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I. Bevezetés 

 

I.1. A Klebsiella pneumoniae taxonómiája 

A Klebsiella pneumoniae az Enterobacterialaes rendbe, ezen belül az Enterobacteriaceae 

családba, ezen belül pedig a Klebsiella nemzetségbe sorolható. A nemzetség nevét V. Trevisan adta, 

Edwin Klebs német mikrobiológus tiszteltére (Brisse et al., 2006). Az első Klebsiella pneumoniae 

törzset 1882-ben Friedlander izolálta egy pneumoniában elhunyt beteg tüdejéből, melyet eleinte 

Friedlander-féle bacillusnak neveztek, majd az izolátum új neve, 1886-ban  Klebsiella lett (Vuotto et 

al., 2014). 

A Klebsiella pneumoniae fajok három alfajba sorolhatók: K. pneumoniae subsp. pneumoniae, 

amely leggyakrabban humán húgyúti fertőzéseket és pneumoniát okoz; K. pneumoniae subsp. 

ozaenae, amely krónikus orrgarat gyulladást, valamint hörgőgyulladást okoz; és K. pneumoniae 

subsp. rhinoscleromatis, amely pedig krónikus felsőlégúti orr-szklerómát (rhinoscleromát) okoz 

(Renois et al., 2011).  

 

I.2. A K. pneumoniae morfológiája, biokémiai tulajdonságai, tenyésztése és előfordulása 

A K. pneumoniae pálcika alakú, 1-2 µm hosszú és 0,5-0,8 µm szélességű, fakultatív anaerob, 

Gram-negatív baktérium. Csillóval nem rendelkezik, így aktív mozgásra nem képes. Spórát nem 

képez. Általában tokot képez, amely szénhidrát dús közegben nyálkás burokként veszi körbe a 

telepeket (Czirok et al., 1999; Podschun és Ullmann, 1998).  

Az Enterobactreiaceae családon belül a fajok elkülönítése főként biokémiai tulajdonságaik 

alapján történik. A K. pneumoniae speciesbe indol és oxidáz negatív; adonit pozitív; citrátot, 

malonátot és ureázt termelő; aktív mozgást nem végző törzsek tartoznak. A laktózt és a szacharózt 

bontják; lizin-dekarboxilázt termelnek, de ornitin-dekarboxilázt és arginin-dihidrolázt nem képeznek. 

A legtöbb cukorból savat és gázt képeznek (Czirok et al., 1999; Podschun és Ullmann, 1998). Az 

Enterobacteriaceae család tagjainak elkülönítése, a biokémiai tulajdonságaikon kívül, antigénjeik 

alapján is lehetséges. A legfontosabb antigének a sejtfalat alkotó lipopoliszacharid vagy LPS (O), a 

tok (K) és a csilló (H) antigének. Az LPS minden Gram-negatív sejtben megtalálható, amely hordozza 

a szerocsoportot meghatározó O-specifikus oldalláncot. A tok és a csilló antigének megléte részben 

faj, részben pedig törzsfüggő (Pál, 2013). 

A K. pneumoniae minimál táptalajokon jól tenyészthető, agar táptalajon szürkés-fehéres színű 

telepeket képez. Tenyésztési hőmérséklete 37°C. Véres agaron fehéres színű, nem hemolizáló 

telepeket (1. ábra), míg eozin-metilénkék táptalajon rózsaszín, domború telepeket képez. Jól tűri a 

kiszáradást, szobahőmérsékleten akár hónapokig is életképes (Czirok et al., 1999). 
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A Klebsiella fajok számos helyen előfordulhatnak, ubikviter szervezetek. Szaprofitákként 

megtalálhatók a talajban, a felszíni és szennyvizekben, valamint növények felületén. Gyakran 

előfordulnak különböző emlősök nyálkahártyájának felületén is, például emberek, lovak és sertések 

nyálkahártyáját képesek kolonizálni. Az emberben szaprofitaként jelen lehet a béltraktusban és az 

orrgaratban. Egyes tanulmányok szerint a székletminták 5-38%-ban, az orrgarat minták pedig 1-6%-

ban tartalmazzák ezt a baktériumot. Mivel a Gram-negatív baktériumok számára a humán 

bőrfelületek nem biztosítanak megfelelő növekedési körülményeket, ezért általában csak tranziens 

tagjai a bőrflórának (Podschun és Ullmann, 1998). Kórházi körülmények között azonban a Klebsiella 

fajok kolonizációs rátája drasztikusan megnő, amely arányos a kórházban eltöltött idővel (Davis és 

Matsen, 1974). Egyes tanulmányok szerint a kórházban ápolt betegek székletében 77%, orrgaratban 

19%, a páciensek kezén pedig 42% a Klebsiella fajok előfordulási aránya (Podschun és Ullmann, 

1998).  

 

 

 

1. Ábra: K. pneumoniae telepek morfológiája véres agar táptalajon, 24 órán keresztül, 37°C-on, aerob 

körülmények között tenyésztve (Forrás: www.microbiologyinpictures.com). 

 

I.3. A Klebsiella pneumoniae által okozott fertőzések 

A K. pneumoniae az egyik legfontosabb opportunista patogén, amely egyes tanulmányok 

szerint az összes nozokomiális fertőzés mintegy 10%-át teszi ki (Jarvis et al, 1985; Spencer, 1996). 

A K. pneumoniae képes csaknem az összes humán szervet megfertőzni, ennek ellenére mégis a 

legtöbb esetben húgyúti fertőzéseket (húgyhólyaggyulladás, vesemedence gyulladás, vesetályog) és 

légúti infekciókat (gócos tüdőgyulladás, lebenyes tüdőgyulladás, hörgőhurut) okoz (Struve és 

Krogfelt, 2004). A K. pneumoniae ezen kívül, sebfertőzéseket és véráramfertőzéseket (Magill et al., 

2014), továbbá hasűri fertőzéseket (májtályog, epegyulladás, hashártyagyulladás) és központi 

idegrendszeri infekciókat (meningitis, agytályog) idéz elő (Bennett et al., 2015). 
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Az Escherichia coli után a K. pneumoniae a leggyakoribb kórokozó, mely katéterhez köthető 

húgyúti infekciókat okoz. A húgyúti fertőzés átterjedhet a vesékre és így véráramfertőzés útján 

szisztémás fertőzés kiindulópontja lehet (Warren, 2001).  

Néhány epidemiológiai tanulmány rámutat arra, hogy a K. pneumoniae fertőzéseket nagyon 

sok esetben gasztrointesztinális kolonizáció előzi meg, így vélhetően ez a legfontosabb rezervoárja a 

baktérium továbbadásának (Montgomerie, 1979). 

 

I.4. A Klebsiella pneumoniae legfontosabb virulencia faktorai 

A K. pneumoniae patogenitását számos virulencia faktor határozza meg, amelyek legyőzik a 

gazdaszervezetben indukált immunreakciókat és fenntartják a fertőzést. El Fertas-Aissani és 

munkatársai (2012) szerint a K. pneumoniae izolátumok patogentását a következő virulencia faktorok 

határozzák meg: fimbriák és biofilm képzés, vaskötő képesség és sziderofor termelés, 

szérumrezisztencia és lipopoliszacharidok, valamint tok poliszacharidok és hipermukoviszkozitás. 

 

I.4.1. Fimbriák és biofilm képzés 

A kolonizáció első és legfontosabb lépése a baktériumok gazda szervezethez való 

kapcsolódása, vagyis adhéziója. Az adhezinek leggyakrabban hemagglutininek, amelyeket a 

sejtfelszínen található fimbriák hordoznak. A fimbriák akár 10 µm hosszúságúak is lehetnek, 

átmérőjük pedig 1-11 nm között változhat. Globuláris protein alegységekből épülnek fel, melyek 15-

26 kDa méretűek (Podschun és Sahly, 1991). Két fő típusuk különíthető el: I-es és III-as típusú 

fimbriák. A legtöbb Enterobacteriaceae családba tartozó faj rendelkezik I-es típusú fimbriával 

(Klemm és Schembri, 2000). Az I-es típusú fimbriák mannóz tartalmú receptorhoz kötődnek és 

mannózzal kompetitív módon gátolhatók, ezért mannóz-szenzitív fimbriáknak is nevezik ezeket. A 

Saccharomyces cerevisiae W303 törzset agglutinálják (Schembri et al., 2005). Az I-es típusú fimbrát 

a fimH-1 gén kódolja (El Fertas-Aissani et al., 2012). Az I-es típusú fimbriák részt vesznek a K. 

pneumoniae izolátumok uroepithel sejtekhez való adhéziójában (Fader et al., 1988) és fontos 

szerepük van a húgyúti infekciók kialakításában (Struve et al., 2009). 

A klinikai K. pneumoniae törzsek 85%-a rendelkezik III-as típusú fimbriával, ezek az 

úgynevezett mannóz-rezisztens fimbriák, amelyek csak a csersavval kezelt vörösvértesteket 

agglutinálják (Przondo-Hessek és Pulverer, 1983). A III-as típusú fimbriák részt vesznek a biofilm 

képzésben, mivel segítik a baktériumok megtapadását különböző szerves és szervetlen felületeken 

(Di Martino et al., 2003). Így a III-as típusú fimbriáknak fontos szerepük van a biofilm-asszociált 

infekciók során, legfőképp immunhiányos, vizelet- és érkatéteres betegek esetén. Ez a fimbria típus 

részt vesz a K. pneumoniae izolátumok adhéziójában vese, tüdő és húgyhólyag szövetekhez (Schroll 

et al., 2010). A III-as típusú fimbriát az mrk géncsoport kódolja, a fimbria nyaláb egy kisebb MrkD 
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alegységből és egy nagyobb MrkA alegységből áll. Az mrkJ gén egy foszfodiészterázt kódol, amely 

fontos szabályozója az mrkA gén expressziójának (Johnson és Clegg, 2010). 

 

I.4.2. Vaskötő képesség és sziderofor termelés 

Az Enterobacteriaceae család által termelt szideroforok kis molekulasúlyú vaskelátorok. 

Podschun és Ullmann (1998) publikációja szerint két fő típusuk ismert: a fenolát típusú szideroforok 

(pl. enterobaktin) és a hidroxamát típusú szideroforok (pl. aerobaktin). A klinikai K. pneumoniae 

izolátumok legtöbbje termel enterobaktint (Podschun et al., 1993), de csak kis százalékban termelnek 

aerobaktint (Vernet et al., 1992). Az enterobaktint az entB gén kódolja, az aerobaktint pedig az iutA 

gén kódolja (El Fertas-Aissani et al., 2012). Újabb kutatások szerint egy harmadik típusú sziderofor 

is termelődik a K. pneumoniae törzsekben, ez a yersiniabaktin (Koczura et al., 2002), de ennek 

szerepe még tisztázatlan a patogenezisben.  

 

I.4.3. Szérumrezisztencia és lipopoliszacharidok 

A vérszérum baktericid hatását a komplemet rendszer adja. Ennek szerepe, hogy komplement-

mediált lízist okoz, valamint szerepe van az opszonizáció és fagocitózis folyamataiban, továbbá 

fontos a gyulladásos folyamtok szabályozásában is. A komplement rendszer proteinek a baktériumok 

membránján felhalmozódnak és létrehozzák az úgynevezett membrán károsító komplexet (membrane 

attack complex, MAC) a komplement kaszkád aktiváció során. A kórházból izolált Gram-negatív 

baktériumok különböző védekező mechanizmusokat fejlesztettek ki a szérum baktericid hatása ellen, 

így legtöbbjük szérum-rezisztens (Podschun és Ullmann, 1998). 

A K. pneumoniae izolátumok legfontosabb virulencia faktorai közé tartoznak a 

lipopoliszacharidok (lipopolysaccharides, LPS), amelyek a sejtfal külső membránjának alkotórészei. 

Az LPS molekula kívülről befelé haladva három egységből áll: O-specifikus oldalláncok, mag vagy 

más néven core (R), és lipid A. Az O-specifikus oldalláncok a Gram-negatív baktériumok fő felszíni 

antigénjének meghatározására alkalmasak, ez az úgynevezett O-szerotipizálás. K. pneumoniae 

törzsek esetén napjainkig kilenc O-antigén típust azonosítottak (Follador et al., 2016), ezek közül az 

O1 a leggyakoribb. Az O-antigén legfontosabb szerepe a baktérium védelme a komplement rendszer 

által mediált lízistől (Hansen et al., 1999). A mag vagy más néven core (R) rész köti össze a lipid A-

t és az O-specifikus oldalláncot. Két részre osztható: belső mag és külső mag. A lipid A rész, egy a 

sejt belseje felé irányuló hidrofób struktúra, ez az endotoxin. Ezt az endotoxint a szérum LPS kötő 

fehérje (LPS-binding protein, LBP) szállítja a célsejtjeihez: a mononukleáris fagocita rendszer 

sejtjeihez, a neutrofil granulocitákhoz, a B-limfocitákhoz és a vérlemezkékhez. Az endotoxin a 

célsejtek felszínén található TLR4 és CD14 receptorokhoz kötődve aktiválja a makrofágokat, az IL-

1, IL-6 és TNF-α termelést, valamint másodlagos mediátorok termelését (Long et al., 2012). A 
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válaszreakció kimenetelét döntően befolyásolja a szervezetet stimuláló endotoxin mennyisége. 

Nagyon kis mennyiségű endotoxin hozzájárulhat az egészséges immunrendszer fejlődéséhez, például 

a bél normál flórájában előforduló baktériumoknak köszönhetően. Nagyon nagy mennyiségű 

endotoxin hatására a gazdaszervezetben fellépő gyulladásos reakciók szisztémássá válhatnak. A nagy 

mennyiségű citokin-felszabadulás miatt vazodilatáció, vérnyomásesés és csökkenő perfúzió 

következik be, amely metabolikus acidózishoz vezet. Mindennek a következménye a többszervi 

elégtelenség az úgynevezett endotoxin sokk (Pál et al., 2013). 

 

I.4.4. Tok poliszacharidok és hipermukoviszkozitás 

A K. pneumoniae izolátumok következő legfontosabb virulencia faktorai a tok 

poliszacharidok. Ezek voltak az első leírt virulencia faktorok, amelyeket K. pneumoniae törzseknél 

azonosítottak. Ennek meghatározására az úgynevezett K-szerotipizálást használjuk. Napjainkban 

több mint 80 különböző tok szerotípus (vagyis K szerotípus) ismert, ezek közül 77 típust, 1926 és 

1977 között identifikáltak különböző szerológiai tesztekkel. Újabban pedig további 5 típust (KN1, 

KN2, KN3, KN4 és KN5) molekuláris genotipizáló módszerekkel azonosítottak (Kubler-Kielb et al., 

2013; Bellich et al., 2019; Pan et al., 2019). Egyes szerzők szerint a legvirulensebb törzsekhez köthető 

tok szerotípusok a K1, a K2, a K4 és a K5 (Renois et al., 2011). 

A hipermukoid fenotípus a K. pneumoniae izolátumok jellegzetes nyákos küllemét adja. A 

hipermukoviszkozitást (HMV) egy plazmidon kódolt gén, az rmpA gén terméke okozza (Yeh et al., 

2007). 

 

I.5. A Klebsiella pneumoniae epidemiológiája és molekuláris tipizáló módszerei 

A K. pneumoniae szaprofitaként jelen van az orrgaratban és a béltraktusban is. Wang és 

munkatársainak tanulmánya alapján (2009) a 65 év feletti egyének körében a K. pneumoniae orr-

torok kolonizációja eléri a 22%-ot, kórházi körülmények között azonban ez az arány tovább 

emelkedhet. A legtöbb K. pneumoniae által okozott fertőzés kórházakban fordul elő és ezek jelentős 

részét antibiotikum rezisztens törzsek okozzák (Brisse et al., 2006). A K. pneumoniae izolátumok 

kórházi abiotikus felületeken – például infúziós palackokon, fonendoszkópokon, ultrahang 

készülékeken – kiválóan megélnek (Aumeran et al., 2010). Gastmeier és munkatársai (2006) 

kimutatták, hogy a K. pneumoniae törzsek 4-27 napig is életben maradnak különböző felületeken. 

Napjainkban a K. pneumoniae izolátumok molekuláris tipizálására a következő módszereket 

alkalmazzuk leggyakrabban: plazmid profil vizsgálat, amely az antibiotikum rezisztencia kialakulása 

miatt kiemelt jelentőségű; polimeráz láncreakció (polymerase chain reaction, PCR), amely különböző 

virulencia gének azonosítására szolgál; pulzáltatott-mezejű gélelektroforézis (pulsed-field gel 

electrophoresis, PFGE), amely az izolátumok makrorestrikciós mintázatai alapján klonalitás 
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vizsgálatot tesz lehetővé; valamint teljes genom szekvenálás, amely az izolátumok részletes 

karakterizálására szolgál. Az új-generációs szekvenálások (new generation sequencing, NGS) közé 

tartoznak azok a módszerek, amelyek párhuzamosan sok mintát képesek szekvenálni, ezek nagy 

áteresztőképességű (high-troughput, HTP) módszerek. Az új-generációs módszerek bevezetésével 

robbanásszerűen megnövekedett a DNS-alapú vizsgálatok hatékonysága és csökkent a fajlagos 

költsége. Előnye, hogy nagyon érzékeny módszer, különböző mutációk detektálására is alkalmas. 

Hátránya, hogy több hibát is ejthet és egy reakció során viszonylag rövid (néhány 100 bázis) DNS-

szakaszt szekvenálnak, igaz, hogy párhuzamosan akár 1 milliót is. 

A K. pneumoniae, a Raoultella planticola és a Raoultella terrigena fajok elkülönítése 

hagyományos biokémiai tesztekkel nem minden esetben valósítható meg. A gyakori félreidentifikálás 

kiküszöbölése, multilókusz szekvencia tipizálás (multilocus sequence typing, MLST) segítségével 

lehetséges. Az MLST során a K. pneumoniae hét háztartási génjének (housekeeping genes) specifikus 

szakaszát hasonlítják össze DNS szekvenálással (Diancourt et al., 2005). K. pneumoniae esetén az 

alábbi háztartási gének vizsgálata szükséges: rpoB (RNS polimeráz β-alegységet kódolja), gapA 

(glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenázt kódolja), mdh (almasav-dehidogenázt kódolja), pgi 

(foszfoglükóz-izomerázt kódolja), phoE (foszforin E-t kódolja), infB (transzláció iniciáló faktor 2-t 

kódolja), és tonB (periplazmatikus energia transzducert kódolja). A különböző allél variánsok 

együttesen úgynevezett szekvencia típusokat (ST) határoznak meg (de Souza Lopes et al., 2005;  Siu 

et al., 2011; Sabat et al., 2013; Wasfi et al., 2016). 

Esteban-Cantos és munkatársai nyomán (2017) megállapítható, hogy a 15-ös szekvencia-

típusba tartozó (ST15) K. pneumoniae izolátumok köthetők legnagyobb számba a nozokomiális 

infekciók kialakulásához és a karbapenemáz termeléshez. Számos országban azonosították az ST15 

klónok megjelenését, így például az USA-ban (de Man et al., 2018), Brazíliában (Adrade et al., 2018), 

Kínában (Hu et al., 2013; Ma et al., 2018), Taiwanon (Yan et al., 2015), továbbá jónéhány európai 

országban (Rodrigues et al., 2014), köztük Portugáliában (Vublik et al., 2017), Belgiumban 

(Matheeussen et al., 2019), Bulgáriában (Markovska et al., 2017) és Magyarországon (Damjanova et 

al., 2008) is. 

 

I.6. A Klebsiella pneumoniae antibiotikum rezisztenciája 

A K. pneumoniae izolátumok természetes rezisztenciával rendelkeznek penicillinekkel 

szemben, mivel kromoszómálisan kódolt széles-spektrumú β-laktamázt termelnek, ezt háromféle gén 

kódolhatja: blaSHV, blaLEN és blaOKP. Ezek közül a leggyakrabban a blaSHV gének fordulnak elő 

(Chaves et al., 2001; Lee et al., 2006). Alapvetően a K. pneumoniae izolátumok nem rendelkeznek 

természetes rezisztenciával a széles-spektrumú cefalosporinokkal, karbapenemekkel, 

aminoglikozidokkal, fluorokinolonokkal, tetraciklinekkel és szulfonamidokkal szemben. A 21. 
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században azonban megjelentek olyan multirezisztens K. pneumoniae törzsek, amelyek 

aminoglikozidokkal, fluorokinolonokkal és β-laktamázokkal szemben rezisztensek lettek (Marchaim 

et al., 2008). 

 

I.6.1. Aminoglikozidokkal szembeni rezisztencia 

Az aminoglikozidok olyan antibiotikumok, amelyek gátolják a baktériumok fehérje 

szintézisét, így fejtik ki baktericid hatásukat. Az aminoglikozidokkal szembeni rezisztencia 

kialakulásának több oka is lehet: (1) az antibiotikum csökkent mértékű felvétele, a bakteriális sejtfal 

permeabilitásának változása miatt, (2) a riboszómákban található célmolekula megváltozása, vagy (3) 

enzimatikus modifikáció. A kórházi K. pneumoniae izolátumok esetén a leggyakrabban, enzimatikus 

modifikáció következtében alakul ki aminoglikozid rezisztencia (Vakulenko és Mobashery, 2003). 

 

I.6.2. Fluorokinolonokkal szembeni rezisztencia 

A fluorokinolonok a baktériumok DNS szintézisét gátolják, kiválóan alkalmazhatók voltak az 

Enterobacteriaceae család tagjai ellen. Az utóbbi 30 évben azonban jelentősen megnőtt a 

fluorokinolonokkal szembeni rezisztencia mértéke. Európában egyes egészségügyi intézményekben 

ez az arány meghaladja az 50%-ot (Canton et al., 2008). Az Enterobacteriaceae család tagjainak 

körében, a fluorokinolonokkal szembeni rezisztencia kialakulásának több oka is lehet: (1) mutációk 

a DNS topoizomeráz II-t és IV-et kódoló génekben, (2) aktív efflux pumpák működtetése, (3) 

plazmidokon kódolt antibiotikum rezisztencia gének terjedése (Huang, 1996; Jacoby, 2005; Robicsek 

et al., 2006). 

 

I.6.3. β-laktamázokkal szembeni rezisztencia 

Bush és munkatársai (1995) szerint a β-laktamázokat négy fő csoportra lehet osztani:  

 1. csoport: Cefalosporinázok, amelyek nem gátolhatók klavulánsavval. Ennek a 

csoportnak a tagjait AmpC-típusú β-laktamázoknak is nevezzük. 

 2. csoport: β-laktamázok, melyek gátolhatók inhibitorokkal. 

 3. csoport: Metallo-β-laktamázok, amelyek hidrolizálják a penicillineket, a 

cefalosporinokat és a karbapenemeket is. 

 4. csoport: Penicillinázok, amelyek nem gátolhatók klavulánsavval. 

 

Napjainkban mind a négy csoportba tartozó β-laktamázokkal szembeni rezisztencia típus 

széles körben elterjedt a kórházi K. pneumoniae izolátumok között.  
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Kórházi körülmények között a multirezisztens K. pneumoniae izolátumok terjedésében a 

kezelt betegek gasztrointesztinális traktusa és az ápoló személyzet keze játssza a legfontosabb 

szerepet. Ehhez még hozzájárul, hogy ezen baktériumok kitűnően megélnek különböző abiotikus 

felületeken (Podschun és Ullmann, 1998; Aumeran et al., 2010). A K. pneumoniae gyors terjedése és 

túlélése különböző felületeken hozzájárulhat kórházi járványok kialakulásához. Ko és munkatársai 

(2002) szerint az otthon szerzett K. pneumoniae okozta akut tüdőgyulladások száma elenyésző, ehhez 

képest a kórházban ápolt betegek estén ez az arány több mint tízszer magasabb. 

Míg az 1970-es években a K. pneumoniae izolátumok leginkább aminoglikozid 

rezisztenciával rendelkeztek (Noriega et al., 1975), addig 1983-ban megjelentek a kiterjedt-

spektrumú β-laktamázokat termelő (extended-spectrum β-lactamase, ESBL) K. pneumoniae 

izolátumok (Reish et al., 1993). Az azóta eltelt évek során a világ összes országában elterjedtek és 

kórházi körülmények között számolnunk kell az egyre növekvő jelenlétükkel, ezáltal a nozokomiális 

járványok egyre magasabb számával is. 

A növekvő antibiotikum rezisztencia terjedése miatt napjainkban egyre inkább előtérbe kerül 

olyan alternatív antimikróbás szerek használata, amelyek megoldást nyújthatnak az antibiotikum 

rezisztens törzsek által okozott fertőzések prevenciójában vagy kezelésében. Kiterjedt kutatások 

folynak növényi kivonatok (pl. illóolajok) antimikróbás hatékonyságának vizsgálatára és potenciális 

felhasználhatóságára (Hammer et al., 1999; Al-Bayati, 2008; Irshad et al., 2011; Mulyaningsih et al., 

2011; Castilho et al., 2012; Abdulhassan, 2015; Fournomiti et al., 2015), valamint a különböző aktív 

felületek kialakításának lehetőségeire, és az ezzel kapcsolatos nanopartikulumok fejlesztésére. Ezen 

kutatások egyik jelentős ágát a titán-dioxid alapú szerek fejlesztése alkotja (Parthasarathi és 

Thilagavathi., 2009; Tarquino et al., 2010; Kotlhao et al., 2017). Mindezek mellett a bakteriofágok 

magas gazdaspecificitásuk miatt és antibakteriális hatékonyságuk miatt, megoldást nyújthatnak a 

multirezisztens K. pneumoniae izolátumok által okozott fertőzések leküzdésében (Pan et al., 2015). 

 

I.7. Bakteriofágok tulajdonságai, előfordulásuk és felfedezésük 

A bakteriofágok, vagy röviden fágok, olyan vírusok, amelyek baktériumokat képesek fertőzni. 

Minden fág partikulum (vagy más néven virion) tartalmaz egy nukleinsav genomot, amelyet egy 

protein vagy lipoprotein burok vesz körül, ezt kapszidnak nevezzük. A fágok nukleinsav genomja, 

amely lehet DNS vagy RNS, minden olyan információt tartalmaz, amely a gazdaszervezetben való 

reprodukciójukhoz szükséges. A fágok obligát paraziták. Felépítésüket tekintve minden fág 

rendelkezik egy fej és egy farok résszel (Donlan, 2008). 

A környezetben nagy számban vannak jelen bakteriofágok, egyes tanulmányok szerint a 

számuk 1030-ra tehető (Hendrix, 2002; Suttle, 2007). Annak ellenére, hogy ilyen nagy számban 
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vannak jelen a környezetben, az Enterobacteriaceae családba tartozó baktériumfajok ellen ható fágok 

közül, napjainkig, csupán csak körülbelül 300 fágot karakterizáltak (Casjens, 2008).  

A fágok lítikus hatását elsőként 1859-ben egy angol orvos, Ernest Hankin figyelte meg a 

Gangesz folyóból nyert, szűrt vízmintákból. Megfigyelte, hogy a folyóból nyert vízminták egy része 

képes feltisztulási foltokat okozni Vibrio cholerae által alkotott baktériumgyepen. A fágok 

felfedezése azonban két másik kutató nevéhez fűződik, Frederick Twort (1915) és Felix D’Herelle 

(1917) bebizonyította, hogy az akkor még ismeretlen antibakteriális ágensek szűrhetők és lítikus 

hatásuk örökíthető (Sharp, 2001). Felix D’Herelle felfedezését követően a fágok terápiás 

hatékonyságát tanulmányozta és az 1920-as években elsőként kezdeményezte a fágterápia 

alkalmazását bakteriális fertőzések kezelésére (Verma et al., 2009). 

 

I.8. Bakteriofágok taxonómiája és klasszifikálása 

A bakteriofágok, a Vírusok Nemzetközi Taxonómiai Bizottsága (International Committee on 

Taxonomy of Viruses, ICTV) szerint rendekbe sorolhatók, amelyek tovább oszthatók alcsoportokra, 

avagy családokra, ezek alcsaládokra és végül nemzetségekre. A nemzetségekbe való besorolás a fág 

genom szerkezete és mérete alapján történik (Nelson, 2004). 

A fágok több mint 90%-a rendelkezik farokkal, így a Caudovirales rendbe sorolhatók. Ezen 

fágok genomja duplaszálú DNS-t tartalmaz. A fágok farok hosszúsága alapján a Caudovirales rend 

három családra osztható: Myoviridae, Podoviridae és Siphoviridae (2. ábra). A Myoviridae családra 

jellemző a hosszú, kontraktilis farok és a nagy, kapszid burokkal rendelkező fej (~150 nm). A 

Podoviridae család tagjai nagyon rövid farok résszel és kisebb fej résszel (~50-60 nm) rendelkeznek. 

A Siphoviridae család tagjaira jellemző a hosszú, flexibilis, de nem kontraktilis farok és a kisebb fej 

(~50-60 nm) (Drulis-Kawa et al., 2012). A genom a Myoviridae családban jellemzően nagyobb 

méretű, általában 125 kpb feletti, a Siphoviridae családban a genom mérete pedig a legtöbb esetben 

20 kbp feletti (Hatfull, 2008). 

 

2. Ábra: A bakteriofágok morfológiai jellemzői. A Myovoridae családba hosszú, kontraktilis; a 

Podoviridae családba nagyon rövid; a Siphoviridae családba pedig hosszú, nem kontraktilis farokkal 

rendelkező fágok tartoznak (Forrás: thebacteriophages.org). 
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I.9. Bakteriofágok jellemzése és funkcionális analízise  

A bakteriofágokat alapvetően két fő csoportra oszthatjuk: lítikus (replikáció lítikus ciklussal) 

és lizogén (replikáció lítikus és lizogén ciklussal). Ezeken kívül létezik egy harmadik kevésbé gyakori 

csoport is, a filamentózus fágok csoportja, amelyek nem okoznak bakteriális lízist, hanem a 

gazdabaktérium genomjának egy maghatározott, vagy éppen random szakaszába integrálódnak és 

növelik annak virulenciáját (Harper és Kutter, 2001). 

 

I.9.1. A bakteriofágok lítikus ciklusa 

A lítikus ciklus során a virulens fág megkötődik a gazdaszervezet felszínén, átadja genetikai 

állományát és a gazdaszervezet metabolikus folyamatait felhasználva, intracelluláris fág szaporodást 

indukál (Donlan, 2008). 

A lítikus ciklus első lépése az adszorpció, vagyis a megtapadás, amely specifikus 

receptorokon keresztül történik. A leggyakoribb receptorok, felszíni proteinek a baktériumok 

felületén, az ezekhez való kapcsolódást a fág farok rostjai biztosítják. A receptor struktúrája 

meghatározza egy-egy fág gazdaspecificitását. A következő lépés a penetráció, amikor is a fág az 

örökítőanyagát a baktériumsejtbe juttatja. A kapszidproteinek és egyéb fehérjék azonban nem jutnak 

be az intracelluláris térbe. A ciklus következő lépése a transzkripció és bioszintézis, ennek során a 

fág kihasználja a gazdaszervezet metabolikus folyamatait a saját örökítőanyagának és fehérjéinek 

előállítására. Ebben a szakaszban az úgynevezett „korai” fehérjék a fág genom replikációját 

biztosítják, az úgynevezett „késői” fehérjék pedig új fág partikulumok létrehozását és a 

gazdaszervezet lízisét szabályozzák. A ciklus következő lépése az összeszerelődés és az érés, ennek 

során a keletkezett nukleinsavak és proteinek összeszerelődnek és új fág partikulumokat hoznak létre 

az érési folyamat során. A ciklus utolsó lépése az új virionok kiszabadulása, melynek során 

bekövetkezik a baktériumsejt lízise, amelyet a fág által kódolt enzimek, az úgynevezett lizinek 

segítenek elő. Így az újonnan képződő fág partikulumok kiszabadulnak az intracelluláris térből 

(Magdigan et al., 2003) (3. ábra). 
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3. Ábra: A bakteriofágok lítikus ciklusának lépései (Forrás: www.khanacademy.org). 

 

I.9.2. Bakteriofágok tipizálása 

A virulens fágok specifikus bakteriális lízise jól megfigyelhető feltisztulási plakkokat 

eredményez, különböző táptalajok felszínén. Az újonnan izolált bakteriofágokat különböző 

módszerekkel identifikálhatjuk (Cookson, 1996). Ezen technikákat összefoglaló néven fág tipizáló 

módszereknek nevezzük (Sharp, 2001). 

Az egy-lépéses bakteriofág szaporodási görbe vizsgálatának az a célja, hogy meghatározzuk 

egy szaporodási ciklus alatt, egy baktérium sejtben átlagosan létrejövő fág partikulumok számát. A 

görbe három fő szakaszra osztható: latencia periódus, logaritmikus vagy növekedési szakasz, és plató 

fázis. A szaporodási görbe felvétele során meghatározható az izolált fágok latencia periódusa, amely 

a fág fertőzéstől az első fág kiszabadulásig mérhető időtartam (Di Lallo et al., 2014). A plató fázis az 

a szakasz, ahol a virionok száma stagnál. Az egyik legfontosabb paraméter a fágok „burt size” értéke, 

amely az egy baktériumsejtből kiszabaduló virionok átlagos száma, a latencia periódus és a plató fázis 

között (Jamal et al., 2015).  

A fágok „time-kill” hatékonyságának vizsgálata során meghatározható a különböző 

időpillanatokhoz tartozó fág-baktérium arány (Dömötör et al., 2016). 
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I.10. Bakterifágok felhasználása  

Számos kutatás és egyre több gyakorlati kísérlet célozza a bakteriofágok terápiás 

felhasználását. Ezen felhasználási területet fágterápiának nevezzük. A fágok biokontrollként is 

felhasználhatók, amely ugyanazon az elven működik, mint a fágterápia, csak ebben az esetben, a 

környezetben való felhasználásuk kerül előtérbe. Számos fág-alapú biokontroll készítményt 

használnak például a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és szennyvíztelepeken (Monk et al., 

2010).   

A kórházakban széles körben terjedő multirezisztens Klebsiella fajok fontos rezervoárjai az 

antibiotikum rezisztencia terjedésének, az Enterobacteriaceae családban (Mathers et al., 2011). A K. 

pneumoniae izolátumokból származó, K. pneumoniea karbapenemázokat (K. pneumoniae 

carbapenemase, KPC) kódoló gének terjedése különösen aggodalomra ad okot. A kiemelkedően 

magas számú multirezisztens és a szórványosan előforduló pánrezisztens K. pneumoniae törzsek 

ellen, alternatív kezelési lehetőséget nyújthat a bakteriofágok használata (Karumidze et al., 2013). A 

kórházi felületeken képződő K. pneumoniae biofilm különösen ellenálló az antibiotikumokkal 

szemben. A fágok által termelt depolimerázok azonban hatásosan képesek degradálni a biofilm 

exopoliszacharid mátrixot (Donlan, 2008). 

A fágterápiának számos előnye lehet az antibiotikum terápiával szemben: (1) gazdaságos és 

hatásos az antibiotikum rezisztens baktériumok ellen is, mert specifikusan a patogén 

baktériumtörzsek lízisét okozzák, (2) biztonságos, mivel specifikusan csak célbaktériumra hatnak, 

egyéb normál flórában előforduló baktériumtörzset nem károsítanak, (3) egyetlen dózis beadása is 

elegendő lehet a folyamatos önreplikáció miatt (Hung et al., 2011). Számos sikeres humán 

fágterápiáról beszámoló közleményt találhatunk. Bruttin és Brüssow (2005) szájon át beadott 

Escherichia coli fág terápiás hatékonyságáról számolnak be, valamint Fortuna és munkatársai (2008) 

gyerekek kezelésére alkalmaztak fágterápiát.  

 

I.11. Fág-rezisztencia kialakulása 

A fág adszorpciós rátája a gazdabaktérium felszínén mutáció következtében lecsökkenhet. A 

mutáció bekövetkezhet a baktérium vagy akár a fág oldaláról is, ennek hatására egyes baktériumok 

rezisztensek lesznek az előzetesen hatékony fágokkal szemben. Ennek több oka is lehet: (1) a receptor 

struktúrája átalakulhat, (2) megváltozhat a receptor expozíciója, (3) a felszíni receptorok sűrűsége 

lecsökkenhet, vagy (4) az összes receptor el is tűnhet, a fág szaporodás hiánya miatt (Lenski, 1988). 
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II. A kutatás jelentősége 

 

Világszerte súlyos problémát jelentenek az egészségügyi ellátással kapcsolatos, úgynevezett 

nozokomiális fertőzések. Ezen fertőzések intrinsic (belső, a beteg állapotából eredő) rizikófaktorai 

közé tartozik a beteg általános állapota, idős kor, súlyos alapbetegség vagy immunszupresszált 

állapot; extrinsic (külső eredetű) rizikófaktort jelentenek az invazív beavatkozások, a hosszan tartó 

kórházi kezelés, a gyógyszeres kezelés, illetve a különböző patogénekkel kontaminált felületek. 

A nozokomiális infekciók terjedése történhet többek között a kolonizált beteg bőre, széklete, 

sebváladéka által, a személyzet direkt vagy indirekt kontaktusa által, szellőző berendezések, valamint 

vízvezeték rendszerek közvetítésével. 

Kiemelt figyelmet érdemelnek az egyre szélesebb körben terjedő, multirezisztens K. 

pneumoniae izolátumok, melyek egyre nagyobb kihívás elé állítják az egészségügyi dolgozókat. A 

kórházi abiotikus felületeken képződő baktérium biofilm különösen ellenálló antibiotikumokkal 

szemben. A felületeken túlélő patogének a kórházi személyzet, a betegek és a látogatók közvetítésével 

tovább terjedhetnek, amely újabb fertőzések terjedéséhez vezethet. 

A multirezisztens K. pneumoniae izolátumok terjedésének visszaszorítása és az ezek által 

okozott fertőzések kezelése fokozott kihívást jelent napjainkban a betegellátó intézmények számára.  
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III. Célkitűzések 

 

Kutatásaink során összesen 39 újonnan izolált Klebsiella pneumoniae törzset használtunk fel, 

amelyeket a Countess of Chester Hospital (Anglia) Mikrobiológiai Intézete gyűjtött számunkra, egy 

kutatói együttműködés keretében. A baktériumtörzseket 2010 és 2017 között gyűjtötték. A mintákat 

vizeletből, hemokultúrából, köpetből és székletből izolálták. 

Munkám elsődleges célja a számunkra elküldött karbapenemáz-termelő Klebsiella 

pneumoniae izolátumok összehasonlító vizsgálata volt. Ezen munkám keretében a céljaink az 

alábbiak voltak: 

 Az izolátumok ellenőrző identifikálása. 

 Az izolátumok virulencia potenciáljának összehasonlító vizsgálata fenotípusos és 

genotípusos módszerekkel. 

 A baktériumtörzsek makrorestrikciós mintázatának felderítése és ez alapján genetikai 

klonalitásuk meghatározása. 

 Egy kiválasztott, reprezentatív törzs teljes genomjának megszekvenálása. 

 Az izolátumok sejt inváziós képességének vizsgálata. 

 Négy kiválasztott törzs virulencia potenciáljának összehasonlítása különböző állatkísérletes 

modellekben.   

 

Kutatómunkám másodlagos célja volt, olyan lítikus bakteriofág izolálása, amely az 

előzőekben leírt Klebsiella pneumoniae izolátumok ellen hatásos lehet. Ennek során célunk volt: 

 Az izolált bakteriofág morfológiai jellemzése, és hatásspektrumának meghatározása. 

 A bakteriofág szaporodási görbéjének felvétele és „time-kill” hatékonyságának tesztelése. 

 Az izolált bakteriofág biofilm degradáló képességének vizsgálata. 

 A bakteriofág teljes genomjának szekvenálása, analízise és a fág filogenetikai jellemzése. 

 A bakteriofág terápiás hatékonyságának tesztelése állatkísérletes modellben. 

 

Kutatásaim harmadlagos célja az volt, hogy alternatív antimikróbás hatású szereket 

teszteljünk egy kiválasztott reprezentatív K. pneumoniae törzs ellen. Ennek keretében célunk volt: 

 Illóolajok antibakteriális hatékonyságának tesztelése.    

 Illóolajok biofilm degradáló képességének vizsgálata. 

 Különböző titán-dioxid nanopartikulumok antimikróbás hatékonyságának tesztelése. 
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IV. Anyagok és módszerek 

 

IV.1. K. pneumoniae izolátumok származása, tenyésztési körülmények 

A munkánkhoz felhasznált összesen 39 db Klebsiella pneumoniae izolátumot a Countess of 

Chester Hospital, Chester, Cheshire, Egyesült Királyság Mikrobiológiai Intézete gyűjtötte 

számunkra, egy kutatói együttműködés keretében (engedélyszám: 17/LO/1064). A vizsgálatainkba 

vont K. pneumoniae törzseket 2010. január 1. és 2017. december 31. között gyűjtötték. A K. 

pneumoniae törzsek izolálási helyeit az 1. táblázat foglalja össze, melyeket székletből (17 db); 

vizeletből (10 db); köpetből (1 db); székletből és vizeletből (6 db); székletből és köpetből (1 db); 

székletből és hemokultúrából (2 db); székletből, vizeletből és köpetből (1 db); székletből, köpetből 

és hemokultúrából (1 db) izoláltak.  

Az egyes fenotípusos és genotípusos vizsgálatoknál különböző kontroll törzseket is 

felhasználtunk, melyeket az adott módszereknél feltüntettem.  

A kapott K. pneumoniae izolátumokat hármas szélesztéssel 100 µg/ml koncentrációjú 

ampicillint (Amp) tartalmazó Luria-Bertani agar (LBA) táptalajra, 20 µg/ml koncentrációjú 

ceftriaxont (CRO) tartalmazó LBA táptalajra, valamint eozin-metilénkék (EO) táptalajra (36 g Sigma 

/E5024/ EMB agar, 1000 ml desztillált vízben feloldva, sterilizálva 121°C-on, 15 percen keresztül) 

oltottuk ki, majd egy éjszakán át (10-12 óra), 37°C-on, aerob körülmények között inkubáltuk azokat. 

Ezek után, az izolált kolóniákat tovább oltottuk 5 ml Luria-Bertani (LB) tápoldatba és 10-12 órán 

keresztül, 37°C-on, rázó-termosztátban (120 RPM), aerob körülmények között növesztettük. A 

felnövesztett baktériumsejteket 25%-os végkoncentrációjú glicerinben (Szkarabeusz, Magyarország) 

konzerváltuk, majd -80ºC-on tároltuk.  

Kísérleteink során a konzervált baktérium izolátum(ok)ból a kívánt mennyiséget általában 5 ml 

LB tápfolyadékba (10 g pepton, 5 g élesztő, 5 g NaCl, 1000 ml desztillál vízben feloldva, sterilizálva 

121°C-on, 15 percen keresztül) oltottuk, majd 10-12 órán keresztül, 37°C-on, rázó-termosztátban 

(120 RPM), aerob körülmények között inkubáltuk. A tenyészetekből 1 ml-t lecentrifugáltunk (2 perc, 

12 000 RPM), majd az így nyert pelletet steril PBS-ben (8 g NaCl; 0,2 g KCl; 1,16 g Na2HPO4; 0,2 

g KH2PO4 1000 ml desztillált vízben feloldva, autoklávozva 121°C-on, 15 percig) egyszer mostuk és 

tömény szuszpenziót készítettünk azokból. Az baktériumsejtek inokulumát 600 nm-en 1-re (OD600 = 

1) állítottuk, a törzsek így kerültek további felhasználásra. 
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K. pneumoniae 

törzsek  

Izolálás 

dátuma 

Izolálás helye ST-

típusa 

10/1 2010 vizelet ST15 

10/4 2010 vizelet ST15 

10/6 2010 vizelet ST15 

11/1 2010 vizelet ST15 

11/3 2010 vizelet ST15 

53/1 2011 széklet, vizelet, köpet ST15 

53/2 2011 széklet, vizelet ST15 

53/3 2011 vizelet ST15 

53/4 2011 széklet, köpet ST15 

53/5 2011 széklet, köpet, 

hemokultúra 

ST15 

53/6 2011 széklet ST15 

53/8 2011 vizelet ST15 

53/9 2011 széklet ST15 

53/10 2011 széklet ST15 

53/11 2011 széklet, vizelet ST15 

53/13 2011 széklet ST15 

50/1 2011 széklet, hemokultúra ST15 

50/2 2011 köpet ST15 

50/3 2011 széklet ST15 

I/1 2011 széklet ST15 

49/1 2011 széklet ST15 

49/2 2011 széklet ST15 

49/3 2011 széklet ST15 

C6/14 2014 széklet - 

C7/15 2015 széklet ST15 

C8/15 2015 széklet, vizelet - 

C10/15 2015 széklet ST247 

C11/15 2015 széklet ST15 

C12/15 2015 vizelet ST15 

C13/15 2015 széklet ST15 

C14/15 2015 széklet, vizelet ST15 

C15/15 2015 vizelet ST15 

C16/15 2015 széklet ST15 

C17/15 2015 széklet ST15 

C18/15 2015 vizelet - 

C1/16 2016 széklet, vizelet ST15 

C2/17 2017 széklet, vizelet - 

C3/17 2017 széklet - 

C5/17 2017 széklet, hemokultúra ST15 

 

1. Táblázat: Kísérleteink során felhasznált K. pneumoniae törzsek izolálásának ideje, az 

izolálás helye, valamint a törzsek ST-típusa. 
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IV.2. Baktériumtörzsek ellenőrző identifikálása 

Kísérleteink megkezdése előtt a kapott K. pneumoniae izolátumokat két lépcsős ellenőrző 

identifikálásnak vetettük alá. 

Elsőként a következő biokémiai próbákkal teszteltük le a kapott izolátumokat: indol-próba (I), 

adonit-próba (A), Voges-Proskauer-reakció (VP), metilvörös-reakció (MV), citrát-próba (Cit), 

malonát-reakció (Mal), ureáz-reakció (U), lizin-dekarboxiláz (LDC) próba, ornitin-dekarboxiláz 

(ODC) próba, arginin-dakarboxiláz (ODC) próba, szacharóz- (Szach), és laktóz (Lakt) fermentáció, 

valamint aktív mozgás vizsgálata (Czirók, 1999). 

A biokémiai tesztek alapján egyértelműen K. pneumoinae izolátumokon, egy végső, megerősítő 

MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization - Time Of Flight Mass 

Spectroscopy; Microflex, Burker Daltonics) analízist végeztünk. További kísérleteink során csak 

azon törzsekkel dolgoztunk, amelyek a MALDI-TOF MS vizsgálatok alapján is egyértelműen K. 

pneumoniae törzsnek bizonyultak, tehát score value értékük 2 feletti volt. 

 

IV.3. Antibiotikum profil vizsgálata 

Az antibiotikum érzékenységi teszteket korongdiffúziós módszerrel hajtottuk végre, EUCAST 

(European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) 2018-as szabvány szerint. A 

korongdiffúzió a rutin antibiotikum érzékenységi vizsgálatok leggyakoribb és nemzetközi szinten is 

elfogadott módszere.  

A vizsgálandó törzseket hármas szélesztéssel LBA táptalajra (10 g pepton; 5 g élesztő; 5 g 

NaCl; 15 g agar 1000 ml desztillál vízben feloldva, sterilizálva 121°C-on, 15 percen keresztül) 

oltottuk ki, majd 12 órán keresztül, 37°C-on, aerob körülmények között növesztettük azokat. Az 

inkubálás után, oltókacs segítségével izolált telepeket vettünk fel a táptalajról és 3 ml fiziológiás 

sóoldatban (9 g NaCl 1000 ml desztillált vízben feloldva, sterilizálva 121°C-on, 15 percen keresztül) 

0,5 McFarland-ra állítottuk az izolátumok inokulumát. Ebbe vattapálcát merítettünk és a 

szuszpenziókat, egyenként Müller-Hinton II (MH II) táptalajra (Biolab /Magyarország/ táptalaj por 

22 g, 15 g agar 1000 ml desztillált vízben feloldva, autoklávozva 121°C-on, 15 percen keresztül, pH 

7,3 ± 0,2) sűrűn kiszélesztettük, majd szobahőmérsékleten (20-25°C) megszárítottuk. Ezek után a 

különböző antibiotikum koncentrációval átitatott szűrőpapír korongokat (Oxoid, UK) ráhelyeztük a 

baktérium gyepekre és 18 órán keresztül, 35°C-on inkubáltuk azokat. 

A meghatározáshoz az Enterobacteriales rendre használatos korongsort alkalmaztuk: AMP: 

ampicillin 10 µg, AMC: amoxicillin + clavulánsav 20/10 µg, PTZ: piperacillin + tazobactam 30/6 

µg, SAM: ampicillin + sulbactam 10/10 µg, FEP: cefepim 30 µg, CTX: cefotaxim 5 µg, CAZ: 

ceftazidim 10 µg, CRO: ceftriaxon 30 µg, CXM: cefuroxim 30 µg, ETP: ertapenem 10 µg, IMP: 
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imipenem 10 µg, MEM: meropenem 10 µg, CIP: ciprofloxacin 5 µg, LEV: levofloxacin 5 µg, AN: 

amikacin 30µg, GM: gentamicin 10 µg és TM: tobramycin 10 µg. 

 A kapott gátlási zónák átmérőjét tolómérő segítségével – mm-ben – határoztuk meg. 

Eredményeink alapján 3 kategóriába soroltuk az izolátumokat: érzékeny (É), mérsékelten érzékeny 

(MÉ) és rezisztens (R). Belső kontrollként az Escherichia coli ATCC 25922 törzset használtuk fel, 

EUCAST 2018-as protokoll szerint (http://www.eucast.org). 

 

IV.4. Fenotípusos vizsgálatok 

IV.4.1. I-es és III-as típusú fimbria kimutatása 

Az I-es típusú fimbria kifejeződésének kimutatásához a W303-as Saccharomyces cerevisiae 

gombafajt használtuk fel, melyet előzőleg Sabouraud agarra (40 g dextróz; 10 g pepton; 15 g agar 

1000 ml desztillált vízben feloldva, autoklávozva 121°C-on, 15 percen keresztül, pH 5,6 ± 0,2), sűrűn 

kiszélesztettünk és 36-48 órán keresztül, 30°C-on inkubáltunk. Ezek után hurkos kacs segítségével 

az agar lemez felszínéről felszedtük a gombasejteket és OD600 = 1,1-re állítottuk az inokulumát. Az 

így nyert sejteket steril PBS-ben kétszer mostuk és a sejtszámot 1 × 109 CFU/ml-re állítottuk be. A 

sejteket mindig frissen készítettük el és a felhasználásig +4°C-on tároltuk. 

A baktérium szuszpenziókat úgy készítettük, hogy Brain Heart Infusion (BHI) agarra 

(Scharlab /Spanyolország/ táptalaj porból 37 g, 15 g agar 1000 ml desztillált vízben feloldva, 

autoklávozva 121°C-on, 15 percen keresztül) oltókacs segítségével sűrűn kioltottuk a K. pneumoniae 

izolátumokat, majd 24 órán keresztül, 37°C-on növesztettük azokat. Aztán egy-egy kacsnyit 

felvettünk ezekből és 250 µl steril PBS-be oltottuk azokat, ELISA lemezen (087811, Sarstedt, 

Németország). Végül az I-es típusú fimbria kifejeződésének kimutatása során steril üveglapra 1:1 

arányban egymáshoz cseppentettük a gomba és a baktérium szuszpenziókat, melyeket gondosan 

összekevertünk, aztán 5 percig szobahőmérsékleten (20-25°C), majd 5 percig +4°C-on inkubáltunk 

(Schembri et al., 2005). Kísérleteinkhez hat K. pneumoniae kontroll törzset használtunk fel, 

amelyekből az NTUH-K2044, az MGH 78578, a K71, és a K39 pozitív kontrollként, míg a K130, és 

a K131 negatív kontrollként szolgált. Az eredmények kiértékelése egy 0-4-ig tartó skálán történt, ahol 

0 = nem látható agglutináció; 1 = néhány, apró agglomerátum látható; 2 = előzőnél több 

agglomerátum látható; 3 = határozott agglutináció látható; 4 = erős, határozott agglutináció figyelhető 

meg, kontroll törzsekhez képest. Az így kapott eredményeket összevontuk két nagyobb csoportra: a 

0, 1-es, és 2-es kategória az I-es típusú fimbriát nem expresszáló, a 3-as és 4-es kategória az I-es 

típusú fimbriát expresszáló izolátumok csoportja lett. 

A III-as típusú fimbria kifejeződésének kimutatásához 0,003%-os csersavval (Fluka, 

Magyarország) kezelt marha (Culex, Magyarország) vörösvértestet (VVT) használtunk fel. Minden 

kísérletben az 5 ml marhavért először háromszor mostuk steril PBS-ben (6 perc, 3500 RPM, +4°C). 
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Az utolsó mosás után kb 1 ml sűrű VVT szuszpenzió maradt vissza, ebből 150-200 µl-t kivettünk 

kontrollként, a többit pedig tízszeresére higítottuk steril PBS-ben és ehhez hozzáadtuk a 20 ml 

0,003%-os csersavat (Fluka, Magyarország). Ezt követően +4°C-os hűtőben 1 órán keresztül 

inkubáltuk, majd 6 percig, 3500 RPM-en, +4°C-on lecentrifugáltuk és a felülúszót leöntöttük, végül 

steril PBS-el 20 ml-re feltöltöttük. 

A baktérium izolátumokat oltókacs segítségével BHI agarra (Oxoid, UK) sűrűn kioltottuk, 

majd 10-12 órán keresztül, 37°C-on növesztettük. Az izolált baktérium telepekről egy-egy kacsnyit 

felvettünk és 235 µl steril PBS-be oltottuk, ELISA (087811, Sarstedt, USA) lemezen. Végül a III-as 

típusú fimbria kifejeződésének kimutatásához steril üveglapra 1:1 arányban egymáshoz 

cseppentettük a csersavval kezelt marha VVT-t és a baktérium szuszpenziókat. Azokat gondosan 

összekevertünk, aztán 5 percig szobahőmérsékleten (20-25°C), majd 5 percig +4°C-on inkubáltuk 

(Podschun, 1990; Podschun és Sahly, 1991). Kísérleteinkhez négy pozitív (NTUH-K2044, MGH 

78578, K130, K131) és két negatív (K71, K79) kontroll K. pneumoniae törzset használtunk fel. Az 

eredmények kiértékelése egy 0-4-ig terjedő skálán történt, ahol 0 = nem látható agglutináció; 1 = 

néhány, apró agglomerátum látható; 2 = előzőnél több agglomerátum látható; 3 = határozott 

agglutináció látható; 4= erős, határozott agglutináció figyelhető meg, kontroll törzsekhez képest. Az 

így kapott eredményeket összevontuk két nagyobb csoportra: a 0, 1-es, és 2-es kategória a III-as 

típusú fimbriát nem expresszáló, a 3-as és 4-es kategória a III-as típusú fimbriát expresszáló 

izolátumok csoportja lett. 

 

IV.4.2. Biofilm képzés vizsgálata 

A biofilm képzés vizsgálatához az OD600 = 1-es baktérium szuszpenziókból százszoros 

hígítást készítettünk LB tápoldatban, 96-lyukú szövettenyésztő lemezen (83.1835, Sarstedt, 

Németország). Egy-egy baktérium izolátumot, egy lemezen három párhuzamos példányban 

vizsgáltunk. Pozitív kontrollként három magas biofilm termelő (OD595 = 4,3 ± 0,2) Klebsiella 

pneumoniae törzset választottunk (703+, NTUH-K2044, MGH 78578), míg negatív kontrollként az 

alacsony biofilm termelő (OD595 = 0,7 ± 0,1) K. pneumoniae 446- törzset használtunk fel, továbbá 

minden egyes szövettenyésztő lemez három, jobb alsó lyukát „vak” kontrollként használtuk, melybe 

steril LB tápfolyadékot mértünk be (baktériumtörzs beoltása nélkül). Az így összeállított 

szövettenyésztő lemezeket 18 órán keresztül, 37°C-on, aerob körülmények között inkubáltuk. Az 

inkubáció után óvatosan leöntöttük a tápoldatot a szövettenyésztő lemezekről és 200 µl steril PBS-el 

négyszer mostuk azokat. A felszínre tapadt baktériumsejtek fixálását 2%-os − PBS alapú – 

formalinnal (Sigma-Aldrich, USA) végeztük 2 percig, majd ezt is leöntöttük. A lemezeket 3-4 órán 

keresztül, 37°C-os termosztátban szárítottuk, majd 20 percen keresztül 0,13%-os kristályibolya 

(Sigma-Aldrich, USA) oldattal festettük. A festést követően a lemezeket háromszor mostuk steril 
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PBS-el, végül a baktériumsejtekhez kötött festéket feloldottuk, PBS alapú, 1%-os sodium dodecyl 

sulfate (SDS) oldattal (O’Toole et al., 1998). Néhány óra múlva (4-5 óra) az OD értékeket 595 nm-

en lemértük, FLUOstar Optima Microplate reader (BMG Labtech, UK) segítségével. A mérési 

eredmények alapján három csoportra osztottuk az általunk vizsgált izolátumokat: magas (OD ≥ 3), 

közepes (1 ≤ OD ≤ 3) és alacsony biofilm termelő (OD ≤ 1) (Vuotto et al., 2017). Méréseinket 

háromszor megismételtük és ezek átlagát oszlopdiagramon ábrázoltuk. A függőleges vonalak a 

szórást reprezentálják. 

 

IV.4.3. Vaskötő képesség és sziderofor termelés vizsgálata 

A vaskötő képesség vizsgálatát különböző koncentrációjú 2,2’-dipyridylt (vas kelátort) 

tartalmazó LBA táptalajon végeztük el. Az alábbi dipyridyl koncentrációkat alkalmaztuk: 250 µM, 

275 µM, 300 µM és 325 µM. A táptalajok felületét két indikátor törzzsel felülrétegeztük: az 

aerobaktin termelés meghatározáshoz a H1887-es Escherichia coli törzset, az enterobaktin 

termelés meghatározáshoz pedig a H1939-es E. coli törzset használtuk. Kísérleteink során három 

pozitív kontroll törzset (K311 E. coli, 390 K. pneumoniae, és NTUH-K2044 K. pneumoniae), és két 

negatív kontroll törzset (W122 K. pneumoniae és MGH 78578 K. pneumoniae) alkalmaztunk. 

Az általunk vizsgált K. pneumoniae törzseket 850 µl LB tápoldatba oltottuk be, majd egy 

éjszakán át (10-12 óra), 37°C-on, aerob körülmények között, rázó-termosztátban (120 RPM) 

inkubáltuk azokat. A felnőtt tenyészetekből 200-200 µl-t használtunk fel, melyeket kétszer mostunk 

steril fiziológiás sóoldatban. Ezek után a baktérium pelletet 1 ml steril fiziológiás sóoldatban 

felszuszpendáltuk, majd az indikátor törzsekkel felülrétegzett táptalajokra ezekből 1-1 µl-t 

kicseppentettünk (Hantke, 1990), ezek után egy éjszakán át (10-12 óra), 37°C-on, aerob körülmények 

között inkubáltuk azokat. Az eredmények kiértékelése során mind a vizsgált törzsek, mind pedig az 

indikátor törzsek növekedését egy 0-4-ig terjedő skálán osztályoztuk. A vizsgált törzsek esetén: 0 =  

nincs növekedés; 1 = nagyon gyenge növekedés (W122-es negatív kontroll törzshöz hasonló), 

teljesen áttetsző, halvány telepek; 2 = gyenge növekedés, áttetsző, halvány telepek; 3 = határozottabb, 

erősebb növekedés, de még áttetsző telepek; 4 = nagyon erős növekedés, nem áttetsző telepek. Az 

indikátor törzsek esetén: 0 = nincs növekedés; 1 = néhány, apró telep növekedése figyelhető meg a 

vizsgált törzs mellett; 2 = előzőnél kicsivel több, apró telep látható a vizsgált törzs környezetében; 3 

= több, nagyobb méretű telep növekedése látható; 4 = sok, határozott telep növekedése figyelhető 

meg a vizsgált törzs mellett. Minden mérést háromszor megismételtünk és ezek átlagát 

oszlopdiagramon ábrázoltuk. 
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IV.4.4. Szérumrezisztencia meghatározása  

A szérumrezisztencia vizsgálatok során, egészséges humán vérszérummal dolgoztunk, 

amelyeket a felhasználás előtt -20°C-on tároltunk. A vizsgált K. pneumoniae izolátumokat 2 ml LB 

tápoldatba oltottuk és egy éjszakán át (10-12 óra), 37°C-on, aerob körülmények között, rázó-

termosztátban (120 RPM) inkubáltuk. Ezek után a tenyészeteket lecentrifugáltuk (2 perc, 12 000 

RPM) és kétszer mostuk steril PBS-ben.  Az inokulumokat OD600 = 0,4-re (107 CFU/ml) állítottuk. A 

szérumrezisztencia meghatározásokat ELISA lemezeken (087811, Sarstedt, Németország) végeztük, 

melyek releváns soraiba PBS-ben tízszeresére, illetve százszorosára higított szérumot és az adott 

baktériumsejt szuszpenziójából 20 µl-t mértünk össze (Podschun és Ullmann, 1998). Pozitív kontroll 

törzsként a magas szérumrezisztenciát mutató NTUH-K2044-es, negatív kontrollként pedig a szérum 

szenzitív MGH 78578-as K. pneumoniae törzseket használtuk fel.  Az így összeállított lemezeket 

37°C-on, aerob körülmények között inkubáltuk, majd 0, 60 és 180 perc elteltével meghatároztuk az 

élő csíraszámot, hígításos, kifolyatásos módszerrel. Mérési eredményeink alapján 50 CFU/10 µl alatt 

szérum szenzitív, 51 CFU/10 µl felett pedig szérum rezisztens kategóriákba soroltunk az általunk 

vizsgált törzseket. Végül, hat párhuzamos mintavétel átlagát ábrázoltuk a 180 perces mintavétel után. 

A függőleges vonalak a szórást reprezentálják. 

 

IV.4.5. Hipermukoviszkozitás (HMV) tesztelése 

A hipermukoviszkozitás meghatározása során 5%-os defimbriált marhavért (Culex, 

Magyarország) tartalmazó véres agar táptalajt (39 g Columbia agar alap /CM0331, Oxoid, UK/ 1000 

ml desztillált vízben feloldva, sterilizálva 121°C-on, 15 percen keresztül; majd 50°C-ra visszahűtve, 

5% steril defimbriált marha vér hozzáadása) használtunk. A vizsgált törzsek egy-egy izolált telepét 

LBA táptalajról véres agarra oltottuk, majd egy éjszakán át (10-12 óra), 37°C-on, aerob körülmények 

között inkubáltuk. Ezek után, steril oltótű segítségével a telepekhez érve, meghatároztuk azok mukoid 

fenotípusát, azaz „kinyújthatóságát”. A „kinyújthatóság” mértékét megfigyeltük, és ezek alapján két 

csoportot különítettünk el: 0 = negatív: semmilyen „kinyújthatóság” nem figyelhető meg („string” 

negatív törzsek); 4 = pozitív: a telep felszínétől több mint 4 mm távolságra „kinyújtható” a vizsgált 

izolátum („string” pozitív törzsek) (Kumabe és Kenzaka, 2014). Pozitív kontrollként az NTUH-

K2044-es, negatív kontrollként pedig az MGH 78578-as K. pneumoniae törzseket használtuk fel. 

Minden tesztet háromszor elvégeztünk, az eredményeket grafikonon ábrázoltuk. 

 

 

 

 

 



28 
 

IV.5. Genotípusos vizsgálatok  

IV.5.1. Makrorestrikciós alapú klonalitás vizsgálat pulzáltatott-mezejű gélelektroforézissel  

A K. pneumoniae izolátumok rokonsági fokának feltérképezéséhez pulzáltatott-mezejű 

gélelektroforézist (Pulsed Field Gel Electrophoresis, PFGE) végeztünk. Ennek négy fő lépése a 

hasáb, vagy úgynevezett „plug” készítés, az enzimatikus hasítás, a fragmentumok elektromos térben 

történő szétválasztása és a dendrogram készítése a kapott restrikciós mintázatok alapján. 

A „plug” készítéséhez a vizsgálandó izolátumokat LBA táptalajra sűrűn kiszélesztettük, majd 

egy éjszakán át (10-12 óra), 37°C-on, aerob körülmények között növesztettük azokat. Vizsgálataink 

során molekulasúly markerként egy Salmonella enterica subsp. braenderup törzset (No. 176) 

használtunk fel. Elsőként 1 ml sejt-szuszpenziós pufferben (cell suspension buffer, CSB) (1,21 g 

TRIS; 2,92 g EDTA 100 ml desztillált vízben feloldva, pH 7,5 ± 0,2) szuszpenziót készítettünk 

minden baktérium izolátumból és ezek inokulumát OD600 = 1,4-re (108 CFU/ml) állítottuk. Eközben 

előkészítettük a „plug” agarózt, SeaKam Gold agaróz (Lonza, Svájc) felhasználásával, melyhez 10 

mg/ml-es Proteináz K (Roche, Németország) törzsoldatot adtunk. Ezek után az OD600 = 1,4-es 

baktérium szuszpenziókat 1,5 ml-es eppendorf csőben, 5 percig, 56°C-os blokk termosztátban 

(BioSan, Lettország) inkubáltuk. Ezek után 1:1 arányban összepipettáztuk a baktérium szuszpeziókat 

és a „plug” agarózt, majd ebből 110 µl-t vályúformába pipettáztunk át, aztán dermedésig (kb. 5 perc) 

+4°C-on inkubáltuk azokat. A megdermedt „plug-okat” 15 ml-es centrifugacsőbe (Sarstedt, 

Németország) helyeztük, melybe előzőleg 1,5 ml proteolízis puffert (3,03 g 50 mM-os TRIS; 7,3 g 

50 mM-os EDTA; 5 g 1%-os sarcosyl 500 ml desztillált vízben feloldva, pH 8 ± 0,2) mértünk be, 

majd 3 órán keresztül, 50°C-os vízfürdőbe helyeztük azokat. Végül steril desztillált vízzel és 1x Tris-

EDTA (TE) pufferrel (12,1 g TRIS; 2,9 g EDTA 1000 ml desztillált vízben feloldva, pH 8 ± 0,2) 

mostuk a „plug-okat”, így kerültek további felhasználásra (Tenover et al., 1995; CDC protokoll). 

Ezek után enzimatikus hasítást végeztünk XbaI restrikciós endonukleázzal, úgy hogy az 

elkészült „plug-okat” két, 4 mm-es darabra vágtuk, melyből az egyik felet emésztésnek vetettük alá, 

a másikat 50%-os glicerin (Szkarabeusz, Magyarország) és TE puffer keverékében -20°C-on tároltuk. 

Az emésztésnél elsőként ekvilibrálást végeztünk tízszeresére higított Tango pufferben (Thermo 

Fisher Scientific, USA), 10 percig, 37°C-on. Ezek után, a „plug-okhoz” 3 µl 30 Unit-os XbaI 

(végkoncentrációja 10 Unit; Thermo Fisher Scientific, USA) endonukleázt, valamint 47 µl 1x Tango 

puffert adtunk, és 4 órán keresztül, 37°C-on emésztést végeztünk. Végül a restrikciós keveréket 

lepipettáztuk a „plug-okról” és szobahőmérsékletű 0,5x Tris-borát-EDTA (TBE) pufferben (2,16 g 

Tris; 2,75 g bórsav; 0,375 g EDTA 1000 ml desztillált vízben feloldva) tároltuk azokat. 

Ezek után az enzimatikusan hasított DNS fragmentumokat elválasztottuk, láthatóvá 

tettük, majd detektáltuk, az alábbiak szerint: a „plug-ok” futtatásához 1,2%-os agaróz (Sigma-

Aldrich, USA) gélt készítettünk 0,5x TBE pufferben. A futtatást szintén 0,5x TBE pufferben 
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végeztük, melybe 0,356 g tioureát (Sigma-Aldrich, USA) is tettünk. A tiourea egy kaotróp így a 

gélkép élességét javítja, mivel gátolja a DNS di-, és trimerek képződését. A DNS fragmentumok 

elválasztását CHEF-DR II (BioRad, USA) készüléken végeztük, amelyet a Pécsi Tudományegyetem 

Természettudományi Karának, Biológiai Intézete biztosított számunkra. 

A beállított legfontosabb futtatási paraméterek a következőek voltak: a futtató kádban a puffer 

hőmérséklete 14°C, a teljes futtatási hossz 12 cm. Az általunk használt programozási paraméterek az 

alábbiak voltak: grádiens: 6 Volt/cm; futtatási idő: 24 óra; kezdő kapcsolási idő (Initial SW): 2,2 s; 

befejező kapcsolási idő (Final SW): 54 s. A futtatás végeztével a gélt, frissen készített 5 mg/ml-es 

etídium-bromid (Acros Organics, USA) oldattal, 30 percig festettük. Ezek után a DNS 

fragmentumokat UV fény alatt, EastPort (Magyarország) készüléket használva, BioCapt program 

segítségével lefotóztuk, majd Bio-1D v. 12.06 szoftver alkalmazásával dokumentáltuk azok méretét. 

Ezt követően, a PFGE gél fotókat Fingerprinting II Informatix szoftver (BioRad, USA) 

segítségével elemeztük és dendrogramot készítettünk az Országos Epidemiológiai Központban 

(OEK). A PFGE mintázatok hasonlóságát Dice-koefficiens segítségével jellemeztük, a dendrogram 

és a cluster analízis UPGMA (unweighted pair group method with arithmetic averages) módszerrel 

készült. Egy pulzotípusba tartozónak tekintettük azokat makrorestrikciós mintázatokat, amelyek 

legalább 85%-os hasonlóságot mutattak. Azonos pulzotípusba való tartozás a törzsek genetikai 

rokonságát és valószínű klonális kapcsolatát jelenti (Damjanova et al., 2008). 

 

IV.5.2. Virulencia gének detektálása polimeráz láncreakcióval  

A legfontosabb virulencia gének detektálását polimeráz láncreakció (polymerase chain 

reaction, PCR) segítségével végeztük el. Ehhez első lépésben minden K. pneumoniae törzset LBA 

táptalajra oltottunk és egy éjszakán át (10-12 óra), 37°C-on, aerob körülmények között növesztettünk. 

Majd egy-egy izololált telepet vettük fel azokról és 100 µl nukleáz mentes vízben (Thermo Fischer 

Scientific, USA) 10 percig, 100°C-on felfőztük. A primereket irodalmi adatok alapján rendeltük, 

kivéve a K24-es tokra specifikus primer párt (2. táblázat). Ezen primer pár tervezése a megszekvenált 

K. pneumoniae 53/3 törzs wzi génje alapján történt, amelyet a http://kaptive.hotlab.net segítségével 

azonosítottunk. Kontrollként minden esetben az NTUH-K2044-es (Tajvan) és az MGH 78578-as 

(ATCC 700721, Dánia) K. pneumoniae törzseket használtuk fel.  

A PCR reakciókat jégen, az alábbiak szerint állítottuk össze: 

 0,5 µl, 10 µM-os forward (FW) primer (Sigma-Aldrich, USA),  

 0,5 µl, 10 µM-os reverse (Rev) primer (Sigma-Aldrich, USA),  

 6 µl nukleáz mentes víz (Thermo Fischer Scientific, USA),  

 7,5 µl, 2x Master Mix (K0171, Thermo Fischer Scientific, USA) 

 0,5 µl, 50 ng DNS-templát. 

http://kaptive.hotlab.net/
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Gén Amit kódol Primer Primer szekvenciája (5’→ 3’) Tm 

(°C) 

Termék 

(bp) 

Ref. 

fimH-1 
I-es típ. 

fimbria 

fimH-1 

FW 

ATGAACGCCTGGTCCTTTGC 55 688 El Fertas-

Aissani et 

al. (2012) fimH-1 

Rev 

GCTGAACGCCTATCCCCTGC 55 

mrkD 
III-as típ. 

fimbria 

mrkD 

FW 

CCACCAACTATTCCCTCGAA 60 240  

mrkD 

Rev 

ATGGAACCCACATCGACATT 60 Abdulhas

an (2015) 

mrkA 
III-as típ. 

fimbria 

mrkA 

FW 

GCCACTGCTAATAGAATCTTCGACT

G 

60 807 Yang et 

al. (2013) 

mrkA 

Rev 

GCTGTTGCGGTCACTTTCTCTCGC 60 

mrkJ 
III-as típ. 

fimbria 

mrkJ 

FW 

CACCATGAACACTAAAATATTCGAA

G 

62 717 Johnson 

és Clegg 

(2010) mrkJ 

Rev TTACATGGCAATATCATCGGC 

63 

kfuB 
Vaskötő 

képesség 

kfuB 

FW 

GAAGTGACGCTGTTTCTGGC 60 797 Yu et al. 

(2008) 

kfuB 

Rev 

TTTCGTGTGGCCAGTGACTC 60 

entB 
Entero-

baktin 

entB 

FW 

ATTTCCTCAACTTCTGGGGC 57 371 El Fertas-

Aissani et 

al. (2012) entB 

Rev 

AGCATCGGTGGCGGTGGTCA 57 

iutA 
Aerobaktin 

iutA 

FW 

GGCTGGACATCATGGGAACTGG 63 300 Mamlouk 

et al. 

(2006) iutA 

Rev 

CGTCGGGAACGGGTAGAATCG 63 

traT Szérum-

rezisztencia 

traT 

FW 

GGTGTGGTGCGATGAGCACAG 63 290 Mamlouk 

et al. 

(2006) 
traT 

Rev 

CACGGTTCAGCCATCCCTGAG 63 

rmpA HMV rmpA 

FW 

ACTGGGCTACCTCTGCTTCA 60 
535 

El Fertas-

Aissani et 

al. (2012) rmpA 

Rev 

CTTGCATGAGCCATCTTTCA 60 

K24 K24-es 

toktípus 

K24 

FW 

AGATAATAGGCAACAGCGTTCT 62 648 Saját 

tervezésű 

K24 

Rev 

GATACGTTAAACGCCTCAAGTA 62 

K1 K1-es 

toktípus 

magA 

FW 

GGTGCTCTTTACATCATTGC 60 1283 Chiang et 

al. (2016) 

magA 

Rev 

GCAATGGCCATTTGCGTTAG 60 

K2 K2-es 

toktípus 

K2wzy 

FW 

GACCCGATATTCATACTTGACAGAG 60 641 Chiang et 

al. (2016) 

K2wzy 

Rev 

CCTGAAGTAAAATCGTAAATAGATG

GC 

60 

allS Allantoin 
allS FW CCGTTAGGCAATCCAGAC 60 1090 Chiang et 

al. (2016) allS 

Rev 

TCTGATTTATCCCACATT 60 
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Gén Amit kódol 
Primer Primer szekvenciája (5’→ 3’) Tm 

(°C) 

Termék 

(bp) 

Ref. 

cf29a Adhézió 
cf29a 

FW 

GACTCTGATTGCACTGGCTGTG 60 826 Chiang et 

al. (2016) 

cf29a 

Rev 

GTTATAAGTTACTGCCACGTTC 60 

uge 
Uridin 

difoszfát- 

galakturo-

nát 4-

epidermáz 

uge FW GATCATCCGGTCTCCCTGTA 60 534 Chiang et 

al. (2016) uge Rev TCTTCACGCCTTCCTTCACT 60 

wabG 
LPS 

bioszintézis 

wabG 

FW 

CGGACTGGCAGATCCATATC 62 683 Brisse et 

al. (2009) 

wabG 

Rev 

ACCATCGGCCATTTGATAGA 62 

ureA 
Ureáz 

bioszintézis 

ureA 

FW 

GCTGACTTAAGAGAACGTTATG 60 337 Brisse et 

al. (2009) 

ureA 

Rev 

GATCATGGCGCTACCTTA 60 

 

2. Táblázat: A legfontosabb virulencia gének teszteléséhez felhasznált primerek összefoglalása. 

Feltüntettük a vizsgált gént, és amit az kódol, a primer nevét és szekvenciáját, az olvadáspontját (Tm), 

a keletkező termék méretét (bp) és a referenciát (Ref.) ahonnan a primer származik. 

 

A PCR reakciókat Eppendorf Mastercycler (Merck, Magyarország) készülék segítségével 

végeztük el. A PCR kondíciókat az alábbiak szerint állítottuk be: elődenaturáció: 95°C 2 perc; 

denaturáció: 95°C 30 sec; annealing: 59,7-68,7°C-ig (a primer Tm-je alapján) 30 sec; elongáció: 72°C, 

1-2 perc (a termék méretétől függően); a denaturáció, az annealing és az elongáció 34 cikluson 

keresztül ismétlődött; végső extenzió: 72°C, 10 perc. A programok lejártával a mintákat +4°C-on 

tároltuk.  

A gélelektroforézishez 1%-os agaróz (Invitrogen, UK) gélt készítettünk 1x Tris-acetát-EDTA 

(TAE) pufferben (242 g TRIS; 100 ml 0,5 M-os, pH 8-as EDTA; 57,1 ml cc. ecetsav 1000 ml 

desztillált vízben, ez ötvenszeres töménységű, ebből hígítással készítettünk egyszeres töménységű 

puffert). Az elválasztást Bio-Rad Power Pac 300 (Bio-Rad, USA) tápegység segítségével végeztük, 

140V-on, 45 percig. A futtatás végeztével a gélt, frissen készített 5 mg/ml-es etídium-bromid (Acros 

Organics, USA) oldattal, 30 percig festettük. Ezek után a PCR termékeket UV fény alatt, EastPort 

(Magyarország) készüléket használva, BioCapt program segítségével lefotóztuk, majd Bio-1D v. 

12.06 szoftver alkalmazásával dokumentáltuk azok méretét. 
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IV.5.3. Plazmid izolálás 

A kísérleteink során felhasznált K. pneumoniae törzsekből a plazmid DNS-t alkalikus lízissel 

nyertük ki (Stadler et al., 2004). A baktériumtörzseket 5 ml LB tápoldatban, 100 µg/ml 

végkoncentrációjú ampicillin (AMP) hozzáadásával, egy éjszakán (O/N) át (10-12 óra), 37°C-on, 

rázó-termosztátban (120 RPM) inkubáltuk. Az egyes O/N baktérium kultúrákból 1,5 ml-t 

átpipettáztunk eppendorf csövekbe, lecentrifugáltuk (5 perc, 12 000 RPM) azokat, majd a 

felülúszókat leöntöttük. Eközben elkészítettük a sejtek lízisét elősegítő P1 puffert (10 mM, pH 8 

EDTA; 25 mM Tris 100 ml steril desztillált vízben), ebből 200 µl-t rápipettáztunk az előző lépésben 

kinyert baktérium pelletekre, ehhez 10 µl, 1 mg/ml-es RN-áz (Sigma-Aldrich, USA) oldatot adtunk, 

majd 10 percig szobahőmérsékleten (20-25°C) inkubáltuk. Ezek után, az alkalikus lízis elősegítése 

érdekében 200 µl P2 puffert (1% SDS; 0,2 M NaOH 100 ml steril desztillált vízben) adtunk a 

szuszpenziókhoz és addig vártunk, míg az oldat teljesen fel nem tisztult (kb 5 perc). A fehérjék 

lecsapása végett, 200 µl P3 puffert (3 M kálium-acetát; 11,5 ml cc. ecetsav 100 ml steril desztillált 

vízben) adtunk a szuszpenziókhoz, felráztuk és 10 percig jégen inkubáltuk azokat. Ezt követően 

lecentrifugáltuk (10 perc, 12 000 RPM), majd 500 µl felülúszót átpipettáztunk steril eppendorf 

csövekbe és 500 µl fenol-kloroformot (Sigma-Aldrich, USA) mértünk hozzájuk, majd újra 

lecentrifugáltuk (10 perc, 12 000 RPM) azokat. A felső – vizes – fázisból 400 µl-t átpipettáztunk 

steril eppendorf csőbe és kétszeres térfogatú (800 µl), hideg, 96%-os etanolt (Molar Chemicals, 

Magyarország) adtunk hozzájuk, majd 30 percig, -20°C-on inkubáltuk. A plazmid DNS kicsapása 

után lecentrifugáltuk (15 perc, 12 000 RPM) azokat és az etanolt leöntöttük róluk. Ezek után 70%-os 

etanollal kétszer mostuk a kinyert plazmidokat, majd 2-3 órán keresztül szobahőmérsékleten (20-

25°C) szárítottuk. Végül 20 µl steril desztillált vízben visszaoldottuk azokat és felhasználásig -20°C 

-on tároltuk. Kontrollként az NTUH-K2044-es és az MGH 78578-as K. pneumoniae törzseket 

használtuk fel. 

A horizontális gélelektroforézist Bio-Rad Power Pac 300 (Bio-Rad, USA) tápegység 

segítségével végeztük, melyhez 1%-os agaróz (Invitrogen, UK) gélt készítettünk 1x TAE pufferben. 

A futtatást 140V-on, 45 percen keresztül végeztük. A futtatás végeztével a gélt, frissen készített 5 

mg/ml-es etídium-bromid (Acros Organics, USA) oldattal, 30 percig festettük. Ezek után a plazmid 

DNS-eket UV fény alatt, EastPort (Magyarország) készüléket használva, BioCapt program 

segítségével lefotóztuk, majd Bio-1D v. 12.06 szoftver alkalmazásával dokumentáltuk azok méretét. 

 

IV.5.4. K. pneumoniae 53/3 törzs teljes genomjának szekvenálása 

A kísérleteink során leggyakrabban felhasznált K. pneumoniae 53/3 törzs teljes genomjának 

megszekvenálásához, elsőként kromoszómális DNS-t izoláltunk, az alábbiak szerint: a baktérium 

törzset 5 ml LB tápoldatba oltottuk, majd egy éjszakán át (10-12 óra), 37°C-on, aerob körülmények 
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között, rázó-termosztátban (120 RPM) inkubáltuk. Az O/N baktérium kultúrából 1,5-1,5 ml-t 

lecentrifugáltunk (1 perc, 13 000 RPM), a tápoldatot alaposan lepipettáztuk a pelletről és 1 ml 10 

mM-os Tris-NaCl-EDTA (TNE) oldatban (10 mM Tris /pH = 8/; 10 mM NaCl; 10 mM EDTA /pH = 

8/; 10 ml steril desztillált vízben) felszuszpendáltuk a baktériumsejteket. Ezek után lecentrifugáltuk 

(1 perc, 13 000 RPM), majd leöntöttük a TNE oldatot és 270 µl Tris-NaCl-EDTA-Triton X-100 

(TNEX) oldatban (10 mM Tris /pH = 8/; 10 mM NaCl; 10 mM EDTA /pH = 8/; 1 v/v % Triton X-

100; 10 ml steril desztillált vízben) reszuszpendáltuk a pelletet. Ezt követően 30 µl 30 mg/ml-es 

lizozim (Sigma-Aldrich, USA) törzsoldat hozzáadásával elősegítettük a baktériumsejtek lízisét, majd 

30 percig, 37°C-on inkubáltuk. Ezek után a felszabadult fehérjéket 15 µl, 20 mg/ml-es proteináz K 

(Roche, Németország) kezeléssel távolítottuk el, melyet 1 órán keresztül, 65°C-os 

blokktermosztátban (Biosan CH-100, Lettország), rendszeres, óvatos átszuszpendálás mellett 

végeztünk. Az így feltárt baktériumsejtekhez 15 µl 5 M-os NaCl oldatot, majd 500 µl fenol-

kloroformot (Sigma-Aldrich, USA) adtunk, összeráztuk, majd lecentrifugáltuk (10 perc, 13 000 

RPM) a szuszpenziókat. A felső 300 µl vizes fázist átpipettáztuk steril eppendorf csövekbe, majd 600 

µl, 96%-os etanollal (Molar Chemicals, Magyarország), 30 percen keresztül, -20°C-on, kicsaptuk a 

kromoszómális DNS-t. A centrifugálás (15 perc, 13 000 RPM) és a 96%-os etanol (Sigma-Aldrich, 

USA) leöntése után, 70%-os etanollal kétszer mostuk a precipitálódott DNS-t, végül 2-3 órán 

keresztül, szobahőmérsékleten (20-25°C) szárítottuk. Az így nyert kromoszómális DNS-t 100 µl 

steril, nukleáz mentes vízben (Thermo Fischer Scientific, USA) visszaoldottuk és a felhasználásig 

+4°C-on tároltuk (Kumar et al., 2016). 

Az izolálás hatékonyságát agaróz gélelektroforézissel ellenőriztük, melyhez Bio-Rad Power 

Pac 300 (Bio-Rad, USA) tápegységet használtunk. A minták elválasztásához 1%-os agaróz 

(Invitrogen, UK) gélt készítettünk 1x TAE pufferben. A futtatás 140V-on, 45 percen keresztül történt. 

A futtatás végeztével a gélt 5 mg/ml-es etídium-bromiddal (Acros Organics, USA) festettük meg, 

majd UV fény alatt tettük láthatóvá az izolált kromoszómális DNS-t. 

Ezek után a K. pneumoniae 53/3 törzs teljes genomjának megszekvenálását az Enviroinvest 

Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt. (Pécs, Magyarország) szekvenáló laboratóriumában 

hajtottuk végre. A teljes szekvenciák meghatározása „shotgun” módszerrel történt, melyhez Illumina 

MiSeq (Illumina, USA) készüléket használtunk. A genomiális DNS könyvtár készítéséhez Nextera 

XT Library Preparation Kit-et (Illumina, USA), a szekvenáláshoz pedig MiSeq Reagent Kit-et (v3, 

600-cycle) használtunk fel. A nyers szekvenciák összeillesztése MyPro (Liao et al., 2015) szoftver 

segítségével történt. Az ebből kapott FASTA fájlokat a RAST szerveren (Overbeek et al., 2014) 

annotáltuk. A K. pneumoniae 53/3 törzs genomtérképét a CiVi (Circular Visualization for Microbial 

Genomes, www.civi.cmbi.ru.nl) program segítségével ábrázoltuk. 

 

http://www.civi.cmbi.ru.nl/
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IV.6. Állatkísérletek 

Az általunk elvégzett állatkísérletekre jogosító engedélyt a Pécsi Tudományegyetem 

Munkahelyi Állatjóléti Bizottsága (PTE MÁB) állította ki számunkra, az engedély száma: 

BA02/2000-37/2015. Továbbá, teljesítettük a PTE MÁB Állatkísérletek elmélete és gyakorlata című, 

„B” szintű tanfolyam követelményeit (bizonyítványom száma: 42/B/2016). 

Állatkísérleteinkhez 10-12 hetes, 18-21 g súlyú, nőstény, BALB/c típusú egereket (Charles 

and Rivers, Magyarország) használtunk fel, kivéve a húgyhólyag fertőzési modellt, melynek során, 

3-4 napos szopós egerekkel dolgoztunk. 

Az általunk vizsgált K. pneumoniae törzsek közül, makrorestrikciós profiljuk alapján 

kiválasztottunk 4 törzset, melyek közül 3 azonos pulzotípusba (50/1, 53/2 és 53/3), egy pedig (11/3) 

más pulzotípusba tartozott. Az azonos pulzotípusba tartozó törzsek közül izolálási helyük alapján, 

választottuk ki a 3 különböző baktériumtörzset. Mivel a kísérleti állatok számát a lehető legkisebb 

mértékre kívántuk csökkenteni – a 3R szabály értelmében – csak azon törzsek virulencia potenciálját 

teszteltük le, amelyek vizsgálata indokolt volt. Például előkísérleteink során emelkedett virulencia 

potenciált mutattak.  

Vizsgálataink során két kontroll törzset is alkalmaztunk, az NTUH-K2044-es és az MGH 

78578-as K. pneumoniae törzseket. Ezekhez viszonyítottuk az általunk vizsgált K. pneumoniae 

törzsek virulencia potenciálját.  

Mivel minden infekciós modellhez több egeret használtunk fel, ezért minden egyes állatot 

egyedi módon jelöltünk meg. Az egereket 6-os csoportokba osztottuk és minden egyes állatot 

kristályibolya (Sigma-Aldrich, USA) festékkel jelöltünk, tipikusan a fejükön (F); a hátukon (H); a 

farkukon (K); a fejükön és a hátukon (FH); a fejükön és a farkukon (FK); valamint jelöletlen, sima 

(S) módon. 

 

IV.6.1. Tüdő infekciós modell 

A tüdőfertőzéseket megelőzően, a kiválasztott K. pneumoniae törzseket egy éjszakán át (10-

12 óra), 37°C-on, rázó-termosztátban (120 RPM), aerob módon növesztettük. Ezek után a baktérium 

tenyészeteket lecentrifugáltuk (5 perc, 12 000 RPM), kétszer mostuk 1 ml steril PBS-ben, majd OD600 

= 1 szuszpenziót készítettünk minden izolátumból. Ezen szuszpenziók induló csíraszámát minden 

esetben meghatároztuk (CFU/ml). A fertőzések előtt 100 µl intraperitoneális altató injekció – 50 

mg/ml Calypsol (Richter Gedeon, Magyarország) + 2% Primazin (Alfasan, Hollandia) – beadásával 

elkábítottuk az állatokat. Ezt követően 100 µl, OD600 = 1 baktérium szuszpenziót pipettáztunk az 

egerek orrnyílásába, ügyelve arra, hogy folyamatosan és akadálytalanul lélegezzék be azt (Lawlor et 

al., 2005). Minden vizsgálathoz 6-6 db egeret fertőztünk meg, további 6 db állat orrnyílásába pedig 

100 µl fiziológiás sóoldatot pipettáztunk, ezeket  kontrollként használtunk fel. A beoltás után 14 



35 
 

napon keresztül, minden nap megmértük az egerek súlyát, végül az utolsó napon cervikális 

diszlokációt követően felboncoltuk az állatokat. Ennek során megfigyeltük a tüdejükön látható 

esetleges elváltozásokat, majd 5 ml steril PBS-ben homogenizáltuk az állatok tüdejét. A 

szuszpenziókból 10 µl-t kifolyattunk 20 µg/ml végkoncentrációjú ceftriaxont (CRO) tartalmazó LBA 

táptalajra, majd egy éjszakán át (10-12 óra), 37°C-on, aerob körülmények között inkubáltuk azokat. 

Így ellenőriztük le, hogy a beoltás után 14 nappal vissza tudtuk-e izolálni a tüdőkből a beoltott 

baktériumtörzseket. Minden kísérletet kétszer végeztünk el, ezek átlagát grafikonon ábrázoltuk, az 

adatok szórását függőleges vonalakkal jelöltük. 

 

IV.6.2. Intraperitoneális (IP) infekciós modell 

Hasonlóan a tüdő infekciós modellhez, az intraperitoneális (IP) fertőzésekhez felhasznált K. 

pneumoniae törzsek inokulumát OD600 = 1-re állítottuk, melyeket előzőleg steril PBS-ben mostunk. 

Az induló csíraszám meghatározását (CFU/ml) követően, a hashártyán keresztül 200 µl baktérium 

szuszpenziót juttatunk az intraperitoneális térbe (Belay et al., 2002). Minden kísérlethez 6-6 db egeret 

oltottunk be, további 6 db állatot pedig kontrollként használtunk fel, amelyeket 200 µl steril PBS-el 

oltottunk. A beoltott K. pneumoniae törzsek letális dózisát (LD50) Ramakrishnan (2016) egyes képlete 

alapján határoztuk meg: log10 végső hígítás 50%-a = [(összes elpusztult állat/beoltott állatok száma) 

+ 0,5] × log hígítási faktor. A fertőzés után 14 napon keresztül, naponta regisztráltuk az egerek 

súlyának változását, minden kísérletet kétszer végeztünk el és ezek átlagát grafikonon ábrázoltuk. A 

szórást függőleges vonalakkal jelöltük. 

 

IV.6.3. Húgyhólyag infekciós modell 

A húgyhólyag-fertőzésekhez 3-4 napos, a született egerek számától függően általában 3-6 db 

szopós egérrel dolgoztunk. A két előző modellben leírt inokulum beállítást és csíraszám 

meghatározást követően, 1 ml OD600 = 1-es baktérium szuszpenzióhoz 150 µl, 10 mg/ml 

koncentrációjú, Pontamin-kék (Sigma-Aldrich, USA) festéket adtunk, mely segítségével követhetővé 

vált a húgyhólyagba történő beoltás pontossága (Allison et al., 1994). A megfestett baktérium 

szuszpenziókból 25 µl-t injektáltunk a szopós egerek húgyhólyagjába. A fertőzés után 24 órán 

keresztül monitoroztuk a kisegerek túlélését. Majd a fertőzés után 10 nappal az állatoktól 10-20 µl 

vizelet mintát vettünk és 20 µg/ml koncentrációjú ceftriaxont (CRO) tartalmazó, valamint 100 µg/ml 

koncentrációjú ampicillint (AMP) tartalmazó LBA táptalajra folyattuk ki. Egy éjszakán át (10-12 

óra), 37°C-on, aerob módon inkubáltuk azokat. Végül kiértékeltük a mintákat: pozitív a vizelet minta, 

ahol vissza tudtuk izolálni; negatív a vizelet minta, ahol nem tudtuk visszaizolálni a beoltott 

baktériumtörzseket. Kísérleteinket minden esetben kétszer megismételtük, azok átlagát táblázatba 

foglaltuk. 
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IV.6.4. Bélkolonizációs modell 

A bélfertőzés előtt 24 órával az egerek normál flóráját egyszeri, nagydózisú (250 µl/egér) 

streptomycin (100 mg/ml) adásával meggyérítettük. Ennek hatékonyságát még a fertőzés előtt 

leellenőriztük: egy egységnyi székletet (kb. 0,5g), 500 µl steril PBS-ben felszuszpendáltunk, majd 

ebből 10 µl-t nem szelektív (LBA) és szelektív (20 µg/ml, CRO) táptalajokra kifolyattunk. 

Amennyiben a streptomycin kezelés sikertelen volt, megismételtük azt.  

A fertőzés előtt a baktériumok inokulumát OD600 = 1-re állítottuk, ebből meghatároztuk a 

kezdeti csíraszámot (CFU/ml), ezek után gyomorszonda segítségével 250 µl baktérium szuszpenziót 

juttatunk a kísérleti állatok gyomrába (Licht et al., 1996). Kísérleteink során 6-6 db egeret használtunk 

fel. Az eredményes bélkolonizáció után, 30 napon keresztül, minden nap székletmintát (kb. 0,5 g) 

vettünk az egerektől. Az előzőekhez hasonlóan a széklet mintákat steril PBS-ben felszuszpendáltuk 

és 20 µg/ml koncentrációjú CRO táptalajra kifolyattuk. Ezek után, egy éjszakán át (10-12 óra), 37°C-

on, aerob körülmények között inkubáltuk azokat. Végül, ezekről csíraszámot határoztunk meg. 

Kísérleteinket minden esetben kétszer megismételtük, azok átlagát grafikonon ábrázoltuk, az adatok 

szórását függőleges vonalakkal jelöltük. 

 

IV.7. Sejt inváziós képesség vizsgálata 

A vizsgálatainkba vont K. pneumoniae törzsek inváziós képességét kétféle sejtvonalon is 

megvizsgáltuk, az INT407-es humán eredetű, embrionális bélhám sejtvonalon, valamint a T24-es 

humán, húgyhólyag karcinóma eredetű sejtvonalon. Kísérleteink során két pozitív kontroll törzset is 

alkalmaztunk, az NTUH-K2044-es és az MGH 78578-as K. pneumoniae törzseket. 

 A sejtvonalakat folyékony nitrogénből elővéve, a felhasználás előtt, minden esetben négyszer 

passzáltuk RPMI 1640 (BioWhittaker, Lonza, Belgium) tápfolyadékban (10% hőinaktivált borjú 

szérum, 10 000 unit/ml penicillin, 10 µg/ml streptomycin), 5 %-os szén-dioxid termosztátban, 37°C-

on. Az így felszaporított sejteket, a sejttenyésztő palackról (SPL Life Science, Korea) leoldva Bürker-

kamrában megszámoltuk és ezt követően 24-lyukú szövettenyésztő lemezre (83.1836, Sarstedt, 

Németország) kötöttük ki, úgy hogy lyukanként ~ 300 000 sejt legyen jelen. A letapadt sejtek 

állapotát másnap inverz fáziskontraszt mikroszkóp (835107, VWR, USA) segítségével 

megvizsgáltuk és ellenőriztük. 

Az eukarióta sejtek fertőzése előtt, a baktérium sejtek inokulumát OD600 = 1-re állítottuk, majd 

ebből kezdeti csíraszámot határoztunk meg (CFU/ml). Ezek után a kitapadt sejteket 1-1 ml steril PBS-

el mostuk, hogy az antibiotikum-, és anyagcsere-maradványokat eltávolítsuk. Az OD600 = 1-es 

baktérium szuszpenziókból RPMI 1640 (BioWhittaker, Lonza, Belgium) tápfolyadékban tízszeres és 

százszoros hígítást készítettünk, majd ezekből 1-1 ml-t hozzáadtunk a szövettenyésztő lemez 

megfelelő lyukaihoz. Ezek után, a szövettenyésztő lemezeket 3 órán keresztül, 37°C-os szén-dioxid 
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termosztátban inkubáltuk, ekkor történt meg az eukarióta sejtek inváziója. Ezután 1-1 ml steril PBS-

el háromszor mostuk a szövettenyésztő lemezeket, majd 100 µg/ml koncentrációjú polymixin B 

(Sigma-Aldrich, USA) tartalmú RPMI 1640 (BioWhittaker, Lonza, Belgium) tápoldatot pipettáztunk 

a sejtekre. A polymixin B hatására az eukarióta sejtekbe be nem jutott baktériumok elpusztultak. Ezek 

után 1 órán keresztül, 37°C-on, szén-dioxid termosztátban inkubáltuk azokat. Majd 1-1 ml steril PBS-

el, háromszor mostuk a lemezeket, végül 0,2 %-os Triton X-100-al (Sigma-Aldrich, USA), 10 percen 

keresztül lizáltuk az eukarióta sejteket (Elsinghorst et al., 1989). Az eukarióta sejtekből „kiszabadult” 

baktériumsejtek csíraszámát CFU/ml-ben határoztuk meg, hígításos, kifolyatásos módszerrel. 

Minden mérést háromszor megismételtünk és ezek átlagát diagramon ábrázoltuk. A függőleges 

vonalak a szórást reprezentálják. 

 

IV.8. Bakteriofág izolálás, tisztítás és felszaporítás 

A kutatásaink során vizsgált K. pneumoniae törzsek ellen ható, lítikus bakteriofágok (röviden 

fágok) izolálása a Pellérdi Szennyvíztisztító telepről (Tettye Forrásház Zrt., Pécs) származó 

mintáinkból történt.  

Az izolálás lépései a következők voltak: 50 ml LB tápoldathoz, 1 ml K. pneumoniae 53/3-as 

O/N baktériumkultúrát adtunk és logaritmikus (~ 106 CFU/ml) fázisig, 37°C-on, rázó-termosztátban 

(120 RPM), aerob körülmények között inkubáltuk azokat. Majd, ehhez hozzáadtunk 500 µl szennyvíz 

mintát, valamint 40 µl 1M-os CaCl2 oldatot és 24 órán keresztül, 37°C-on, rázó-termosztátban (120 

RPM), aerob körülmények között tovább inkubáltuk azokat. Ezt követően a baktérium – fág 

szuszpenziókból 25-25 ml-t steril centrifugacsövekbe mértünk, majd lecentrifugáltuk azokat (8 perc, 

5000 RPM). A felülúszóból 20-20 ml-t átpipettáztunk steril centrifugacsövekbe és 1:50 arányban 

kloroformot (Molar Chemicals, Magyarország) adtunk hozzájuk. Alapos összerázást követően 3-4 

órán keresztül, +4°C-on inkubáltuk azokat. Majd a centrifugálás (5 perc, 4000 RPM) után, a fág 

szuszpenziókból 10 µl-t a célbaktérium gyepekre cseppentettünk, fág aktivitás detektálása érdekében. 

Lítikus hatás esetén a fág mintából százszoros léptékű hígítási sort készítettünk, így határoztuk meg 

a fág szuszpenziók plakk-formáló egységeit (plaque-forming unit, PFU), 1 ml-re vonatkoztatva 

(PFU/ml). 

Annak érdekében, hogy egyedi fág izolátumokkal dolgozzunk, a fágokat több tisztítási 

lépésnek vetettük alá. A tisztítás során a hígítási sorozatból kiválasztottuk azon titerű hígítást, 

amelynek 100 µl-e kb. 10-100 db fág partikulumot tartalmazott, ezt hozzáadtuk 4 ml 0,4%-os, 55°C-

os fedő agarhoz (0,5 g pepton; 0,25 g élesztő; 0,25 g NaCl; 0,2 g agar 50 ml desztillált vízben feloldva, 

aoutoklávozva 121°C, 15 percig), valamint 40 µl 1 M-os CaCl2 oldatot, ezt ráöntöttük a 

célbaktériumot tartalmazó gyepre, LBA táptalajon. Majd, egy éjszakán át (10-12 óra), 37°C-on, aerob 

körülmények között inkubáltuk azokat. Határozott lítikus zónával rendelkező, izolált fág plakkokat 
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kerestünk és ezeket kivágtuk steril fém spatula segítségével. Az kivágott agar kockákat 5 ml LB 

tápfolyadékba helyeztük és 300 µl K. pneumoniae O/N baktérium kultúrát, valamint 40 µl 1 M-os 

CaCl2 oldatot adtuk hozzá, majd egy éjszakán át (10-12 óra), 37°C-on, rázó-termosztátban (120 RPM, 

aerob körülmények között inkubáltuk azokat. Végül, az előzőek szerint leellenőriztük a fágok PFU/ml 

értékeit. A tisztítási lépéseket háromszor végeztük el, ezek után kerültek a fágok konzerválásra (-

80°C) és további felhasználásra. 

A fágok felszaporítása az izoláláshoz hasonlóan történt, a kívánt propagáló baktériumtörzs 

jelenlétében, nagyobb térfogatban.  

 

IV.8.1. Bakteriofág DNS izolálás és restrikciós analízis 

A tisztítási és felszaporítási lépések után az általunk újonnan izolált fágokból DNS-t 

tisztítottunk. A fág DNS izolálás protokollját a Texas A & M University, Fág Technológiai Centruma 

által leírt módon végeztük el (Protocol: Phage DNA extraction – traditional, Rev. 9/21/2018), kisebb 

módosításokkal. A fág DNS izolálás lépései a következők voltak: minden fág szuszpenzióból 1,2-1,2 

ml-t eppendorf csövekbe pipettáztunk, majd 10 µl, 1 mg/ml-es DN-ázt (Thermo Fischer Scientific, 

USA) és 10 µl, 1 mg/ml-es RN-ázt (Sigma-Aldrich, USA) adtunk a szuszpenziókhoz, ezek után 30 

percig, 37°C-on inkubáltuk. Majd 100 µl 0,5 M-os, pH 8-as EDTA (Thermo Fischer Scientific, USA) 

oldatot adtunk a fág szuszpenziókhoz. Ezek után a DN-áz és RN-áz aktivitás leállítása végett 10 

percig, 75°C-on inkubáltuk azokat. Majd 20 µl, 20 mg/ml-es proteináz K (Sigma-Aldrich, USA) 

oldatot adtunk a szuszpenziókhoz, a protein burok leemésztése érdekében. A proteináz K aktivitását 

1 órán át tartó, 65°C-os inkubációval állítottuk le. Ezek után az eppendorf cső tartalmát ketté vettük 

(600-600 µl) és azokhoz 60-60 µl, 7,5 M-os ammónium-acetát oldatot adtunk, a DNS aggregáció 

növelése és pelletben való precipitációja érdekében. Majd 600 µl fenol-kloroformot (Sigma-Aldrich, 

USA) adtunk hozzá a fág fehérjék kicsapása miatt. Ezek után 10 percig, 13 000 RPM-en 

centrifugáltuk a mintákat. Aztán minden csőről 500 µl felülúszót átpipettáztunk steril eppendorf 

csövekbe, és ezekhez 1 ml 96%-os etanolt (Molar Chemicals, Magyarország) adtunk. Majd a fág 

DNS lecsapása végett 30 percig, -20°C-on inkubáltuk azokat. Ezek után 15 percig, 12 000 RPM-en 

centrifugáltuk a szuszpenziókat, aztán az etanolt leöntöttük és 1 ml 70%-os etanolban (Molar 

Chemicals, Magyarország) kétszer mostuk és centrifugáltuk (5 perc, 12 000 RPM) azokat. A mosás 

végeztével az etanolt leöntöttük és 2-3 órán keresztül, szobahőmérsékleten (20-25°C) szárítottuk. 

Végül 20 µl nukleáz mentes vízben (Thermo Fischer Scientific, USA) visszaoldottuk az izolált fág 

DNS-eket és felhasználásig -20°C-on tároltuk azokat.  

Az izolált fág DNS-ek restrikciós analízisét kétféle restrikciós endonukleázzal végeztük el: 

EcoRI (10 U/µl, Thermo Fischer Scientific, USA) és HindIII (10 U/µl, Thermo Fischer Scientific, 

USA). A fág DNS emésztése során az alábbi összeállítások szerint dolgoztunk: 10 µl fág DNS, 1 µl 
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EcoRI vagy HindIII, 2 µl Tango puffer (Thermo Fischer Scientific, USA), 7 µl nukleáz mentes víz 

(Thermo Fischer Scientific, USA), az így összeállított restrikciós elegyeket 4 órán keresztül, 37°C-

on inkubáltuk. Az így keletkezett fragmentumokat gélelektroforézissel választottuk el, 1%-os agaróz 

(Invitrogen, UK) gélen. Az elválasztást Bio-Rad Power Pac 300 (Bio-Rad, USA) tápegységgel 

végeztük, 140V-on, 45 percen keresztül. Az elválasztás után a gélt 30 percig, 5 mg/ml-es etídium-

bromiddal (Acros Organics, USA) festettük meg. Ezek után a fág DNS fragmentumokat UV fény 

alatt, EastPort (Magyarország) készüléket használva, BioCapt program segítségével lefotóztuk, majd 

Bio-1D v. 12.06 szoftver alkalmazásával dokumentáltuk azok méretét. 

 

IV.8.2. Bakteriofág morfológiai jellemzése 

A tisztított fág partikulumok morfológiai vizsgálatát JEM-1400 Flash TEM (JEOL, USA) 

transzmissziós elektronmikroszkóp (TEM) segítségével végeztük el a Pécsi Tudományegyetem 

Általános Orvostudományi Kar, Központi Elektronmikroszkópos Laboratóriumában. 

A vizsgálatokhoz a megfelelő PFU-val (109 PFU/ml) rendelkező, tisztított fág szuszpenzióból 

10 µl-t, réz grid (Pelco Grids, Kanada) felületére cseppentettünk, majd 15 percig, szobahőmérsékleten 

(20-25 °C) inkubáltuk. Ezt követően szűrőpapírral leitattuk a felesleges fág szuszpenziót, majd 40-

45 másodpercen keresztül, 10 µl 1,5 w/v%-os foszfo-wolfram-savval (Merck, Németország) festettük 

meg azt.  A transzmissziós elektronmikroszkópban vákuumba helyezett mintákat 120kV gyorsítási 

feszültséget alkalmazva vizsgáltunk meg. Minden vizsgálatnál több, egymástól független látótérből 

választottunk fágokat, melyeknek fej átmérőjét és farok hosszát lemértük. Ezen morfológiai 

jellemzők alapján meghatároztuk, hogy az általunk újonnan izolált fág melyik családba tartozik 

(Ackermann et al., 2001; King et al., 2011). 

 

IV.8.3. Bakteriofág hatásspektrumának és lítikus hatékonyságának (EOP) vizsgálata 

Az általunk izolált fág hatásspektrumát különböző Klebsiella spp. fajokon teszteltük le (3. 

Táblázat). A hatásspektrum meghatározása a tisztítási lépések szerint történt, kicseppentéses 

módszerrel, melyet a IV.8. fejezetben részleteztem. A feltisztulási zónák nagyságát tolómérő 

segítségével lemértük. Kiértékelés során két kategóriába soroltuk a tesztelt baktériumtörzseket: (–) 

nem látható feltisztulási zóna, vagyis nincs fág aktivitás; valamint (+) határozott feltisztulási zóna 

figyelhető meg, azaz lítikus aktivitása van a fágnak az adott baktérium gyepen. 

A saját gyűjteményünkből származó K. pneumoniae törzsek K-szerotípusát egy általunk 

tervezett, K24-es tokra specifikus primer párral teszteltük le: K24 Fw: 5’ 

AGATAATAGGCAACAGCGTTCT 3’ és K24 Rev: 5’ GATACGTTAAACGCCTCAAGTA 3’.  A 

primer pár tervezése a megszekvenált K. pneumoniae 53/3 törzs wzi génje alapján történt. A wzi gén 

határozza meg a tokszerotípust, amely egy tirozin-protein kinázt kódol. A primerek validálása során 
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két pozitív kontroll törzset alkalmaztunk, a CIP 52.229 (Pasteur Intézet) és a K. pneumoniae 53/3 

törzseket. Negatív kontrollként 18 db, nem K24-es toktípussal rendelkező K. pneumoniae törzset 

használtunk fel (3. táblázat). A PCR reakciókat Eppendorf Mastercycler (Merck, Magyarország) 

készülék segítségével végeztük el. A PCR kondíciók az alábbiak voltak: elődenaturáció: 95°C, 2 perc; 

denaturáció: 95°C, 30 sec; annealing: 62°C, 40 sec; elongáció: 72°C, 1 perc; a denaturáció, az 

annealing és az elongáció 34 cikluson keresztül ismétlődött; végső extenzió: 72°C, 10 perc. A 

programok lejártával a mintákat +4°C-on tároltuk.  

A PCR termékek kimutatását 1%-os agaróz gélen (Invitrogen, USA), Bio-Rad Power Pac 300 

(Bio-Rad, USA) tápegység segítségével végeztük el, 140V-on, 45 percen keresztül. Az elválasztás 

után a gélt 30 percig, 5 mg/ml-es etídium-bromiddal (Acros Organics, USA) festettük meg. Majd a 

termékeket UV fény alatt, EastPort (Magyarország) készüléket használva, BioCapt program 

segítségével lefotóztuk, végül Bio-1D v. 12.06 szoftver alkalmazásával dokumentáltuk azok méretét. 

 

Törzs 

sorszáma 

Izolátum neve Izolálás helye ST-típus K-szero-

típus 

Származás/ 

Forrás 

NTUH-K2044 K. pneumoniae hemokultúra ST23 K1 NTUH-K2044 

CIP 52.145 K. pneumoniae - ST66 K2 Pasteur Intézet* 

CIP 80.51 K. pneumoniae  - - K3 Pasteur Intézet* 

ATCC 700603 K. quasipneumoniae  vizelet ST489 K6 ATCC 700603 

CIP 52.207 K. pneumoniae - - K9 Pasteur Intézet* 

CIP 52.215 K. pneumoniae - - K11 Pasteur Intézet* 

CIP 52.216 K. pneumoniae - - K12 Pasteur Intézet* 

CIP 52.217 K. pneumoniae - - K13 Pasteur Intézet* 

CIP 52.221 K. pneumoniae - - K17 Pasteur Intézet* 

CIP 52.223 K. pneumoniae - - K19 Pasteur Intézet* 

CIP 52.224 K. pneumoniae - - K20 Pasteur Intézet* 

CIP 52.225 K. pneumoniae - - K21 Pasteur Intézet* 

CIP 52.229 K. pneumoniae - ST59 K24 Pasteur Intézet* 

10/1 K. pneumoniae vizelet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

10/4 K. pneumoniae vizelet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

10/6 K. pneumoniae vizelet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

11/1 K. pneumoniae vizelet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

11/3 K. pneumoniae vizelet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

53/1 

 

K. pneumoniae széklet, vizelet, 

köpet 

ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

53/2 K. pneumoniae széklet, vizelet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

53/3 K. pneumoniae vizelet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

53/4 K. pneumoniae széklet, köpet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

53/5 K. pneumoniae faeces, sputum, 

blood  

ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

53/6 K. pneumoniae széklet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

53/8 K. pneumoniae vizelet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

53/9 K. pneumoniae széklet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

53/10 K. pneumoniae széklet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

53/11 K. pneumoniae széklet, vizelet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

53/13 K. pneumoniae széklet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

50/1 K. pneumoniae széklet, hemo-

kultúra 

ST15 K24 Klin.iz., CCH** 
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Törzs 

sorszáma 

Izolátum neve Izolálás helye ST-típus K-szero-

típus 

Származás/ 

Forrás 

50/2 K. pneumoniae köpet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

50/3 K. pneumoniae széklet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

I/1 K. pneumoniae széklet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

49/1 K. pneumoniae széklet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

49/2 K. pneumoniae széklet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

49/3 K. pneumoniae széklet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

C6/14 K. pneumoniae széklet - K24 Klin.iz., CCH** 

C7/15 K. pneumoniae széklet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

C8/15 K. pneumoniae széklet, vizelet - K24 Klin.iz., CCH** 

C10/15 K. pneumoniae széklet ST247 K24 Klin.iz., CCH** 

C11/15 K. pneumoniae széklet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

C12/15 K. pneumoniae vizelet ST15  K24 Klin.iz., CCH** 

C13/15 K. pneumoniae széklet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

C14/15 K. pneumoniae széklet, vizelet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

C15/15 K. pneumoniae vizelet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

C16/15 K. pneumoniae széklet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

C17/15 K. pneumoniae széklet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

C18/15 K. pneumoniae vizelet - K24 Klin.iz., CCH** 

C1/16 K. pneumoniae széklet, vizelet ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

C2/17 K. pneumoniae széklet, vizelet - K24 Klin.iz., CCH** 

C3/17 K. pneumoniae széklet - K24 Klin.iz., CCH** 

C5/17 K. pneumoniae széklet, hemo-

kultúra 

ST15 K24 Klin.iz., CCH** 

A_9 K. pneumoniae széklet - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

A_25 K. pneumoniae széklet - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

A_44 K. pneumoniae széklet - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

A_69 K. pneumoniae széklet - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

A_88 K. pneumoniae széklet - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

SZV_4 K. pneumoniae szennyvíz - nem K24 Szv. iz., saját 

gyűjtemény 

SZV_19 K. pneumoniae szennyvíz - nem K24 Szv. iz., saját 

gyűjtemény 

SZV_33 K. pneumoniae szennyvíz - nem K24 Szv. iz., saját 

gyűjtemény 

SZV_55 K. pneumoniae szennyvíz - nem K24 Szv. iz., saját 

gyűjtemény 

SZV_72 K. pneumoniae szennyvíz - nem K24 Szv. iz., saját 

gyűjtemény 

KP_2201 K. pneumoniae széklet - nem K 24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

KP_2244 K. pneumoniae széklet - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

KP_2254 K. pneumoniae széklet - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

KP_2266 K. pneumoniae széklet - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

KP_2294 K. pneumoniae széklet - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

HC_11 K. pneumoniae hemokultúra - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 
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Törzs 

sorszáma 

Izolátum neve Izolálás helye ST-típus K-szero-

típus 

Származás/ 

Forrás 

HC_372 K. pneumoniae hemokultúra - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

HC_494 K. pneumoniae hemokultúra - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

HC_899 K. pneumoniae hemokultúra - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

HC_998 K. pneumoniae hemokultúra - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

V_43 K. pneumoniae vizelet - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

V_210 K. pneumoniae vizelet - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

V_490 K. pneumoniae vizelet - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

V_655 K. pneumoniae vizelet - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

V_820 K. pneumoniae vizelet - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

E_1191 K. pneumoniae széklet - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

E_1496 K. pneumoniae széklet - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

E_1531 K. pneumoniae széklet - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

E_1540 K. pneumoniae széklet - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

E_1779 K. pneumoniae széklet - nem K24 Klin.iz., saját 

gyűjtemény 

CIP 52.232 K. pneumoniae - - K27 Pasteur Intézet* 

CIP 52.235 K. pneumoniae - - K30 Pasteur Intézet* 

CIP 53.8 K. pneumoniae - - K33 Pasteur Intézet* 

CIP 53.23 K. pneumoniae - - K47 Pasteur Intézet* 

MGH 78578 K. pneumoniae köpet ST38 K52 MGH 78578 

CIP 80.47 K. pneumoniae - - K64 Pasteur Intézet* 

 

3. Táblázat: A hatásspektrum teszteléshez falhasznált törzsek sorszáma, az izolátumok neve, 

izolálási helye, ST-típusa, K-szerotípusa és származása/forrása. Rövidítések: Klin.iz.: klinikai 

izolátum, Szv. iz.: szennyvíz izolátum; *Pasteur Intézet, 25-28 rue du Dr. Roux, Párizs, Franciaország 

**CCH: Countess of Chester Hospital, Mikrobiológiai Intézet, Chester, Cheshire, UK. 

 

Annak érdekében, hogy kiderítsük, hogy az általunk izolált fág, milyen mértékű szaporodó 

képességgel rendelkezik, avagy milyen a fág lítikus hatékonysága, efficiency of plating (EOP), 

azokon a K. pneumoniae törzseken EOP vizsgálatokat végeztünk, amelyek a hatásspektrum tesztelés 

során érzékenynek bizonyultak az általunk izolált fágra. Az EOP vizsgálatokat Mirzaei és Nilsson 

(2015) nyomán végeztük el, néhány módosítással. Az EOP tesztelés során felhasznált K. pneumoniae 

törzseket egy éjszakán át (10-12 óra), 37°C-on, aerob körülmények között, rázó-termosztátban (120 

RPM) inkubáltuk, majd minden baktériumkultúrából 100 µl-t kiszélesztettünk LBA táptalajra. Az így 
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készített baktérium gyepekre, 4 ml 0,4%-os, 55°C-os fedőagarhoz, 100 µl százezerszeresére higított 

fág szuszpenziót rétegeztünk. Ezeket egy éjszakán át (10-12 óra), 37°C-on, aerob körülmények között 

inkubáltuk, majd a lítikus zónával rendelkező, plakk-formáló egységeket (plaque-formin unit, PFU) 

megszámoltuk. Az EOP értékeket az alábbiak szerint kalkuláltuk: PFU átlag a cél baktériumon/ PFU 

átlag a gazda baktériumon. Végül a fág – baktérium arányokat Mirzaei és Nilsson (2015) szerint 

soroltuk be: magas produktivitású (EOP ≥ 0,5); közepes produktivitású (0,1 ≤ EOP < 0,5); alacsony 

produktivitású (0,001 < EOP <0,1); vagy hatástalan (EOP ≤ 0,001) kategóriákba. Minden mérést 

háromszor elvégeztünk, és ezek átlagát táblázatba foglaltuk. Az EOP értékek mellett a szórást (±SD) 

is feltüntettük. 

 

IV.8.4. Egy-lépéses bakteriofág szaporodási görbe felvétele 

Az egy-lépéses fág szaporodási görbék felvétele során, elsőként 5 ml LB tápoldatba oltott, 

exponenciális-növekedési fázisban levő (108 CFU/ml) K. pneumoniae 53/3 törzset, 50 µl fág 

szuszpenziót (107 PFU/ml) adtunk (multiplicity of infection, MOI 0,1) (Adams, 1959). Majd 

előinkubációt végeztünk, melynek során 10 perc adszorpciós időt biztosítottunk a fág 

partikulumoknak, hogy megkötődhessenek a baktériumsejtek felszínén, 37°C-on, rázó-termosztátban 

(120 RPM). Ezek után a fág – baktérium szuszpenziókat kétszer centrifugáltuk (2 perc, 12 000 RPM), 

annak érdekében hogy a nem kötődött fág partikulumokat elimináljuk. Majd a pelletet 5 ml steril LB 

tápoldatban felszuszpendáltuk és 37°C-on, rázó-termosztátban (120 RPM) inkubáltuk. Ebből 3 

percenként (0-60 percig), 200 µl mintát vettünk, ehhez 4 µl kloroformot (Molar Chemicals, 

Magyarország) adtunk, majd 4 órán keresztül, +4°C-on inkubáltuk. Végül a fág titerét 0,4%-os 

fedőagar (double-layer agar, DLA; Sambrook et al., 1989) alkalmazásával határoztuk meg és 37°C-

on, egy éjszakán át (10-12 óra) inkubáltuk. Méréseinket háromszor megismételtük és ezek átlagát 

grafikonon ábrázoltuk. A függőleges vonalak a szórást reprezentálják. 

 Eredményeink alapján meghatároztuk az általunk újonnan izolált bakteriofág latencia 

periódusát, plató fázisát, és kitörési méretét (burst size). A latencia periódus az az időtartam, amely 

a fág fertőzéstől az első fág produkcióig mérhető (Di Lallo et al., 2014). A plató fázis az a szakasz, 

ahol a virionok száma nem változik. A „burst size” pedig, az egy baktérium sejtből kiszabaduló 

virionok átlagos száma, a latencia és a plató fázis között (Jamal et al., 2015). 

 

IV.8.5. A fág „time-kill” hatékonyságának tesztelése és fág-rezisztens klónok izolálása 

Az általunk izolált fág „time-kill” hatékonyságát különböző baktérium – fág arányokkal 

(multiplicity of infection, MOI) is leteszteltük. Kísérleteinket a K. pneumoniae 53/3-as törzsön 

végeztünk el. Vizsgálataink előtt minden esetben meghatároztuk a K. pneumoniae 53/3 törzs 

kiindulási csíraszámát (CFU/ml), valamint a felhasznált fág kezdeti titerét (PFU/ml). Ezek után a K. 
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pneumoniae 53/3 törzs inokulumát OD600 = 1-re állítottuk, ebből pedig a baktérium sejtszámot 105 

CFU/ml-re hígítottuk, majd a fág szuszpenziót is kihígítottuk 107, 106, 105, 104, 103, 102 és 10 

PFU/ml-re. Vizsgálatainkat 96-lyukú szövettenyésztő lemezen (83.1835, Sarstedt, Németország) 

végeztük. A lemezeket 4 parallel szekcióra osztottuk, és minden mintát 3 példányban vittünk fel 

egymás mellé. Minden szekcióba 180 µl 105 CFU/ml-es K. pneumoniae 53/3 szuszpenziót mértünk 

be, kivéve a jobb alsó 3 lyukat, ahova 180 µl steril LB tápoldatot pipettáztunk, ez szolgált negatív 

kontrollként méréseink során. Pozitív kontrollként az első sort használtuk, ahova csak 180 µl, 105 

CFU/ml-es K. pneumoniae 53/3 baktériumszuszpenziót mértünk be, fág hozzáadása nélkül. Az összes 

többi oszlopra 20 µl fág szuszpenziót pipettáztunk, az alábbi hígításokból: 107 (MOI 100); 106 (MOI 

10); 105 (MOI 1); 104 (MOI 0,1); 103 (MOI 0,01); 102 (MOI 0,001) és 10 (MOI 0,0001) (Dömötör et 

al., 2016). Méréseink során az optikai denzitások változását 24 órán keresztül, 5 percenként, 37°C-

on dokumentáltuk, Synergy HT Multi-Mode Microplate Reader (Berthold Technologies, 

Németország) készülékkel, az Enviroinvest Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt. (Pécs, 

Magyarország) laboratóriumában. A kapott értékeket Gen5 3.03 szoftver (BioTek, Kanada) 

segítségével rögzítettük. Minden mérést háromszor megismételtünk, majd ezek átlagát grafikonon 

ábrázoltuk, ahol a függőleges vonalak a szórást reprezentálják. 

A fág-rezisztens klónok kialakulását, kétféle módszerrel is leellenőriztük: kicseppentéses 

módszerrel, valamint folyékony kultúrából való kimutatással. Kicseppentéses módszerrel az összes 

általunk felhasznált K. pneumoniae törzsön leteszteltük a fág-rezisztens mutánsok keletkezésének 

gyakoriságát. Ennek során 100 µl O/N baktériumkultúrát szélesztettünk ki LBA táptalajra, majd a 

baktérium gyepekre 10 µl, 100-szorosára, 10 000-szeresére, 1 000 000-szorosára higított fág 

szuszpenziót cseppentettünk, melyeket egy éjszakán át (10-12 óra), 37°C-on, aerob körülmények 

között inkubáltunk. Végül a tarfoltok tisztaságát leellenőriztük. A folyékony kultúrában való tesztelés 

során 3 ml exponenciális-növekedési fázisban lévő (108 CFU/ml) baktériumtenyészetet és 3 ml fág 

szuszpenziót kevertünk össze különböző MOI arányokban (MOI 100; MOI 10; MOI 1; MOI 0,1; 

MOI 0,01; MOI 0,001 és MOI 0,0001). Az így elkészített baktérium – fág szuszpenziókat 7 napig, 

37°C-on, rázó-termosztátban (120 RPM) inkubáltuk, ezekből naponta 200 µl mintát vettünk és az 

előzőekben leírt módon kicseppentéses módszerrel leellenőriztük a tarfoltok tisztaságát. 

 

IV.8.6. Bakteriofág biofilm degradáló képességének vizsgálata és vizualizálása 

Az általunk izolált bakteriofág biofilm degradáló képességét – néhány lépésben módosított –

klasszikus biofilm vizsgálatokkal végeztük el. Elsőként felnövesztettük a baktérium biofilmet 96-

lyukú szövettenyésztő lemez (83.1835, Sarstedt, USA) felszínére. Minden lyukba 200 µl LB 

tápfolyadékba oltott, 2 × 106 CFU/ml-es K. pneumoniae 53/3 törzset mértünk be, majd 24 órán 

keresztül, 37°C-on, aerob körülmények között inkubáltuk azokat (O’Toole et al., 1998). Majd a nem 
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kötődött, planktonikus baktérium sejteket eltávolítottuk a lemezről. Az így felnövesztett baktérium 

biofilmhez, 200-200 µl, LB tápfolyadékban higított – MOI 10, MOI 1 és MOI 0,1 – fág szuszpenziót 

adtunk, ezek után 2, 12, 24 és 48 órán keresztül, 37°C-on, aerob körülmények között inkubáltuk 

azokat (Pettit et al., 2005). Negatív kontrollként minden lemez, jobb alsó 3 lyukába, 200 µl steril LB 

tápfolyadékot mértünk be, pozitív kontrollként pedig minden első sorban 200 µl, 2 × 106 CFU/ml-es 

K. pneumoniae 53/3 törzset használtunk, fág hozzáadása nélkül. A különböző inkubációs idők (2, 12, 

24 és 48 óra) letelte után a fág – baktérium szuszpenziókat óvatosan leöntöttük a lemezről, majd 

háromszor mostuk 200 µl steril PBS-el. Az felszínre tapadt baktérium sejteket 2%-os, PBS-ben 

higított formalinnal (Sigma-Aldrich, USA) fixáltuk 2 percig, majd ezt is leöntöttük. A lemezeket 3-4 

órán keresztül, 37°C-os termosztátban szárítottuk, majd 20 percen át 0,13%-os kristályibolya (Sigma-

Aldrich, USA) oldattal festettük. A festést követően a lemezeket háromszor mostuk steril PBS-el, 

majd 200 µl, PBS-ben higított, 1%-os SDS oldatot adtunk hozzá. Ezek után, 4-5 óra múlva, 595 nm-

en optikai denzitást mértünk, FLUOstar Optima Microplate reader (BMG Labtech, UK) segítségével. 

Minden mérést háromszor megismételtünk és ezek átlagát grafikonon ábrázoltuk. A függőleges 

vonalak a szórást reprezentálják.  

A bakteriofág klasszikus biofilm degradáló képességének vizsgálata mellett, konfokális lézer 

scanning mikroszkóppal (confocal laser scanning microscopy, CLSM) is megvizsgáltuk a fág biofilm 

degradáló képességét. Vizsgálatainkat a Szegedi Tudományegyetem, Biotechnológiai Intézetében 

végeztük el, egy Olympus FV1000 (Olympus Corporation, Japán) típusú konfokális mikroszkóppal. 

Gowrishankar és munkatársai (2012) szerint leírt protokoll alapján dolgoztunk, néhány módosítással. 

A K. pneumoniae 53/3 törzsből, 24-lyukú szövettenyésztő lemezbe (83.1836, Sarstedt, USA) 

helyezett üveglapok (1 × 1 cm) felületére biofilmet növesztettünk, 48 órán keresztül, 37°C-on, aerob 

körülmények között. Az így felnövesztett baktérium biofilmet ezek után egyszer mostuk steril PBS-

el, majd 1 ml higítatlan (2 × 109 PFU/ml) fág szuszpenziót adtunk hozzá és 24 órán keresztül, 37°C-

on inkubáltuk. Ezek után az üveglapok felületét egyszer mostuk steril PBS-el és megfestettük 0,1%-

os akridin narancs (Sigma-Aldrich, Németország) festékkel. Méréseink során pozitív kontrollként a 

K. pneumoniae 53/3 biofilmet használtuk, fág hozzáadása nélkül. A mintákat konfokális lézer 

scanning mikroszkóppal analizáltuk és ezekről fotókat készítettünk. A biofilm átlagos vastagságát 

(µm), maximális vastagságát (µm) és térfogatát (µm3 baktérium / µm2) COMSTAT 5.1 szoftver 

(MATLAB, MathWorks Inc., Banglades) segítségével határoztuk meg. Minden mérést háromszor 

megismételtünk és a kapott eredményeket táblázatba foglaltuk. 
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IV.8.7. A bakteriofág teljes genomjának szekvenálása és analízise 

A szekvenáláshoz elsőként DNS-t izoláltunk az általunk újonnan izolált bakteriofágból. A 

tisztított bakteriofág lizátumból (109 PFU/ml) a fág DNS-t QIAGEN Lambda Midi Kit (cat. 46800, 

QIAGEN Inc., USA) segítségével nyertük ki, a gyártó utasításai szerint. Az izolálás végeztével, a 

DNS mintákat 100 µl steril, nukleáz mentes vízben (Thermo Fischer Scientific, USA) visszaoldottuk 

és felhasználásig +4°C-on tároltuk. 

Az izolálás hatékonyságát agaróz gélelektroforézissel ellenőriztük, melyhez Bio-Rad Power 

Pac 300 (Bio-Rad, USA) tápegységet használtunk. A DNS minták elválasztásához 1%-os agaróz 

(Invitrogen, UK) gélt készítettünk 1x TAE pufferben. A futtatást 140V-on, 45 percen keresztül, 

végeztük el. A futtatás végeztével a gélt 5 mg/ml-es etídium-bromiddal (Acros Organics, USA) 

festettük meg, majd UV fény alatt tettük láthatóvá az izolált fág DNS-t. 

Az újonnan izolált fág teljes genomjának megszekvenálását az Enviroinvest 

Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt. (Pécs, Magyarország) szekvenáló laboratóriumában 

végeztük. A teljes szekvenciák meghatározása „shotgun” módszerrel történt, melyhez Illumina 

MiSeq (Illumina, USA) készüléket használtunk. A genomiális DNS könyvtár készítéséhez Nextera 

XT Library Preparation Kit-et (Illumina, USA), a szekvenáláshoz pedig MiSeq Reagent Kit-et (v2, 

300-cycle) használtunk fel. A nyers szekvenciák összeillesztése MyPro (Liao et al., 2015) szoftver 

segítségével történt. Az ebből kapott FASTA fájlokat a RAST szerveren (Overbeek et al., 2014) 

annotáltuk. A fág genomtérképét, a PHASTER (PHAge Search Tool Enhanced Release, 

www.phaster.ca) program segítségével ábrázoltuk. Az open reading frame-ek (ORF-ek) 

identifikálását és a gén predikciókat GeneMark (Lukashin et al., 1998) program segítségével végeztük 

el. A proteinkódoló szekvenciákat a teljes fág genomban az UniProtKB (www.genome.ucsc.edu) 

adatbázis segítségével azonosítottuk. Ezek után, a megszekvenált fágot regisztráltuk a GenBank 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank) adatbázisba. 

 

IV.8.8. Fág filogenetikai analízise 

Az egész fág genomot felölelő filogenetikai analízist a VICTOR program (Meier-Kolthoff és 

Göker, 2017) segítségével végeztük el. A nukleotid szekvenciák összehasonlítását Genome-BLAST 

Distance Plylogeny (GBDP) módszerrel végezte el a program, a prokarióta vírusokra megfelelő 

beállítások szerint. A filogenetikai fát FigTree (Rambaut, 2006) program segítségével készítettük el.  

 

IV.8.9. Bakteriofág terápiás hatékonyságának vizsgálata intraperitoneálisan fertőzött egér 

modellben 

Az általunk izolált bakteriofág hatékonyságát in vivo kísérletekben is leteszteltük. Ennek során 

6-7 hetes, 18-21 g súlyú, BALB/c típusú, nőstény egereket (Charles and Rivers, Magyarország) 

http://www.phaster.ca/
http://www.genome.ucsc.edu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank


47 
 

használtunk fel (engedély száma: BA02/2000-37/2015). Elsőként a beadandó fág szuszpenziókat 

lecentrifugáltuk (3 perc, 14 000 RPM), majd kétszer mostuk steril PBS-ben, így a fágot 

harmincszorosára betöményítettük (7 × 108 PFU/ml). Eközben a logaritmikus fázisig növesztett (108 

CFU/ml) K. pneumoniae 53/3 szuszpenziót is lecentrifugáltuk (2 perc, 12 000 RPM) és háromszor 

mostuk steril PBS-ben. Majd OD600 = 10-re (1 × 109 CFU/ml) állítottuk a baktériumsejtek inokulumát. 

Az egereket öt csoportra osztottuk, minden csoportba 4 db egeret tettünk. Ebből négy csoportot (4 × 

4 db egér) intraperitoneálisan (IP) megfertőztünk 200 µl OD600 = 10-es K. pneumoniae 53/3 (2 × 108 

CFU/egér) törzzsel, egy csoportot pedig 250 µl fág szuszpenzióval (1,75 × 108 PFU/egér) oltottunk 

be, ez utóbbi volt a negatív kontroll csoport. A négy, intraperitoneálisan baktériummal fertőzött 

csoport közül az egyik pozitív kontrollként szolgált, így az a csoport nem kapott fág kezelést. A többi 

3 csoport a baktériumfertőzés után 10 perccel, 1 órával és 3 órával, 250 µl fág szuszpenziót (1,75 × 

108 PFU/egér) kapott IP. Az egerek általános kondícióját és túlélési rátáját 10 napig monitoroztuk. 

Tíz nap után az egereket cervikális diszlokációval eutanizáltuk, majd aszeptikus módon eltávolítottuk 

a tüdejüket és a lépüket, aztán homogenizáltuk a szerveket 5 ml steril PBS-ben. A homogenizátumból 

10 µl-t kicseppentettünk K. pneumoniae 53/3 gyepre és újra izolálható fág partikulumokat kerestünk. 

Mindezek mellett az állatok véréből 10 µl-t kicseppentettünk szelektív táptalajra (50 mg/ml-es CRO), 

K. pneumoniae 53/3 törzs visszaizolálása céljából. Kísérleteinket kétszer megismételtük, a mérési 

eredményeket pedig grafikonon ábrázoltuk. 

 

IV.9. Alternatív antimikróbás szerek tesztelése 

A multirezisztens baktériumtörzsek terjedése következtében számos alternatív antibakteriális 

eljárással kísérleteznek a kutatók világszerte. Munkám során két antibakteriális szer hatékonyságát 

vizsgáltam, amelyek potenciálisan csökkenthetik a baktériumok jelenlétét különböző abiotikus 

felületeken. Ezek egyes illóolajok, és titán-dioxid módosulatok voltak 

 

IV.9.1. Illóolajok antibakteriális hatásának vizsgálata K. pneumoniae 53/3 törzsön 

Az általunk vizsgált K. pneumoniae 53/3 törzsön az alábbi illóolajok antibakteriális hatását 

teszteltük le: rozmaring (Rosmarinus officinalis), fahéj (Cinnamomum verum), szegfűszeg 

(Caryophyllus aromaticus), citronella (Cymbopogon nardus), borsmenta (Mentha piperita), 

kakukkfű (Thymus vulgaris), orvosizsálya (Salvia officinalis), eukaliptusz (Eucalyptus vulgaris), 

édeskömény (Foeniculum vulgare), indiai citromfű (Cymbopogon citratus), muskotályzsálya (Salvia 

sclarea), fodormenta (Mentha spicata) és citromolaj (Citrus limonum) (Aromax, Magyarország). 

A vizsgált illóolajok antibakteriális hatékonyságát elsőként kicseppentéses módszerrel 

határoztuk meg. A tesztek elvégzéséhez a K. pneumoniae 53/3 törzset, 3 ml LB tápoldatba oltottuk 

és egy éjszakán át (10-12 óra), 37°C-on, aerob körülmények között, rázó-termosztátban (120 RPM) 
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inkubáltuk. Másnap steril PBS-ben a baktériumsejtek inokulumát OD600 = 1-re (108 CFU/ml) 

állítottuk, majd ebből 100 µl-t kiszélesztettünk LBA táptalajra és szobahőmérsékleten (20-25°C) 

megszárítottuk azokat. Végül minden illóolajból 10 µl-t rácseppentettünk a baktérium gyepekre és 

egy éjszakán át (10-12 óra), 37°C-on, aerob körülmények között inkubáltuk. Ezek után a gátlási zónák 

átmérőjét tolómérővel lemértük és mm-ben megadtuk. Azon illóolajokat ítéltük hatásosnak a vizsgált 

baktériumtörzs ellen, amelyek gátlási zónája 6 mm feletti volt. Minden mérést háromszor 

megismételtünk, ezek átlagát táblázatba foglaltuk és a szórások értékét (±SD) feltüntettük.  

Az előzőekben leírt, kicseppentéses módszerrel letesztelt illóolajok közül, kiválogattuk 

azokat, amelyek az általunk vizsgált K. pneumoniae 53/3 törzsön antibakteriális hatást mutattak. Ezen 

illóolajok minimális gátló koncentráció (minimum inhibitory concentration, MIC) értékeit 

meghatároztuk. A minimális gátló koncentráció, az a legkisebb illóolaj koncentráció, amely képes 

gátolni a baktérium látható növekedését, egy éjszakán át tartó (10-12 óra) inkubáció után (Andrews, 

2001). A MIC értékek alapján az illóolajok biofilm degradáló hatékonyságát is leteszteltük. Elsőként 

az OD600 = 1-es baktérium szuszpenziókból százszoros hígítást készítettünk LB tápoldatban, 96-lyukú 

szövettenyésztő lemezen (83.1835, Sarstedt, Németország). A K. pneumoniae 53/3 törzset, egy 

lemezen három párhuzamos példányban vizsgáltuk. Pozitív kontrollként a magas biofilm termelő 

(OD = 4,3 ± 0,2) K. pneumoniae „703 +” törzset, valamint a K. pneumoniae 53/3 törzset (illóolaj 

beoltása nélkül); míg negatív kontrollként, egy alacsony biofilm termelő (OD = 0,7 ± 0,1) K. 

pneumoniae „446 -” törzset használtunk fel. Ezen kívül minden egyes szövettenyésztő lemez három, 

jobb alsó lyukát „vak” kontrollként használtuk, melybe steril LB tápfolyadékot mértünk be. Ezek 

után az általunk meghatározott MIC értékeknek megfelelő mennyiségű illóolajat pipettáztunk a 

lemezekre, majd 24 órán keresztül, 37°C-on, aerob körülmények között inkubáltuk azokat. Majd, 

óvatosan leöntöttük a tápoldatot a szövettenyésztő lemezekről és steril PBS-el mostuk. A felszínre 

tapadt baktériumsejtek fixálását 2%-os − PBS alapú – formalin (Sigma-Aldrich, USA) oldattal 

végeztük 2 percig, majd ezt is leöntöttük. A lemezeket 3-4 órán keresztül, 37°C-os termosztátban 

szárítottuk, majd 20 percen át, 0,13%-os kristályibolya (Sigma-Aldrich, USA) oldattal festettük. A 

festést követően háromszor mostuk a lemezeket steril PBS-el, végül a baktériumsejtekhez kötött 

festéket feloldottuk, PBS-ben higított, 1%-os SDS oldattal (O’Toole et al., 1998). Néhány óra múlva 

(4-5 óra) optikai denzitást mértünk 595 nm-en, FLUOstar Optima Microplate reader (BMG Labtech, 

UK) segítségével. Minden mérést háromszor megismételtünk, ezek átlagát oszlopdiagramon 

ábrázoltuk. A függőleges vonalak a szórást reprezentálják. 
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IV.9.2. Különböző PF-TiO2 módosulatok antibakteriális hatásának vizsgálata K. pneumoniae 

53/3 törzs ellen 

A kísérleteink során felhasznált PF-TiO2 módosulatokat egy kutatói együttműködés 

keretében, a Pécsi Tudományegyetem, Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének munkatársa Dr. 

Kőrösi László biztosította számunkra. Hat különböző titán-módosulat antibakteriális hatását 

teszteltük a K. pneumoniae 53/3 törzsön. Az alábbi PF-TiO2 módosulatokkal dolgoztunk: 0h, 1h, 3h, 

6h, 12h és Degussa P25. A titán-módosulatok különböző számmal és a „h” jelzéssel voltak 

megkülönböztetve, ez azt jelenti, hogy a titán felületét hány órán át (h) kezelték hidrotermálisan 

foszforral (P) és fluorral (F). 

Vizsgálataink során elsőként a K. pneumoniae 53/3 törzset O/N felnövesztettük, majd ebből 

500 µl-t hozzáadtunk 5 ml LB tápoldathoz. Az így előkészített kultúrát 37°C-on, aerob körülmények 

között, rázó-termosztátban (120 RPM), logaritmikus-fázisig növesztettük (OD600 = 0,6-0,7). Ezek 

után a tápoldatot centrifugálással eltávolítottunk (15 perc, 15 000 RPM) és a pelletet steril fiziológiás 

sóoldatban felszuszpendáltuk. Majd, steril főzőpohárba a különböző titán-módosulatokból 9,9 ml-t 

mértünk és ehhez 100 µl OD600 = 0,6-0,7 baktériumkultúrát adtunk. Ezek után, 15 percig, 37°C-on, 

rázó-termosztátban (95 RPM), sötétben előinkubációt végeztünk. A fotokatalitikus reakciót az UV-

A lámpa (F15W T8 BL368 UV lámpa, Sylvania) bekapcsolásával indítottuk, melynek 

karakterisztikus spektruma 365 nm. A megvilágítás alatt, folyamatos, 95 RPM-es rázatás mellett, 

37°C-on inkubáltuk a mintákat, amelyek 10 cm távolságra voltak a fényforrástól. Egy órán keresztül, 

tíz percenként, 100 µl mintát vettünk, amelyet 900 µl steril fiziológiás sóoldatban higítottunk (Kőrösi 

et al., 2018). Ebből 10 µl-t, 20 mg/ml koncentrációjú CRO táptalajra folyattunk, majd 24 órán 

keresztül, 37°C-on inkubáltuk azokat. A csíraszámok változását CFU/ml-ben határoztuk meg. 

Minden mérést háromszor elvégeztünk és ezek átlagát grafikonon ábrázoltuk. 
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V. Eredmények 

 

V.1. A K. pneumoniae izolátumok ellenőrző identifikálása 

A kísérleteink során felhasznált, összesen 39 K. pneumoniae izolátumot a Chester Kórház 

Mikrobiológiai Intézete (Anglia) gyűjtötte, vizelet, hemokultúra, köpet valamint széklet mintákból. 

Számos morfológiai, fiziológiai és biokémiai tesztet elvégeztünk a baktériumtörzsek identifikálása 

érdekében.  

A különböző biokémiai tesztek és a MALDI-TOF MS analízis a kapott K. pneumoniae törzsek 

ellenőrző identifikálására szolgált. Kísérleteinkhez csak azon törzseket használtuk fel, amelyek indol 

(I) próba, metilvörös-reakció (MV), ornitin- és arginin-dekarboxiláz-raekció (ODC és ARG) során 

negatív eredményt mutattak, valamint aktív mozgásra nem voltak képesek. Ezek mellett pozitív 

reakciót detektáltunk adonit (Ad) teszt, Voges-Proskaeur (VP) teszt, citrát-próba (Cit), malonát-

reakció (Mal), ureáz-raekció (U) és lizin-dekarboxiláz-reakció (LDC) során. A vizsgálatainkba vont 

törzsek mindegyike szacharóz (Szach) és laktóz (Lakt) fermentációs próba során pozitív eredményt 

mutatott (4. táblázat).  

A biokémiai reakciók eredménye alapján biztosan K. pneumoniae izolátumokat, egy végső, 

megerősítő MALDI-TOF MS analízisnek vetettük alá. Ennek során csak a 2 feletti „score value” 

értékkel rendelkező izolátumokat vontuk be további kísérleteinkbe (4. táblázat).  

 

K. 

pneumoniae 

törzsek  

I Ad VP MV Cit Mal U LDC ODC ARG Szach Lakt Aktív 

mozgás 

MALDI 

score 

value 

10/1 - + + - + + + + - - + + - 2,39 

10/4 - + + - + + + + - - + + - 2,45 

10/6 - + + - + + + + - - + + - 2,23 

11/1 - + + - + + + + - - + + - 2,37 

11/3 - + + - + + + + - - + + - 2,43 

53/1 - + + - + + + + - - + + - 2,49 

53/2 - + + - + + + + - - + + - 2,47 

53/3 - + + - + + + + - - + + - 2,48 

53/4 - + + - + + + + - - + + - 2,55 

53/5 - + + - + + + + - - + + - 2,49 

53/6 - + + - + + + + - - + + - 2,49 

53/8 - + + - + + + + - - + + - 2,36 

53/9 - + + - + + + + - - + + - 2,48 

53/10 - + + - + + + + - - + + - 2,43 

53/11 - + + - + + + + - - + + - 2,37 

53/13 - + + - + + + + - - + + - 2,44 

50/1 - + + - + + + + - - + + - 2,46 

50/2 - + + - + + + + - - + + - 2,44 

50/3 - + + - + + + + - - + + - 2,43 

I/1 - + + - + + + + - - + + - 2,36 

49/1 - + + - + + + + - - + + - 2,36 

49/2 - + + - + + + + - - + + - 2,47 
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K. 

pneumoniae 

törzsek  

I Ad VP MV Cit Mal U LDC ODC ARG Szach Lakt Aktív 

mozgás 

MALDI 

score 

value 

49/3 - + + - + + + + - - + + - 2,36 

C6/14 - + + - + + + + - - + + - 2,32 

C7/15 - + + - + + + + - - + + - 2,51 

C8/15 - + + - + + + + - - + + - 2,39 

C10/15 - + + - + + + + - - + + - 2,45 

C11/15 - + + - + + + + - - + + - 2,45 

C12/15 - + + - + + + + - - + + - 2,37 

C13/15 - + + - + + + + - - + + - 2,43 

C14/15 - + + - + + + + - - + + - 2,49 

C15/15 - + + - + + + + - - + + - 2,49 

C16/15 - + + - + + + + - - + + - 2,53 

C17/15 - + + - + + + + - - + + - 2,47 

C18/15 - + + - + + + + - - + + - 2,52 

C1/16 - + + - + + + + - - + + - 2,26 

C2/17 - + + - + + + + - - + + - 2,42 

C3/17 - + + - + + + + - - + + - 2,47 

C5/17 - + + - + + + + - - + + - 2,53 

 

4. Táblázat: A kísérleteink során felhasznált K. pneumoniae izolátumok ellenőrző identifikálása 

biokémiai tesztek és MALDI-TOF MS analízis segítségével. 

 

V.2. Antibiotikum profil vizsgálata 

Az ellenőrző identifikálást követően EUCAST 2018-as szabvány szerint meghatároztuk az 

általunk vizsgált K. pneumoniae törzsek antibiotikum profilját. Az Enterobacteriales rendre 

használatos korongsort alkalmaztuk, amely 3 x 6 féle antibiotikumot tartalmaz. 

A kísérleteink során felhasznált K. pneumoniae törzsek 100%-a (39/39) rezisztens volt 

penicillinekre, cefalosporinokra, fluorokinolonokra, valamint a karbapenemek közül az ertapenemre. 

Az izolátumok 97,43%-a (38/39) rezisztens volt tobramycinre, míg egy törzs mérsékelten érzékeny 

volt rá. A törzsek 92,3%-a (36/39) mérsékelten érzékeny volt imipenemre és meropenemre. 

Imipenemre 5,12% (2/39) érzékeny, míg egy törzs rezisztens volt. Meropenemre 7,69% (3/39) 

érzékenynek bizonyult. Az izolátumok 69,23%-a (27/39) mérsékelten érzékeny volt gentamycinre, 

míg 30,76%-uk (12/39) érzékeny volt rá. Amikacinra a törzsek 51,28%-a (20/39) mérsékelten 

érzékeny, míg 48,71%-uk (19/39) érzékeny volt. Összesített eredményeinket a 5. táblázat mutatja be. 
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  É (n) É (%) M (n) M (%) R (n) R (%) 

P
en

i-
 

ci
ll

in
ek

 AMP 10 

AMC 20/10 

PTZ 30/6 

SAM 10/10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

39 

39 

39 

39 

100 

100 

100 

100 
C

ef
a

lo
- 

sp
o

ri
n

o
k

 FEP 30 

CTX 5 

CAZ 10 

CRO 30 

CXM 30 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

39 

39 

39 

39 

39 

100 

100 

100 

100 

100 

K
a

rb
a
-

p
en

em
ek

 ETP 10 

IMI 10 

MEM 10 

0 

2 

3 

0 

5,12 

7,69 

0 

36 

36 

0 

92,30 

92,30 

39 

1 

0 

100 

2,56 

0 

F
lu

o
ro

-

k
in

o
lo

n
o

k
 CIP 5 

LEV 5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

39 

39 

100 

100 

A
m

in
o
g
li

-

k
o
zi

d
o
k

 AN 30 

GM 10 

TM 10 

19 

12 

0 

48,71 

30,76 

0 

20 

27 

1 

51,28 

69,23 

2,56 

0 

0 

38 

0 

0 

97,43 

 

5. Táblázat: Az általunk vizsgált K. pneumoniae törzsek antibiotikum profilja EUCAST 2018-as 

szabvány szerint, ahol É: érzékeny, M: mérsékelten érzékeny és R: rezisztens. Az adott kategóriába 

tartozó baktériumtörzseket darabszámban (n) is megadtuk és százalékban (%) kifejezve is 

feltüntettük. 

 

V.3. Fenotípusos vizsgálatok  

V.3.1. I-es és III-as típusú fimbria kimutatása 

Az I-es típusú fimbria kifejeződésének kimutatásához S. cerevisiae agglutinációs teszteket 

végeztünk az általunk vizsgált baktériumtörzseken. A törzsek 94,87%-a (37/39) képzett, míg 5,13%-

uk (2/39) nem képzett I-es típusú fimbriát (4. ábra). 

A III-as típusú fimbria kimutatásához – csersavval kezelt – marha VVT agglutinációs 

teszteket hajtottunk végre. A törzsek 87,18%-a (34/39) rendelkezett III-as típusú fimbriával. Két törzs 

esetén (C3/17 és C8/15) gyenge (2-es kategóriájú) fimbria képződést mutattunk ki, három törzs esetén 

(53/4, 49/2 és 10/4) pedig egyáltalán nem volt kimutatható ezen típusú fimbria (5. ábra). A vizsgált 

izolátumok 84,62%-a (33/39) rendelkezett I-es és III-as típusú fimbriával egyaránt. A K. pneumoniae 

10/4-es törzs esetén pedig, sem I-es, sem III-as típusú fimbriákat nem tudtunk kimutatni. 
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4. Ábra: A vizsgálatainkba vont K. pneumoniae törzsek I-es típusú fimbriájának kimutatása gomba 

agglutinációval. Az NTUH-K2044, az MGH78578, a K71, és a K39 törzseket pozitív kontrollként, a 

K130 és a K131 törzseket pedig negatív kontrollként használtuk fel. Az agglutinációs teszteket, 

minden törzzsel háromszor végeztük el és ezek átlagát ábrázoltuk. 

 

 

 

5. Ábra: Az általunk vizsgált K. pneumoniae törzsek III-as típusú fimbriájának kimutatása marha 

VVT agglutinációval. Az NTUH-K2044, az MGH78578, a K130, és a K131 törzseket pozitív 

kontrollként, a K71 és a K39 törzseket pedig negatív kontrollként használtuk fel. Az agglutinációs 

teszteket, minden törzzsel háromszor megismételtük és ezek átlagát ábrázoltuk. 
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V.3.2. Biofilm képzés vizsgálata 

A kísérleteink során felhasznált K. pneumoniae törzsek 87,18%-a (34/39) magas, 5,13%-a (2/39) 

közepes, 7,69%-a (3/39) pedig alacsony biofilm termelő kategóriába tartozott (6. ábra).  

 

 

 

6. Ábra: A K. pneumoniae törzsek biofilm termelő képessége. Az NTUH-K2044, az MGH 78578 és 

a 703+ törzseket pozitív kontrollként, a 446- törzset pedig negatív kontrollként használtuk fel. A 

feltűntetett OD értékeket 595 nm-en mértük. Minden mérést háromszor megismételtünk és ezek 

átlagát ábrázoltuk, a függőleges vonalak a szórást reprezentálják. 

 

V.3.3. Vaskötő képesség és sziderofor termelés vizsgálata 

A vaskötő képesség és sziderofór termelés vizsgálata során négy különböző dipyridyl 

koncentrációjú (250 µM, 275 µM, 300 µM és 325 µM) táptalajjal dolgoztunk. Előkísérleteink során 

megállapítottuk, hogy további kísérleteinkhez a 275 µM-os táptalajt használjuk, mivel a vizsgált K. 

pneumoniae törzsek és az indikátor törzsek közti „dajkálást” a legegyértelműbben azok felületén 

tudtuk meghatározni. Vizsgálataink során külön osztályoztuk az általunk tesztelt törzsek növekedését 

és az indikátor törzsek növekedését. A törzsek növekedéséből arra következtettünk, hogy a vizsgált 

K. pneumoniae képes-e a vasat megkötni a táptalajból. Az indikátor törzsek növekedéséből pedig azt 

határoztuk meg, hogy a vizsgált baktérium termel-e aerobaktint és/vagy enterobaktint.  

Az általunk vizsgált törzsek 94,87%-a (37/39) képes volt a vasat megkötni a táptalajból, míg 

5,13%-uk (2/39) nem volt képes erre (7. ábra). Az izolátumok 94,87%-a csak enterobaktint termelt, 

ezzel szemben 5,13%-uk (2/39) aerobaktint és enterobaktint is képes volt termelni (8. ábra). 
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7. Ábra: A vizsgálatainkba vont K. pneumoniae törzsek vaskötő képessége. Az NTUH-K2044, a 

K311 és a 390 törzseket pozitív kontrollként, az MGH 78578 és a W122 törzseket pedig negatív 

kontrollként használtuk. A feltüntetett mérési eredményeket három mérés átlagából számoltuk. 

 

 

 

8. Ábra: A vizsgálatainkba vont K. pneumoniae törzsek sziderofor termelő képessége. Az NTUH-

K2044, a K311 és a 390 törzseket pozitív kontrollként, az MGH 78578 és a W122 törzseket pedig 
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negatív kontrollként használtuk. A feltüntetett mérési eredményeket három mérés átlagából 

számoltuk. 

 

V.3.4. Szérumrezisztencia meghatározása 

A kísérleteink során felhasznált K. pneumoniae törzsek 46,15%-a (18/39) szérum rezisztens, 

míg 53,85%-uk (21/39) szérum szenzitív volt (9. ábra). 

 

 

 

9. Ábra: K. pneumoniae törzsek szérumrezisztencia értékei (CFU/10 µl-ben). Az NTUH-K2044 

törzset pozitív, az MGH 78578 törzset pedig negatív kontrollként használtuk. A feltüntetett 

eredményeket hat mérés átlagából számoltuk. A függőleges vonalak a szórást reprezentálják. 

 

V.3.5. Hipermukoviszkozitás (HMV) tesztelése 

Az általunk vizsgált K. pneumoniae törzsek közül négynél mutattunk ki mukoid fenotípust: 

53/3, 53/11, 50/3 és 11/1 (10. ábra/a). Ezen törzsek, a telepek felszínétől ~ 4 cm távolságra voltak 

„kinyújthatóak” („string” pozitív törzsek) (10. ábra/b). 
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10. Ábra: K. pneumoniae izolátumok HMV vagy „string” tesztje. a) A tesztelés során az NTUH-

K2044-es törzset pozitív, az MGH 78578-as törzset negatív kontrollként használtuk fel. Minden 

törzset háromszor megvizsgáltunk és ezek átlagát ábrázoltuk. b) „String” pozitív K. pneumoniae 53/3 

törzs véres agar táptalajon. A kinyújthatóság mértéke ~ 4 cm volt, a telep felszínétől számítva. 

 

V.4. Genotípusos vizsgálatok 

V.4.1. K. pneumoniae törzsek klonalitás vizsgálata PFGE segítségével 

A kísérleteink során felhasznált K. pneumoniae izolátumok PFGE vizsgálata során kapott 

makrorestrikciós mintázatok alapján (11. ábra/a, b, c, d), feltérképeztük a vizsgált izolátumok 

genetikai rokonságát. 
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11. Ábra: Az általunk vizsgált K. pneumoniae törzsek PFGE gél fotói. Vizsgálataink során 

molekulasúly markerként egy Salmonella enterica subsp. braenderup törzset (No. 176) használtunk 

fel. a) 1. PFGE gél fotó b) 2. PFGE gél fotó c) 3. PFGE gél fotó d) 4. PFGE gél fotó. 

 

A PFGE gél fotók alapján dendrogramot készítettünk, majd ez alapján cluster analízist 

végeztünk, az Országos Epidemiológiai Központban (12. ábra). A PFGE vizsgálatok alapján a 39 

törzset 12 fő pulzotípusba soroltuk. Az cluster analízis során megállapítottuk, hogy a vizsgálatainkba 

vont K. pneumoniae törzsek és a kontrollként használt NTUH-K2044 és az MGH 78578 K. 

pneumoniae törzsek között rokonság nem mutatható ki. A 85% feletti hasonlóságot mutató törzsek 
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nagy valószínűséggel egy genetikai klónhoz tartoznak. A 95-100%-os hasonlóságot mutató törzsek 

pedig feltehetően egy-egy járványügyi esemény (járvány, halmozódás) okozói lehettek. 

 

 

 

12. ábra: A kísérleteink során felhasznált K. pneumoniae törzsek makrorestrikciós profiljának cluster 

analízise, Fingerprinting II Informatix (Bio-Rad, USA) programmal ábrázolva. 



60 
 

V.4.2. Virulencia gének detektálása PCR segítségével 

A fenotípusosan tesztelt legfontosabb virulencia faktorok meglétét vagy hiányát, PCR reakció 

segítségével genotípusosan is leellenőriztük. Ennek során a következő virulencia géneket detektáltuk: 

fimH-1 az I-es típusú fimbriát kódoló; mrkA, mrkD és mrkJ a III-as típusú fimbriát kódoló; kfuB a 

vaskötő képességet, ezen belül is az entB az enterobaktin termelést-, és az iutA az aerobaktin 

termelést kódoló; traT a szérumrezisztenciát kódoló; rmpA a hipermukovisztozitást kódoló; és K24 

a 24-es tokszerotípust kódoló géneket. Az általunk vizsgált K. pneumoniae törzsek 94,87%-a (37/39) 

pozitív eredményt mutatott a fimH-1-es génre. Az mrkA, mrkD és mrkJ génekre az izolátumok 

92,31%-a (36/39) mutatott pozitív eredményt. A kfuB génre az izolátumok 94,87%-a (37/39) pozitív, 

az entB génre 94,87%-a (37/39) pozitív, és az iutA génre a törzsek 5,13%-a (2/39) pozitív, míg 

94,87%-uk (37/30) negatív eredményt mutatott. Az törzsek 46,15%-a (18/39) pozitív és 53,85%-a 

(21/39) negatív eredményt mutatott a traT génre. A vizsgált törzsek 10,26%-a (4/39) mutatott pozitív, 

a legtöbb törzs – 89,74% (35/39) – pedig negatív eredményt az rmpA génre. Az összes általunk 

vizsgált K. pneumoniae törzs K24-es tokszerotípussal rendelkezett (6. táblázat). 

Ezen kívül, további virulencia géneket is leteszteltünk, amelyek Chiang és munkatársai (2016) 

szerint a leggyakrabban köthetők K. pneumoniae törzsek virulencia potenciáljának kialakításához. 

Így, korábbi publikációjuk nyomán a következő virulencia gének jelenlétét vagy hiányát is 

detektáltuk: magA a K1-es tokszerotípust kódoló; K2wzy a K2-es tokszerotípust kódoló; allS az 

allantoin regulációt kódoló; cf29a az adhéziót kódoló; uge az uridin difoszfát-galakturonát 4-

epidermázt kódoló; wabG az LPS bioszéntézisét kódoló; és ureA az ureáz szintézisét kódoló gének. 

Az általunk vizsgált összes törzs negatív eredményt mutatott a magA és K2wzy génekre. Az 

izolátumok 100%-a pozitív eredményt mutatott allS, uge, wabG és ureA génekre. A törzsek 10,26%-

a (4/39) pozitív eredményt mutatott a cf29a génre (7. táblázat). 
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K. pneumoniae 

törzsek 

Virulencia gének  

fimH-1 mrkA mrkD mrkJ kfuB entB iutA traT rmpA K24 

53/1 + + + + + + + + − + 

53/2 + + + + + + − − − + 

53/3 + + + + + + − + + + 

53/4 + − − − + + − + − + 

53/5 + + + + + + − + − + 

53/6 + + + + + + − − − + 

53/8 + + + + + + − − − + 

53/9 + + + + + + − − − + 

53/10 + + + + + + − − − + 

53/11 + + + + + + − + + + 

53/13 + + + + + + − − − + 

50/1 + + + + + + − − − + 

50/2 + + + + + + − − − + 

50/3 + + + + + + − + + + 

I/1 + + + + + + − − − + 

49/1 + + + + + + − − − + 

49/2 + − − − − − − + − + 

49/3 + + + + + + − − − + 

10/1 + + + + + + − − − + 

10/4 − − − − + + − − − + 

10/6 + + + + + + − − − + 

11/1 + + + + + + − + + + 

11/3 + + + + + + − − − + 

C6/14 + + + + + + − + − + 

C7/15 + + + + + + − + − + 

C8/15 + + + + + + + − − + 

C10/15 + + + + + + − − − + 

C11/15 + + + + + + − + − + 

C12/15 + + + + + + − + − + 

C13/15 + + + + + + − + − + 

C14/15 + + + + + + − − − + 

C15/15 + + + + + + − + − + 

C16/15 + + + + + + − + − + 

C17/15 + + + + + + − + − + 

C18/15 − + + + − + − − − + 

C1/16 + + + + − − − − − + 

C2/17 + + + + + + − + − + 

C3/17 + + + + + + − + − + 

C5/17 + + + + + + − − − + 
NTUH-K2044 + + + + + + + + + − 
MGH 78578 + + + + − + − − − − 

 

6. Táblázat: A kísérleteinkhez felhasznált K. pneumoniae törzsek virulencia génjeinek vizsgálata a 

fenotípusos tesztek alapján, PCR reakció segítségével. − : negatív eredmény, + : pozitív eredmény. 

Kontrollként az NTUH-K2044-es és az MGH 78578-as K. pneumoniae törzseket használtuk fel. 
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K. pneumoniae 

törzsek 

Virulencia gének 

magA K2wzy allS cf29a uge wabG ureA 

53/1 − − + − + + + 

53/2 − − + − + + + 

53/3 − − + − + + + 

53/4 − − + − + + + 

53/5 − − + − + + + 

53/6 − − + − + + + 

53/8 − − + − + + + 

53/9 − − + − + + + 

53/10 − − + − + + + 

53/11 − − + − + + + 

53/13 − − + − + + + 

50/1 − − + − + + + 

50/2 − − + − + + + 

50/3 − − + − + + + 

I/1 − − + − + + + 

49/1 − − + − + + + 

49/2 − − + − + + + 

49/3 − − + − + + + 

10/1 − − + − + + + 

10/4 − − + − + + + 

10/6 − − + − + + + 

11/1 − − + − + + + 

11/3 − − + − + + + 

C6/14 − − + − + + + 

C7/15 − − + + + + + 

C8/15 − − + − + + + 

C10/15 − − + − + + + 

C11/15 − − + + + + + 

C12/15 − − + − + + + 

C13/15 − − + + + + + 

C14/15 − − + − + + + 

C15/15 − − + − + + + 

C16/15 − − + + + + + 

C17/15 − − + − + + + 

C18/15 − − + − + + + 

C1/16 − − + − + + + 

C2/17 − − + − + + + 

C3/17 − − + − + + + 

C5/17 − − + − + + + 
NTUH-K2044 + − + + + + + 
MGH 78578 − − + + + + + 

 

7. Táblázat: A kísérleteinkhez felhasznált K. pneumoniae törzsek virulencia génjeinek vizsgálata 

Chiang és munkatársai (2016) nyomán, PCR reakció segítségével. − : negatív eredmény, + : pozitív 
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eredmény. Kontrollként az NTUH-K2044-es és az MGH 78578-as K. pneumoniae törzseket 

használtuk fel. 

 

V.4.3. Plazmid izolálás 

A kísérleteinkbe vont K. pneumoniae törzsek közül csak 5 törzs nem rendelkezett plazmiddal 

(50/1, 50/2, C3/17, C5/17 és C12/15), ezeken kívül minden törzsből különböző számú és méretű 

plazmidot izoláltunk (8. táblázat).  

 

K. pneumoniae 

törzsek 
Plazmid(ok) száma, 

mérete (bp) 

10/1 2 (1>10.000, 1500) 

10/4 1 (>10.000) 

10/6 2 (1>10.000, 1500) 

11/1 3   (10.000, 2000, 

1500) 

11/3 2 (2>10.000) 

53/1 3   (2>10.000, 1500) 

53/2 1  (1500) 

53/3 5 (2>10.000,  10.000, 

2500, 1500) 

53/4 4 (2>10.000, 10.000, 

1500) 

53/5 1  (1500) 

53/6 1  (1500) 

53/8 1  (1500) 

53/9 1  (1500) 

53/10 3   (2>10.000, 1500) 

53/11 4 (1>10.000, 8000, 

2500, 1500) 

53/13 3   (1>10.000, 

10.000, 1500) 

50/1 0 

50/2 0 

50/3 4 (10.000, 8000, 

2500, 1500) 

I/1 1  (10.000) 

49/1 1  (10.000) 

49/2 2 (1>10.000, 1500) 

49/3 2 (10.000, 1500) 

C6/14 2  (1>10.000, 1500) 

C7/15 2  (1>10.000, 1500) 

C8/15 2  (1>10.000, 1500) 
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K. pneumoniae 

törzsek 

Plazmid(ok) száma, 

mérete (bp) 

C10/15 2  (1>10.000, 1500) 

C11/15 2  (1>10.000, 1500) 

C12/15 0 

C13/15 2  (1>10.000, 1500) 

C14/15 2  (1>10.000, 1500) 

C15/15 3 (2>10.000, 1500) 

C16/15 3 (2>10.000, 1500) 

C17/15 2  (1>10.000, 1500) 

C18/15 3 (2>10.000, 1500) 

C1/16 3 (2>10.000, 1500) 

C2/17 2  (1>10.000, 1500 

C3/17 0 

C5/17 0 

NTUH-K2044 1  (224 152) 

MGH 78578 5 (180; 110; 89; 4,3; 

3,5 kbp) 

 

 

8. Táblázat: Az általunk vizsgált K. pneumoniae törzsek plazmid profiljának vizsgálata. Feltüntettük 

az izolált plazmidok számát (db) és méretét (bp). Kontrollként az NTUH-K2044-es és az MGH 

78578-as K. pneumoniae törzseket használtuk fel. 

 

V.4.4. K. pneumoniae 53/3 törzs genomjának feltérképezése 

A K. pneumoniae 53/3 törzset a GenBank adatbázisba feltöltöttük, azonosító száma: 

SAMN15956199. A K. pneumoniae 53/3 törzs szekvencia analízise alapján a genom mérete 

5 010 272 bp, G+C tartalma 51%. A genom cirkuláris és 5 671 gént tartalmaz. A K. pneumoniae 53/3 

törzs teljes genomját, valamint a kontrollként használt MGH 78578 és az NTUH-K2044 K. 

pneumoniae törzsek teljes genomját CiVi (Circular Visualization for Microbial Genomes) program 

segítségével ábrázoltuk (13. ábra). 
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13. Ábra: A K. pneumoniae 53/3 törzs teljes genomi szerkezetének áttekintő képe (belső kör) 

összehasonlítva a kísérleteink során használt két referencia törzs teljes genomjával. MGH 78578 

(külső kör), NTUH-K2044 (középső kör). Az összehasonlítást a CiVi program segítségével végeztük 

el. 

 

V.5. Állatkísérletek 

Az általunk vizsgált összesen 39 K. pneumoniae törzs közül, makrorestrikciós mintázatuk, 

izolálási helyük és (előkísérleteink során megfigyelt) emelkedett virulencia potenciáljuk alapján 4 

törzs fertőzőképességét hasonlítottuk össze állatkísérletes modellekben. Az analízis alapján 

kiválasztott törzsek: K. pneumoniae 11/3 (vizelet mintából izolálva), 50/1 (széklet és hemokultúra 

mintából izolálva), 53/2 (széklet és vizelet mintából izolálva), és 53/3 (vizelet mintából izolálva). 

Utóbbi 3 izolátum egy pulzotípusba tartozott. 

 

V.5.1. Tüdő infekciós modell 

A fertőzéshez kiválasztott K. pneumoniae törzsek induló csíraszámát egységesen 2 × 108 

CFU/ml-re állítottuk. Ebből 100 µl baktérium szuszpenziót oltottunk egy-egy egérbe, így 2 × 107 

CFU/egér lett az induló csíraszám. A sikeres tüdőfertőzést követően az egerek súlyának változását 

vizsgáltuk, a fertőzéstől eltelt napok függvényében. A fertőzéstől számított első nap után az egerek 
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súlyának csökkenését figyeltük meg, mind a négy beoltott K. pneumoniae törzs esetén. A 

súlycsökkenés az 5. napon befejeződött és a 7. nap környékén az egerek visszanyerték beoltás előtti, 

kezdeti súlyukat. Az NTUH-K2044-es kontroll törzs beoltása után az állatok a 2. napon elpusztultak 

(14. ábra).  

A beoltást követő 14. napon felboncolt állatok tüdején apró bevérzéseket figyeltünk meg, ezen 

kívül rózsaszínes, egészséges küllemük volt, komolyabb fertőzésre (pl. tályogra) utaló 

makroszkópikus kép nem volt látható. A tüdőkből élő baktériumsejteket egyik beoltott törzs esetén 

sem tudtunk visszaizolálni.  

 

 

 

 

14. ábra: Egerek testsúlyváltozásának nyomonkövetése tüdőfertőzési modell során. Kísérleteink 

során az NTUH-K2044-es és az MGH 78578-as K. pneumoniae törzseket kontrollként használtuk fel, 

továbbá egy beoltatlan kontroll csoportot is felhasználtunk. A függőleges vonalak a szórást 

reprezentálják. 

 

V.5.2. Intraperitoneális (IP) infekciós modell 

Az IP infekcióhoz kiválasztott K. pneumoniae törzsek induló csíraszámát egységesen 2 × 108 

CFU/ml-re állítottuk. Melyből 200 µl baktérium szuszpenziót oltottunk egy-egy egér hasüregébe, így 

4 × 107 CFU/egér csíraszámmal indítottuk a kísérletet. A sikeres IP fertőzés után az egerek súlyának 

változását ábrázoltuk, a fertőzéstől eltelt napok függvényében. A beoltott K. pneumoniae törzsek 

közül, a 11/3-as törzs hatására a 3. napon – NTUH-K2044-es kontroll törzshöz hasonlóan – 

elpusztultak az állatok. A 11/3-as törzs LD50 érték 2 × 107 CFU volt. A többi tesztelt törzs esetén a 

beoltás utáni 2. naptól súlycsökkenés volt megfigyelhető, amely a 6.-7. napon befejeződött, majd az 
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állatok visszanyerték a beoltás előtti súlyukat. Az MGH 78578-as kontroll törzs estén, a beoltást 

követő 2. napon, az összes állat elpusztult (15. ábra). 

 

 

 

15. ábra: Egerek súlyának változása IP infekciós modell során. Kísérleteinkhez az NTUH-K2044-es 

és az MGH 78578-as K. pneumoniae törzseket kontrollként használtuk fel, továbbá egy beoltatlan 

kontroll csoportot is alkalmaztunk. A függőleges vonalak a szórást reprezentálják. 

 

V.5.3. Húgyhólyag infekciós modell 

A fertőzéshez kiválasztott K. pneumoniae törzsek induló csíraszámát 2 × 108 CFU/ml-re 

állítottuk. Ebből 25 µl baktérium szuszpenziót oltottunk egy-egy szopós egér húgyhólyagjába, így 5 

× 106 CFU/egér csíraszámmal indítottuk vizsgálatainkat. A sikeres fertőzés után 24 órával minden K. 

pneumoniae törzzsel beoltott kisegér életben maradt, ezzel szemben a kontrollként használt NTUH-

K2044-es törzs beoltása után az összes állat elpusztult.  

A levett vizelet mintákból, a beoltott törzsek kiürülését (negatív minta), illetve sikeres 

kolonizációját (pozitív minta) vizsgáltuk meg (9. táblázat). A K. pneumoniae 11/3 törzs esetén nem 

sikerült a vizelet mintából élő baktériumsejteket visszaizolálni. Az 50/1, az 53/2 és az 53/3 törzsek 

esetén a vizelet minták 53%-a, 13%-a és 33%-a mutatott pozitív eredményt (9. táblázat). 
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Beoltott törzsek 24 óra alatt 

elhullott (%) 

Negatív vizelet 

minta (%) 

Pozitív vizelet 

minta (%) 

Túlélők %-os 

aránya 

11/3 0 100 0 100 

50/1 0 47 53 100 

53/2 0 87 13 100 

53/3 0 67 33 100 

NTUH-K2044 100 0 100 0 

MGH 78578 0 0 100 100 

 

9. Táblázat: Húgyhólyag infekciós modell során tesztelt szopós egerek (3-4 napos) elhullási aránya, 

vizelet minta eredménye, illetve a túlélők aránya. Kísérleteinkhez az NTUH-K2044-es és az MGH 

78578-as K. pneumoniae törzseket kontrollként használtuk fel. 

 

V.5.4. Bélkolonizációs modell 

A streptomycin kezelés következtében sikeresen elöltük az egerek normál bélflóráját. Ezek 

után a bélkolonizációhoz kiválasztott K. pneumoniae törzsek induló csíraszámát egységesen 1 × 108 

CFU/ml-re állítottuk. Ebből 250 µl baktérium szuszpenziót juttattunk az egerek gyomrába, így 2,5 × 

107 CFU/egér csíraszámmal indítottuk a kísérletet. A beoltott baktériumtörzsek bélkolonizációja 

sikeres volt. Minden beoltott K. pneumoniae törzs esetén megfigyeltük, hogy a 18. napra a 

csíraszámuk visszaesett 102 CFU/g széklet értékre, majd a 24. napra teljesen ki is ürültek a 

bélflórából, kivéve a 11/3-as törzset (16. ábra).  

 

 

 

16. Ábra: Egerek székletéből visszaizolálható K. pneumoniae törzsek bélkolonizációs modellben. 

Kísérleteinkhez az NTUH-K2044-es és az MGH 78578-as K. pneumoniae törzseket kontrollként 

használtuk fel. A függőleges vonalak a szórást reprezentálják. 
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V.6. Sejt inváziós képesség vizsgálata 

Az általunk vizsgált K. pneumoniae törzsek 38,46%-a (15/39) pozitív inváziós képességet 

mutatott az INT407-es bélhámsejteken. A C8/15-ös, a C12/15-ös és a C14/15-ös törzsek inváziós 

képessége volt a legmagasabb, tehát ezen törzsek jutottak be a legnagyobb számban (~40-50 CFU/ml) 

az eukarióta sejtek intracelluláris terébe (17. ábra).  

A T24-es húgyhólyag karcinóma eredetű sejteken a törzsek 79,49%-a (31/39) mutatott pozitív 

inváziót. A legnagyobb inváziós képessége az alábbi törzseknek volt: 53/5, 53/6 és C13/15 (18. ábra). 

 

 

17. Ábra: A vizsgálatainkba vont K. pneumoniae törzsek inváziós képessége INT407-es 

bélhámsejteken. Kísérleteink során az NTUH-K2044-es és az MGH 78578-as törzseket kontrollként 

használtuk fel. A diagramon három mérés átlagát ábrázoltuk, a függőleges vonalak a szórást 

reprezentálják. 

 

 

18. Ábra: Vizsgálataink során felhasznált K. pneumoniae törzsek inváziós képességének vizsgálata 

T24-es húgyhólyag karcinóma eredetű sejteken. Kísérleteink során az NTUH-K2044-es és az MGH 
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78578-as törzseket kontrollként használtuk fel. A diagramon három mérés átlagát ábrázoltuk, a 

függőleges vonalak a szórást reprezentálják. 

 

V.7. Bakteriofág izolálás 

Kutatásaink során összesen 13 lítikus bakteriofágot (fágot) izoláltunk a Pellérdről származó 

szennyvíz mintáinkból, amelyek hatásosnak bizonyultak az általunk vizsgált K. pneumoniae törzsek 

ellen. Az újonnan izolált fágok közül 4 volt hatásos a K24-es tokszerotípussal rendelkező K. 

pneumoniae törzsek (n= 39) ellen. A fágok restrikciós analízise alapján (EcoRI és HindIII) 

megállapítottuk, hogy 3 fág restrikciós mintázata azonos, így ezek nagy valószínűséggel ugyanazon 

fágok voltak. Egy fág restrikciós mintázata azonban eltérő volt a többi hárométól. Ez az fág mindig 

határozott, kb 10 mm átmérőjű lítikus zónával rendelkezett, rezisztens baktériumtelepek benövése 

nélkül, továbbá karakterisztikus, ~ 4 mm széles halo zónát mutatott a feltisztulási zóna körül (19. 

ábra). Ezt a fágot vB_KpnS_Kp13-nak neveztük el és további kutatásaink során, ennek 

karakterizálásával foglalkoztunk. 

 

 

 

 

19. Ábra: A vB_KpnS_Kp13 fág plakk morfológiája. A feltisztulási zónák átmérője ~ 10 mm, a halo 

zóna pedig ~ 4 mm nagyságú, K. pneumoniae 53/3 baktériumgyepen, DLA technikával, LBA 

táptalajon vizsgálva. 
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V.7.1. A vB_KpnS_Kp13 bakteriofág morfológiai jellemzése 

Transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) analízissel meghatároztuk, hogy az általunk 

újonnan izolált vB_KpnS_Kp13 fág fej átmérője ~ 60 nm, valamint farok hossza ~ 200 nm (20. ábra). 

A farok rész flexibilis, de nem kontraktilis. Ezen morfológiai jellemzők alapján a vB_KpnS_Kp13 

fágot a Caudovirales rendbe, azon belül pedig a Siphoviridae családba soroltuk. 

 

 

 

20. Ábra: A vB_KpnS_Kp13 fág TEM képe. Jól megfigyelhető tipikusan a Siphoviridae családra 

jellemző, hosszú farok rész. A fágot 1,5 w/v %-os foszfo-wolfram-savval (Merck, Németország) 

festettük meg. A képen látható skála 50 nm-t reprezentál. 

 

V.7.2. A vB_KpnS_Kp13 bakteriofág hatásspektrumának vizsgálata és lítikus 

hatékonyságának (EOP) tesztelése 

Az általunk izolált vB_KpnS_Kp13 fág hatásspektrumát összesen 89 db Klebsiella spp. 

törzsön teszteltük le. Az újonnan izolált fág csak azon K. pneumoniae törzsek ellen volt hatásos, 

melyek K24-es tokszerotípussal rendelkeztek. Ezen baktériumtörzsek 100%-a (40/40) szenzitív volt 

az újonnan izolált fágra. Egyéb Klebsiella spp. izolátumok esetén melyek ismert (K1, K2, K3, K6, 

K9, K11, K12, K13, K17, K19, K20, K21, K24, K27, K30, K33, K47, K52 és K64), vagy nem ismert 

(de biztosan nem K24-es) tokszerotípussal rendelkeztek, a vB_KpnS_Kp13 fág hatástalannak 

bizonyult (10. táblázat). 
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Klebsiella spp.  

törzsek 

Törzsek 

száma (db) 

ST-

típusa 

K-

szerotípusa 
Lízis Származás/Forrás 

Klebsiella pneumoniae subsp. 

pneumoniae 
1 ST23 K1 – NTUH-K2044 

Klebsiella pneumoniae subsp. 

pneumoniae 
1 ST66 K2 – CIP 52.145* 

Klebsiella pneumoniae subsp.  

rhinoscleromatis 
1 nem 

ismert 

K3 – CIP 80.51* 

Klebsiella quasipneumoniae 
1 ST489 K6 – ATCC 700603 

Klebsiella pneumoniae subsp. 

pneumoniae 
1 nem 

ismert 

K9 – CIP 52.207* 

Klebsiella pneumoniae subsp. 

pneumoniae 
1 nem 

ismert 

K11 – CIP 52.215* 

Klebsiella pneumoniae subsp. 

pneumoniae 
1 nem 

ismert 

K12 – CIP 52.216* 

Klebsiella pneumoniae subsp. 

pneumoniae 
1 nem 

ismert 

K13 – CIP 52.217* 

Klebsiella pneumoniae subsp. 

pneumoniae 
1 nem 

ismert 

K17 – CIP 52.221* 

Klebsiella pneumoniae subsp. 

pneumoniae 
1 nem 

ismert 

K19 – CIP 52.223* 

Klebsiella pneumoniae subsp. 

pneumoniae 
1 nem 

ismert 

K20 – CIP 52.224* 

Klebsiella pneumoniae subsp. 

pneumoniae 
1 nem 

ismert 

K21 – CIP 52.225* 

Klebsiella pneumoniae subsp. 

pneumoniae 
1 ST59 K24 + CIP 52.229* 

Klebsiella pneumoniae subsp. 

pneumoniae 
39 ST15, 

ST247 

K24 + Klinikai izolátum, 

CCH** 

Klebsiella pneumoniae 
30 nem 

ismert 

nem K24 – Szennyvízi 

izolátum, saját 

gyűjtemény 

Klebsiella pneumoniae subsp. 

pneumoniae 
1 nem 

ismert 

K27 – CIP 52.232* 

Klebsiella pneumoniae subsp. 

pneumoniae 
1 nem 

ismert 

K30 – CIP 52.235* 

Klebsiella pneumoniae subsp. 

pneumoniae 
1 nem 

ismert 

K33 – CIP 53.8* 

Klebsiella pneumoniae subsp. 

pneumoniae 
1 nem 

ismert 

K47 – CIP 53.23* 

Klebsiella pneumoniae subsp. 

pneumoniae 
1 ST38 K52 – MGH 78578 

Klebsiella pneumoniae subsp.  

pneumoniae 
1 nem 

ismert 

K64 – CIP 80.47* 

 

10. Táblázat: A vB_KpnS_Kp13 fág hatásspektrumának teszteléséhez felhasznált Klebsiella spp. 

törzsek. A feltisztulási zónák kiértékelése az alábbiak szerint történt: – : nincs feltisztulási zóna, + : 
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határozott feltisztulási zóna figyelhető meg. * Pasteur Intézettől (Franciaország) vásárolt törzsek. ** 

CCH: Countess of Chester Hospital (Anglia), Mikrobiológiai Intézetétől kapott törzsek. 

 

A vB_KpnS_Kp13 fág lítikus hatékonyságát (EOP) azon baktériumtörzseken vizsgáltuk meg, 

amelyek az előzőekben leírt hatásspektrum tesztelés során szenzitívek voltak az újonnan izolált 

fágra. Az EOP analízis során a fág magas produktivitást mutatott a baktériumtörzsek 92,5%-án 

(37/40), míg közepes produktivitást mutatott a törzsek 7,5%-án (3/40) (11. táblázat). 

K. pneumoniae 

törzs 

ST-típus EOP érték Produkció 

10/1 ST15 0,5±0,2 magas 

10/4 ST15 0,5±0,3 magas 

10/6 ST15 0,6±0,2 magas 

11/1 ST15 0,8±0,2 magas 

11/3 ST15 0,5±0,3 magas 

53/1 

 

ST15 0,5±0,3 magas 

53/2 ST15 0,5±0,3 magas 

53/3 ST15 1±0,2 magas 

53/4 ST15 0,8±0,3 magas 

53/5 ST15 0,7±0,4 magas 

53/6 ST15 0,6±0,2 magas 

53/8 ST15 0,5±0,3 magas 

53/9 ST15 0,5±0,2 magas 

53/10 ST15 0,4±0,2 közepes 

53/11 ST15 0,6±0,2 magas 

53/13 ST15 0,5±0,3 magas 

50/1 ST15 0,5±0,2 magas 

50/2 ST15 0,7±0,2 magas 

50/3 ST15 0,6±0,3 magas 

I/1 ST15 0,5±0,2 magas 

49/1 ST15 0,6±0,3 magas 

49/2 ST15 0,6±0,2 magas 

49/3 ST15 0,7±0,4 magas 

C6/14 - 0,6±0,3 magas 

C7/15 ST15 0,5±0,2 magas 

C8/15 - 0,5±0,2 magas 

C10/15 ST247 0,4±0,3 közepes 

C11/15 ST15 0,6±0,2 magas 

C12/15 ST15 0,7±0,4 magas 

C13/15 ST15 0,6±0,3 magas 

C14/15 ST15 0,5±0,2 magas 

C15/15 ST15 0,6±0,2 magas 

C16/15 ST15 0,6±0,4 magas 

C17/15 ST15 0,5±0,3 magas 

C18/15 - 0,5±0,2 közepes 

C1/16 ST15 0,7±0,2 magas 

C2/17 - 0,6±0,4 magas 

C3/17 - 0,5±0,3 magas 

C5/17 ST15 0,5±0,2 magas 

CIP 52.229 ST59 0,6±0,2 magas 

 

11. Táblázat: A vB_KpnS_Kp13 fág EOP analízise különböző K. pneumoniae törzseken. Az EOP 

értékeket és a fág produkció mértékét Mirzaei és Nilsson (2015) szerint kategorizáltuk. Az EOP 

értékeket három mérés átlagából számoltuk és mellette feltüntettük a szórást (±SD). 
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V.7.3. Egy-lépéses bakteriofág szaporodási görbe 

Az általunk újonnan izolált fág szaporodási görbéjét három szakaszra osztottuk: latencia 

periódusa, logaritmikus szakasz és plató fázis.  

A vB_KpnS_Kp13 fág latencia periódusa 18 percig, a logaritmikus szakasza 10 percig tartott, 

a plató fázisa pedig a 27. percnél kezdődött (21. ábra). Számolásaink alapján a „burst size” értéke ~ 

220 fág partikulum/ fertőzött baktérium volt. 

 

 

 

21. Ábra: A vB_KpnS_Kp13 fág egy-lépéses szaporodási görbéje. A plakk-formáló egységeket 

(plaque forming unit, PFU) fertőzött baktériumsejtenként ábrázoltuk különböző időpillanatokban. A 

grafikonon három mérés átlagát ábrázoltuk. A függőleges vonalak a szórást reprezentálják. 

 

V.7.4. A fág „time-kill” hatékonyságának és fág-rezisztencia kialakulásának tesztelése 

A „time-kill” hatékonysági vizsgálatok során megállapítottuk, hogy a vB_KpnS_Kp13 fág 

képes gátolni a K. pneumoniae 53/3 törzs növekedését. Különböző fág – baktérium arányok mellett 

(MOI 100, MOI 10, MOI 1, MOI 0,1, MOI 0,01 és MOI 0,0001) a gátlás mértéke szinte minden 

esetben elérte a ~93%-ot (22. ábra).  

Fág-rezisztens klónokat sem kicseppentéses módszerrel, sem pedig folyékony kultúrából való 

kimutatással nem tudtuk izolálni, 7 nap eltelte után sem. 
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22. Ábra: A vB_KpnS_Kp13 fág „time-kill” aktivitása K. pneumoniae 53/3 törzs ellen. Az O/N 

baktériumkultúrát hígítottuk (105 CFU/ml) és fággal fertőztük az alábbi hígítások szerint: MOI 100 

(zöld, ▲); MOI 10 (kék, ●); MOI 1 (sárga, ♦); MOI 0,1 (lila, ×); MOI 0,01 (narancssárga, □); MOI 

0,001 (pink, ▲) és MOI 0,0001 (szürke). Pozitív kontrollként a K. pneumoniae 53/3 törzset 

használtuk, fág fertőzés nélkül (Kontroll K.p. 53/3, piros, ■). Az optikai denzitást 600 nm-en, minden 

órában megmértük, 24 órán keresztül. A grafikonon három mérés átlagát ábrázoltuk. A függőleges 

vonalak a szórást reprezentálják. 

 

V.7.5. Bakteriofág biofilm degradáló képességének vizsgálata és vizualizálása CLSM 

használatával 

A K. pneumoniae 53/3 törzs magas biofilm termelő (OD= 4,3 ± 0,2) kategóriába tartozik, 

ennek megállapításához Vuotto és munkatársai (2017) által leírt OD határértékeket vettük 

figyelembe. A fág biofilm degradáló képességét előzetesen felnövesztett K. pneumoniae 53/3 

biofilmen vizsgáltuk, különböző baktérium – fág arányok mellett (MOI 10; MOI 1 és MOI 0,1). 

MOI 10 (fág : baktérium = 10 : 1) esetén a biomassza degradációja 2 óra alatt 51,8%, 12 óra 

alatt 54,2%, 24 óra alatt 57,5% és 48 óra alatt 72,9% volt. A biofilm redukciója MOI 1 (fág : 

baktérium = 1 : 1) esetén 2 óra alatt 35,3%, 12 óra alatt 46,3%, 24 óra alatt 54,8% és 48 óra alatt 

63,9%. MOI 0,1 (fág : baktérium = 1 : 10) esetén a biofilm degradációja 2 óra alatt 25%, 12 óra alatt 

41,4%, 24 óra alatt 48,9% és 48 óra alatt 57,2% volt (23. ábra). 

 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

O
D

6
0
0

Idő (óra)

Kontroll K.p.

53/3
MOI 100

MOI 10

MOI 1

MOI 0,1

MOI 0,01

MOI 0,001

MOI 0,0001



76 
 

 

 

23. Ábra: A vB_KpnS_Kp13 fág biofilm degradáló képessége, K. pneumoniae 53/3 által képzett 

biofilmen. Az előzetesen felnövesztett biofilmet fággal fertőztük MOI 0,1 (zöld); MOI 1 (lila) és MOI 

10 (narancssárga) arányokkal. Pozitív kontrollként a K. pneumoniae 53/3 törzset használtuk, fág 

hozzáadása nélkül (Kontroll K.p. 53/3, piros). Az optikai denzitások értékét 595 nm-en, 2, 12, 24 és 

48 óra elteltével mértük meg. A grafikonon három mérés átlagát ábrázoltuk. A függőleges vonalak a 

szórást reprezentálják. 

 

Az általunk izolált fág biofilm degradáló képességét CLSM segítségével vizualizáltuk. A 

CLSM felvételeken jól látható, hogy a vB_KpnS_Kp13 fág erősen redukálja a biomasszát és a biofilm 

architektúrájának vastagságát (24. ábra/ a és b). A konfokális mikroszkóppal készült gráfokon jól 

megfigyelhető, hogy a fággal nem fertőzött, kontroll biofilm magasan struktúrált mátrixot alkot (24. 

ábra/ c), míg a fággal fertőzött biofilm alacsonyabban struktúrált (24. ábra/ d). A strukturális 

különbségek a kontroll és a fággal kezelt biofilm között egyértelműen mutatják az általunk izolált fág 

biofilm degradáló képességét. 
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24. Ábra: K. pneumoniae 53/3 biofilm vizualizálása CLSM használatával. a) Kontroll 53/3 biofilm 

(fág kezelés nélkül). b) vB_KpnS_Kp13 fággal kezelt (MOI 1) biofilm. A képeken látható skála 100 

µm-t reprezentál. c) Kontroll K. pneumoniae 53/3 biofilm felszínéről készült plot. d) Fággal kezelt 

(MOI 1) biofilm felszínéről készült plot. A felszíni plotok CLSM szoftver (Olympus FV1000) 

segítségével készültek. 

 

A CLSM segítségével elkészült felszíni plotok elemzését COMSTAT 5.1 szoftver 

(MATLAB) segítségével végeztük. A kontroll K. pneumoniae 53/3 biomasszája 13,12 µm3/µm2, 

ezzel szemben a vB_KpnS_Kp13 fággal kezelt biomassza 4,76 µm3/µm2. A kontroll biofilm átlagos 

vastagsága 18,58 µm, míg a fággal kezelt biofilm átlagos vastagsága 9,24 µm. A kontroll biofilm 

maximum vastagsága 23,09 µm, ezzel szemben a fággal kezelt biofilm maximum vastagsága 15,73 

µm (12. táblázat). 
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Paraméterek Kontroll K. pneumoniae 

53/3 (µm) 

Átlag 

(µm) 

vB_KpnS_Kp13 fággal 

kezelt (µm) 

Átlag 

(µm) 

Biomassza (µm3/µm2) 13,02 12,96 13,39 13,12 5,02 4,56 4,70 4,76 

Átlagos vastagság (µm) 18,13 19,20 18,41 18,58 9,03 9,90 8,80 9,24 

Maximum vastagság (µm) 23,01 22,60 23,66 23,09 16,06 15,09 16,03 15,73 

 

12. Táblázat: A felszíni plotok COMSTAT analízise. A biofilm vastagsága (µm) és a felületen lévő 

baktériumsejtek térfogata (µm3) µm2-enként megadva. A táblázatban három mérés átlagát tüntettük 

fel, valamint azok átlagát.  

 

V.7.6. A vB_KpnS_Kp13 fág genom analízise 

A újonnan izolált vB_KpnS_Kp13 fágot a GenBank adatbázisba feltöltöttük, azonosítója: 

MK170446. A fág genomja 43 094 bp nagyságú és G+C tartalma 50,6%. A GeneMark program 

segítségével megállapítottuk, hogy a genom 75 ORF-et tartalmaz és tRNS gén nem található benne. 

A genom orientációs vizsgálat szerint, 61 gén a negatív szálon, míg 14 gén a pozitív szálon 

helyezkedik el. A vB_KpnS_Kp13 fág lineáris genomtérképét a PHASTER program segítségével 

ábrázoltuk (25. ábra).  

 

 

 

 

25. Ábra: A vB_KpnS_Kp13 fág lineáris genomtérképe PHASTER program segítségével ábrázolva. 

A különböző funkcionális csoportokat, különböző színnel jelöltük. 
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A GeneMark program segítségével végzett ORF analízis alapján, valamint Tabassum és 

munkatársai (2018) szerint, a vB_KpnS_Kp13 fág genomját 5 nagy funkcionális csoportra osztottuk:  

1) A DNS replikációt/modifikációt/transzkripciót reguláló gének: DNS N-6-adenin 

metiltranszferáz (ORF72), egyes szálú DNS-kötő fehérje (ORF1) és DNS termináz 

(nagyalegység = ORF24 és kisalegység = ORF25). 

2) A struktúra kialakításért és „összeszerelődésért” felelős gének: portális protein 

(ORF23), kapszid protein (ORF21), membrán proteinek (ORF32 és ORF73) és fej 

morfogenezis protein (ORF22). 

3) A gazda líziséért felelős gének: holin (ORF65) és endolizin (ORF64). 

4) A farok struktúra kialakításában szerepet játszó gének: farok rost proteinek (ORF4, 

ORF5 és ORF6), farok „összeszerelődéséért” felelős proteinek (ORF10) és a farok hosszát 

kialakító proteinek (ORF9). 

5) Valamint hipotetikus vagy ismeretlen funkciójú gének: pl. ORF12, ORF29, ORF30, 

ORF45. 

 

A hipotetikus tok depolimeráz gént – amely a K24-es tok degradációjáért felelős – az ORF2 

(2289 bp) kódolja. Ezen depolimeráz különböző mértékű nukleinsav hasonlóságot mutat, más már 

megszekvenált K. pneumoniae fágok depolimeráz génjével: a Klebsiella KOX1 fággal 77,67%-os 

hasonlóságot, a Klebsiella JY917 fággal 75,23%-os hasonlóságot, a Klebsiella KP36 fággal 68,08%-

os hasonlóságot, a Klebsiella GH-K3 fággal 66,54%-os hasonlóságot, a Klebsiella KLPN1 fággal 

58,13%-os hasonlóságot, a Klebsiella Sushi fággal 46,32%-os hasonlóságot és a Klebsiella K5-2 

fággal 31,82%-os hasonlóságot mutat az általunk detektált depolimeráz gén. 

 

V.7.7. A vB_KpnS_Kp13 fág filogenetikai analízise 

A vB_KpnS_Kp13 fág filogenetikai analízisét VICTOR program segítségével végeztük el. A 

filogenetikai analízis alapján megállapítottuk, hogy a vB_KpnS_Kp13 fág leközelebbi rokona a 

Klebsiella JY917 fág, amellyel 90%-os hasonlóságot mutat (26. ábra). A GBDP fa a program által 

küldött, úgynevezett D4-es formulát használja, amely maximum 3%-os eltérést enged meg a fág 

genomok között. Az ICTV taxonómiai elemzés során alátámasztottuk, hogy a vB_KpnS_Kp13 fág a 

Tunavirinae alcsaládba és azon belül is a Kp36virus genuszba tartozik, amely összhangban van a 

filogenetikai elemzés során kapott eredményekkel. 
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26. Ábra: A vB_KpnS_Kp13 fág teljes genom analízisén alapuló filogenetikai elemzés VICTOR 

program segítségével. A fágok és azok sorszáma: MezzoGao (MF612072.1), KpCol1 (MG552615.1), 

N141 (MF415412.1), Sushi (KT001920.1), TAH8 (MH633484.1), NJS3 (MH633486.1), NJS2 

(MH633485.1), NJS1 (MH445453.1), 1513 (KP658157.1), KP36 (JF501022.1), KPK126 

(KR269719.1), KLPN1 (KR262148.1), JY917 (MG894052.1), TSK1 (MH688453) és 

vB_KpnS_Kp13 (MK170446). 

 

V.7.8. A vB_KpnS_Kp13 bakteriofág terápiás hatékonyságának tesztelése intraperitoneálisan 

fertőzött egér modellben 

A vB_KpnS_Kp13 fág terápiás hatékonyságát intraperitoneálisan (IP) fertőzött egér 

modellben vizsgáltuk meg. Az előzetesen K. pneumoniae 53/3 törzzsel, IP megfertőzött egereket, a 

fertőzést követően különböző időpillanatokban, szintén intraperitoneálisan fággal oltottuk be. 

A pozitív kontroll csoportban 8 db egeret K. pneumoniae 53/3 törzzsel (2 × 108 CFU/ egér) 

fertőztünk. Ebben a csoportban az összes állat, 24 óra alatt elpusztult (LD50 = 2 × 107 CFU). A negatív 

kontroll csoportban – ahol szintén 8 db egérrel dolgoztunk – az állatok csak fág szuszpenziót kaptak 

(1,75 × 108 PFU/ egér), ebben az esetben egy egér sem pusztult el. Abban a csoportban, ahol a 

baktériumfertőzés után 10 perccel fág szuszpenzióval oltottuk be az állatokat, az egerek 100%-a (8/8) 

túlélte a baktériumfertőzést. Ezt a terápiás hatást nem tudtuk detektálni abban az esetben, ha a 

baktériumfertőzést követően, 1 óra múlva oltottuk be az egereket fággal. Az így kezelt egerek 100%-

a életben maradt 24 órával a beoltás után, de az általános kondíciójuk leromlott és a túlélési arányuk 

12,5%-ra (1/8) csökkent a fertőzést követő 48. órában. A fág terápiás hatékonyságát nem tudtuk 

bizonyítani abban az esetben, ha a fág szuszpenziót 3 órával a baktériumfertőzés után adtuk IP az 
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állatoknak (27. ábra). Tíz nappal a baktériumfertőzés után a túlélő egerek tüdejéből, lépéből és 

véréből nem tudtunk aktív fág partikulumokat visszaizolálni. 

 

 

 

27. Ábra: A vB_KpnS_Kp13 fág terápiás hatása intraperitoneálisan fertőzött egér modellben. A fág 

szuszpenzió beoltása 10 perccel (F 10min, kék, ♦), 1 órával (F 1h, piros, ■) és 3 órával (F 3h, zöld, 

▲) a baktériumfertőzés után, valamint pozitív kontroll Klebsiella pneumoniae 53/3 (K. pn. 53/3, lila, 

×) és negatív kontroll vB_KpnS_Kp13 fág (csak fág, pink, ●) csoportok esetén. A grafikonon a túlélő 

egerek arányát %-ban tüntettük fel, a fertőzéstől eltelt idő függvényében, 240 órán (10 napon) 

keresztül. A grafikonon két kísérlet átlagát ábrázoltuk (összesen 8 db egér/csoport). A jobb 

áttekinthetőség végett a negatív kontroll csoportnál (csak fág, pink, ●) a túlélők arányát 100%-ról 

97%-ra csökkentettük. 

 

V.8. Alternatív antimikróbás szerek tesztelése 

A növekvő antibiotikum rezisztencia kialakulása miatt fontosnak tartottuk, hogy alternatív 

antimikróbás szerek hatékonyságát is megvizsgáljuk, a kísérleteink során legtöbbször felhasznált K. 

pneumoniae 53/3 törzs ellen. Ezen kísérleteink keretében különböző illóolajok biofilm degradáló 

képességét és PF-TiO2 módosulatok antibakteriális hatékonyságát teszteltük le. 

 

V.8.1. Illóolajok antibakteriális hatásának vizsgálata K. pneumoniae 53/3 törzs ellen 

A K. pneumoniae 53/3 törzsön a következő illóolajok hoztak létre 6 mm-nél nagyobb átmérőjű 

gátlási zónát: rozmaring, borsmenta, kakukkfű, orvosizsálya, eukaliptusz és muskotályzsálya 

illóolajok (13. táblázat). Ezen 6 illóolaj MIC értékeit meghatároztuk (13. táblázat) és ezek alapján 

megvizsgáltuk biofilm degradáló képességüket. A rozmaring illóolaj 32,86%-kal, a borsmenta 

illóolaj 28,81%-kal, a kakukkfű ollóolaj 55,72%-kal, az orvosizsálya illóolaj 23,34%-kal, az 
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eukaliptusz illóolaj 39,53%-kal és a muskotályzsálya illóolaj 34,29%-kal csökkentette 24 óra alatt a 

K. pneumoniae 53/3 törzs által képzett biofilmet (28. ábra). 

 

Illóolaj Gátlási zóna 

(mm) 

MIC 

(µl/ml) 

Rozmaring 10±0,5 0,428±0,06 

Borsmenta 8±1 0,488±0,04 

Kakukkfű 35±0,5 0,312±0,06 

Orvosizsálya 7±0,5 0,500±0,05 

Eukaliptusz 10±1 0,428±0,07 

Muskotályzsálya 10±0,5 0,428±0,06 

 

13. Táblázat: Különböző illóolajok antibakteriális hatékonysága. Az illóolajokhoz tartozó gátlási 

zónák átmérőjét (mm), valamint a MIC értékeket (µl/ml) a K. pneumoniae 53/3 törzs ellen határoztuk 

meg. A gátlási zónákat LBA táptalajon mértük le, a MIC értékeket pedig LB tápoldatban határoztuk 

meg. A táblázatban három mérés átlagát, mellette pedig a szórások (±SD) értékét tüntettük fel. 

 

 

 

28. Ábra: Különböző illóolajok biofilm degradáló képessége K. pneumoniae 53/3 törzsön, LB 

tápoldatban vizsgálva. Pozitív kontrollként a K. pneumoniae 53/3 és a 703+ törzseket, negatív 

kontrollként pedig a K. pneumoniae 446- törzset használtuk fel, illóolaj hozzáadása nélkül. Az optikai 

denzitást (OD) 595 nm-en mértük, az illóolaj kezelés után 24 órával. A grafikonon három mérés 

átlagát ábrázoltuk. A függőleges vonalak a szórást reprezentálják. 
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V.8.1. Különböző PF-TiO2 módosulatok antibakteriális hatásásnak vizsgálata K. pneumoniae 

53/3 törzs ellen 

A vizsgálatainkba vont K. pneumoniae 53/3 törzsön a legaktívabb antibakteriális hatást az 1h, 

a 3h, a 6h és a 12h PF-TiO2 módosulatok esetén figyeltük meg. Mind a négy vizsgált PF-TiO2 

módosulat kezelés hatására a kiindulási, 1 × 106 CFU/ml-es csíraszám már a kezelést követő 10. 

percben ~1 × 105 CFU/ml-re, a 20. percben pedig ~1 × 102 CFU/ml-re esett vissza. A 0h titán-

módosulat esetén a kezdeti 1 × 106 CFU/ml-es csíraszám, a 10. percben szintén 105 CFU/ml-re esett, 

de további csökkenést nem tapasztaltunk a megvilágítás ideje alatt. A Degussa P25 titán-módosulat 

hatására szintén csíraszám csökkenést detektáltunk, de csak a 30. perctől kezdődően, itt a csíraszám 

~1 × 102 CFU/ml volt (29. ábra). 

 

 

 

29. Ábra: Különböző PF-titán-dioxid módosulatok antibakteriális hatásának vizsgálata K. 

pneumoniae 53/3 törzsön vizsgálva. A tesztelt PF-TiO2 vegyületek: 0h (zöld, ▲), 1h (kék, ●), 3h 

(sárga, ♦), 6h (lila, ж), 12h (szürke, ▲), és Degussa P25 (narancs, ×). Pozitív kontrollként a Klebsiella 

pneumoniae 53/3 törzset (piros, ■) használtuk fel, PF-titán-dioxid módosulat hozzáadása nélkül. A 

grafikonon feltüntetett csíraszámokat (CFU/ml) három mérés átlagából számoltuk ki és a 

megvilágítási idő (perc) függvényében ábrázoltuk. A grafikonon három mérés átlagát ábrázoltuk. 

 

 

 

 

 

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

10000000

0 10 20 30 40 50 60

C
F

U
/m

l

Megvilágítás ideje (perc)

0h TiO2

1h TiO2

3h TiO2

6h TiO2

12h TiO2

Degussa P25

Kontroll 53/3



84 
 

VI. Eredmények megbeszélése és következtetések 

 

VI.1. K. pneumoniae törzsek fenotípusos és genotípusos jellemzése, állatkísérletes modellek és 

sejt inváziós képesség vizsgálata 

Kutatásaim során elsőként, a vizsgálatainkba vont K. pneumoniae törzsek fenotípusos és 

genotípusos jellemzését végeztük el. A fenotípusosan letesztelt legfontosabb virulencia faktorok 

jelenlétét vagy hiányát PCR reakciók segítségével, genotípusosan is leellenőriztük.  

Az általunk vizsgált K. pneumoniae törzsek ~95%-a (37/39) képzett I-es típusú fimbriát, ezzel 

összhangban, ezen típusú fimbriát kódoló fimH-1 gén (El Fertas-Aissani et al., 2012) jelenlétét szintén 

a törzsek ~95%-ánál (37/39) detektáltuk. Klemm és Schembri (2000) publikációja alapján, ez a magas 

arány nem meglepő, hiszen a legtöbb Enterobacteriaceae családba tartozó faj rendelkezik I-es típusú 

fimbriával. Ezen fimbriák bizonyítottan részt vesznek a K. pneumoniae törzsek uroepithel sejtekhez 

történő megtapadásában (Fader et al., 1988), valamint húgyúti fertőzések (urinary tract infection, 

UTI) kialakításában (Struve et al., 2009). 

A fenotípusos tesztek alapján a vizsgálatainkba vont K. pneumoniae törzsek ~87%-a (34/39) 

rendelkezett III-as típusú fimbriával. Ezt a fimbria típust az mrkD gén (El Fertas-Aissani et al., 2012), 

továbbá az mrkA és az mrkJ gének kódolják (Wilksch et al., 2011), amely gének meglétét szintén a 

vizsgált törzsek ~87%-ánál (34/39) mutattuk ki. A III-as típusú fimbriák a biofilm képzésben vesznek 

részt, mivel segítik a baktériumsejtek megtapadását különböző szerves és szervetlen felületekhez (Di 

Martino et al., 2003). Ezen megállapítást kísérteteink során igazoltuk, hiszen az előzőekben leírt 

törzsek (34/39) magas biofilm termelő képességgel rendelkeztek. A III-as típusú fimbriáknak 

bizonyítottan fontos szerepük van a biofilm-asszociált infekciók során, főként immunhiányos, 

katéteres betegek esetén. Ezen fimbriák részt vesznek a K. pneumoniae törzsek adhéziójában vese, 

tüdő és húgyhólyag szövetekhez (Schroll et al., 2010). 

A vaskötő képesség fenotípusos vizsgálata során az általunk tesztelt K. pneumoniae törzsek 

~95%-a (37/39) volt képes a vasat megkötni, ezzel összhangban, a vaskötő képességet kódoló kfuB 

gén (Yu et al., 2008) jelenlétét szintén a törzsek ~95%-ánál (37/39) detektáltuk. Az enterobaktin 

termelést kódoló entB (El Fertas-Aissani et al., 2012) gént az izolátumok ~95%-ban (37/39), és az 

aerobaktin termelést kódoló iutA (El Fertas-Aissani et al., 2012) gént az törzsek 5%-ában detektáltuk, 

amely megfelel a fenotípusos tesztek során kapott eredményeknek. El Fertas-Aissani és 

munkatársainak (2012) publikációja szerint az általuk vizsgált K. pneumoniae törzsek 100%-a termelt 

enterobaktint. Számos publikáció alátámasztja, hogy a klinikai K. pneumoniae izolátumok majdnem 

mindegyike termeli ezt a vaskelátort (Podschun et al., 1993; Koczura et al., 2003). Ezzel szemben 

Vernet és munkatársainak (1992) publikációja szerint az enterobaktin termelés előfordulási aránya az 

1990-es években csupán csak 3-6%-ra volt tehető. Nassif és Sansonetti (1986) publikációja szerint az 
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enterobaktin termelés az egyik legfontosabb virulencia fakor a K. pneumoniae izolátumok esetén. Az 

aerobaktin termelés sokkal kisebb százalékban (5%) volt kimutatható mind fenotípusos, mind pedig 

genotípusos vizsgálataink során, amely összhangban van az irodalmi adatokkal. Vernet és 

munkatársai (1992) szerint az aerobaktin termelés ritkábban fordul elő K. pneumoniae törzsek esetén, 

mint az enterobaktin termelés. 

A szérumrezisztencia meghatározása során a fenotípusos tesztek szerint, az általunk vizsgált 

K. pneumoniae törzsek ~46%-a (18/39) szérum rezisztens és ~54%-a (21/39) szérum szenzitív volt. 

Ezzel összhangban a szérumrezisztenciát kódoló traT gén (El Fertas-Aissani et al., 2012) a PCR 

tesztek során szintén a törzsek ~46%-ában (18/39) volt detektálható. Benge (1988) publikációja 

alapján a szérum rezisztens törzsek aránya nagyjából 40%-ra tehető K. pneumoniae törzsek esetén, 

ez az arány megfelel az általunk meghatározott értéknek. 

A hipermukoviszkozitás (HMV) tesztelése során az általunk vizsgált K. pneumoniae törzsek 

~10%-a (4/39) mutatott pozitív mukoid fenotípust. Ennek megfelelően a hipermukoviszkozitást 

kódoló rmpA gént az izolátumok ~10%-ában (4/39) detektáltuk. 

A vizsgált 39 db K. pneumoniae törzs esetén, kismértékű eltérést figyeltünk meg virulencia 

potenciáljuk tekintetében. Figyelembe véve az állatkísérletek során alkalmazott 3R szabályt, a lehető 

legalacsonyabb szintre csökkentettük a kísérleti állatok számát. Így a vizsgált törzsek közül 

mindössze 4 reprezentánst (11/3, 50/1, 53/2 és 53/3) választottunk ki, annak érdekében, hogy a 

törzsek közti virulencia potenciál eltéréseket kimutassuk. A tüdő infekciós vizsgálatok során, a 

beoltást követő 14. napon,  az állatok tüdején megfigyelt apró bevérzések a fertőzés sikerességére 

utaltak. Renois és munkatársainak (2011) publikációja szerint az általuk K. pneumoniae ATCC10031 

törzzsel intranazálisan beoltott egerek tüdején, már a beoltás után 6 órával mérsékelt vérbőséget 

detektáltak. Szövettani vizsgálatokat nem végeztünk, de más tanulmányok beszámolnak arról, hogy 

a beoltást követően 2 és 4 nappal makrofág és limfocita beszivárgás figyelhető meg a peribronchiális 

és perivaszkuláris térből (Renois et al., 2011). Az intraperitoneális infekciós kísérletek során a K. 

pneumoniae 11/3-as törzs letális dózisa (LD50) 2 × 107 CFU, amely összhangban van Chiang és 

munkatársai (2016) által meghatározott LD50 értékkel.  

A húgyhólyag infekciós vizsgálatok során a K. pneumoniae 50/1-es törzset tudtuk legnagyobb 

arányban (53%) visszaizolálni a vizelet mintákból, az 53/2 és 53/3 törzsek esetén ez az arány 

alacsonyabb volt (13% és 33%). Struve és Krogfelt (2004) publikációja szerint az általuk 

hógyhólyagba oltott K. pneumoniae törzsek mindegyikét sikerült a kísérleti állatok vizeletéből 

visszaizolálni, a beoltást követő 3. napon. A bélkolonizációs kísérletek során megállapítottuk, hogy 

a beoltást követően folyamatosan csökkent a vizsgált baktériumsejtek csíraszáma, a 18. napra a 

legtöbb törzs csíraszáma 102 CFU/g széklet értékre esett vissza. Ezzel ellentétben, Struve és Krogfelt 
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(2004) bebizonyították, hogy az általuk gasztrointesztinálisan beoltott K. pneumoniae törzsek (C4712 

és E67) csíraszáma 14 napon keresztül, közel azonos szinten (108-109 CFU/g széklet) maradt.  

A sejt inváziós képesség vizsgálatok során megállapítottuk, hogy az általunk vizsgált K. 

pneumoniae törzsek nagyobb számban mutattak pozitív inváziót az INT407-es bélhámsejteken 

(79,5%), mint a T24-es húgyhólyag karcinóma sejteken (38,5%). A kapott eredmény összhangban 

van Sahly és munkatársainak (2000) publikációjával, miszerint a K. pneumoniae izolátumok 

jelentősen nagyobb számban képesek az intesztinális sejtek inváziójára. 

 

VI.2. Az újonnan izolált vB_KpnS_Kp13 bakteriofág identifikálása 

A karbapenem-rezisztens K. pneumoniae törzsek kórházakban való megjelenése és terjedése, 

napjaink legnagyobb kihívását jelentik az egészségügyben. A kolonizált páciensek kezelésére és az 

endemikus izolátumok eltüntetésére irányuló terápiás lehetőségek korlátozottak. A bakteriofágok 

magas specificitásuk és antibakteriális hatásuk szempontjából hatékony megoldást nyújthatnak ezen 

problémák kezelésére (Pan et al., 2015). 

A vB_KpnS_Kp13 fág, a K24-es tokszerotípussal rendelkező K. pneumoniae törzsek ellen, 

lítikus hatékonysága miatt, fágterápiás fejlesztések során felhasználható lehet. A kezelés alatt 

kialakuló fág-rezisztens klónok megjelenése az egyik legjelentősebb probléma a fágterápia során 

(Bull et al. 2014). Az áltaunk újonnan izolált fág egyik kiemelkedő tulajdonsága, hogy eddigi 

ismereteink szerint nem alakul ki ellene fág-rezisztencia. Ennek magyarázat lehet a DNS N-6-adenin 

metiltranszferáz jelenléte a vB_KpnS_Kp13 fág genomjában (ORF72, 729 bp), amellyel kapcsolatos 

funkcionális analízist nem végeztünk, de ezen gén fontos a fág DNS-ének védelme szempontjából. A 

fág DNS-ben található N-6-adenin metiltranszferáz képes megvédeni a fág genomot a bakteriális 

nukleázoktól (Seed et al., 2015). Az általunk azonosított metiltranszferázhoz hasonló transzferázokat 

írtak le számos publikációban (Nguyen et al., 2015; Cao et al., 2015; Pan et al., 2019). A leírt 

metiltranszferázok közül a Klebsilella Sushi fággal 98%-os, a Klebsiella Kp1513 fággal szintén 98%-

os és a Klebsiella JY917 fággal 97%-os hasonlóságot mutat az általunk azonosított vB_KpnS_Kp13 

fágban található N-6-adenin metiltraszferáz gén.  

A fágterápia során a fág receptor azonosítása szintén fontos szempont. Eddigi munkánk során 

nem sikerült azonosítanunk az újonnan izolált fág receptor struktúráját, ennek vizsgálata még 

folyamatban van. Kutatásaink során megfigyeltük, hogy a vB_KpnS_Kp13 fág specifikusan csak a 

K24-es tokszerotípussal rendelkező K. pneumoniae törzseken mutatott lítikus aktivitást. Így felmerül 

a kérdés, hogy a K24-es tok a fág egyetlen receptora, vagy egyéb felszíni struktúrák is szükségesek a 

specifikus fág – receptor kapcsolódáshoz. Schroll és munkatársainak (2001) publikációja szerint, 

maga a tok is receptorként szolgálhat. Ezt alátámasztja, hogy a spontán tok-mutáns K. pneumoniae 

53/3 törzsek rezisztenssé váltak a vB_KpnS_Kp13 fág lítikus hatására.  
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Hasonlóan a KP34 (Drulis-Kawa et al., 2011) és a KP 1513 (Cao et al., 2015) Klebsiella 

fágokhoz, az általunk izolált fág is szűk hatásspektrummal rendelkezett.  

Ezen okok miatt az újonnan izolált vB_KpnS_Kp13 fág hatékony lehet fágterápiás 

szempontból, akár más Klebsiella fágokkal kombinálva, akár a lokálisan terjedő K24-es 

tokszerotípussal rendelkező K. pneumoniae törzsek ellen.  

Mivel a vB_KpnS_Kp13 fág nem rendelkezett lítikus aktivitással a nem-K24-es 

tokszerotípussal rendelkező K. pneumoniae törzseken (10. táblázat), ezért az általunk azonosított tok 

depolimeráz (amelyet az ORF2 kódol) specifikus jellegzetessége az általunk újonnan izolált fágnak. 

A nemzetközi publikációk között egyetlen olyan tanulmányt találtunk, amely K24-es tokra specifikus 

Klebsiella fággal foglakozik (Thurow et al., 1974). Egy másik publikációban a Klebsiella K5-2 fág 

lítikus hatását írják le, K5-ös tokszerotípussal rendelkező K. pneumoniae ellen. Ezen fág 

karakterisztikus halo zónával rendelkezik és lítikus aktivitást mutat többek között K24-es és K30-as 

tokszerotípussal rendelkező K. pneumoniae törzseken is (Hsieh et al., 2017). A Klebsiella K5-2 fág 

és az általunk izolált fág depolimeráz génjének szekvenciáját összehasonlítva nem találtunk 

szekvencia homológiát, ez a két depolimeráz különböző eredetére utalhat. Ezzel ellentétben a 

Klebsiella KOX1 fág depolimeráz génjével 77,67%-os homológiát mutatott az általunk izolált fág 

depolimeráz génje. 

Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a vB_KpnS_Kp13 fág latencia periódusa 18 perc, 

amely hosszabb, mint a korábban publikált Klebsiella φBO1E fág latencia periódusa, amely csupán 

10 perc volt (D’Andrea et al., 2017). Az általunk izolált fág esetén a „burst size” értéke ~220 fág 

partikulum/ fertőzött baktériumsejt. Ha ezt összehasonlítjuk két, előzőleg leírt, Sipoviridae (Jamal et 

al., 2015) és Podoviridae (D’Andrea et al., 2017) családba tartozó fág „burst size” értékeivel, 

megállapíthatjuk, hogy az általunk számolt érték nem túlságosan magas. Kísérleteink során 

megfigyeltük, hogy a vB_KpnS_Kp13 fág már MOI 0,01 fág – baktérium arány mellett képes 

megakadályozni a célbaktérium proliferációját. Ha ezt összehasonlítjuk a korábban analizált 

Klebsiella TSK1 fág esetén leírt MOI értékkel, megállapíthatjuk, hogy az általunk mért MOI érték 

két nagyságrenddel alacsonyabb a TSK1 fág esetén leírtnál (Tabassum et al., 2018). Ezek alapján arra 

következtethetünk, hogy az újonnan izolált vB_KpnS_Kp13 fág sokkal hatékonyabban képes 

megakadályozni a célbaktérium szaporodását.  

Az általunk izolált fág biofilm degradáló képességét klasszikus biofilm vizsgálatokkal és 

konfokális lézer scanning mikroszkóp (CLSM) segítségével is megfigyeltük. A korábban publikált 

Klebsiella Z és TSK1 fágokhoz hasonlóan, az általunk izolált vB_KpnS_Kp13 fág is drasztikusan 

redukálta a baktérium biofilmet. Az előzetesen felnövesztett K. pneumoniae 53/3 biofilmet, MOI 1 

esetén (fág – baktérium arány 1:1), 48 óra alatt, ~73%-kal csökkentette a vB_KpnS_Kp13 fág. A 

biofilm képződés vizsgálata nagyon fontos, mivel ez egy túlélési stratégia a baktériumok számára 
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biotikus és abiotikus felszíneken egyaránt. Ilyen formában a baktériumok hatékonyabban tudnak 

védekezni az antibiotikus hatásokkal szemben (Tabassum et al., 2018). A vB_KpnS_Kp13 fág 

megoldást nyújthat ezen problémák kezelésében is. 

Korábbi publikációkban arra vonatkozóan nem találtunk adatot, hogy in vivo illetve in vitro 

mennyire használhatók a különböző Klebsiella fágok, pl. JY917, MezzoGao, Sushi, NJS1, KP 1513, 

KP36 és NJR15. Az általunk újonnan izolált fág túlélést segítő hatását in vivo kísérletekben is 

leteszteltük. Az egerek 100%-a túlélte az intraperitoneális K. pneumoniae 53/3 törzzsel való fertőzést, 

amennyiben 10 perccel a baktériumfertőzést követően fág szuszpenzióval (MOI 1) intraperitoneálisan 

oltottuk be az állatokat. Ha a baktérium fertőzést követően 1 órával oltottuk az egereket fág 

szuszpenzióval, életüket ugyan meghosszabbítva, de a beoltást követően a 72. órára elpusztultak. Az 

általunk fágterápiás célra felhasznált fág – baktérium arányok azonosak (MOI 1) a korábban 

publikált, szintén terápiás célra használt Klebsiella Kpn5 fág hatásával (Seema et al., 2010). Ezzel 

szemben a Klebsiella SS fág terápiás hatékonyságát a K. peumoniae B5055 törzs ellen csak magasabb 

fág – baktérium arányok mellett (MOI 100) tudták igazolni, tüdőinfekciós modell vizsgálatakor 

(Chhibber et al., 2008). Az eredmények értékelésnél figyelembe kell venni, hogy az általunk 

alkalmazott állatkísérletes modell, egy gyors lefolyású modell, amelynek során az egerek a K. 

pneumoniae 53/3 törzs beoltását követően 24 óra alatt elpusztultak (LD50 = 2 × 107 CFU) a 

vB_KpnS_Kp13 fág beoltása nélkül.  

Az általunk izolált vB_KpnS_Kp13 fág az első olyan leírt bakteriofág, amely (1) lítikus 

aktivitással bír a K24-es tokszerotípussal rendelkező K. pneumoniae törzsek ellen, (2) a fág-rezisztens 

mutánsok keletkezési rátája nulla, (3) magas a biofilm degradáló képessége, és (4) fágterápiás 

szempontból is részlegesen hatékony. Ezen utóbbihoz további vizsgálatokra van szükség, amely a 

receptor alaposabb, expresszió szintű analízisét, valamint egy elhúzódó hatású állatkísérletes 

modellben való terápiás hatékonyság vizsgálatát célozza meg.   

 

VI.3. Illóolajok és PF-titán-dioxid módosulatok antibakteriális hatásának vizsgálata 

Napjainkban a humán patogén baktériumok, antibiotikumokkal szembeni rezisztenciájának 

terjedése jelenti a legnagyobb kihívást a betegek kezelésében. Az Enterobacteriaceae családba 

tartozó baktériumfajok ellen, széles körben használják az aminoglikozidokat és a fluorokinolonokat. 

Ezen antibiotikumok a planktonikus kórokozók ellen in vivo hatásosnak bizonyultak, de biofilm gátló 

képességük elenyésző (Stewart és Costerton 2001). Emiatt különböző alternatív antimikróbás szerek 

vizsgálata egyre fontosabbá válik napjainkban. Ezt szem előtt tartva munkánk során illóolajok és 

különböző PF-titán-dioxid módosulatok antibakteriális hatását is leteszteltük. 

Kutatásaink során a K. pneumoniae 53/3 törzs ellen a kakukkfű illóolaj bizonyult a 

leghatásosabb antimikrobiális szernek. Az illóolaj gátlási zónája ~35 mm, MIC értéke 0,312 µl/ml, 
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biofilm degradáló képessége pedig ~56% volt. Számos nemzetközi publikációban olvashatunk a 

kakukkfű illóolaj antimikrobiális hatékonyságáról. Fournomiti és munkatársai (2015) szerint a 

kakukkfű illóolaj MIC értéke különböző K. pneumoniae törzseken tesztelve 11,34 µg/ml, Al-Bayati 

(2008) leírásában 500 µg/ml, Castilho és munkatársai (2012) nyomán pedig 0,72 µg/ml. 

Vizsgálataink során a kakukkfű illóolajon kívül, a rozmaring, az eukaliptusz, a borsmenta, az orvosi- 

és a muskotályzsálya illóolajok esetén detektáltunk antimikrobiális hatékonyságot a K. pneumoniae 

53/3 törzs ellen. A rozmaring illóolaj ~33%-kal csökkentette a K. pneumoniae 53/3 törzs biofilm 

képződését, ehhez hasonlóan Abdulhasan (2015) publikációjában szintén olvashatunk a rozmaring 

illóolaj K. pneumoniae biofilm degradáló képességéről, valamint fimbriális génekre (fimH-1 és 

mrkD) gyakorolt hatásáról. Kísérleteink során az eukaliptusz illóolaj ~10 mm gátlási zónát mutatott, 

MIC értéke 0,428 µl/ml, biofilm degradáló képessége pedig közel 40%-os volt, a K. pneumoniae 53/3 

törzsön vizsgálva. Az általunk kapott eredményekhez hasonlóan az eukaliptusz illóolaj 

antimikrobiális hatékonyságát Mulyaningsih és munkatársai (2011) K. pneumoniae ATCC 700603 

törzsön mutatták ki. A borsmenta illóolaj ~8 mm átmérőjű gátlási zónát mutatott az általunk vizsgált 

K. pneumoniae 53/3 gyepen. Irshad és munkatársai (2011) az általunk mért gátlási zónához hasonló 

mértékű (11 mm) feltisztulási zónát detektáltak ezen illóolaj hatására, egy Pakisztánból izolált K. 

pneumoniae törzsön. Az orvosizsálya illóolaj ~23%-kal csökkentette a K. pneumoniae 53/3 biofilm 

képződését, gátlási zónájának átmérője ~7 mm, MIC értéke pedig 0,5 µl/ml volt. Hammer és 

munkatársai (1999) megállapították, hogy 20 µg/ml, illetve még ennél alacsonyabb MIC esetén is 

megfigyelhető az orvosizsálya antimikrobiális hatása K. pneumoniae törzsek ellen. 

A PF-titán-dioxid módosulatok antibakteriális hatásának vizsgálata során megfigyeltük, hogy 

az általunk tesztelt módosulatoknak sötétben nem volt antibakteriális hatása. Ezen megfigyelés 

alapján megállapítottuk, hogy a foszfor (P) és fluor (F) nem befolyásolja a K. pneumoniae 53/3 törzs 

életképességét. A legaktívabb antibakteriális hatást az 1h, a 3h, a 6h és a 12h PF-TiO2 módosulatok 

esetén figyeltük meg. Ezen módosulatok alkalmazása során a kiindulási 1 × 106 CFU/ml-es csíraszám 

a kezelést követő 20. percben ~1 × 102 CFU/ml-re esett vissza. Ezzel szemben a Degussa P25 titán-

dioxid módosulat antibakteriális hatása csupán a 30. perctől volt detektálható. A kutatásaink során 

felhasznált PF-titán-dioxid módosulatok antibakteriális hatékonyságát a K. pneumoniae 53/3 törzs 

ellen, 2018-ban publikáltuk (Kőrösi et al., 2018). 
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VII. Új eredmények összefoglalása 

 

A Klebsiella pneumoniae izolátumok a legfontosabb nozokomiális patogének közé tartoznak. 

Az újonnan megjelenő és folyamatosan terjedő karbapenem-rezisztens K. pneumoniae izolátumok az 

egyik legnagyobb kihívást jelentik napjainkban, kórházi körülmények között. A K. pneumoniae 

törzsek patogenitását számos virulenciafaktor befolyásolja. Vizsgálataink során összesen 39 K. 

pneumoniae izolátum legfontosabb virulenciafaktorait vizsgáltuk meg, különböző fenotípusos-, 

genotípusos tesztekkel, in vivo kísérletekkel és sejt inváziós vizsgálatokkal. Ezen kívül, 

karakterizáltuk az általunk újonnan izolált, lítikus vB_KpnS_Kp13 bakteriofágot, valamint alternatív 

antimikróbás szerek (illóolajok, titán-dioxid módosulatok) hatékonyságát is megvizsgáltuk. 

A feno-, és genotípusos vizsgálatok alapján, az általunk tesztelt K. pneumoniae törzsek ~95%-

a rendelkezett I-es típusú fimbriával, amelyek szerepet játszanak különböző epithel sejtek felszínén 

való megtapadásban. A vizsgált törzsek ~87%-a képzett III-as típusú fimbriát, amely a biotikus és 

abiotikus felületekhez való megtapadásban, így a biofilm képzésben nagy jelentőséggel bír. Ennek a 

fimbria típusnak bizonyítottan szerepe van a biofilm-asszociált infekciók során is (pl. katéteres 

betegeknél). A vizsgált K. pneumoniae törzsek ~95%-a volt képes a vasat megkötni, a törzsek ~46%-

a mutatott szérumrezisztenciát és a törzsek ~10%-ánál pozitív mukoid feno-, és genotípust 

detektáltunk, amelyek mind kiemelt fontosságú virulenciafaktorok. Az állatkísérletek során, a tüdő 

fertőzés hatására az egerek súlya 5 napon keresztül csökkent, majd az állatok visszanyerték kezdeti 

súlyukat. Az intraperitoneális infekciós modellben szintén az állatok testsúlyának csökkenését 

figyeltük meg. A K. pneumoniae 11/3 törzs IP beadását követően az összes állat elpusztult, amely 

ezen modellben emelkedett virulenciára utalhat. A húgyhólyag fertőzések során a 4 beoltott törzsből 

3-at (75%) sikeresen visszaizoláltunk vizeletből, a fertőzés után 10 nappal. A bélkolonizációs 

kísérletek során megállapítottuk, hogy a beoltás után a 18. napon a baktériumtörzsek csíraszáma 102 

CFU/g széklet értékre csökkent, majd a 24. napra teljesen ki is ürültek a bélflórából, egy törzs 

kivételével (K. pneumoniae 11/3). A sejt inváziós kísérletek alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált 

K. pneumoniae törzsek nagyobb arányban mutattak pozitív inváziós képességet az INT407-es, mint 

a T24-es sejtvonalakon. 

A bakteriofágok antibakteriális hatásuk miatt, terápiás lehetőséget nyújthatnak a terjedő 

antibiotikum rezisztencia visszaszorításában. Az általunk izolált vB_KpnS_Kp13 fág számos előnyös 

tulajdonsággal bír, amelyek fágterápiás szempontból jelentősek lehetnek. Ilyen például a fág-

rezisztens klónok megjelenésének hiánya, valamint az azonosított metiltranszferáz gén (ORF72), 

amely a fág DNS-ét védi a bakteriális nukleázokkal szemben. A vB_KpnS_Kp13 fág morfológiai 

vizsgálata alapján, a Siphoviridae családba tartozik. A filogenetikai analízis szerint, pedig a 

Tunavirinae alcsaládba sorolható. A funkcionális vizsgálatok során megállapítottuk, hogy más 
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Klebsiella fágokhoz képest a vB_KpnS_Kp13 fág latencia periódusa rövid, mindössze 18 perc. Az 

újonnan izolált fág biofilm degradáló képessége 24 óra alatt 57,5%, míg 48 óra alatt 73% volt (MOI 

1 esetén). Az in vivo kísérletek során megállapítottuk, hogy ha a baktériumfertőzés után 10 perccel 

fág kezelést alkalmaztunk, az egerek 100%-a túlélte a baktériumfertőzést, a fággal nem kezelt állatok 

pedig elpusztultak.  

A különböző illóolajok antibakteriális hatásának tesztelése során, a kakukkfű illóolaj 

használatakor detektáltuk a legaktívabb antibakteriális hatást. Ez az illóolaj a K. pneumoniae 53/3 

törzs esetén ~35 mm átmérőjű gátlási zónát eredményezett, MIC koncentrációja pedig 0,3 µl/ml volt. 

A kakukkfű illóolaj ~56%-kal csökkentette a K. pneumoniae 53/3 törzs által képzett biofilmet.  

Kutatásaink során a vizsgált PF-titán-dioxid módosulatok kiemelkedő antibakteriális hatást 

mutattak a K. pneumoniae 53/3 törzs ellen. A legaktívabb antibakteriális hatást az 1h, a 3h, a 6h és a 

12h PF-TiO2 módosulatok esetén detektáltuk. 
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VIII. Summary 

 

Klebsiella pneumoniae is one of the most important nosocomial pathogens. The appearance 

and dissemination of carbapenem-reistant K. pneumoniae isolates in hospital environments is one of 

the biggest challenges of today’s healthcare system. The pathogenicity of K. pneumoniae depends on 

the virulence factor repertoire that is still not completely known. In this study, we have investigated 

the presence of virulence factors, virulence associated features of 39 clinical K. pneumoniae isolates 

(one isolate per patient), isolated from the different wards of Chester Hospital (England). These 

factors, like type I and type III fimbriae, biofilm formation, siderophore production, serum resistance, 

and hypermucoviscosity (HMV) were tested with phenotypic and genotypic methods. Pulsed-field 

gel electrophoresis (PFGE) was used to reveal clonal relationship among the K. pneumoniae isolates. 

The virulence of bacterial isolates was assessed and compared in different mouse models, like lung 

infection (LI), intraperitoneal (IP) infection, urinary tract infection (UTI) and gastrointestinal (GI) 

infection models.  

Antibiotics susceptibility profile of the 39 isolates of K. pneumoniae was examined towards 

17 different antibiotics using disc diffusion method recommended by the European Committee on 

Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) guideline (2018). All isolates (100%) were resistant 

to penicillins, cephalosporins, fluoroquinolons and ertapenem from among the carbapenems. While 

97.4% (38/39) of isolates were resistant to tobramycin. 92.3% (36/39) of the isolates were moderately 

sensitive to imipenem and meropenem. While 69.2% (27/39) and 51.3% (20/39) of isolates were 

moderately sensitive to gentamicin and amikacin, respectively. 

The phenotypic tests showed that, type I fimbriae was observed in ~95% (37/39) of the strains, 

this is consistent with results from the genotypic tests (fimH-1). Type I fimbriae was found to be 

essential for the ability of K. pneumoniae to association of epithelial cell surfaces. Type III fimbriae 

was observed in ~87% (34/39) of the isolates. These type of fimbriae allow the adhesion to various 

human tissue structures (kidney, lung, bladder) and are potent promoter of biofilm formation on biotic 

and abiotic surfaces. Therefore, they may have role in biofilm–associated infections (e.g. catheterized 

patients). Ninety-five percent (37/39) of the isolates were found to be positive for siderophore 

production. The first line of host defense against invading microorganisms includes the serum 

bactericidal activity, almost half of our isolates (46%) were found to be resistant to this defense 

mechanism of the human body. All our isolates had a K24 capsule, while only 10.3% (4/39) had 

hypermucoviscosity (HMV) phenotype. The rmpA gene encoding a positive regulator of 

mucopolysaccharides expression, was present in 4 isolates, this is in agreement with the HMV- 

phenotype tests.  
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The cell internalization assays performed on the T24 bladder epithelial cells and the INT407 

intestinal cell line, has revealed that although all isolates had some certain degree of invasive capacity, 

this feature was considerably lower into the T24 bladder cell line. 

Virulence tests in the animal models and comparison the results to the hypervirulent K. 

pneumoniae reference strain NTUH-K2044, have revealed that all the tested isolates showed low 

level of virulence. The only exception was the K. pneumoniae 11/3 strain, that caused the death of all 

the experimental animals in the intraperitoneal infections, if the CFU was 2 × 107 per mouse. In the 

lung infection model loss of body weight was detected 5 days after the bacterial challenge. This later 

result was the only indication that there was a slight difference in the virulence potential among the 

isolates. All tested K. pneumoniae strains (11/3, 50/1, 53/2 and 53/3) were able to evoke a mild urinary 

tract infection (UTI) in mice and in three cases (50/1, 53/2 and 53/3), bacteria could be reisolated 

from the infected animals at the 10th day, after the bacterial challenge. In the gastrointestinal (GI) 

colonization model all 4 isolates has effectively colonized the streptomycin-treated mouse intestine, 

but eventually became undetectable by the end of the third week.  

The increasing incidence of carbapenemase-producing K. pneumoniae strains (CP-Kps) in the 

last decade has become a serious global healthcare problem. Therapeutic options for the treatment of 

emerging hospital clones have drastically narrowed, and for this reason novel approaches must be 

considered. Here, we characterized a newly discovered lytic bacteriophage, named vB_KpnS_Kp13. 

Phage vB_KpnS_Kp13 was revealed by several favourable and unique features, therefore our results 

may aid the development of anti-CP-Kps bacteriophage-based therapeutic strategies. Morphological 

characterization of vB_KpnS_Kp13 showed that the newly isolated phage belonged to the 

Siphoviridae family. Phylogenetic analysis showed that phage is part of a distinct clade of the 

Tunavirinae subfamily. Functional analysis revealed that the vB_KpnS_Kp13 had relatively short 

latent period times (18 min) compared to other K. pneumoniae phages. Phage vB_KpnS_Kp13 could 

degrade K. pneumoniae 53/3 biofilm by more than 50% and 70% in 24 and 48 hours respectively. 

Complete in vivo rescue potential of the new phage was revealed in an IP mouse model, where phages 

were administered intraperitoneally 10 minutes after bacterial infection. One advantageous feature of 

vB_KpnS_Kp13 was the lack of emergence of phage-resistant bacterium clones. This potentially 

could be supported by the identified DNA methyltransferase gene (coded by ORF72).  

Our tests have revealed that beside the application of bacteriophages, essential oils (EOs) and 

PF-titanium dioxide nanoparticles could be potent candidates in anti-Klebsiella pneumoniae 

strategies as they could effectively hindered the proliferation and biofilm formation of all the tested 

isolates. 
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Identification of a newly isolated 
lytic bacteriophage against 
K24 capsular type, carbapenem 
resistant Klebsiella pneumoniae 
isolates
Marianna Horváth1,5, Tamás Kovács2, Sarshad Koderivalappil3, Hajnalka Ábrahám1, 
Gábor Rákhely3,4 & György Schneider5*

The increasing incidence of carbapenemase-producing K. pneumoniae strains (CP-Kps) in the last decade 
has become a serious global healthcare problem. Therapeutic options for the treatment of emerging 
hospital clones have drastically narrowed and therefore novel approaches must be considered. Here 
we have isolated and characterized a lytic bacteriophage, named vB_KpnS_Kp13, that was effective 
against all Verona integron-encoded metallo-β-lactamase (VIM) producing K. pneumoniae isolates 
originating from hospital samples (urine, blood, sputum and faeces), belonging to the ST15 clonal 
lineage and expressing the K24 capsule. Morphological characterization of vB_KpnS_Kp13 showed 
that the newly identified phage belonged to the Siphoviridae family, and phylogenetic analysis 
showed that it is part of a distinct clade of the Tunavirinae subfamily. Functional analysis revealed that 
vB_KpnS_Kp13 had relatively short latent period times (18 minutes) compared to other K. pneumoniae 
bacteriophages and could degrade biofilm by more than 50% and 70% in 24 and 48 hours respectively. 
Complete in vivo rescue potential of the new phage was revealed in an intraperitoneal mouse model 
where phages were administered intraperitoneally 10 minutes after bacterial challenge. Our findings 
could potentially be used to develop specific anti-CP-Kps bacteriophage-based therapeutic strategies 
against major clonal lineages and serotypes.

Klebsiella pneumoniae is one of the most important opportunistic nosocomial pathogens, able to colonize the 
skin and mucosae of humans and cause urinary tract infections, septicaemia and pneumonia, predominantly in 
immunocompromised individuals1,2. In hospitals, colonization leads to patients becoming reservoirs and a source 
of cross infection for other patients3.

Dissemination of antibiotic resistance, particularly to carbapenem, is associated with highly diverse isolates 
of K. pneumoniae. In this process the importance of certain clonal groups (CGs) such as CG258 and CG15 has 
been demonstrated. These CGs contain several high-risk international clones including ST11, ST258 and ST154,5. 
Although recent studies have not described ST15 as a widespread clonal lineage6, other data indicates that ST15 
is a pan-drug resistant widespread clone, frequently associated with carbapenemase production7 and nosocomial 
infections. ST15 was recently identified in the USA8, Brazil9, China10,11, Taiwan12, and several European coun-
tries13 including Portugal14, Belgium15, Bulgaria16 and Hungary4. Some epidemiological surveys suggested that 
the K24 is a frequent capsular type linked to ST159,17,18.

One potential option to combat these pathogens is to use bacteriophages as they have well defined target 
spectrums, characterized by host range specificity19. This feature makes them suitable therapeutic agents without 
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influencing the normal microbiota of the patient20. Certain bacteriophages also have the capacity to target and 
destroy defined capsular types and weaken biofilm typically produced by Klebsiella pneumoniae21.

The most important virulence factors of K. pneumoniae are the capsular polysaccharides (CPS) and lipopoly-
saccharides (LPS) typically used for K-, and O-serotyping respectively. Over 80 capsular types have been defined, 
including 77 types from reference strains identified between 1926 and 1977 using serological tests, and 5 new 
types (KN1 to KN5) characterized by molecular genotyping and structural analyses in recent years22–24.

Here we isolated and characterized a lytic bacteriophage (vB_KpnS_Kp13), which was effective against all 
the carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae strains (CP-Kps) originating from the same teaching hos-
pital and belonging to ST15. Phage vB_KpnS_Kp13 was specific for K24 capsular type. The K24 serotype was 
recently reported to be frequently associated with ST159,17,18 and frequently reported from other CP-Kps25. Our 
results may aid the development of anti CP-Kps bacteriophage-based therapeutic strategies targeting major clonal 
lineages.

Results
Morphology, host range and efficiency of plating (EOP). Altogether 13 bacteriophages were isolated 
from wastewater against K. pneumoniae hospital isolates. Four of them were effective against all Klebsiella pneu-
moniae isolates with the K24 capsule. Based on their restriction profiles (EcoRI and HindIII; data not shown) one 
proved to be distinct from the other three and this single one always showed a clear lytic zone (around 10 mm 
diameter) without the emergence of phage-resistant colonies and showed a characteristic wide halo (~ 4 mm) 
(Supplementary Fig. 1). This phage was vB_KpnS_Kp13 and characterized in this study.

Transmission electron microscopy (TEM) analysis indicated that phage vB_KpnS_Kp13 comprised a ~60 nm 
diameter head and a flexible, non-contractile, ~200 nm tail (Fig. 1a). Based on these traits, phage vB_KpnS_Kp13 
was classified as Caudovirales in the Siphoviridae family26.

Host range tests with 89 Klebsiella spp. isolates showed that phage vB_KpnS_Kp13 was only effective on K. 
pneumoniae isolates with the K24 capsule, causing lysis in 100% (40/40) of these strains (Table 1). Other Klebsiella 
spp. isolates with either known (K1, K2, K3, K6, K9, K11, K12, K13, K17, K19, K20, K21, K24, K27, K30, K33, 
K47, K52 and K64) or unknown, but non-K24 capsular types were not sensitive to vB_KpnS_Kp13.

The EOP analysis revealed a high productive (EOP ≥ 0.5) infection of phage vB_KpnS_Kp13 for 37 of the 40 
(92.5%) sensitive strains. Medium production occurred in 3 of the 40 (7.5%) strains sensitive to vB_KpnS_Kp13 
in the double-layer agar (DLA) assay (Supplementary Table 1).

One-step phage growth experiments – burst-size determination. The one-step growth experiment 
was performed to determine the latent time period and burst size of the phage. A triphasic curve was obtained 
showing the latent period, log or rise period, and plateau period. The phage vB_KpnS_Kp13 showed relatively 
short latency period (18 min) followed by a rise period of 10 min and a growth plateau starting at 27 min (Fig. 1b). 
The burst size of vB_KpnS_Kp13 was ~220 phage particles per infected bacteria.

Killing dynamic of vB_KpnS_Kp13 against K. pneumoniae 533 strain and phage-resistant clone 
screening. Phage vB_KpnS_Kp13 inhibited the proliferation of K. pneumoniae 533 in a concentration 
dependent manner. At multiplicity of infection (MOI) between 0.0001 and 100, phage vB_KpnS_Kp13 effectively 
inhibited the growth of K. pneumoniae 533 in LB broth for 24 h (Fig. 2).

Several spot testing of the phage vB_KpnS_Kp13 on the lawn of different Klebsiella pneumoniae isolates, indi-
cated that no resistant bacterium clones emerged against the newly isolated phage. In the liquid culture screening 
at different MOIs, we could not isolate phage-resistant clones.

Biofilm degradation assay and Confocal Laser Scanning Microscopy (CLSM) analysis. The K. 
pneumoniae 533 isolate is a strong biofilm producer (mean OD = 4.4 ± 0.1) based on the formerly established OD 
cut-off (ODc) values27. Here, pre-established biofilms were degraded by phage vB_KpnS_Kp13 in a MOI and time 
dependent manner. A 51.8% loss in biomass was detected after 2 h incubation at MOI 10. Biomass reduction was 

Figure 1. Characteristics of vB_KpnS_Kp13. (a) Electron micrograph of phage vB_KpnS_Kp13 shows the 
typical features of the Siphoviridae family. Phage was stained with 1.5% w/v phospho-tungstic acid. Scale bar 
represents 50 nm. (b) One-step growth curve of phage vB_KpnS_Kp13. The plaque forming unit (PFU) per 
infected cell at different times are shown. Data are the mean of 3 independent experiments. Error bars represent 
standard deviation.
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further increased to 54.2%, 57.5%, and 72.9% after 12, 24 and 48 h respectively if compared to the OD values of 
the untreated biofilm control. These values were also reduced if the applied phage:bacterium ratios were 1:1 (MOI 
1) and 1:10 (MOI 0.1), but still led to marked biofilm degradation (Fig. 3).

Biofilm degradation efficacy of phage vB_KpnS_Kp13 was also analysed with Confocal Laser Scanning 
Microscopy (CLSM). CLSM images showed that phage vB_KpnS_Kp13 firmly reduced the biomass and thick-
ness of the biofilm architecture (Fig. 4a,b). Confocal micrographs show the non-infected control (only bacte-
rium, no phage) displayed a highly structured matrix formation (Fig. 4c). The phage vB_KpnS_Kp13-treated 
biofilm showed disintegrated clumps with scattered microflora that resulted in the collapse of the pre-formed 
biofilm (Fig. 4d). The structural difference in the control biofilm and phage-treated biofilm, showed the efficacy 
of phage vB_KpnS_Kp13 on biofilm degradation. The biomass of the control K. pneumoniae 533 biofilm was 13.12 
μm3/μm2, in contrast to the vB_KpnS_Kp13 treated biofilm where this value was 4.76 μm3/μm2 (Supplementary 
Table 2).

Genome characteristics. The phage vB_KpnS_Kp13 genome measured 43,094 bp (accession number 
MK170446) with a 50.6% G + C content. It contains 75 predicted open reading frames (ORFs), while no tRNA 
gene was predicted by GeneMark program. The orientation of genome annotation showed that 61 genes are on 
the minus strand and 14 are on the plus strand. A linear genome map of phage vB_KpnS_Kp13 was obtained from 
a PHASTER analysis (Fig. 5).

The ORF analysis (GeneMark) of the complete vB_KpnS_Kp13 genome revealed 5 major functional clusters21,  
hypothetically responsible for coding determinants of (i) DNA replication/modification/transcriptional 

Bacterial strain
Number of 
isolates

Sequence 
type K-serotype Lysis Reference/Source

Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumoniae 1 ST23 K1 − NTUH-K2044

Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumoniae 1 ST66 K2 − CIP 52.145*

Klebsiella pneumoniae subsp. 
rhinoscleromatis 1 ND K3 − CIP 80.51*

Klebsiella quasipneumoniae 1 ST489 K6 − ATCC 700603

Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumoniae 1 ND K9 − CIP 52.207*

Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumoniae 1 ND K11 − CIP 52.215*

Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumoniae 1 ND K12 − CIP 52.216*

Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumoniae 1 ND K13 − CIP 52.217*

Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumoniae 1 ND K17 − CIP 52.221*

Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumoniae 1 ND K19 − CIP 52.223*

Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumoniae 1 ND K20 − CIP 52.224*

Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumoniae 1 ND K21 − CIP 52.225*

Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumoniae 1 ST59 K24 + CIP 52.229*

Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumoniae 39 ST15 K24 + Clinical isolates, 

CCH**

Klebsiella pneumoniae 30 ND not K24 − Clinical isolates, 
own collection

Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumoniae 1 ND K27 − CIP 52.232*

Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumoniae 1 ND K30 − CIP 52.235*

Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumoniae 1 ND K33 − CIP 53.8*

Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumoniae 1 ND K47 − CIP 53.23*

Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumoniae 1 ST38 K52 − MGH 78578

Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumoniae 1 ND K64 − CIP 80.47*

Table 1. Host range of vB_KpnS_Kp13 tested on Klebsiella spp. isolates. Details of each bacterial strains are 
reported (+: clear plaque formation; −: no plaque formation; ND: not defined). *Strains with CIP prefixes 
were purchased from the Institut Pasteur (France). **CCH: Countess of Chester Hospital, Department of 
Microbiology, Chester, Cheshire, UK.
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regulations: DNA N-6-adenine methyltransferase (ORF72), ssDNA-binding protein (ORF1), DNA terminase 
(large subunit = ORF24 and small subunit = ORF 25), (ii) structure and packaging: portal protein (ORF23), 
major capsid protein (ORF21), membrane protein (ORF32 and ORF73) and head morphogenesis protein 
(ORF22), (iii) host lysis: holin (ORF65), endolysin (ORF64), (iv) tail structure: tail fiber proteins (ORF4, ORF5 
and ORF6), tail assembly (ORF10) and tail length tap measure proteins (ORF9) and (v) hypothetical or unknown 
functions.

The hypothetical capsule depolymerase gene, responsible for the degradation of the K24 capsule, was encoded 
by ORF2 (2289 bp), that shared different rates of amino-acid sequence similarities to other known phage depol-
ymerases: Klebsiella phage KOX1 (77.67%), Klebsiella phage JY917 (75.23%), Klebsiella phage KP36 (68.08%), 
Klebsiella phage GH-K3 (66.54%), Klebsiella phage KLPN1 (58.13%), Klebsiella phage Sushi (46.32%) and 
Klebsiella phage K5-2 (31.82%).

Phylogenetic relations. A phylogenetic analysis of the complete vB_KpnS_Kp13 genome was performed 
using VICTOR web service. It was found that the Klebsiella JY917 phage is the closest relative of vB_KpnS_Kp13 
with 90% similarity (Fig. 6). The Genome BLAST Distance Phylogeny (GBDP) tree inferred using the formula 
D4 and yielding an average support of 3%. This data is consistent with the obtained and current International 
Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) taxonomy, confirming that vB_KpnS_Kp13 forms a distinct clade of 
the Tunavirinae subfamily and Kp36virus genus.

Mouse intraperitoneal (IP) phage rescue model. The therapeutic potential of vB_KpnS_Kp13 was 
revealed in an intraperitoneal (IP) mouse model where the effect of vB_KpnS_Kp13 against K. pneumoniae 533 
was strongly dependent on the time that passed between the bacterial infection and phage administration.

In the positive control group, 8 mice were challenged with 2 × 108 CFU of K. pneumoniae 533 in suspension 
per mouse, and all of them died within 24 h (LD50 = 12 h). No effect was observed when the phage suspension 

Figure 2. Time-kill assay of phage vB_KpnS_Kp13 against K. pneumoniae 533. Overnight bacterial culture 
was diluted (105 CFU/ml) and infected with phage vB_KpnS_Kp13 at MOI of 100 (green, ▲), at MOI of 10 
(blue, ●), at MOI of 1 (yellow, ◆), at MOI of 0.1 (purple, ×), at MOI of 0.01 (orange, □), at MOI of 0.001 (pink, 
Δ) and at MOI of 0.0001 (grey). Non-phage treated bacterial cultures (control K.p. 533, red, ■) were used as 
a positive control. Optical density at 600 nm was measured every hour up to 24 h. Each data point is the mean 
from 3 experiments. Standard deviations (±SD) are shown as vertical lines.

Figure 3. Effect of vB_KpnS_Kp13 on K. pneumoniae 533-produced biofilm degradation. The established 
biofilm was infected with vB_KpnS_Kp13 at MOI of 0.1 (striped), at MOI of 1 (gridded) and MOI of 10 
(spotted). Non-phage treated biofilm (side striped) was used as a positive control. OD at 595 nm was measured 
at 2, 12, 24 and 48 h. Each data point is the mean from 3 experiments. Error bars represent standard deviation.
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Figure 4. Visualization of Klebsiella pneumoniae 533 biofilm by CLSM. (a) Control (only bacterium, no phage). 
(b) Treated with phage vB_KpnS_Kp13. Scale bar represents 100 µm. Surface plot was generated using CLSM 
microscopy software (Olympus FV1000). (c) Control K. pneumoniae 533 biofilm surface plot. (d) Phage vB_
KpnS_Kp13-treated 533 biofilm surface plot.

Figure 5. Linear genomic map of vB_KpnS_Kp13 obtained with PHASTER. Different functional groups of 
phage vB_KpnS_Kp13 are denoted by different colors, according to their function.
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(1.75 × 108 PFU/mice) was administered to uninfected mice (negative control group, n = 8). Phage administra-
tion within 10 min of bacterial challenge prevented death in all mice (n = 8), and by this assuring 100% survival 
without showing any signs of infection. This therapeutic effect was not observed if the phage suspension was 
administered 1 h after bacterial challenge. In this case, the survival rate was still 100% at 24 h, but the general con-
dition of the mice drastically deteriorated, and their survival decreased to 12.5% (1/8 mice) 48 h after infection. 
No rescuing effect of vB_KpnS_Kp13 was detected if it was administered 3 h after bacterial challenge (Fig. 7). Ten 
days after bacterial challenge and subsequent phage administrations, surviving mice were sacrificed and active 
phage particles were isolated from the lungs, spleen and blood. No active phage particles were detected.

Discussion
The appearance and dissemination of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae isolates in hospital environ-
ments is one of the biggest challenges of today’s healthcare system. Therapeutic options are limited, with the aim 
being to treat colonized patients and remove endemic strains from the hospital environment. Due to their high 
specificity and antibacterial features, bacteriophages are promising candidates for these tasks25.

The antibacterial potential of the newly isolated phage vB_KpnS_Kp13 against the clonally disseminated, VIM 
carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae strains (CP-Kps), possessing the K24 capsule in an English 
Tertiary Hospital demonstrated the viability of phage vB_KpnS_Kp13 as a possible alternative method to manage 
this local problem.

Phage vB_KpnS_Kp13 was characterized by several favourable and unique features. Notably, no 
phage-resistant bacterium clones emerged in this study, a problem that can lead to therapeutic failure during 
phage therapy28. DNA N-6-adenine methyl transferase, encoded by ORF72 (729 bp), might be a useful feature of 
phage vB_KpnS_Kp13 since it could protect the injected phage DNA against bacterial nucleases29. It is unknown 
if this gene is functional in vB_KpnS_Kp13, thereby supporting phage infection. Similar methyltransferases have 
been described from the Sushi (98%), Kp1513 (98%) and JY917 (97%) K. pneumoniae phages, but no data were 
available concerning the resistance ratios against these phages. The other crucial aspect of the phage action is 
the receptor itself. Although we currently have no data about the receptor of vB_KpnS_Kp13, lack of resistance 
against this bacteriophage strongly suggests that target of this phage contributes to survival of strain 533. Due to 

Figure 6. Whole genome based phylogenetic relations of phage vB_KpnS_Kp13 generated with VICTOR. 
The bacteriophages and their accession numbers are: MezzoGao (MF612072.1), KpCol1 (MG552615.1), N141 
(MF415412.1), Sushi (KT001920.1), TAH8 (MH633484.1), NJS3 (MH633486.1), NJS2 (MH633485.1), NJS1 
(MH445453.1), 1513 (KP658157.1), KP36 (JF501022.1), KPK126 (KR269719.1), KLPN1 (KR262148.1), JY917 
(MG894052.1), TSK1 (MH688453) and vB_KpnS_Kp13 (MK170446).

Figure 7. Therapeutic effect of vB_KpnS_Kp13 in an intraperitoneal (IP) mouse infection model. Phage 
administration occurred 10 min (P 10 min, blue, ♦), 1 hour (P 1 h, red, ■) and 3 hours (P 3 h, green, ▲) post-
infection, while the K. pneumoniae 533 (K. pn. 533, purple, ×) and the phage vB_KpnS_Kp13 (only P, pink, ●) 
suspensions were used as positive and negative controls, respectively. The graphs show percent survival of mice 
from the start of IP infection over 240 h. Each data point is the mean from two experiments (altogether 8 mice 
in one group). Error bars represent standard deviation. For better visibility we artificially lowered the values of 
the phage control (only P, pink, ●) from 100% to 97%.
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its seemingly specific action on K24 capsular type K. pneumoniae isolates, it was reasonable to question if K24 was 
the only receptor of vB_KpnS_Kp13 or if another surface associated structure was also necessary. Recent studies 
showed that capsule itself could be the receptor itself30. In contrast spontaneous capsule mutants of K. pneumoniae  
533 remained sensitive to vB_KpnS_Kp13. Receptor structure of vB_KpnS_Kp13 is still under investigation, 
but similarly to other previously reported K. pneumoniae bacteriophages KP3431 and KP 151332, our phage also 
showed a narrow host range. Therefore, it could be applied in phage therapy in combination with other bacterio-
phages or to treat local spread of K24 K. pneumoniae.

Inability of vB_KpnS_Kp13 to lyse and/or weaken the lawn of other non-K24 serotype K. pneumoniae strains 
(Table 1) referred to the specific feature of the capsule depolymerase encoded by ORF2 of vB_KpnS_Kp13. Only 
one study focuses on the functional analysis of a K24 specific phage33. Beyond that another bacteriophage (K5-
2) was recently reported as lytic against a K5 serotype K. pneumoniae strain by forming a characteristic halo 
and showing different rates of lytic activity against 7 other serotypes including K24 and K3034. Lack of marked 
sequence homology on both genomic and protein level and – in contrast to K5-2 – inability of vB_KpnS_Kp13 to 
weaken K30 (Table 1) suggest the different origins of the two capsule depolymerases of K5-2 and vB_KpnS_Kp13. 
The K24 depolymerase of vB_KpnS_Kp13 was highly specific with limited homologies to other known capsule 
depolymerases.

The latent period time (18 min) of phage vB_KpnS_Kp13 was longer that of Klebsiella phage ϕBO1E 
(Podoviridae; 10 min)35. The burst size of vB_KpnS_Kp13 (~220 phage particles/infected cell) was not extremely 
high compared with two phages in the Siphoviridae36 and Podoviridae35 families, but they assured an effective 
bactericidal potential as vB_KpnS_Kp13 could prevent proliferation of its target bacterium from an MOI of 0.01. 
Compared to phage TSK121, this value was lower by 2 orders of magnitude and therefore was more effective. 
There is no relevant efficacy studies published in vivo or in vitro using K. pneumoniae phages such as JY917 
(accession MG894052.1), MezzoGao (accession MF612072.1), Sushi (accession KT001920.1), NJS1 (accession 
MH445453.1), 1513 (accession KP658157.1), KP36 (accession JF501022.1), and NJR15 (accession MH633487.1). 
vB_KpnS_Kp13 has shown its characteristic antibacterial potential without the emergence of resistant mutants 
during the one-week test periods.

To best of our knowledge this is the first described phage active against K24 producing K. pneumoniae strains. 
A characteristic biofilm degradation potential was also visualized by the classical assay and Confocal Laser 
Scanning Microscopy (CLSM). Few works detailing biofilm degradation are available, but similarly to phage Z36 
and TSK121, the phage vB_KpnS_Kp13 showed drastically degraded biofilm, reducing the biomass by ~73% 48 h 
post-treatment. Analysis of biofilm formation is essential as it is an important survival strategy of bacteria on 
biotic and abiotic surfaces, potentially inhibiting antibiotic efficacy and protecting bacteria from host responses21. 
The biofilm disruptor capacity of vB_KpnS_Kp13 could solve this problem in the future.

Rescue experiments with vB_KpnS_Kp13 showed the potency of this phage in vivo. Survival of 100% of the 
mice, if treatment occurred 10 min after bacterial challenge, indicated the efficacy of vB_KpnS_Kp13 in vivo. 
Failure of the 1 h treatment suggested that 533 gained advantage and by this vB_KpnS_Kp13 treatment could only 
delay the death of the experimental animals. These results were comparable with the relevant (MOI 1) results of a 
recent study37 where however a slowly escalating wound infection model was investigated using the K2 serotype 
K. pneumoniae strain B5055 and the lytic phage Kpn5. Effective therapeutic potential was also demonstrated with 
phage SS38 but reduction of colonization of the K. pneumoniae strain B5055 in the lungs could only be reached if 
MOI 100 was applied. From that point the efficacy of vB_KpnS_Kp13 was revealed in such a mouse model where 
bacterial challenge caused the death of infected mice in 24 hours without phage treatment.

Conclusion
Phage vB_KpnS_Kp13 was effective against the locally disseminated Klebsiella pneumoniae isolates, possessing 
the K24 capsule type and belonging to the ST15 clonal linage. As this phage targeted a high-risk international 
clone our results may aid the development of anti-CP-Kps bacteriophage-based therapeutic strategies targeting 
major clonal lineages.

Materials and methods
Bacterial strains and growth conditions. The VIM-producing carbapenem-resistant clinical Klebsiella 
pneumoniae 533 isolate belonging to the ST15 clonal lineage and expressing the K24 capsule was used for bac-
teriophage isolation and for phage propagation. All ST15 K24 strains were isolated from the Microbiology 
Laboratories of the University Hospital in Chester, England. Samples from urine, blood, sputum and faeces were 
collected from different wards (Supplementary Table 3).

For phage host range testing an additional 88 K. pneumoniae and 1 K. quasipneumoniae isolates were used 
(Supplementary Table 3). All bacterial strains were grown under aerobic conditions in Luria-Bertani (LB) broth 
or agar (1.5%) at 37 °C.

Phage isolation and purification. Klebsiella pneumoniae-specific bacteriophages were isolated from sew-
age samples from the local wastewater treatment station (Pellérd, Hungary). Briefly, 10 ml sewage was added 
to 200 ml log phase K. pneumoniae 533 culture and incubated at 37 °C for 24 h shaking at 120 RPM. Residual 
bacterial cells were removed with centrifugation (5000 RPM, 8 min) and supernatant was sterile filtered (0.2 µm 
pore size filter; Sarstedt, Germany). The phage suspensions were serially diluted in phosphate-buffered saline 
(PBS) and purified in two consecutive steps by using the double-layer agar (DLA) technique39 with 0.4% agar. The 
resulting high titre (109 PFU/ml) phage stocks were stored at +4 °C and used for further characterization.

Transmission electron microscopy (TEM). One drop from the purified high titre (109 PFU/ml) phage 
stock was deposited onto formvar-coated copper grids (Pelco Grids, Canada) and negatively stained with 1.5% w/v 
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phospho-tungstic acid (Merck, Germany). Phages were examined using a JEM-1400 Flash TEM (JEOL USA Inc.) 
transmission electron microscope operated at 120 kV acceleration voltage. Based on their morphology, phages were  
classified according to the guidelines of the International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)40.

Phage host range testing and K24 specific PCR. Spot testing41 of the purified phage on the lawn (108 
CFU/plate) of different Klebsiella spp. isolates belonging to different clonal lineages and possessing known or 
unknown capsular types (Supplementary Table 3) were used to estimate host range of the newly isolated bac-
teriophage. Lysis characteristics were evaluated after 18 h incubation at 37 °C. Genetic determinant of the K24 
capsular type was revealed with the following primer pair: K24 Fw: 5′ AGATAATAGGCAACAGCGTTCT 3′ and 
K24 Rev: 5′ GATACGTTAAACGCCTCAAGTA 3′. Primers were self-designed based on the available sequence 
data of the wzi gene of the K. pneumoniae strain 533. These primers were specific to the gene of K24 capsular 
type and targeted a tyrosine-protein kinase. Validation for positivity was performed on the K24 reference strain 
CIP 52.229 (Institut Pasteur), and on the strain 533, the sequence of which was confirmed to possess the genetic 
determinant for the K24 capsule (http://kaptive.holtlab.net/). On the other hand 18 non-K24 capsular type pos-
sessing K. pneumoniae strains were used as negative controls (Table 1). Conditions of the PCR were as follows: 
initial denaturation, 95 °C for 2 min; denaturation: 95 °C for 30 s; annealing at 62 °C for 40 s; elongation 72 °C for 
1 min; 34 cycles. At the end a one-step termination was applied at 72 °C for 10 min. Primers were evaluated on K. 
pneumoniae 533 and another three − K24 possessing − K. pneumoniae strains.

Efficiency of plating (EOP). All K. pneumoniae isolates sensitive to phage vB_KpnS_Kp13 in the spot test 
(n = 40) were selected for the determination of EOP as described previously41, with some modifications. All 
bacterial isolates (n = 40) to be tested were grown overnight (18 h) at 37 °C and 100 µl of each culture was used in 
DLA assay39 with 100 µl of diluted phage vB_KpnS_Kp13 lysate. The phage lysate was 106 times diluted from the 
phage stock. The plates were incubated overnight (18 h) at 37 °C and the number of plaque forming units (PFU) 
was enumerated. Finally, the EOP was calculated (average PFU on target bacteria / average PFU on host bacteria) 
along with the standard deviation (± SD) for the three measurements.

The average EOP value for a phage-bacterium ratio was classified according to Mirzaei and Nilsson41: highly 
productive (EOP ≥ 0.5), medium productive (0.1 ≤ EOP < 0.5), low productive (0.001 <EOP < 0.1) or inefficient 
(EOP ≤ 0.001). The assay was performed in triplicate and results are reported as the mean of three observations 
(Supplementary Table 1).

One-step phage growth curve. One-step growth experiments for determination of latent period, log or 
rise period, plateau phase and burst size was carried out according to a previously published protocol42, with 
some modifications. Five ml of exponential-growth-phase culture of K. pneumoniae 533 (108 CFU/ml) and 50 µl 
of phage suspension (107 PFU/ml) were mixed (MOI 0.1). Phages were allowed to adsorb for 10 min at 37 °C in 
a shaking incubator (120 RPM), and then the mixture was centrifuged twice at 12,000 RPM for 2 min in order to 
eliminate the non-adsorbed phages. The pellet was then suspended in 5 ml of fresh LB medium and incubated 
at 37 °C in a shaking incubator (120 RPM). 200 µl samples were taken at 3 min intervals between 0- and 36-min. 
Phage titres were estimated by spotting their dilutions on top agar (0.4%) using the DLA method39 and incubated 
overnight (18 h) at 37 °C. The latency period was defined as the time between infection and the shortest incuba-
tion time allowing the production of phages43. The burst size was calculated as the ratio between the number of 
phage particles released at the plateau level and the initial number of infected bacterial cells. Experiments were 
performed three times.

Killing efficacy of vB_KpnS_Kp13 against K. pneumoniae 533 strain and phage-resistant clone 
screening. Lytic ability of vB_KpnS_Kp13 in different MOIs was demonstrated on exponential-growth-phase 
cultures of K. pneumoniae 533 (108 CFU/ml). A 96-well tissue culture plate (Sarstedt, Germany) was partitioned 
into 4 parallel sections, each containing 3 columns. Sections 1 and 2 contained 105 CFU/ml (180 μl) of K. pneu-
moniae 533. LB broth without bacteria was used as negative control. Inoculated bacteria without phages served 
as positive control. All other rows contained 20 μl of bacteriophage suspensions from the phage dilutions of 107 
(MOI 100), 106 (MOI 10), 105 (MOI 1), 104 (MOI 0.1), 103 (MOI 0.01), 102 (MOI 0.001) and 10 (MOI 0.0001). 
Cultures were incubated at 37 °C for 24 h shaking at 180 RPM. Bacterial growth was monitored in a Synergy HT 
multimode reader (BioTek, Winooski, VT). OD600 was measured every 5 min44. Experiments were performed in 
three replicates and reproduced in three independent trials.

The ratio of phage-resistant mutant colonies was assessed by spot testing and liquid culture screening. 
Phage-resistant clones was assessed on 39 clinical K. pneumoniae isolates from the Microbiology Laboratories 
of the University Hospital in Chester (Supplementary Table 3), through standard spot test41. Briefly, 10 µl of the 
phage dilutions (102, 104, 106) were added to the lawn of K. pneumoniae isolates to estimate the phage resistant 
clones. Following overnight incubation (18 h) at 37 °C, plates were observed for a clear spot in the bacterial lawn. 
In liquid culture, 3 ml of exponential-growth-phase culture of K. pneumoniae 533 (108 CFU/ml) and 3 ml of phage 
suspensions were mixed at different MOIs (MOI 100, MOI 10, MOI 1, MOI 0.1, MOI 0.01, MOI 0.001 and MOI 
0.0001). Cultures were incubated at 37 °C for 7 days, shaking at 120 RPM. 200 µl samples were taken at 24 h inter-
vals. Phage titres and phage resistant isolates were monitored by spot testing.

Biofilm degradation assay and visualization with CLSM. Biofilm degradation activity of vB_KpnS_
Kp13 on the K. pneumoniae 533 biofilm was determined using the traditional biofilm assay with slight modi-
fications45. Aliquots (200 µl) of K. pneumoniae 533 (2 × 106 CFU/ml) were incubated (24 h, 37 °C) in 96-well 
polystyrene microtitre plates (Sarstedt, Germany). Unattached planktonic cells were carefully removed. Using 
different MOIs (0.1, 1 and 10) 1 day after biofilm establishment, 200 μl aliquots of vB_KpnS_Kp13 diluted in LB 
broth were added to each well for 2, 12, 24 and 48 h. LB broth without bacteria was used as a negative control, 
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while inoculated bacteria without phage served as a positive control. The biomass of preformed biofilm was 
quantified with 1% w/v crystal violet (Sigma, USA) staining for 20 min at RT46. After removing the excess dye 
with PBS, the crystal violet was solubilized in 1% w/v SDS. The absorbance was measured using an ELISA reader 
(BioRad, USA) at OD595. Experiments were performed in triplicate and reproduced in three independent trials.

Structure of K. pneumoniae 533 biofilms with or without vB_KpnS_Kp13 biofilm matrix was observed by 
Confocal Laser Scanning Microscope (CLSM) FV1000 (Olympus Corporation, Japan). The protocol was adapted 
from a previous publication47. Biofilm grew on glass slide pieces (1 × 1 cm) placed in 24-well polystyrene plates 
(Sarstedt, Germany) at 37 °C for 48 h. The glass pieces were washed with PBS, stained with 0.1% acridine orange 
(Sigma-Aldrich, Germany) and inspected under CLSM. The biofilm was then infected with vB_KpnS_Kp13 and 
further incubated for 24 h. The biofilm stack images of slides with vB_KpnS_Kp13 and control biofilm slides 
without phage infection were analyzed separately using COMSTAT software (MATLAB 5.1, The MathWorks Inc., 
Natick, MA). The thickness (µm) of the biofilm and biovolume (µm3) of bacteria per µm2 were recorded.

Phage genome sequence determination and analysis. Phage DNA was isolated from phage stocks 
with a concentration ≥109 PFU/ml. Phage DNA was extracted and purified from phage lysate using a QIAGEN 
Lambda Midi Kit (QIAGEN Inc., CA, USA) and following the manufacturer’s protocol. At the end of the extrac-
tion process, DNA samples were dissolved in 100 μl of sterile nuclease free H2O. Genomic DNA sequencing 
libraries were prepared using the Nextera XT Library Preparation kit (Illumina, California, USA). Sequencing 
was performed using MiSeq Reagent Kit v2 (2 × 150 bp) on an Illumina MiSeq (Illumina, California, USA). 
Assembly of the pure sequence was performed with the MyPro pipeline48. The genome was annotated using the 
RAST server49. After that, the qualified sequence reads were represented using CLC Sequence Viewer v.8 (CLC 
Bio). Homology searches were conducted with the BLAST tools available at NCBI website (https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/blast). Identification of open reading frames (ORFs) and gene predictions were used the GeneMark 
program50.

Genome map was illustrated with PHASTER (PHAge Search Tool Enhanced Release, www.phaster.ca).
Function of protein coding sequences (CDSs) in whole phage genome, was predicted by using the UniProtKB 

database (https://genome.ucsc.edu).
The nucleotide sequence of vB_KpnS_Kp13 was deposited in the GenBank database under the accession num-

ber MK170446.

Phylogenetic analysis. Whole genome based phylogenetic analysis was conducted with VICTOR51. All 
pairwise comparisons of the nucleotide sequence were conducted using the Genome-BLAST Distance Phylogeny 
(GBDP) method, under settings recommended for prokaryotic viruses. Branch support was inferred from 100 
pseudo-bootstrap replicates each. Tree was rooted at the midpoint and visualized with FigTree52. Taxon bound-
aries at the species, genus and family level were estimated with the OPTSIL program with the recommended 
clustering thresholds and F value (fraction of links required for cluster fusion) of 0.551.

Rescue experiments in an intraperitoneal (IP) mouse model of infection. For in vivo rescue tests, 
6–7-week-old (18–21 g) female BALB/c mice (Charles and Rivers, Hungary) were used.

After phage propagation bacterial cells were pelleted with centrifugation. Supernatants were sterile filtered. 
Phage suspensions were centrifuged (15,000 g, 30 min) and washed 2-times in PBS. As a result, phages became 30x 
concentrated. PFUs were determined and diluted in order to reach the required 7 × 108 PFU/ml. K. pneumoniae  
suspensions were established from logarithmic cultures. After centrifugation, cells were washed 3-times in PBS 
and the optical densities were set to OD600 = 10 (1 × 109 CFU/ml).

In vivo experiments were performed as previously described53 with some modifications. Animals were cared 
for in accordance with the guidelines of the European Federation for Laboratory Animal Science Associations 
(FELASA) and all procedures, care and handling of the animals were approved by the Animal Welfare Committee 
of University of Pécs (Permit Number: BA02/2000-37/2015). Five groups (4 mice per group) were used. Four 
groups were injected intraperitoneally (IP) with 200 µl of K. pneumoniae 533 at OD600 = 10 (2 × 108 CFU/mice). 
One group served as a negative or bacteriophage control, receiving 250 µl phage suspensions (1.75 × 108 PFU/
mice). The positive control group (only bacterium, no phage) received only 200 µl OD600 = 10 bacteria (2 × 108 
CFU/mice), while 250 µl bacteriophage suspensions (1.75 × 108 PFU/ mice) were administered to all other groups 
10 min, 1 h and 3 h post-infection. General conditions and survival rates of the mice were monitored for 10 days. 
After 10 days the mice were euthanised by cervical dislocation, lungs and spleen were aseptically removed, and 
tissue homogenates were subjected to phage count using DLA technique. K. pneumoniae 533 was also measured 
from blood by spot testing. Experiments were performed twice.

Accession number. The nucleotide sequence of vB_KpnS_Kp13 was deposited in GenBank database under 
accession number MK170446.
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A B S T R A C T

Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae (CP-Kp) is one of the most important opportunistic pathogens
strongly associated with nosocomial infections. The capsule of CP-Kp not only contributes to its pathogenic
potential but also ensures survival for bacteria in different environments and surfaces. Development of novel
reactive nanomaterials can help to inhibit the survival of such microorganism and thereby their spreading in the
hospital environment. In this work, the photocatalytic and antibacterial activities of PF-co-doped anatase TiO2

nanoparticles (NPs) were studied in details and related to the evolution of their structure and surface compo-
sition upon hydrothermal treatment at 250 °C for periods up to 12 h. Structural and morphological evolution
were followed by X-ray diffraction, transmission electron microscopy while the surface composition was studied
by X-ray photoelectron spectroscopy. Electron paramagnetic resonance measurements were carried out to reveal
the formation of reactive oxygen species (ROS). Both OH% and O2%

− radicals as well as 1O2 were confirmed and
quantitatively compared in different photoirradiated PF-TiO2 NPs dispersions. It was found that hydrothermal
treatment increased the photocatalytic and antibacterial activity while PF-co-doping promoted the formation of
OH% radicals. By the application of PF-co-doping, the elevated level of OH% led to rapid inactivation of CP-Kp.

1. Introduction

Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae (CR-Kp) is an emerging
multi-drug resistant pathogen. It is mostly associated with urinary, re-
spiratory and bloodstream infections in patients with underlying med-
ical conditions. CR-Kps are able to produce carbapenemases, i.e. en-
zymes that hydrolyze carbapenems, often the last antibiotic resort for
resistant Gram-negative infections [1]. Infections with CR-Kps re-
present a significant public health challenge since they more often lead
to therapeutic failures and result in high hospitalization costs [2]. Their
spread in the hospital environments is mostly supported by their cap-
sule, a cell surface component, that not only contributes to the patho-
genic potential and antibiotic resistance but also assures survival on
different surfaces [3]. Thus, development of bactericidal surface treat-
ments and of novel materials with antibacterial features is very timely
and justified.

For this purpose, reactive nanoparticles seem to be potential can-
didates. Indeed, reactive oxygen species (ROS) such as superoxide ra-
dical anion (O2%

−) and hydroxyl radicals (OH%) can be generated on
photocatalytically active TiO2 nanoparticles (NPs) irradiated by pho-
tons with appropriate energy, in most cases with UV light [4,5]. The
produced ROS are very effective tools both in the degradation of
harmful compounds and in the inactivation of pathogens [6]. Enhan-
cing the efficiency of ROS generation on semiconductor metal oxide
NPs (i.e. improving the photocatalytic activity) is one of the major goals
in heterogeneous photocatalysis. Among metal oxides, TiO2 (a wide-
band-gap semiconductor) shows high photocatalytic activity. To de-
crease its bang gap energy, thus allowing to exploit its photocatalytic
activity also with visible light irradiation, doping with various elements
is frequently applied. Non-metal doping is a very promising strategy for
the preparation of TiO2 with enhanced photocatalytic performance.
Doping with p-block elements such as B, C, N, F and P is intensively
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studied in semiconductor photocatalysis [7–11]. Although the band gap
narrowing or visible light absorption of TiO2 can be readily achieved by
doping, the addition of dopants frequently decreases the photocatalytic
activity because the dopants can act as recombination centers for the
charge carriers, that are no more available for generation of ROS spe-
cies [12,13]. Moreover, the introduction of electronic states above the
valence band decreases the oxidation power under visible light irra-
diation [14]. Based on the numerous theoretical and experimental
studies, co-doping may offer new alternatives and solutions [15–19].
For example, both F-N and P-N co-doped titania exhibited higher
photocatalytic activity than that of single doped TiO2 [20,21]. It was
found that N atoms enhanced the visible light absorption while the F
increased the adsorption of organic substances and improved the charge
separation efficiency [22]. PN-co-doping resulted in a significant im-
provement in the separation of photo-excited electrons and holes and
enables the nitrogen-doping TiO2 to catalyze the overall splitting of
water into molecular hydrogen and oxygen [23]. The synergetic effect
of different dopants was also evident when the photocatalysts were
tested in the degradation of various pollutants, such as organic dyes
[24]. Previously, we demonstrated that co-doping of TiO2 with P and F
significantly increased the rate of photodegradation of methyl orange if
the dopant concentration was kept in the appropriate range [25].

In this work, we further investigate the influence of the duration of
the hydrothermal treatment on the crystallinity, morphology, chemical
composition and antibacterial activity of PF-TiO2 NPs. The structural
and morphological evolution were followed by X-ray diffraction (XRD)
and transmission electron microscopy (TEM), respectively, meanwhile
the near surface region was monitored by X-ray photoelectron spec-
troscopy (XPS). We studied in detail the formation of ROS in the pho-
tocatalytic systems by means of electron paramagnetic resonance (EPR)
measurements. Photocatalytic activity was studied on the degradation
of methyl orange in PF-TiO2 NPs dispersions. The antibacterial activity
of PF-TiO2 NPs was tested against the CR-Kp 53/3 strain.

2. Experimental

2.1. Materials

2-Propanol (HiPerSolv CHROMANORM for HPLC, VWR) TiCl4
(≥98%, Fluka), NaOH (99.9%, Molar Chemicals Ltd., Hungary), HPF6
(55 wt%, Sigma-Aldrich), NaHCO3 (ACS reagent, 99.7%, Sigma-
Aldrich), HCl (ARISTAR®, 37%, VWR), methyl orange (ACS reagent,
Alfa Aesar), Dimethyl sulfoxide, DMSO (≥99.9%, Sigma-Aldrich), 4-
oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, TMPO, (99.4%, Molar Chemicals
Ltd., Hungary) were used as received. 5,5-dimethyl-1-pyrroline N-
oxide, DMPO, was synthesized as previously described [26], and it was
freshly distilled prior to use.

VIM 53/3 strain was a carbapenem-resistant stool isolate [27]. Luria
Broth (LB) medium was prepared by using yeast extract (Oxoid, USA),
bacto peptone (Oxoid, USA), NaCl (analytical reagent, Reanal, Hun-
gary) and deionized water.

For all experiments, high purity deionized water was obtained by a
LaboStar™ 7 TWF-UV (Germany) system.

2.2. Synthesis

50mL of 2-propanol was added carefully to 23 g of TiCl4. Caution!
Because of the violent, exothermic reaction this procedure should be
performed in a fume hood. After the subsequent sonication for 5min, a
transparent, yellow solution was formed. 100mL of high purity deio-
nized water was added to the mixture resulting in a clear, colorless
solution. For the hydrolysis of Ti precursors, 250mL of 1.5M NaOH
solution was added dropwise to the above system under vigorous stir-
ring. The obtained white precipitate was thoroughly washed and then
dispersed in 400mL of deionized water. Thereafter, 7.3 mL of 0.38mol/
L HPF6 solution was added to the dispersion during stirring. The HPF6

treatment was carried out at 25 °C for 30min. 50mL aliquots of the
dispersion were treated hydrothermally at 250 °C for 1, 3, 6 or 12 h. The
dispersions were centrifuged and then washed with deionized water
and 2-propanol. Finally, the obtained sediments were dried at 50 °C in
air.

2.3. NaHCO3 treatment on PF-TiO2 NPs

0.5 g of the PF-TiO2 sample treated hydrothermally for 12 h (PF-
TiO2/12 h in the following) was dispersed in 50ml of 1M NaHCO3

solution, and the resulting dispersion was stirred at 70 °C for 2 h. The
treated NPs were centrifuged at room temperature and washed with
deionized water for several times. To remove NaHCO3 residue, the se-
diment was redispersed in 50ml of 0.1M HCl. The washing procedure
was continued with deionized water until the supernatant was free of
chloride ions (using AgNO3 test). Finally, NPs were washed with 2-
propanol, and dried at 50 °C in air.

2.4. Characterization

XRD patterns were collected using a Rigaku MiniFlex 600 X-ray
diffractometer equipped with a Cu Kα anode operated at 40 kV and
15mA. Transmission electron microscopy (TEM) images were obtained
with a JEOL JEM-1011 electron microscope equipped with a W ther-
mionic electron source at an accelerating voltage of 100 kV. TEM
images were collected using a Gatan SC-1000 Orius CCD Camera and
recorded (and also post-processed) using the Digital Micrograph soft-
ware by Gatan. The data have been then statistically analyzed using
OriginPro 9.1. XPS measurements were performed on a Kratos Axis
UltraDLD spectrometer, using a monochromatic Al Kα source operated at
15 kV and 20mA. High-resolution narrow scans were acquired on O 1s
and Ti 2p core levels, as well as on the F 1s and P 2p ones, at constant
pass energy of 10 eV in steps of 0.1 eV. The photoelectrons were de-
tected at a take-off angle of Φ=0° with respect to the surface normal.
The data were processed with CasaXPS software, version 2.3.16. The
binding energy (BE) scale was internally referenced to the C 1s peak (BE
for CeC=284.8 eV). Diffuse reflectance spectra were collected with a
Varian Cary 5000 UV–vis–NIR spectrophotometer equipped with an
External Diffuse reflectance – 2500 accessory and operating in re-
flectance geometry. Specific surface area and porosity measurements
were carried out by nitrogen physisorption at 77 K in a Quantachrome
equipment, model autosorb iQ. Prior to measurements, samples were
degassed for 3 h at 150 °C under vacuum to eliminate weakly adsorbed
species. The specific surface areas were calculated using the multi-point
BET (Brunauer–Emmett–Teller) model, considering 11 equally spaced
points in the P/P0 range from 0.05 to 0.30. EPR spectra were recorded
on Miniscope MS 200 spectrometer with modulation amplitude of
0.2 mT and microwave power of 10.0 mW, the value of receiver gain
was 500. Measurements were carried out in water (for OH% and 1O2) or
DMSO (for O2%

−) containing 100mg/L of PF-TiO2 NPs. Concentrations
of spin traps were 100mM of DMPO or 10mM of TMPO. EPR spectra
were monitored upon photoirradiation using a 15-W UV-A light source
for 20, 40, 60, 80, 100, 180, 300, 600, and 1200 s in the case of OH%,
and O2%

− or 2, 5, 10, 20, 30, 45min in the case of 1O2.

2.5. Photocatalytic tests

The photocatalytic activities of PF-TiO2 NPs were tested by the
photodegradation of methyl orange (MO). For the photocatalytic tests,
50ml of 0.05 w/v% aqueous PF-TiO2 NPs dispersions containing
10mg/l MO were used. Prior to the light exposure, the suspensions
were stirred in the dark for 60min in order to allow the adsorption to
reach equilibrium. The dispersions were covered with glass lids of Petri
dishes, and then irradiated at room temperature for different time by
using a 15-W UV-A light source (F15W T8 BL368, Sylvania). The
working distance was 5 cm. Before analysis, the dispersions were
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centrifuged at 20,660× g for 10min. The concentration of MO was
determined by UV–vis spectroscopy (Shimadzu UV-1800).

2.6. Antibacterial tests

The CR-Kp 53/3 strain was used to demonstrate the antibacterial
effects of the different PF-TiO2 NPs. Tests were performed as previously
described with slight modifications [27]. Briefly, 5mL of the overnight
cultures in Luria Broth medium (LB) were collected with centrifugation
at 10,000× g, for 2min, washed twice with 0.9 w/v% NaCl solution
and optical densities were set to OD600= 1 (1×108 CFU/mL). Tests
were carried out in 100mL beakers containing 9.9 mL PF-TiO2 NPs
dispersions and 100 μL bacterium suspensions. The final concentration
of PF-TiO2 NPs and bacteria were 0.05 w/v% and ∼106 CFU/mL, re-
spectively. After mixing the PF-TiO2 and the bacterial suspensions, the
mixtures in beakers were stirred on a parallel magnetic stirrer platform
installed in a closed dark box especially constructed for our purposes.
After 30min of dark preincubation, the photocatalytic reactions were
started by switching on a 15-W UV-A lamp (F15W/T8/BL368 fluor-
escent lamp, Sylvania). For bacterial enumeration, 10 μL of sample
aliquots were taken at 0, 15, 30, 45 and 60min. The numbers of viable
cells were determined by oozing 10 μL of suitably diluted aliquots onto
LB agar plates and then counting the colonies after 24 h of incubation at
37 °C.

3. Result and discussion

3.1. Crystal structure

XRD patterns of PF-TiO2 samples prepared at different times of
hydrothermal treatment are presented in Fig. 1. All diffraction peaks
are in good agreement with JCPDS card No. 78-2486, indicating that
our NPs crystallized in the anatase phase. Increasing the hydrothermal
treatment duration, the intensity of the XRD peaks increased while their
full-width at half maximums (FWHM) decreased (Table 1). This
shrinking of FWHM is indicative of a hydrothermal-treatment-induced
crystal growth. Indeed, the average crystallite size calculated via
Scherrer equation was 5.7, 10.4, 12.0, 17.7 and 23.9 nm after hydro-
thermal treatment at 250 °C for 0, 1, 3, 6 and 12 h, respectively. Anatase
contents of the samples were estimated by the areas of d101 peak, using
an external anatase TiO2 standard. Interestingly, without the applica-
tion of hydrothermal treatment sample (henceforth abbreviated as PF-
TiO2/0 h) showed relatively high crystallinity demonstrating 76wt%
anatase and 24wt% amorphous phase. Crystallinity increased sharply

with the treatment time and the anatase content reached 95wt% after
3 h. As we expected, the highest crystallinity was observed after hy-
drothermal treatment of 12 h (Table 1).

3.2. Dopants distribution at the near-surface region

The chemical composition of the near-surface region of PF-TiO2

samples prepared with different time of hydrothermal treatment has
been studied by means of XPS. The results obtained on the energy re-
gions typical for Ti 2p, O 1s, F 1s and P 2p are shown in Fig. 2, after
normalization to the Ti 2p3/2 peak area.

For all the samples, the main Ti and O peaks (centered respectively
at 458.7 ± 0.2 eV and at 529.9 ± 0.2 eV) are characteristic of Ti4+

oxide. Moreover, in all the cases O 1s peak is clearly asymmetric, due to
the presence of low intensity components at the high-binding-energy
side of the main O peak. These minor oxygen components are centered
at approx. 530.7 eV, 531.6 eV and 532.8 eV, and could be assigned re-
spectively, to O atoms in the P]O/TieOeP environments, to eOH
groups at the sample surface, and to molecular water adsorbed on the
surface of the NPs [28,29]. The positions of each O sub-component,

Fig. 1. XRD patterns of PF-TiO2 samples treated hydrothermally at 250 °C for different
time periods.

Table 1
Crystallite size and crystallinity of PF-TiO2 samples treated hydrothermally for different
time.

Treatment
time (h)

FWHM Da (nm) Area of
d101 peak
(a.u.)

Anatase wt% Amorphous wt%

0 1.52 5.7 583 76 24
1 0.88 10.4 715 93 7
3 0.78 12.0 730 95 5
6 0.56 17.7 743 97 3
12 0.44 23.9 768 100 0

a Average crystallite diameter (D) determined using the Scherrer equation from the full
width at half maximum of the d101 peak.

Fig. 2. High-resolution XP spectra of PF-TiO2 NPs with different hydrothermal treatment
time.
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together with their relative concentration, are summarized in Table 2.
The position of F 1s peak is found to slightly shift from 684.6 ± 0.2 eV
before hydrothermal process to 684.3 ± 0.2 eV after the treatment. We
assign this peak to F− that are adsorbed on the surface of TiO2 NPs
(^TieF) [30]. On the other hand, P 2p peaks show a higher shift after
hydrothermal treatment. The main component P 2p3/2 shifted from
134.5 ± 0.2 eV to 133.6 ± 0.2 eV suggesting that the P5+ replaced a
part of Ti4+ in the crystal lattice of TiO2 [31].

The results of the quantitative analysis are summarized in Table 3,
where the relative atomic concentration of Ti, O, F and P are reported.
If no hydrothermal treatment is applied to the as-prepared PF-TiO2 NPs
(sample 0 h), the F:P ratio resembles that of the PF6− moiety, used for
PF-co-doping. As the hydrothermal treatment time was increased, the
F:P ratio decreased, reaching a value of 1.6 after 12 h of treatment. This
observation suggests that, under our experimental conditions, the PF6−

moiety decomposed into separate P and F groups, and also suggests that
P has higher affinity and higher thermal stability on the TiO2 surface
than that of F since the P:Ti ratio is almost constant for all the studied
samples at approx. 0.04. The XPS results, therefore, indicate that PF6−

species adsorbed on TiO2 NPs at room temperature, and then only F
partially desorbed at 250 °C. Longer treatment time favours the F-des-
orption.

In order to reveal the importance of P and F moieties at the surface
of PF-TiO2 NPs, we treated the sample obtained after 12 h of hydro-
thermal synthesis with NaHCO3 and then performed XPS investigation.
The results, reported in Table 3, show that the atomic concentration of
both P and F decreased to 0.6 at% after the NaHCO3 treatment. After
this treatment the original crystal phase did not change and there was
no significant difference in FWHM of anatase d101 peaks before and
after the treatment, demonstrating the similar average crystallite size
for both samples (Fig. S1 in the Supplementary material). Thus, any
differences in the photocatalytic or antibacterial activity of the treated
and untreated PF-TiO2/12 h NPs should be related to the near-surface
composition, i.e. the presence or the absence of PF-dopants.

3.3. Optical properties

As shown in Fig. S2, the color of the investigated powder samples
moves from white to light blue, as a function of the hydrothermal
treatment duration. In agreement with previous reports in literature
[32,33], this observation suggests that the hydrothermal treatment to-
gether with doping is favoring the formation of oxygen vacancies and
consequently of self-doping by Ti3+ species, known to exhibit visible

light response. However, considering the outcome of our XPS analysis,
showing only signals ascribable to Ti4+ at the surface of the in-
vestigated samples, we could speculate that these reduced Ti species are
localized in the core of our particles. To get more insights in the pre-
sence of these species, we collected diffuse reflectance spectra on all the
considered samples. The results are reported in Fig. S3; the absorption
onset changes only slightly (few meV) as a function of the hydrothermal
treatment duration, similar to what observed by Xu et al. [32] for low
doping regime.

3.4. Size and morphology

The particle size and morphology of the PF-TiO2 samples were
analysed by TEM in bright field mode. TEM image of sample PF-TiO2/
0 h shows irregular, tiny particles in amorphous matrix, whereas hy-
drothermal treated PF-TiO2 NPs are polymorphic exhibiting spherical,
polyhedral and elongated morphology (Fig. 3). The average particle
size increased when longer hydrothermal treatment was applied. The
results are summarized in Table 4. Comparing these values with the
XRD results (Table 1), we found that TEM analysis resulted in lower
size. The discrepancy is probably due to the fact that TEM gives a
number-weighted average of particle size, whereas XRD provides vo-
lume-weighted average of crystallite size [34]. The size distribution
histograms of PF-TiO2 NPs (obtained by TEM) in Fig. 3 demonstrate
that average values increased while the Gaussian particle size dis-
tribution broadened with the increasing treatment time.

3.5. EPR investigation of PF-TiO2 NPs

EPR measurements were performed to detect and identify the re-
active oxygen species (ROS) formed by the photoirradiation of the PF-
TiO2 NPs. The reaction of photogenerated short-lived radicals and
diamagnetic spin traps leads to the formation of relatively stable
paramagnetic radicals, i.e., spin-adducts (Fig. 4).

Hydroxyl radicals (OH%) are regarded as one of the most important
reactive species generated upon TiO2 irradiation in aqueous suspen-
sions and they are frequently detected by EPR method using DMPO as
spin trap [21]. This was also the case of our aqueous PF-TiO2 disper-
sions: for all PF-TiO2 samples, characteristic EPR quartet signal
(1:2:2:1) of the DMPO-OH adduct was observed. Sample PF-TiO2/12 h
showed the highest amount OH% radical production, while the partially
removing of PF-dopants from the PF-TiO2 surface upon reaction with
NaHCO3 (see XPS results) led to lower concentration of OH% radicals
(Fig. 5a and b). This is in good correlation with our previous assump-
tion that PF-co-doping could effectively enhance the separation of
photoinduced charge carriers, therefore increasing their lifetime [25].

DMPO is also commonly used as spin trap to detect superoxide ra-
dical anion (O2%

−), nevertheless spin trapping of O2%
− is challenging in

aqueous media due to its fast reaction with protons forming H2O2 [35].
Even though in this study the O2%

− formation was not observed in
water, its formation can be studied in DMSO which has the ability to
stabilize O2%

− [36]. Using the same DMPO and PF-TiO2 concentration
in DMSO, the EPR signal of DMPO-OOH adduct was confirmed
(Fig. 6a). While hydrothermal treatment was beneficial to the formation
of O2%

−, PF-co-doping seems to hinder the O2 adsorption on the TiO2

Table 2
Chemical environments of O sub-components with their relative concentrations.

Sample ID Lattice O P]O/TieOeP eOH Adsorbed water

0 h 529.8 eV (77.7%) 530.9 eV (12.1%) 531.8 eV (6.4%) 532.9 eV (3.8%)
1 h 529.9 eV (82.3%) 530.9 eV (9.7%) 531.7 eV (5.3%) 532.9 eV (2.7%)
3 h 529.9 eV (81.3%) 530.7 eV (10.0%) 531.5 eV (6.1%) 532.8 eV (2.6%)
6 h 529.9 eV (80.8%) 530.6 eV (9.8%) 531.5 eV (6.9%) 532.7 eV (2.5%)
12 h 529.8 eV (80.1%) 530.5 eV (11.5%) 531.4 eV (6.6%) 532.8 eV (1.8%)
12 h+NaHCO3 529.8 eV (80.2%) 530.7 eV (10.3%) 531.6 eV (6.6%) 532.8 eV (2.9%)

Table 3
The effect of the duration of hydrothermal treatment on the surface composition of PF-
TiO2 NPs.

Sample ID Ti (at%) O (at%) F (at%) P (at%) F/P P/Ti

0 h 27.6 65.2 6.2 1 6.2 0.036
1 h 29.5 65.9 3.3 1.2 2.8 0.041
3 h 29.7 66.2 3.1 1 3.1 0.034
6 h 29.5 67.3 2.1 1.1 1.9 0.037
12 h 29.3 67.3 2.1 1.3 1.6 0.044
12 h+NaHCO3 30.4 68.3 0.6 0.6 1 0.020
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surface, and hence the O2%
− formation. The EPR signal of DMPO-OOH

was detectable only after 5–20min of light irradiation (data not shown)
contrary to the reaction rate of hydroxyl radical formation, which was
significantly faster. These results are in good agreement with the
findings of Lipovsky et al. [35] Their experiments confirmed that the
hydroxyl radicals are principally not derived from O2%

− reduction.
The presence of singlet oxygen (1O2) in the PF-TiO2 systems was

followed by the oxidation of TMPO to 4-oxo-2,2,6,6-tetra-
methylpiperidine N-oxyl (Tempone). After 20min of photoirradiation,
the EPR triplet of the nitroxide was observable on both sample PF-TiO2/
12 h and NaHCO3-treated PF-TiO2/12 h samples but not on PF-TiO2/0 h
sample (Fig. 6b). From the EPR signal intensity NaHCO3-treated PF-

TiO2/12 h produced the highest amount of 1O2. Although we cannot
exclude the energy transfer mechanism, our data suggest Nosaka’s
mechanism for the generation of singlet oxygen, when superoxide ra-
dical anion is oxidised to it by generated holes at the TiO2 surface [37].

3.6. Photocatalytic activity

The kinetic curves of the photocatalytic degradation of methyl or-
ange (MO) are depicted in Fig. 6c. The lowest reaction rate was ob-
served for the PF-TiO2/0 h sample. The rate of photodegradation of MO
increased gradually with increasing hydrothermal treatment time. Al-
most the total decolorization (> 99%) was achieved after 40min light
irradiation by using PF-TiO2/12 h sample. At the same time, using PF-
TiO2/0 h the initial concentration of MO decreased by only 30%. This
remarkable difference in their photocatalytic activity shed light on the
key role of the crystallinity of the samples which increased with the
treatment time as revealed by our XRD measurements. In general, TiO2

with higher degree of crystallinity, i.e. higher anatase content, contains
fewer crystal defects as charge-trapping sites, where the electron-hole
recombination can take place [38,39]. Consequently, when the crys-
tallinity is higher the probability of the surface charge-transfer pro-
cesses can increase. In contrast, amorphous TiO2 exhibits low

Fig. 3. TEM images and corresponding size distribution histograms of PF-TiO2 NPs treated hydrothermally at 250 °C for different time periods.

Table 4
The mean diameter ± standard deviation values of PF-TiO2 NPs
treated hydrothermally for different time.

Sample ID Average value (nm)

0 h 6.9 ± 1.4
1 h 7.6 ± 2.1
3 h 10.2 ± 3.2
6 h 12 ± 4.3
12 h 13.4 ± 5.8
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photocatalytic activity even though its specific surface area is very large
[40]. As we expected from XRD and TEM results, the specific surface
area of our PF-TiO2 samples decreased from 230 to 93m2 g−1 by the
prolonging hydrothermal treatment time from 0 h to 12 h (Table S1).
Therefore, PF-TiO2/12 h possessed the highest photocatalytic activity
with lowest specific surface area. These results confirmed the crucial
role of the crystallinity and charge transfer process and also emphasize
that large specific surface area is not a sufficient condition for the
photocatalytic reactions.

It’s interesting to notice that, contrary to what we observed on our
anatase PF-TiO2 NPs, hydrothermal treatment on hierarchically as-
sembled flower-like rutile samples led to lower rate of photodegrada-
tion of MO [39]. However, in the presence of H2O2 the highly-crystal-
line rutile samples showed superior photocatalytic activity. These
earlier findings revealed that not only the crystallinity but also the
nature of the charge carrier scavengers play crucial role [39]. In this
work we have shown that, in the case of anatase PF-TiO2 NPs disper-
sions, OH% radicals formed by the reaction of photogenerated holes and
H2O (Eq. (3)) are the major ROS. The capturing of holes by H2O on
anatase nanoparticles is promoted by both hydrothermal treatment and
PF-co-doping. In good agreement with the EPR measurements, the PF-
co-doping undoubtedly enhanced OH% formation since dopants deple-
tions induced by NaHCO3 treatment led to lower reaction rate as pre-
sented in Fig. 6c. In order to reveal the effects of different dopants,
single doped P-TiO2 and F-TiO2 NPs were also tested in the degradation
of MO. These photocatalysts were synthesized similarly to PF-TiO2/
12 h, by replacing HPF6 by H3PO4 or HF and keeping the same P/Ti or
F/Ti atomic ratios. Fig. S4 clearly shows the superior photocatalytic
activity of PF-TiO2 relative to F-TiO2 and P-TiO2. This result is in-
dicative for the synergetic effect of P and F co-doping. The reusability
tests of PF-TiO2 photocatalysts were performed in four subsequence

cycles. The obtained results showed that the photocatalytic activity did
not decrease after reusing the samples (Fig. S5).

3.7. Antibacterial activity

We finally tested the antibacterial activity of PF-TiO2 NPs on CR-Kp
53/3 strain. Our samples did not show antibacterial effects under dark
condition, indicating that any possible release of P and/or F dopants do
not affect the viability of the bacteria (data not shown). Also, the viable
cell number of CR-Kp did not decrease in the absence of photocatalyst
even though UV-A irradiation was applied for 60min. PF-TiO2/0 h ex-
hibited the lowest activity under UV-A irradiation, where the living cell
number dropped from 8.1×105 to 3.4× 105 CFU/mL (58% of decre-
ment) in one hour. In the presence of hydrothermally treated PF-TiO2

NPs, the living cell number of bacteria dropped steeply after 15min,
indicating the high antibacterial activity of these samples (Fig. 6d). The
inactivation of bacteria was markedly faster by using PF-TiO2 than
Degussa P25. For PF-TiO2 NPs, the living cell number dropped from
∼1×106 to 102 CFU/mL at 30min. This process led to the elimination
of all living bacteria in 45min. The bactericide effect was very high
even though the CR-Kp 53/3 is a capsular type bacteria possessing a
characteristic capsule composed of a variable polysaccharide matrix
that compass the bacterial cell. This thick and dense layer can protect
the bacteria against a broad range of environmental and antimicrobial
effects [41].

Fig. 4. Spin trapping of different ROS formed by the photoinduced reactions on the
surface of PF-TiO2 NPs.

Fig. 5. (a) EPR spectra of the DMPO-OH* adduct recorded after 100 s light irradiation in
aqueous PF-TiO2/12 h and NaHCO3-treated PF-TiO2/12 h NPs dispersions. (b) Formation
of the DMPO-OH* adduct as a function of irradiation time recorded in aqueous PF-TiO2/
12 h and NaHCO3-treated PF-TiO2/12 h NPs dispersions.
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The observed superior antibacterial activity of PF-TiO2 NPs prob-
ably stems from the enhanced production of OH% radicals which is the
most reactive ROS. Due to its high reactivity, the proteins, lipids, car-
bohydrates and DNA can be easily damaged in bacterial cells [42,43].
After partial removing of the dopants from PF-TiO2/12 h NPs by using
NaHCO3 treatment, the antibacterial activity significantly decreased as
presented in Fig. 6d. This suggests that PF-dopants and thus OH% ra-
dicals play key role in bactericide effect of PF-TiO2. Based on our EPR
measurements, NaHCO3 treatment resulted in lower level of OH% which
favoured the survival of bacteria, even though the production of O2%

−

and 1O2 was higher at the same time. This finding suggests that anti-
oxidant system of 53/3 strain can defence effectively bacteria against
O2%

−; and 1O2 level is not significant after removing of dopants. It is
well known that bacteria can produce superoxide dismutases (SODs) for
the elimination of O2%

−. Preliminary data (not shown) from the on-
going sequence project of 53/3 has revealed that this strain also con-
tains the three different sod genes such as sodA (Mn-type), sodB (Fe-
type) and sodC (Zn-Cu type) with 100% identity to several other K.
pneumoniae isolates. Role of these genes and their association to the
expression of other stress genes will be elucidated in the near future.

The synergetic effect of dopants on the bacteria inactivation was
displayed in Fig. S6. Single-doped F-TiO2 photocatalyst demonstrated
much lower antibacterial activity than that of PF-TiO2. Even though P-
TiO2 showed photocatalytic activity in the degradation of MO the living
cell number did not decrease at all by using this photocatalyst.
Interestingly, whereas distinct differences were observed in the pho-
tocatalytic activity in degradation of methyl orange, all hydrothermally
treated PF-TiO2 samples (independently on treatment time) exhibited

similarly high killing effects. The difference in the efficacy between the
dye degradation and bacterial inactivation has not been clarified yet.
Complex cells, such as bacteria, can limit the killing effect of TiO2 NPs
in a number of ways. Further studied are necessary to clarify the
background of antibacterial effects of PF-TiO2.

4. Conclusions

In this paper, we demonstrated that multidrug resistant CR-Kp can
be effectively inactivated by using hydrothermally treated PF-co-doped
anatase TiO2 NPs.

We carefully evaluated the influence of the hydrothermal treatment
on the evolution of structure, morphology and elemental composition
of our PF-TiO2 NPs over periods up to 12 h. We found that hydro-
thermal treatment increased the particle size and the crystallinity of PF-
TiO2 NPs meanwhile the morphology did not change significantly.
Based on our detailed XPS study, we observed a gradual decrease of F−

content as a function of treatment duration, while P5+ ions con-
centration remained almost constant, suggesting that whereas F ad-
sorbed on the surface of TiO2, P can enter into the lattice. Hydrothermal
treatment on PF-TiO2 NPs increased both their photocatalytic and an-
tibacterial activities by promoting the formation of ROS. Removing of
PF-dopants led to decreasing photocatalytic and antibacterial activity
even though the level of O2%

− radicals and 1O2 increased at the same
time. Consequently, we attributed the superior photocatalytic activity
of our PF-TiO2 NPs to the increased OH% radicals generation leading to
the rapid inactivation of capsular type carbapenem-resistant K. pneu-
moniae. Our kinetic investigation on the hydrothermal treatment

Fig. 6. (a) EPR spectra of the DMPO-OOH* adduct recorded after 20min in DMSO containing different PF-TiO2 NPs. (b) EPR spectra of Tempone after 45min light irradiation in different
aqueous PF-TiO2 NPs dispersions. (c) Photocatalytic degradation of methyl orange in aqueous PF-TiO2 NPs dispersions treated hydrothermally at 250 °C for different time periods. (d)
Photocatalytic inactivation of K. pneumoniae 53/3 strain in different PF-TiO2 NPs dispersions.
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revealed that PF-TiO2 NPs with high antibacterial activity can be pre-
pared at relatively low temperature and with short synthesis time. PF-
co-doping of TiO2 is an effective tool to manipulate the ROS formation
and synthesize highly efficient photocatalysts. PF-co-doping can be a
part of multi-elements doping to produce visible-light active TiO2 with
high oxidation ability.
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