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Az emberiség fehérje 
szükségletének forrása 



Antibiotikum felhasználás az 
állattenyésztésben 



Antibiotikum felhasználás az 
állattenyésztésben  



Miért alkalmaznak antibiotikumokat az 
állattenyésztésben? 

 Gyógyításra 

 Megelőzésre 

 Hozamnövelés céljából 



Rezisztens kórokozók terjedése 
 

Állatról            Emberre 

 

 

Emberről  Állatra 



Az állattenyésztésben a 
karbapenemek kivételével minden 
hatóanyagcsoportba tartozó 
antibiotikumot alkalmaznak 
BÉTA -LAKTÁMOK  

QUINOLONOK 

MAKROLIDEK 

COLISTIN 

AMINOGLIKOZIDOK 

TETRACYCLIN   

LINCOZAMID 

PHENICOLOK 



Salmonellosis 
•Világszerte emelkedik a hagyományos 
antibiotikumokkal szemben a rezisztens törzsek 
száma (ampicillin, co-trimoxazol, 
chloramphenicol) 

•Növekszik a quinolon rezisztens törzsek száma                                

•Megjelent a szélesspektrumú kefalosporinokkal 
szembeni rezisztencia (ESBL termelés) 

•A salmonellák képesek ezt a rezisztenciát átadni 
más bélbaktériumoknak 

  
         P.Antunes et al. Clin Microbiol Infect 2016;22:110-121 



Salmonellosis 
A non-typhoid salmonellosis az esetek döntő többségében 
antimikróbás kezelést nem igényel 

Szélső életkorokban, véráramfertőzésekben szükséges az 
antimikróbás kezelés 

Idegen test viselők (ízületi protézis, pacemaker stb.) 
kezelendők 

Csont-izületi fertőzések kezelendők 

Csökkent immunitásuak kezelendők 

Ceftriaxon illetve fluorokinolonok jönnek elsősorban 
szóba 

 

 



Salmonellosis 
•A broiler csirke fogyasztás és a tojás 
fogyasztás a fertőzés legfontosabb forrása 

•Az EU-s előírások miatt a S.enteritdis és 
S.typhi murium ferőzések száma csökken 

•Az antibiotikumokkal szemben rezisztens 
speciesek gyakrabban fordulhatnak elő a 
jövőben 

 P.Antunes et.al. Clin Microbiol Infect 2016;22:110-121 

 

  



Campylobacter jejuni et 
coli 
•Magyarországon a bakteriális enterális 
fertőzésekben már 2016-ban a  
campylobacterosis megelőzte a 
salmonellosist spp.-t 

•A campylobacteroisis miatt egészséges 
egyedekben ritkán indokolt antibakteriális 
kezelés 

•Csökkent védekezőképességűeket kezelni 
kell 

  



Campylobacter jejuni et 
coli 
•Magyarországon 2013-ban a broiler csirkehús 
24%-a tartalmazott Campylobacter spp.-t 
• C.P.A Skarp et al.Clin Microbiol Infect 

2016;22:103-109 

•Osztályunkon campylobacteriosis miatt kezelt 
betegek székletéből izolált törzsek 100%-a 
quinolon rezisztens volt. 

•Az elmúlt hetekben a betegeinkből izolált törzsek 
tetracyclin rezisztensnek bizonyultak 



Enrofloxacin a 
csirketenyésztésben 

 Fluroquinolon rezisztencia magyarázata a 
enrofloxacin alkalmazása a broiler csirkék 
tenyésztése során 

 Az Egyesült Államokban 2005-ben tiltották be a 
használatát  

 A quinolok hozzájárulhatnak más rezisztens 
kórokozók szelekciójához 

Skarp et al. Clin Microbiol Infect 2016;22:103-109 





AZ ÁLLATGYÓGYÁSZAT ÉS HUMÁN 
MEDICINA ÖSSZEFÜGGÉSE 

 REZISZTENS KÓROKOZÓK: 

MRSA (methicillin rezisztens   
         Staphylococcus aureus)  

VRE    (vancomycin rezisztens           
         Enterococcus spp.) 

ESBL termelő entrobacteriaceae 

Colistin rezisztens E.coli 
 

  



Mi a jelentősége az 

élelmiszer láncban 

előforduló rezisztens 

kórokozóknak ? 



Mi a jelentősége a MRSA-nak ? 

A methicillin rezisztens S.aureus 
valamennyi béta-laktám 
antibiotikummal szemben rezisztens 

Az egyes S.aureus klónok változó 
mértékben rezisztensek más 
antibiotikumokkal szemben is 



MRSA - TEHENÉSZETBEN 

 27 mastitises tehénből 
származó mintából és egy 
tehenész orrából izoláltak 
azonos MRSA törzset 

 A kezelés 
intramammariális 
penicillin, aminopenicillin 
és kefalosporin 

É.Juhász-Kaszanyitzky et. Al. 
Emerg.Inf.Dis. 2007;13:630 



Tőgygyulladás 

 S.aureus 
◦MRSA 

 Koag.neg.staph. 
◦S.epidermidis 

◦S.hominis 

◦S.haemolyticus 

 Bélbaktériumok 

C.Dahms et al. GMS Hygenie and Infection Control 2014;9:2196  



MRSA és az állatok 

MRSA –t hordozó 
megfertőzheti a kedvencét  

MRSA megbetegít lovat, 
macskát, kutyát 

Hordozást észleltek 
kutyáknál, macskáknál 

Dániában nem mecA gént 
hordozó MRSA 
tehenekben 



MRSA – állatokból 
emberekben 

Egy idős otthonban MRSA halmozódást észleltek 

A gondozottak kedvenc cicája hordozta a 
kórokozót 

Egy intenzív osztályon ismételten MRSA 
halmozódást észleltek 

Az egyik ápolónő – aki kutyájával egy ágyban 
aludt hozta ismételten be a kórokozót 

A kutya MRSA hordozó volt 



Németország 
272 MRSA fertőzés lovakban 17 
állatkórházból és 39 állatorvosi praxisból 
származott 

67 törzs az állatokat ellátó személyzetből 
származott 

A személyzet 19.5%-a orrhordozó volt  

 

One Haelth(2)11-17.2016. 



Ohio State Univesrsity 
Veterinary Medical Center 

 Az állatkórházban vett felületi 
mintákból és kutyákból az esetek 
többségében egy MRSA klónhoz 
tartozó törzseket izoláltak 

  
  

  

  
◦ Vector borne Zoonotic Dis. 2013(5)299-311 



MRSA - SERTÉSTENYÉSZTÉS 

HOLLANDIÁBAN, NÉMETORSZÁGBAN, 
SVÁJCBAN SERTÉSEKBŐL, 
SERTÉSZTENYÉSZTŐKBŐL, 
CSALÁDTAGJAIKBÓL IZOLÁLTAK EGY 
EDDIG HUMÁN VONAKOZÁSSAL NEM 
BÍRÓ MRSA SZEROTÍPUST 

KÓRHÁZAKBA BEHURCOLTÁK 

MINDEN S.AUREUS – HOZ KÖTHETŐ 
KÓRKÉPET OKOZOTT  



MRSA sertésekben MRSA CC398 

MRSA hordozást és 

fertőzés észleltek 

sertésekben 

MRSA ételmérgezést 

észleltek 

sertéstenyésztőknél 

Endocarditist 

Pneumoniát írtak le 

sertésekből származó 

MRSA - tól 



Ca-MRSA 
Magyarországon 

 Van adatunk zoonotikus MRSA fertőzésről? 

 A tetracyclin rezisztencia tekinthető-e indikátornak? 



VRE - SVÉDORSZÁG 
 3 BROILER CSIRKETENYÉSZTŐ 
TELEPEN A KÖRNYEZETBEN, A 
CSIRKÉK CLOACAJÁBAN VÁLTOZÓ 
DENZITÁSSAL JELEN VOLT A VRE 

 

 Nilsson O et. al. Acta Veterinaria Scandinavica 
2009;51:49 



VRE - Magyarország 
2001 és 2004 között vágott broiler csirkékből izolált 
Enterococcus törzseket vizsgáltak 

2001-ben az izolátumok 8.6% bizonyult VRE-nek 

2003-2004-ben már nem találtak VRE-t 

Az eredmény biztató volt 
 Ghidán Ágoston és mtsai. Acta Veterinariae Hungarica 2008  

Napjainkban a kórházakban mindennapos a VRE izolálása 
betegekből  

vanA pozitív a törzsek többsége 

Van-e összefüggés a broiler csirkékkel? 

Csupán a vancomycin túlhasználatáról van szó? 

 



ESBL pozitív 
bélbaktériumok 

◦ Svájcban szupermarketekben vizsgálták a fagyasztott 
csirkékben az ESBL pozitív bélbaktériumok előfordulását 

 A Magyarországról származó csirkehúsból 
származó mintákban  

 blaCTX-M-1 blashv12  ESBL pozitív E.coli-t  találtak 

 

   A.L.Zogg és mtsai. Band 158 2016. 



ESBL pozitív 
bélbaktériumok 
Egy új (ST3128) ESBL termelő Klebsiella 
pneumoniae broiler csirke tenyésztési 
láncban 

A vizsgálat során megtalálták a keltetőben, 
a keltetőből szállító teherautóban és a 
farmon 

 K.Daehre et.al Frontiers in Microbiology 2018;9:2302  

 
  

  



ESBL pozitív 
bélbaktériumok 

 ESBL termelő E.coli és a hugyúti fertőzések összefüggése 
bizonyítható 
◦ Vincent C et al. Emerg Infect Dis 2010;16:88-95 

◦ R.Bergeron et al. Emerg Infect Dis 2012;18:415-21. 

 E.coli 025:H4-ST131 és más ExPEC törzsek (ST69, ST394, 
ST95, ST10 és ST 117) egyaránt előfordulnak emberi 
fertőzésekben állatokban és húsban  

 A.R. Manges CMI 2016:22;122-129 

 Van erre hazai adatunk? 



COLISTIN 
REZISZTENCIA 
Kínában hozamnövelés céljából sertések 
colistint kaptak 

Colistin rezisztens Escherichia coli-t 
izoláltak sertésekből 

Colistin rezisztens E.coli-t izoláltak 
betegekből Kínában, USA-ban 

  





Összefoglalás 
A rezisztens, a multirezisztens kórokozók okozta 
fertőzések egyre több gondot okoznak a 
haszonállatokban és az egészségügyben egyaránt 

A rezisztens és a MDR kórokozók nem mindegyike 
humán patogén 

Az élelmiszerláncban és az állattenyésztésben 
előforduló rezisztens kórokozók azonban 
átadhatnak rezisztenciát kódoló mobilis genetikai 
elemeket a humán patogéneknek 


