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In vitro antibiotikum-érzékenységi 
(rezisztencia) vizsgálat

Célok:
Célzott terápia megalapozása

Járványtani felmérés (rezisztencia-monitoring)

Eltérő értékelési szempontok: 
Klinikai határérték (Clinical Breakpoint, CB) <>

Járványtani határérték (Epidemiological Cut Off 
Value, ECOFF): bármilyen alacsony szintű
rezisztencia kimutatása a baktériumban

CB >= ECOFF

Probléma: nincsenek standard CB értékek az 
állategészségügy számára



Módszerek
• Korongdiffúziós módszer: kvalitatív vizsgálat: 

Érzékeny-Mérsékelten érzékeny-Rezisztens

• nehezen validálható, jelentős szórás az 
eredményekben

• Minimális gátló koncentráció meghatározás:

• kvantitatív; több módszer, ma a ‘gold 
standard’ a mikrolemezen végzett leveshígítás 
(microbroth-dilution); 

• gyárilag készített lemezek, standardizált 
panelek és reagensek

• összehasonlítható eredmények



A készítmény kiválasztása az 
antibiotikum-terápiához

• Összetett döntési folyamat a kórelőzmény és a 
betegségre vonatkozó információk alapján

• Antibiotikum kiválasztása:
– baktériumok természetes rezisztenciája

– szerzett rezisztencia >> vizsgálat

– hatóanyagok farmakokinetikai sajátosságai

• Készítmény kiválasztása:
– alkalmazás módja (per os, iv, im, lokális)

– vivő és segédanyagok (pl. long acting stb.)

– tapasztalatok és ár



Kritikusan fontos antibiotikumok 
(CIA)

• 3. és 4. generációs cefalosporinok + 
carbapenemek

• Fluorokinolonok

• Makrolidok



Gyakoribb kórokozó baktériumok 
antibiotikum-érzékenysége



Past. multocida érzékenysége

Magas érzékenység béta-laktám antibiotikumokra



Past. multocida makrolid-
érzékenysége



Past. multocida makrolidok, 
érzékeny+mérsékelten érzékeny

Rosszul megállapított klinikai határértékek szerepe?



Actinobacillus pleuro-
pneumoniae érzékenysége

Magas érzékenység béta-laktám antibiotikumokra



E. coli diagnosztikai 
mintákból,  5 év



E. coli korcsoportonként, 2012

Széleskörű rezisztencia



E. coli diagnosztikai és 
monitoring mintákból

A  klinikai/kórbonctani pathogén izolátumok rezisztenciája sokkal magasabb



ESBL/ampC E.coli

ESBL= Extended Spectrum Beta-Lactamase

3. és 4. generációs cefalosporinokra rezisztens

Különösen nagy problémát okoz a 
közegészségügyben. 

Magyarországon sertésből (egyelőre) évi 1-2 
ESBL/ampC E. coli törzset mutatunk ki.





Salmonella törzsek érzékenysége

Jó érzékenység cefalosporinokra és fluorokinolonokra



Salmonella diagnosztikai és 
monitoring mintákból

Nem jellemző az eltérés a kétféle minta esetén



Streptococcus suis, 2012. (n=49)

Magas érzékenység béta-laktám antibiotikumokra



Campylobacter coli érzékenysége 
(monitoring)



Brachyspira spp. érzékenysége



MRSA 
(meticillin-rezisztens Staph. aureus)

• Számos országban magas prevalencia 
sertésállományokban, nagy közegészségügyi 
kockázat

• Magyarországon sporadikus észlelés, de nincs 
átfogó monitoring program. 

• 2008-ban sertés orrtampon (felmérő során): 2 
állományban

• 2010-ben sertés fül 2 törzs

• 2013-ban sertés tályog 1 törzs.



Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!


