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1. EL ZMÉNYEK
1.1. A bakteriális vérhas pathomechanizmusa és járványtana
A bakteriális vérhas, melyet a Shigellák és az un. enteroinvazív Escherichia
coli (EIEC) törzsek okoznak, világszerte jelent s közegészségügyi probléma.
Évente 200 millió megbetegedéssel és 650 ezer halálesettel kerül bizonyítottan összefüggésbe. Els sorban a fejl

országokban, a hasmenéses

megbetegedések egyik legfontosabb formája, lázzal és toxémiával jár,
jellemz

a vastagbél nyálkahárthájának fekélyes gyulladása, a széklettel

gyakran vér és/vagy nyálka ürül.
Az Enterobacteriaceae családba tartozó Shigella fajok és a pathogén
enteroinvazív E. coli (EIEC) törzsek megegyez

pathomechanizmussal

okozzák a vérhast, a bélfal nyálkahártya hámsejtjeinek inváziója révén. Az
invázió egyes lépései: 1, a baktérium behatolása a nem fagocitáló hámsejtekbe, 2, a baktérium megsokszorozódása a sejtben, 3, intra és
intercelluláris terjedése, 4, gazdasejt elpusztítása. Az invazivitáshoz szükséges polipeptideket (inváziós plazmid antigének: IpaA, B, C, D) egy 140 kb
nagyságú plazmid egy régiója kódolja.
A terjedés alacsony dózissal (10-100 baktériumsejt), általában közvetlen
kontaktussal, a feco-orális úton történik. Emellett egyre növekv
fordulnak el
fejl

számban

víz, és élelmiszer okozta járványkitörések. A shigellózis, bár a

országokban ölt járványméreteket, a fejlett ipari országokban is

felbukkan. A fejl

országok els sorban trópusi klímájuk és a nem megfe-

lel higiéniás viszonyok miatt alkalmasak a shigellózis járványszer terjedésére. A Shigella flexneri fert zések endémiásak, a S. dysenteriae pedig
pusztító járványokat okoz. A shigellózis a fejl
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országokban a gyermek-

halandóság egyik legfontosabb oka. A megel zés és kontrol dönt en
közegészségügyi intézkedéseken és a klinikai esetek kezelésén alapul, mivel hatékony vakcina kidolgozására még nem került sor. A prevenciót
sürgeti az antibakteriális szerekkel szemben multirezisztens törzsek megjelenése, és az HIV fert zések megnövekedése.

1.2. A vérhas diagnosztikája
Mint minden fert

betegség kapcsán, a bakteriális vérhas esetén is a

gyors, olcsó, érzékeny és specifikus mikrobiológiai diagnosztika elengedhetetlen feltétele a beteg kezelésének, a megel zésnek, a járványtani
helyzet felmérésének és a szükséges preventív intézkedések meghozatalának. A kórkép két kórokozó csoportja közül a shigellák diagnosztikája kidolgozott, viszonylag egyszer

a hagyományos biokémiai és szerológiai

módszerekkel, bár - különösen környezeti és élelmiszer minták esetén nem kell en érzékeny.
Az enteroinvazív Escherichia coli (EIEC) törzsek a hagyományos diagnosztika számára csak igen korlátozott mértékben hozzáférhet ek, tekintve,
hogy nem rendelkeznek a normál flóra tagjaitól

ket egyértelm en elkü-

lönít biokémiai és szerológiai bélyegekkel.
A Shigellák diagnosztizálására a rutindiagnosztikai laborok mérsékelten
szelektív szilárd táptalajokkal, mint az eozin-metilénkék (EMB) és a
MacConkey agar (MAC), és fokozott szelektivitású táptalajokkal, mint a
deoxykolát-citrát (DC), xilóz-lizin dekarboxiláz (XLD), és a SalmonellShigella agar (SS) bírnak. A folyékony táptalajban való dúsítás nem, vagy
kevésbé terjedt el a gyakorlatban. Nagyon korlátozottak ismereteink az
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EIEC törzsek szelektív tenyésztésének lehet ségeir l. Silva szerint az EIEC
növekedését az SS agar támogatta a legjobban.
A Shigella törzsek virulenciája genetikai hátterének feltárásával párhuzamosan terjedtek el a molekuláris módszerek. A DNS hibridizációt els sorban makrokolónia telep-blot formájában használják a mintákból véletlenszer en válogatott klónokon. A különböz PCR rendszerek közül a legkiterjedtebben a plazmidon és kromoszómán is több kópiában megtalálható
ipaH génre specifikus primereket használják. A mikrobák virulencia faktorainak megismerésével nyílt meg annak lehet sége, hogy a pathogén
baktériumokat a virulencia specifikus antigénjeik révén ismerjék fel. Ezen
immunológiai eljárások el nye, hogy általában nem igénylik a molekuláris
módszerekhez szükséges és költséges berendezéseket, és technikailag is
egyszer bbek.
Intézetünkben került kidolgozásra egy olyan ELISA eljárás, mely érzékenyen és specifikusan ismerte fel az EIEC (és Shigella) törzseket. Kés bb ezt
az eljárást módosítottuk a poliklonális ellenanyagot egy IpaC-specifikus
monoklonális antitesttel (MAIC-1) helyettesítve. Az ELISA teszt azonban
csak el zetesen izolált telepek tesztelésére volt alkalmas, primokultúrák
vizsgálatára, és környezeti minták esetén a sz réssel feldolgozott anyagok
tanulmányozására nem. A Shiga-like toxint termel

enterohaemorrhagiás

E. coli (EHEC) esetén a telep immunoblot módszer ígéretes alkalmazásáról
számoltak be székletminták esetén (Hull, 1993). Ebb l kiindulva választottuk
disszertációnk egyik céljává a Shigella / EIEC - specifikus telep immunoblot
módszer kifejlesztését, illetve az EIEC szelektív tenyészthet ségének vizsgálatát.
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2. CÉLKIT ZÉSEK
2.1. Rövid távú célok
1. A vérhas kórokozóinak, a Shigella és enteroinvazív Escherichia coli
törzsek (EIEC) kimutatására egy specifikus és megfelel en érzékeny
telep immunoblot eljárás kidolgozása.
2. A módszer különböz klinikai és környezeti minták vizsgálatára törté(mint pl. víz, élelmiszer) alkalmazása.
3. A különböz szelektív, szelektív differenciáló és dúsító táptalajok hatékonyságának vizsgálata az enteroinvazív Escherichia coli törzsek
diagnosztikájában.

2.2. Távlati célkit zés
4. Egy technikailag egyszer , olcsó vizsgálati módszer kidolgozása,
mely nem igényel különös laboratóriumi felszereltséget, mely érzékenyen és specifikusan képes detektálni a bakteriális vérhas kórokozóit. Egy ilyen módszer nagyban hozzájárulna jelenlegi korlátozott
tudásunk b vítéséhez az enteroinvazív Escherichia coli törzsek valódi jelent ségér l és járványtanáról.
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK
3.1. A minták el készítése és tesztelése: a széklet-, víz- és tejmintákat egy
higítási görbe alapján különböz , ismert mennyiség virulens baktériummal kontamináltuk. Az így létrehozott mintákat az általunk kidolgozott telep immunoblot módszerrel teszteltük. A vízmintákat 0,45 µm
pórusnagyságú membránokon keresztül sz rtük, majd a membránokat TSA táptalajra helyeztük. A székletmintákat TSA-ra oltottuk és
membránnal fedtük. A tejmintákat centrifugálás után üledékb l oltottuk a TSA-ra. Éjszakán át történ

inkubálás után a membránokon el-

végeztük az immunreakciót. A telep immunoblottal párhuzamosan
kontrolként a rutinban használt - tenyésztésen, biokémián és szerológián alapuló - hagyományos mikrobiológiai, illetve a legfejlettebb,
molekuláris biológiai eljárásokat, mint a PCR és DNS hibridizáció, alkalmaztuk.
3.2. A telep immunoblot módszer: a membránokat a baktériumokat tartalmazó felszínével lefelé TSA lemezekre helyeztük, majd 37 oC -on
inkubáltuk éjszakán át. Másnap a membránok PBS-ben történt mosása után a szabad köt helyeket pufferolt sovány tejjel blokkoltuk. Az
IpaC antigénre fajlagos MAIC-1 antitest titrált hígításával inkubáltuk a
membránokat 2 óra hosszat. Ezt követ en, PBS-ben történt mosás
után, egér Ig -re specifikus alkalikus foszfatáz konjugátumot adtunk a
membránokhoz további 2 órára. Ismételt mosás után a reakciót
Naftol AS-MX foszfát - Fast-Red TR sót tartalmazó szubsztráttal hívtuk
el .
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3.3. Sejtinváziós teszt: HeLa vagy HEp-2 sejtek fél-konfluens tenyészetét
használtunk a sejtinváziós képesség megállapításához. A sejttenyészet
-baktérium inkubációja után a nem invazív sejteket gentamicin tartalmú tápfolyadékkal gátoltuk, PBS-el mostuk, az intracelluláris
mikróbák jelenlétét immerziós fénymikroszkóppal vizsgáltuk.
3.4. Serény

teszt:

Tengerimalac

szembe

oltott,

majd

a

purulens

keratoconjuctivitisb l visszaizolált baktériumtörzseket használtunk Serény módszere alapján (1955).
3.5. MAIC1- ELISA: A TSB-t tartalmazó ELISA lemezek lyukaiba oltott vizsgálandó telepeket 37 oC -on inkubáltuk. Ez alatt, ha a mikróba termelte
az IpaC antigént, az a lemez falát érzékenyítette. Másnap az IpaC specifikus MAIC-1 monoklonális ellenanyaggal, ezt követ en pedig
anti-egér-torma-peroxidáz konjugátummal elreagáltatva vizsgáltuk
az IpaC termelést.
3.6. MAIC-1 monoklonális ellenanyag el állítása: IpaC specifikus MAIC-1
antitestként a hybrydóma sejttenyészet FSC mentes felülúszóját használtuk. Minden aliquot esetén a megfelel munkahigítást titrálással állapítottuk meg.
3.7. Plazmid elektroforézis: Az inváziós plazmid jelenlétének vizsgálata
Kado és Liu (1981) módszere szerint történt a plazmid extrakciójával
és az azt követ agaróz-gél-elektroforésisével.
3.8. A széklet minta alkalikus foszfatáz enzimaktivitásának eliminálása: a
széklet minták esetében a membránokat el kezelésnek vetettük alá,
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melyben 100 oC -on végzett h kezelést kombináltunk Tween 20 kezeléssel.
3.9. PCR: A fert zött membránokat TSB -ben inkubáltuk, majd a tenyészet
1 ml –éb l a DNS -t extraháltuk. A PCR -t a baktérium ipaH génjére
specifikus primerekkel végeztük, Sethabutr módszere (1993) szerint. Az
amplifikált fragmentet 1,2 % -os agaróz gélben futtatva vizsgáltuk.
3.10.DNS hibridizáció: A hibridizációt a Shigellák inváziós plazmidjának 11,5
kb méret EcoRI fragmentjét (Boileau, 1984) P32 -vel jelzett próbaként
használva végeztük (Milch, 1997).
3.11.Az enteroinvazív mikróbák növekedésének vizsgálata különböz szelektív táptalajokon: Szelektív táptalajokként a következ ket vizsgálatuk: MAC, EMB, DC, SS, XLD, SB és GNB. A vizsgálandó törzsek szuszpenziójából 500-800 telepképz
ben) a különböz

egységet szélesztettük (100-100 µl-

vizsgált szelektív táptalajokra. Éjszakai inkubáció

után a telepek számát hasonlítottuk az ugyanebb l a szuszpenzióból
nem szelektív TSA lemezen kitenyészett telepek számához. Folyékony
dúsítók hatását vizsgálva a törzsek 6 órás inkubáció alatti csíraszám
változását vizsgáltuk.
3.12.Statisztikai módszerek: A különböz
végzett

vizsgálatok

környezeti és folyadékmintákon

érzékenységének

összehasonlításához

a

McNemar próbát használtuk (Altman 1994). A szelektív táptalajok öszszehasonlításához a Wilcoxon próbát és a Spearman-féle korrelációs
tesztet alkalmaztuk. A baktériumtörzsek különböz csoportjainak azonos körülmények közti növekedését a Mann-Whitney teszttel vizsgáltuk.
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4. EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS
4.1. A telep immunoblot módszer
A telep immunblot módszer kidolgozása során meghatároztuk az eljárás
paramétereit és a szükséges táptalajokat. A kipróbált szelektív szilárd táptalajok közül a TSA lemezeken kapott eredmények bizonyultak a legjobbnak. A lemezekben az agar-agar koncentrációját 3 % -ra emelve sikeresen
oldottuk meg az esetleg jelenlév

Proteus törzsek rajzásának gátlását az

IpaC kifejez désének megváltoztatása nélkül. A széklet primokultúra vizsgálatához kidolgoztunk egy olyan el kezelési eljárást, mely eliminálja a jelenlév alkalikus foszfatáz aktivitást. Erre a célra legalkalmasabbnak a h -,
és Tween 20 kezelés kombinációját találtuk, mely nem befolyásolta az
IpaC antigén kimutathatóságát. Ezzel az eljárással az egyes mintákban
fellehet peroxidáz aktivitás is megszüntethet volt. Az immunblot módszer
a székletminták esetén a shigellákat a hagyományos módszerekkel azonos érzékenységben mutatta ki. Emellett, ugyanilyen érzékenységgel mutathatók ki EIEC törzsek is szerocsoportjuktól függetlenül. Így - a sok helyütt
nehezen hozzáférhet

molekuláris módszerekt l eltekintve - ez az els

olyan eljárás, mely lehet vé teszi az EIEC telepek közvetlen, egyszer azonosítását. Hasonló tapasztalattal jártak vizsgálataink a víz és tejmintákat
illet en is. A vízminták esetében figyelemreméltó további eredmény volt
az eljárás legalább egy nappal való rövidítése is.

4.2. Szelektív táptalajok
A szelektív táptalajok vizsgálatakor megállapítottuk, hogy egyrészt az EIEC
törzsek teljesen azonos módon viselkednek a Shigella törzsekhez hasonlítva
tenyészthet ségük tekintetében. Ez a megállapítás - noha nem meglep
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a két pathogén csoport hasonlóságának ismeretében - mégis új. Gyakorlati következménye, hogy az EIEC szelektív tenyésztésre a kevéssé szelektív
differenciáló lemezek (EMB, MAC) mellett a nagy szelektivitású lemez
(XLD) ajánlható, mely bár jobban gátolja az EIEC -et, mint a többi szelektív
médium, a normál bélflóra tagjaival szemben az izolálást megkönnyít
el nyt biztosít az EIEC -nek. Bár mi is meg tudtuk er síteni Silva korábbi
megfigyelést, hogy az SS támogatja az EIEC növekedését, de az gyakorlatilag szelektív el nyt a normál E. coli -val szemben nem jelent, így a célra
alkalmatlan. Tapasztalataink szerint szintén nem jelent el nyt a folyékony
dúsítók használata sem.

4.3. Javasolható protokoll
A fent leírt eredményeink alapján az EIEC felismerésére a következ

pro-

tokollt javasoljuk. A primokulturából TSA lemezen IpaC specifikus telep
immunoblot végzése, mely lehet vé teszi a közvetlen tesztelést. Ezen kívül,
vagy a telep immunoblot módszert kiegészít en, javasolt kis szelektivitású
differenciáló, és emellett feltétlenül nagy szelektivitású XLD lemezr l véletlenszer en válogatott laktóz pozitív és negatív telepek vizsgálata. A vizsgálat a mikrobiológus rendelkezésre álló, EIEC -specifikus módszerekkel mint például hibridizáció, ELISA, virulencia tesztek - történhet.
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5. TÉZISEK
5.1.

A MAIC-1 Ipa-C specifikus monoklonális ellenanyag segítségével kidolgoztunk egy, a bakteriális vérhas kórokozóira specifikus telep
immunoblot módszert.

5.2.

A módszer validálásával megállapítottuk, hogy az alkalmas a
Shigella és EIEC törzsek specifikus és érzékeny kimutatására.

5.3.

A módszert sikerrel adaptáltuk környezeti folyadék mintákra. A mesterségesen kontaminált vízminták sz résekor akár 1 sejt kimutatható
volt 10 liter vízmintából a telep-immunoblot elvégzése után. A módszer érzékenysége nem haladta meg a PCR-ét hasonló minták vizsgálatakor.

5.4.

A módszert sikerrel adaptáltuk székletminták vizsgálatára. A széklet
primokultúrák és mesterségesen kontaminált székletminták vizsgálata során eredményeink szerint a telep-immunoblot módszer felülmúlja a hagyományos diagnosztikai módszerek érzékenységet.

5.5.

Kidolgoztunk egy, a székletminták flórájának bels , az immundetektálással interferáló alkalikus foszfatáz enzimaktivitásának eliminálásra
szolgáló eljárást h és Twin 20 kezelés kombinációjával.

5.6.

Az élelmiszerminták vizsgálata kapcsán sikerrel alkalmaztuk a módszert mesterségesen kontaminált tejminták vizsgálatára.

5.7.

Meghatároztuk az EIEC törzsek szelektív tenyésztésre alkalmas táptalajokat (XLD és MAC vagy EMB kombinációja).

5.8.

Fenti eredmények alapján olyan diagnosztikus protokollra tettünk
javaslatot, mely alkalmas az EIEC (és Shigella) törzsek felismerésére,
és mely korlátozott lehet ségekkel rendelkez laboratóriumokban is
megvalósítható.
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