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Összefoglalás: Példa nélkül álló, új epidemiológiai, mikrobiológiai és klinikai jellemvonásokat 
mutató, Escherichia coli O104:H4 járvány zajlott 2011. május és augusztus között, Európában. A 
járványt okozó baktériumra a kórokozó képességet meghatározó tulajdonságok, szokatlan 
kombinációja jellemző. E kórokozó tekintetében szokatlan módon az enteroaggregatív Escherichia coli 
(EAEC) baktériumokra jellemző tulajdonságokkal együtt fejeződnek ki, a 2-es típusú Shiga toxin-
termelőképesség (stx2), és a kiterjedt spektrumú β-laktamáz (ESBL) és penicillináz termelés 
tulajdonságai is. A véres vagy nem véres hasmenést és/vagy hemolítikus urémiás szindróma (HUS) 
megbetegedést okozó Shiga toxin-termelő E. coli (STEC) baktériumokat enterohemorrhágiás E. coli 
(EHEC) baktériumoknak is nevezik. Az EAEC gyakori kórokozója a fejlődő országokban élő 
kisgyermekek és csecsemőkorúak perzisztáló hasmenésének és az utazók hasmenésének. Az EHEC 
törzsek állati reservoirjával szemben, az EAEC törzsek reservoirja az ember. A hibrid patotípusba 
tartozó baktériumok okozta fertőzés patogeneziséről és az általuk okozott járványok jellemzőiről 
ezideig kevés adat áll rendelkezésre. A járvány során megerősödött a nemzetközi együttműködés: a 
mikrobiológiai adatokat és szakmai javaslatokat haladéktalanul közzétették, a közegészségügy és 
élelmiszerbiztonság készültséget elrendelő hálózatain keresztül. Az Országos Epidemiológiai Központ 
az esetek felderítésére megerősítette a hazai járványügyi és mikrobiológiai surveillance rendszert. Az 
OEK-ben működő Enterális Nemzeti Referencia laboratórium kifejlesztett egy egyszerű diagnosztikus 
módszert és a patogén markerek specifikus, molekuláris vizsgálataival együtt alkalmazta az elsődleges 
tenyészetek vizsgálatára. Szerzők célja, a szakmai és a politikai döntéshozók számára tájékoztatás 
adása annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet az élelmiszerláncban esetlegesen felbukkanó új vagy 
veszélyes, hasmenést okozó E. coli baktériumok kimutatására irányuló preventív mikrobiológia hazai 
fejlesztésének szükségességére. 

Kulcsszavak: enterohaemorrhagiás E. coli (EHEC) enteroaggregatív E. coli (EAEC) hemolítikus 

urémiás szindróma (HUS), Shiga toxin (másnéven verotoxin)–termelő E. coli (STEC/VTEC)  
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Bevezetés 

Előzmények: a STEC (EHEC), az EAEC és az O104 szerocsoportú Escherichia coli 

baktériumok jellemzése és előfordulásuk 

Az Escherichia coli „kétarcú” baktérium: egyrészt a leggyakoribb fakultatív aerob, normál 

flóra alkotó (valamennyi melegvérű állat és az ember hordozza bélcsatornájában), másrészt 

az emberi hasmenések gyakori bakteriális kórokozója.  

Az E. coli baktériumok és a környezetükben élő, e fajba vagy rokon fajba tartozó 

baktériumok között gyakori az örökítő anyag cseréje. Ennek következtében az egyes E. coli 

baktériumok különféle forrásból szerzett tulajdonságokat is mutathatnak. E tulajdonságok 

együttese ugyanakkor jellemző bizonyos E. coli csoportokra, amelyek az általuk okozott 

megbetegedések klinikai képe tekintetében is jól elkülönülnek egymástól. Ezeket a 

hasmenést okozó E. coli baktériumokat (diarrhoeagenic E. coli – DEC) jelenleg 6-féle un. 

patotípusba sorolják: enteropatogén (EPEC), enterotoxikus (ETEC), enteroinvazív (EIEC), 

enterohemorrhágiás (EHEC),  enteroaggregatív (EAEC) és elsősorban a fejlődő országokban 

hasmenést okozó diffúzan adheráló (DAEC) E. coli patotípus (18) 

Az EAEC világszerte elterjedt kórokozó. Fejlődő országokban a csecsemő- és 

kisgyermekkori perzisztáló hasmenés (> 14 nap) egyik leggyakoribb kórokozója, az ETEC 

után második leggyakoribb kórokozója az un. utazók hasmenésének, és jelentős enterális 

kórokozó az AIDS betegek körében (1, 2, 3). A patotípusok elkülönítése nem rutin 

laboratóriumi feladat és az esetek egy részében – az átfedő és kombináltan előforduló 

tulajdonságok miatt –  nehézséget okozhat.  

A Shigella dysenteriae 1 szerotípusú baktérium által termelt Shiga toxinhoz hasonló 

toxinok termelésére képes baktériumokat Shiga toxin-termelő E. coli (STEC)-nak nevezik. A 

Shiga toxinok citotoxikus hatása in vitro kimutatható Vero szövettenyészeten. E miatt ezeket 

a baktériumok másik elnevezése verocitotoxin-termelő E. coli (VTEC). (Jelen közleményben 

a STEC elnevezést használjuk). Az általuk okozott típusos megbetegedések alapján a STEC 

baktériumokat enterohaemorrhagiás E. coli (EHEC) baktériumoknak is nevezik.  

Az EAEC jellemző tulajdonsága az egymással összetapadt baktériumsejtek téglarakás 

halmazához hasonló módon történő adhéziója HEp2 szövettenyészetben, és az 

enterotoxintermelő képesség hiánya. Az aggregatív adhéziós tulajdonság általában az EAEC 

virulencia plazmidon (pAA) elhelyezkedő aggR regulátor gén által szabályozott aggregatív 

adhéziós fimbria (AAF) jelenlétével függ össze. Az aggregatív adhézió összefügg a baktérium 

biofilm képző képességével is. 
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Az Európai Unió tagországai az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata 

értelmében negyedévente ill. évente jelentik az ECDC-nek az emberi megbetegedést okozó 

STEC eseteket. Az egyes nemzeti surveillance rendszerek közötti különbség, az E. coli 

szerotipizálás eltérő képessége. Az O157 szerocsoportra irányuló vizsgálatok dominanciája 

miatt a nem O157 STEC okozta esetek száma aluljelentett. Az emberi megbetegedések 

vonatkozásában 2005-2009 között Európában mintegy 3000 STEC eset került bejelentésre. 

HUS szövődmény a fertőzések közel 6 %-ában fordult elő (4). 

2004–2009 között kilenc O104 STEC eset került bejelentésre (Ausztria, Belgium, Dánia, 

Finnország, Franciaország, Norvégia, Svédország). A betegek életkora 1-76 év közötti, 56%-a 

férfi. Egy esetben fejlődött ki HUS, 4 esetben a megbetegedések utazással voltak 

összefüggésbe hozhatók (Afganisztán, Egyiptom, Tunézia és Törökország). Az O104 

szerocsoporttal összefüggésben a H4 mellett egyéb H csilló antigének is előfordulhatnak pl. 

H12, H21 illetve a baktériumok lehetnek nem mozgók (NM) is. 

Az elmúlt évtizedben, sporadikus esetekből már izolálásra kerültek O104:H4 szerotípusú 

és 2-es típusú Shiga toxin/verotoxin (stx2/vt2) termelő  E. coli baktériumok. (1).  HUS 

betegekből 2-2 baktériumtörzset Németországban (2001), és a Grúz Köztársaságban (2009), 

egy törzset Dél-Koreában (2005) izoláltak. További egy-egy törzs Franciaországban (2004) 

illetve Finnországban (2010) került kitenyésztésre betegből származó mintából. A francia 

esettel kapcsolatban nem áll rendelkezésre klinikai adat, a finn eset szövődménymentes 

hasmenés volt. A grúz és finn megbetegedések során izolált E. coli baktériumok együttesen 

hordozták az EAEC és EHEC tulajdonságokat. Érdekességként megemlítendő, hogy hasonló 

tulajdonságot mutatott egy O111:H2 szerotípusú E. coli baktérium is, melyet 1998-ban 

Franciaországban izoláltak (5). A jelenlegi járványtörzs nem egy új klón, azonban az 

O104:H4 szerotípusú EHEC baktérium ilyen kiterjedt és súlyos szövődménnyel járó 

hasmenéses járványt első ízben okozott a világon.  

Az élelmiszerek és állatok STEC fertőzöttségét a 2003/99/EC határozat értelmében a 

tagállamok évente kötelesek jelenteni az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) felé. 

Az emberi megbetegedésekhez hasonlóan a jelentés elsősorban az O157 előfordulására 

vonatkozó információkat tartalmazza. A zöldségfélék és gyümölcsök tekintetében igen 

alacsony volt a STEC izolátumok száma. A 2004 és 2009 között vizsgált 5910 mintából 11 

STEC baktérium került izolálásra, melyek közül 8 az O157 szerocsoportba tartozott (4). Az 

EFSA adatai szerint állatokból származó mintákból 3 esetben izoláltak O104 szerocsoportú 

STEC baktériumot, de ezek egyike sem rendelkezett H4 típusú csillóantigénnel. Fontos 

megemlíteni, hogy O104:H4 szerotípusú STEC baktériumot korábban állati vagy 

élelmiszermintából nem tenyésztettek ki Németországban. (6).  
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Az EAEC világszerte elterjedt baktérium. Megbetegedéseket okoz mind gyermek-, mind 

felnőttkorban annak ellenére, hogy nem rendelkezik toxintermelő képességgel. Nagy 

valószínűséggel ez a korábban már létező, hasmenést és járványokat is okozó képesség 

kapcsolódott össze az stx/vt termelő képességgel, és így jött létre a hipervirulens 

járványtörzs. További fontos adat, hogy az EAEC baktériumokkal kapcsolatban nem ismert 

állati reservoir. (5) 

Az O104:H4 EHEC és EAEC baktérium és az általa okozott járvány 
jellemzése 

Európában 2011. május 21. és július 26. között egy epidemiológiai, mikrobiológiai és klinikai 

jellemzőit tekintve is szokatlan enterohemorrhágiás Escherichia coli (EHEC) járvány zajlott . 

A járványt okozó O104:H4 EAEC-STEC baktérium egy hibrid patotípust képvisel. A klón első 

képviselőjét egy Németországban 2001-ben, HUS betegből izolált, O104:H4 szerotípusú, 2-

es típusú Shiga toxint termelő E. coli baktériumot Mellmann és mtsai HUSEC-41 jelzésű 

baktériumtörzsként írták le (7). Együttesen hordozza az EHEC és az EAEC patotípus 

elsődleges virulencia jellemzőit (1).  

A járványtörzs rendelkezik fág közvetítette 2-es típusú Shiga toxin-termelő képességgel 

(stx 2a). A járványtörzs által termelt toxin citopatogén hatásának mértéke 4-5-szöröse (titer 

1:256-1024) a HUSEC-41 EHEC törzs által kifejtett hatásnak (titer 1:64). Hordozza az 

enteroaggregatív adhézióért felelős aatA (ABC transzport proteineket kódoló), aggR (Vir 

plazmid regulátor), aap (diszperzin szekretált proteint kódoló) és agg (AAF/I fimbria 

alegységet kódoló) géneket.  Hordozza a plazmid eredetű, blaCTX-M15 (kiterjedt spektrumú 

ß laktamáz enzimek termelődését kódoló) és blaTEM-1 (penicillináz enzim termelését 

kódoló) géneket.  

A ß laktám antibiotikumokkal, harmadik generációs cefalosporinokkal szemben 

rezisztens (ESBL), és részlegesen rezisztens fluoroquinolonokkal (pl. nalidixsav) szemben. 

Carbapanem és ciprofloxacin tekintetében érzékeny. Képes fermentálni a D- szorbitot és a 

laktózt, ß-D-glükuronidáz pozitív, intimin (eae) és enterohemolizin (ehx) negatív. MLST 

szekvencia típusa ST678.  

A WHO E. coli/Klebsiella Referencia laboratóriuma a járvány egyik törzsében kimutatta 

– nem enterális megbetegedést okozó un. extraintesztinális (ExPEC) patotípuson belül -, az 

urosepsist okozó E. coli baktériumokra jellemző, aerobactin receptorra specifikus gén 

jelenlétét (1, 7, 8, 9). A járványt okozó baktérium teljes genetikai állományának 

meghatározása és egyéb, ismert E. coli baktériumok genetikai állományával történt 

összehasonlítását követően megállapításra került, hogy a járványt okozó baktérium genetikai 
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állományának 80%-a azonos az O104:H4 szerotípusú EAEC baktériumokéhoz képest és DNS 

összetétele 93%-os azonosságot mutat egy 2002-ben, a Közép Afrikai Köztársaságban, AIDS 

betegből izolált EAEC, stx2 termelő és antibiotikumokkal szemben rezisztens E. coli 

baktériummal. (3, 10).  

A járványban megbetegedett több mint 3000 személy 87%-a 20 évesnél idősebb, és 71%-

uk nő. Szokatlanul magas a szövődményes esetek aránya: a fertőzéssel összefüggő EHEC és 

HUS megbetegedések számának aránya 3:1. A kórokozó hosszú inkubációs ideje (3-15 nap, 

medián érték 9 nap) nehézséget okozott az elsődleges és másodlagos esetek elkülönítésekor. 

A másodlagos esetek sajátságai eltértek a korábban ismert STEC-járványok jellemzőitől. A 

kontakt úton fertőzöttek egy része gyermekkorú volt, előfordult másodlagos nosocomiális és 

laboratóriumi fertőzés is. A járvány során nem dominált a fertőzés emberről emberre 

terjedése (11, 12, 13.).  

A járvány kitörését követően, hamarosan világossá vált, hogy a Németországban működő 

surveillance rendszer, a bonyolult és hosszú információs lánc miatt, nem alkalmas az adekvát 

válaszadásra. (14) A járvány kivizsgálására létrejött az un. Food Safety Crisis Management, 

mely június 3. és július 5. közötti időszakban koordinálta a humán egészségügy és 

élelmiszerbiztonság szakterületein működő szakértői csoport, a döntéshozó szervezetek és a 

járványügyi vizsgálatokat végző RKI tevékenységét. Munkáját az ECDC-vel szoros 

együttműködésben végezte.   

Az ECDC, a csoport által jelentett adatok alapján négy alkalommal adott ki 

kockázatértékelést és két alkalommal módosította az EHEC/HUS fertőzések európai 

esetdefinícióját. A fertőzések megelőzésére vonatkozó óvintézkedések június 11.-én kerültek 

közlésre az ECDC és EFSA közös közleményében (15). Felmérésre került az Európai Unió 

tagországaiban működő Nemzeti referencia laboratóriumok felkészültsége és az ECDC -- 

együttműködésben az Európai (Olaszország) és a WHO E. coli/Klebsiella Referencia 

laboratóriumokkal (Dánia) -- a nemzeti laboratóriumok felkészülését a járványt okozó E. coli 

törzsből származó kontroll DNS és baktériumtenyészet szűrővizsgálatára alkalmas K9 

specifikus, tárgylemez agglutináló savó rendelkezésre bocsátásával támogatta.   

Az ECDC honlapján (16) megjelent adatok (július 27.) alapján Európában, a járvánnyal 

összefüggő, konfirmált EHEC fertőzöttek száma 941 (264 HUS és 677 nem HUS STEC), a 

valószínűsített esetek száma 518 HUS és 2451 nem HUS STEC. A járvánnyal összefüggésben 

46 haláleset fordult elő (29 HUS és 17 nem HUS STEC). A járvány 13 európai országot 

(Ausztria, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, 

Hollandia, Lengyelország, Luxembourg, Németország, Norvégia, Spanyolország, és 

Svédország) Az amerikai kontinensen két országot érintett (Kanada – 1 EHEC eset és az 
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Amerikai Egyesült Államok – 4 HUS/1 fatális kimenetel és 2 EHEC eset). De ezen személyek 

legtöbbje észak- németországi tartózkodást követően betegedett meg.   

Az esetek többségét az észak-németországi tartományokban regisztrálták. A járvány 

kivizsgálásának korai szakaszában, statisztikai elemző vizsgálatok alapján, kizárásra került a 

-- korábbi EHEC fertőzésekre jellemző -- hús illetve tej, tejtermék terjesztő szerepe, és igen 

rövid időn belül a zöldségfélékre (uborka, paradicsom, leveles salátafélék) terelődött a gyanú. 

Május 26.-án egy hamburgi laboratórium két, Spanyolországból származó, nyers uborkából 

vett mintában EHEC baktérium jelenlétét mutatta ki (10). Május 29.-én bejelentésre került 

valószínűsített terjesztő tényezőként a Spanyolországból származó uborka. Sajnálatos módon 

a további tipizáló vizsgálatok nem igazolták az izolátumok és a járványt okozó baktérium 

azonosságát.  A Szövetségi Kockázat-elemző Központ (BfR) ezt követően, 2011. június 6-án 

kiadott tájékoztatója szerint, az Uelzen város (Alsó Szászország) körzetében működő 

biokertészetből származó, csírát tartalmazó termék terjesztő szerepének gyanúja vetődött fel. 

Az RKI június 14-én bejelentette, hogy a BfR Referencia laboratóriumában egy EHEC 

fertőzésben megbetegedett személy háztartásából származó, nem hőkezelt csírában 

kimutatták a járvány kórokozóját (17).  Összesen 41 németországi cluster volt összefüggésben 

az alsó-szászországi farmon előállított biocsíra fogyasztásával. A járvány egy következő 

szakasza kezdődött június 22.-én, amikor a német járványtörzs által okozott HUS 

megbetegedés került bejelentésre Franciaországban (18). Egy kis területen, összesen 11 

megbetegedés (9 HUS és 2 EHEC gasztroenteritis) került bejelentésre. A betegek csírát 

fogyasztottak. A Franciaországban és Németországban zajló járványok közötti kapcsolat 

epidemiológiai adatok alapján hamarosan bizonyítást nyert: a megbetegedettek 

szignifikánsan gyakrabban fogyasztottak nem hőkezelt csírát és az Egyiptomból származó 

görögszéna magból készített csíra mindkét járvány clusterrel összefüggésben volt.  

A negatív élelmiszerbakteriológiai eredmények ellenére és a járvány tovább terjedésének 

megakadályozása érdekében szükséges intézkedések időben történő meghozatalának 

kényszere miatt, az EFSA (19) és az Európai Bizottság (20). július 5.-én kiadták jelentéseiket. 

Ezek szerint az élelmiszer-bakteriológiai vizsgálatok negatív eredménye nem bizonyítja, hogy 

a görögszénamag nem szennyezett az O104:H4 E. coli baktériummal. Az Európai Bizottság 

állásfoglalása import tilalmat rendelt el a 2009 és 2011 között Egyiptomból importált 

görögszénamagra vonatkozóan. Megtörtént a készletek piacról történő kivonása és 

mintavételezést követő megsemmisítése. A folyamatos felülvizsgálat és újra értékelés mellett, 

október 31.-ig érvényben maradó import tilalom kiterjed egyéb magvakra is (pl. vetőmag, 

hüvelyes zöldség, szójabab, egyéb olajos magvak).  A magvak szennyeződése nagy 

valószínűséggel az importálás előtt következett be. A korábbi ismeretek szerint, míg az EHEC 
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baktériumok rezervoárjai elsősorban a kérődzők, addig az enteroaggregatív csoport 

rezervoárja maga az ember (1, 6). Nem zárható ki, hogy a járványt okozó baktérium emberi 

közvetítéssel került be az élelmiszertermelő mezőgazdasági tevékenységbe és közvetlenül 

vagy a szennyezett környezeten keresztül került a terjesztő élelmiszerre. 

A járvánnyal összefüggő megbetegedések klinikai képe és terápiája 

Általában, a STEC emberi szervezetbe történő bejutását és megtelepedését követően, 3-8 nap 

múlva kezdődnek a jellemzően véres hasmenéses tünetek, amelyek gyakran járnak együtt 

erős alhasi görcsökkel, ritkán lázzal vagy hányással. A megbetegedés jellemzően 5-7 nap alatt 

magától gyógyul. Az O157 STEC fertőzés következtében, gyermekkorban (leggyakrabban az 5 

év alatti korcsoportban), az esetek 15%-ban, szövődményként kialakulhat a vörösvértestek 

károsodásával (microangiopatias haemolyticus anaemia, thrombocytopaenia) és akut 

veseelégtelenséggel járó súlyos szövődmény a hemolyticus uraemiás syndroma (HUS). 

Felnőtt betegek esetében a HUS kialakulásának valószínűsége sokkal alacsonyabb (mintegy 

6%). A hasmenést követően kialakuló HUS (diarrhoea associated HUS azaz D+HUS) 

előfordulási gyakoriságáról nem-O157 STEC esetében kevés dokumentált adat áll 

rendelkezésre. A vérzéses tünetek megjelenhetnek bőrön és egyéb szervekben (thromboticus 

thrombopeniás purpura azaz TTP). A STEC hasmenések súlyosságát az E. coli baktérium 

szerotípusa, és a termelt Shiga toxin típusa mellett egyéb tényezők pl. a beteg életkora és az 

infektív dózis is befolyásolják. 

Az O104 EHEC járvánnyal kapcsolatos megbetegedések klinikai képe különbözik a 

korábban leírt EHEC fertőzésekétől. A megbetegedések általában három fázisban zajlottak 

le. A fertőzöttek 80%-ának véres hasmenése volt (20% vizes hasmenés). A véres hasmenéses 

esetek 25%-ában a klinikai tünetek megjelenését követő 3-5 napon belül alakult ki HUS (2). 

Teljesen szokatlan módon, a HUS betegek mintegy fele esetében 3-10 napon belül súlyos 

központi idegrendszert érintő tünetek jelentkeztek. A kezdeti gyógyulás jellemzőit mutató 

vagy a célzott kezelésre jól reagáló betegek állapota hirtelen ismét rosszabbodott, és a 

hazabocsátásukat követő 3-4 nap múlva ismét kórházi ellátást igényelt. Súlyos neurológiai 

tünetek jelentkeztek: disorientáció, kognitív disszociáció, vagy életet veszélyeztető kóma, 

görcsroham. A betegek gyengén reagáltak a szokásosan alkalmazott ellenanyag alapú 

kezelésre. A járvány időszakában colon ischémia-t követően kialakult központi idegrendszert 

érintő szövődmény is előfordult (121)  

A STEC fertőzött személy kórokozó-hordozóvá válhat és székletével hosszabb-rövidebb 

ideig (saját adat alapján 2-3 hónapig is), szakaszosan ürítheti a kórokozót (22). Egészséges 
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felnőttek esetében előfordulhat tünetmentes fertőzés, melyet a német clusterben is 

dokumentáltak. 

A STEC okozta megbetegedések kezelése elsősorban a folyadékpótláson alapul, emellett 

fontos a cukor- és ásványianyag-pótlás. Az antibiotikum-kezelés általában ellenjavallt, mivel 

a kezelés hatására elpusztult, széteső baktériumokból még több toxin kerül a szervezetbe, 

ami tovább rontja a beteg állapotát, és elősegítheti súlyos szövődmények, például a HUS 

kialakulását. Súlyos esetekben indokolt lehet az antibiotikum-terápia, ám a németországi 

járványt okozó baktérium nagymértékben ellenállónak bizonyult az antibiotikumok széles 

skálájával szemben, ami megnehezíti a hasmenéses tünetek megjelenését követően 

haladéktalanul megkezdett, megfelelő terápia kiválasztását. A németországi járvánnyal 

kapcsolatban javasolt antibiotikumok: carbapenem és rifaximin (23). A STEC fertőzés 

szövődményeként kialakuló HUS intenzív betegellátó intézményben végzett tüneti kezelést 

igényel, a betegek többsége maradandó károsodás nélkül gyógyul. A jelenlegi járvány 

kapcsán először alkalmaztak egy újfajta, biológiai terápiás szert, az Eculizumabot. Az első 

tapasztalatok után úgy tűnik, hogy ez az antitest-készítmény jól alkalmazható a járványban 

megbetegedettek kezelésére. 

Shiga toxin termelő E. coli baktériumok hazai előfordulása, és az 
O104:H4 EHEC laboratóriumi surveillance során szerzett tapasztalatok 

Magyarország rendelkezett a megerősített mikrobiológiai surveillance keretében beérkező 

minták vizsgálatához szükséges laboratóriumi háttérrel. A STEC okozta hazai hasmenéses 

vagy HUS eseteket 1985 óta az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) Escherichia coli 

Nemzeti Referencia Laboratóriumában illetve 2003 óta (a tevékenységet tovább folytató) 

Enterális megbetegedést okozó aerob kórokozók Nemzeti Referencia Laboratóriumában 

(ENRL) vizsgálják. A megbetegedések 1998 óta bejelentésre kötelezettek. A STEC 

baktériumok okozta megbetegedésekre szórványos előfordulás jellemző hazánkban, a 

felderített esetszám évente általában 10 alatt van. Néhány családi halmozódástól eltekintve, 

járványos előfordulása hazánkban nem ismert. 
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1.ábra: STEC baktériumok előfordulása hazánkban 1990 és 2011 között 

 

Fig. 1: Incidence of STEC between1990  and 2011 in Hungary 
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Az EAEC baktériumok azonosítása a laboratórium specifikus referencia tevékenységeként, 

tervezett vizsgálatokban végzett tevékenység, a beteganyag esetében végzett un. rutin 

vizsgálatoknak nem része. Ennek következtében az EAEC hazai előfordulására vonatkozó 

korábbi adatokkal nem rendelkezik a laboratórium. 

A laboratóriumi hálózati együttműködés keretében a hasmenésben szenvedő, és a 

lappangási időben Németországban tartózkodott betegek vagy a gyanúsított élelmiszert 

fogyasztó személyek vizsgálati mintái eljutottak az OEK ENRL laboratóriumába. A 

laboratórium gyors és specifikus vizsgálatokat alkalmazó, módosított protokollt dolgozott ki 

a járványt okozó baktérium azonosítására. A beteg székletmintájának 

baktériumtenyészetéből O104 specifikus immunsavóval végzett tárgylemez agglutinációs 

módszerrel, néhány percen belül elvégezte az O104 szerocsoport szűrővizsgálatát.   

A mintából közvetlenül illetve az elsődleges baktériumtenyészetből (indokolt esetekben 

dúsító tenyésztési eljárást alkalmazva) multiplex PCR vizsgálattal történt a Shiga toxinokra, 

intiminre és enterohemolizinre specifikus gének elsődleges kimutatása. A gyanús 

tenyészetekből izolálták a virulencia tulajdonságokat mutató baktériumot és megerősítő 

vizsgálatokkal (szerotipizálás, patogenitásért felelős jellemzők kimutatása molekuláris, 

ELISA illetve szövettenyésztéses módszerekkel) igazolták a járványtörzsre jellemző 

tulajdonságok meglétét vagy hiányát.  

A 2011. május 26. és augusztus 5. közötti időszakban, az ENRL laboratóriumába összesen 

260 személy 312 vizsgálati mintája érkezett.  

A 260 személyből 18 külföldi állampolgár (12 német, 3 USA,1-1 francia, román illetve dán 

állampolgár), aki a tünetek megjelenésének időpontjában turistaként tartózkodott 

Magyarországon. Összesen 144 személy enterális megbetegedése esetében állt fent 

összefüggés lehetősége az O104:H4 EHEC járvánnyal: a beteg személy az expozíciós időben 

(a megbetegedést megelőző 3-9 nap) Németországban tartózkodott (13), vagy közvetlen 

kapcsolatban volt olyan hasmenéses beteggel, aki Németországban tartózkodott a 

megbetegedését megelőzően (3), vagy gyanúsítható élelmiszert (uborka, csíra) fogyasztott 

(10). Kórházi ellátást 62 beteg állapota igényelt. A beérkezett mintákat szolgáltató betegek  

döntő többségének (190) enterális tünete volt: 154 nem véres hasmenés (20 esetben lázzal, 

10 esetben hányással), 33 véres hasmenés, 3 colitis ulcerosa, 3 perzisztáló hasmenés.  

Az elmúlt évek gyakorlatához képest – a járvány hírére és a megerősített surveillance 

eredményeként javuló bejelentési hajlandóság következtében - örvendetesen emelkedett a 

HUS megbetegedéssel összefüggésben beküldött minták száma. Kilenc esetben HUS illetve 

HUS- gyanús (7 esetben D+HUS, egy-egy esetben HUS illetve HUS neurológiai 

komplikációkkal) betegektől, és 16 esetben HUS-beteg környezetében élőktől, illetve a 
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járvány terjesztésével gyanúsított görögszénamagot fogyasztó két tünetmentes személytől 

érkezett minta a laboratóriumba. A klinikai diagnózis 58 esetben ismeretlen volt. A betegek 

többsége (153)  felnőtt, 38 beteg az 5-18 éves és  62 beteg a 0-4 éves korcsoportba tartozott. 

A beteg életkora 9 esetben volt ismeretlen. A nemek szerinti megoszlás szerint a betegek 

54,9% férfi és 45,1%  nő volt. 

A 312 vizsgálati mintából az ENRL az alábbi szűrő- és verifikáló vizsgálatokat végezte 

(összesen 2685 vizsgálat): tenyésztés (eozinmetilénkék agar-EM, VTEC specifikus 

chromagar, HUS betegek esetében a minta tenyésztés előtti dúsítása mTSB táptalajban); 

O104 szerocsoport meghatározás (O104 specifikus tárgylemez agglutináló savóval végzett 

azonosító vizsgálat); 1800 esetben molekuláris szűrővizsgálat (1-, és 2 típusú Shiga toxin; 

enterohemolizin, és intimin, illetve egyéb virulencia markereket meghatározó gének 

kimutatása); 152 esetben biofilmképzés detektálása szövettenyészeten illetve EAEC 

kimutatás molekuláris módszerrel (pCVD432 hordozás detektálása); 51 esetben E. coli 

szerotipizálás (O és H antigének meghatározása csőagglutinációs módszerrel). 

Az ENRL komplex vizsgálatainak eredménye alapján 81 esetben igazolta kórokozó illetve 

kórokozó gyanús E. coli baktérium előfordulását. 

A vizsgált patogén tulajdonságokkal nem rendelkező, hasmenést okozó E. coli  

szerocsoportba/szerotípusba (O26-1, O55-2; O78-2; O86-5; O91-2; O103-1; O111-2; O112-1; 

O157-2) tartozó E. coli baktérium 20 esetben tenyészett ki. A patogén markerek különféle 

kombinációjával jellemezhető DEC baktériumot 21/44 esetben sikeresen izoláltuk, és 4 

esetben detektáltuk valamely patogén marker jelenlétét közvetlenül a mintában illetve az 

elsődleges tenyészetben (un. primokultúra) (I. táblázat). 

Jelmagyarázatok az I. táblázathoz: 

a intimin specifikus gén,  
b enterohemolizin termelését kódoló gén,  
c 1-es típusú Shiga toxin specifikus gén, d 2-es típusú Shiga toxin specifikus gén 
NA = nem áll rendelkezésre adat 
1 pozitív vegyes tenyészetek száma 
2 diarrhogenic E. coli = hasmenést okozó E. coli 

a intimin specific gen 
b enterohaemolysin specific gen  
c 1 type Shiga toxin specific gen 
d  2 type Shiga toxin specific gen 
NA = not available 
1  number of mixed culture positive case 
2 diarrhogenic E. coli = hasmenést okozó E. coli 



EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LV. ÉVFOLYAM, 2011. 3. SZÁM   2011/3 
 

 

 

I.TÁBLÁZAT: Az enterovirulens Escherichia coli törzsek. Patogenitási marker adatok és a klinikai 
kép és a korcsoport adatok összegzése (2011. május 26. és augusztus 17. között) 

Szerotípus eaea ehlyAb stx1c stx2d Törzsek 

száma 

Patotípus Klinikai kép Korcsoport 

O2:NT +    1 EPEC perzisztáló hasmenés 5-24 

O26:H8  +  + 1 STEC D+HUS 5-24 

O26:H21  + +  1 STEC hasmenés 0-4 

O26:NM + +   1 EPEC hasmenés 0-4 

O26:NT + +   1 EPEC hasmenés 0-4 

O26:NT  +  + 1 STEC véres hasmenés 0-4 

O55:NM +    1 EPEC hasmenés 0-4 

O55:NT  +   1 DEC2 véres hasmenés 0-4 

O78:H8 +   + 1 STEC D+HUS 0-4 

O103:NT +    2 EPEC hasmenés 0-4 

O103:NT +    1 EPEC véres hasmenés 0-4 

O126:H25 +    1 EPEC hasmenés 0-4 

O127:NT +    1 EPEC hasmenés 0-4 

O145:NT +    1 EPEC hasmenés 0-4 

O157:NM +    1 EPEC NA 0-4 

O157:H16 +    1 EPEC tünetmentes (korábban 

D+HUS) 

0-4 

ONT:NM +    2 EPEC hasmenés 25-49  ill. 50-

64 

OSp:NM  +  + 1 STEC HUS 0-4 

ONT:HNT  + + + 1 STEC hasmenés 25-49 

NA + +  + 11 STEC D+HUS 5-24 

NA  +   11 DEC véres hasmenés 25-49 

NA +    11 EPEC hasmenés 0-4 

NA +    11 EPEC NA 25-49 

Összesen 14 10 2 6 25    
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TABLE I: Summarized data of pathogenic markers, diagnosis and age groups  of enterovirulent 
Escherichia coli isolated between 26 May and 17 August 2011 

Szerotípus eaea ehlyAb stx1c stx2d No. of 

strains 

Patotype diagnosis age groups 

O2:NT +    1 EPEC persistent diarrhoea 5-24 

O26:H8  +  + 1 VTEC D+HUS 5-24 

O26:H21  + +  1 VTEC  hasmenés 0-4 

O26:NM + +   1 EPEC diarrhoea 0-4 

O26:NT + +   1 EPEC diarrhoea 0-4 

O26:NT  +  + 1 VTEC bloody diarrhoea 0-4 

O55:NM +    1 EPEC diarrhoea 0-4 

O55:NT  +   1 DEC2 blood diarrhoea 0-4 

O78:H8 +   + 1 VTEC D+HUS 0-4 

O103:NT +    2 EPEC diarrhoea 0-4 

O103:NT +    1 EPEC bloody diarroea 0-4 

O126:H25 +    1 EPEC diarrhoea 0-4 

O127:NT +    1 EPEC diarrhoea 0-4 

O145:NT +    1 EPEC diarrhoea 0-4 

O157:NM +    1 EPEC NA 0-4 

O157:H16 +    1 EPEC healthy (before had 

D+HUS) 

0-4 

ONT:NM +    2 EPEC diarrhoea 25-49 and 50-

64 

OSp:NM  +  + 1 VTEC HUS 0-4 

ONT:HNT  + + + 1 VTEC diarrhoea 25-49 

NA + +  + 11 VTEC D+HUS 5-24 

NA  +   11 DEC bloody diarrhoea 25-49 

NA +    11 EPEC diarrhoea 0-4 

NA +    11 EPEC NA 25-49 

Total 14 10 2 6 25    
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Az izolált E. coli baktérium biofilmképző képessége 48 esetben nyert igazolást. Közülük 36 

esetben nem volt kimutatható a vizsgált, egyéb patogén tulajdonságok egyike sem. Közülük 5 

esetben a beteg székletmintájából egyéb enterális kórokozót is azonosítottunk 

(Campylobacter sp. -2, S. sonnei – 1, S. Enteritidis – 1, calicivírus – 1). Megemlítendő, hogy a 

biofilmet képező E. coli-t hordozó csoportban tartozott a külföldi betegek jelentős része 

(11/18).  

A megerősített laboratóriumi surveillance időszakában a minták pozitivitása (26%)-- a 

korábbi év azonos időszakával összehasonlítva -- 5,5-szeres emelkedését mutatott. Egyéb 

enterális kórokozó került azonosításra 19 beteg esetében: Salmonella Enteritidis (4), 

Salmonella Infantis (1), Salmonella Typhimurium (1), Campylobacter jejuni (5), 

Campylobacter sp. (6), Aeromonas hydrophila (1), calicivírus (1). Öt beteg esetében 

koinfekció igazolódott: Campylobacter sp. két esetben intimin pozitív O127 EPEC és egy 

esetben O78 E. coli mellett tenyészett ki; C. jejuni mellett a széklet vegyes tenyésztében eae 

gén volt kimutatható; Salmonella Enteritidis mellett O126 E. coli tenyészett ki. 

Egyetlen esetben sem vetődött fel O104 EHEC(EAEC) baktérium okozta fertőzés gyanúja 

hazánkban.  

Adataink felhívják a figyelmet arra, hogy a megerősített laboratóriumi surveillance, azaz 

a preventív mikrobiológia működtetése indokolt. A hasmenést okozó E. coli reális 

incidenciájának ismerete a hazai laboratóriumi rendszer detektáló képesség növelésének 

egyik előfeltétele, és a hazai adatok nemzetközi szinten is támogatják a kórokozók 

elterjedésének időben történő felismerését.  

Az O104 EHEC járvány kihatásairól 

A világ és Európa egyik legjelentősebb járványa számos kérdést vetett fel, és minden 

valószínűséggel hatása még sokáig érzékelhető lesz. A járványt követően maradtak nyitott 

kérdések: megbetegedések száma miért volt olyan magas, mi az oka a nőbetegek 

dominanciájának, mi az elsődleges forrás,  mi a kórokozó reservoirja, mennyi a kórokozó-

hordozás ideje, mi a jelentősége az ESBL rezisztenciának, mekkora az infektív dózis, a 

fertőzöttek és a tünetmentes hordozók útján bekövetkező másodlagos fertőzések közvetlenül 

emberről emberre terjednek, vagy egy forrás (pl. élelmiszer) közvetítésével, miért alacsony a 

másodlagos esetek gyakorisága?  

A járvánnyal egyidejűleg nem O104 szerotípusú EHEC okozta HUS estek is előfordultak 

Európában. Ez felhívta a figyelmet a HUS esetek dignosztizálásra alkalmas gyors, szero- és 

patotípus specifikus diagnosztikai módszerek kifejlesztésének szükségességére. A STEC -- a 

legtöbb Európai Úniós ország osztályozása szerint -- veszélyes kórokozó baktérium (biosafety 
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level 3 - BSL3). Fontos ennek figyelembe vétele, mind a betegek otthoni vagy kórházi 

ellátása, mind a laboratóriumi vizsgálatok során. (A kórokozó levegő útján nem terjed, ezért 

nem szükséges HEPA filter használata.)  

Bár az emberek általában nem tulajdonítanak nagy jelentőséget a kézmosásnak, a 

személyi higiéne fokozott betartása a másodlagos fertőzések megelőzésének hatásos eszköze. 

Általában megfeledkezünk arról, hogy egy „közönséges“ hasmenéssel jelentkező 

megbetegedés kórokozója lehet fokozott virulenciájú baktérium is. A korábban ritkán 

előforduló EAEC ilyen súlyos járvánnyal kapcsolatos felbukkanása, felhívta a figyelmet arra, 

hogy a populációban cirkuláló fokozottan virulens, vagy multirezisztens baktériumok korai 

kimutatása, azaz a preventív mikrobiológia az alapja a preventív betegellátásnak, és a 

lakosság fertőzésekkel szembeni védelmét szolgáló döntések időbe történő meghozatalának. 

(24).  

Az enteroaggregatív adhézió elősegíti a Shiga toxin szisztémás abszorpcióját, melynek 

következtében emelkedik a HUS szövődmény kialakulásának valószínűsége. E járvány arra 

mutatott példát, hogy egy enterális kórokozó rejtett virulencia-profilja milyen súlyos 

következményekkel járó megbetegedéseket okozhat egyedi és populáció szinten egyaránt. 

Végül, de nem utolsó sorban említésre méltó tanulságként szolgáltak a járványt terjesztő 

élelmiszerrel kapcsolatos laboratóriumi tapasztalatok és hatósági intézkedések is. Bár a 

kórokozót detektáló módszer specifikus és érzékeny (25), a csíráztatásra használt száraz 

magból illetve a csírából történő kimutatás nehézségeket okoz. Az e minták dúsítására 

alkalmazott módszer továbbfejlesztése szükséges. 

Nyitott kérdés maradt: a járvánnyal összefüggésbe hozott élelmiszer szennyeződésének 

útja. Az európai piac nyitott, és az egyes tételek elosztási rendszere nagyon komplex. Ezek a 

magvak különféle fűszer illetve magkeverékek, félkész ételek, csíra készítmények stb. 

formájában kerülhetnek a fogyasztóhoz. Az élelmiszerek egyes gyártási tételeinek 

nyomonkövetése ezért nagy kihívást jelent. 

Nem meglepő, hogy a közelmúltban zajló járvány az újságok címlapjára került 

világszerte. A negbetegedések súlyossága, esetenként a fatális kimenetel, a kórokozó definitív 

forrásának hiánya, nyugtalanságot, esetenként pánik közeli helyzetet eredményezett az 

Európai Unió lakossága körében. A média és az újsághírek fokozták a lakosság 

bizonytalanságát a „Szuper baktérium“, „Gyilkos baktérium“ és „Szuper toxikus törzs“ 

reportjaikkal. Ezek a főcímek nem segítették a lakosság hiteles tájékoztatását és a fertőzések 

továbbterjedésének megelőzése érdekében szükséges együttműködését a hatóságokkal.  

Az újságok és a média azonban nem egyedül tehető felelőssé a nyilvánosság helytelen 

tájékoztatásáért. A spanyol uborka fertőző forrásként történt bejelentése megalapozatlan 
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volt, és  súlyos gazdasági és politikai problémákat eredményezett az Európai Unióban (bár 

STEC baktériummal szennyezett uborka forgalmazása aggályokat vet fel). Ez aláásta a 

lakosság hatóságokba vetett bizalmát és a járvány kivizsgálásához elengedhetetlenül 

szükséges nemzetközi együttműködést gyengítette. 

Az egyik legjelentősebb tanulsága e járványnak az, hogy – a kezdeti nehézségek után - 

létrejött az együttműködés és a csapatmunka az Európában működő hálózatok és az 

egészségügyi hatóságok között. Ennek eredményeként rövid időn belül rendelkezésre álltak a 

szükséges járványügyi és laboratóriumi adatok. Másrészt e járvány felhívta a figyelmet a 

hasmenést okozó E. coli (diarrhogenic Escherichia coli – DEC) fertőzések diagnosztikájának 

– még napjainkban is fennálló – problémáira.  

A vizsgálatokat végző bakteriológiai laboratóriumok protokollja nem teszi lehetővé a 

ritkán előforduló, illetve virulencia markerek kombinációval jellemezhető baktériumok korai 

felismerését. Egyrészt a virulencia tulajdonságok feno- és genotipizáló módszerei még az 

Európai Unió nemzeti referencia laboratóriumai közül sem mindegyikben állnak 

rendelkezésre. Másrészt a molekuláris módszerek rutinszerű alkalmazását még a fejlett 

európai országok egészségbiztosítási rendszere sem finanszírozza, annak ellenére, hogy ezek 

a vizsgálatok ma már a kevésbé költséges vizsgálatok közé tartoznak.  

A hasmenést okozó E. coli (DEC) baktériumok incidenciájának ismerete a jövőben 

felbukkanó járványok korai felderítését támogatja. Az erre irányuló vizsgálatok tervezése, 

koordinálása és az adatok elemzése Európai Uniós szintű feladat, mely megfelelő központi 

finanszírozás  és az alkalmazott módszerek standardizálása és harmonizálása nélkül nem 

valósítható meg eredményesen. 
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Enteroaggregative Shiga toxin producing Escherichia coli O104:H4 outbreak and its 

consequences for Europe 

Abstract: The unprecedent outbreak of Escherichia coli (STEC/VTEC) O104:H4 in Europe between 
May and August 2011 displayed several novel epidemiological, microbiological and clinical features. 
The epidemic agent possesses an unusual combination of pathogenic features typical of 
enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) together with the capacity to produce Shiga toxin 2 (stx2), 
extended spectrum β-lactamase (ESBL) and penicillinase. The Shiga toxin –producing E. coli (STEC) 
as named enterohaemorrhagic E. coli (EHEC) causative agent of bloody or non-bloody diarrhoea and 
hemolytic uraemic syndrome (HUS). The EAEC is a common pathogen causing diarrhoea in travellers 
and persistent diarrhoea in infants and young children living in development countries. In contrast to 
EHEC strains that have an animal reservoir, EAEC strains have a human reservoir. Little is known 
about the pathogenic role and epidemiological features of infections caused by strains of the hybrid 
pathotype. Enhanced the international cooperation, the microbiology findings and technical 
recommendation presented were immediately shared by the authors through EU and international 
public health and food safety laboratory alert networks. The National Center for Epidemiology (NCE) 
enhanced epidemiological and microbiological surveillance for case findings in Hungary. The National 
Reference Laboratory inside the NCE worked out a simple diagnostic tool for primary culture and 
applied it for screening together with molecular detection of specific pathogen markers. Our aim is to 
provide information for laboratories and policy makers which enables them to inspire the development 
of preventive microbiology and improve food safety in the future when new or emerging 
diarrhoeagenic E. coli (DEC) pathogens may occur in the food chain. 
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