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Rövidítések .jegyzéke
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1. BEVEZETÉS

1,1. A sar.iadzó gombák patológiai .jelentősége
Napjainkban a klinikámban a fertőzéses 

eredetű megbetegedések szerológiai diagnoszti
kájában elsősorban a baktériumokra és a vírusok
ra irányult a figyelem és kevésbé fejlesztették 

más korokozók, így a gombák, a protozoonok, a 

mikoplazmák jelenlétét kimutató szerológiai 
reakciókat.

Évtizedeken át a gombáknak csak a bőrbe
tegségekben tulajdonítottak kórokozó jelentőséget. 

Mintegy három évtizede azonban az antibiotikumok
kal való gyógyítás fokozódó mértéket öltött és a 

belső szervek gombás megbetegedései, az un. 
szisztémás mikózisok, jelentékenyen megszaporod
tak. Az egyik elmélet szerint az antibiotikumoknak 

a bélbaktériumokra kifejtett gátló hatása folytán 

csökkenő vitamin termelés miatt gyengülne a szer
vezet ellenállása, s így fogékonyabbá válna a gom
bás fertőzések iránt. Egy másik elmélet a K-vita- 

min termelésének csökkenésében keresi az okot, 

minthogy az utóbbinak fungosztatikus hatása van. 
Számos kisérleti bizonyiték vaui arra is, hogy 

hosszas antibiotikum kezelés után a bélflóra 

Összetétele a gombák irányába tolódik el. Ezek



szerint a mikózisok kialakulásában a gombákkal 
antagonists baktérium flóra pusztulásának, illet
ve a baktérium-gomba egyensúly megbomlásának vol
na legnagyobb szerepe.

Közismert, hogy egészséges egyének száj
nyálkahártyájában, emésztő traktusában különböző, 
úgynevezett fakultativ patogén sarjadző gombák 

élősködhetnek anélkül, hogy megbetegedést okozná
nak, A gazdaszervezetet érő behatások, un. predisz- 

ponáló tényezők hatására patogénné válva, szekunder 

belszervi sarjadző gombás megbetegedést válthatnak 

ki. A hazánkban leggyakrabban előforduló szisztémás 

mikózis a candidiasis, Klinikai képe változatos. 

Előfordul mint nyálkahártya, bőr, tüdő és generali
zált candidiasis. Az utóbbi években számos olyan 

közlemény jelent meg, amelyekben a szerzők un, ve
szélyeztetett betegeknél a belszervi Candida mikó
zisok gyakoriságát, valamint diagnosztizálásuk le

hetőségeit vizsgálják '1 

Candida mikózisra hajlamosító tényezők lehetnek bi
zonyos betegségek pl, a diabétesz, vagy a defektiv 

immunrendszer: a gyógyszeres kezelés pl. széles 

spektrumú antibiotikumok tartós adagolása, korti- 

koszteroidokkal, antikoncipiensekkel, immunszupresz

szív és citosztatikus szerekkel történő terápia.

2. 3, 4, 5, 6, 7,/.



- 8 -

1.2, A Candidák diagnosztizálásának lehetőségei
Mivel a belszervi candidiasisoknak jel

lemző kórjelző tünetei nincsenek, így a szájnyál
kahártyáról, a köpetből, a székletből végzett te
nyésztés pozitivitása /különösen alacsony telep
szám mellett/ egymagában nem elegendő a betegség 

fennállásának bizonyítására, Az élő szervezetből 
szövettani minta vétele pedig mind a klinikust, 

mind a beteget nagyon igénybe veszi, ha egyáltalán 

lehetséges kivitelezése. A diagnózis fölállításá
ban a tenyésztés mellett fontos segítséget adnának 

a szerológiai reakciók, amelyek a kórokozó és a 

gazdaszervezet viszonyára utalnak,
A klinikai mikrobiológiai, immunológiai 

laboratóriumokban ismertek ilyen szerológiai reak
ciók, mint pl. az indirekt immunfluoreszcencia 

a radioimmunoassay /RIA/ és a passzív 

hemagglutináció /PH/,
Noha jelenleg az IIF egyik legmegfele

lőbb diagnosztikai módszer, nem könnyű vele, az 

automatizálás hiánya miatt, nagyobb számú vizsgá
latot elvégezni és az eredmények leolvasásánál a 

szubjektív tényezőnek, a személyes tapasztalatnak,
nagy szerepe van.

A RIA igen érzékeny és jól reprodukál
ható módszer, amelynél csaknem az egész folyamat
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automatizálva van. Azonban az izotóppal jelölés 

számos problémát eredményez: a drága reagensek 

általában rövid felezési idejűek és ez megszab
ja tárolhatóságuk időtartamát a felhasználásig. 

Az eredmények leolvasása szintén drága felszere
lést igényel és különleges munkavédelmi előírá
sokat kell betartani a reagensek kezelésénél és 

tárolásánál is.
A PH érzékenysége messze elmarad az 

lIF-ájétól és méginkább a KIA-jétól. Nem ritkán 

zavarhat a Forssmann ellenanyagok jelenléte, 

amely a birkavörösvértestek agglutinációjával té
ves titer értékek megítélésére vezethet, Ilyen 

esetekben a kimerítés! eljárások elnyújtják és 

körülményessé teszik az eredmények kiadását.
1,3. A téma, a célkitűzések, a feladatok és meg

választásuk indoklása
Mindezeket figyelembe véve, laboratóri

umunk ki kívánta tevékenységét terjeszteni, többek 

között a 3arjadzó gomba és ezen belül is a Candida 

albicans /С. a,/ fertőzés szerológiai kimutatására.

Feladatul tűztük ki a rutin munkában, a 

szerológiai fölmérésekben jól használható, érzékeny, 
specifikus, könnyen kivitelezhető, jól reprodukál
ható, olcsó, hazai alapanyagokkal is kielégítően
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működő, enzimkapcsolatú ellenanyag technika 

/ELISÁ=enzym linked immunosorbent assay/ kidolgo

zását C. a« ellenanyag meghatározáshoz. Célunk 

volt, a hazai lehetőségek, illetve laboratóriumunk 

adott feltételeinek figyelembe vétele.

A C♦ a. ellenanyag meghatározáshoz, 

ELISA-hez is használható, kész antigén nem állt 

rendelkezésünkre. Ismeretes, hogy más szerológiai 

próbákhoz /PH, komplement kötési reakció /KKR// 

nasznált antigének BLioA technikához nem mindig 

bizonyulnak megfelelőnek, Ezért az első probléma 

volt, hogy az irodalmi adatok felhasználásával 

olyan eljárást találjunk, amely az ILIíáA-hez is 

alkalmas tisztaságú antigént szolgáltatna.

A módszer specifikusságának megállapítá

sához szükséges volt a rokon Candida fajból, a 

Candida tropicalisból /С, t,/ és a Geotrichum can- 

didumból /G, c./ is előállítani antigént.

A keresztreakciók megállapításához a fen

ti antigénekkel nyulakat kellett immunizálni.

a módszer egészségesekre jellemző nor

mál értékének megadásához gombás megbetegedésre 

nézve gondosan megvizsgált egyének savómintáival 

fölmérést kellett végezni. Nincsen tudomásunk 

olyan normál C. a. ellenanyag titer tartományt 

meghatározó munkáról, amelyet ‘, a. mentességre
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módszeresen megvizsgált egészséges egyének széruma
ival, ELISA-vel végeztek volna,

A vizsgálandó savók kiválasztásánál a 

chronicus urticarias /cr. űrt./ és a colitis ul- 

cerosas /с. u./ betegek csoportja mellett döntöt
tünk, mert érdekelt bennünket, hogy a cr. űrt.-ok
nál milyen szerepe van a C. a. fertőzésnek beteg
anyagunkban .

A c. u. etiológiája az intenzív kutatá
sok ellenére is ismeretlen. A betegség okaként 
ételféleségek /tej és ételadalék/ allergiáját, bak
teriális és virális infekciót, autoimmun reakciót 

emócionális és genetikai faktorokat egyaránt felté
teleznek, azonban ezek egyikével sem lehetett ki
elégítően megmagyarázni a betegségben észlelt va
lamennyi patológiai történést. Az irodalom jelenle
gi álláspontja szerint a változó patológiai folya
matot multikauzális történések egybeesése és /vagy 

láncolata hozza létre /14, 15, 16, 18, 19, 20, 24/.
Korábban a betegség kialakulásában szere

pet tulajdonítottak a béllel közös antigén csopor
tokat is tartalmazó Escherichia coli /Е, c./ ”0"
14-nek /18, 19/. A betegség aktivitása és a különbö

ző szerotítusú koli "O” antigének ellen képződött 
magas antitest titerek gyakorisága között is meg
próbáltak párhuzamot keresni /21/. Újabban az
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anaerob baktériumok, különösen a Clostridium 

difficile /С. d./ és ennek extracelluláris cito- 

toxinja jelenlétét hangsúlyozzák a hasmenéses meg
betegedésekben /12/ és a c. u. relapszusaiban /11/, 

míg mások, inkább tartós antibiotikus terápiát köve
té bélflóra eltolódásnak tulajdonítják nagyobb mérvű 

elszaporodásukat a béltraktusban /16/,
Fölmerült az a gondolat, hogy a béltrak

tusban általában jelenlévő feltételes kórokozó mik- 

róbák /így a C. a. is/ az ulcerálódó nyálkahártyában 

fokozottan elszaporodhatnak és kifejezettebb antigén 

ingert jelenthetnek a szervezet számára. Emellett
szólt következő megfigyelésünk; az egészséges emberek
hez viszonyítva /10/, a c. u,-ás betegeknél lényege
sen sűrűbben kaptunk az E, c, baktériumokkal szemben
emelkedett ellenanyag titert,

A felső gasztro-intesztinális traktus 

endoszkóppal kimutatott mikótikus invázióját már le
írták /17/. A leggyakrabban előforduló gomba a C, a. 
volt. Ezekben az esetekben azonban a székletből gom
ba nem volt kitenyészthető és a garattörlés is gomba 

negatív volt. C. u,-ban egy leromlott, debil betegen 

írtak le sztomatitiszt, melyet szintén C, a. okozott 

/13/. A bélrendszer gyulladásos megbetegedéseiben a 

C« a. oki szerepének bizonyítékai azonban még hiá
nyoznak, Ez ideig C. a, ellenanyag titer meghatáro-
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zásróX ея azzal egyidejűleg végzett sarjadzó gomba

széklettenyésztésről az irodalomban nem találtunk 

említést ebben a betegségben.
Vizsgálni kívántuk, hogy a klinikai ak

tivitás és a betegség kiterjedtsége mutat-e össze
függést a C. a. ellenanyagok mennyiségével, vala
mint a sarjadzé gomba ürítéssel.

A két féle beteganyag közül magas anti- 

C. a. titereivel kitűnő c. u.-ások csoportját rész
letesebb mikrobiológiai vizsgálatnak kívántuk alá

vetni, mellyel azt szerettük volna kideríteni, hogy 

a bélben legnagyobb tömegben jelenlévő mikroorganiz
musok vonatkozásában milyen az ulcerált vastagbél mik
robiológiai flórájának szerológiai következménye. Ér
dekelt bennünket, hogy a k« u. klinikai aktivitása és 

kiterjedtsége mutat-e további összefüggést az E. c, 
sejtfal antigének elleni antitest titerek nagyságával 
és az emelkedett titert adó szerotípusok számával, a 

bélben nagy tömegben előforduló, nem spórás, anaerob 

Bacteroides fragilis /В, f./ immunanyagok nagyságával 
és az egészséges lakosság körében is gyakran cirkuláló 

enterális vírus, a rotavirus /г, v,/ antitest titerek 

nagyságával,
Az E, c. és a B. f♦ ellenanyag PH-val, a 

г. V. ellenanyag KKR-val történő kimutatásához az an- .
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tigént saját magáik kívántuk elSáTJ í.taii.:1 . ;< л, c .
?H-i és a r, v, KEFl-t már ismert módszerként hasz
náltuk föl. A B. f« ellenanyag kimutatáshoz viszont 

egy megfelelő eljárást kellett kidolgoznunk. A PH-s 

módszer mellett döntöttünk. Az agglutinációs rend
szer ellenőrzéséhez itt is szükség volt nyúl immu
nizálásra.
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" 2. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

2.1. A vizsgálatokban alkalmazott mikroorganizmusok

Gombák2.1.1.

2.1.1.1. Az 0656 CBS Delft törzsjelzésű C. a.-t
a JATE Mikrobiológiai Tanszék bocsátotta 

rendelkezésünkre.
2.1.1.2. A 94 T törzsjelzésű C. t. szintén a JATE 

Mikrobiológiai Tanszékétől származik.
2.1.1.3. Ugyancsak a JATE Mikrobiológiai Tanszékének 

törzsgyűjteményéből kaptuk az 0055 jelzésű 

G, c,-ot.
A segítségért dr. Ferenczy Lajos professzor 

úrnak mondunk köszönetét.
Baktériumok2.1.2.

2.1.2.1. A felhasznált E. c. törzsek az Országos
Közegészségügyi Intézet Bakteriológiai Osz

tályának törzsgyűjteményéből származtak és 

mint jellemzőt, a törzsszámot /30/ és az 

Edwards-Ewing szerint antigén szerkezetet 

/31/ tüntettük fel /I, táblázat 16, oldal/.
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ESCHERICHIA COLI "O’* MTI LÉN TÍPUS TÖRZSEK

ANTIGÉNEKTÖRZSJELZÉS О К H

30017 2 1 1

30019 4 3 5
30020 5 4 4

630021 2ac 1

30029 14 7

630213 5955
30086 675

30094 83 31
S630097 25

30121 111 58

30133 124 72 30

I, táblázat

2.1.2,2, А В. f.-t sebészeti anyagból tenyésztettük

ki laboratóriumunkban.

Vírus2.1.3.

2.1.3.1. a majompatogén r, v.-t és a tenyésztésé

hez használt Green Monkey Kidney /GMK/ 

sejtvonalat az Országos Közegészségügyi In

tézet Virológiái Osztályától kaptuk.
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A segítségért dr. Koller Miklósnak mondunk

köszönetét.

2.2. A vizsgálatokhoz használt antigének

C. a. antigének2,2.1,

2,2.1,1, ELI3A-hez

Az antigént H. J. Westphal és mtsai leírása 

alapján állítottuk elő /8/. А С. а, /2.1.1.1./, a 

C. t. /2.1.1.2./ és a G-. c. /2.1.1.3./ sejtek 24 órás, 

20 000 E/l penicillint és 1 g/l Streptomycint is tar

talmazó, glukóz-bouillon /36/ tenyészetét lecentrifu

gáltuk és steril fiziológiás só oldattal háromszor 

mostuk. Mosás után az üledéket annyi fiziológiás só 

oldatban vettük föl, hogy French Press készülékkel 

/2,4.1./ fölszívható legyen. Kétszeri french presse- 

lés /feltárás: 1000 atm nyomással/ után a sejtfalat 

centrifugálással /4000 rpm/20 perc/ elkülönítettük a 

sejt belső anyagaitól. A föltárás jóságát fénymik

roszkóppal ellenőriztük, A mikroszkópos képen látha

tó volt, hogy a sejtfalak sérültek ugyan, de szét 

nem töredeztek, A sejtfal üledéket fiziológiás só 

oldattal ötször mostuk, hogy a sejt belső anyagát 

eltávolítsuk. A sejtfalak alaposabb mechanikai szét- 

tördelését a következő módon végeztük:

1 térfogat sejtfal törmeléket

1 térfogat vízzel és

2 térfogat üveggyönggyel /^: 0,5 mm/ 30 percig Braun
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homogenizáltuk /2.4.2./, állandó szénsavas hűtés 

mellett. A művelet hatékonyságát fénymikroszkóppal 
ellenőriztük. Az ily módon összetört C. a. sejtfalat 

kétszeres mennyiségű Fehling I. /3,5 % rézszulfát/ 

és Fehling II. /1,7 $ káliumnátriumtartarát + 5 % 

nátriumhidroxid/ oldattal hoztuk össze. A keletke
zett kék, mannán-réz-komplexet centrifugálással 
/4000 rpm/10 perc/ elkülönítettük és-50 °C-os desz
tillált vízzel ötször mostuk a csapadékot. A mosási 
lépések után az üledékhez állandó keverés mellett 

annyi sósavat adtunk, hogy a komplex elszíntelened- 

jen és föloldódjon. Újabb centrifugálás /4000 rpm/20 

perc/ után a fölülúszót desztillált vízzel szemben 

dializáltuk 24 órán át. A dializátum centrifugálása 

. /4000 rpm/20 perc/ után, a fölülúszóból háromszoros 

mennyiségű jéghideg etanollal kicsaptuk a mannánt. A 

csapadékot háromszor etanollal és háromszor éterrel 
mostuk, majd foszforpentoxiddal szárítottuk.

A mannánt /30 mg-ot/ Sepharose 4B oszlopon 

kromatografáltuk. A frakciók abszorpcióját 254 nm-en 

határoztuk meg /43/A• ábra./
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IA FRAKCIÓK SZAMA

1, ábra

A Sepharose 4B oszlop mérete: 20,0 cm x 1,6 cm 

Az eluáló oldat: 0,0125 M foszfát puffer, pH7,3

A görbe lefutása megegyezik H. Werner és

nán Sepharose 4B oszlopon tör

tént kromatografálásánál kapott abszorpciós görbével.

A cukor részt, az Anthron reakcióval végzett vizsgálat

mtsainak a sejtfal шал
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szerint, az első csúcs tartalmazta és mennyisége a 

további frakciókban egyre csökkent. A második csúcs
ban cukor csak elhanyagolható mennyiségben volt. Az 

ELISA vizsgálatokhoz az első csúcsnak megfelelő frak
ciókat használtuk. A második csúcs miben létét nem 

vizsgáltuk, de annak helye megegyezett az előbb emlí
tett szerzők által kapott második csúccsal, amely 

szerintük főként nukleotidokból és nukleozidokból
állt.

Hasonló kísérleti feltételek mellett a sejt 

belső anyagát is kromatografáltuk /2. ábra, 21. oldal/. 

Itt is két abszorpciós csúcsot kaptunk. Az első csúcs 

ekkor is cukor tartalmúnak bizonyult. A második ab
szorpciós maximum megfelelt H. Werner és mtsai hason- 

‘ ló vizsgálatánál kapott második csúcsnak, amely vizs
gálatuk szerint poliszacharidákból, fehérjékből és 

nukleotidokból állt. Magunk a sejt belső anyagát je
len vizsgálatainkban nem alkalmaztuk.
2.2.1.2. IIF-hoz

Fiziológiás só oldattal mosott és abban föl-
g

vett 4 x 10 /ml sejtszámu С. а. /2.1.1.1./ szuszpenzi
ót használtunk.
2.2.1.3. PH-hoz

Gyári készítésű "Candida albicans. HA anti

gén /Roche/ Diagnostica”-val dolgoztunk.
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gyártási számé.: N 2831 10267

Készült: E. Hoffmann-La Roche Cső. A. G. Diagnostics

Basel/Schweiz

C. a. sejtbelső kromatogramja 

Sepharose 4B-n

E 254 nm1,000--
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2015105
A FRAKCIÓK SZÄMA

2. ábra

A Sepharose 4B oszlop mérete: 20,0 cm x 1,6 cm 

Az eluáló oldat: 0,0125 M foszfát puffer, pH7,3
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E. с. antigének2.2.2.

2.2.2.1. PH-hoz

A 11 különböző szerotípusú E. c, /2.1.2.1./
24 órás bouillon /32/ tenyészeteinek 40 ml-es mennyi
ségeit 30 percig 3000 rpm-tel centrifugáltuk. Az üle
déket 20 ml pH7,5-re állított tris-fiziológiás só ol
datban szuszpendáltuk. A sejtfal antigént hőkezeléssel 
/2 órán át, 100 °C-os vízfürdőben való melegítéssel/ 

állítottuk elő. Ezt követően a szuszpenziót 20 percig 

5000 rpm-tel centrifugáltuk és a felülúszót használtuk 

”0" antigénként. Az "0" antigénnel szenzibilizálandó 

birkavörösvértesteket /bwt/ glutáraldehiddel előke
zeltük, a bwt-k tartósítása /=durocita/ céljából.
Ennek során a 10 $-os bwt szuszpenzióhoz, keverés köz
ben, annyi glutáraldehidet adtunk, hogy a végkoncentrá
ció 4 %-os legyen. Ezt követően 6 órán át, 37 °C-on 

rázattuk, és egy éjszakán át + 5 °C-on tároltuk a 

bwt-ket a glutáraldehides oldatban. Majd a szuszpen
ziót tris-fiziológiás só oldattal tízszer mostuk. Az 

így előállított durocita 0,1 ml-ét adtuk 4,0 ml, a fen
tiek szerint előállított antigénhez. 37 °C-os rázógé
pes vízfürdőben /2.4.5./ két órás inkübálás alatt az 

antigén a bwt-hez adszorbeálódott. Az érzékenyített 

durocitát ötször mostuk, végkoncentrációját 1 $-osra 

állítottuk be. Ezt használtuk a passzív hemagglutináci-
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óhoz,

В. f. antigének.2,2,3«
2,2,3.1. PH-hoz

A baktérium /2.1.2.2./ anaerob PY /33/ te
nyészetének 50 ml-ét 30 percig 3000 rpm-tel centrifu
gáltuk. Az üledéket pH7,0-re állított fiziológiás sós 

vízzel háromszor mostuk. Ezután a sejteket MSE Ultra
hang Desintegrátottal /amplitúdó: 18,0 д: idő: 2 perc/ 

föltártuk és a homogenizátumot fiziológiás só oldattal 
9,0 ml-re egészítettük ki. A 2.2.2.1. pontban leírt módon 

glutáraldehidezett bwt-t kétszer mostuk, majd koncent
rációját 10 ?5-osra állítottuk pB6,4: 0,15 M foszfát 

pufferral. Ebből 1,0 ml-t adtunk 4,0 ml, a fentiek sze
rint előállított antigénhez. 37 °C-os vízfürdőben, 30 

perces inkubálással segítettük az antigén adszorbeálódá- 

sát a bwt-k felületére. Az érzékenyített bwt-ket egy
szer, pH6,4: 0,15 M, egyszer, pH7,2: 0,15 M és egyszer,
1 % nyúlsavót is tartalmazó, pH7,2: 0,15 M foszfát 

pufferral mostuk, végül a nyúlsavós foszfát pufferban 

vettük föl.
R. v. antigén2.2.4.

2.2.4.1. KKR-hoz
Az Eagle Basal Médiumban /Difco/ G№ /2.1.3.1./ 

sejtvonalat tartalmazó 250 ml-es Row flaskák fertőzésé
hez -40 °C-on tárolt, г, V.-sál/2.1.3.1./' fertőzött,
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GMK sejtkultúra folyadék 0,5 ml-ét használtuk. Az in- 

kubálás 37 °C-on, széndioxid termosztátban történt.
Egy hét után észleltünk kifejezettebb citopatogén ha
tást: a sejtek lekerekedtek, a sejtmag eltűnt. A vírus 

jelenlétét elektronmikroszkóppal is ellenőriztük. Napi 
ellenőrzés mellett azt az állapotot kerestük, amikor a 

sejtek 70 %-a leúszott az üveg faláról. Ekkor -40 °C-on 

lefagyasztottuk. Az antigén készítéshez a mélyhűtött 

sejteket többszöri fagyasztáseal-olvasztással tártuk 

fel és ozmodialízissel koncentráltuk.

2.3. A vizsgálati anyag

Szérumok2.3.1.
2.3.1.1. C. a. ellenanyag meghatározáshoz
2.3.1.1. /a Egészséges egyénektől származó szérumok

108 munkahelyi szűrés alkalmával, klinikailag 

és vizsgálattal C. a. mentesnek talált egyén savóját 

használtuk fel az egészségesekre jellemző normál érté
kek megállapításához. /A savók kiválasztását dr. Heszler

4fErzsébet végezte, a Bőr- és Nemibeteggondozó Intézet
ben/.

2.31.1./b Kimerített savó
A gomba sejtszuszpenzíó /10^ sejt/ml/ 0,1 mi

ét 1,0 ml szérumhoz mértük. Szobahőmérsékleten, több
szöri összerázás mellett, 2-3 órán át állni hagytuk,
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maja éjszakára + 4 °C-ra raktuk. Centrifugálás /4000 

rpm/20 perc/ után az eljárást háromszor megismételtük, 

2.5.1.1./с Cr. űrt,-ások szérumai
A Szegedi Bőr- és Nemibeteggondozó Intézetben 

dr. Heszler Erzsébeti’ gyűjtötte.
2.3.1.1./d C. u.-ás egyének szérumai

A szérumokat dr. Nagy Ferenc tanársegédtől 
/Szegedi I.sz. Belgyógyászati Klinika/ kaptuk és a Sze
gedi I.sz. Belgyógyászati Klinikán kezelt, a colitisz ul
cerosa különböző stádiumaiban lévő, 42 betegtől származ
tak. A betegség kiterjedését valamennyi esetben kolonosz- 

kópiával és multiplex biopsziával igazoltuk. A klinikai 
aktivitás mértékét a következő szempontok szerint osz
tályoztuk:

15 - 20 véres széklet naponta, görcsös hasi 
fájdalom, láz-hőemelkedés, extraintesztinális 

manifesztáció
10 — 14 székürítés naponta, melynek fele, 

vagy több mint fele véres, alkalomszerű hasi 
fájdalom, hőemelkedés
5-9 elvétve véres széklet naponta, hasi 
diszkomfort érzés
5 nem véres, vagy minimális vért tartalmazó 

széklet ürítése naponta 

remisszió tartósan vérmentes székürítés, hasi

+*++

+-H-

++
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diszkomfort érzése nélkül
2.5.1.2, E. c. ellenanyagok meghatározásához
2.5.1.2. /a Az egészségesekre Jellemzi normál értékek 

megadásához 44 véradó /nemre való tekintet nélkül/ sa
vóját vizsgáltuk meg.
2.5.1.2. /b C. u.-ás szérumok /2.3»l.l./d/
2,5.1.5. B. f. ellenanyag meghatározáshoz
2.5.1.5. /a Az egészségesekre Jellemzó normál értékek 

megadásához 49 véradó /nemre való tekintet nélkül/ 

vóját titráltuk meg.

2.3.1.5. /Ь C. u.-ás szérumok /2.3.1.1*/d/

sa-

2.3.1.3./с Humán pozitív kontroll szérum
Födi Éva peritonitiszes sebészeti beteg savója. 

2.5.1.4. R. v. ellenanyag kimutatáshoz
2.3.1.4. /a Az egészséges lakosságra jellemző titerek 

megállapításához 630 véradó /nemre való tekintet nélkül/ 

savójával végeztünk szűrővizsgálatot.
2.3.1.4. /b C. u.-ás szérumok /2.3.1.1./d/

Széklet minták2.5.2.

2.3.2.1. Munkahelyi szűrés alkalmával, klinikailag és 

vizsgálattal C. a. mentesnek talált 50 egyén széklet min
tájából végeztünk tenyésztést az egészségesekre jellemző 

normál ürítés megállapításához.

2.5.2.2. C. u.-á3 betegek széklet mintái
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2.4. A vizsgálatokhoz használt műszerek.

eszközök

2.4.1. French press

French pressure cell press 

American Instrument Company 

/Silver Spring Maryland 20910/

Feltárás: 1" DIA PISTON

HIGH RATIO

18000 PSIG /1000 atm/

2.4.2. Braun homogén!zátor

Cell-Homogeniser MSK 

B. Braun Melsungen Ag 

Feltárás: 4000 rpm

2.4.5. Centrifuga

Janetzki T 25

2.4.4. Ultrahang homogenizátor

MSE Ultrahang Desintegrátor 

2.4.5. Rázögépes vízfürdő

Labor Műszeripari Müvek

Esztergom

2.4.6. Mikroszkópok

2.4.6.1. Fénymikroszkóp

Carl Zeiss

Jena
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2.4.6,2» Elektronmikroszkóp
Jeol 100 В

2.4.б,5. Fluoreszcensz mikroszkóp
NU 2

2.4.7. Fotométer
Spekol ZV 

EEA feltéttel

2.4»8. Titráló lemezek
2.4.8,1« Polisztirol Taká'tsv-féle mikrotitráló lemez

Beszerezhető: Labor MIM
Budapest

2.4.8.2. Plexi Takátsv-féle titráló lemezek
Beszerezhető: Labor MIM

Budapest

2.5. Oldatok
2.5.1. Foszfát pufferek
2.5.1.1. pH6.4: 0.15 M

367,5 ml 0,3 M NaH2P04 

+ 132,5 ml 0,3 M Na2HP04 

+ 500,0 ml desztillált víz
2.5.1.2. PH7.2: 0.15 M

140,0 ml 0,3 M NaH2P04 

+ 360,0 ml 0,3 M Na2HP04 

+ 500,0 ml desztillált víz
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2,5.1.3. nH7.3: 0,0125 И

115,0 ml 0,025 М NaH2P04

+ 385,0 ml 0,025 M Na2HP04 

+ 500,0 ml desztillált víz

2.5»2. Tris-fiziológiás oldat pH7,5

2,5.3. Glutáraldehid

Reanal

2,5.4. Tween 20 tartalmú foszfát puffer pH 7.4

/PBS-Tween/

8,0NaCl g
KHoP0„2 4
Na2P04 x 12 H20

0,2 g

2,9 g
0,2KC1 g

Tween 20 0,5 ml

NaN 0,2 g3
desztillált víz 1000,0 ml

2,5,5. Tween 20

Reanal

2.5.6. Érzékenvítd /coating/ paffer

Na2C05 1,59 g 

2,93 gNaHCO3
0,2 g

desztillált víz 1000,0 ml

NaN.3
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2 »5.7. Anti-human giobulln-peroxidáz konjugátum 

Anti-humán IgGAM-HRPQ liofilezett

Gy.sz: L 

kecske globulin 

kódjel: 5E-Gt AHu-IgGAM-HRPO 

2.5.8. Orto-feniléndiamin /ОРР/

Xenon-Lodz

Rákkeltő vegyszer, óvatosan kezelendő.

2.5.9. Citromsav-foszfát puffer pH5,Q

24,0 ml 0,1 M citromsav 

+ 26,0 ml 0,2 M dinátriumhidrogénfoszfát 

+ 50,0 ml desztillált víz

/Felhasználás előtt 20 ul hidrogénperoxidot adunk a 

reagenshez és sötétben tároljuk.

2.5.10. 4M kénsav

2.5.11. Anti-nyúl globulin-perxidáz konjugátum

Hígítása: 4000 x /PBS-Tweenben/ 

A termék neve: Anti-nyúl IgG-HRPO

kecske globulin

Gyártási szám: 5E-643 

RZ: 0,41

Adalékanyag: 0,5 BSA

A konjugátum 1:1 arányban tartalmaz glicerint.
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2.5.12. Anti-humán globulin«-fluoreszceinizotiocianát
/FIТС/ kon.iugátum
HYLAND DIAGNOSTICS

Div. of Travenol Laboratories, Inc 

Deerfield, 11 60015 U.S.A.
2.5.13. Sabouraud táptalaj /57/

witte pepton 

glukóz
desztillált víz 

pH5,6

Autoklávozás 115 °C-on 30 percig. A pH beállításához 

1 N foszforsavat használunk.

• t

10 g
40 g

1000 ml

2.6. Módszerek
2.6.1. C. a. ellenanyag kimutatás
2.6.1.1. ELISA-vel

Az enzim kapcsolatu ellenanyag technika /ELISA/ 
sok féle technikai változata közül az ellenanyag kimuta
tására szolgáló un. indirekt elrendezést alkalmaztuk, 
amelynek általános menetét a 3. ábrán szemléltetjük /33. 

oldal/.
1./ Meghatározott hőmérsékletű és időtartamú 

inkubálás során az antigén egy szilárd felszínre kötő
dik, passzív adszorpció révén. A legtöbb esetben pollsz- 

tirolból készült mikrotitrátor lemez mélyedéseinek fala 

képezi a szilárd fázist. Ez ugyanis nagyszámú vizsgálat
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egy időben történő elvégzését teszi lehetővé és reagens 

felhasználása is nagyon gazdaságos. Az inkubálás után a 

felesleges, nem kötődött antigént Tween 20-at tartalma
zó foszfát pufferral /PBS-Tween, 2.5.4./ kimossuk. Ezt 
a lépést minden fázisban háromszor megismételjük. A mo
sás kritikus pontja az ELISA-nek. Fontos, hogy bizto
sítsuk, hogy a lemez minden vályulata azonos kezelés
ben részesüljön. A legtöbb vizsgálathoz, csak nyers 

/tisztítatlan/ antigén keverékek állnak rendelkezésre. 
Ezeknél az érzékenyítéshez szükséges pontos antigén 

mennyiséget, pozitív és negatív összehasonlító szérum 

felhasználásával, chequer board titrálással határozhat
juk meg. Olyan antigén hígítást használunk a vizsgála- 

’tokhoz, amely legjobban mutatja a különbséget a pozitív 

és negatív szérumok között. Amikor tiszta antigének 

állnak rendelkezésre, akkor pontosan kimért mennyiséget 
kell felhasználni minden egyes alkalommal. A lemezek 

érzékenyített állapotban, — 20 °C-on, hónapokig eltart
hat ók.
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INDIREKT MQO SZER

Ellenanyag kimutatása enzimjeiéit antigio - 
búimnál

1 Antigen adszorbeattatasa a mikrotitrátor 
lemezre

ÜLI'mosás

2 Szerűm hozzáadása a fajlagos ellen

anyag az antigénhez tapad

Ilf-mosás

3 Az enzimjelolt antiglobulm hozzaadasa, 
amely az ellenanyaghoz lapad

IST”mosás

4 Az enzim - szubsztrat hozzaadasa

A hidrolízis foka megadja a jelenlevő 
ellenanyag mennyiségének mértékéi

3. ábra
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2. / Bemérjük a vizsgálandó minta hígításait 

/PBS-Tween 20 pufförban/ és meghatározott ideig és hő
mérsékleten inkübáljuk a lemezeket. Ha a vizsgálati 
anyag fajlagos ellenanyagot tartalmazott, az kapcsoló
dik az antigénhez és így kötődik a szilárd fázishoz is. 

Újabb mosással a nem kötődött fehérjéket eltávolítjuk.
3. / Ekkor az enzim jelölt anti—biobulin, 

előre meghatározott hígítását /PBS-Tween 20-ban/ mér
jük a vályulatokba és a 2./ pont szerint inkübáljuk. 

Ezután ismét mosás következik. Az ELISA-ben a konjugá- 

tum a legdrágább reagens. Egyesek az alkálikus foszfa- 

tázt kedvelik enzim jelölőként, mivel nagy aktivitású, a 

szubsztrátja /4-nitrofenil-foszfát/ olcsó és nem toxikus, 

a reakció termék élénk sárga színű, mind vizuálisan, 

mihd fotométerrel kiértékelhető. Mások a peroxidázt vá
lasztják, mert szintén nagy az aktivitása és olcsóbb, 
mint az alkálikus foszfatáz. Barnássárga reakció termé
ket ad.

4./ Majd az enzim szubsztrátját adjuk a 

rendszerhez és meghatározott ideig és hőmérsékleten in
kübáljuk a lemezeket. Az antigénnek megfelelő ellenanyag 

jelenlétekor a kapcsolódott konjugátum enzim része a 

szubsztrátot az ellenanyag mennyiségével arányosan bontja. 

A hidrolízis eredménye színes, fotométerrel is mérhető 

termék. A reakció színe a kapcsolt enzimtől, illetve an-
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nak alkalmazott szubsztrátjától függ.
A mi esetünkben az antigén rögzítésére hazai 

készítésű, polisztirol Takátsy-féle titráló lemezeket 
/2.4.8.1./ használtunk. A teszt tálca lyukait érzékenyí- 

tő pufferral /2.5.6./ 0,001 $-0sra hígított, C. a.
/egyes esetekben C. t. és 0. c./ sejtfalból előállított 

/2.2.1.1./ mannán oldattal érzékenyítettük. Tizenhat 
órás 4 °C hőmérsékleten történő érzékenyítés után a 

szilárd fázishoz nem kötődött antigént 3*3 perces 

PBS-Tween 20-as /2.5.4./ mosással eltávolítottuk.
A vizsgálandó szérumokat százszoros hígítás

tól indulva kettes léptékben hígítottuk PBS-Tween 20- 

szal• A hígításokból 0,15 ml-t mértünk be lyukanként,

37 °C-on egy órán át inkubáltuk, majd a lemezt az elő
zőekben leírt módon mostuk.

Az antigén-antitest komplex jelölésére anti- 

humán globulin-peroxidáz konjugátumot /2.5.7./ használ
tunk, amelynek titrálással előzőleg meghatározott hígí
tásából /3000 x/ 0,15 ml-t mértünk be vályulatonként. A 

lemezeket az előzőekhez hasonlóan inkubáltuk és mostuk.
A peroxidáz szubsztrátjaként o-feniléndiamint 

/34 mg/ használtunk pH5 citromsav-foszfát pufferban 

/100 ml 2.5.9*/ oldva, amelyhez közvetlen a felhasználás 

előtt 30 %-oa hidrogénperoxidot /20 ul/ adtunk. A szub- 

sztrátból 0,15 ml-t mértünk minden lyukba. Az enzim ak-
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tivitást 0»05 ml 4 M kénsawal állítottuk le. A kapott 

szinreakció kiértékelését Spekol fotométerrel /2.4.7./ 

408 nm-en végeztük.
A módszer standardizálása /26/
Az 1LISA pontosságának kulcsa» a megfelelő 

standardizáció. Ezt pedig összehasonlító preparátumok 

alkalmazásával lehet elérni.
A lemezeken mindig volt negatív és különböző 

titerü pozitív emberi szérum minta. Anti C. a. mentes 

savóhoz C. a. szuszpenzióval és mannán antigénnel törté
nő többszöri kimerítéssel jutottunk /2,3.1.1./Ъ/. A nega
tív és a pozitív savóinkat IIF-val már megvizsgált humán 

szérumok közül választottuk ki. A fölhasználásig, megfe
lelő mennyiségekre szétosztva, -20 °C-on tároltuk. A 

vizsgálat kontrollja savót nem tartalmazott, a fotométer 

nullázása erre történt. Klinikailag és vizsgálattal C. a. 

mentes egyének savóit /2.3.1*1./а/ használtuk az egészsé
gesekre jellemző átlag titer megállapítására. A C. a.-szál 
szembeni ellenanyagok kimutatására cr. űrt. /2.3.1.1./с/ 

és c. u. /2.3.1»l./d/ betegektől vett savókat vizsgáltunk.
A kimerített savóból és két negatív savóból 

12 párhuzamosban, 100-200-400-szoros hígításokat készí
tettünk. Kiszámítottuk a párhuzamos hígítások ELISA-vel 
mért extinkciói átlagát /х/, valamint a korrigált empiri
kus szórás /S+/ értékét. Az átlag extinkciók kétszeres
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szórással emelt értékét tekintettük az ellenanyag jelen
létére szignifikánsnak. A leírtakat a 4-essel jelölt 

negatív savónkon а II. táblázattal szemléltetjük /58. 

oldal/.

A kimerített savóval, hasonló módon, kapott 

értékeket a 4. ábrán mutatjuk be.
/А 4. ábrához tartozó magyarázó szöveg a 59. oldalon ta
lálható/ .

CANCIDA ALSiCANS ELLENANYAG TlTRALAS ELISA 
TECHNIKAVAL

^408 nm
a savok eredete

gombás panaszmentes 
egyéntől

IIF techn.xavol 
Candida pozitív egyéntől

Candidara kimerített savó

0,425 - 
0.400

• e'0,350

0,300

d / •
0.250

0.2ÖÖ ♦
c

V 50

Ol

0,Ю0

0,050
A

2,0 -2,3 2,6 -2,9 -3,2

SAVÓK HÍGÍTÁSAI (log 1

4 о ábra
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A HÍGÍTÁS 
RECIPROKA 100 200 400

A SAVÓ JELE

0,230 0,130 0,0854

0,225

0,230

0,130 0,085

0,070

4

0,1254

0,240

0,245

0,240

0,080

0,085

0,065

4 0,140

0,120

0,105

4

4

0,250

0,255

0,130 0,070

0,065

0,095

0,065

0,070

4

4 0,190

0,140

0,125

0,125

0,210

0,195

0,200

4

4

4

0,195 0,125 0,0704

n1 0,226 0,0750,132i=l 1n

In 0
-lg^ /х^-зг/S+=' 0,0200,021 0,010

x + 2S+ 0,268 0,172 0,095

II. táblázat
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4. ábra

а/ A kimerített savó 100-szoros hígításai 0,125 

átlag extinkciót eredményeztek, amely a hígítással bizo
nyos mértékig csökkent, ez aspecifikus kötésnek tulajdo
nítható .

b/ A korrigált empirikus szórás az adott hígí
tásban 0,025 volt.

с/ Az ismeretlen savó ellenanyag titerének a 

savó azon hígítását tekintettük, amelynek extinkciója a 

szórás figyelembe vételével legjobban megközelítette a 

0,175 extinkciós értéket. Az ábrán még két titrálási 
görbe látható. Az egyiknek ezen kritériumok szerint

d/ 1:200, a másiknak 

e/ 1:1600 titere van.



- 40 -

Az anti-C. a. ELISA normál értékeinek megha
tározása

A klinikailag és vizsgálattal C. a. mentesnek 

talált, egészséges egyének /2.3.1.1./а/ titereinek meg
oszlását а III. táblázat mutatja. 95 % percentilis 

alapján, azt a tartományt, amelyet a savók 95 %-áhak 

titere meghatározott, az egészségesekre jellemzőnek te
kintettük.

KLINIKAILAG ES VIZSGALATTAL GOMBA 
MENTESNEK TALÁLT EGYÉNEK CANDIDA 

MANNÁN ELLENANYAG TITEREINEK MEG
OSZLÁSA

ESETSZAMTITER RECIPROKA

22< 100
51100
24200

9400
2> 800

III. táblázat
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a C. t. és a G. c.. ELISA-vel kimu-A С» a • 9

tatható szerológiai rokonságának vizsgálata
а С. t. és a Gr. c. mannán antigénnel 

1-1 polisztirol Takátsy lemezt érzékenyítettünk. Ugyan
ezen. antigénekkel nyulakat immunizáltunk /2.6.6.1./.
Az immunsavók ELISA-vei kimutatható ellenanyag tartal-

A C. a • »

mát mindhárom gomba antigénnel szemben megnéztük. Az
az V, és a VI.ELISA-vel kapott extinkciókat a IV 

táblázatban foglaltuk össze.
A lemez érzékenyítéshez használt antigén:

♦ t

C. a. mannán antigén 10 mg/l koncentrációban 

/coating pufferban /2.5.6.//.

IMMUNIZÁ-
LATLAN

anti-
с. a.

anti-
с. t. anti-

с. c.A SAVÓ JELE

A SAVÓ HÍGÍTÁS

100 0,0701,200 1,200 0,150

0,060 0,040200 1,200 1,200

0,0001,200 0,020500 0,940

0,650 0,0001000 0,880

0,320 0,5002000

0,220

0,100

4000 0,190

0,0808000

IV. táblázat
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A lemez érzékenyitéséhez használt antigén:

C. t. mannán antigén 2,5 mg/l koncentrációban 

/coating pufferban /2.5.6.//«

IMMUNIZÁ-
LATLAN

anti-
с. t.

Anti-
О. c.

anti-
с. a.A SAVÓ JELE

A SAVÓ HÍGÍTÁS

0,0600,980100 0,980 0,190

200 1,0001,000 0,020 0,000

500 0,9200,900

0,700

0,000

1000 0,840

0,6002000 0,450

0,2504000 0,350

8000 0,100 0,190

V. táblázat

A lemez érzékenyitéshez használt antigén:

G. c. mannán antigén 2,5 mg/l koncentrációban 

/coating pufferban /2.5.6.//.

IMMÜNIZÁ-
LATLAN

anti-
с. t •anti-

с. a.
anti-
с. c •A SAVÓ JELE

A SAVÓ HÍGÍTÁS

0,260
0,140
0,040

0,000
0,030

0 ,120 

0,050
100 0,000
200
400

VX. táblázat
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A három gomba antigénnel szembeni ellen
anyag vizsgálatot a c. u. savóink egy részén is elvé
geztük. A kapott eredményeket, a pozitív és negatív 

referencia savóinkkal, valamint két c. u.-ás egyéntől 
származó savóval, a VII 

demonstráljuk.
VIII. és IX. táblázatban♦ f

A lemez érzékenvítéshez használt antigén:
C. a, mannán antigén 10 mg/l koncentrációban 

/coating pufferban /2.5.6.//.

A SAVÓK JELE POZITÍV NEGATÍV1583 1585
A SAVÓ HÍGÍTÁS REFERENCIAc. u. c. u.

100 0,130 0,250 0,370 0,100
200 0,080

0,040
0,150 0,240 0,050

400 0,090 0,130
800 0,030 0,070

0,0401600

VII. táblázat
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A lemez érzékenyítéshez használt antigén:

C. t. mannán, antigén 2,5 mg/l koncentrációban 

/coating pufferben /2.5.6.//*

POZITÍV NEGATÍV 

REFERENCIA
A SAVÓK JELE 1583 1585

A SAVÓ HÍGÍTÁS c. u. c. u.

0,260

0,160

0,100

0,050

0,400 0,100

0,040

100 0,180

0,110

0,060

2200 0,240

0,120

0,070

400

800

VIII. táblázat

' A lemez érzékenyítéséhez használt antigén:

G. c. mannán antigén 2,5 mg/l koncentrációban 

/coating pufferben /2.5.6.//.

POZITÍV NEGATÍVA SAVÓK JELE 1583 1585

A SAVÓ HÍGÍTÁS 

RECIPROKA
REFERENCIAc. u. e. u.

0,000100 0,050 0,050 0,030

IX. táblázat
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1

2.6.1»2. IIF-val

Az antigén /2,2.1.2./ 0,1 mi-ét асеtormai

tárgylemez felületére rögzítettük. A megkötött el

lenanyag kimutatására fluoreszcein-izotio-cianáttal 

/FITC/ jelzett antihumán globulint /2.5.7./ használ

tunk 1:30 hígításban. A készítményeket Leitz Orthoplan 

mikroszkóppal /2.4.6.З./ értékeltük.

Az egészségesekre jellemző titer tartomány 

megállapítását, az ELISA-hez is használt, /31. oldal/ 

klinikailag és vizsgálattal C. a. mentesnek talált 

egyének savóival végeztük.

Pozitívnak a > 1:120-as titert vettük.
/А vizsgálatokat dr. Heszler Erzsébet^* a Szegedi Bőr

és Nemibeteggondozó Intézet laborvezető főorvosa vé

gezte/ .

2.6.1.3. PH-val

Az ellenanyag meghatározást gyári készíté

sű, Candida albicans. KA Antigen /Roche/ Diagnostica 

/2.2.1.3./-vei végeztük. Az egészségesekre jellemző 

normál titert a 2.3.1.1./a pontban megadott savókkal 

határoztuk meg és értéke < 1:64-nek adódott.

2,6.2. A sar.iadzó gomba ürítést 0,01 ml-es kalibrált

kaccsal, 1:1 hígítású széklet mintából Sabouraud fe

le táptalajon határoztuk meg és az ürítés mértékét a 

következő képpen jelöltük: 

negatív 0 - 9 telep/0,01 ml
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25 telep/0,01 ml 
26 - 50 telep/0,01 ml
51 - 100 telep/0,01 ml 

У 100 telep/0,01 ml

10+
++
+++

Az ürítés normál viszonyait 50, klinikai- 

lag és vizsgálattal gomba mentesnek talált, egyén 

széklet mintájából /2.3.2.1./ állapítottuk meg.
A megvizsgált esetekben a sarjadzó gomba ürítés 

0-9 telep/0,01 ml volt. Ezt tekintettük az egészsé
gesekre jellemző értéknek.
2.6.3. Kóli ellenanyag kimutatás

A PH-t a szokásos módon, a Takátsy által 
bevezetett mikromódszer feltételei között végeztük 

/22, 23/. A vizsgálandó szérum 0,025-0,025 ml-ét 

1& g-es hígításban a Takátsy-féle plexi lemez 2-2 

vályulatába mértük. A párhuzamosok egyik tagját 

azonos mennyiségű. 1 %-os szenzibilizált, a másikat 
pedig, kontrollként, nem szenzibilizált 1 fo-oa 

durocita szuszpenzióval Inkübáltuk két órán át, 

szobahőn. Az agglutinációs rendszer ellenőrzésére 

az ellenanyag meghatározáshoz használt antigénnel 
nyulakból előállított immunsavót használtunk /23/.

Az egészségesekre jellemző normál értékek 

megadásához, a 11 különböző 0 szerotipusu E. c.-val 
szembeni ellenanyag titerek alakulását 44 véradó 

/2.3.1.2./а/ esetében vizsgáltuk meg. A kapott érté-
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kei; megegyeztek a korábban nagyobb számú anyagon 

végzett vizsgálataink eredményével. /34/. A titerek 

megoszlását a X. táblázat mutatja /48. oldal/. 

Pozitívnak tekintettük a vonal alá eső titer tarto
mányokat, a határok kijelölése 95 Í° percentilis 

figyelembe vételével történt.
2.6.4. B. f. ellenanyag meghatározás

A PH-t a 2.6.3. ponttal azonos módon vi- 

teleztük ki. Az agglutinációs rendszer ellenőrzésé
re részint az ellenanyag meghatározáshoz használt 

antigénnel nyulakból előállított immunsavót 
/2.6.6.2./, részint annak a peritonitiszes beteg 

savóját /2.3.1.3./с/ használtuk, akiből az antigén
ként használt B. f. származik. A hemagglutináció 

eredményét а XI. táblázatban szemléltetjük /49. 

oldal/.



X. táblázat: E. coli ellenanyag titerek megoszláaa klinikailag panaszmentes
egyének savőmintáiban

ESETSZÁM
Titer

reciprok E. coli "0" angigének

866 12483 11175144 5 552

2

644

66 6 20 16188 10 8 2 I
-f*oo

16 16 16 6168 12 1222 1424 12 I

1632 20 10 8 10 12 10 1412 144

64 6 1668 2 12 12 14 .42 2

6128 2 4 2

256

Pozitiv titertartomány
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A В. f. PH NYÚL ÉS HUMÁN KONTROLL SAVÓKKAL ADOTT
EREDMÉNYE

HUMÁN
SAVÓ

NYÚL
IMMUNSAVÓA SAVÓ JELE 0 0

A SAVÓ HÍGÍTÁS

2 + ++ +

4 + + +

8 +

16 + +

32 + +

64 ++

128 + +•

256 +

JELMAGYARÁZAT: + agglutináció 

- az agglutináció hiánya 

0 immunizálatlan nyulsavó

XI. táblázat

Az anti-B,, f. immunglobulin titerek egész
ségesekre jellemző megoszlásának megismeréséhez 49 

véradós savat /2.3.1.3./а/ titráltunk meg. Az ered
ményeket а XII. táblázatban foglaltuk össze /50. ol

dal/. Az esetek 94 $-a tartozott a 2-8 titer tarto
mányba.
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EGÉSZSÉGES EGYÉNEK ANTI - BACTEROIDES 

FRAGILIS TITEREINEK MEGOSZLÁSA
I °/oTITER RECIPROKA | ESETSZAM
II 2913<2

2 19 28
254 5

8 6 12
16 44

1> 32 2

9949ÖSSZES ESET

XII. táblázat

2.6,5» г. v. ellenanyag meghatározás
A KKR-t szintén a Takátsy-féle mikró mód

szer feltételei között végeztük /22/. Antigénként a 

r. v. Gffi-n készített tenyészetét /2.2.4.1./ alkal
maztuk, melyből előzőleg antigén titrálással hatá
roztuk meg az optimális koncentrációt. Ez annak azon 

legnagyobb hígítása volt, amely egy kiválasztott po

zitív savó titrálásakor még nem okozta a savó tite- 

rének csökkenését. A mikró módszerben 0,05 ml-nyi
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mennyiségeit mértük az egyes komponenseknek. A reak
ció elegy összes mennyisége 0,15 ml- volt. Titerként 

a savó azon hígításét tekintettük, melynél a bwt-ek 

részleges oldódást sem mutattak.
630 véradós savóval /2.3.1.4./а/ kapott 

eredményeket а XIII. táblázat tartalmazza.

EGÉSZSÉGES, FELNŐTT EGYÉNEK ROTAVÍRUS ELLEN
ANYAG TITEREINEK MEGOSZLÁSA

TITER RECIPROKA ESETSZÁM SZÁZALÉK

< 2 23147
107 172

231434
115 188 l

616 35
> 16 213

önköto 1170

630Összesen: 100

XIII. táblázat
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2.6.6. Immunsavók előállítása

2.6.6, L. Anti-C. a anti-G. t anti-G. c. immun-• 9 • 9

savók készítése
A gombák 24 órás glukóz-bouillon tenyésze

tét kétszer mostuk, majd hígítóttuk fiziológiás só 

oldattal, úgy, hogy 40-szeres nagyítású objektív 

lencsét használva, fénymikroszkóppal látóterenként 
200-300 sejtet láttunk a C. a. és a C. t. sejt- 

szuszpenzióban. A G. c.-ot ugyanannyi fiziológiás 

só oldattal hígítottuk fel, mint az előző két sar- 

jadzó gombát, de előtte Braun homogenizáltuk is.
Az immunizálás megkezdése előtt a nyulaktól próba
vért vettünk és megnéztük ELISA-vel a C. a 

és a G. c. mannán antigénnel szembeni ellenanyag 

tartalmukat. Majd a három sejt szuszpenzió 1-1 mi
ével 1-1 nyulat /2,5 kg/ intravénásán beoltottunk. 

Egy hónap múlva megismételtük ugyanezt, és 1 hét 

után az állatokat szívpunkcióval elvéreztettük.
2.6.6.2. B. f. elleni savó nyerése

a C . t.•_ 9

Próbavéreztetés után a nyulat a 2.2.3.1. 

pont szerint előállított antigén 0,5 ml-ével intra
vénásán beoltottuk. 25 nap múlva az antigén 1,0 

ml-ével az immunizálást megismételtük, és 4 napra 

rá a nyulat szívpunkcióval elvéreztettük.
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3. A KÍSÉRLETES МШГКА VÁZLATA

1. / A rutin munkában, a szerológiai fölmérésekben
jól használható, érzékeny, specifikus, könnyen 

kivitelezhető, jól repródikálható, olcsó, hazai 
alapanyagokkal is működő, enzim kapcsolatu el
lenanyag technika /ELISA/ kidolgozása C. a« 

ellenanyag meghatározáshoz.
2. / Az ellenanyag meghatározáshoz szükséges antigén

előállítása, homogenitásának ellenőrzése /kro- 

matografálással/.
3. / Az ELISA összehasonlítása IIF-val és PH—'val.
4. / Az ELISA módszer egészségesekre jellemző normál

értékeinek megállapítása.
5./ Az ELISA C. a.-ra vonatkozó specifikusságának 

vizsgálata. E célból mannán antigének előállítá-
a C. t.-ból és asa a rokon Candida fajbólг

G-. c.-ból.
6. / Az ELISA-vel a C. a. ellenanyag szint meghatáro

zása különböző" /bel-, bőrgyógyászati/ betegsé
gekben .

7. / A fenti beteganyagból magas anti-C. a. titereivel
kitűnő c. u.-ások csoportjának részletesebb mik
robiológiai vizsgálata, ennek során annak kide
rítése, hogy a bélben legnagyobb tömegben jelen
lévő mikroorganizmusok vonatkozásában hogyan
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alakul az ulcerált vastagbél mikrobiológiai 
flórájának szerológiai vetülete. Annak megvizs
gálása, hogy a c. u. klinikai aktivitása és ki- 

terjedtsége mutat-e összefüggést:
a. / a C. a. elleni immunanyagok mennyiségével,
b. / a széklet sarjadzó gomba ürítéssel,
c. / az E. c» sejtfal antigének elleni antitest

titerek nagyságával és az emelkedett titert 

adó szerotipusok számával,
d. / a bélben nagy tömegben előforduló, nem spó

rás, anaerob B. f. ellenanyagok nagyságával,
e. / az egészséges lakosság körében Is gyakran

cirkuláló enterális vírus, a r, v. antitest 

titerek nagyságával.

8./ Az előző pontban felsorolt vizsgálatokhoz:

a. / az ismert B. c. PH-s módszerhez E. c, sejt
fal antigének /"0"/ előállítása a glutárai- 

dehidezett bwt-ek /durociták/ érzékenyíté- 

séhez. Az agglutinációs rendszer ellenőrzésé
hez a durociták érzékenyítéséhez használt 

antigénnel nyulak immunizálása. Az egészsége
sekre jellemző normál értékek megállapítása.

b. / A B. f. PH-s vizsgálathoz az antigén előállí
tása. A PH-s módszer kidolgozása. A rendszer 

ellenőrzése humán savóval, valamint a fenti
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antigénnel immunizált nyúl savóval. Az egész
ségesekre jellemző titerek megállapítása, 

c./ A r. v. KKR-hoz vírus antigén előállítása. Az 

ismert г. V. KER-val az egészségesekre jellem

ző normál értékek megállapítása.

4. EREDMÉNYEK

a C. t. és a G. c. ELISA-vel kimu-4.1. A C. a • t

tatható rokonságának vizsgálata
A C. a. és a C. t. nyúl immunsavók egymás

sal kölcsönösen keresztreagálnak. Ez azonban humán 

savókkal végzett vizsgálatok esetén nem okoz nagy hi
bát és különösebb értékelési nehézséget sem. Ugyanis 

a humán populációt érintő gombás fertőzések zöme, az 

irodalmi adatok alapján /44, 45/ C. a. eredetű. A 

gombás megbetegedések csupán néhány százaléka szárma
zik C. t.-tól.

A G. c, mannán antigénjével sem az anti- 

C♦ a.. sem az anti-C. t. immunsavó nem reagált.
4.2. Az ELISA-val. az IIF-val és a PH-val
kapott anti-C. a. értékek összehasonlítása

Legérzékenyebbnek az ELISA bizonyult. A PH- 

val , az IIF-val és az ELISA—vel kapott titer értékek 

átlagai úgy aránylanak egymáshoz, mint 1,0:1,2:3,1. 

Ettől az átlagtól azonban egyes esetekben jelentős 

eltéréseket is tapasztaltunk. /Az eltérő esetek mind
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a pozitív érték határon voltak/. Vizsgálataink ered
ményét az 5. ábrán foglaltuk össze.

SAVÓMINTAK CANDIDA TITEREINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA PH, IIF £S 
ELISA MÓDSZERREL

A savók jele HF 11 te г ELISA иге.- PH titer
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1 1281 100

< 100 
< 100

1

&A ;Q2
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200 1 64-i 801 1 J
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I
9 20020!

100 1 64Ю 1 200I
I 64 
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1 8012
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I1 256!15 1 160011 160
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800]d 12811 800 M18 j

32200 119 1301
1611 200

h 800 i
lT 3200l

3020 1
256 1ü 140021 iQ  400 j

1 ’ 30
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10222
8100 1123

11 400 |
1 200

1 3224
Ц__ 64_25

64i 1 400 * 11201* 1pozitív

pozitív titer jele j |

5. ábra

Az IIP és az ELISA titerek korrelálását
egészséges, továbbá cr. űrt.-ás és c. u.-ás betegek
től származó savó mintákkal a 6. ábrán is demonstrál-
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Jtik.

Candida albicans ellenanyag literek összehasonlítása 
ilF es ELISA technikával egészséges, krónikus 
urtikáriás és kotitisz ulcerózas betegek savómintáiban

ÜF Savóhigitas
1600-j
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700-

o600 -
ofeo 8b400-
озоо- o

250 -
200

150 Оос x
ООО
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XXX XX 

• 'X
75 Ox

Ox
50- xxx

XX **25 X X X
X

400 800 1600 3200
Saváhigitas

< Г_г '00 200

О* technika
• krónikus urtikariásoktol 
о kolitisz ulcerázásoktál

x gombás megbetegedésre 
tünetmentesxlimkai lag 

egyénektől

6. ábra

A megvizsgált 21 chronicus urticariás be

teg savójában 57 ?°-ban, az 50 colitis ulcerosas be

teg esetében 72 ^-ban kaptunk az egészségesek átla

gánál magasabb C. a. ellenanyag titert.
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4.3. A c. u.-ás betegektől származó vizs
gálati anyagok részletesebb mikrobiológiai

vizsgálata
4.3.1. A c. u. klinikai aktivitásának ás kiterjedt

ségének összefüggése az anti-C. a. immun
anyag mennyiségével és a sar.iadzó gomba

ürítés mértékével

A SARJADZO GOMBA ÜRÍTÉS ES A CANOIDA 
ALBICANS ANTITEST TITER VISZONYA A KLI

NIKAI AKTIVITÁSHOZ

KL NIKA AKT vТА:

LLENANYAü -)ZIN' ■ 
■‘.OZCTP- sAPjACZC v>- 
9Л ;R TE ' nE'.KUL
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:• fi # 

z I 1
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RF1í^:k-------- ^---- }

ЮЛ -J UX? *n W i20C
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REMISSZlO- TARTÓSAN VÉRMENTES SZEKÜRITES

REMISSZiü
> 320Г

7. ábra
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A 7. ábrán a különböző klinikai aktivi

tásokhoz tartozó 0. a, antitest titereket és a

sarjadzó gomba ürítést mutatjuk be, A feldolgozott 

esetek szerint az alacsony ellenanyag szint és az 

intenzív sarjadzó gomba ürítés a klinikailag aktív 

esetekre volt jellemző, míg a magas ellenanyag 

szint kialakulása és a fokozott gomba ürítés meg

szűnése a remissziókkal mutatott párhuzamosságot. 

Ezt az összefüggést számszerűen a XIV. táblázaton 

láthatjuk.

V. tabxázat: A Candida aiblcaда antitest ti tér viasoa-e e kliaika:. aktjvitáahc«

Ellenanyagai* er reziprokKlinikai
Eaetszám

aktivitás
.o<-0 —~2L j2чуС200 - 90C

24 (92 *) 2 (8 %)Aktív 26

Reaisszió 1 (17 %) 5 (83 %) 6

XIV. táblázat
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A 8 - 10. ábrán hat olyan esetet demonst
rálunk, melyben több alkalommal módunkban állt a 

gombaürítést és az ellenanyag titerek alakulását 

összevetni a klinikai állapottal.

CANDIDA ALBICANS 
MANNAN ANTIGEN 
ELLENI TITER REClPROKA

KLINIKAI AKTIVITÁS 
ILLETVE

5ARJADZÓ GOMBA 
ÜRÍTÉS ->3200

- 3200

- 16CC

I- Э0С+ +

40C

REMISSZl? .
iletve 

NEGA'-

Ti* 200
16C 20C'2050

A 'ZSGA A-'K KOZ' " NAPOK SZAMA

... SAR-IADZl GOMBA (jRlTES
•-------- MANNAN ANTIGEN ELLENI TTER REClPROKA

-■л KLINIKAI AKTIVITÁSД- -

8. ábra
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CANOlOft ALB. MANNÁN 
ANTIGEN ELLENI TITER 

RECIPROKA
KLINIKAI AKTIVITÁS 

ILLETVE
SARJADZÓ GOMBA 
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9. ábra

CANDIDA AL8ICANS 
MANNAN ANTIGÉN

ELLENI TITER RECIPROKA
KLINIKAI AKTIVITÁS 
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ж —- X

10. ábra Алтон.
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Az ábrák közös jellemzője, hogy a gomba 

ürítés mértéke a klinikai aktivitással párhuzamo
san nő, míg az ellenanyag titer ezzel ellentétesen 

viselkedik. Magas C. a. ellenanyagtitert, intenzív 

gomba ürítés nélkül a remissziókban találtunk. Ez 

az összefüggés a betegség kiterjedésétől függetle
nül fennállt, tehát az ulcerálódás nagysága a gom
ba ellenes titer nagyságát, a sarjadzó gomba ürí
tés mértékét szignifikánsan nem befolyásolta a 

statisztikai próba /khi2/ szerint /р/0,05/.
Magas C, a. ellenanyag titert szignifikánsan na
gyobb számban csak a remissziókban találtunk a 

függetlenség vizsgálat khi2 próbával /p^OjOl/.

4.3.2. A c. u. klinikai aktivitásának és kiter
jedtségének összefüggése a különböző
szerotípusú kálikkal /2.1.2.1./ szemben
képződött ellenanyagok mennyiségével

Az ulcerált folyamat kiterjedtsége és 

a 11 különböző E. c. "0n antigén ellen képződött 

antitest titerek közötti összefüggést а XV. táb

lázaton láthatjuk /63. oldal/.
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*
ulcerált folyamat kitér.ledéae éa az E. coll "0" antigének ellepjA 7.

tlterek összefüggése 42 betegben

Titer 
reoipr.

E. coli ”0” antigénekEset
szán

Ulcerált
terület 86 1116 12455 835 14 7542

256 2

256

(R) 1287
64 1

32

Összesen: 3 12

1256 1

1256 1 11

1 111 1 1 1 2R + S 1284

64 1 1

32 2

Összesen: 19 2 222 1 2 2 2 22

1256

1 1 2256 1

11 1 2 2128 218 R+S+D

64 1 35 2 3 3 1

432

4 3Összesen: 37 3 3 4 37 7 12

256

1 111 1256 1

11 211 11 21289 R+U+D+T

64 12 51 1 1

232

1Összesen: 29 7 3 23 33 1 21 3

1256

1 21256 21

311 21 22 2R+S+D+T+C 128 24

64 3 211

332

333Összesen: 34 1 3 4 43 34 3

Rövidítések: R » rectum, S - sigma, D - descendens, T « transversum, C - ooecum 
----------- Pozitív titertartomány

XV. táblázat



- 64 -

2A khi próba szerint a csak a rektumra 

lokalizálódó betegséghez kisebb gyakorisággal tar
tozott emelkedett E. c. ellenanyag titer. Ettől 
szignifikánsan különbözött a magasabb bélszakaszon 

/szigma, deszcendensz, transzverzum, cökum/ is 

ulcerózus folyamatban szenvedő betegek emelkedett 
ellenanyag titereinek gyakorisága /p < 0,01/.
A közti bélszakaszoknál /deszcendensz, transzver- 

zum/ a pozitív titert mutató esetek számában szig
nifikáns különbség nem volt /p )> 0,05/. A teljes 

vastagbélre kiterjedő /a cökumot is elérő/ beteg
ség eseteiben a magas В. c. titerek számának szig
nifikáns emelkedését láttuk a vizsgált esetekben 

/p <^0,01/. A remisszióban lévő és a klinikailag 

aktív esetek a magas B, c. titerek számában nem 

mutattak különbséget egyetlen "0" antigén vonatko
zásában sem.

4»3.5. A c. u. klinikai aktivitásának és kiterjedt

ségének összefüggése a B, f. és a r. v.
ellenanyagokkal

Az anti-B. f. és a r, v. elleni titerek

megoszlása az egészségesek titereinek megoszlásá
val egyezett, bármilyen aktivitású és lokalizá- 

ciójú volt is a betegség.
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5. MEGBESZÉLÉS

Az általunk beállított ELISA-vel, vala
mint az általánosan elterjedt IIF-val és PH-val 
végzett C. a. ellenanyag meghatározások eredményei 
alátámasztják, hogy közepesen fölszerelt hazai 
laboratóriumokban az anti-C. a. immunanyag titrálás 

bármely említett módszerrel bevezethető. Magunk a 

fluoreszcein technikát és az ELISA-t javasoljuk 

alkalmazásra, mivel érzékenyebbek, mint a PH és az 

utóbbinál nem ritkán zavarhat Forssmann ellenanya
gok jelenléte, amely a bwt-ek agglutinációjával 
téves titer értékek megítélésére vezethet. Ilyen 

esetben a kimerítési eljárások elnyújtják és kö
rülményessé teszik az eredmények kiadását és ez 

beteg ellátó rutin laboratóriumoknál fontos szem
pont. Az IIF hátránya, hogy erre alkalmas mikrosz
kóp beszerzése költséges, bár, sok egyéb területen 

való alkalmazási lehetősége, több irányú felhaszná
lását teszi lehetővé. Az IIF hátrányához járul még 

a kiértékelés szubjektivitása. A legelőnyösebbnek 

az ELISA alkalmazása látszik, mivel a hazai polisz- 

tirol titráló lemezekkel is végezhető. Bármely 

átfolyó küvettával rendelkező fotométer segítségé
vel folyamatos mérést végezhetünk. Az ELISA körül
ményesnek tűnik, ha azonban meggondoljuk, hogy a
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lemezek érzékenyített állapotban, - 20 °C-on, hó
napokig is eltarthatók, a módszer további része 

viszonylag rövid idő alatt kivitelezhető, és még 

szűrővizsgálatra is jól beválik.
A C. a. ELISA-vel mért normál titer ér

tékek megadásánál összehasonlítható irodalmi adat 
nem állt rendelkezésünkre. Csupán olyan kiértéke
lésről olvastunk, amikor egy ismert pozitív szérum 

meghatározott hígításának extinkciójához hasonlí
tották a vizsgálati szérumok ugyanazon hígításának 

extinkcióját. Módszeresen kiválasztott egészséges 

egyéneken végzett felmérésről sem tudunk.
A vizsgálati savók megválasztásánál ez

úttal azért döntöttünk a chronicus urticariás és 

a colitis ulcerosás betegek vizsgálata mellett, 

mert érdekelt bennünket, hogy vajon az előbbi 
csoportnál milyen szerepe lehet a C. a. fertőzés
nek. A c. u.-ás esetekkel kapcsolatban felmerült 

az a gondolat, hogy a béltraktusban általában je
lenlévő feltételes kórokozó mikróbák, így a C. a. 
is, az ulcerálódó nyálkahártyában fokozottabban 

elszaporodhatnak, és így kifejezettebb antigén 

ingert jelenthetnek a szervezet számára. Az a 

tény, hogy a bél mikótikus inváziója antibiotikus 

terápia következményeként alakul ki, nem hagyható
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figyelmen kívül, de megfigyeléseink szerint, a gom
ba ürítés fokozódása és a betegség rosszabbodása 

antibiotikum adása nélkül is előfordul. A gombák 

elszaporodásának másik oka az immunvédelem hiányá
ban kereshető, s ennek egyik indikátora éppen a C. a. 

' is lehet. Leírták ugyanis, hogy a C. a. antigén al
kalmas a celluláris immunitás reaktivitásának megí
télésére /38/, s az immunszupresszív kezelésben ré
szesült betegekben a sarjadzó gombák kimutathatósá- 

ga gyakoribbá vált /1/. A C♦ a. ürítésről és az an
titest szintek változásairól szerzett eddigi tapasz
talataink alapján ezekről, mint potenciális indiká
torokról beszélhetünk a betegség aktivitásának meg
ítélésében. Hangsúlyozni szeretnénk, .hogy betegeink 

antimikótikus kezelésben nem részesültek, így nem 

tudjuk, hogy kezelés hatására javulna-e lényegesen 

a colitis mértéke és a betegek klinikai aktivitása.

A colitis ulcerosa etiológiájában egy a 

bélben jelenlévő patogén ágens lehetőségét nem le
het egyértelműen elvetni. Ezt látszik támogatni az 

a kísérletes megfigyelés, hogy a carragenin nem 

okoz kolitiszt germ free állatban /16/, s hatása 

ugyancsak kivédhető az anaerobokra ható metronida- 

zollal /39/. Figyelemre méltónak tartjuk, hogy a 

nem spórás B. f. ellen termelt antitest titerek az
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egészségesekre jellemző szinten maradtak.
Ugyancsak nincs nagyobb gyakorisággal 

emelkedett ellenanyag titer egy, a béltraktusban 

gyakran hordozott, vírus, a rotavírussal szemben 

sem. Igaz ugyan, hogy ennek a vírusnak inkább a 

Crohn betegségben tulajdonítottak nagyobb jelentő
séget /40/.

Az adhezív és invazív képességekkel 
rendelkező E. c. baktériumok patogén szerepe még 

ma sem teljesen elvetett lehetőség /41/. Az E. c.
”0" 14-gyel szemben képződött antitest titer szin
tekről ellentmondóak az adatok ebben a betegségben 

/16, 42, 21/, szerepét egyre inkább megkérdőjelezik. 

Anyagunkban sem ennek, sem a többi törzsnek /melyek 

közül egy, az "0" 124 invazív tulajdonságú/ kitün
tetett gyakoriságát igazolni nem tudtuk. Összefüggést 
a pozitív titerek száma és a betegség kiterjedésének 

három kategóriája között találtunk, mely a gyulladá
sos szöveti tömeg nagyságra utal, a betegség aktivi
tásától függetlenül. Az, hogy a titerek emelkedésének 

szerepe lehet-e a kólik háttérbe szorulásában a bél
ben, kérdéses, tény azonban, hogy ez a jelenség a 

széklettenyésztéseknél megfigyelhető.
Ezen adatok figyelembe vételével az immun

status és a betegség klinikai lefolyása közötti ősz-



- 69 -

szerfüggések további vizsgálatot igényelnek. Nem tud

juk ugyanis megmagyarázni, hogy miért van emelkedett 

E. c. titer mellett alacsony G. a. titer a betegség 

aktív fázisában, s nem világos az sem, hogy az anti

test titer emelkedés oka-e a fokozatos gombaürítés 

csökkenésnek, vagy ezek a változások az általános 

javulás, esetleg a megváltozó immunválasz jelei.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS

A rutin munkában és a szerológiai felméré
sekben jól használható, könnyen kivitelezhető, jól 
reprodukálható, olcsó, hazai alapanyagokkal is mű
ködő enzim kapcsolatú technikát dolgoztunk ki C. a. 
ellenanyag meghatározásra. Megállapítottuk, hogy 

keresztreakciót ad a C. t.-szal. de a G. c.-mai nem. 
Összehasonlítottuk a PH-val és az IIF-val, Az anti- 

C. a. titer megállapítására legalkalmasabbnak az 

ELISA-t találtuk. Módszeresen kiválasztott egészsé
ges egyének szérumaival megállapított normál titer 

értékek megadása után, cr. űrt.-ás, valamint c. u 

ás betegektől származó savókat vizsgáltunk. Mind a 

két betegség csoportban gyakrabban találtunk C. a. 
ellenanyagot magasabb titerben, mint az egészsége
seknél.

• ™

A c. u.-ban szenvedő betegeknél megvizs
gáltuk, hogy a betegség klinikai aktivitása és ki- 

terjedtsége mutat-e összefüggést egyrészt a C. a. 
elleni immunanyagok mennyiségével, illetve ezen 

gomba székletürítésével, másrészt az E. c. sejtfal 
antigének, továbbá a bélben nagy tömegben előfordu-

valamint az egészsé

ges lakosság körében is gyakran cirkuláló enterális

ló, nem spórás, anaerob B. f
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vírus, a rotavirus elleni antitest titerek nagyságá
val. Azt találtuk, hogy a betegség aktív szakaszában 

kifejezett sarjadzó gomba ürítés van és az anti-C. a. 
ellenanyag titer az egészséges átlagra jellemző szin
ten marad. A remissziókban a C. a. ellenanyag titerek 

igen magasak és a sarjadzó gomba ürítés a normális 

szintre mérséklődik. A vizsgált 11 különböző szero- 

típusú E. c. sejtfal antigénnel szembeni emelkedett 
ellenanyag szint a csak a rektumra lokalizálódó fo
lyamatnál nem tért el az egészséges átlagra jellemző 

értéktől. A remisszióban és az aktív szakban mért 
E, c. ellenanyag szintek nagyságában és az emelke
dett titerek számában eltérést nem találtunk. A 

B. f.-szal és a r. v.-sal szembeni ellenanyag tite
rek megoszlása az egészségeseknél találtakkal volt
azonos.
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Köszönetét mondok dr. Szöllősy Ervin 

egyetemi docensnek, a SZOTE Központi Klinikai 
Mikrobiológiai Laboratórium megbizott vezetőjé
nek a téma megválasztásában és a kísérletes 

munka végzésénél nyújtott elvi és gyakorlati út
mutatásért .

dr. Hulesch Helgának és Mohácsi László- 

a B. f. és a r. v. meghatározás
ban, dr. Herczegh Ottiliának a kromatográfiás 

részvizsgálatban való szives közreműködését sze
retném megköszönni.

nénak az E. ci 9

Nem különben őszinte köszönettel tar
tozom dr. Nagy Ferencnek a SZOTE I.sz. Belgyógyá
szati Klinikájának tanársegédjének a c. u.-ás 

beteganyag feldolgozásában nyújtott gondos, szak
szerű munkájáért.
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