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BEVEZET t.S

A rutin bakteriológiai diagnosztikában a vizsgált 

baktériumok különféle antibakteriális szerekkel szembe

ni érzékenységének megállapitására általánosan használt 

korongdiffúziós eljárással kapott ere dmónyek többnyire 

helyesen tükrözik az érzékenység kritériumának vett szé

rumkoncentrációt. A klinikusok számára azonban a baktéri

umok érzékenységéről a legpontosabb képet az antibioti

kumok minimális gátló koncentrációjának /MIC/ meghatáro

zása adja, mivel az igy kopott értékek összevethetők a 

szervezetben a fertőzés helyén elérhető antibiotikum-kon- 

centrációval és kiválasztható az az antibakteriális szer, 

amely a legkisebb adagban hatásosan alkalmazható, A MIC 

értékek pontos meghatározására használt konvencionális 

eljárások, a leves- és agarhigitásos módszerek, azonban 

nagy munka-, anyag- és időigényük miatt nem teszik lehe

tővé e módszerek széleskörű alkalmazását a rutin bakte

riológiai laboratóriumokban.

Az utóbbi években egyre nagyobb igény merült fel a 

klinikusok részéről az egyes antibiotikumokkal szembeni 

MIC értékek, illetve az antibiotikum-érzékenység gyors 

és egyben pontos mégha tározására. Ezért tüztük ki célul 

olyan gyors mikro módszer kidolgozását , amely a mi labo

ratóriumi viszonyaink mellett eleget tesz a fent emlí

tett elvárásoknak.
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E MIC érték meghatározására szolgáló mikro módszer el

vi alapját a Thiry által kidolgozott és intézetünkben 

használt technika képezi /52/.

Klinikai anyagból származó 5o4 különböző Gr- és 

Gr+ baktériumtörzs esetében /Е, coli, Enterobacter sp 

Klebsiella sp., Proteus sp
• й

Pseudomonas aeruginosa,• й

Acinetobacter sp Alcaligenes sp Micrococcus sp• I • Й• Й

Staphylococcus aureus/ elvégeztük ezen gyors mikro MIC 

meghatározási eljárás összehasonlitó vizsgálatát a bo

rongd if fúziós módszerrel. Válogatott baktériumtörzsek

kel, valamint az antibiotikumokkal szembeni érzékenység 

vizsgálatára szolgáló referencia törzsekkel elvégeztük 

a gyors mikro MIC módszer összehasonlitó vizsgálatát a 

klasszikus agarhigitásos eljárással is.

A külföldi országokban egyre nagyobb számban kerül

nek olyan automaták kidolgozásra és bevezetésre, amelyek 

a baktériumok MIC értékének, illetve antibiotikum-érzé

kenységének meghatározására szolgálnak. Laboratóriumunk

nak is lehetősége nyilt egy ilyen automata kipróbálásá

ra. Az olaszországi SCLAVO cég megbizásából elvégeztük 

a náluk gyártott ABAC elnevezésű automata által készitett 

antibiogram összehasonlitó vizsgálatát 326 különböző 

Gr+ és Gr baktériumtörzs esetében a korongdiffúziós 

módszerrel.
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Az anaerob baktériumok rutin diagnosztikájának terüle

tén még napjainkban sem beszélhetünk az antibiotikum

rezisztencia meghatározás egyértelmű értékeléséről. 

Szemben az aerob baktériumokkal, még kevésbé tartják 

megfelelőnek a korongdiffúziós módszerrel kapott eredmé

nyeket, mivel a meghatározás körülményei nincsenek kel

lően standardizálva. A legelfogadottabb eljárás a MIC 

érték klasszikus leves- vagy agarhigitásos meghatározá

sa. Ezek az eljárások az anaerob baktériumok hosszabb 

növekedési ideje miatt még időigényesebbek, mint az aero- 

boknál, ezért ezen a területen is megkiséreltük a gyors 

mikro MIC meghatározás elvégzését és összehasonlitását 

a korongdiffúziós és agarhigitásos módszerrel. Ötven, 

klinikai anyagból származó, intestinalis eredetű Bactero- 

ides törzs esetében vizsgáltuk a mikro MIC meghatározás 

alkalmasságát antibiotikum-érzékenység megadására.

Végül a rendelkezésünkre álló adatok alapján meg

határoztuk az egyes balctérium csoportok különböző anti

biotikumokkal szembeni érzékenységének valószinüségét, 

valamint módszerünk szórását és relativ szórását.

■
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

A klinikusok számára elengedhetetlenül fontos a bak

tériumok antibiotikum-érzékenységének pontos ismerete, 

annak érdekében, hogy a beteget a lehető legrövidebb időn 

belül a megfelelő gyógyszerrel kezelhessék. A bakterioló

gusok ezért különféle eljárásokat dolgoztak ki, amelyek

kel a baktériumoknak a különböző antibakteriális szerek

kel szembeni érzékenysége meghatározható. A konvencioná

lis eljárások közül a rutin bakteriológiai diagnosztiká

ban a legelterjedtebben alkalmazott módszer az antibioti

kum-rezisztencia meghatározására a Bauer és Kirby által 

leirt korongdiffúziós eljárás. E szemikvantitativ módszer 

hátránya, hogy lassú /18-24 órás inkubálási időt igényel/ 

és a sok befolyásoló tényező miatt csak nagy hibahatárok 

között értékelhető, még a standardizálási kísérletek el

lenére is /11,28,5S/.

Történtek kísérletek annak érdekében, hogy a Bauer- 

Kirby-féle módszer .minél rövidebb időn belül értékelhető 

legyen /1/. Barry és munkatársai /3/, Liberman és Robert

son /33/, valamint Lorian /35/ kimutatták, hogy megköze

lítőleg azonos eredmények kaphatók ■ akkor is, ha az an- 

tibiotikumtartalmu korongok körül kialakuló gátlási zó

nák átmérőjét a l8-2o órás inkubáció helyett 5-8 óra múl

va értékelik.
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Boyle és munkatársai /13/ tetrazólium indikátoro

kat alkalmaztak, hogy a rövid /6-7 órás/ inkubáció után 

a zónaátmérőket láthatóbbakká és igy könnyebben, ponto

sabban leolvashatókká tegyék.

A korongdiffúziós módszernek, a módositások ellené

re is meglévő hibáit az egyes antibiotikumok minimális 

gátló koncentrációjának /MIC/ me.ghatározása küszöböli 

ki. A MIC érték meghatározás klasszikus eljárásai, a le

ves- és agarhigitásos módszerek bonyolult és hosszadal

mas metodikák.

Lampe és munkatársai /31/ a hagyományos leveshigi- 

tásos módszerrel történő MIC érték meghatározással pró

báltak rövidebb időn belül eredményt elérni, 'űsszehason- 

litó vizsgálatokat végeztek, amelyekben az inkubációs 

idők hosszát változtatták. Megállapították, hogy a 4-6 

órás inkubáció végén kapott eredmények jól egyeznek a 

18 óra után leolvasott értékekkel. Az eljárás hátránya, 

hogy sűrűbb baktériumszuszpenzió kell a pontos eredmény 

eléréséhez, mint a hosszabb inkubációs idő esetén és a 

leolvasáshoz denzitométer szükséges.

Az emlitett higitásos módszerek még a módositások /31, 

57/ ellenére sem alkalmazhatók a rutin bakteriológiai 

laboratóriumokban mindennapos MIC meghatározási eljárás

ként.

./.
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Ezért olyan módszerek kidolgozása vált szükségessé, ame

lyek a lehető legkevesebb anyag- és munkaráfordítással, 

minél rövidebb idő alatt adnak pontos képet a baktériu

mok antibiotikum-érzékenységéről, illetve MIC értékéről.

Gifford és Boring /2.0/, Bartlett és Mäzens /9,1о/, 

valamint Kroemer és munkatársai /29/ totrazólium reduk

ció segítségével határozták meg, mikrotitráló lemezek

ben, a baktériumok antibiotikum-érzékenységét. Minden 

gyógyszer tesztelésére csak 1 vagy 2 antibiotikus kon

centrációt használtak, amelyeket úgy választottak meg, 

hogy a baktériumokat a Bauer-Kirby-féle korongdiffúzi

ós módszernél használt érzékeny, mérsékelten érzékeny 

és rezisztens kategóriákba tudják sorolni. E módszer 

gyors és kevés anyagot igényel ugyan, de 

formációt, mint a hagyományos korongdiffúziós eljárás.

A külföldi országok laboratóriumaiban egyre nagyobb 

számban kerülnek kidolgozásra és bevezetésre a baktéri

umok antibiotikum-érzékenységét, illetve MIC értékét 

meghatározó automaták /2, 14, 15, 16, 24,

47, 53, 54/. A legrégebb óta rendelkezésre álló automata az 

Autobac-1 rendszer /Pfizer Diagnostics Groton Conn./.

A baktériumok primer lemeztenyészetéről levett, morfo

lógiailag hasonló telepeket optikailag tiszta foszfát 

pufferbe szuszpendálják. A készülékkel mérik a szuszpen

zió turbiditását és úgy igazitják, hogy a csiraszám 

107 - 2xl07/ml legyen.

nem ad több in-

39, 4o, 42,38,

./.
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Ezt táplevesben /Eugenic broth/ tízszeresére hígítják.

Az igy kapott baktériumszuszpenziókat a gép automati

kusan szétosztja az antibiotikum korongokat tartalmazó 

12 tesztkamrába és a kontrollkamrába. Ezt követi a há

rom órás inkubálás 35 C°-on, a gép rázóinkubátoróban, 

majd a készülék fotométere automatikusan leméri a kam

rákban lévő baktériumszuszponziók optikai denzitását, 

összehasonlítja a kontroll szuszpenzióéval, és az ará

nyokat adja meg. Ezen О és 1 közötti értékek az un. 

fényszóródási indexek, amelyek alapján a baktériumokat 

az érzékeny és rezisztens kategóriákba sorolják.

Erixsson és Sherris 1971-ben /16/, majd Thornsberry 

és munkatársai 1975-ben /53/ végeztek olyan összehason

lító vizsgálatokat, amelyekben az Autobac-1 rendszerrel 

kapott eredményeket vetették össze a korongdif fúziós és 

agarhigitásos antibiotikum-érzékenységet meghatározó el

járásokkal. Vizsgálataik során 85-98 ^j-os egyezést kap

tak.

McKie és munkatársai /39/, Schoenknecht és munkatár

sai /47/ közel azonos eredményeket értek el, amikor az 

Autobac-1 rendszerrel kapott értékeket a leveshigitásos 

módszerrel kapottakkal hasonlították össze, bár a tech

nikai lebonyolításban némi változtatást hajtottak végre: 

egyrészt az antibiotikumokhoz adott baktériumszuszpen- 

ziók sűrűségét módosították, másrészt az inkubáció ide

jét változtatták meg 3 óráról 4-5 órára.
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munkatársaiBarnes és munkatársai /2/, Degener és 

/15/, valamint Thornsberry és munkatársai /54/ által

végzett összehasonlitó vizsgálatokban szereplő MS-2 

antibiotikum-érzékenység meghatározó automata /Abbot 

Laboratories/ működési elve hasonló az Autobac-1 rend

szeréhez. Különbség, hogy az MS-2 automata esetén rövid 

előinkubációs idő után osztják szét a baktériumszuszpen- 

ziólcat az antibiotikum korongokat tartalmazó kamrákba 

és a gép az inkubációs idő alatt folyamatosan olvassa le 

a szuszpenziók optikai denzitását. A végleges eredményt 

azonban csak 4 óra múlva Írja ki.

Mig a fent emlitett automaták gyors antibiotikum- 

érzékenység meghatározást biztositanak, addig a Dynatech 

MIC 2ooo /Cooke Engineering Со./ a MIC értékek csupán 

mikro módszerrel történő megállapitását teszi lehetővé.

Ez a berendezés a klasszikus csőhigitásos módszert mini

atürizálja és részben automatizálja. Kilencvenhat csa

tornás adagolójával egyetlen gombnyomásra megtölt egy 

mikrotitráló lement a megfelelő antibiotikumok higitá- 

saival. Ezekhez az ugyancsak 96 csatornás, inocuálotora 

adatolja a brain heart infusion levesben készitett 107/ml 

csiraszámu szuszpenziót. A beoltott lemezeket 35 C°-on, 

16-18 órán át inkubálja, majd leolvasó egysége értékeli 

az eredményeket /4,19/. A készülék hátránya, hogy az an

tibiotikum higitásokat kézi módszerrel kell elkészíteni 

és a készülék adagoló rendszerébe tölteni.
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Ezt próbálta kiküszöbölni a GIMCO/INVENEX cég azzal, 

hogy a Dynatech MIC 2ooo működési elvét felhasználva 

ugyan, de gyárilag előre elkészítette az antibiotikum 

higitásokat a mikrotitráló lemezekben és liofilezett for

mában hozta forgalomba Sensititre néven.

Gavan és munkatársai /18,19/, Oones és munkatársai 

/25/ olyan kísérleteket végeztek, amelyekben a Dynatech 

MIC 2ooo-rel és a Sensititre-vel kapott eredményeket 

hasonlították össze. A Sensititre lemezeket Mueller-Hin- 

ton leves hozzáadásával rehidrálták. A baktériumszusz- 

penziókat brain heart infusion levesben készítették és 

4-6 órán át, 35 C°-on inkubálták. Az igy kapott baktéri

umtenyészet o,o4 ml-ét desztillált vizben ezerszeresére 

higitották és 96 csatornás inoculátorral adagolták a re- 

hidrált antibiotikum higitásokhoz. Ezt követte az inku- 

bálás és leolvasás. A két módszer eredményei között csu

pán 75-86 %-os egyezést kaptak.

Az eddig kidolgozott és forgalomba hozott, a bakté

riumok antibiotikum-érzékenységét meghatározó automaták 

gyorsaságuk, kis anyag- és munka igényük miatt rendkívül 

előnyösek, laboratóriumunk számára azonban nem elérhe

tők: egyrészt, mert már a készülékek ára meghaladja anya

gi lehetőségeinket, másrészt általában egyszer használa

tos és gyári kiszerelésű elemek /pl. Sensititre lemezek, 

Autobac-1 és MS-2 rendszer esetén az antibiotikum koron

gokat tartalmazó, 13 kamrás küvetták/ szükségesek működé

sükhöz, amelyek beszerzése költséges és hosszadalmas.

• /.
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Meghibásodásuk esetén pedig javításuk igen nehézkes. 

Ezért volt szükségünk egy olyan gyors, pontos és olcsó 

eljárás kidolgozására, amelyet anyagi- és munkaerő lehe

tőségeinket figyelembe véve, rutinszerűen tudunk alkal

mazni mind az aerob mind az anaerob baktériumok MIC ér

tékének meghatározására.

Az anaerob baktériumok antibiotikum-érzékenységének 

és MIC értékének megállapitására szolgáló klasszikus el

járások, a korongdif fúziós, leves- és agarhigitásos mód

szerek, a nagy anyag-és munkaráforditás mellett, az 

anaerob baktériumok természetéből adódóan, még hosszabb 

inkubációs időt vesznek igénybe /48-72 óra/, mint az 

aerobok, ami nagyon megnyujtja az eredmények kiadásának

lehetőségét /36, 49, 5o/.

Hauser és munkatársai /21/, Hanson és Martin /22/ 

az agarhigitásos módszer módositásával próbálták egysze

rűbbé tenni a MIC érték meghatározást. Az egyes antibi

otikumok különböző koncentrációit tartalmazó szürőpapir- 

korongokat készítettek, ezeket szárították és -20 C°-on 

tárolták. Felhasználáskor a kivánt végső antibiotikum kon

centrációnak megfelelő antibiotikum mennyiséget tartal

mazó korongot 3,5 cm átmérőjű Petri-csészébe helyeztek 

és 3 ml brain heart infusion véresagar táptalajt adtak 

hozzá, majd 24 órán át szobahőn hagyták, hogy az antibi

otikum egyenletesen szétdiffundáljon a táptalajban.

• A
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Ezután oltották be a lemezeket az anaerob baktériumok

éjszakai levestenyészetébfíl ksézitett o,5 McFarland 

skálának megfelelő sűrűségű szuszpenzióval és Gas Pak- 

ban 35 C°-on, 48 órán át inkubálták. Ezzel a módosítás

sal az agarhigitásos módszer valóban gyorsabbon lebonyo- 

lithatóvá vált, de 

riumok inkubációs idejét, igy az eredmény nem adható ki 

gyorsabban.

Ugyancsak ez a hátrány a EJorgensen és munkatársai /26/ 

által kidolgozott leves-korong eluciós, érzékenységi 

tesztnek is, amely a IVilkins-Thiel korong eluciós mód

szer /59/ módosítása. Dorgensen és munkatársai kísérle

teiket csavartetős kémcsövekben, Schaedler-féle tápleves

ben végezték. Minden csőbe, kivéve a kontrollt, a vizs

gálni kivánt antibiotikumot tartalmazó, Bauer-Kirby-féle 

módszernél használt, korongot illetve korongokat helyez

tek attól függően, hogy milyen végkoncentrációt akartak 

elérni. A csövek beoltása a baktériumok éjszakai leveste

nyészetének egy cseppjével történt. Az inkubálást Gas 

Pak-ban, 35 C°-on, 24 órán át folytatták. Az értékelést 

szabadszemmel végezték a kontroll csőben történt bakté

riumszaporodáshoz való hasonlítással. Módszerüket a klasz- 

szikus agarhigitásos eljárással hasonlították össze és 

68-I00 /j-os egyezést értek el.

nem rövidítette le az anaerob bakté-

./.
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Rotilie, Fass, Steingrimsson és munkatársaik /46,

17, 48/ az anaerob baktériumok antibiotikum-érzékeny- 

ségének megállapitására mikrohigitásos eljárást alkal

maztak. Az antibiotikum higitásokat Schadler-féle táp

levesben, mikrotitráló lemezekben készítették kettes 

léptékkel. Az utolsó sor kontrollként szolgált. A vizs

gálatokhoz használt baktériumok 48 órás véresagar te

nyészetéből 2-3 telepet 5-5 ml táplevesbe vittek és 

ezeket a szuszpenziókat anaerob kamrában, 35 C°-on, egy 

éjszakán át inkubálták, majd 1:10, illetve gyorsan sza

porodó baktériumok esetében 1:100 higitást készítettek,
5 7amelyele csiraszáma 10 -10 /ml volt. Az igy kapott bak- 

tériumszuszpenziók o,o5-o,o5 ml-ével oltották be az 

antibiotikum higitásokat tartalmazó mikrotitráló lemezele 

valamennyi mélyedését. A lemezeket lefedve, 35 C°-on in

kubálták anaerob kamrában 24-48 óráig.

A mikrohigitásos eljárással egyszerűbbé vált ugyan az 

anaerob baktériumok NIC értékének meghatározása, de 

pontos eredményt ezzel is csak 2-3 nap múlva kaptunk, te

hát ez sem gyorsította meg az antibiogram kiadását.

Gyors mikro módszerünkkel a fent emlitett hibákat és ne

hézségeket igyekeztünk kiküszöbölni az aerob és anaerob 

baktér Írnoknál egyaránt.

о
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK2‘.

2.1. Baktériumtörzsek

Vizsgálatainkhoz intézetünkben, vegyes klinikai 

anyagból, frissen izolált 83o aerob és semianaerob 

/Gram-pozitiv, Gram-negativ/ és 5o anaerob /Bacteroi- 

des/ baktériumtörzset használtunk /1. táblázat/.

Kísérleteink során kontrollként a Pasteur Intézet

ből származó E, coli 7624, Staphylococcus aureus 7625,

Pseudomonas aeruginosa 76llo, valamint az OKI által ja

vasolt rezisztencia kontroll törzsek közül az E. coli

35o34 és a Staphylococcus aureus 112oo2 törzseket alkal

maztuk. A Bauer-Kirby-féle korongdif fúziós rezisztencia- 

meghatár ozási módszerhez használt Mueller-Hinton-féle 

táptalaj /МИ agar/ sarzsonkénti ellenőrzése az utóbbi 

két törzsön kivül a Salmonella hartford loo63, valamint

a Staphylococcus aureus 112ооЗ, OKI-ból származó bak

tériumokkal történt.

2.2. Táptalaj ok

A baktériumok primer tenyésztését 5 % marhavérrel 

komplettált, 2 % Proteose peptont, 1 % élesztőkivonatot 

/Oxoid/, o,5 % NaCl-ot és 1 % agarat /Oxoid/ tartalmazó 

pH 7,2-es szilárd táptalajon /РЕ agar/ végeztük /32/.
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Folyékony táptalajként 2 % Proteose peptont, 1 % élesz

tőkivonatot /Oxoid/, o,5 % NaCl-ot tartalmazó /РЕ leves/, 

illetve kétszeres koncentrációjú, o,5 % marhahuskivona- 

tot /Oxoid/, 1,8 % Lactocidot /HUf-lAfJ/, o,2 % glukózt 

tartalmazó, pl-l 7,2-es Mueller-Hinton levest /МН leves/ 

alkalmaztunk. A streptococcusok esetében 2 / Proteose 

peptont tartalmazó, о,2 % NaCl, o,o5 % На^НРОд.2H20, o,2 % 

glukóz és o,2 % NaHCO^ hozzáadásával nyert, pH 7,8-as 

Todd-Hevvitt levest /THL/ használtunk dusitóként.

A Bauer-Kirby-féle korongdiffúziós rezisztencia megha

tározásra szolgáló Mueller-Hinton agar táptalajt úgy 

kaptuk, hogy a MH levest 1,5 % agarral egészítettük ki 

/МН agar/.

Az antibiotikumok minimális gátló koncentrációjának /MIC/ 

agarhigitásos módszerrel történő meghatározása során a 

vizsgált antibiotikumokat megfelelő koncentrációban tar

talmazó MH agar táptalajt alkalmaztuk.

A Bacteroides törzsek primer tenyésztése l,9j tryptont 

/Oxoid/, o,5 % HaCl-ot, o,2 % huskivonatot /Oxoid/, o,5 % 

élesztőkivonatot /Oxoid/, o,2 % glukózt, 2 % agarat /Oxo

id/ tartalmazó és 5 % marhavérrel, o,3 g ciszteinnel és 

o,5 yug/ml K-j^ vitaminnal komplettált pH 7,2-es anaerob vé- 

resagaron /Апк/ történt /23,60/. Az AnK táptalajt használ

tuk a korongdiffúziós rezisztencia meghatározáshoz és a 

megfelelő antibiotikum hígításokkal kiegészítve a MIC agar

higitásos meghatározásához is.
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A Bacteroides törzsek tenyésztésére szolgáló folyékony 

táptalaj 2 % peptont /Oxoid/, 1 % élesztőkivonatot /Охо- 

id/, 4 % NaCl-ot tartalmazott /pH 7,2/, amelyet о,5 g 

ciszteinnel és 4 ml o,o25 %-os rezazurin-oldattal komp- 

lettáltunk /AnPE leves/.

A mikro MIC meghatározáshoz a baktériumszuszpenziót két

szeres AnPE levesben készítettük.

2.3. Antibiotikumok

A kísérletek során alkalmazott antibiotikumokat a 

klinikai izolátumok vizsgálatakor rutinszerűen használ

tak közül választottuk ki. Az ABAC rendszer esetében 

ezen kivül néhány ritkábban alkalmazott antibiotikum 

összehasonlitó vizsgálatát is elvégeztük /2. táblázat/. 

Az looo yjg/ml-es antibiotikum törzsoldatokat steril 

desztillált vizben készítettük, és -20 C°-on, legfeljebb 

két hónapig tartottuk.

Az antibiotikum korongok tárolása gondosan lezárt fio

lákban, sötét, száraz helyen történt +4 C°-on.

Néhány antibiotikum esetében nem állt rendelkezésünkre 

gyári kiszerelésű korong..Ezekből a 2. táblázatban meg

adott antibiotikum mennyiséget tartalmazó korongot magunk 

állítottuk elő steril körülmények között.

Ü
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Az ABAC rendszerben szereplő, néhány ritkán alkalma

zott antibiotikum összehasonlitó vizsgálatát nem tud

tuk elvégezni, mert ezek sem korong sem szubsztancia 

formájában nem álltak rendelkezésünkre.

Az antibiotikum-érzékenység meghatározása2.4.

2.4.1. Korongdiffúziós módszerlcént a Bauer és Kirby ál

tal leirt /11/ antibiotikum-érzékenység meghatározást 

alkalmaztuk. A vizsgálni kivánt baktériumtörzsek 18-2o 

órás lemeztenyészetéről 3-4 azonos morfológiáju tele

pet vittünk 1-1 ml MH levesbe, majd 2-3 órán át 37 C°-on 

inkubáltuk. Tápigényesebb és/vagy lasabban szaporodó bak

tériumok /pl. Staphylococcus aureus/ esetében több telep

pel oltottuk be az előtenyésztő táptalajt. Az inkubáci

ós idő letelte után a bak tériumszuszpenzió o,l ml-ét 

egyenletesen kikentük a lo cm átmérőjű Petri-csészébe 

öntött, pontosan 25 ml, 3o percig előszárit-ott MH agar 

táptalaj felszinére. Ezután legfeljebb 8 korongot he

lyeztünk enyhe nyomással egy-egy lemezre úgy, hogy egy

mástól és a középponttól egyforma távolságra legyenek.

A 3o perces, szobahőn történt elődiffuziós idő után a 

lemezeket 37 C°_os termosztátba tettük és másnapig inku

báltuk /5, 32, 37/.

• A
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Egyenletes baktériumnövekedés esetén az értékelés a 

gátlási zónák étmérőjének mm-es pontosságú leolvasásá

val történt. A kapott értékek alapján határoztuk meg a 

baktériumtörzsek érzékenységét, illetve rezisztenciáját 

az egyes antibiotikumokkal szemben /3. táblázat/.

Az anaerob baktériumok esetén is hasonlóan jártunk el, 

de figyelembe vettük a tenyésztésükhöz szükséges különle

ges feltételeket /12,32,49,5o/. A bacteroidesek primer te

nyésztése és a korongdif fúziós antibiotikum-érzékenység 

meghatározása is AnK táptalajon történt 24 órás, 37 C° 

anaerob kamrában való inkubálással. A baktériumszuszpen- 

ziókat a MIC érték meghatározásához és a korongdiffúziós 

módszerhez kétszeres koncentrációjú AnPE levesben készí

tettük.

-os

Aqarhiqitásos módszer2.4.2.

A vizsgált antibiotikumokból desztillált vizzel az 

egyes lemezek végső koncentrációjának tízszeresét tartal

mazó oldatot készítettünk, majd ebből 1/lo-ed részt ke

vertünk 9/lo-ed rész felolvasztott és kb. 5o C°-ra lehű

tött MH agárhoz. A lo cm átmérőjű Petri-csészébe történő 

kiöntés után a lemezeket egy órán át szárítottuk. A vizs

gálandó törzsek 18 órás PE levestenyészetének 1:100, las

sabban szaporodó baktériumoknál 1:10 higitását az 1. áb

rán látható replikátor segítségével az egyes antibiotikumok

,‘г-
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különböző hígításait tartalmazó lemezek felszínére

1. ábra: replikátor

vittük. Kontrollként antibiotikumot nem tartalmazó

MH agarlemezt használtunk. A lemezeket 15 perces, szoba

hőn való tárolás után 37 C°-os termosztátba inkubáltuk, 

majd másnap szabadszemmel értékeltük a növekedést /32,56/. 

Az antibiotikum MIC értékének azt a legkisebb koncentrá

ciót vettük, amely még éppen gátolta a növekedést /3. táb

lázat/.

Anaerob baktériumok esetében ugyanígy jártunk el, azzal a 

különbséggel, hogy MH agar táptalaj helyett AnK agarat

I
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használtunk az antibiotikum higitásokat tartalmazó leme

zek elkészítéséhez, McFarland skála 1-es fokozatának meg

felelő sűrűségű baktériumszuszpenziót vittünk a lemezek 

felszínére és az inkubálás 37 C°-on, anaerob kamrában

történt /5о/.

Gyors mikro MIC meghatározáshoz looo /jg/ml-es2.4.3. an

tibiotikum törzsoldatokat készítettünk, amelyeket mikro- 

titráló lemezekben, o,o5 ml desztillált vizben, kettes 

léptékkel higitottunk. Előzetes kísérletek azt mutatták, 

hogy a nem steril mikrotitráló lemezek használata nem be

folyásolja, kontamináció utján, a kisérlet eredményét, 

ezért vizsgálatainkhoz tiszta, de nem steril lemezeket 

vettünk igénybe. Az antibiotikum higitásokat tartalmazó 

lemezeket vagy azonnal felhasználtuk, vagy fóliába.cso

magolva -2o C°-on tároltuk, maximum két hónapig. A kisér

let megkezdése előtt a felhasználásra szánt lefagyasztott 

lemezeket 1/2 órára szobahőmérsékletre helyeztük. A vizs

gálandó baktériumok 18 órás PE lemeztenyészetéről kétsze

res koncentrációjú MH levesben készült, o,5 McFarland sű

rűségű /18/ szuszpenziók o,o5 ml-ét mértük nyolc csator

nás mikropipettával /Titertek/ az antibiotikum higitá- 

sokhoz. Kontrollként a mikrotitráló lemez utolsó sora

szolgált, amely antibiotikumot nem tartalmazott. A 

Kirby-féle korongdif fúziós módszerrel történő összehason

lításhoz ugyanezen szuszpenzió o,l ml-ét szélesztettük 

MH agar táptalajra.

Bauer-
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Miután a baktériumszuszpenziót hozzáadtuk az antibio

tikum higitásokhoz, a lemezeket lefedve, 4 órán át,

37 C°-on inkubáltuk, majd o,o5 ml o,5 

razóliumklorid /ТТС/ tartalmú МИ levest csepegtettünk 

minden mélyedésbe. Ezt újabb 37 C°-on történő, 3o per

ces inkubálás követte. Az értékelés szabadszemmel tör-

trifenil-tet-rv
/0

tént, a ТТС-redukció során kialakult piros színváltozás 

alapján. Az antibiotikum azon legnagyobb higitását /leg

kisebb koncentrációját/ vettük az adott baktériumra vo

natkozó MIC értéknek, amelynél az indikátor nem piroso

dott meg. A 3. táblázatban adtuk meg az egyes antibio

tikumokra vonatkozó MIC értékeket, amelyek az összehason

lítás alapjául szolgáltak a Bauer-Kirby-féle és a gyors 

mikro módszerrel végzett antibiotikum-rezisztencia vizs

gálataink során. Ezen értékeket Bartlett és Mäzens /1о/, 

Thornsberry és munkatársai /53/, Barry és munkatársai 

/7,8/, valamint Lambe és Laslie /Зо/ által javasolt ada

tok alapján használtuk. *
\

Az öt rezisztencia kontroll törzs segítségével megálla

pítottuk, hogy ezen összehasonlító vizsgálatokhoz hasz

nált, a McFarland skála o,5-ös fokozatának megfelelő sü-
7 7rüségü baktériumszuszpenziók csiraszáma 10 -2x10 /ml volt. 

Ugyanezt az eljárást alkalmaztuk az anaerob baktériumok 

MIC értékének gyors mikro módszerrel történő meghatározá

sára is a következő módosításokkal:
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a baktériumszuszpenziókat 24 órás AnK lemeztenyészet

ről vett, azonos morfológiáju telepekből készítettük 

kétszeres koncentrációjú AnPE levesben. A mikrotitrá- 

ló lemezeket, miután a bennük lévő antibiotikum hígí

tásokhoz hozzácsopegtettük a baktériumszuszpenziót, 

azonnal az anaerob kamrába helyeztük. A 4 órás 37 C°-os 

inkubálás után a o,5 /j-os TTC-t tartalmazó AnPE leves 

o,o5ml-ét adtuk minden lyukhoz és lezártuk 2-2 csepp 

paraffinolajjal, majd 3o percig 37 C°-on, aerob körül

mények között inkubáltuk. Az értékelést az aerob bakté

riumoknál említettel azonos módon végeztük.

ABAC rendszer2.4.4.

\

I

2. ábra

Á
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Az olaszországi SCLAVO cég által gyárott ABAC 

elnevezésű automata /2. ábra/ egyszer használatos ro

torok felhasználásával határozza meg és irja ki a vizs

gált baktériumok antibiotikumokkal szembeni érzékenysé

gét. Minden rotorban 36 küvetta van, amelyekből az 1. 

és 2. a vak szerepét, a 35. és 36. a növekedési kont

roliét tölti be. A többi, 16 féle antibiotikum 2-2 kü

lönböző koncentrációját és tápfolyadékot tartalmaz a 

cég által liofilezett formában /3. ábra/.

1

3. ábra: Az ABAC rendszer egyszer használatos, 

16 féle antibiotikumot tartalmazó ro

torja
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A rotorok beoltása a gyártó cég által leirt módon tör

tént. A baktériumok l8-2o órás PE lemeztenyészetéről 

4-5 azonos morfológiáju izolált telepet a Gram-negativ 

baktériumok és a staphylococcusok esetében 2-2 ml MH le

vesbe, a streptococcusoknál Todd-Hewitt levesbe szusz- 

pendáltunk. Ezt 4 órás 37 C°-on történő inkubálás, a 

szuszpenzió sűrűségének McFarland o,5-re való beállitása 

követte. Gram-negativ baktériumok és streptococcusok ese

tén lilooo, staphylococcusoknál és micrococcusoknál l:loo 

higitást készitettünk ebből a szuszpenzióból desztillált 

vizben. Az igy kapott baktériumszuszpenziók 9 ml-ét a 

megfelelő rotorok központi csövébe töltöttük. Ezt a ké

szülék néhány perces centrifugálással o,l ml-enként szét

osztotta a küvettákba. Az igy beoltott rotorokat nedves

kamrában 37 C°-on lS-2o órán át inkubáltuk. Ezt követte 

a rövid centrifugálással történő homogenizálás. A műszer 

a küvettákban lévő antibiotikumok mellett az inkubációs 

idő letelte után észlelt baktériumsürüség optikai denzi-
t

tásának mérése alapján automatikusan kiirta a vizsgált 

baktérium antibiotikum-érzékenységét. Amennyiben a bakté

rium szaparodását ugyanazon antibiotikum mindkét kon

centrációja gátolta, a baktérium érzékeny; ha-csak a ma

gasabb koncentráció hatott gátlólag, mérsékelten érzékeny, 

ha egyik sem befolyásolta, rezisztens volt az adott an

tibiotikumra .
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A MIC meghatározás mikro módszerének matematikai2.5.

értékelése a szórás és a relativ szórás kiszámí

tásával

öt aerob /Е. coli, Klebsiella sp Proteus sp* / • *

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus/ és egy 

anaerob /Bacteroides sp./ baktériumtörzs esetében 15-15 

párhuzamos mikro MIC érték meghatározást végeztünk a 

kísérleteinkben használt nyolc-nyolc antibiotikum fel- 

használásával. Minden esetben kiszámítottuk az egyes 

antibiotikumoknak a különböző baktériumokkal szemben ka

pott MIC értékeinek átlagát /х/, majd ennek felhasználá

sával az S y ZA-X/2
V П — 1 képlet alapján a szórást /3/, va-
3lamint а V = —• összefüggés segítségével a 

rást /V/.

relativ szó-
x

r

\'

Г
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3. EREDMÉNYEK

A mikro MIC módszerhez használt antibiotikum higi-3.1.
tások tárolhatóságának ellenőrzése

Az E. coli 7624, Staphylococcus aureus 7625, Pseu

domonas aeruginosa 7611o, E. coli 35o34 és a Staphylococcus

aureus 112оо2 rezisztencia kontroll törzsekkel vizsgál

tuk a mikro MIC meghatározási módszerünkhöz használt, 

nikrotitráló lemezekben készitett -antibiotikum higitások 

tárolhatóságát -2o C°-on. A hetente végzett vizsgálatok 

során azt tapasztaltuk, hogy két hónapig az antibiotikum 

higitások -2o C°-on történő tárolása nem befolyásolta a 

MIC értékek meghatározását. Az emlitett baktériumtörzsek- 

nél ugyanis két hónapon belül teljesen azonos MIC értéke

ket kaptunk. így további vizsgálatainkhoz a MIC értékek 

mikro módszerrel történő meghatározására frissen készült 

vagy -2o C°-on legfeljebb két hónapig tárolt antibioti

kum higitásokat használtunk.

3.2.1. Gyors mikro MIC érték meghatározás összehasonlitása

a klasszikus leves- és agarhiqitásos módszerrel az

antibiotikum rezisztencia kontroll törzsek esetében

Az öt standard törzzsel végzett összehasonlitó MIC meg

határozási kisérletek eredményét a 4. táblázatban fog

laltuk össze.
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Minden esetben friss antibiotikum törzsoldatokból ké

szítettük a higitásokat a gyors mikro módszerhez il

letve a leves- és agarhigitásos eljáráshoz. Gyakorla

ti szempontból a legtöbb kettes léptékű higitási soron 

alapuló technika esetében az eredmények összehasonlítá

sa során az egyezés kielégítőnek mondható, ha - 1 higitá

si fokon belül marad az eltérés a két összevetésre ke-

. rülő módszer között. A 4o baktérium-antibiotikum pór kö

zül csupán három esetben találtunk ennél nagyobb eltérést 

a leveshigitásos módszer valamint a gyors mikro MIC meg

határozási eljárás között, amely 92,5 %-os egyezésnek

felel meg.

Az agarhigitásos technikával elért eredményeket tekintve 

csak 85 %-os egyezést kaptunk, azaz a 4o vizsgálatból 6 

esetben volt - 1 higitási foknál nagyobb eltérés, amely

ből háromat a Pseudomonas aeruginosa törzzsel végzett kí

sérletek adtak.

! Gyors mikro MIC érték meghatározás összehasonlitá-3.2.2.

sa a klasszikus agarhigitásos módszerrel 138 kli-

nikai anyagból származó baktérium esetében

134 Gr és 4 Gr+ baktérium esetében végeztünk ösz- 

szehasonlitást a klasszikus agarhigitásos módszerrel és a 

gyors mikro eljárással kapott MIC értékek között /5. táb

lázat/. A vizsgált 138 baktériumtörzs 78,5 %-ában talál

tunk egyezést a két módszer között.
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Ha eltekintettünk a Pseudomonas törzsekkel kopott ered

ményektől, az egyezés 83,7 %-ra módosult. Az eltérése

ket két csoportba soroltuk: "nagy" eltérés /agarhigi- 

tással nyert MIC érték két vagy több higitósi fokkal 

magasabb, mint a mikro módszerrel kapott/, “kis" eltérés 

/agarhigitással nyert MIC érték két vagy több higitási 

fokkal alacsonyabb, mint a mikro módszerrel kapott/. 

"Hagy” eltérést 13,9 %-ban, "kis" eltérést 7,6 %-ban kap

tunk.

A 6. táblázat az eltérések részletesebb vizsgálatának 

összefoglalását adja. Kitűnik, hogy a "nagy" eltérések zö

me a Pseudomonas aeruginosa törzsek gentamicinnel, neomy- 

cinnel és streptomycinnel szembeni eltérő viselkedésből 

adódott. Ezeknél az antibiotikumoknál a Pseudomonas tör

zsek nagy részének MIC értéke alacsonyabbnak bizonyult 

a gyors mikro módszer alapján, mig az agarhigitásos eljá

rással magasabbnak adódott. Hasonló jelenséget tapasztal

tunk az E. coli törzsek egy kis részénél a neomycinnel
r

szemben. Az ampicillin esetében az E. coli törzseknél, a 

cephalosporin esetében a Proteus törzsek egy részénél az 

agarhigitásos eljárással kaptunk alacsonyabb MIC értéket, 

mint a mikro módszerrel.

5. és 6. ábra három klinikai izolátum /Е. coli, Pse

udomonas aeruginosa. Staphylococcus aureus/ mikro MIC meg

határozósónak eredményeit mutatják.

A 4 • I
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4. ábra: E. coli MIC értékének meghatározása 

mikro módszerrel
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5. ábra: Pseudomonas aeruginosa MIC értéké

nek meghatározása mikro módszerrel
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6. ábra : Staphylococcus aureus NIC értéké

nek meghatározása mikro módszerrel

Az ábrákon lentről lefelé az antibiotikum sorrend:

gentamicin, neomycin, Oxytetracyclin, chloramphe

nicol, streptomycin, cephalosporin, ampicillin, 

penicillin

balról л óbbra: az antibiotikumok higitási sora

■

5oo /jg/ml-től o,5 yug/ml-ig. 12. oszlop a kontroll.

л
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3.3. A klinikai izolátumok antibiotikum-érzékenyséqének

összehasonlítása gyors mikro MIC meghatározási és

koronqdiffúziós módszerről

'ötszáznégy, klinikai anyagból származó baktérium 

/429 Gr- és 75 Gr+/ esetében végeztük.el a gyors mikro 

MIC vizsgálatokat és párhuzamosan a Bauer-Kirby-féle ko- 

rongdiffúziós antibiotikum-érzékenység meghatározást. Az 

összehasonlítás alapjául szolgáló gátlási zóna átmérőket, 

valamint a gyors mikro módszernél a MIC értékeket a 3. 

táblázatban foglaltuk össze. A baktériumtörzseket az egyes 

antibiotikumokkal szembeni érzékenységük, illetve rezisz

tenciájuk alapján hasonlítottuk össze. Az összesen 5o4 

vizsgált baktériumtörzs 88,91 %-ában találtunk egyezést 

a két módszer között. Amikor a Pseudomonas törzsekkel ka

pott eredményekkel nem számoltunk, az egyezés 93,47 %-ra 

emelkedett /7. táblázat/.

P<z eltéréseket három csoportba soroltuk: "igen nagy" elté

rés /gyors mikro módszerrel érzékeny, Bauer-Kirby módszer

rel rezisztens/, "nagy" eltérés /mikro módszerrel rezisz- 

tens, Bauer-Kirby módszerrel érzékeny/, "kis" eltérés /mér

sékelt érzékenység a két módszer közül valamelyikkel/.

Az eltérések legnagyobb részét a "kis" eltérések képezték 

4,96 %-kal. "Nagy" eltérést 1,54 %-ban és "igen nagy" elté

rést 4,59 %-ban koptunk. Amennyiben nem tekintettük a 

Pseudomonas törzsekkel végzett kísérletek eredményeit,
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úgy jelentősen módosult az eltérések aránya. így az 

"igen nagy" eltérések 4,59 ?j-ról 1,64 'j-ra, a "kis" el

térések 4,96 %-ról 3,35 %-ra csökkentek. Az eltérések 

antibiotikumok és baktériumtörzsek szerinti összefogla

lásának /8. táblázat/ vizsgálata során kiderült, hogy 

az "igen nagy" eltérések 63 £j-a a Pseudomonas törzsek 

gentamicinnel, neomycinnel, oxytetracyclinnel és strep- 

tomycinnel szembeni eltérő viselkedéséből adódott. Ezek

ben az esetekben a Pseudomonas törzsele egy része érzékeny

nek bizonyult az emlitett négy antibiotikummal szemben a 

gyors mikro módszerrel, mig rezisztensnek a korongdiffu- 

ziós eljárással. Ez feltűnően hasonlít a mikro módszer és 

az agarhigitásos eljárás eredményeinek összehasonlításá

nál tapastaltakkal. Az irodalomból /7, 43, 44, 45, 55/ 

jól ismert, hogy a táptalaj Ca és Mg koncentrációja 

hatással van a pseudomonasok aminoglyeosid tipusu antibi

otikumokkal szembeni érzékenységére illetve rezisztenciá

jára. Ebből adódóan Központi Kutatólaboratóriumunkat meg

kértük, hogy határozzák meg a kísérleteinkben alkalmazott 

kétszeres koncentrációjú MII leves és a MH agar táptalaj 

Ca és Mg tartalmát. A következő eredményeket kaptuk:

2+2+ 17,2 /.tg/ml; Mg2xMH tápleves: Ca 16,8 /jg/ml

2 + 74,3 /jg/g - 1.Petri cs2+ 156,9 /jg/g ; MgMII agar tápt. : Ca

150,6 " 2.Pctri cs66,9;
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2+A mérési eredmények azt mutatják, hogy a 2xMH leves Ca 

2+ tartalma lényegesen alacsonyabb az MH agar táp-és Mg 

talajénál.

A “nagy" eltérések 38,7 /о-a abból adódott, hogy az E,coli

törzsek egy része az ampicillinnel szemben a gyors mikro 

MIC meghatározási módszerrel rezisztensnek, a Bauer-Kir- 

by eljárással érzékenynek mutatkozott.

Anaerob baktériumok gyors mikro MIC meghatározásának3.4.

összehasonlítása a klasszikus aqarhiqitásos MIC meg-

határozási módszerrel

A 7. ábrán a klinikai anyagból származó Bacteroides 

fragilis mikro MIC meghatározását mutatjuk be.

7. ábra: antibiotikum-sorrend fentről lefelé:
metrónidazol, chloramphenicol,clindamycin, 
vancomycin,kanamycin,erythromycin,ampicillin, 
penicillin; balról jobbra : higitási sor 

5oo-o,5 fjg/ml. 12. oszlop a kontroll.
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További ötven, laboratóriumunkban azonosított Bacteroides 

törzs esetében hasonlitottűk össze a mikro MIC meghatá
rozási és a klasszikus agarhigitásos módszer által ka

pott eredményeket /9. táblázat/. A vizsgált törzsek 85,25 

/о-ónál kaptunk egyezést a két módszer között.

Az eltéréseket vizsgálva a baktériumtörzsek lo,75 %-ában 

bizonyult az agarhigitásos eljárással meghatározott MIC 

érték 2 vagy több higitási fokkal magasabbnak, mint a 

gyors mikro módszerrel kapott, és mindössze 4 ^j-nál ta

pasztaltuk, hogy az agarhigitással kapott MIC érték két 

vagy több higitási fokkal alacs onyabb a gyors módszerrel 

nyertnél.

Az anaerob baktériumok antibiotikum-érzékenységének

összehasonlitó vizsgálata a koronád if fúziós módszer

rel és a gyors mikro MIC meghatározási eljárással

3.5.

kapott értékek alapján

Az előző pontban említett 5o Bacteroides törzset 

használtuk a gyors mikro MIC meghatározásnak a korong- 

diffúziós módszerrel való összehasonlításához is.

A 3. táblázat mutatja az összehasonlitás alapjául szol

gáló gátlási zóna átmérőket és MIC határértékeket, melye

ket Lambe és Laslie /Зо/ javaslata alapján használtunk. 

Figyelembe vettük Kirslak /27/, Sutter és Finegold /51/ 

által emlitett értékeket is.

./.
- . . -»ч;
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A vizsgálatokban szereplő Bacteroides törzsek 96 %-a muta

tott egyezést a két módszer között /lo. táblázat/.

Az eltérések döntő többségét a "kis" eltérések adták, ami

kor a két módszer közül valamelyikkel mérsékelten érzékeny 

eredményt észleltünk. Ez a Bacteroides törzsek 2,5 %-ában 

volt. o,75 %-ban fordult elő, hogy a baktériumokat az an

tibiotikumokkal szemben érzékenynek találtuk a mikro mód-

rezisztensnek a korongdiffúziós eljárással./

Egyetlen antibiotikumnál, a vancomycinnél tapasztaltuk, 

hogy az 5o törzsből három rezisztensnek mutatkozott a 

gyors módszerrel és érzékenynek a hagyományos eljárással.

szerrel,

3.6. Klinikai izolátumok ABAC rendszerrel és korongdiffu-

ziós eljárással kapott antibiotikum-érzékenységének

összehasonlitása

Klinikai anyagból származó 273 Gr" és 53 Gr+ bakté

rium antibiotikum-érzékenységének, illetve rezisztenciá

jának meghatározását végeztük el a hagyományos Bauer-Kir- 

by-féle korongdiffúziós módszerrel és az ABAC elnevezésű au

tomata segítségével /1. táblázat/. A baktériumtörzseket az 

egyes antibiotikumokkal szembeni érzékenységük, illetve 

rezisztenciájuk alapján hasonlítottuk össze. Külön táblá

zatban foglaltuk össze a Gr“ baktériumokkal /11. táblázat/, 

a streptococcusokkal /12. táblázat/ és az egyéb Gr+ 

sokkal /Staphylococcus, Micrococcus/ kapott eredményeket

coccu-

/13. táblázat/.
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A 8. ábrán az ABAC rendszerben használt antibiotiku

mok láthatók a gyártó cég által megadott baktériumcso

portoknak megfelelő felosztásban, feltüntetve a rotorok

ban előforduló kritikus koncentrációikat.

Antibiotics

1
Fusidic Acid
Nalidixic Acid
Pipemidic Acid
Amikacyn
Amoxicillin
Ampicillin
Carbemcillin
Cefuroxime
Cephalexin
Cephalothin
Chloramphenicol
Clindamycin
Co-trimoxazole
Erythromycin
Gentamicin
Minocyclin
Nitrofurantoin
Oxacillin
Penicillin
Phosphomycin
Rifampycin
Sysomycin
Spiramycin
Streptomycin
Tetracycline
Tobramycin

2 162 16
• 16 64
• 50 200
• 16 644 16

6 16
2 8 16 • 16 64

• 64 128 «128 256
8 32 • 8 32 • 16 64

• 8 32 • 16 64
8 32 • 8 32 • 16 64

• 0.2 8 16

8 32
8 32
8 32

-

• 16 32

eo! [ •
2 42 4

40 80
2 4*24
4 8

‘ *i i

40 8040 80 • 40

• 48
• 48

• 16 64
4 8

25 100 25 100
2 10 

0.2 2 
50 100 • 50 100 • 100 200

2 16 
50 100

I

f 32
• 48 • 16 64

2 8 2 8 
4 16 • 4 16

2

• * * i • '* **
AnwtdoMc iow«f (c) *nd h»eNK <C> cnttcai concentreuon {v&m

8. ábra: az ABAC rendszer antibio

tikum jai

. ■.

• .•
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A két módszer között legnagyobb egyezést /91,6 %/ a 

staphylococcusok és raicrococcusok esetében kaptunk, ezt 

követték 07,9 %-os egyezéssel a Gr baktériumok és 65,6 

%-kal a streptococcusok.

Az eltérések első csoportjába a korongdiffuziós módszer

hez képest az ADAC rendszerrel hamis rezisztens eredmé

nyeket soroltuk, mig a mások csoportba a hamis érzéke

nyeket. Az eltérések döntő többségét, 69 %-é\t az ABAC rend

szerrel kapott hamis érzékeny eredmények adták. Hamis re

zisztenciát a streptococcusoknál nem tapasztaltunk, mig 

a staphylococcusoknál és micrococcusoknál o,9 %-ban, a 

Gr" baktériumoknál pedig 1,5 %-ban fordult elő. Ezzel szem

ben a streptococcusok 28,1 %-ánál találtunk hamis érzékeny-

7,9 %-kal és azséget, ezt követték a Gr” baktériumok 

egyéb Gr’r coccusok 4,3 %-al.

Voltak olyan baktériumtörzsek, amelyek az automatával vég

zett vizsgálatok során az alacsonyabb antibiotikum koncent

rációt tartalmazó küvettában nem, mig a magasabb antibio- 

tokum tartalmúban szaporodtak. Ezekben az esetekben az 

automata a “nem értékelhető" eredményt adta ki. Ezt tapasz

egyéb GrT coccu-taltuk a streptococcusok 5,4 %-ánál, az 

sok 2,4 %-ánál és a Gr-' baktériumok 2,7 

Nagy százalékban koptunk hamis érzékenységet mindhárom 

baktérium csoport esetében a fosfomycinnel folytatott ki-

— áná1,C '
/0

sérletek során.
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Különösen magas volt /25 esetből 21-ben/ a streptococ- 

cusoknál azoknak az eseteknek a száma, amikor a bakté

rium a penicillinnel szemben rezisztensnek bizonyult 

a korongdiffúziós módszer alapján, mig érzékenynek az 

automatával történt vizsgálatok alkalmával. *

A vizsgálatainkban szereplő aerob baktériumok egyes3.7.

antibiotikumokkal szembeni érzékenységének matema

tikai értékelése a korongdiffúziós eljárással ka

pott eredmények alapján

A kísérleteink során kapott antibiotikum-érzékeny

ségi adatok alapján kiszámítottuk, hogy a vizsgált bak

tériumtörzsek milyen valószinüséggel érzékenyek az egyes 

antibiotikumokra. A 14. táblázat adataiból látható, hogy 

a nyolc antibiotikum közül csak a neomycin és a gentamicin 

az, amely szinte minden baktériumtörzzsel szemben a legha

tékonyabban alkalmazható.
f

Valamennyi baktérium az ampic'illinre, cephalosporinra és 

az oxytetracyclinre érzékeny a legkisebb valószinüséggel. 

Az összes vizsgált baktérium rezisztens a penicillinnel 

szemben, kivéve a micrococcusokat, amelyek 3 %-énál for

dult elő érzékenység ezen antibiotikum iránt.
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A mikro MIC meghatározási módszer értékelése a szó-3.8.

rás és a relativ szórás alapján

A gyors mikro módszerrel kapott eredmények ingadozá

sának mérésére a szórást választottuk, mig a relativ szó

rást azért számitottuk ki, hogy összehasonlithassuk rend

szerünk pontosságát az egyes baktériu-antibiotikum párok 

esetében. A 15. táblázatban feltüntetett adatokból kitű

nik, hogy a NIC átlag értékekhez képest viszonylag alacsony 

szórás értékeket koptunk és a relativ szórások is közel 

azonosak voltak valamennyi esetben. Különösen pontosnak 

bizonyult módszerünk a Bacteroides törzseknél, ahol vala

mennyi antibiotikummal szemben a legkisebb relativ szó

rást kaptuk. A penicillin esetében a hat baktérium cso

portból háromnál egyáltalán nem tapasztaltunk eltérést a 

15 párhuzamos vizsgálat során kapott NIC értékekben, igy 

a szórás és a relativ szórás is nulla volt. A legalacso

nyabb relativ szórásokat az ampicillinnél és a chloram- 

phenicolnál figyelhettük meg az összes vizsgált baktéri

umtörzs esetében.

■N



1. táblázat: Az összehasonlító vizsgálatokban szereplő baktériumtörzsek

Gyors mikro 
módszerrel

ABAC rendszerrel

vizsgált törzsek száma 'ÖSSZESEMBaktérium neve
vizeletből egyéb vizsg.

anyagból
izolálva

167E. coli
Enterobacter sp. 
Klebsiella sp.
Proteus sp. 
Pseudomonas sp. 
Acinetobacter sp. 
Alcaligenes sp. 
Staphylococcus aureus 

Micrococcus sp. 
Streptococcus sp.

9o 55 22
OJ19 lo364 2o <o

35 27 6 68 I
19 1589o 49

16 111158o
lo5o 4 64

312o 6 5
1452 66

• •.
23 14 37

25 25

összesen: 176 15o 83o5o4



2. táblázat: Az összehasonlító vizsgálatok során alkalmazott antibiotikumok

Korongdiffúziós eljáráshoz hasz
nált antibiotikumok

Antibiotikum neve MIC érték meghatározás
hoz használt antibioti
kumok

SzármazásKorong tar
talom /pg/

Származás

Oxoid
Becton, Dickinson
HUMAN
HUMAN
Becton.Dickinson
HUMAN
HUMAN
Upjohn Co.
HUMAN
Becton,Dieкinson
HUMAN
HUMAN
helyileg előáll.
HUMAN
HUMAN
HUMAN
HUMAN
HUMAN
HUMAN
HUMAN
HUMAN
helyileg előáll. 
HUMAN

Amikacin
Amoxicillin
Ampicillin
Carbenicillin
Cefuroxim
Cephalosporin
Chloramphenicol
Clindamycin
Erythromycin
Fosfomycin
Gentamicin
Kanamycin
Metronidazol /Flagyl/
Nalidix-sav
Neomycin
Nitrofurantoin
Oxacillin
Oxytetracyclin
Penicillin
Spiramycin
Streptomycin
Tobramycin /Brulamycin/
Vancomycin

lo ABAC
ABAC
PHARMACHIM
ABAC
ABAC
Eli Lilly 
EGYT
Upjohn Co.
Antibiotika fabrik-Iassy
ABAC -
PHARMACHIM

25
2o I
5o
3o bоlo
3o Ilo
lo
5o
2o

USSR3o
May and Baker LTD. 
ABAC
May and Baker LTD.
ABAC
ABAC
CHINOIN
BIOGAL
ABAC
EGYT
BIOGAL
Eli Lilly

lo
3o

loo
3oo
lo
3o

3 IE
3o
3o

5
5o

nt¥



3. táblázat: A kísérletek során alkalmazott antibiotikumok összehasonlítási alapul 
szolgáló gátlási zóna átmérői és MIC értékei

Korongcliffúziós eljárás gát
lás! zóna átmérője /mm/

Agarhigitásos és mikro mód
szer MIC értékei /jag/ml/Antibiotikum neve

R E R E

£15£ 12 
£12 
£ 2o 
2 11 
£ 12 
£ 12 
£ 17 
£ 14 
£ 14
4 12, £ 2o 
£14, £ 6 
£13, £14 
£ 12 
£ 13 
£ 13 
£ 18 
£ 13 
£ 12 
£14

Amikacin
Amoxicillin
Ampicillin /Staphylococcus/ 

/Gr bakt.-aerob, 
anaerob

г 14
£29 £ о,1 

£ 8 
£ 8

> о,25
> 32 
>16

>14
>16
>15Carbenicillin /Ps.aeruginosa/ 

/egyéb bakt./ Z23 I218Cefuroxim
Cephalosporin
Chloramphenicol /aerob,anaerob/ 
Clindamycin /aerob.anaerob/ 
Erythromycin /aerob.anaerob/ 
Fosfomycin 
Gentamicin

218 £ 8>32
>18, Z25 
>17, >12 
213, 22o

>16 £ 8 t—1

-,>8 
-, >16

£ 4 
£3 I

>16
2 8 
>32 
>16

£ 4>16
>13
>22
>19
>17

£ 8Kanamycin 
Me t ronidazol 
Nalidix-sav 
Meomycin 
Nitrofurantoin 
Oxacillin

£ 8

£ 8>16
>19

£13 >2o
2:16
> o,25 
>32
> 8

£14 
£ 2o 
£11 
£ 8 
£13

>19Oxytetracyclin 
Penicillin /Staphylococcus/ 

/Gr"bakt.-aerob, 
anaerob/

£ 4 
£0,1 
£ o,5 
£ 4

> 29
>22
> 21
> 13Spiramycin 

Streptomycin 
Tobramycin 
Vancomycin

>16£11 >15
>15
2.12

£ 8
£12

>16 £. 8£ 9



4. táblázat : A standard törzsek hagyományos leves-, agarhigitásos és gyors 

mikro módszerrel kapott MIC értékeinek összehasonlitása

E, coli 
7624

LH AH M

Antibiotikum E, coli 
35o34

LH AH M

Ps. aeruginosa 

76llo
LHX AHX MX

St. aureus St.aureus 

112002 

LH AH• M
7625

LH AH M

>128 >128 >128 

>128 >128 >128 

>128 >128 >128 

4o , 5 1 4o , 5
32 64 16

>128 >128 >128 

>128 >128 >128 

4 16 4

Ampicillin
Cephalosporin
Chloramphenicol
Gentamicin
Neomycin
Oxytetracyclin
Penicillin
Streptomycin

32 32 64 40,5 4o,5 4o,5
2 2 2 4o,5 4o,5 4o,5

16 16 8 4 4 4
4o,5 1 4o, 5 4o, 5 4o , 5 4o , 5

o,5 4 1 4o,5 4o,5 4o,5
8 2 4 4 1 1

64 6 4 6 4 40,5 4o,5 4o,5
2 4 4 1 4 8

24 2 4o , 5 2 4.0,5
4.0,5 1 o,5

2 2 2 

4o , 5 4o,54o,5 

0,5 4 о,5 4o,5 

2 1 0,5
4 о , 5 40,5 4o , 5 

2 8 4

16328
84 4 I
12о , 5

ro1 24
8 2 4 I

64 6464
2 4 2

LHX : 

AHX :

klasszikus leveshigitásos MIC meghatározási módszerrel kapott eredmények 

agarhigitásos módszerrel kapott eredmények 

gyors mikro módszerrel elért eredményekMX

Y



Az agarhigitásos és gyors mikro módszerrel kapott MIC 

értékek összehasonlitó értékelése

5. táblázat:

Vizsgált tör
zsek száma

Eltérések /%/EgyezésAntibiotikumok
"Nagy"eltérésX "Kis" eltérés+• '

/ J

23,2 

2o , 3
138Ampicillin

Cephalosporin
Chloramphenicol
Gentamicin
Neomycin
Oxytetracyclin
Penicillin
Streptomycin

76.8 

79,o
74.7 /81,2/
65.9 /79,0/ 

71,0 /83,3/
84.8 /89,2/
89.9
85,6 /91,4/

о
138 o,7

23,9 /17,4/" 

34,0 /21,о/ 

26,8 /14,5/ 

11,6 / 7,2/ 

1.4
13,0 / 7,2/

1,4138
138 о
138 2,2

W138 3,6
I138 8,7

1.4138

13,9 / 8,7/78,5 /83,7/11о4 7.6összesen :

agarhigitással kapott MIC>gyors mikro módszerrel elért MIC 

agarhigitással kapott MIC<gyors mikro módszerrel elért MIC 

Pseudomonas törzsek kizárásával kapott értékek

X
+

чл



6. táblázat : A Gram-negativ, valamint a St. aureus izolátumok agarhigitásos 

és gyors mikro módszerrel történő MIC vizsgálata során kapott 

eltérések összefoglalása

Klebsiella Alcali- 
genes sp.

E. coliAntibiotikumok Proteus Ps. aeru
ginosa

Acineto- 
bacter sp

Entero
bacter sp.

St .aureus
sp. sp.

/П//1о/ /Зо/ /23/ /9//33/ /18/ /V
x ,, + о 11Ampicillin

Cephalosporin
Chloramphenicol
Gentamicin
Neomycin
Oxytetracyclin
Penicillin
Streptomycin

127 4 5 2о о о о оо о о I
1 о 143 3 35 О о оо о о о о о

1 1 11 g3 5 68 о о о о о о о
18 16 39 5 4 2о оо о о о о о I

1 17 1 111о 2 25о о о о о оо
1 1 111 2 6 62 о о о о оо о
11 142 5 о о о о о ооо о о

11 3 3 84 о о о о о о о оо о

"nagy" eltérésX

"kis" eltérés+

V



7. táblázat: Korongdif fúziós és gyors mikro módszerrel történt antibiotikum- 

érzékenység meghatározás eredményeinek összehasonlitó értékelése
о

Eltérések /%/* 

"nagy"
Vizsgált tör
zsek száma

Antibiotikumok Egyezés /%/
"igen nagy" "kis"

6,15 

2,58 

1, oo 

о, 2 

о, 6 

о, 4

1,98
4,76
7,54 /5,75/+ 

4,56 /2,38/ 

4,56 /2,18/ 

lo,32 /6,15/

91,87 

92, об
88.89 /91,27/+ 

84,33 /96,03/
87.90 /96,42/ 

77,98 /86,51/
loo,oo
88,29 /93,65/

Ampicillin
Cephalosporin
Chloramphenicol
Gentamicin
Neomycin
Oxytetracyclin
Penicillin
Streptomycin

5o4 о
о ,6
2,57 /1,98/+ 

lo,91 /1,39/ 

6,94 /0,8/ 

11,3 /6,94/

5o4
5o4

I5o4
5o4 ui
5o4

I5o4 о о о
4,37 /1,39/ 1,39 5,95 /3,57/5o4

'összesen : 88,91 /93,47/ 4,59 /1,64/ 1,54 4,96 /3,35/4o32

x Eltérések: "igen nagy": É gyors módszerrel, R korongdif fúzióval
"nagy*: R gyors módszerről, É korongdiffúzióval
"kis* : mérsékelt érzékenység a kétmódszer közül valamelyikkel

+ Pseudomonas törzsek kizárásával kapott értékek

- s?



Gr és Gr+ izolátumok korongdiffúziós és gyors mikro MIC 

meghatározási módszerrel történő érzékenység vizsgálata során 

kapott eltérések összefoglalása

8. táblázat:

co
CL iH Q. I ICD pH I I CD © © О•H I Ф CD 3 о го .

•н CL 
гН CD

О •
О CL 
О CD

pH О L. 
1_ 0) 
© Н 

■L" О
с га

LU ЛЗ

•н »
CD CL 

ЛЗ CD

3 С- го 
О CD
га о
• с

CD Н 
С- го

■М L. 
О (D 
С Н 
•н О
о га 
< -о

3о © •. 
Н О. 
О CD

гао га L.О О CD 
iH Ш 
< С

О СО'
•н га 
Z о

I—I 1_ Н CD
со гаLUAntibiotikumok м о.

/9о/ /64/ /35/ /9о/ /8о/ /5о/ /2о/ /52/ /23/
I

оХ 24+ 5" 

5 11
Ampicillin
Cephalosporin
Chloramphenicol
Gentamicin
Neomycin
Oxytetracyclin
Penicillin

St reptomycin

oil 

о 1 6
oil 

3 о 4 

3 3 8 

1 о 1

о 1 о0 0 0 ollо 3 2 

1 5 о
0 0 о 0 0 о *

С)
о 1 3 

2 12
о о 1 о 

о о 1 

2 о 1

0 0 о 0 0 о 

2 о 1о 

1 о 1 

1 о 2 

6 о 44

ООО

I12 3 19 

48 о 11 

31 о 12 

22 о 21

1 о 2 

о о 1

о ООО о о 5
1 о 2о о 5о о о 2 11 

о о 1 

3 оБ

13 2
7 13

2 о о о о 1 

2 о о
о о 2 о о 3 ООО

9 о 6 3 о 2 3 о 2 2 11
о о о ООО ООО ООО о о о 

15 о 12
0 0 о ООО ООО ООО

12 25 2 4 о о 3 0 3 5 1 о 3 о о 1о о о ООО

х "igen nagy"eltérés 

+ "nagy" eltérés
(' / "kis"

eltérés

■ -'V



Bacteroidcs törzsek agarhigitásos és gyors mikro módszerrel 
kapott MIC értékeinek összehasonlitó értékelése

9. táblázat :

Egyezések 
száma /%/

Eltérések száma 
"nagy"

Vizsgált tör
zsek száma

Antibiotikumok .
" к is "

43 /86/ 

4o /80/
37 /74/ 

46 /92/ 

5o /1оо/
38 /76/ 

42 /84/ 

45 /9о/

Ampicillin 

Chloramphenicol 
Clindamycin 

Erythromycin 

Kanamycin 

Metronidazol 
Penicillin 

Vancomycin

5o 2 5
lo5o о
115o . 2 t

135o *
vj5o 0 о

lo I5o 2
45o 4

235o

összesen: 341 /35,25/ 43 /lo,75%/4oo
16 /4,0 %/.. »,

x agarhigitással kopott MIC> gyors módszerrel elért MIC 

+ agarhigitással kopott MICgyors módszerrel elért MIC



Korongdiffúziós és gyors mikro MIC meghatározási módszerrel történt 

antibiotikum-érzékenység meghatározás eredményeinek összehasonlitó 

értékelése Bacteroides törzsek esetében

lo. táblázat :

Eltérések száma” 
"igen nagy" "nagy" "kis"

.Egyezések 
száma /%/

Antibiotikumok Vizsgált tör
zsek száma

46 /92/ 

5o /1оо/
46 /92/ 

5o /1оо/ 

5o /1оо/ 

5o /1оо/
47 /94/ 

45 /9о/

Ampicillin 

Chloramphenicol 
Clindamycin 

Erythromycin 

Kanamycin 

Metronidazol 
Penicillin 

Vancomycin

225o о
5o о о о

45о о о
5о о о о 03
5о о оо

I5о о о .,0

1 25о о
3 25о о

3 /0,75/ 3/о,75/1о /2,5/384 /96/összesen 4оо

É gyors módszerrel, R. korongdiffúzióval 
R gyors módszerrel, É korongdiffúzióval
mérsékelt érzékenység a két módszer közül valamelyikkel

x Eltérések: "igen nagy"
"nagy"
" к is "



11. táblázat: Az ABAC rendszerrel és a korongdiffúziós módszerrel kapott
eredmények összehasonlító értékelése Gr“ baktériumok esetében

Egyezések 
száma /%/

Eltérések száma 
Hamis R Hamis É +

Antibiotikumok Vizsgált tör
zsek száma

ABAC-kal 
nem érté
kelhető

1 16 1252 /93,3/ 

25o /91,/
144 /91,1/ 

197 /90,4/
88 /92,6/ 

73 /82,0/ 

25o /91,6/ 

139 /87,4/
145 /91,2/ 

219 /80,2/
85 /89,5/ 

2o9 /77,4/

„Amikacin 

Ampicillin 

Carbenicillin 

Cefuroxim 

Chloramphenicol 
Fosfomycin 

Gentamycin 

Nalidix-sav 

Nitrofurantoin 

Oxytetracyclin 

Streptomycin 

Tobramycin

27o
16273 4 3

158 2 9 3
I16218 2 3

195 6 о '.0
1189 3 2

I
17273 4 2
16159 4 о

159 1 13 о
1539273 о

lo95 о о
4 25 3227о *.. •.

összesen : 36 /1,5%/ 184/7,9%/2о51 /87,9/ 61 /2,7%/2332

х ^-korongdiffúziós módszerrel, R-ABAC rendszerrel 
+ É-ABAC rendszerrel, R-korongdif fúzióval



.

Az ABAC rendszerrel és a korongdif fúziós eljárással kapott ered
mények összehasonlító értékelése streptococcusok esetében

12. táblázat:

Egyezések 
száma /%/

Eltéré§ek száma 
Hamis R/4 Hamis É +

Antibiotikumok (Vizsgált tör
zsek száma

ABAC-kal nem 
értékelhető

19 12 /63,2/
20 /80,0/ 

14 /73,7/
16 /64,0/
17 /68,0/ 

4 /21,1/
23 /92,0/ 

17 /68,0/ 

4 /16,0/
21 /84,0/ 

23 /92,0/

Amoxicillin
Ampicillin
Cefuroxim
Clindamycin
Erythromycin
Fosfomycin
Nitrofuarntoin
Oxytetracyclin
Penicillin
Spiramycin
Streptomycin

7 оо
25 5о о
19 5о о

I
425 5о

U125 5 3о о
1519 о о I

25 2о о
325 5о

2125. О о
1325 о

25 2о о

összesen : 171 /66,5/ 72 /28,1// 14 /5,4//257 о
I

х É-korongdiffúzióval, R-ЛВАС rendszerrel 
+ É-ABAC rendszerrel, R-korongdif fúzióval



13. táblázat: Az ABAC rendszerrel és a korongdif fúziós módszerrel kapott ered
mények összehasonlitó értékelése egyéb Gr+ coccusok /Staphylococcus, 

Micrococcus/ esetében

Eltérések száma 
Hamis RX Hamis E

Egyezések 
száma /%/

ABAC-kal nem 
értékelhe tő

Vizsgált tör
zsek száma

Antibiotikumok i +

1124 /85,7/ 

lo /9о,9/ 

27 /96,4/ 

27 /96,4/ 

9 /81,8/ 

24 /96,0/ 

22 /91,6/ 

26 /92,8/ 

26 /92,8/

2Ampicillin
Cefuroxim
Clindamycin
Erythromycin
Fosfomycin
Gentamicin
Oxacillin
Oxytetracyclin
Penicillin

28
111 о о

128 оо
I128 о о

11 2 оо 1Лм
125 оо
1 124 о
1 1 .28 о
1 128 о

2 /о,9%/ 9 /4,3 %/ 5 /2,4//195 /92,4/211összesen:
I

х É-korongd if fúzióval, ÍR-ABAC rendszerrel 
+ É-ABAC rendszerrel, R-korongdiffúzióval



táblázat : A vizsgált baktériumok érzékenységének valószinüsége a kísérle
tekben használt antibiotikumokkal szemben

14.

I I
I I CT о3 I I

•H •HО C.
C- G)
Ф P 
P ü •
с ra cl 
Ш -Q CT

u ra о ra га о
•H3 P !_

О <D 
C P 
•Hü« 
о ra cl 
< X! «

3 (0
rH ra <D rH ra 

ra ra 
о c • 

rH га о. 
< ста ra

о 3 
!— ü 
U ü « 

•H o CL 
Z óra

raо JD ГО 
О rH • 

rH rH CL
v ü ra

p CD
ü о •

L- CL
cl ra

• c • 3ra -H 
CL O)

P ra 
СО t-Ш

167 lo3 158 111Antibiotikumok 3168 64 66 37

Ampicillin

Cephalosporin

Chloramphenicol

о, 16 о , 25о ,38 о ,оЗ о, о4 о , о 7 о , 2оо , о5о, оо
I

о , 14о ,28 о , 22о , о4 о , о4 о , 83 о , 8оо ,оо о , оо
U1гоо,19о,35 о,24о , 66 о,67 о ,43 о ,43 о ,7о о , 63
Iо,81о,99 о,78 о,85 о , 86 о,95Gentamicin о,74 о,57 о, 83

о , 89 о,97 о,69Neomycin 

Oxytetracyclin

о, 86 о , 66 о,76 о,97о , 5о о,78

о,19 о,16 о,15о,69 о,24о,27 о , оЗ о,25 о ,32

Penicillin о , оо о, оо о , оо о, ооо ,оо о , оо о , оо о , оо о , оо

0,81о,75 <0,53 о , 52 о,29 о,29Streptomycin о,75 о,57 о,45

1

í



15. táblázat: A gyors aikro nodszer pontosságának értékelése a szerás es a relativ szárás megadáséval

ntibiotikunok E. coli i'lebsiella sp. Protsus sp. Ps. aeruginosa 3t. aureus Bacteroides sp.
3 5 G S 33 c SX X x x X
X X X X X X

Ampicillin

Ccphalosporin

Chloranphenicol

Clindonycin

Hrythromycin

Gon^amycin

Itanamycin

Metronidazol

lo, 354,5o o,23 3o , oo lo , 35 o,35 1,3o5,32 o,23 11,67 2,2o 0,19 1,25 o,38 о , 3o 27,9o 6,42 o,23
1,83 о , G4 o,35 2,79 о , 64 o,23 о , 14 o,31o,45 5o , oo o,13 о, o5 o,36о о
0,25 о , о9 о,36 23,33 о,194,4о 0,37 0,19о ,о7 2,79 0,64 1,450,23 0,18о,26 1,03 о,23 о,26

1,2о о , 41 Iс,35
010,53 о,13 о,24
■ :

о , об о , оЗ о ,46 о, об ' 0,31о , о2 0,35 о , об о , о2 о, об о,31о, о2 о , об о , оЗ о,46 I

5о, оо о о

1,87 о,65 о,35
ílconycin

Oxytetracyclin

Penicillin

о,12 о, о4 о,34 о,31 •о, об о ,02 о , о8 о, оЗ о,12о ,Зо 0,17о ,о4 о,35 о ,о5 о,26
о, о8 16,57о, оЗ о,32 6,1о 1,06о,37 о , 64 о,35 0,12 о ,о4 о,35 о,22 о , оС о,35

5о , оо 5о, оо о,1923,33О о 4,4оо 5о, оо 1,41о 3,63 о,39 29,97 1,58о о о , о5
Streptomycin

Vancomycin

14,17 0,314,4о о,53 о, 2о о , 15о,37 о, о5 о,^3 о,17 о,15о , о5 0,26 о, о5 о,35

1,41 о,197,47

а 15 párhuzamos vizsgálat során kapott MIC érték átlaga 

szórás

X

3

relativ szórás
x
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4. MEGVITATÁS

4.1. Gyors mikro MIC meghatározási módszer összehasonli-

tó értékelése standard baktériumtörzsekkel végzett

vizsgálatok alapján

Az öt standard törzzsel folytatott mikro MIC meg

határozás összehasonlitása a klasszikus leveshigitásos 

módszerrel azt mutatta, hogy a vizsgálatoknak csupán 

7,5 %-ában volt 1 higitási foknál nagyobb eltérés a két 

eljárás között pozitiv illetve negativ irányban.

Ezzel szemben a gyors módszernek az agarhigitásos tech

nikával történt összehasonlitása során csak 85 ','j-os egye

zést kaptunk. A 4o vizsgálatból 6 alkalommal volt 1 higi

tási foknál nagyobb az eltérés. Ebből 3 eset a Pseudomonas 

törzzsel végzett kísérletekben fordult elő. A mikro mód

szernek a leveshigitásos eljárással szemben kapott na

gyobb mértékű egyezése feltehetően azzal magyarázható, 

hogy a közöttük lévő különbségek pusztán mennyiségi vo

natkozásunk, mig elvük azonos.

A mikro MIC meghatározási eljárás, az agarhigitásos4.2.

és korongdif fúziós módszer összehasonlitó értékelé-n

se klinikai izolátumok esetében

A klinikai izolátumok vizsgálata során összesen llo4 

antibiotikum-baktérium pár érzékenységének, illetve rezisz-

• A
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tenciájának meghatározása eredményeként 75,8 %-ban ta

láltunk egyezést az agarhigitásos módszer és a gyors 

mikro MIC meghatározás között. Az eltérések nagy része 

/64,6%/ abból adódott, hogy a mikro módszerrel alacso

nyabb MIC értékeket kaptunk, mint az agarhigitásos eljá

rással. Különösen feltűnő volt ez a pseudomonasoknak a 

gentamicinnel, neomycinnel és streptomycinnel végzett 

vizsgálatai során, ahol a 23 tanulmányozott törzsből a 

gentamicin 18-cal, a neomycin 17-tel és a streptomycin
4

S-cal szemben adott alacsonyabb MIC értéket a gyors mód

szerrel, mint az agarhigitással.

4o32 antibiotikum-baktérium pár esetében hasonlítottuk a 

gyors mikro módszerrel kapott eredményeket a korongdiffu- 

ziós eljárással elértekhez. Vizsgálataink során 88,9 %- 

ban tapasztaltunk egyezést. Az eltérések jelentős részét, 

41,4 %-át itt is a Pseudomonas törzsekkel kapott eredmé

nyek adták. Itt is feltűnő volt a gentamicinnel, neomycin

nel, oxytetracyclinnel és streptomycinnel szembeni elté

rő viselkedésük.

Ismert, hogy a Pseudomonas törzsek aminoglycosid tipusu 

antibiotikumokkal szembeni érzékenységét, ill. reziszten-
2 + 2+ ,ciáját a táptalaj Ca koncentrációja nagymérték

ben befolyásolja /7,43,44,45,55/, ezért kísérleteink so-

és Mg

rán ugyanazon összetételű MH levest és ezen leves 1,5 % 

agarral kiegészített szilárd táptalaj változatát alkalmaz

tuk.
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Vizsgálatainkból kitűnt, az irodalmi adatokkal egyező

en, hogy a gyors mikro MIC meghatározás során használt

kétszeres koncentrációjú MH leves lényegesen alacso

nyabb Ca2 + és Mg2+ tartalmú, mint a MH agar táptalaj. 

Feltehetően ez okozta, féterson és munkatársai /43/ meg

figyeléséhez hasonlóan, ezen antibiotikumok esetében az 

érzékenységbeli eltérést. Ezt a megfigyelést a standard 

törzsekkel végzett összehasonlitó vizsgálataink is elé- 

támasztották, ugyanis az agarhigitásos eljárás és a gyors 

módszer eredményei is főleg a gentamicinnél, neomycinnél

és a streptomycinnél tértek el egymástól a pseudomonasofc 

esetében, mig a mikro és makro leveshigitásos eljárások 

összehasonlításánál ilyen irányú eltéréseket az emlitett 

antibiotikumokkal nem tapasztaltunk.

4.3. A gyors mikro MIC meghatározási módszer összehssan-

litó értékelése anaerob baktériumokkal végzett kí

sérletek eredményei alapján

Az anaerob baktériumokkal végzett vizsgálataink al

kalmával különösen jó egyezést /96 %/ találtunk, amikor 

a gyors mikro módszerrel kapott MIC értékeket vetettük 

össze a korongdif fúziós eljárás eredményeivel. Az összs- 

4oo vizsgálatból csupán 16 esetben /Л%/ kaptunk elté

rést a két módszer között.

sen

• A
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Ebből is a döntő többséget, 2,5 %-ot a "kis" eltérések 

adták, vagyis ezekben az esetekben valamelyik módszer

rel mérsékelten érzékenynek találtuk az izolátumot.

Valamennyi irodalmi adat azt mutatja, amelyet a 

mi kisérleti eredményeink is alátámasztanak, hogy az 

agarhigitásos módszernek nagyobb a hibaszázaléka, mint 

a leveshigitásos eljárásnak. Ennek ellenére, mivel vi

szonylag könnyebben kivitelezhető, mint a klasszikus le

veshigitásos technika, jól alkalmazható az összehasonli- 

tó vizsgálatokban alapként, mint hagyományos MIC érték 

meghatározási eljárás. Ezt tapasztaltuk a rezisztencia 

kontroll törzsekkel és az aerob baktériumokkal végzett 

vizsgálataink soán és ezt tapasztaltuk az anaerob bakté

riumok esetében is, amikor a mikro módszer eredményeit 

hasonlítottuk össze az agarhigitásos eljáráséval. A ka

pott 85,25 %-os egyezés jól megfelel az irodalomban leír

taknak /22, 26, 46/.
-

A gyors mikro MiC meghatározási módszer jelentősé-4.4.

ge és alkalmazásának előnyei

A klinikai izolátumok antibiotikum-érzékenységének 

meghatározása mindig elsőrendű fontosságú a rutin mikro

biológiai laboratórium munkájában. A hazai laboratóriu

mokban rutinszerűen végzett és kellő pontossággal kivi

telezett Bauer-Kirby-féle korongdiffúziós módszer általá-
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ban megfelelő információt biztosit a klinikusok számára 

az antibiotikum terápia beállításához, 

olyan esetek, amikor az egyes antibiotikumok minimális 

gátló koncentrációjának pontos meghatározása elengedhe

tetlen: pl. krónikus fertőzések esetén, amikor előrelát

hatóan hosszú ideig kell adni az antibiotikumot a beteg

nek, vagy ha az antibiotikum rosszul diffundál, illetve 

ha a korongdiffúziós módszer alapján a kórokozó mérsé

kelten érzékenynek bizonyult az alkalmazni kivánt anti

biotikummal szemben.

A leveshigitásos eljáráson alapuló MIC meghatározás mini

atürizálására kidolgozott automaták /Autobac-1, Dynatech 

MIC 2ooo, Sensititre rendszer/ gyárilag kiszerelt antibi

otikum higitásával végzett széleskörű intra- és interla- 

boratóriumi összehasonlító felmérések a klasszikus agar

és leveshigitásos MIC meghatározásokat, illetve a Bauer- 

Kirby-féle korongdif fúziós eljárást véve alapul 85-98 ^j-os 

egyezést mutattak /16,19,25,47,53/.
f

Az általunk kidolgozott és az előzőekben értékelt össze

hasonlító vizsgálatok segítségével kipróbált mikro MIC 

meghatározás automaták hiányában lehetőséget nyújt a 

tetszés szerint kiválasztott antibiotikumok minimális 

•gátló koncentrációjának 5 órán belüli meghatározására.

A baktériumok 4-5 órán belüli identifikálására szolgáló, 

Thiry által kidolgozott, MIDI technika /52/ és a gyors

Vannak azonban
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MIC érték meghatározási módszer együttes alkalmazása 

jelentős mértékben lecsökkenti az eredmények kiadásá

nak idejét, amely nem elhanyagolható körülmény a bete

gek gyógyítása szempontjából. Különösen érvényes ez az 

anaerob baktériumokra, amelyek antibiotikum-érzékenysé

gének, illetve MIC értékének meghatározása 48-72 órát 

veszi igénybe a klasszikus eljárásokkal, mig a gyors 

mikro módszerrel már 5 óra alatt megbízható eredmény 

kapható. E módszer pontosságát az összehasonlitó vizsgá

latok eredményeinek értékelése során kapott adatok is bi

zonyítják.

E mikro módszer előnye a klasszikus eljárásokkal szemben, 

hogy rövid idő alatt, viszonylag kevés munkaráforditással 

kivitelelezhető, rendkívül anyagtakarékos eljárás, amely 

meglehetősen pontos eredményt szolgáltat mind az aerob, 

mind az anaerob baktériumok esetében.

Előnye az automatákkal szemben, hogy olcsó, könnyen el

készíthető és nem igényel gyárilag előregyárott, egyszer 

használatos, antibiotikumokat tartalmazó küvettákat. Az 

általunk használt lemezek gondos mosás után ismételten 

felhasználhatók.

Előnye az általunk nehezen beszerezhető és drága Sensitit- 

re lemezekkel szemben, hogy nem kell liofilezni az anti

biotikum higitásokat. Kísérleteink bizonyítják, hogy a 

mikrotitráló lemezekben általunk készített antibiotikum 

higitások -2o C°-on tárolhatók és két hónapon belül tel

jes biztonsággal felhasználhatók.

-Л
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Mikro módszerünk előnye még, hogy a gyakorlati tapasz

talatok alapján és a klinikusok igényei szerint állit- 

hatók össze és változtathatók egy-egy lemezben az anti

biotikumok.

Az ABAC elnevezésű, antibiotikum-érzékenység meqha-4.5.

tározásra szolgáló automatával kopott eredmények ér-

tékelése

Az ABAC rendszer és a korongdif fúziós módszer ered

ményeit 28oo esetben hasonlitottűk össze. Ebből 2332 

vizsgálatot Gr baktériumokkal, 257-et streptococcusokkal 

és 2ll-et staphylococcusokkal, illetve micrococcusokkal 

végeztünk. A két módszer között legnagyobb egyezést a 

staphylococcusoknál, illetve micrococcusoknál kaptunk 

91,6 %-kal, ezt követték a Gr" baktériumok, 87,9 ^j-kal 

és a streptococcusok 65,6 %-kal.

Mindhárom vizsgált baktérium csoport esetében az eltéré

sek között igen nagy százalékban találtunk hamis érzé

kenységet az ABAC rendszerrel, ami azt jelenti, hogy a 

baktérium a vizsgált antibiotikummal szemben rezisztens- 

nek bizonyult a korongdif fúziós módszerrel, mig érzékeny

nek az automatával. Ebben az esetben arra kell gondol

nunk, hogy az alkalmazott antibiotikum koncentrációkhoz 

viszonyitva alacsony volt a küvettákba mért baktérium- 

szuszpenziók sűrűsége.
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Miután mindhárom baktérium csoportnál a legnagyobb fokú 

hamis érzékenységet a fosfomycinnel szemben kaptuk, fel

tételezhető, hogyebben az esetben az adott sűrűségű bak- 

tériumszuszpenzióhoz képest nagyon magas volt ezen anti

biotikum mindkét koncentrációja /5o-loo ill. 2oo pg/ml/. 

Hasonló okokkal magyarázhatjuk a streptococcusok penicil

linnel szembeni hamis érzékenységének nagy számát is, mi

vel az alkalmazott két koncentráció 2 és 16 pg/ml volt, 

ami meghaladja az irodalomban a penicillinnek a strepto- 

coccusokkal szemben megadott o,5 és 2 jjg/ml-es kritikus 

koncentrációit /18,32/.

A Gr baktériumok esetében különösen feltűnő volt, hogy 

a vizeletből származéknál sokkal nagyobb számban kaptunk 

hamis érzékenységet, mint az egyéb vizsgálati anyagból 

izoláltaknál. Ez volószinüleg annak a következménye,hogy 

a vizeletből származó Gram-negativ baktériumok részére 

a gyártó cég külön rotorokat hozott forgalomba, amelyek 

az egyéb Gr" baktériumok esetében használt rotorokhoz ké

pest emelt antibiotikum koncentrációkat tartalmaznak.

A streptococcusoknál általában, a Gr- baktériumoknál fő

leg a tobramycinnel és oxytetracyclinnel szemben kaptunk 

nem értékelhető eredményt az ABAC-kal, ami azt jelenti, 

hogy az antibiotikumot magasabb koncentrációban tartalma

zó küvettában történt baktérimnövekedés,mig az alacsonyabb 

koncentráció mellett a növekedés gátolt volt.
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Ezekben az esetekben feltehetően gyártási hiba történ

hetett, amikor a küvettákat antibiotikumokkal és táp

levessel töltötték.

A nagy számú Gr” törzs összehasonlitó vizsgálata eseté

ben kapott 88 %-os, valamint a kisebb számú Gr+ izolátu- 

mok vizsgálata alapján talált 92 %-os egyezés megközelitő- 

leg hasonlónak bizonyult, mint a nemzetközi irodalomban 

az antibiotikum-rezisztencia meghatározásra szolgáló au

tomatákkal végzett laboratóriumon belüli, illetve labora

tóriumok közötti összehasonlitó vizsgálatok során tapasz

talt 85-98 %-os egyezések /16,19,25,47,53/.

Az ABAC rendszer bár automatikus érzékenység leolvasást 

biztosit, nem gyorsitja meg az antibiogram kiadhatóságát. 

Előnye, hogy kiiktatja a korongfelrakás, különösen 16 an

tibiotikummal szembeni érzékenység vizsgálata esetében, 

időigényes folyamatát. A leolvasást és az eredmények ki

adását leegyszerüsiti.

A rendszer hátránya az egyszer használatos rotorok beszer-
T

zési nehézsége és tárolhatóságának időbeli korlátái.

f



63

A gyors mikro módszer eredményeinek matematikai4.6.

értékelése

A baktériumok egyes antibiotikumokkal szembeni 

érzékenységének megállapitására irányuló vizsgálataink 

eredményei /14. táblázat/ egyértelműen bizonyitják, hogy 

teljes "találati biztonsággal" egyetlen antibiotikum sem 

rendelkezik, a 9o %-ot is csak egyes antibiotikumok érik 

el bizonyos kórokozókkal szemben. Nagyszámú vizsgálat 

alapján az antibiotikumok rangsorolhatók ugyan, de az 

általánosan igaz érzékenységi kép az adott kórokozóra 

csak fenntartásokkal érvényes, nem pótolja a mikrobioló

giai tenyésztést és az aktuális antibiogram meghatározá

sát.

A gyors mikro MIC meghatározási módszerünk megbízhatósá

gának értékelésére kiszámítottuk 48 antibiotikum-bakté

rium pár esetében a mikro MIC meghatározás szórását és 

relativ szórását. A kapott adatok, alátámasztva az ösz- 

szehasonlitó vizsgálatok meglehetősen jó eredményeit, azt 

bizonyítják, hogy eljárásunk pontos és megbízható.
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’ÖSSZEFOGLALÁS

Kísérleteink során a baktériumok antibiotikum

érzékenységének, illetve MIC értékének meghatározásá

ra alkalmaztunk egy olyan mikro módszert, amely a ha

gyományos eljárásokhoz képest sokkal gyorsabban, keve

sebb anyag- és munkaráfordítással szolgáltat megbízha

tó eredményt.

Vizsgálatainkat az aerob /Gr-, Gr+/ bak tóriumokon kivül 

az anaerobokra is kiterjesztettük.

Kísérleteinkhez klinikai anyagokból származó, általunk 

izolált baktériumokat alkalmaztunk.

A gyors mikro módszerrel kapott eredményeket összehason

lítottuk az antibiotikum-érzékenység, illetve MIC érték 

meghatározására szolgáló klasszikus eljárásokkal. Ered

ményeink megfelelnek a nemzetközi elvárásoknak.

Módszerünk pontosságát és megbizhatóságát kísérleti ered- 

ményeink matematikai értékelése /szórás, relativ szórás 

kiszámítása/ is alátámasztotta.

Kísérleteink további részében az olaszországi SCLAVO cég 

megbízásából az általuk készített, antibiogram megadásá

ra szolgáló automatát próbáltuk ki. Eredményeit a hagyo

mányos korongdiffúziós módszerrel kapottakkal hasonlítot

tuk össze.

./.

.
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Azt mondhatjuk, hogy hibái ellenére is megfelel a nem

zetközi irodalomban az automatákkal kapcsolatban közölt 

eredményeknek.

Dolgozatom részben a gyors mikro MIC meghatározási mód

szer adaptálása laboratóriumi lehetőségeinkhez, rész

ben uj módszerként való alkalmazása az anaerob baktéri

umok MIC értékének meghatározására.

!

'
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