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NormNormáál fll flóórara

NormNormáál fll flóórráának nevezznak nevezzüük a testfelszk a testfelszíínen nen éés a s a 
testtestüüregekben regekben áállandllandóóan, vagy an, vagy áátmenetileg jelenlevtmenetileg jelenlevıı éés s 
az egaz egéészsszsééges emberben betegsges emberben betegsééget nem okozget nem okozóó
baktbaktéériumok riumok öösszesssszessééggéét.t.
ApathogApathogéénn mikrobmikrobáák, nem kk, nem káárosak az emberi rosak az emberi 
szervezetre. szervezetre. 
Az Az úúgynevezett normgynevezett normáál fll flóóra jelentra jelentııssééggéét egyre jobban t egyre jobban 
felismerjfelismerjüük a szervezet vk a szervezet véédelme delme éés bizonyos esetekben s bizonyos esetekben 
megbetegmegbetegííttéése szempontjse szempontjáábbóól. l. 
A bA béélbaktlbaktéériumoknak olyan riumoknak olyan éévtizede kezdvtizede kezdııddöött, amely tt, amely 
ppéélda nlda néélklküüli, vli, víírusok, baktrusok, baktéériumok, antibiotikumok riumok, antibiotikumok 
megvmegvááltoztatjltoztatjáák a normk a normáál fll flóórráát.t.



NormNormáál fll flóóra tagok lra tagok lééteznek az emberi teznek az emberi 
kküültakarltakaróónn–– tehteháát a bt a bıırröön, a szn, a száájjüüregben, ide regben, ide 
tartozik az orr tartozik az orr éés a garat. Nagyon nagy s a garat. Nagyon nagy 
szszáámban vannak jelen a bmban vannak jelen a bééltraktusban, ltraktusban, 
valamint a hvalamint a húúgy gy éés ivarszervek felszs ivarszervek felszíínnéén n aerobaerob
éés anaerob mikroorganizmusok. A norms anaerob mikroorganizmusok. A normáál fll flóóra ra 
öösszetsszetéétele az tele az ééletkortletkortóól l éés a ks a köörnyezeti rnyezeti 
feltfeltéételekttelektııl fl füüggggııen ven vááltozik. Amltozik. Amííg az g az úújszjszüüllöött tt 
szszáája a szja a szüületletéés folyams folyamáán a hn a hüüvely flvely flóórráájjáának nak 
megfelelmegfelelıı baktbaktéériumokat, riumokat, LactobacillusokatLactobacillusokat, , 
E.coliE.coli--tt tartalmaz, orrtartalmaz, orr--garatja steril garatja steril éés a szs a szüületletéés s 
ututááni napokban alakul ki, a kni napokban alakul ki, a köörnyezetbrnyezetbııl l 
bekerbekerüüllıı baktbaktéériumok megtelepedriumok megtelepedéése se 
kköövetkeztvetkeztéében a normben a normáál fll flóóra. ra. 



Az orrban fAz orrban fııleg nem leg nem pathogpathogéénn CorynebaktCorynebaktéériumokatriumokat, , 
MicrococcusokatMicrococcusokat éés nem ks nem kóórokozrokozóó NeisseriakatNeisseriakat
taltaláálunk. A torokfllunk. A torokflóórráában rendszeresen megtalban rendszeresen megtalááljuk a ljuk a 
zzööldldííttıı StreptococcusokatStreptococcusokat éés az s az apathogapathogéénn
NeisseriakatNeisseriakat. Az emberi b. Az emberi béélfllflóóra a szra a szüületletéés uts utáán kb. n kb. 
kkéét ht héét mt múúlva alakul ki. A gyomor magas savtartalma lva alakul ki. A gyomor magas savtartalma 
éés enzimjei ks enzimjei köövetkeztvetkeztéében ben ááltalltaláában steril. Az ban steril. Az 
ememéésztsztıı csatorncsatornáában a vban a véékonykony-- éés vastagbs vastagbéélben lben 
egyegyüüttesen elttesen elııfordulhatnak: fordulhatnak: LactobacillusokLactobacillusok, , 
EnterococcusokEnterococcusok, az , az EnterobachteriaceaeEnterobachteriaceae csalcsaláád tagjai d tagjai 
éés a s a ClostridiumClostridium genus alacsony csgenus alacsony csííraszraszáámban. Jelen mban. Jelen 
vannak mvannak méég a bg a béélcsatornlcsatornáában a ban a BifidobaktBifidobaktéériumrium éés a s a 
BacteroidesBacteroides fragilis csoport tagjai is. fragilis csoport tagjai is. 



A normA normáál bl béélfllflóóra szerepe hra szerepe háármas: rrmas: réészt vesz a szt vesz a 
ttáápanyagok lebontpanyagok lebontáássáában, vitaminokat ban, vitaminokat 
szintetizszintetizáál, akadl, akadáályozza a lyozza a pathogpathogéénn GramGram
negatnegatíív baktv baktéériumok megtelepedriumok megtelepedéésséét. t. 
A normA normáál bl béélfllflóóra fontos biolra fontos biolóógiai szerepe, hogy giai szerepe, hogy 
megakadmegakadáályozza a potencilyozza a potenciáálisan lisan pathogpathogéénn
baktbaktéériumok megtelepedriumok megtelepedéésséét t éés invs inváázizióójjáát: t: 
tehteháát biolt biolóógiai egyensgiai egyensúúlyt teremtenek a lyt teremtenek a 
vitaminokkal egyvitaminokkal együütt. A btt. A béélfllflóóra felnra felnııttekntteknéél kb. l kb. 
1,5 kg.1,5 kg.
A hA hüüvelyben velyben LactobacillusokLactobacillusok taltaláálhatlhatóók, k, 
melyeknek kmelyeknek köövetkeztvetkeztéében alakul ki a hben alakul ki a hüüvely vely 
jellemzjellemzıı savi savi PhPh--jaja. . 



A A kköövetkezvetkezıı ttááblbláázatokban anatzatokban anatóómiai termiai terüületenkletenkéént lnt lááthatthatóóak a ak a 
normnormáál fll flóóra tagok ra tagok éés az ott els az ott elııfordulfordulóó kkóórokozrokozóókk

Corynebaktérium diphtheriae

Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Staphylococcus aureus

Zöldítı Streptococcusok
Apathogén Neisseriak
Micrococcusok
Coag.Neg. Staphilococcusok
Corynebaktériumok

Torok
Neisseriak

Acinetobacter
E.coli
Klebsiella
Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus

Apathogén Corynebaktérium
Apathongén Neisseria
Coag.Neg.Staphylococcus
zöldítı Streptococcus
Micrococcus

Orr 
Streptococcus pneumoniae

KórokozókNormál flóraAnatómiai terület



EmEméésztsztııcsatorncsatorn áában elban el ııfordulfordul óó
fontosabb baktfontosabb bakt éériumokriumok

Citrobacter
Enterobacter
Escherichia coli
Klebsiella
Proteus
Pseudomonas aeruginosa

Salmonella
Clostridiumok

Lactobacillus
Enterococcus
Enterobacteriaceae
Clostridiumok

Vékonybél alsó
szakasza, 
vastagbél

E.coli telepek
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Az Az urogenitalisurogenitalis traktusban eltraktusban el ııfordulfordul óó
fontosabb baktfontosabb bakt éériumokriumok

Enterococcus
Gardnerella vaginális
Neisseria gonorrhoeae

Chlamidia
Listeria

Lactobacillus
Enterococcus
Corynebaktérium
Pepto streptococcus
Fusobaktérium
Neisseria

Külsı nemi szervek, 
húgycsı alsó szakasza, 
hüvely

Lactobacillusok

KórokozókNormál flóraAnatómiai terület



Amikor a Amikor a pathogpathogéénn baktbaktéériumok riumok ááltal ltal 
megbetegedmegbetegedéés alakul ki az emberi s alakul ki az emberi 
szervezetben: kszervezetben: köövetkezik az ok megkeresvetkezik az ok megkereséése, se, 
illetve a gyilletve a gyóógygyííttáás. A mindennapi s. A mindennapi 
gyakorlatban ez gyakorlatban ez úúgy ngy nééz ki, hogy a z ki, hogy a 
megbetegedett termegbetegedett terüületrletrııl l bakterolbakterolóógiaigiai
vizsgvizsgáálatra latra éérkezik az anyag. Ha kitenyrkezik az anyag. Ha kitenyéészett szett 
a ka kóórokozrokozóó az az antibiogrammantibiogramm 4848--72 72 óóra alatt ra alatt 
kkéészszüül el. Ez sajnos hosszl el. Ez sajnos hosszúú ididıı. A klinikus . A klinikus 
empirikus tapasztalatok alapjempirikus tapasztalatok alapjáán ajn ajáánl nl 
antibiotikumot. Ha ezt az antibiotikumot. Ha ezt az antibiotikumantibiotikum--
resistentiaresistentia is alis alááttáámasztja, szerencsmasztja, szerencséénk volt, s nk volt, s 
ha nem: akkor antibiotikumot vha nem: akkor antibiotikumot vááltunk a ltunk a 
segsegíítstséég figyelembe vg figyelembe véételteléével. vel. 



Az antibiotikumok hatAz antibiotikumok hatáássáát t éés mells melléékhatkhatáássáát t 
ismerjismerjüük. k. IsmerjIsmerj üük?k? Az egyik mellAz egyik melléékhatkhatáása, sa, 
normnormáálfllflóóra pusztra pusztííttóó. Felmer. Felmerüül a kl a kéérdrdéés, akkor s, akkor 
mimiéért bombrt bombáázzuk magunkat, ismerzzuk magunkat, ismerııseinket, a seinket, a 
betegeket betegeket „„nagynagyáágygyúúkkalkkal””? A teremben jelen ? A teremben jelen 
levlevıık kk köözzöött bizonytt bizonyáára sokan vagyunk, akik ra sokan vagyunk, akik 
ééletletüükben legalkben legaláább egyszer hasznbb egyszer hasznááltak ltak 
gygyóógyulgyulááshoz antibiotikumot. A bajban nagyon shoz antibiotikumot. A bajban nagyon 
jjóó a hata hatéékony segkony segíítstséég. g. 



A normA normáál fll flóóra egyensra egyensúúlylyáának megbomlnak megbomláása sa 
az emberben viszont magaz emberben viszont magááttóól nem l nem ááll helyre. ll helyre. 
RRééggóóta tudjuk, hogy az ta tudjuk, hogy az ééllııflflóórráás joghurtok, s joghurtok, 
kefkefíírekrek, tejterm, tejterméékek segkek segíítenek az egyenstenek az egyensúúly ly 
visszavisszaáállllííttáássáában. Sok embernek ez nem ban. Sok embernek ez nem 
elegendelegendıı. Kb. 30 . Kb. 30 éévvel ezelvvel ezelııtt tt LactobacillustLactobacillust
tartalmaztartalmazóó bbéélfllflóóra helyrera helyreáállllííttóót adtak az t adtak az 
antibiotikum mellantibiotikum melléé. . 



55--6 6 ééve ismerkedtem meg egy hve ismerkedtem meg egy háárom rom ééves ves 
gyermekkel, aki gyermekkel, aki áállandllandóó hasmenhasmenééssel ssel 
kküüszkszkööddöött. Ktt. Küülflfööldre ment a szldre ment a szüüleivel nyaralni, leivel nyaralni, 
ott orvoshoz kerott orvoshoz kerüült s az orvos elslt s az orvos elsıı kkéérdrdéése az se az 
volt, hogy szedettvolt, hogy szedett--e me máár antibiotikumot a r antibiotikumot a 
gyermek? Vgyermek? Váálasz: igen. Az orvos egy blasz: igen. Az orvos egy béélfllflóórráát t 
helyrehelyreáállllííttóó szuszpenziszuszpenzióót javasolt, neki melyet t javasolt, neki melyet 
meg is szereztek a szmeg is szereztek a szüüllıık, majd adtk, majd adtáák a k a 
gyereknek kgyereknek kéét ht héétig, s az egyenstig, s az egyensúúly helyrely helyreáállt. llt. 
ÉÉn ezn ezóóta az eset ta az eset óóta szeretnta szeretnéék errk errııl a l a 
belsbelsııleges szuszpenzileges szuszpenzióórróól ismertetl ismertetııt tartani.t tartani.



A belsA bels ııleges szuszpenzileges szuszpenzi óó : : kkéétmillitmilliáárd trd tööbbszbbszöörröösen sen 
antibiotikumantibiotikum--rezisztens rezisztens BacillusBacillus clausiiclausii--tt tartalmaz,tartalmaz, 5 5 
milliliteres kiszerelmilliliteres kiszereléésben. A bsben. A béélfllflóóra egyensra egyensúúlylyáának nak 
helyrehelyreáállllííttáássáában segban segíít: antibiotikum kezelt: antibiotikum kezeléések sorsek soráán, n, 
gastrointestinalisgastrointestinalis infectiokinfectiok fellfellééppéésekor. A ssekor. A séérrüült lt 
bbéélfllflóóra nem tudja kifejteni ra nem tudja kifejteni éélettani funkcilettani funkcióóit, mert it, mert 
kvantitatkvantitatíív v éés kvalitats kvalitatíív v öösszetsszetéétele megvtele megvááltozik. ltozik. 



Ennek kEnnek köövetkeztvetkeztéében ben gastrointestinalisgastrointestinalis éés s extragastrointestinalisextragastrointestinalis ttüünetek netek 
alakulnak ki. Az alakulnak ki. Az AmpicillinAmpicillin--szszáármazrmazéékokkok a norma normáál fll flóórráát nagyon pusztt nagyon pusztíítjtjáák. k. 

Az Az áábrbráán ln lááthatthatóó a ba béélfllflóóra ra öösszetsszetéétele az tele az AmpicillinnelAmpicillinnel kezelt kezelt éés s 
egegéészsszsééges gyermekek esetges gyermekek esetéében. A ben. A suspensiosuspensio bacteriotherapiasbacteriotherapias eszkeszkööz, z, 
nem hagyja a knem hagyja a kóórokozrokozóók letelepedk letelepedéésséét, nt, nöövekedvekedéésséét, szaporodt, szaporodáássáát.t.



EgyedEgyedüülláállllóó antigantigéén mintn mintáázata rzata réévvéén n 
immunmodulimmunmoduláállóó éés immunstimuls immunstimuláállóó hathatáást fejt st fejt 
ki. A ki. A BacillusBacillus clausiiclausii gastrogastro, , thermothermo éés s 
ttööbbszbbszöörröösen antibiotikum rezisztens ezsen antibiotikum rezisztens ezéért a rt a 
bbéél alsl alsóóbb szakaszait bb szakaszait éélve lve ééri el, ri el, éés mindvs mindvéégig gig 
megmegıırzi aktivitrzi aktivitáássáát. 24 t. 24 óórráán beln belüül ell elééri ri 
maximmaximáális koncentrlis koncentráácicióójjáát a t a faecesbenfaecesben, , éés a s a 
kezelkezeléés befejezs befejezéése utse utáán mn méég 10g 10--15 napig 15 napig 
magasabb koncentrmagasabb koncentráácicióóban van jelen. Mban van jelen. Máár a r a 
negyedik napra csnegyedik napra csöökken a kkken a kóórokozrokozóók k 
cscsííraszraszááma a ma a faecesbenfaecesben. . 



•• AjAj áánlhatnlhat óó:: mmáár r úújszjszüüllöött korban hasi tt korban hasi colicaracolicara: egy : egy 
hhóónapig napi egy ampullnapig napi egy ampulláát kapott egy baba t kapott egy baba éés s 
rendezrendezııddöött probltt probléémmáája. Hasmenja. Hasmenéésre az sre az 
úújszjszüüllöötteknek, csecsemtteknek, csecsemııknek knek éés kisgyermekeknek s kisgyermekeknek 
nem ajnem ajáánlott nlott hasfoghasfogóótt adni. adni. 

•• Akik viszont belsAkik viszont belsııleges szuszpenzileges szuszpenzióót kaptak t kaptak 
megoldmegoldóódott a probldott a probléémmáájuk. Ajjuk. Ajáánlhatnlhatóó azon azon 
úújszjszüüllöötteknek akik nem termtteknek akik nem terméészetes szetes úúton vannak ton vannak 
ttááplpláálva. Klva. Kéét ht hóónapos kortnapos kortóól lehet adni l lehet adni infectioinfectio vagy vagy 
hasmenhasmenéés miatt napi egyet, egy s miatt napi egyet, egy éév fv fööllöött ktt kéétszer tszer 
egyet, minimum tegyet, minimum tííz napos kz napos kúúrráát t éérdemes alkalmazni. rdemes alkalmazni. 
Ha kHa küülflfööldre utazunk s ldre utazunk s éérzrzéékenyek vagyunk az kenyek vagyunk az 
éétkeztkezéési vsi vááltozltozáásokra, jsokra, jóó ha viszha viszüünk magukkal nk magukkal 
suspensiotsuspensiot, mert seg, mert segíít a hasment a hasmenéés s 
megszmegszüüntetntetéésséében. Ha a csalben. Ha a csaláádban halmozottan dban halmozottan 
fordul elfordul elıı ememéésztsztııszervi daganat, egyszer szervi daganat, egyszer ööt napos t napos 
kkúúrráát megelt megelıızzéésre ajsre ajáánlott fnlott féél l éévente vvente véégezni. gezni. 



SzemSzeméélyes ismerlyes ismerııssööm m áállandllandóó hasmenhasmenééssel ssel 
kküüszkszkööddöött, olyannyira, hogy nem tudta tt, olyannyira, hogy nem tudta 
elhagyni lakelhagyni lakáássáát, rt, röövid idvid idııre sem. re sem. 
GastroenterolGastroenterolóógiaigiai teljes kivizsgteljes kivizsgáállááson vett son vett 
rréészt. Ott elvszt. Ott elvááltozltozáást nem talst nem talááltak ltak 
szerencsszerencséére. Utre. Utáána kezdte fogyasztani na kezdte fogyasztani 
napjnapjáában egyszer a ban egyszer a suspensiotsuspensiot. Em. Eméésztsztéési si 
problprobléémmáája rendezja rendezııddöött. tt. ÉÉletmletmóódjdjáában ez ban ez 
gygyöökeres vkeres vááltozltozáást jelentett. st jelentett. 

HozzHozzáászszóóllááskor kskor kéérem, hogy aki ismeri a rem, hogy aki ismeri a 
szuszpenziszuszpenzióót, tapasztalatait meg tudja velt, tapasztalatait meg tudja velüünk nk 
osztani, kosztani, kéérem mondja el! Elrem mondja el! Elııre is kre is kööszszöönnööm.m.



FelhasznFelhaszn áált szakirodalomlt szakirodalom

•• Dr. Dr. RozgonyiRozgonyi Ferenc: HFerenc: Hááziorvosi ziorvosi éés s 
jjáárróóbetegbeteg--szakorvosi mikrobiolszakorvosi mikrobiolóógiai giai 
gyorsdiagnosztika 1. kgyorsdiagnosztika 1. köötet Bakteritet Bakteriáális lis 
fertfertıızzéések diagnosztiksek diagnosztikáája 9. oldalja 9. oldal

•• DorothyDorothy I. I. SlaterSlater: : AnAn AtlasAtlas ofof MedicalMedical
MicrobiologyMicrobiology ((áábrbráák)k)

•• Dr. BDr. Báán n ÉÉva: Jegyzet a mikrobiolva: Jegyzet a mikrobiolóógiai giai 
laboratlaboratóóriumi szakasszisztensek rriumi szakasszisztensek réészszéére re 
(t(tááblbláázat)zat)



KKööszszöönnööm megtisztelm megtisztelıı figyelmfigyelmüüket!ket!


