máj-
tályog és hasfali gyulladás elutasították a szívműtétet. A beteg 128 nap ápolás után szív-
elégtelenség tünetei között meghalt. A boncolás aorta és mitrális billentyű vegetációkat 
talált. Egyéb gennyes góc mint májtályog már nem volt kimutatható. A szerzők bemu-
tatják az eset döntési pontjait, és felteszik a kérdést, hogy lehetett volna-e másképpen 
kezelni a beteget
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A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, 

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

Vény nélkül kapható orvostechnikai eszköz. Keresse a gyógyszertárában !

 Gyermekek
 

 

 

 

15 db 500 mg-os kapszula 20 db 250 mg-os tasak
újszülöttek és gyermekek 

számára

Használat:

                      3 hatása

A bélnyálkahártyán bevonatot képezve megakadályozza 
a bélfal kórokozókkal történő érintkezését és elősegíti azok
széklettel történő kiürítését.



52 (elbasvir és grazoprevir) tabletta
®
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feltételezett mellékhatást. 

ZEPATIER®  
(elbasvir és grazoprevir)
Fix dózisú második generációs NS3/4A proteáz inhibitor 2 és NS5A inhibitor kombináció

VÁLTOZATOS BETEGPROFILOK1

KIHÍVÁST JELENTÔ TÁRSBETEGSÉGEK1

EGY ERÔTELJES TERÁPIA*
JAVALLAT: A ZEPATIER® az 1-es és 4-es genotípusú krónikus  
hepatitis C vírusfertôzés kezelésére javallott felnôtteknél5

C-EDGE TN: A hepatitis C kettôs-vak, placebokontrollált vizsgálat, terápia-naiv, cirrhoticus és nem cirrhoticus betegek körében, 12 hetes ZEPATIER®

kezeléssel. (G1: n=288; G4: n=18).1

*A hepatitis C vírusfertôzés sikeres kezelése = a tartós virológiai válasz (SVR, sustained virologic response), mely valamennyi vizsgálatban az elsôdleges végpontot
jelentette. Az SVR-t a HCV ribonukleinsav (RNS) kimutathatóság alsó határa alatti HCV RNS szintként határozták meg 12 héttel a terápia végét követôen (SVR12).1,4

ZEPATIER 50 mg/100 mg filmtabletta. Filmtablettánként 50 mg elbasvirt és 100 mg grazoprevirt tartalmaz. Szakorvosi rendelvényhez kötött (Sz), csak a C-hepatitisz kezelésében jártas szakorvos által alkalmazható 
gyógyszer. Javallatok: a ZEPATIER krónikus hepatitis C vírus (KHC) okozta fertôzés kezelésére javallott felnôtteknél (lásd 4.2, 4.4 és 5.1 pont). A hepatitis C vírus (HCV) genotípus-specifikus aktivitására lásd 4.4 és
5.1 pont. Adagolás: a készítmény ajánlott adagja naponta egy tabletta. Az ajánlott adagolási rend és a kezelések idôtartama 1a genotípus esetén: ZEPATIER adása 12 hétig; ZEPATIER adása 16 hétig ribavirinnel – 
a kezelési kudarc kockázatának minimalizása érdekében fontolóra kell venni azon betegeknél, akiknél a kiindulási HCV RNS-szint >800000 NE/ml és/vagy az elbasvir aktivitásának legalább 5-szörös csökkenését
okozó specifikus NS5A polimorfizmusok vannak jelen (lásd 5.1 pont). 1b genotípus esetén: ZEPATIER adása 12 hétig; 4-es HCV genotípus esetén: ZEPATIER adása 12 hétig; ZEPATIER adása 16 hétig ribavirinnel – 
a kezelési kudarc kockázatának minimalizása érdekében fontolóra kell venni olyan betegeknél, akiknél a kiindulási HCV RNS-szint >800 000 NE/ml (lásd 5.1 pont). Ellenjavallat: a készítmény hatóanyagával vagy
az alkalmazási elôírás 6.1 pontjában felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Közepesen súlyos vagy súlyos májkárosodásban (Child-Pugh B vagy C) szenvedô betegek (lásd 4.2 és 5.2 pont).
Együttes alkalmazása organikus anion transzporter polipeptid 1B (OATP1B) gátlókkal, például rifampicinnel, atazanavirral, darunavirral, lopinavirral, szakvinavirral, tipranavirral, kobicisztáttal vagy ciklosporinnal. 
Lásd 4.4 és 4.5 pont. Együttes alkalmazása a citokróm P450 3A (CYP3A) vagy a P-glikoprotein (P-gp) induktoraival, például efavirenzzel, fenitoinnal, karbamazepinnel, bosentannal, etravirinnel, modafinillel vagy
lyukaslevelû orbáncfûvel (Hypericum perforatum). Lásd 4.4 és 4.5 pont. Figyelmeztetések: a kezelés alatti ALT-szint emelkedések mértéke közvetlen összefüggésben van a grazoprevir plazmaexpozíciójával. 
A kezelés megkezdése elôtt, a 8. kezelési héten, valamint klinikailag indokolt esetekben laboratóriumi májvizsgálatokat kell végezni. A 16 hetes kezelésben részesülô betegeknél a 12. kezelési héten további
laboratóriumi májvizsgálatot kell végezni. A ZEPATIER hatásosságát nem bizonyították a 2-es, 3-as, 5-ös és 6-os HCV genotípusok esetében, valamint olyan betegek esetében, akik korábban ZEPATIER-kezelésben 
vagy a ZEPATIER-rel azonos osztályokba tartozó gyógyszerekkel (NS5A gátlók vagy NS3/4A gátlók, kivéve a telaprevirt, szimeprevirt, boceprevirt) történô kezelésben részesültek (lásd 5.1 pont), illetve a  HCV/
HBV társfertôzött betegek esetében sem. Különleges betegcsoportok: idôsek ( 65 évesek): nincs szükség a ZEPATIER adagjának módosítására (lásd 4.4 és 5.2 pont).  Májkárosodás: nem szükséges a ZEPATIER
adagjának módosítása enyhe májkárosodásban (Child-Pugh A) szenvedô betegeknél. A ZEPATIER ellenjavallt közepesen súlyos vagy súlyos májkárosodásban (Child-Pugh B vagy C) szenvedô betegek esetében
(lásd 4.3 és 5.2 pont). Vesekárosodás és végstádiumú vesebetegség (ESRD): nem szükséges a ZEPATIER adagjának módosítása enyhe, közepesen súlyos, vagy súlyos vesekárosodásban szenvedô betegeknél 
(beleértve a haemodialysisben vagy a peritonealis dialízisben részesülô betegeket is) (lásd 5.2 pont). Gyermekek: a ZEPATIER alkalmazása nem javasolt gyermekeknél és 18 évesnél fiatalabb serdülôknél, mivel 
a biztonságosságát és hatásosságát ebben a populációban nem állapították meg. Terhesség, szoptatás: a ZEPATIER terhes nôknél történô alkalmazása tekintetében nincs megfelelô és jól kontrollált vizsgálat.
Nem ismert, hogy az elbasvir vagy a grazoprevir és metabolitjaik kiválasztódnak-e a humán anyatejbe. A rendelkezésre álló, állatkísérletek során nyert farmakokinetikai adatok az elbasvir és a grazoprevir kiválasztódását
igazolták az anyatejbe. A ZEPATIER alkalmazása elôtt el kell dönteni, hogy a szoptatást függesztik fel, vagy megszakítják a kezelést/tartózkodnak a kezeléstôl. Gyógyszerinterakciók: a grazoprevir az OATP1B drog
transzporterek szubsztrátja. A ZEPATIER együttes alkalmazása ellenjavallt olyan gyógyszerekkel, amelyek gátolják az OATP1B transzportereket (lásd 4.3 és 4.4 pont). Az elbasvir és a grazoprevir a CYP3A és
a P-gp szubsztrátjai. A CYP3A vagy a P-gp induktorainak ZEPATIER-rel történô együttes alkalmazása ellenjavallt (lásd 4.3 és 4.4 pont). A ZEPATIER együttes alkalmazása erôs CYP3A gátlókkal emeli az elbasvir és a
grazoprevir plazmakoncentrációit, ezért az együttes alkalmazás nem javasolt (lásd 2. táblázat és 4.4 pont). Fôbb mellékhatások: a klinikai vizsgálatokban a leggyakrabban jelentett mellékhatások (több mint 10%) 
a fáradtság és a fejfájás voltak. A ribavirinnel vagy anélkül ZEPATIER-rel kezelt vizsgálati alanyok kevesebb mint 1%-ánál jelentkeztek súlyos mellékhatások (hasi fájdalom, tranziens ischaemiás attack és anaemia).
Felírás elôtt kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási elôírást, különös tekintettel a pontos indikációkra (4.1), adagolásra és alkalmazásra (4.2), ill. a figyelmeztetésekre (4.4)! (04/12/2017 EMEA/H/C/4126/IB/10)

Referenciák: 1. Zeuzem et al. Grazoprevir–Elbasvir Combination Therapy for Treatment-Naive Cirrhotic and Noncirrhotic Patients With Chronic HCV Genotype 1, 4, or 6 Infection. Ann Intern Med. 2015;163:1–13. doi:10.7326/
M15-0785.M15 0785 2. Clark VC, Peter JA, Nelson DR. New therapeutic strategies in HCV: second-generation protease inhibitors. Liver Int. 2013;33(suppl 1):80–84.Clark VC Peter JA Nelson DR New therapeutic strategies in HCV second generation protease inhibitors Liver Int 2013 33(suppl 1) 80 84 3. Kwo P, Jacobson I, Lawitz E, et al. Elbasvir/grazoprevir in cirrhoticKwo P Jacobson I Lawitz E et al Elbasvir/grazoprevir in cirrhotic
patients with HCV infection. Poster presented at: 25th Asian Pacific Association for the Study of the Liver; February 20–24, 2016; Tokyo, Japan, Published in Hepatol Int (2016) 10 (Suppl 1):S1–S506. 4. European Association
for the Study of Liver. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. J Hepatol. 2016; http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2016.09.001. 5. ZEPATIER alkalmazási elôírás.

MSD Pharma Hungary Kft.  
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., Telefon: 06-1-888-5300, Fax: 06-1-888-5388, hungary_msd@merck.com

A dokumentum lezárásának ideje: 2018. január 25., INFC-1231147-0039

SVR12 arány a terápia-naiv 
(TN) G1b betegek körében,  
12 hetes ZEPATIER terápiával,  
RBV nélkül1

SVR12 arány a terápia-naiv
kompenzált cirrhoticus betegek 
körében, 12 hetes ZEPATIER 
terápiával, RBV nélkül1,398%(129/131) 98%(135/138)

• Az összesített elemzés a C-EDGE TN, C-EDGE COINFECTION,
C-SURFER és a C-WORTHY vizsgálatok adatain alapszik

• 95% összesített SVR12 (291/306): G1a: 92% (144/157); 
G1b: 98% (129/131); G4 100% (18/18)

G = genotípus; RBV = ribavirin
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