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Bevezetés
Rutin mikrobiológiai ellenőrzések során „indikátor baktériumok”
jelenlétének vizsgálatával próbálunk következtetni egy fürdővíz
minőségére, és közegészségügyi kockázataira. (E.coli, S.aureus,
P.aeruginosa, coccus-szám)

Hatályos magyar jogszabályok szerinti egészségügyi kockázatot csökkentő
rendszerek:

o töltő-ürítő rendszerek

o visszaforgatott rendszerek

Az ÁNTSZ által végzett hatósági és az üzemeltető által végzett
önkontrollvizsgálatok nem tárnak fel minden kockázati tényezőt



Bevezetés

Naegleria sp.

o primer amőbásmeningitis (PAM)

o 6 fajból egy humán patogén (N.fowleri)

o egészséges fiatal felnőtteket támad elsősorban

o édesvízben szinte bárhol előfordulhat

Acanthamoeba sp.

o amőbás keratitist (AK) 8faj okozhat

o granulómás amőbás enkefalitiszt (GAME) egy faj okoz

o GAME immunszupresszáltaknál fordul elő leggyakrabban

o AK egészségeseknél is

o édesvízi termotoleráns fajok

Termotoleráns
patogén prokarióták

o Mycobacterium sp.

o Burkholderia sp.
o Chlamydia sp.
o Rickettsia sp.
o Legionella sp.



Célkitűzések

o Patogén amőbák és Legionellák gyűjtése törzsgyűjtemény létrehozása céljából
o Hatékony gyűjtési és tenyésztéses módszerek beállítása amőbák és Legionellák

kimutatására medencés fürdőkből
o Molekuláris biológiai azonosító és tipizáló módszerek (16S rDNS,18S rDNS PCR, 

mtDNS RFLP) beállítása
o Amőbák azonosítására szolgáló molekuláris biológiai módszerek fejlesztése
o Szimbiózis vizsgálata mesterséges körülmények közt tenyésztéses, FISH, PCR és 

TEM technikákkal
• A víz biotikus és abiotikus tulajdonságainak a két élőlénycsoporttal mutatott 

összefüggése, valamint ezek szimbiózisával mutatott összefüggés vizsgálata 
o Kolonizáció vizsgálata fürdőkön belül (amőbák fajszintű, Legionellák szerotípus 

szintű meghatározása molekuláris biológiai eszközökkel)
o Összefüggések keresése a termál-, ill. gyógyvíz tulajdonságai és az amőba, 

Legionella fertőzöttség között közt
o Szimbiózis vizsgálata fürdőkben: a vízminőség és az amőba-Legionella 

szimbiózis összefüggései, a szimbiózis és az amőba túlélésének összefüggése a 
fürdőkben alkalmazott ferttlenítési módszerek mellett



Mintavétel és tenyésztés
amőbák esetén

o Biofilmből törletminták alkalmazásával

a. túlfolyórács

b. medencefal

o Víztestből

Egy liter merített víz minta steril palackba

Page’s salin oldattal kiegészített NNA agar, mely 
hővel inaktivált E.coli pázsittal van fedve.

Mintavétel

Tenyésztés



Mintavétel és tenyésztés 
Legionellák esetén

o Biofilmből vett törletminták alkalmazása

a. medence fal

b. túlfolyó rács

o Víztestből vett minták alkalmazása

a. 1 liter, szűrőpapírról történő DNS kivonáshoz

b. 500 ml hagyományos tenyésztéhez

o 0,5 liter vízminta szűrése  GVPC szelektív táptalajra

Tenyésztés

Mintavétel



Módszer beállítás
Amőbák azonosítására szolgáló molekuláris biológiai módszerek

Mikroszkópos és genus specifikus 
PCR módszerek

Cél:
Egy univerzális primerrel 

molekuláris biológiai 
eszközökkel faji szintű azonosítás 

Primer páros Hőfok Eredmény

SSU1 ; SSU2 60 °C Negatív

WormI. ; sb 54 °C Negatív

SSU1 ; P1R 59 °C Negatív

SSU1 ; sb 61 °C Negatív

P1F; sb 59 °C Pozitív

FLA 63 °C Pozitív



Módszer beállítás
Amőbák azonosítására szolgáló molekuláris biológiai módszerek

P1F, sb primerek

egy esetben

Hartmannella vermiformis

további 13 esetben heterogén 
eredmény

törzsfába illesztve elkülönülő 
csoportot adott

tiszta tenyészetek estén is felemás 
eredményeket ad

FLA primerek

két esetben

amőbára pozitív

további 3 esetben heterogén 
eredmény

törzsfába illesztve illeszkedő 
csoportot adott

tiszta tenyészetek estén használható 
eredményt kaphatunk



Módszer beállítás
Amőbák azonosítására szolgáló molekuláris biológiai módszerek

o Genus-specifikus 18S rDNS alapján

o 4 genus kiválasztása identifikálás céljából
(Naegleria, Hartmannella, Acanthamoeba,
Vannella)

o A módszer előnye, hogy specifikus
eredményt kapunk

o A módszer hátránya, hogy az összes
mintára mind a 4 PCR-t le kell futtatni



Legionella izolátumok azonosítása

o Genus szintű identifikálás klasszikus mikrobiológiai eszközökkel
tenyésztéses módszerrel 

o azonosítás cisztein auxotrófia és telepmorfológia alapján

o Molekuláris biológiai azonosítás
o 16S rDNS alapján történő azonosítás (JFP/JRP)

genus szintű
o ERIC PCR – faj alatti szintű

o Szerológiai azonosítás
o Faj és faj alatti szintű 

Legionella neg. L. pneumophila Legionella 2-14

Cisztein auxotrófia vizsgálata

cisztein mentes   ciszteint tartalmazó

törtüveg telepmorfológia

Fürdővízből 
izolált 
törzsek

Filterről 
izolált 
törzsek+kont. -kont.

Marker

386bp 
nagyságú 

PCR termék



Helyszíni mintavétel eredményei

o Eddig 20 fürdőben végeztünk mintavételt, melyekben különböző egyéb anyagokkal

(jodid ion, kovasav, fluor, kálcium, magnézium) dúsított alkáli-hidrogénkarbonátos

vizet használnak a medencékhez

o A fürdőben 164 medencéből történt mintavétel, melyből 107 fertőtlenített és 57

töltő-ürítő rendszerű volt

o Legionellára 152 mintát vizsgáltunk meg

o Amőbára 164 mintát dolgoztunk fel

o Rutin bakteriológiai vizsgálatok: E.coli, P.aeruginosa, S.aureus, Coccus-szám (503

vizsgálat)

o Rutin kémiai vizsgálatok: KOI, Klorid, Nitrát, Nitrit, Ammónium, Keménység, Lúgosság, 

pH, H2O2, Dewan50, Szabad és kötött klór, Fe, Mn, Al (1501 vizsgálat)



Helyszíni mintavételek eredményei



Helyszíni mintavételek eredményei
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Biotikus paraméterek és amőba jelenlét 
összefüggésének vizsgálata:

Csíraszámok összehasonlítása amőba pozitív és negatív mintáknál, TÜ és VF 

rendszereknél (Mann-Whitney U-teszt)



Vizsg. paraméter P-érték Szignifikancia

E.coli 0,814 ns

P.aeruginosa 0,359 ns

S.aureus 0,602 ns

Coccus-szám 0,074 ns

Vizsg. paraméter P-érték Szignifikancia

E.coli 0,509 ns

P.aeruginosa 0,063 ns

S.aureus 0,359 ns

Coccus-szám 0,273 ns

Visszaforgatott medencék Töltő-ürítő medencék

Biotikus paraméterek és amőba jelenlét 
összefüggésének vizsgálata:

Csíraszámok összehasonlítása amőba pozitív és negatív mintáknál, TÜ és VF 
rendszereknél (Mann-Whitney U-teszt)



Vizsg. paraméter P-érték Szignifikancia

KOI 0,261 ns

Klorid 0,086 ns

Nitrát 0,314 ns

Nitrit 0,58 ns

Ammónium 0,346 ns

Keménység 0,304 ns

pH 0,162 ns

Vizsg. paraméter P-érték Szignifikancia

H2O2 0,813 ns

Dewan50 0,827 ns

szab.klór 0,4 ns

köt.klór 0,385 ns

össz.klór 0,285 ns

hőmérséklet 0,023 szignifikáns

alum. 0,188 ns

Lúgosság 0,226 ns

Abiotikus paraméterek és amőba jelenlét 
összefüggésének vizsgálata:

Paraméterek összehasonlítása amőba pozitív és negatív mintáknál, VF rendszereknél (t-teszt)



Abiotikus paraméterek és amőba jelenlét 
összefüggésének vizsgálata:

Paraméterek összehasonlítása amőba pozitív és negatív mintáknál, TÜ rendszereknél (t-teszt)

Vizsg. paraméter P-érték Szignifikancia

KOI 0,768 ns

Klorid 0,479 ns

Nitrát 0,53 ns

Nitrit 0,493 ns

Ammónium 0,34 ns

Keménység 0,903 ns

Lúgosság 0,06 ns

pH 1 ns

hőmérséklet 0,022 szignifikáns



Abiotikus paraméterek és amőba jelenlét 
összefüggésének vizsgálata:

Vízhőmérséklet összehasonlítása amőba pozitív és negatív mintáknál, TÜ rendszereknél (t-teszt)



Biotikus paraméterek és Legionella jelenlét 
összefüggésének vizsgálata: 

Rutin vizsgálatok során kapott csíraszámok összehasonlítása Legionella pozitív 
és negatív mintáknál, TÜ és VF rendszereknél (Mann-Whitney U-teszt)

Vizsg. paraméter P-érték Szignifikancia

E.coli 0,946 ns

P.aeruginosa 0,138 ns

S.aureus 0,936 ns

Coccus-szám 0,668 ns

Vizsg. paraméter P-érték Szignifikancia

E.coli 0,529 ns

P.aeruginosa 0,634 ns

S.aureus 0,378 ns

Coccus-szám 0,665 ns

Visszaforgatott medencék Töltő-ürítő medencék



Abiotikus paraméterek és Legionella jelenlét 
összefüggésének vizsgálata: 

Paraméterek összehasonlítása Legionella pozitív és negatív mintáknál, VF 
rendszereknél (t-teszt)

Vizsg. paraméter P-érték Szignifikancia

KOI 0,292 ns

Klorid 0,068 ns

Nitrát 0,0029 ns

Nitrit 0,031 ns

Ammónium 0,0096 ns

Keménység 0,129 ns

pH 0,01 ns

Vizsg. paraméter P-érték Szignifikancia

H2O2 0,051 ns

Dewan50 0,049 ns

szab.klór 0,59 ns

köt.klór 0,631 ns

össz.klór 0,801 ns

hőmérséklet 0,141 ns

alum. 0,665 ns

Lúgosság 0,674 ns



Abiotikus paraméterek és Legionella jelenlét 
összefüggésének vizsgálata



Abiotikus paraméterek és Legionella jelenlét 
összefüggésének vizsgálata

Paraméterek összehasonlítása Legionella pozitív és negatív mintáknál, TÜ 

rendszereknél (t-teszt)

Vizsg. paraméter P-érték Szignifikancia

KOI 0,504 ns

Klorid 0,402 ns

Nitrát 0,797 ns

Nitrit 0,027
Ns-alacsony
mintaszám

Ammónium 0,69 ns

Keménység 0,67 ns

Lúgosság 0,12 ns

pH 0,76 ns

hőmérséklet 0,61 ns



Amőbák azonosításának 
eredményei

o Mikroszkópos vizsgálatok:

Acanthamoebidae Vahlkampfiidae Vannellidae

Thecamoebidae Echinamoebidae



Amőbák azonosításának 
eredményei

o Molekuláris biológiai azonosítás 18S rDNS alapján:

Amőba 
megnevezése

Minta 
száma

Max. 
ident

A. jacobsi
822 100%

60 99%

Acanthamoeba sp.

61 96%

92 97%

85 97%

105 100%

2636 99%

2640 99%

2643 96%

Amőba 
megnevezése

Minta 
száma

Max. 
ident

Vannella sp.

85_V 99%

1444 97%

1600 98%

811 99%

822_V 88%

2651 88%

Platyamoeba sp. 92 87%

Echinamoeba sp. 2637 98%

H. vermiformis 27 99%

Amőba 
megnevezése

Minta 
száma

Max. 
ident

H. vermiformis

51 99%

34 98%

50 99%

2629 100%

2634 99%

Vahlkampfia sp.

50_N 73%

51_N 91%

814_N 93%

2629_N 91%



Filogenetikai vizsgálatok 
eredményei

o Hartmannella genus

o Echinamoeba genus

o Vannella genus

o Acanthamoeba genus

Illesztés: MEGA4 program ClustalW1,6
Szerkesztés: DAMBE v.5.0.59
Maximum likelihood A:0,36218 , 
C:0,17439, G:0,23483, T:0,22860
Outgroop: S. pombe, T.adherens



Filogenetikai vizsgálatok 
eredményei

Illesztés: MEGA4 program ClustalW1,6
Szerkesztés: DAMBE v.5.0.59
Maximum likelihood A:0,36218 , 
C:0,17439, G:0,23483, T:0,22860
Outgroop: A.comandoni, A.tubiashi



Legionellák faji szint alatti azonosítása 
molekuláris biológiai eszközökkel

• Az ERIC-PCR a genom konzervatív,
ismétlődő szekvenciáira nézve specifikus.
Ezek száma és elhelyezkedése faji szint
alatti felbontást tesz lehetővé

• Az eddig izolált minták vizsgálata során jól
elkülönülnek az egyes fürdők és
esetenként markáns különbségek vannak
a szerotípusok közt is.

• A módszer alkalmasnak tűnik a törzsek faj
alatti szintű azonosításához és a
szerotipizálással együtt az esetleges
epidemiológiai vonatkozások tisztázására
fürdők vonatkozásában is

„A” 

fürdő

„B” 

fürdő

„C” 

fürdő



Összefoglalás I.

o Mind a két csoportra beállítottuk a mintavételi és tenyésztéses eljárásokat
o Legionellák esetében genus, faji és faj szint alatti identifikáló módszereket

állítottunk be és alkalmaztunk
o Amőbák tekintetében sikerült egy olyan általános módszert beállítani,

mely alkalmas lehet amőba izolátumok identifikálására előzetes
mikroszkópos vizsgálatok nélkül is.

o Magyarország 20 termál- és gyógyfürdőjében végzett 164 mintavétel során
a minták 41,5%-a volt fertőzött amőbákkal, 15%-a pedig Legionellával.

o A töltő-ürítő medencék 47%-a, míg a fertőtlenített medencék 38%-a volt
pozitív amőbákra.

o Legionellák tekintetében a pozitív minták 53%-a meghaladta a
nemzetközileg elfogadott 1000 CFU/l egészségügyi határértéket



Összefoglalás II.

o Az amőbák jelenléte és a biotikus paraméterek közt összefüggést nem
találtunk, ami egyrészt megkérdőjelezheti a használt „indikátorok”
megfelelőségét. Míg a hőmérséklettel kapcsolatban kijelenthetjük, hogy az
amőbák többsége inkább a hidegebb vizeket kedveli.

o Legionellák tekintetében a biotikus környezeti változók közt szintén nem
találtunk összefüggést, ám az abiotikus környezeti változókkal több
esetben is

o 23 Legionella és 68 amőba törzset izoláltunk és tartunk tenyészetben

o A amőba pozitív minták 20,5%-ban volt jelen az egyik legveszélyesebb
humánpatogén amőba (Acanthamoeba sp.).

o Magyarországon eddig fürdőből nem identifikált amőbákat is sikerült
kimutatnunk. (Vannella sp., Platyamoeba sp., Echinamoeba exundans,
Hartmannella vermiformis, Thecamoebidae)



További lépések

o A két élőlénycsoport együttélésének in vitro igazolása (PCR,

FISH, TEM)

o Az abiotikus paraméterek alakulása és az amőba-prokarióta 
szimbiózis közti összefüggés vizsgálata in vitro körülmények 
közt

o Kolonizáció feltérképezése egy általunk kiválasztott fürdőn

belül mind amőbák, mind Legionellák tekintetében
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Köszönöm a figyelmet!


