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Saját baktériumflóránk szerepe a fertőzések  
megelőzésében 

Elég korán, már Pasteur idején felfigyeltek arra, hogy ártalmatlan mikro-
organizmusok bejuttatása az emberi mikroflórába jelentősen növelheti a szer-
vezet ellenállását, vagy segíthet a létrejött fertőzések kezelésében. 1877-ben 
felfedezték, hogy a lépfene bacilust közös tenyészetben könnyen el lehetett 
nyomni olyan „közönséges” bacilusokkal, mint az Escherichia coli, és megér-
tették ennek terápiás jelentőségét is. A következő század elején az orvosok 
merész próbálkozásokat tettek arra, hogy tuberkulózis, lépfene vagy diftéria-
fertőzéseket gyógyítsanak ártalmatlannak ismert baktériumok adagolásával. 
Az antibiotikumok felfedezése és látványos sikere nyomán azonban a 
„baktreioterápia” vagy a „bakterioprofilaxis” nagyrészt kiment a divatból, legfel-
jebb mint kiegészítő terápia került szóba. Egy időre úgy tűnt, hogy mind a 
nagyközönség, mind az orvosok eléggé könnyelművé váltak a baktériumokkal 
szemben – azt hívén, hogy az antibiotikumok minden ilyen fertőzés kivédésére 
alkalmasak lesznek. Elegendő volt azonban egyetlen emberöltő ahhoz, hogy 
antibiotikum-rezisztens baktériumtörzsek fejlődjenek ki, olyanok, amelyek még 
a leghatékonyabb szereknek is ellenállnak. Az orvosoknak meg kellett barát-
kozniuk azzal a gondolattal, hogy legtöbb kemoterápiás szernek viszonylag 
rövid „felezési ideje” van a hatékonyságot illetően. Ez a dilemma arra bátorít-
hatja a kutatókat, hogy újragondolják a Pasteur-féle megközelítést, és a 
baktériumok között keressenek szövetségeseket az ellen a néhány rossz-
indulatú, de rendkívül ellenálló baktériumfaj ellen, amelyek emberi és állati 
meg-betegedéseket okoznak. 

Amióta a probiotikumok ismertté váltak, gyakorlattá vált, hogy különféle 
laktobacilusokat etessenek emberekkel és állatokkal azok egészségvédő ha-
tása miatt. A probiotikus laktobacilusok fogyasztásának egyik megfigyelt pozi-
tív mellékhatása a fogszuvasodás valószínűségének csökkenése volt. A 
probiotikus kultúrákat azonban eddig más testfelületek védelmére nem al- 

 



kalmazták. Azóta próbálkozások történtek a fogszuvasodás mellett a közép-
fülgyulladás, valamint a húgyúti fertőzések ilyen módszerek szerinti megelőzé-
sére. A bíztató előzetes eredmények ellenére a módszert nem fogadták el ál-
talánosan sem gyógyító, sem megelőző terápiaként. Ennek egyik oka az lehet, 
hogy még az ártalmatlannak ismert baktériumtörzsek is okozhatnak fertőzése-
ket olyan egyénekben, akiknek az immunrendszere beteg. A kísérletezőket 
azonban nem riasztotta el a hűvös fogadtatás, a próbálkozások folytatódtak, 
és ma már egyre több eredmény gyűlik össze a három leggyakoribb gyermek-
kori fertőzés területén. Ezek a fogszuvasodás, a középfülgyulladás és a 
streptococcusok által okozott torokgyulladás. 

A baktériumhelyettesítéses terápia alapelvei 
Az olyan elérhető bőrfelületeket, mint a szájüreg, a felső légutak, az 

emésztőcsatorna és a női hüvely, a születés után nem sokkal baktériumok né-
pesítik be az egészséges egyedekben is. A mikrobakolóniák rendszeresen, 
helyspecifikusan váltják egymást, és kialakul a „bennszülött” baktériumok 
olyan rendszere, amely stabilan, a környezethez alkalmazkodva jelen van a 
szervezetben. Ezeket nevezik normális mikroflórának, és ezek a baktériumok 
jelentik a test első védelmi vonalát. A mi egészségünk e baktériumoknak is 
alapvető érdeke, hiszen az egészséges emberi szövetek jelentik számukra az 
ideális élőhelyet. 

1. táblázat 
Terápiában alkalmazható effektor törzsekkel szembeni  

kívánalmak 
 

Specifikus aktivitást mutat a leküzdendő fertőző baktériumokkal szemben, de nem károsítja 
különösebben a normál mikroflórát 

Őshonos az adott környezetben vagy ökoszisztémában és ott szaporodni képes – de máshol 
nem 

A befogadó fajtára nézve nem kórokozó vagy erre csak kis hajlamot mutat 

Érzékeny a csekély rizikójú antibiotikumokkal (pl. penicillinnel) szemben, tehát később eltá-
volítható, ha szükségesnek mutatkozik 

Könnyen terjeszthető és kereskedelmi célra stabil formában előállítható 

Könnyen azonosítható az „őslakos” mikroflórán belül 

A gazdaszervezetben nem okoz szisztémás toxicitás vagy immunérzékenyítést, nem vezet 
ellenálló mikroorganizmusok szelekciójához 

Sokáig fennmarad a gazdaszervezet szöveteiben, hogy hosszú távú védelmet nyújtson 

 



 

2. táblázat 
Baktériumhelyettesítéses terápiában potenciálisan  

felhasználható effektor törzsek 
 

Betegség Effektor Inhibitor 
Fogszuvasodás S. mutans JH1000 és származékai mutacin 1140 
 L. rhamnosus GG nem ismert 
 S. equi zooepidemicus alfaj zoocin A 
 S. salivarius TOVE-R nem ismert 
 E. faecalis bakteriocin 
Középfülgyulladás S. sanguinis, S. mitis, S. oralis keveréke nem ismert 
Streptococcus által  
okozott torokgyulladás 

S.salivarius K12 A2 és B salivaricin 

 S. sanguinis és S. mitis keveréke nem ismert 
 
 
A baktériumhelyettesítéses terápia lényege az, hogy a normális 

mikroflórán belül viszonylag ártatlan „effektor” baktériumokat helyeznek el, 
amelyek megakadályozhatják a fertőző baktériumok elszaporodását anélkül, 
hogy megzavarnák a mikrobiális ökoszisztéma egyensúlyát. Az „effektor” tör-
zsekkel szembeni kívánalmakat az 1. táblázat foglalja össze, míg a három em-
lített fertőzéstípus esetében használt effektor törzseket a 2. táblázat mutatja 
be. A védelem mechanizmusa nem minden esetben ismert, de feltételezik, 
hogy az effektor törzsek jobban tapadnak a felületekre, ezért hatékonyabban 
küzdenek a tápanyagokért, de az is lehet, hogy az effektor baktérium olyan 
anyagokat termel, amelyek károsítják az esetleges versenytársakat (de önma-
ga rezisztenciát mutat velük szemben). Ezek az anyagok nem szükségképpen 
specifikus hatásúak (pl. savak, hidrogén-peroxid). Fejleszthetnek olyan anya-
gokat is (ún. bakteriocinokat), amelyek más, hozzájuk viszonylag közel álló 
baktériumokkal szemben hatékonyak. A következőkben az egyes fertőzések 
megelőzésére vonatkozó baktériumhelyettesítési módszerekre vonatkozó ada-
tok találhatók. 

Fogszuvasodás 
Sok évtizedes kutatás alapján kimondható, hogy a fogszuvasodás fő oko-

zói a S. mutans és kisebb mértékben a Streptococcus sobrinus. Ezek a mu-
táns Streptococcus (MS) törzsek azért különösen hatékonyak a fogszuvaso-
dásban, mert a tápanyag szénhidrátjaiból nagy mennyiségű savat fejleszte-
nek, és olyan sejten kívüli elágazó poliszacharidokat (glukánokat) képeznek, 
amelyek segítenek abban, hogy a képződő savas anyagok ott maradjanak a 
plakkokon. A fogszuvasodás savas elmélete szerint a fejlődő savak (elsősor-



 

ban a tejsav) okozzák a fogszuvasodást. A szájüreg pH-ja olyan minimumér-
ték alá csökken, ami alatt megindul a zománc és a dentin ásványi anyagainak 
oldódása. Az ily módon meggyengült fogfelület végül kilyukad, és már orvosi-
lag kezelendő probléma alakul ki. A baktériumhelyettesítési terápia fejlesztése 
azzal indult, hogy először megpróbáltak olyan törzseket keresni, amelyek vi-
szonylag nem ártalmasak, és gátolják az MS törzsek növekedését. Sajnos két 
enterococcus kivételével (az S. salivarius és a Streptococcus equi zooepide-
micus alfaja) a legerősebb gátló hatást egyéb MS törzsek mutatták. A kutatá-
sok egy másik iránya abból indult ki, hogy az MS törzsekhez tartozó kevésbé 
virulens fajták feltehetőleg ugyanazokat az ökológiai fülkéket foglalják el, mint 
a fogszuvasodást leginkább kiváltó törzsek. Ezt az is alátámasztotta, hogy 
olyan esetekben, ha valaki már rendelkezik „őslakos” MS törzsekkel, azt na-
gyon nehéz átfertőzni. Ilyen átfertőzésnek kicsi az esélye, legfeljebb a fogak 
kibújásakor fordul elő, amikor is a gyermek általában annak az MS törzseivel 
fertőződik, aki ellátja. Ez alkalmas időpont lehet az effektor törzsekkel való „át-
fertőzésre” is. Feltételezték azonban, hogy a kolonizáció még jobban sikerül-
het egy olyan természetesen előforduló, vagy genetikailag módosított törzzsel, 
amely az MS törzsek növekedését gátló anyagokat termel. Ezért kezdtek el az 
S. mutans JH1000 mutánsával és ennek tetraciklin-rezisztens változatával 
dolgozni. Az e törzs által termelt anyagok in vitro sok Gram-pozitív baktérium 
fejlődését gátolták, köztük egy kivétellel a 125 vizsgált MS törzsét is. E törzs 
számos más mutánsával is sikerült demonstrálni, hogy a kolonizáció és az 
anti-MS anyagok képződése között közvetlen összefüggés van. Egy esetben 
kimutatták, hogy a JH1005 törzs egyszeri bejuttatás után 14 évig fennmaradt 
egy személyben és hatékonyan meggátolta a többi S. mutans törzs elszapo-
rodását. Ezzel a törzzsel azonban az a baj, hogy maga is savakat képez, tehát 
potenciálisan hozzájárul a fogszuvasodáshoz. Megpróbálkoztak azzal is, hogy 
csökkentsék a potenciális effektor törzsek fogszuvasodást elősegítő hatását 
pl. azzal, hogy kevesebb glukánt képző mutánsokat kerestek, de ezek nem 
tudnak hatékonyan versenyezni a többi MS törzzsel, mert kevésbé tapadnak a 
felületre. Ezután megpróbáltak olyan mutánsokat azonosítani, amelyek keve-
sebb savat képeznek, de pl. a Streptococcus rattus MS faj esetében a laktát-
dehidrogenáz (LDH) enzim mutációja halálosnak bizonyult. Ezt a hiányt úgy 
pótolták, hogy egy alkoholdehidrogenázt kódoló Zygomonas mobilis gént vittek 
be az LDH-hiányos törzsbe. Előállítottak egy BCS3-L1 konstrukciót úgy, hogy 
először a Z. mobilis génjét vitték be a JH1140 törzsbe, majd delécióval eltávo-
lították az össze LDH gént. Az így előállított törzs kevés savat, de sok ún. 
mutacint termelt, ami megakadályozza az MS törzsek elszaporodását. Marad-
tak azonban még megoldandó problémák: 

– A BCS3-L1 erősebb plakk-képződést okoz in vitro körülmények között, 
mint a JH1140, ami egy pH-függő jelenségnek látszik, ezért in situ a 
glukánképződés kismértékű növekedése várhatóan nem okoz erősebb 
plakkosodást. 



 

– Nem valószínű, de előfordulhat, hogy az LDH-t nem termelő törzs visz-
szamutál a vad változatra, és így potenciális veszély jelenthet (hiszen 
erősen kompetitív és fogszuvasodást elősegítő törzs jöhetne létre). Ezt 
a lehetőséget további genetikai módosítással kívánják megakadá- 
lyozni. 

– A 1140 törzs által termelt mutacin állatokkal és emberrel szembeni to-
xicitását közvetlenül nem tesztelték, de szerkezete nagyon hasonló 
egy fatartósításra már évek óta használt anyaghoz, és ilyen törzsekkel 
kolonizált patkányokon nem tapasztaltak semmilyen elváltozást. 

– A BCS3-L1 jó mutacintermelése és eltérő fermentációs viselkedése 
felboríthatja a helyi mikroflórát, más patogén (fertőző) szervezetek el-
szaporodását is eredményezheti. A megfigyelések azonban azt mutat-
ták, hogy a mutacin inhibíciós hatása meglehetősen specifikus az MS 
törzsekre, a mikroflóra egyéb komponenseire nem volt veszélyes. Ez 
különös ellentétben állt az in vitro észlelt széles körű aktivitással. 

Középfülgyulladás 
Az akut középfülgyulladás az egyik leggyakrabban előforduló bakteriális 

fertőzés az 1–2 éves gyermekeknél, amelynek kialakulásában általában a 
Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenzae, néha pedig a Mo-
raxella catarrhalis és az S. pyogenes vesz részt. A baktériumok általában az 
orrgaratból az Eustach kürtön át jutnak be a középfülbe. Sok gyermek különö-
sen érzékeny az ilyen fertőzésekre, ezért gyakran megelőző antibiotikum-
terápiát javasolnak számukra. Ennek azonban megvannak a maga hátrányai – 
egyrészt az egyre több antibiotikum-rezisztens törzs megjelenése miatt, más-
részt azért, mert az „őshonos” baktériumflóra kipusztítása ugyancsak megnö-
velheti a kórokozók elszaporodását. Sok vizsgálat kimutatta, hogy a középfül-
gyulladásra kevésbé érzékeny, egészséges gyermekekben több az alfa-
streptococcus, mint az arra érzékenyekben. Orrcseppben öt olyan Strepto-
coccus törzset (két Streptococcus sanguinis, két Streptococcus mitis és egy 
Sterptococcus oralis) adagoltak gyermekeknek, amelyeknél kimutatták az in 
vitro gátló hatást a középfülgyulladást okozó baktériumok szaporodásával 
szemben. A placebót is alkalmazó kettős vakpróbával végzett kísérletekben 
szignifikánsan csökkent a fertőzések valószínűsége. A hatóanyagot és a pla-
cebót tartalmazó orrcsepp alkalmazás előtt 10 napos antibiotikum-kezelést 
alkalmaztak az eredeti állapot egységesítése érdekében. Ha azonban kiinduló 
antibiotikum-terápia nélkül alkalmazták az orrcseppeket, nem csökkent jelen-
tősen a középfülgyulladást okozó baktériumok mennyisége. Ez arra utal, hogy 
az antibiotikum-kezelésnek is lehet szerepe a sikeres kolonizációban. A véde-
lem mechanizmusa sincs még kellőképpen tisztázva, és a jövőben meg kelle-
ne vizsgálni az öt különböző törzs védőhatásának tartósságát. 

 



 

Streptococcus által okozott  
torokgyulladás 

Az akut S. pyogenes fertőzésekhez kapcsolódó nem gennyedő reumás 
láz és az akut glomerulonephritis továbbra is szedi áldozatait az erre érzékeny 
populációkban (elsősorban gyermekek között és a zsúfolt, stressznek kitett 
környezetben lakók között). A „húsevő” baktériumok megjelenése és az általuk 
okozott toxikus sokkhatás arra hívják fel a figyelmet, hogy több figyelmet kell 
szentelni a S. pyogenes elleni harcnak. Jelenleg nem ismert immunizálási 
módszer az S. pyogenes ellen, ezért a fertőzésnek kitettek esetében csak an-
tibiotikum profilaxis ajánlható. Ennek is vannak hátrányai: az antibiotikumok 
drágák, hátrányos hatásaik is lehetnek a szervezetre, felborítják a mikroflóra 
egyensúlyát és erősítik a rezisztencia kialakulásának veszélyét. A baktérium-
helyettesítéses terápia ökológiailag kedvező alternatívát kínálhat. Sokat vizs-
gálták a szájüregben előforduló streptococcusok esetleges gátló hatását a S. 
pyogenes szaporodására. A torokgyulladásra érzékeny gyermekek torokvála-
dékában bizonyos baktériumokból kevesebb fordul elő, mint az arra nem érzé-
kenyekében. Azt gyanítják, hogy bizonyos S. salivarius törzsek által termelt 
pantoténsav-antagonista hozzájárulhat az S. pyogenes elleni védelemhez. Az 
S. salivarius a szájüregben előforduló baktériumok közül a legártatlanabb, 
nem okoz semmilyen fertőzést, és előfordul a nyelvgyökön és a torokban is. 
Az S. salivarius fajok mintegy 45%-a gátolja a streptococcusok növekedési 
gátlásának vizsgálatánál indikátorként használt 10 törzs szaporodását. Kimu-
tatták, hogy a baktériumok által termelt salivaricin A és B anyagok okozzák a 
szaporodásgátló hatást. Egy cég Új-Zélandon kitenyésztett és forgalomba ho-
zott egy K12 nevű törzset, amely nagy mennyiségben termeli ezeket az 
anyagokat, és így hozzájárulnak a torok védelméhez. Ezzel az egyszerű, olcsó 
és viszonylag specifikus módszerrel jelentősen csökkenteni lehet a torokgyul-
ladás és a reumás láz visszatérésnek veszélyét. Ha tekintetbe vesszük a halá-
lozások csökkentésének lehetőségét és a megtakarítható egészségügyi költ-
ségeket, sokkal több erőfeszítést kellene tenni más akut streptococcus fertő-
zések hasonló stratégiával történő megelőzésére. 

A helyettesítéses terápia előnyei 
A módszer elterjedésének egyik fontos komponense az, hogy a fogyasz-

tók egyre jobban igénylik a természetes megelőzési és gyógyítási módszere-
ket. A széles hatásspektrumú antibiotikumok parenterális adagolása sok olyan 
baktériumot is elpusztít, amelyek „őslakosok” a szervezetben, és a baktérium-
flóra elpusztítása más fertőzések kialakulását is éppúgy elősegítheti, mint a 
rezisztens törzsek kialakulását. Az adott baktériumokra nézve specifikus „el-
lenanyagot” (szaporodást gátló anyagot) termelő baktériumok alkalmazása 
sokkal hatékonyabb. A normál mikroflórán belül megtermelt effektor baktériu-



 

mok jóval kisebb valószínűséggel tesznek kárt a szervezetre nézve hasznos 
baktériumokban. Az effektor törzsek által termelt anyagok szűk spektrumú an-
tibiotikus hatást mutatnak, és olyan kis koncentrációban képződnek, hogy ha-
tásuk csak az adott szervre vagy szervrészletre terjed ki. A természetesen elő-
forduló effektor törzsek bejuttatása tulajdonképpen nem más, mint egy a ter-
mészet által is használt stratégia tudatos alkalmazása. Ezzel az eljárással ol-
csón és hosszú távon alakíthatunk ki védelmet bizonyos fertőző baktériumok-
kal szemben. Hacsak nem ütközik a felhasználók ellenállásába, a génsebé-
szettel olyan esetekben is kialakíthatók megfelelő baktériumtörzsek, ahol ter-
mészetes eredetű effektor törzseket nem sikerül izolálni. 

Az eljárás nehézségei és veszélyei 
Az egészséges emberi szervezetben kialakuló mikroflóra mind mennyi-

ségi, mind minőségi szempontból meglehetősen stabil, hiszen egy kialakult 
egyensúlyról van szó, amely megakadályozza idegen baktériumok elszaporo-
dását a szervezetben. Ez az egyensúly azonban időről időre felborul, legin-
kább egy széles hatásspektrumú antibiotikum alkalmazása után, de megtör-
ténhet drasztikus étrendi, hormonális vagy egyéb fizikai változások után is. Ha 
valamelyik baktériumfaj populációja túlságosan lecsökken, átfertőzésre kerül-
het sor, és egy olyan másik baktériumfaj szaporodhat el, amely addig aláren-
delt helyzetben volt. A baktériumflóra nagy stabilitása azt is megnehezítheti, 
hogy új effektor fajokat vigyünk be a rendszerbe. Nincs is esély az új faj meg-
honosodására, hacsak nem nagyon versenyképes a többiekkel szemben. Egy 
másik módszer az effektor törzsek bevitele a baktériumflóra kialakulása előtt 
(perinatális körülmények között), vagy antibiotikum-kezelés után. Az antibioti-
kus hatású törzsek tartós fenntartása azonban nem lesz könnyű feladat. Az a 
többletenergia, amelyet egy adott ökoszisztémában az effektor törzsek az an-
tibiotikumok előállítására fordítanak, hátrányt jelent a velük versenyben levő 
törzsekkel szemben, így azok előbb-utóbb kiszorítják őket. Természetesen 
annak is megvan a veszélye, hogy ezekkel a természetes védőanyagokkal 
szemben is kifejlődhetnek rezisztens fertőző törzsek. Az is veszélyt jelenthet, 
hogy pl. immunszuppresszált, immunhiányos vagy egyéb szélsőséges hatás-
nak kitett környezetben még a legártatlanabb effektor törzs is okozhat fertő-
zést. Ezt a veszélyt leginkább azzal lehet csökkenteni, ha megelőzésre első-
sorban természetesen előforduló effektor törzseket alkalmazunk. 

A jövő lehetőségei 
A probiotikus törzsek bélflóra-helyettesítő hatásának felismerése és al-

kalmazásának elterjedése után egyre több figyelmet fordítanak a baktérium-
helyettesítési módszer betegségmegelőző potenciáljára. A kemoterápiával 
szemben ez ökológiai szempontból kedvezőbb és specifikusabb megoldásnak 



 

tűnik sok bakteriális fertőzés esetében. További erőfeszítések szükségesek 
azonban az effektor törzsek jobb megismerése (esetleg módosítása), in vitro 
tenyésztése és a mikroflórán belüli stabilitásuk növelése érdekében. 

 
(Bánhegyiné Dr. Tóth Ágnes) 
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Röviden… 

Nyomás az EU-ra a GM-élelmiszerek engedélyezéséért 
Az USA rá akarja bírni az Európai Uniót genetikailag módosított (GM) 

élelmiszerek elfogadására, amitől a környezetvédők egyaránt féltik a lakosság 
és a környezet egészségét. 

A kereskedelem képviselőinek álláspontja szerint viszont az USA kormá-
nyának kezdeményeznie kellene a Világkereskedelmi Szervezetnél (World 
Trade Organization, WTO), hogy az érje el az EU-ban a biotechnikai termékek 
moratóriumának feloldását, amely 1998 októbere óta van érvényben. 

A kitiltó intézkedés arra hivatkozik, hogy a szabadon termesztett GM-
termények megfertőzhetik a sarjadó hagyományos haszonnövényeket. Ilyen 
fertőzésre már van példa a világ más részén: 2001-ben a Nature natív kukori-
ca GM-változatok által Mexikóban bekövetkezett „elszennyeződéséről” szá-
molt be. 

Az amerikai „A Föld barátai” csoport igazoltnak látja az EU moratóriumát, 
mivel szerintük a módosítás technológiája megfelelő kipróbálás hiányában fe-
nyegeti környezetünket. Termékei Európában népszerűtlenek, és az EU he-
lyesen teszi, ha ellenáll az USA kereskedelempolitikai próbálkozásainak. 

Az a vélemény is napvilágot látott, hogy az EU GM-ügyben elfoglalt állás-
pontja megfosztja a szegény népeket mindazon élelmiszerekből, amelyekre 
szükségük volna, mivel egyes afrikai országok egységesen kerülik a GM-
termékeket. Az európai tudományellenes politika ugyanis állítólag annyira 
megzavarta az állami vezetőiket, hogy meg nem eszik, amit az USA-ban min-
denki fogyaszt és GM-behozatal (vagy akár termesztés) helyett inkább éhezte-
tik népüket. Ez pedig már igen súlyos geopolitikai fejlemény. 

 
(Chemistry and Industry, 2003. 2. sz. jan. 20. p. 4.) 


