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A klinikai A klinikai 
mikrobiológiamikrobiológia

•• Az orvosi mikrobiológia és a klinikai Az orvosi mikrobiológia és a klinikai 
mikrobiológia nem azonos fogalmak, mikrobiológia nem azonos fogalmak, 
nem szinonimáknem szinonimák



A klinikai A klinikai 
mikrobiológiamikrobiológia

•• nem onnan kapta nevét, hogy klinikai anyagot nem onnan kapta nevét, hogy klinikai anyagot 
dolgoz fel mikrobiológiai módszerekkel,dolgoz fel mikrobiológiai módszerekkel,

•• hanem hanem klinikumhozklinikumhoz közeli mikrobiológia közeli mikrobiológia 
–– klinikai diagnózis megerősítéseklinikai diagnózis megerősítése
–– terápia választás segítéseterápia választás segítése
–– GYORS DIAGNÓZISGYORS DIAGNÓZIS
–– RUGALMASSÁGRUGALMASSÁG
–– KONZULENS SZEREPKÖRKONZULENS SZEREPKÖR

•• feladataifeladatai kköözzéé tartozik a ktartozik a kóórokozrokozóókk klinikaiklinikai
szerepszerepééneknek megmegííttéélléése is. se is. 



A mikrobiológiai A mikrobiológiai 
laboratóriumok laboratóriumok 
szemléleteszemlélete
•• Minden izolált mikroorganizmust Minden izolált mikroorganizmust 

közöl a leletenközöl a leleten

•• Csak az általa kórokozónak tartott Csak az általa kórokozónak tartott 
mikroorganizmusokat közli a leletenmikroorganizmusokat közli a leleten

•• A klinikussal egyeztetve dönti el, mit A klinikussal egyeztetve dönti el, mit 
közöl a leleten: közöl a leleten: 

  KONZULTÁLÓ MIKROBIOLÓGIAKONZULTÁLÓ MIKROBIOLÓGIA



Konzultáló Konzultáló 
mikrobiológiamikrobiológia

•• Kétirányú kapcsolattartásKétirányú kapcsolattartás
–– részletes információ kérésrészletes információ kérés
–– részletes információ nyújtásrészletes információ nyújtás
–– előzetes eredményközléselőzetes eredményközlés
–– vizsgálat irányának módosításavizsgálat irányának módosítása
–– egyéni egyéni antibiogramantibiogram

•• Telefonos konzultációkTelefonos konzultációk
•• Személyes találkozásokSzemélyes találkozások
•• Betegágy melletti megbeszélésekBetegágy melletti megbeszélések
•• Rendszeres Rendszeres ÉSÉS alkalmi együttműködésalkalmi együttműködés



A klinikai A klinikai 
mikrobiológiamikrobiológia

•• A klinikai mikrobiológia és a konzultáló A klinikai mikrobiológia és a konzultáló 
mikrobiológia azonos fogalmak, egymás mikrobiológia azonos fogalmak, egymás 
szinonimáiszinonimái



A mikrobiológiai A mikrobiológiai 
diagnosztika lépéseidiagnosztika lépései

•• Az infekció okozójaként elfogadható kórokozó(k) Az infekció okozójaként elfogadható kórokozó(k) 
kimutatásakimutatása

–– közvetett módonközvetett módon
–– közvetlenülközvetlenül

•• IdentifikálásIdentifikálás
–– a legfrissebb rendszertani kategóriákba történő a legfrissebb rendszertani kategóriákba történő 
besorolásbesorolás

•• A kórokozó szerep megfontolásaA kórokozó szerep megfontolása
•• AntiinfektívAntiinfektív szerekkel szembeni érzékenységi szerekkel szembeni érzékenységi 

vizsgálatokvizsgálatok



A kórokozó szerep A kórokozó szerep 
megítélésemegítélése

•• IlleszkedikIlleszkedik--e az adott e az adott izolátumizolátum az az 
adott klinikai képhez?adott klinikai képhez?

•• Társfertőzésként kapcsolódhatTársfertőzésként kapcsolódhat--e?e?
•• KontaminációKontamináció
•• Kolonizáló flóraKolonizáló flóra
•• Hibás mintavétel eredményeHibás mintavétel eredménye
•• NosocomiálisNosocomiális infekcióra infekcióra 

figyelmeztető jelfigyelmeztető jel



A klinikai A klinikai 
mikrobiológiamikrobiológia

KovKovKovááács Gcs Gcs Gáááborborbor, , , 

200720072007



A klinikai A klinikai 
mikrobiológiamikrobiológia

•• A klinikai mikrobiológus nem közöl A klinikai mikrobiológus nem közöl 
olyasmit a betegért felelős gyógyító olyasmit a betegért felelős gyógyító 
orvossal, amit az nem tud értelmezni, orvossal, amit az nem tud értelmezni, 
számára releváns információt nem számára releváns információt nem 
hordoz (pl. sok telep, kevés telep…) hordoz (pl. sok telep, kevés telep…) 



A jó mikrobiológiai A jó mikrobiológiai 
eredmény feltételeieredmény feltételei

•• Megfelelő mintavételMegfelelő mintavétel
–– az infekció helyére hatoló mintavételaz infekció helyére hatoló mintavétel
–– kontaminációval szemben védett eljáráskontaminációval szemben védett eljárás

•• Késedelem nélküli feldolgozásKésedelem nélküli feldolgozás
–– haladéktalan továbbítás a laboratóriumba!!!haladéktalan továbbítás a laboratóriumba!!!

•• Megfelelő anyagfeldolgozásMegfelelő anyagfeldolgozás
–– információk közlése a kórismérőlinformációk közlése a kórisméről
–– a vizsgálatkérést a vizsgálatkérést indoklóindokló diagnózis NEVE (vagy diagnózis NEVE (vagy 

tünetek!)tünetek!)
–– NEEEEM a felvételi diagnózis!!!NEEEEM a felvételi diagnózis!!!
–– a BNO csak a hivatalnokok találmányaa BNO csak a hivatalnokok találmánya



KísérőiratKísérőirat

•• A beteg azonosításaA beteg azonosítása
•• A minta azonosításaA minta azonosítása
•• Az OEP kívánalmaiAz OEP kívánalmai
•• Szakmai kívánalmakSzakmai kívánalmak

––mintavétel típusamintavétel típusa
––mintavétel helye (anatómiai terület)mintavétel helye (anatómiai terület)
––mintavétel ideje (nap, óra)mintavétel ideje (nap, óra)
––korábbi beavatkozások, kórelőzménykorábbi beavatkozások, kórelőzmény
–– folyó antibiotikum kezelésfolyó antibiotikum kezelés
––a kért vizsgálatok a kért vizsgálatok 
––a vizsgálatkérést a vizsgálatkérést indoklóindokló diagnózis (nem diagnózis (nem 
a felvételi alapdiagnózis!) NEVE! a felvételi alapdiagnózis!) NEVE! 



Diagnózis Diagnózis –– eredmény (?)eredmény (?)

•• beküldő diagnózis: N3900beküldő diagnózis: N3900

•• mikrobiológiai eredmény: EC0000mikrobiológiai eredmény: EC0000
érzékeny: AMX, AMC, TZP, CZ, CXM, CRO, érzékeny: AMX, AMC, TZP, CZ, CXM, CRO, 

CAZ, FEP, SXT, F CAZ, FEP, SXT, F 



Diagnózis Diagnózis –– eredmény (?)eredmény (?)

•• beküldő diagnózis: A4990 (baktérium beküldő diagnózis: A4990 (baktérium 
fertőzések k.m.n.) fertőzések k.m.n.) 

•• mikrobiológiai eredmény: GR0000 (mikrobiológiai eredmény: GR0000 (GramGram
negatív közelebbről nem meghatározott negatív közelebbről nem meghatározott 
baktérium)baktérium)



Diagnózis Diagnózis –– tenyésztés kéréstenyésztés kérés

•• J3100 Idült J3100 Idült rhinitisrhinitis ––
–– hüvely váladékhüvely váladék

•• R51H0 Fejfájás (területen szerzett) R51H0 Fejfájás (területen szerzett) ––
–– orrváladékorrváladék

•• H6120 H6120 ImpactáltImpactált cerumencerumen ––
–– garatváladékgaratváladék

•• L40001 L40001 PsoriasisPsoriasis ––
–– garatváladékgaratváladék

•• P0630 Organikus hangulatP0630 Organikus hangulat-- (affektív) zavarok (affektív) zavarok 
–– vizelet tenyésztésvizelet tenyésztés

Saját gyűjtésSaját gyűjtés



Diagnózis Diagnózis –– tenyésztés kéréstenyésztés kérés

„MINDIG KÉRJÜK A TÁJÉKOZTATÓ „MINDIG KÉRJÜK A TÁJÉKOZTATÓ 
DIAGNÓZIS VAGY A TÜNETEK DIAGNÓZIS VAGY A TÜNETEK 
MEGNEVEZÉSÉT!”MEGNEVEZÉSÉT!”

Szöveges eredménySzöveges eredmény



A klinikai A klinikai 
mikrobiológiamikrobiológia

•• A betegért felelős gyógyító orvos A betegért felelős gyógyító orvos 
olyan adatokat közöl az olyan adatokat közöl az 
együttműködésre nyitott együttműködésre nyitott 
mikrobiológussal, ami segíti és nem mikrobiológussal, ami segíti és nem 
tévútra viszi a mikrobiológiai tévútra viszi a mikrobiológiai 
diagnosztikátdiagnosztikát

•• Ennek hiányában nem várható Ennek hiányában nem várható 
értékelhető eredményértékelhető eredmény



Mikrobiológiai vizsgálatMikrobiológiai vizsgálat

Diagnosztikai vizsgálat kéréseDiagnosztikai vizsgálat kérése

==

Konzílium kérés!Konzílium kérés!



A mikrobiológiai mintavételA mikrobiológiai mintavétel

•• a fertőzés gócába hatolása fertőzés gócába hatolás

•• a kórokozó(k) kinyerésea kórokozó(k) kinyerése
––kontamináció mentesen (felszín/bemenet kontamináció mentesen (felszín/bemenet 
feltárása, letisztítása)feltárása, letisztítása)

––sterilensterilen

•• a kórokozó(k) életképességének megőrzésea kórokozó(k) életképességének megőrzése

•• a kórokozó(k) csíraszámának megőrzésea kórokozó(k) csíraszámának megőrzése



A mikrobiológiai mintavételA mikrobiológiai mintavétel

•• A megfelelő mintavételA megfelelő mintavétel



A minta A minta 
tárolása/szállításatárolása/szállítása

•• Haladéktalan továbbításHaladéktalan továbbítás

•• Transzport közeg vagy párásított Transzport közeg vagy párásított 
közeg (közeg (aerobaerob))

•• Levegőzéstől elzárt fecskendő v. Levegőzéstől elzárt fecskendő v. 
alacsony alacsony redoxredox potenciál (anaerob)potenciál (anaerob)

•• Jól zárt steril edény/tartályJól zárt steril edény/tartály



Mikrobiológiai Mikrobiológiai 
mintavevőmintavevő



Vér tenyésztése (Vér tenyésztése (hemokultúrahemokultúra))

•• Letisztított, fertőtlenített ép bőrfelszínről, szúrt Letisztított, fertőtlenített ép bőrfelszínről, szúrt 
vénából, sterilen, zárt vérvételi rendszerrel vagy vénából, sterilen, zárt vérvételi rendszerrel vagy 
fecskendővelfecskendővel

•• Mintavétel láz emelkedő szakaszában 2Mintavétel láz emelkedő szakaszában 2--33--szorszor
•• EndocarditisEndocarditis, FUO, folyamatos láz: 3, FUO, folyamatos láz: 3--55--szörször
•• AerobAerob+anaerob(?) + +anaerob(?) + mikozismikozis palackokpalackok
•• Hűteni nem szabad!Hűteni nem szabad!
•• A KEVÉS SZÁMÚ MINTAVÉTEL AZ EGYETLEN A KEVÉS SZÁMÚ MINTAVÉTEL AZ EGYETLEN 

VALÓDI MINTAVÉTELI HIBA!VALÓDI MINTAVÉTELI HIBA!



KatétervégKatétervég tenyésztéstenyésztés

•• Lemosás 70% alkohol, a kihúzott katéter Lemosás 70% alkohol, a kihúzott katéter 
bőrrel nem érintkező részéből 5 cmbőrrel nem érintkező részéből 5 cm--t t 
sterilen levágunksterilen levágunk

•• Rövid ideig Rövid ideig bentlévőbentlévő (1(1--3 nap):3 nap):
–– vándorlás a külső felszínenvándorlás a külső felszínen
–– feldolgozás:feldolgozás: “görgetés” a táptalajon + dúsítás“görgetés” a táptalajon + dúsítás

•• Tartós katéter (8 napon túl):Tartós katéter (8 napon túl):
–– vándorlás a lumenben, vándorlás a lumenben, biofilmbiofilm képződésképződés
–– feldolgozás: feldolgozás: ultrahangozás + csíraszámolásultrahangozás + csíraszámolás

CrumpCrump JA, JA, CollignonCollignon PJ: PJ: EurEur J J ClinClin MicrobiolMicrobiol

InfectInfect DisDis 2000, 2000, 19:19:1.81.8



A laboratóriumi folyamatokA laboratóriumi folyamatok

•• KanülvégKanülvég, , katétervégkatétervég

Folyamatábrák:Folyamatábrák:

Barcs I.: Kórházi mikrobiológia, Barcs I.: Kórházi mikrobiológia, CreoCreo, Budapest, 1999, Budapest, 1999



LiquorLiquor tenyésztésetenyésztése
•• lumbálpunkciólumbálpunkció



A laboratóriumi folyamatokA laboratóriumi folyamatok
•• liquorliquor



Felső légúti minták Felső légúti minták 
tenyésztésetenyésztése

•• mintavételmintavétel

A szájflórával kontaminálódikA szájflórával kontaminálódik



Felső légúti minták Felső légúti minták 
tenyésztésetenyésztése

•• NasopharyngealisNasopharyngealis mintavételmintavétel



Torokváladék Torokváladék 
tenyésztésetenyésztése

•• LaryngitisLaryngitis

•• PharyngitisPharyngitis

•• EpiglottitisEpiglottitis

•• SzűrővizsgálatSzűrővizsgálat

•• MoraxellaMoraxella, , BordetellaBordetella, H. , H. 
influenzaeinfluenzae

•• S. S. pyogenespyogenes (C. (C. diphtheriaediphtheriae))

•• H. H. influenzaeinfluenzae,  H. ,  H. 
parainfluenzaeparainfluenzae, S. , S. pneumoniaepneumoniae, , 
S. S. aureusaureus

•• S. S. aureusaureus (MRSA),(MRSA), S. S. 
pyogenespyogenes, C. , C. diphtheriae diphtheriae 

J06 Felső légúti fertőzések J06 Felső légúti fertőzések 

több és nem meghatározott több és nem meghatározott 

helyenhelyen

DiagnózisDiagnózis LehetségesLehetséges kórokozókkórokozók



A laboratóriumi folyamatokA laboratóriumi folyamatok
•• torokváladéktorokváladék



A laboratóriumi folyamatokA laboratóriumi folyamatok
•• orrváladékorrváladék



Alsó légúti minták Alsó légúti minták 
tenyésztésetenyésztése



AlsólégútiAlsólégúti infekciókinfekciók

•• Kórokozók:Kórokozók:
  KlebsiellaKlebsiella pneumoniaepneumoniae
  PseudomonasPseudomonas aeruginosaaeruginosa
  StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus
  StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae
  HaemophilusHaemophilus influenzaeinfluenzae
  MoraxellaMoraxella
  MycobacteriumMycobacterium csoportcsoport
  MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae
  ChlamydiaChlamydia pneumoniaepneumoniae
  LegionellaLegionella pneumophilapneumophila

•• Megfelelő mintavételMegfelelő mintavétel
védett módszerekvédett módszerek

  (BAL, bronchoszkóp, (BAL, bronchoszkóp, 
transztracheálistransztracheális aspasp.).)

•• Nem megfelelő (?)Nem megfelelő (?)
  köpet, trachea, tubus:köpet, trachea, tubus:
  PseudomonasPseudomonas csoportcsoport, , 

AcinetobacterAcinetobacter
  a kolonizáló flóra tagjaia kolonizáló flóra tagjai
  (E. coli, (E. coli, EnterococcusEnterococcus, , 

staphylococcusokstaphylococcusok))



A laboratóriumi folyamatokA laboratóriumi folyamatok

•• köpetköpet



Alsó légúti minták Alsó légúti minták 
tenyésztésetenyésztése

•• TransztrachealisTransztrachealis mintavételmintavétel



A laboratóriumi folyamatokA laboratóriumi folyamatok

•• KontaminációKontamináció--mentes mentes alsólégútialsólégúti mintákminták



Sinus Sinus 
punctatumokpunctatumok
tenyésztése tenyésztése 



A laboratóriumi folyamatokA laboratóriumi folyamatok

•• Sinus Sinus punctatumokpunctatumok



Fülváladék Fülváladék 
tenyésztés tenyésztés 



A laboratóriumi folyamatokA laboratóriumi folyamatok

•• FülváladékFülváladék



Szemváladék Szemváladék 
tenyésztés tenyésztés 



A laboratóriumi folyamatokA laboratóriumi folyamatok

•• szemváladékszemváladék



Vizelet Vizelet 
tenyésztés tenyésztés 



A vizelet A vizelet 
tenyésztésetenyésztése
•• ““UroinfekcióUroinfekció””

•• Alsó traktusAlsó traktus
–– pl. pl. cystitiscystitis

•• Felső traktusFelső traktus
–– pl. pl. pyelonephritispyelonephritis

•• STDSTD
–– gonorrhoea, NGU, gonorrhoea, NGU, 

prostatitisprostatitis, , epididymitisepididymitis

•• Kórokozó/csíraszámKórokozó/csíraszám

•• 101055/ml/ml

•• 101022--101033/ml/ml

•• N. N. gonorrhoeaegonorrhoeae, , 
HaemophilusHaemophilus, , 
ChlamydiaChlamydia, , 
mycoplasmákmycoplasmák

N3900 Húgyúti fertőzés nem N3900 Húgyúti fertőzés nem 

meghatározott helyenmeghatározott helyen



A laboratóriumi folyamatokA laboratóriumi folyamatok
•• vizeletvizelet



A mikrobiológiai A mikrobiológiai 
vizeletvétel vizeletvétel 

1212



Vizelet Vizelet 
tenyésztés tenyésztés 

Vegyes flóra, mintavételi szennyeződés valószínű.Vegyes flóra, mintavételi szennyeződés valószínű.

Ismétlés indokoltIsmétlés indokolt

•• E. coliE. coli 101055/ml /ml 

•• P. P. mirabilismirabilis 101055/ml /ml 

•• E. E. faecalisfaecalis 101055/ml /ml 

Szöveges eredmény:Szöveges eredmény:



GenitálisGenitális minták tenyésztéseminták tenyésztése

•• CervixCervix mintavételmintavétel



A laboratóriumi folyamatokA laboratóriumi folyamatok

•• GenitálisGenitális mintákminták



Hüvelyváladék Hüvelyváladék 
tenyésztésetenyésztése

•• Vizsgálat irányaVizsgálat iránya
–– Infekció ?Infekció ?
–– Tünetek ?Tünetek ?
–– Elvégzett beavatkozások ?Elvégzett beavatkozások ?
–– Terhességi szűrővizsgálatTerhességi szűrővizsgálat

•• STDSTD
–– gonorrhoea, NGU, bakteriális gonorrhoea, NGU, bakteriális vaginosisvaginosis, , stbstb

•• Váladék + kenetVáladék + kenet
–– párhuzamosanpárhuzamosan



A normál hüvelyi flóraA normál hüvelyi flóra

⇓⇓ LactobacillusLactobacillus

⇓⇓ PeptostreptococcusPeptostreptococcus

⇓⇓ BacteroidesBacteroides

⇓⇓ EubacteriumEubacterium

⇓⇓ VeillonellaVeillonella

⇓⇓ FusobacteriumFusobacterium

⇓⇓ GardnerellaGardnerella vaginalisvaginalis

⇓⇓ ClostridiumClostridium sppspp,,

⇓⇓ S. S. epidermidisepidermidis
⇓⇓ diphteroidokdiphteroidok
⇓⇓ aerobaerob streptococcusok streptococcusok 
⇓⇓ EscherichiaEscherichia colicoli
⇓⇓ CandidaCandida spp spp 
⇓⇓ TorulopsisTorulopsis sppspp
⇓⇓ egyéb egyéb aerobaerob GramGram--

negatív pálcák negatív pálcák 
⇓⇓ S. S. aureus aureus 
⇓⇓ S. S. pyogenespyogenes

Csökkenő gyakoriságbanCsökkenő gyakoriságban



A normál hüvelyi flóra változásaira A normál hüvelyi flóra változásaira 
ható tényezőkható tényezők
VVááltozltozóó A vA váárhatrhatóó kvantitatkvantitatíív vv vááltozltozááss

prepubertprepubertááss LactobacillusLactobacillus flflóóra hira hiáányanya

menstrumenstruáácicióós s 
ciklusciklus

↑↑↑↑↑↑↑↑BacteroidesBacteroides a ciklusa ciklus elsôelsô felfeléében,ben,
↑↑↑↑↑↑↑↑S.S. aureusaureus aa mensesmenses kköözelzeléébenben

ÖÖsztrogsztrogéén n ↑↑↑↑↑↑↑↑SarjadzSarjadzóógombgombáákk

SzoptatSzoptatááss ↑↑↑↑↑↑↑↑SarjadzSarjadzóógombgombáákk, , ↑↑↑↑↑↑↑↑StreptococcusStreptococcus B,B,
↓↓↓↓↓↓↓↓BacteroidesBacteroides, , ↓↓↓↓↓↓↓↓E. coliE. coli, , ↑↑↑↑↑↑↑↑CMVCMV

AntibiotikumAntibiotikum ↑↑↑↑↑↑↑↑SarjadzSarjadzóógombgombáákk, , ↑↑↑↑↑↑↑↑EnterococcusEnterococcus, , 
↑↑↑↑↑↑↑↑rezisztensrezisztens GramGram pozitpozitíív baktv baktéériumokriumok

MMűűttéétt ↑↑↑↑↑↑↑↑EnterococcusEnterococcus ééss BacteroidesBacteroides, , ↑↑↑↑↑↑↑↑aerob aerob 
GramGram--negatnegatíív pv páálclcáák, k, ↓↓↓↓↓↓↓↓GramGram--pozitpozitíív flv flóórara

PosztmenopausaPosztmenopausa ↑↑↑↑↑↑↑↑aerob Gramaerob Gram--negatnegatíív pv páálclcáákk



Epe Epe 
feldolgozása feldolgozása 



A laboratóriumi folyamatokA laboratóriumi folyamatok

•• epeepe



Széklet Széklet 
mikrobiológia mikrobiológia 



A laboratóriumi folyamatokA laboratóriumi folyamatok

•• székletszéklet



DrainekDrainek, idegen , idegen 
testek tenyésztése testek tenyésztése 



A laboratóriumi folyamatokA laboratóriumi folyamatok

•• DrainDrain, idegentest, , idegentest, implantatumimplantatum



Sebváladék Sebváladék 
tenyésztés tenyésztés 



SebváladékSebváladék

•• lemosás 70% alkohol v. fiz. sólemosás 70% alkohol v. fiz. só
•• vattapálca (nonvattapálca (non--invazívinvazív, , 

kontaminálódik)kontaminálódik)
•• biopsziabiopszia ((invazívinvazív))

––szövetkimetszés v. szövetkimetszés v. percutanpercutan
tűaspirációtűaspiráció
–– lezárt fecskendő v. transzport közeglezárt fecskendő v. transzport közeg

•• mikroszkópos preparátummikroszkópos preparátum



A laboratóriumi folyamatokA laboratóriumi folyamatok

•• sebváladéksebváladék



Mikroszkópos Mikroszkópos 
vizsgálatokvizsgálatok

•• Felvilágosítást ad a mintában uralkodó Felvilágosítást ad a mintában uralkodó 
viszonyokról:viszonyokról:
–– fehérvérsejtekfehérvérsejtek
–– (laphámsejtek)(laphámsejtek)
–– nyáknyák
–– mikroorganizmusok minőségi és mennyiségi mikroorganizmusok minőségi és mennyiségi 

előfordulásaelőfordulása
–– gombaelemek (gombaelemek (pseudohyphapseudohypha))

•• Hiányában nem értékelhető aHiányában nem értékelhető a
–– hüvelyváladékhüvelyváladék
–– köpetköpet

–– sebváladéksebváladék

tenyésztési eredményetenyésztési eredménye



Mikroszkópos Mikroszkópos 
vizsgálatokvizsgálatok

•• Pozitív Pozitív hemokultúrahemokultúra
•• Direkt kenet:Direkt kenet:

közvetlenül a (natív) mintábólközvetlenül a (natív) mintából
–– sebváladéksebváladék
–– punktátumokpunktátumok
–– liquorliquor
–– hüvelyhüvely
–– köpetköpet



Fluoreszcens Fluoreszcens 
mikroszkópiamikroszkópia

A A szóbajövőszóbajövő kórokozók kórokozók 
azonosítása közvetlenül a mintábólazonosítása közvetlenül a mintából

E. coliE. coli hemokultúrábanhemokultúrában



AntiinfektívAntiinfektív terápia segítéseterápia segítése

•• Célzott terápia:Célzott terápia:
–– a kórokozó természetes rezisztenciáját, a kórokozó természetes rezisztenciáját, 

az infekció anatómiai helyét és az infekció anatómiai helyét és 
nemzetközi ajánlásokat figyelembe nemzetközi ajánlásokat figyelembe 
vevő, típus antibiotikumokat használó vevő, típus antibiotikumokat használó 
standardizált standardizált antibiogramantibiogram

•• Empirikus terápia és profilaxis:Empirikus terápia és profilaxis:
–– a rezisztencia viszonyok alakulásának a rezisztencia viszonyok alakulásának 

követésekövetése



Optimalizált antibiotikum Optimalizált antibiotikum 
kezeléskezelés

•• A kórokozó elpusztítása az infekció helyénA kórokozó elpusztítása az infekció helyén

•• A kórokozó elpusztítása a A kórokozó elpusztítása a 
terjesztés/fertőzés helyén (bőr, terjesztés/fertőzés helyén (bőr, 
nyálkahártyák)nyálkahártyák)

•• Rezisztens mutánsok Rezisztens mutánsok 
kialakulásnak/szelekciójának elkerülésekialakulásnak/szelekciójának elkerülése



Antibiotikum Antibiotikum 
érzékenységérzékenység

•• Klinikai érzékenység:Klinikai érzékenység: a beteg a beteg 
gyógyulása vagy javulásagyógyulása vagy javulása

•• Mikrobiológiai érzékenység:Mikrobiológiai érzékenység: a MIC a a MIC a 
terápiás (szérum)koncentráció alattterápiás (szérum)koncentráció alatt

•• InterpretatívInterpretatív érzékenység:érzékenység: az az 
eredmények értékelése, a kategóriák eredmények értékelése, a kategóriák 
definíciók szerinti módosításadefiníciók szerinti módosítása



•• Kvantitatív:Kvantitatív:
–– legkisebb gátló koncentráció legkisebb gátló koncentráció (MIC)(MIC)

–– legkisebb baktericid koncentráció legkisebb baktericid koncentráció (MBC)(MBC)

•• InterpretatívInterpretatív::
–– É, M, RÉ, M, R

–– érzékeny = a MIC tartósan az érzékeny = a MIC tartósan az átlagosan átlagosan 
elérhető elérhető szérumkoncentráció alatt maradszérumkoncentráció alatt marad

Antibiotikum Antibiotikum 
érzékenységérzékenység



A leletek értékeléseA leletek értékelése

•• Mit vártunk?Mit vártunk?
•• A közölt pozitív eredmény elfogadhatóA közölt pozitív eredmény elfogadható--e?e?
•• A közölt negatív eredmény elfogadható A közölt negatív eredmény elfogadható --e?e?
•• Megfelelő voltMegfelelő volt--ee

–– a mintavétel?a mintavétel?
–– a vizsgálat megválasztása?a vizsgálat megválasztása?
–– a vizsgálat időzítése?a vizsgálat időzítése?

•• SzükségesSzükséges--e a vizsgálatok megismétlése?e a vizsgálatok megismétlése?
•• SzükségesekSzükségesek--e további vizsgálatok?e további vizsgálatok?
•• VanVan--e lehetőség további vizsgálatokra?e lehetőség további vizsgálatokra?
•• VanVan--e idő további vizsgálatokra?e idő további vizsgálatokra?



A leletek értékeléseA leletek értékelése

•• A negatív eredmény (is) eredményA negatív eredmény (is) eredmény

•• A pozitív eredmény (sem mindig) A pozitív eredmény (sem mindig) 

eredményeredmény

•• EGY EREDMÉNY NEM EREDMÉNY!EGY EREDMÉNY NEM EREDMÉNY!



Mikrobiológiai Mikrobiológiai 
diagnosztikadiagnosztika

•• Első fokúElső fokú
–– kórokozó társítása meglévkórokozó társítása meglévőő infekcióhozinfekcióhoz

•• MásodfokúMásodfokú
–– a kórokozók jellemzése a kórokozók jellemzése 

  ((antibiogramantibiogram, virulencia, , virulencia, markerekmarkerek ==

  alapfokú járványügyi jellemzésalapfokú járványügyi jellemzés))

•• HarmadfokúHarmadfokú
–– kiterjedtkiterjedt járványügyi vizsgálatok járványügyi vizsgálatok 

((specializált laboratóriumokbanspecializált laboratóriumokban))



A mikrobiológiai laboratórium napi A mikrobiológiai laboratórium napi 
rutinon túlmutató feladatairutinon túlmutató feladatai

�� SurveillanceSurveillance adatszolgáltatásadatszolgáltatás

�� Részvétel az egészségügyi Részvétel az egészségügyi 
ellátással összefüggő fertőzések ellátással összefüggő fertőzések 
megelőző rendszerébenmegelőző rendszerében

�� Részvétel az optimális (racionális) Részvétel az optimális (racionális) 
antibiotikum felhasználás antibiotikum felhasználás 
megvalósításábanmegvalósításában



“...nem szabadna elfelejteni és “...nem szabadna elfelejteni és 

a gazdasági vezetést, az a gazdasági vezetést, az 

egészségügyi irányítást is egészségügyi irányítást is 

emlékeztetni kellene rá, hogy emlékeztetni kellene rá, hogy 

a kórház nem elsősorban a kórház nem elsősorban 

gazdasági vállalkozás, hanem gazdasági vállalkozás, hanem 

a gyógyítás színtere” a gyógyítás színtere” 

InfektolInfektol. . KlinKlin. . MikrobiolMikrobiol. 1998. 5(4):178. 1998. 5(4):178


