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A telepmorfológiája nagyon 
változatos, lehet lapos, szabályta-
lan szélű, matt felszínű vagy akár 
domború, nyálkás, fényes felszínű. 
Megfelelő táptalajon nem-fluores-
cens kék színű pigmentet (piocia-
nint) termel, számos törzse képes 
fluoreszcens zöld pioverdin ter-
melésre is. Oxidáz és kataláz pozi-
tív, argininből ammóniát szabadít 
fel, és képes növekedésre citráton 
mint egyedüli szénforráson. A P. 
aeruginosa kimutatása ivóvízben 
az MSZ EN ISO 16266:2006 szab-
vány szerint történik, amely a fenti 

biokémiai tulajdonságokon alapszik. P. aerugi
nosa-nak azonosítunk egy telepet, ha a cetri-
mid agaron (CN) zöldes-kék színű, vagy UV-fény 
alatt fluoreszkál és fehér vagy vöröses-barnás 
színű, valamint acetamidból ammóniát szaba-
dít fel, az oxidáz pozitív és KingB táptalajon 
fluoreszcens pigmentet termel. A 42°C-on tör-
ténő növekedés mellett az acetamid hidrolízis 
különbözteti meg az alakilag hasonló P. fluores
cens-től és a P. putida-tól. Ezenkívül jellegzetes 
a trimetil-amin termelő tulajdonsága is, amely 
a tenyészetek különleges hársfaillatát adja.

Az Országos Környezetegészségügyi In-
tézetben végzett molekuláris biológiai vizs-
gálatok (Pseudomonas genus és P. aeruginosa 
faj specifikus polimeráz láncreakció) alapján a 
szabvány szerinti azonosítás megbízhatónak 
mondható, a különböző környezetekből izolált 

A Pseudomonadaceae család tagjai jelleg-
zetes egyenes vagy enyhén görbült, aerob 
Gram negatív pálcák. A család legismertebb 
tagja a környezetben széles körben elterjedt 
Pseudomonas aeruginosa. Ubiquiter szerve-
zet, talajban, vizes élőhelyeken, szennyvízben 
vagy akár élő szervezeteken egyaránt előfor-
dulhat. Az ivóvízbe elsősorban a nyersvízből 
vagy talaj közvetítésével kerül, majd kedvező 
körülmények esetén elszaporodhat. Jól alkal-
mazkodik tápanyaglimitált környezethez, a 
szerves anyagok széles körét hasznosítja (1). A 
szaporodásához szükséges optimális hőmér-
sékleti tartomány 35-37°C. Jól tűri a magasabb 
hőmérsékletet is, szaporodik 42°C-on, de nem 
szaporodik 4°C-on. Részben ez a tulajdonsága 
különbözteti meg a Pseudomonas fluorescens 
és a Pseudomonas putida fajtól. 

138 törzs közül 84% bizonyult P. aeruginosanak 
és 14% volt egyéb Pseudomonas (2).

A Pseudomonas aeruginosa mesterséges 
vízi környezetben általánosan előforduló szer-
vezet, kimutatták úszómedencékből, meleg 
vizű fürdőkből, nedves felületeken, lefolyók-
ban, csaptelepeken, szennyvizekben, dializáló 
gépekben, víztisztító és vízlágyító kisberende-
zésekben, akár a reverz ozmózissal kezelt víz-
ben is. A háztartási vízkezelő berendezésekben 
előfordulása az OKI vizsgálatai szerint a beren-
dezés rossz konstrukciójából, vagy a nem meg-
felelő üzemeltetésből adódik (pl. karbantartás 
hiánya), védelmet kiegészítő fertőtlenítés al-
kalmazása jelenthet (pl. aktív szén szűrő esetén 
ezüstbevonat, reverz ozmózis berendezések 
esetén UV-fertőtlenítés). A P. aeruginosa gyak-
ran tapad meg különböző nedves felületeken 
biofilmet képezve. A baktériumok által termelt 
mucoid exopoliszacharid rétegben más szer-
vezetek is megtelepedhetnek. A biofilm védi a 
Pseudomonas-t a fizikai behatásokkal szemben, 
hatékonyabban elkerüli a tápanyaghiányt, a 
kiszáradást és ellenáll a különböző fertőtlenítő 
módszereknek.

A hálózati vízben előforduló P. aerugino
sa egészséges emberekre nézve nem jelent 
veszélyt. Nagyobb számban – pl. palackozott 
vízben vagy vízkezelő kisberendezésekben 
elszaporodva – íz- és szagpanaszokat okoz-
hat. Legyengült immunállapotú emberekben 
azonban változatos betegségeket okozhat, 
sebfertőzést, középfülgyulladást, tüdőgyulla-
dást vagy akár véráramfertőzést (szepszist). Így 
a kórházi vízrendszerben való megtelepedése 
jelentős közegészségügyi kockázat. Hazai ku-
tatatás is igazolta a kapcsolatot a vízben elő-
forduló, és a betegekben fertőzést okozó Pseu-
domonas törzsek között egy kórházi intenzív 
osztályon (3). Kutatások alapján nem tartják 
kizártnak a visszaszennyeződés lehetőségét 
sem, a vízben élő és a betegeket kolonizáló 
baktériumok között kétirányú kapcsolat lehet.
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A Pseudomonas aeruginosa 
opportunista patogén szervezet, 
amely a vízműrendszerekben 
elsősorban technológiai indikátor-
ként szolgál – a fertőtlenítés nem 
megfelelő hatásfokát vagy biofilm 
képződésnek kedvező körülmények 
kialakulását jelzi –, de gyenge 
immun állapotú emberekben az 
ivóvíz közvetítésével is okozhat 
fertőzést. Ilyen tekintetben jelen-
léte elsősorban egészségügyi 
intézményekben jelent kockázatot.
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al kalmas a biofilm eltávolítására, de hatása csak 
hosszú távon érvényesül, és a kezdeti időszak-
ban a távozó biológiai anyag jelentős esztétikai 
kifogást okoz. A szintén gyakran alkalmazott 
hőfertőtlenítés rövid ideig hatásos, ezért – ha a 
szennyezés forrása nem szüntethető meg – bi-
zonyos időközönként szükséges megismétel-
ni. A vízkezelő technológia valamely pontján 
kialakult Pseudomonas-kolonizáció esetében 
általában ózonos vagy UV-utófertőtlenítést 
alkalmaznak. A szűrőtölteteken különösen 
könnyen alakul ki Pseudomonas-nak is otthont 
adó biofilm, amely sokszor az intenzív, fertőt-
lenítő visszamosatással sem távolítható el. Az 
uszodatechnikában visszatérő Pseudomonas 
nem-megfelelőség esetén a szűrőtöltetek 
biofilm-mentesítésére eredményesen alkalmaz-
nak klór-dioxidos sokkfertőtlenítést.

A kialakult biofilm eltávolításának nehéz-
ségei miatt elsősorban a szennyezés meg-
előzésére kell helyezni a hangsúlyt. Noha a 
201/2001 (X.25) Kormányrendelet szerint csak 
palackozott vizek esetén előírás a P. aeruginosa 
vizsgálata minden mintavétel alkalmával, cél-
szerű lenne a kockázati pontok, így a kórházi 
vízrendszerek rendszeres monitorozása is.
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mértéke. Míg az aminoglikozidok 
(amikacin, tobramicin, gentami-
cin) esetében igen változatos re-
zisztenciamértéket mutattak ki. 
Összességében megállapítható 
volt, hogy a környezeti törzsek a 
klinikai izolátumoknál csekélyebb 
rezisztenciát mutatnak (2). 

Természetes és szerzett rezisz-
tenciájának, metabolikus haté-
konyságának és biofilmképző 
képességének köszönhetően a 
P. aeruginosa rendkívül ellenálló 
szervezet, emiatt a kolonizált víz-
hálózatok fertőtlenítése rendkívül 
problémás. A megfelelő módszer 
megválasztása a kolonizáció ere-
detétől és kiterjedésétől is függ. 
Végkifolyó, csaptelep lokalizált 
szennyezése mechanikus tisztítást 
követő vízkőmentesítéssel és fertőtlenítéssel 
megszűntethető. Különösen érzékeny ponto-
kon (pl. kórházakban) végponti baktériumszűrő 
alkalmazása is megfontolandó, megfelelő alkal-
mazás esetén ez bizonyítottan alkalmas a noso-
comiális fertőzések számának csökkentésére (3).

Egy-egy épületre kiterjedő probléma 
esetén a túlklórozás általában nem elegendő, 
mivel a teljes eradikációhoz szükséges kon-
centráció magasabb az ivóvízben elfogadható 
értéknél. A klór-dioxid utófertőtlenítésként 

A P. aeruginosa számos antibiotikummal 
szemben mutat természetes rezisztenciát, 
amely részben a baktériumok génállományban 
hordozott örökletes tulajdonságának köszön-
hető. A Pseudomonas génállományában kódol-
va vannak a multidrogrezisztens effluxpumpa 
génjei, amely az antibiotikumok aktív kiáram-
lását segíti elő. A természetes rezisztenciát más 
mechanizmus segítségével is létrehozhatja, így 
a membrán áteresztőképességének csökken-
tése révén vagy olyan enzimek termelésével, 
amelyek hatékonyan bontják le az antibakteri-
ális hatóanyagokat. A természetes rezisztencia 
mellett a szerzett antibiotikum-rezisztencia is 
jelentős lehet, amely a baktériumok környe-
zethez való folyamatos alkalmazkodása révén 
jön létre, egyre nagyobb nehézséget okozva a 
megbetegedéssel szemben alkalmazott terá-
piák kialakításában.

A kórházi fertőzéseket leggyakrabban 
multirezisztens törzsek okozzák, amelyek ese-
tén a halálozás akár az 50%-ot is meghaladhat-
ja. Az OKI munkatársai vizsgálták víz eredetű P. 
aeruginosa törzsek antibiotikum-rezisztencia 
profilját. A tíz vizsgált antibiotikum közül a 
leghatékonyabbnak a ciprofloxacin bizonyult. 
Kevés rezisztens törzset találtak a carbapene-
mek (doripenem, imipenem és meropenem) és 
a penicillinszármazékok (piperacillin/tazobac-
tam) esetén is. A cefalosporinok közül csak a 
cefepimmel szemben volt nagy a rezisztencia 

1. kép – Pseudomonas aeruginosa cetrinid táptalajon (Schuler Eszter felvétele)
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1. ábra
Környezeti Pseudomonas aeruginosa izolátumok 
antibiotikum-rezisztencia profilja
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