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1. BEVEZETÉS 

1.1 BEVEZETŐ 

A borok finom összetételének kialakítása, egy sok komponensből álló, rendkívül 

komplex rendszer összehangolásával valósulhat meg. Ez a komplex rendszer, bizonyos 

törvényszerűségekre vezethető vissza. Ezeket a törvényszerűségeket megismerve, majd 

kihasználva próbáljuk a boraink minőségét optimális irányba terelni. Természetesen minden 

láncszem még máig sem ismert, azonban a tudományos kutatások egyre több eredménnyel 

járulnak hozzá a borászat és a kapcsolódó tudományterületek ma is tartó fejlődéséhez. 

Jelenlegi elektronikus tananyagunkban a borok előállításának egyik legfontosabb 

pillérét, a borászati mikrobiológia területét szeretnénk hallgatóinkkal megismertetni, 

megszerettetni. Mikroorganizmusok nélkül nem lennének boraink, nem lenne borászat. 

Megfelelő, szelektált mikrobatörzsek nélkül pedig nem lennének minőségi boraink, habár 

fontos megjegyezni, hogy egy szelektált élesztőgomba törzs önmagában nem jelent garanciát 

a minőségi bor előállítására. Ahogyan mikrobák nélkül nincs bor, úgy nincs jó borász 

borászati mikrobiológiai ismeretek nélkül. E tudományterület jelentősége az utóbbi időben 

fölértékelődött, ugyanis a mikrobiológia ezen területe ismeretek széles skálájával gyarapodott. 

A borászati mikrobiológia tárgy keretein belül megpróbáltunk naprakész áttekintést 

nyújtani a borászati mikrobiológia legfontosabb tématerületeiről. A tananyag használható a 

felsőfokú szakképzésben, a főiskolai és az egyetemi képzésben egyaránt, természetesen az 

oktatók instrukcióinak megfelelően. A tananyag szintén hasznos áttekintést biztosíthat a 

gyakorlatban, valamint kutatási, oktatási intézményekben dolgozó szakembernek is. 

Természetesen elsődleges célunk, hogy a mikrobiológia ezen részterületének oktatásával 

hozzájáruljunk a borászok, és a borászathoz szervesen kapcsolódó szakterületek 

szakembereinek képzéséhez. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a tananyag összeállításánál 

figyelembe kell vennünk, hogy a borász hallgatók biológiai ismeretei meglehetősen nagy 

különbségeket mutatnak. Természetesen nem vihető el a tananyag az elemi ismeretek 

szintjéig, de bizonyos leckéknél utalásokat teszünk olyan irodalmakra, amelyekben az 

esetlegesen hiányzó ismeretek megtalálhatóak. Mindezek mellett a 2. leckében kizárólag 

borászati mikrobiológia képzésre történő mikrobiológiai alapozással foglalkozunk, hogy a 

hallgatók biológiai, mikrobiológiai ismereteit azonos szintre hozzuk. A borászati 

mikrobiológia számos szakterületet (virológia, bakteriológia, mikológia) ölel fel, és ezekre az 

alapokra építkezik, így elkerülhetetlen, hogy a hallgatók olyan szakkifejezésekkel 

találkoznak, amelyeket még nem ismernek. Ezeket a nehézségeket terveink szerint egy 

glosszárium segítségével kívánjuk áthidalni. 

Gyakorta ér minket a hallgatók részéről az a kritika, hogy „Miért kell nekünk ezt a sok 

mindent megtanulni?” Erre a legmegfelelőbb választ talán maga Louis Pasteur adta meg, aki  

1858-ban, a természettudományi kar dékánjává történő kinevezésekor a lille-i egyetemen 

tartott székfoglaló beszédében a következőket mondta: 

 

„Elmélet nélkül a gyakorlat csak a szokás ereje által irányított rutinmunka. Csak az 

elmélet képes felnevelni és fejleszteni a feltalálás szellemét.” 

 

Legyen ez egyben e tananyag mottója is! 

 

Bízunk benne, hogy hallgatóink sikerrel használják ezt a nappali, levelező tagozatos és 

távoktatási képzésre egyaránt szánt, nagy lelkesedéssel összeállított elektronikus tananyagot. 

Használatához kitartást, a vizsgákhoz sok sikert kívánunk! 



 

1.2 A KURZUS TARTALMI ÁTTEKINTÉSE 

 

A borászati mikrobiológia elektronikus tananyag 12 leckéből áll. Az első lecke 

„Bevezetést” jelent, ami szerzői bevezetőt követően, célkitűzés és követelmények részből, 

majd tanulási tanácsokból, továbbá a tananyag felépítését bemutató részből épül föl. Szintén 

az első lecke tartalmazza a borászati mikrobiológia történeti vonatkozásait is. Fölhívnánk a 

hallgatók figyelmét, hogy az első lecke végigolvasása is mindenképpen célszerű, ugyanis a 

tanuláshoz, továbbá a történeti áttekintéshez lényeges információkat kapnak. 

 

Az első leckét követően tíz lecke következik, ami szigorúan borászati mikrobiológiai és 

ahhoz szorosan kapcsolódó ismereteket tartalmaz. A leckékben (2. lecke – 11. lecke) a 

következő témacsoportokról lesz szó: 

 

Élesztőgombákról szóló rész: 

 

1. lecke: Bevezetés. Féléves kurzus áttekintése. Tanulási útmutató. Történeti áttekintés. 

2. lecke: Vírusok, baktériumok általános jellemzőinek bemutatása. 

3. lecke: A gombák általános jellemzőinek bemutatása. Taxonómiai alapfogalmak. 

4. lecke: Élesztők, élesztőszerű szervezetek morfológiája, taxonómiája. Élesztőgombák 

ipari jelentősége. Élesztőgombák szaporodása, életciklusa (genetikai háttérrel).  

5. lecke: Identifikáció, klasszifikáció. Fajfogalom. Élesztőgombák élettani jellemzői. 

Cukor asszimiláción és fermentáción alapuló élesztőgomba identifikációs rendszerek. 

Molekuláris biológiai módszerek az élesztők tipizálásában, identifikációjában. 

6. lecke: Erjedési folyamatok biokémiája: Élesztők etanolos erjedése, élesztők 

malolaktikus fermentációja, borélesztők tejsavas erjesztése, glicerin-piroszőlősavas erjedés, 

ecetsav képződése az erjedés során, piroszőlősavból keletkező másodlagos termékek, 

nitrogénforrások lebontása. 

7. lecke: Élesztőgombák a borászatban. Élesztőgombák szaporodási dinamikája. A 

borászatban előforduló élesztőgombák főbb csoportjai, jellemzésük. 

8. lecke: A mustok erjedését befolyásoló tényezők (ökológiai vonatkozások). 

Borélesztők és vadélesztők (spontán erjedés és irányított erjedés). Fajélesztők, starterkultúrák 

jelentősége. Killer élesztők. Mikrobiológiai borérlelés. Élesztőderítés. Sherryzálás. 

Pezsgőgyártás mikrobiológiája. 

9. lecke: A szőlőn és a borászatokban megjelenő penészgombák. Szőlő rothadási 

folyamatai. Mikotoxinok és jelentőségük.  

10. lecke: A must és a bor baktériumai. Tejsavbaktériumok. Homo- és heterofermentatív 

tejsavas erjedés. Malolaktikus fermentáció. Ecetsav-baktériumok. Ecetsavas erjedés 

biokémiája. Patogén, fakultatív patogén baktériumok és a borok. 

11. lecke: Borbetegségek. Pincegazdasági higiénia. A palackozás higiéniája. Szűrés. 

Borászati biotechnológia (screening, törzsnemesítés, GM szervezetek stb.). 

 

Az összes leckét ellenőrző kérdések és két ellenőrző teszt követi, amelyekben a 

hallgatók begyakorolhatják az adott lecke legfontosabb, súlyponti kérdéseit. A tesztek jó 

visszajelzést adnak az adott lecke elsajátításának mélységéről. 



 

A 12. lecke a félév során megbeszéltek, megtanultak összefoglaló áttekintését mutatja 

be. Ebben a leckében lehetőség lesz a hallgatók felmerülő kérdéseinek megvitatására, az 

ismeretek rögzítésére. 

 

A leckékhez sokféle médiaelemet próbálunk használni, a könnyebb áttekinthetőség, 

érthetőség, tanulhatóság kedvéért. A leckéket követően glosszárium segíti a problematikusabb 

szakkifejezések megértését. Szintén megtalálhatóak lesznek azok az irodalmak, amelyek 

segítségével a borászati mikrobiológia válogatott fejezeteit összeállítottuk. Az 

irodalomjegyzékben szereplő irodalmak sok segítséget nyújthatnak azon hallgatók számára, 

akik a leírtaknál bővebb ismeretekre kívánnak szert tenni, vagy borászati mikrobiológia 

témában kívánnak szakdolgozatot írni vagy TDK munkát folytatni. 

1.3 CÉLKITŰZÉSEK, KÖVETELMÉNYEK 

Fő célkitűzésünk volt, hogy olyan borászati mikrobiológia elektronikus tananyagot 

állítsunk össze, amely didaktikailag, tartalmilag és médiaelemeivel szolgálja az Ma, Ba és 

felsőfokú szakképzésben tanuló hallgatók felkészülését nappali, levelező és távoktatási 

képzési formákban egyaránt. 

 

További célok: 

- Egy átfogó, didaktikailag jól felépített tananyag összeállítása, amely hozzásegíti a 

hallgatókat a hatékonyabb tanuláshoz, az információk emlékezetben tartásához és a 

gyakorlati alkalmazásokhoz. 

- Jelentős szakmai tartalommal rendelkező, ugyanakkor lényegre törő oktatási anyag 

összeállítása, amely érinti a szőlészeti és részletesen átfogja a borászati mikrobiológia 

legfontosabb kérdésköreit. 

 

A borászati mikrobiológia tárgy leckéinek elsajátítását követően a hallgatók a félév 

végén kollokviumi jegyet kapnak. Az oktató a rendszerben áttekinti, hogy a hallgató hányszor 

lépett be a tananyagba, hány tesztet töltött ki és milyen sikerrel oldotta meg a feladatokat. A 

teljes tananyag elsajátítását követően a hallgatók félév végén vizsgatesztet fognak írni. A 

vizsgateszt eredményei objektíven értékelhetők és kizárólag a megszerzett tudást mérik. A 

félév végi jegyek megszerzéséhez minimum 50 %-os teljesítményt kell a hallgatónak elérni. 

1.4 TANULÁSI TANÁCSOK 

 

A borászati mikrobiológia elektronikus tananyag a következő felosztást követi: 

 

LECKE 

1. Célkitűzés 

2. Tartalom 

3. Tananyag kifejtése 

4. Összefoglalás 

5. Önellenőrző kérdések 

6. Tesztkérdések 

 

A diákok egyik fő problémája a tanulás, a másik problémája pedig az emlékezetben 

tartás. Természetesen nem lehet minden információt egy életen át, az elsajátítás legmagasabb 

szintjén emlékezetben tartani. Sokszor a vizsga utáni héten a hallgatók már alig emlékeznek 

az elsajátított tananyagra, ami részben érthető a felsőoktatási „taposómalom” miatt. Jön egy 

akadály, egy vizsga, leküzdik és már a következő vizsgára készülnek és a korábban elsajátított 



 

tananyag erőteljesen megkopik. A felejtés minden ember számára természetes dolog, azonban 

ha a tananyagot logikailag, összefüggéseiben sikerül elsajátítani, akkor sokkal több 

ismeretünk marad meg. Nagyon fontos, hogy az összefüggések maradjanak meg a 

gondolataikban, ne a részletek. Sajnos a hallgatók gyakran extra erőfeszítéseket tesznek a 

részletek elsajátítására, azokat memorizálják, a vizsga után pedig elfelejtik. Így sajnos a 

befektetett energia nem térül meg, márpedig fölöslegesen senki sem szeret dolgozni. 

Lényegében a cél az lenne, ha a hallgatóknak az összefüggések maradnának meg 

emlékezetükben, nem pedig a részletek, és ez tulajdonképpen a részletek felidézését is 

megkönnyítené.  

 

Lehet, hogy igaz az a mondás, hogy minél többet olvasok egy tananyagot, annál jobban 

emlékszem majd a tartalmára. A pszichológusok ezt nem tartják ésszerű tanulási módszernek. 

Kevesebb kín árán több eredményt lehet elérni a következő módszerrel. 

 

Egy olyan modern oktatási elektronikus tananyag, mint amilyet most is olvas a hallgató, 

még kevésbé tesztelt azokra a módszerekre, amelyek segítségével a tananyag optimális 

elsajátítása megoldható. Így nem tudunk pontos receptet adni a leghatékonyabb tanulási 

módszerre vonatkozóan, azonban mindenképpen célszerűnek tartjuk a következők 

megfontolását: 

 

– Mielőtt hozzákezdene tanulni, mindenképpen olvassa el a teljes borászati mikrobiológia 

tananyag tartalmát, tartalomjegyzékét és hierarchiai tagozódását. Ezzel kialakul minden 

hallgatóban egy kép, hogy miről fog tanulni a félév során. 

– Mielőtt hozzákezdene az adott lecke, fejezet átolvasásához, először nézze át, hogy miről 

szól. A jelenlegi elektronikus tananyag minden leckéje elején találnak egy „célkitűzés” és 

„tartalmi összefoglaló” részt. Ezeket olvassa el, majd nézze át a „tananyag kifejtése” rész 

fő fejezetcímeit, majd alfejezetcímeit. Ezzel kialakul az adott leckére vonatkozó vázlat. 

– Csak akkor kezdjék el a részletek átolvasását, amikor azok már automatikusan 

illeszkednek egy összefüggő, logikai képbe, rendszerbe. Így az összefüggések maradnak 

meg az emlékezetben, nem a részletek. Nincs értelme annak, hogy leülnek és 

végigolvassák a leckét vagy fejezetet, és megkísérlik a részletek emlékezetben tartását, 

memorizálását. Egyetlen tankönyv sem ebből a célból készült és a vizsgán mi sem ezt 

várjuk el. Ha először a részletekre koncentrál, az „megóvja” a hallgatót az összefüggések 

meglátásától, a lecke, a tananyag egészének áttekintésétől.  

– A bonyolult részletek megértését segít elkerülni az egyszerű jegyzetelés, jegyzetkészítés. 

A gondos jegyzetkészítés segít elkerülni a rossz tanulási szokásokkal járó erőfeszítést. 

Hiába a modern elektronikus tananyag, a tanulás hagyományos, jól bevált formáival nem 

kell szakítani. Szintén készítsünk gondos jegyzetet mindarról, amit különösen szeretnénk 

emlékezetünkbe vésni. 

– A megtanultak rögzítésében, ismétlésében segítségükre lesz az adott lecke tananyagát 

követő „összefoglalás”. Az összefoglalást követően próbáljanak meg válaszolni az 

„önellenőrző kérdésekre”. Amikor úgy érzik, hogy az adott leckét sikerült elsajátítani, 

mindenképpen töltsék ki az adott leckéhez tartozó „teszteket”. 

 

Az aláhúzások, kiemelések, széljegyzetkészítés sajnos az elektronikus tananyagokban 

kevésbé megvalósítható, azonban előnyére szól az ilyen tananyagoknak többek között a 

tanulást könnyítő médiaelemek megléte. Kiemelések, aláhúzások a saját maguk számára 

készített jegyzeteikben mindenképpen hasznosak lehetnek. 

 



 

Bízunk benne, hogy a helyes tanulási szokások elsajátításával a tanulás nem 

lidércnyomás lesz, hanem főként szórakozás, ha kellő szakmai motivációval, érdeklődéssel 

párosul. Mindenképpen arra szeretnénk buzdítani a hallgatókat, hogy ne a félév végi jegyért, a 

tanár vagy a szülők kedvéért tanuljanak, hanem szakmájuk iránti szeretetből, elhivatottságból, 

saját tudásvágyukból. Előfordulhat, hogy kis balszerencse okán a befektetett energiát nem 

mindig tükrözi a félév végi jegy. Ebben az esetben soha ne keseredjenek el, nem a jegy a 

lényeg, hanem a tudás, ami a jövőben még fejleszthető, és a szakma szeretete. Az életben 

előfordulhat, hogy a tanár nem szimpatikus a hallgatóknak, és rányomja a bélyegét a tárgyhoz 

való viszonyulásukra is. Próbálják a tanárt és hóbortjait „túlélni” és a szakmát tanártól, jegytől 

függetlenül szeretni, tudásukat elmélyíteni. A borászati mikrobiológia talán nem a 

legkönnyebb tantárgy, de csodálatos, lenyűgöző világba kalauzolja a hallgatókat. Ha megértik 

az összefüggéseket, megtanulnak gondolkodni, nem csak mechanikus rutinmunkára, hanem új 

dolgok felmutatására is képesek lesznek a mindennapi életben és a borászati gyakorlatban 

egyaránt. 

1.5 BEVEZETŐ TANANYAG KIFEJTÉSE 

 

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

 

Mivel kollégáink több elektronikus tananyag keretében foglalkoznak a szőlészeti, 

borászati tudományok történetével, valamint kultúrával és vallással való kapcsolatával, így a 

borászati mikrobiológia kapcsán kizárólag szinte csak a mikrobiológiai, biotechnológiai 

vonatkozásokra térünk ki. 

 

A borászati mikrobiológia tapasztalati vonatkozásokban olyan hosszú múltra nyúlik 

vissza, mint a borkészítés maga. Több évezreddel ezelőtt is azt tapasztalták, hogy a mustok és 

más cukortartalmú levek „forrnak”. Azt, hogy ezt pontosan milyen mikroorganizmusok 

okozzák, természetesen nem ismerték.  

 

A XV. században Basilius Valentinus a must erjedését tisztulási folyamatnak tekintette, 

amelynek befejeztével az általa „faeces vini”-nek nevezett borseprő az edény aljára 

leülepedik.  

 

Becker a XVII. század közepén már megkülönbözteti az erjedést a rothadástól, amelyek 

közül az erjedés az anyagot javítja, a rothadás pedig megrontja. Különbséget tesz szeszes és 

savanyú erjedés között. 

 

A borászati mikrobiológiáról lényegében az első mikroszkóp felfedezése után 

beszélhetünk. A mikroszkóp első tökéletesítőinek egyike Anton van Leeuwenhoek (1632-

1723) az első bormikrobiológus is volt, mert a különböző borok üledékét megvizsgálva 

borkőkristályokat, élesztősejteket, penészgomba micéliumok rajzát közölte. Ebből az időből 

származik az első erjedésre magyarázatot kereső elmélet is, amelyben a cukor elbomlását az 

anyag belső rezgéseire vezette vissza.  

 

1789-ben Lavoisier megállapította, hogy alkoholos erjedéskor a cukorból etil-alkohol 

és szén-dioxid keletkezik kémiai átalakulás során. 1810-ben Gay Lussac pedig felállította az 

erjedés mennyiségi egyenletét. Thenard 1803-ban felvetette, hogy az erjedést élesztők 

okozzák, Berzelius pedig 1836-ban az erjedésben katalitikus tevékenységet tételezett fel. Az ő 

munkájuk nyomán alakult ki az alkoholos erjedés vitális elmélete, amely során 1837-41 

között a francia Cagniard de la Tour, valamint a német Schwann, Kützing, Mitscherlich 



 

meghatározták az élesztőgombák „növénytani” bélyegét, szerepüket az etanolos erjedésben, 

míg Meyen a Saccharomyces nemzetségnévvel, azaz „cukorgomba” névvel látta el őket. A 

vitális elmélet fejlődését Liebig hátráltatta kémiai szemléletmódjával, míg Louis Pasteur 

1857-ben végérvényesen bebizonyította az élesztők szerepét az alkoholos erjedésben. Mivel 

Pasteur munkássága alapvető jelentőségű a mikrobiológiában és a borászati 

mikrobiológiában, így róla, munkájáról részletesebben megemlékezünk. 

 

Louis Pasteur 

 

1. kép  

Louis Pasteur (Dole, 1822. december 27. – Villeneuve-L'Étan, 1895. szeptember 28.) 

francia mikrobiológus és kémikus, aki az orvostudomány történetének talán legfontosabb 

egyéni alakjaként ismert, mint a mikrobiológia, az immunológia és a járványtan megalapítója. 

A doktori cím elnyerése után kezdetben kémiai problémákkal foglalkozott. A 

borkősav optikai izomerjeiről tett felfedezése már huszonhat évesen neves kémikussá tette. A 

krisztallográfián alapuló kutatásai a sztereokémia kezdetét jelentették. Elsőként állított elő 

borkősavból raceménsavat 1853 júniusában. 

Észrevette, hogy a borkősav egyik sóját, ha melegíti, akkor zavarossá válik, erjedni 

kezd. Ezek a felismerések az erjedés és bomlás felé fordították Pasteur figyelmét. 1857-ben 

felfedezte a tejsavas erjedés mikrobáit. 1860-ban bebizonyította, hogy az élő szervezetben 

szerepet játszó molekulák aszimmetrikusak, s a rothadási folyamatokat a levegőből bejutó 

mikroorganizmusok okozzák. Pasteur ezzel a megállapításával az ősnemzés elméletét is 

tagadta (ősnemzés: élő szervezet képződése élettelen anyagból, belső fizikai és kémiai erők 

hatására). 

Megállapította, hogy a jól erjedő répalében „gömböcskék”, a „betegben” pedig kis 

„pálcikák” vannak. Ezáltal arra a felismerésre jutott, hogy néhány mikroorganizmus az 

emberekben és az állatokban is nemkívánatos anyagokat és hatásokat hozhat létre. A 

kórokozó baktérium elméletről korábban már másoknak is voltak hipotézisei (Girolamo 

Fracastoro, Friedrich Henle), de Pasteur igazolta számos kísérlettel és szemléltető előadással 

a teória helyességét. Innen már logikusan adódott a következtetés, hogy az ártalmas 

baktériumok bejutását kell megakadályozni az emberi szervezetbe. Ezért kidolgozott egy 

módszert, a pasztőrözést, mellyel az italokban található bizonyos mikroorganizmusok 

elpusztíthatók. Ehhez a kiindulási pontot az adta, amikor 1864-ben rájött, hogy a sör és a bor 

bomlási folyamatai megállíthatók 45-65 °C-ra való melegítéssel. Pasteur ezért fontosnak 

tartotta, hogy az orvosok antiszeptikus eljárásokat alkalmazzanak. Ennek hatására vezette be 

ezeket Joseph Lister a sebészeti, valamint Semmelweis Ignác a szülészeti gyakorlatba. 



 

Az almasavas, az alkoholos és a vajsavas erjedést tanulmányozva felfedezte, hogy a 

különböző erjedéseket különböző „fermentumok” váltják ki. A vajsav baktériumok 

felfedezésével, s annak felismerésével, hogy az oxigén elpusztítja őket, és ezzel az erjedési 

folyamat is megáll, Pasteur bebizonyította, hogy vannak olyan élőlények, amelyek 

létezésükhöz nem igényelnek levegőt. Ily módon mutatta ki az anaerob mikrobákat, és ennek 

alapján állította fel a csírák non-spontaneitásról szóló elméletét. Munkássága alapvető a 

borászati mikrobiológiában, az erjedési melléktermékekre, az oxigén szerepére az alkoholos 

erjedésre (Pasteur-effektus), a borbetegségekre, a csírátlanításra (pasztőrözés) tett fontos, 

nagyrészt még ma is helytálló megállapításokat. 1866-ban megjelent „Etudes sur le vin” 

című munkája a mikrobiológiai kutatásainak összefoglalása és újabb kutatások megindítója 

volt. (Magyar vonatkozások tekintetében Preysz Móriczról jelentős, de kevésbé ismert tény 

az, hogy néhány évvel Pasteur felfedezése előtt javasolta a bor felmelegítését stabilizálás 

céljából!) 

A fertőző betegségekkel 1865-ben, a selyemhernyókat pusztító járvány alkalmával 

kezdett foglalkozni. A járványt okozó szemcsekórral kapcsolatos kutatásai 1870-ben vezettek 

eredményre, amikor megtalálta a betegség két kórokozóját (Pebrine és Flacherie). A peték 

összegyűjtésének szükségességére rámutatva megmentette a lyoni selyemipart a 

tönkremeneteltől. 

Számos infektív mikroorganizmust (Staphylococcus, Streptococcus) azonosított. A 

medicina szempontjából legjelentősebbek a lépfene kórokozójával (anthrax) foglalkozó, 

1877-ben írt tanulmányai, melyekben kimutatta, hogy a betegséget egy különleges 

baktériumfaj okozza. Annak, hogy a kórokozó legyengítésével védőoltást, vakcinát is 

előállított, a jelentősége még nagyobb. 1879-ben, Chamberlanddal és Roux-val együtt a 

baromfikolerát tanulmányozva, a megelőző szeroterápia elvét dolgozta ki. 

Pasteurnek a legnagyobb hírnevet hozó eredménye azonban az addig rettegett 

betegség, a veszettség elleni oltóanyag kifejlesztése volt. 1881-ben kezdte meg Roux-val 

közösen az ezirányú kutatásokat és 1885-ben sikerült a vakcinát előállítania. 

A krisztallográfia, az immunológia, az ipari és orvosi mikrobiológia területén egyaránt 

óriási eredményeket ért el. 

 

Liebig kémiai szemléletmódja biztosította az alapot az erjedési folyamat enzimológiai 

vizsgálatához. Először 1858-ban Traube feltételezte, hogy az erjedés az élesztősejtekben 

jelen levő élettelen anyag, fermentum hatására következik be. Buchner tovább fejtegette az 

enzimes folyamatok jelentőségét. Erjedést idézett elő kvarchomokkal eldörzsölt élesztőkből 

elkülönített, élő sejtet nem tartalmazó lével, és az erjedést előidéző, általa még egy enzimnek 

tartott fermentumot zimáznak nevezte el. Elméletének továbbfejlesztése vezetett a mai 

cukorbontási sémák kialakulásához, a borászati biokémiához. 

 

Az 1800-as évek végén Müller-Thurgau fontos megállapításokat tett a nemes 

rothadásra, a must erjedésre, valamint a borbaktériumok tevékenységére vonatkozóan. 

Osterwalder-ral együtt adta ki a biológiai almasav-bontásra vonatkozó munkáját. 

 

Hansen elsőször készített és alkalmazott tiszta tenyészetű élesztőt a söriparban. Ennek 

alapján Wortmann 1892-ben kezdte meg a borélesztők gyakorlati tulajdonságainak 

vizsgálatát, majd kezdeményezte a jó tulajdonságokkal rendelkező tiszta tenyészetű törzsek, 

az ún. starterek gyakorlati alkalmazását. Magyarországon a borélesztők gyűjtését, 

tulajdonságainak vizsgálatát és szelektált törzsek használatát Requinyi Géza kezdte meg, 

majd Soós közreműködésével folyatta a munkát. Munkásságuk során több mint 80 kedvező 

borászati tulajdonsággal rendelkező, hazai borvidékekről származó élesztőt izoláltak. Ezeket 



 

1907-ben használták is. Soós kutatási eredményei hasznosak a borbakteriológia és 

borecetgyártás területén is. 

 

A XX. század második felében a biotechnológia, rekombináns DNS technika 

fejlődése újabb lehetőséget adott a borászati mikrobiológia fejlődésének is. Lehetővé váltak a 

hagyományos törzs screening mellett a tudatos keresztezések, transzgének bejuttatása a 

sejtekbe (transzformáció) stb. A borászati biotechnológia óriási ismeretanyagát egy újabb 

kurzus keretein belül lenne lehetőség ismertetni, így a mikrobiológia tananyagban csak 

érinteni fogjuk a fontosabb módszereket. 

1.6 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

Ki volt a mikroszkóp első tökéletesítője, aki egyben a borok üledékének vizsgálatával 

mikroorganizmusokat is megfigyelt? 

Milyen kémiai és mikrobiológiai érdemei vannak Louis Pasteur-nek? 

Magyarországon kiknek a nevéhez fűződik az első élesztőstarterek alkalmazása? 



 

2. VÍRUSOK, BAKTÉRIUMOK 

2.1 CÉLKITŰZÉS 

 

1. Áttekintő képet adunk a borászati (és szőlészeti) munkához szervesen kapcsolódó, két 

fontos mikrobacsoportról: a vírusokról és a baktériumokról. 

2. Mivel a hallgatók tanegységei között nem szerepel általános mikrobiológiai ismereteket 

biztosító kurzus a borászati mikrobiológiát megelőzően, így célunk, hogy olyan 

alapismereteket adjunk közre, amelyek általános rálátást biztosítanak a legfontosabb 

mikrobacsoportokra. 

2.2 TARTALOM 

A második (és harmadik) leckében azokat a mikrobiológiai alapismerteket foglaltuk 

össze, amelyek a további leckék megértéséhez elengedhetetlenek. Mivel hallgatóink nem 

vesznek részt alapozó általános mikrobiológiai képzésben, így ezeket az alapvető ismereteket 

egy-két leckében kell bemutatnunk. Természetesen 2-3 szemeszter tananyagát meglehetősen 

nehéz egy-két leckében bemutatni, de a legfontosabbakra mindenképpen kitérünk. A 

következőkben tárgyalandó alapismeretek nélkül a borászati mikrobiológia további fejezetei 

nem lesznek érthetőek, így mindenképpen javasoljuk a hallgatóknak a 2. és 3. lecke alapos 

elsajátítását. A későbbi leckék során már ezekre az ismeretekre fogunk építeni. 

A második leckében érintőleges áttekintést nyújtunk a szőlészetben és borászatban 

előforduló két fő mikrobacsoportról, a vírusokról és baktériumokról, a 3. leckében pedig a 

gombákkal és a rendszertani alapokkal ismerkedhetünk meg. Természetesen ezeknek a 

csoportoknak a részletes áttekintése nem lehet célja a jelenlegi tananyagnak, ugyanis ezek 

általános ismertetése egy-egy féléves virológiai, bakteriológiai és mikológiai kurzus anyagába 

illeszthető be. Ebből kifolyólag, a jelenlegi leckében kizárólag a szőlészeti, borászati 

mikrobiológia témaköréhez szorosan kapcsolódó rövid alapozó áttekintést adunk ezekről a 

csoportokról.  

2.3 TANANYAG KIFEJTÉSE 

 

I. SZŐLÉSZETBEN ÉS BORÁSZATBAN ELŐFORDULÓ 

MIKROBACSOPORTOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A továbbiakban ezen élőlénycsoportok ismertetésére térünk ki. 

 

  

Szőlészetben és borászatban előforduló nagyobb 

mikrobacsoportok 

1.1.1 Vírus

ok 
Baktéri

umok 

Go

mbá
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II. VÍRUSOK FONTOSABB JELLEMZŐI 

 

Vírusoknak nevezzük a legkisebb ismert mikroorganizmusokat, méretük körülbelül 20 

és 400 nanométer közötti (elektronmikroszkóppal láthatók). Nevük a latin virus, azaz 

„méreg” szóból ered. Élő és élettelen anyagra egyaránt jellemző sajátosságokkal 

rendelkeznek. Paraziták, önmagukban nem mutatnak életjelenségeket, nincs anyagcseréjük, 

önálló mozgásra képtelenek. A vírusok – ha nagyon leegyszerűsítve szemléljük őket - két fő 

részből épülnek föl: egy fehérjeburokból (kapszid) és a benne található örökítőanyagból 

(DNS vagy RNS). Élő anyagként csak gazdaszervezetben, annak folyamatait felhasználva 

viselkednek. Egy vírus megfelelő sejtbe jutva, annak működését módosítva több százezer 

példányban is lemásolhatja magát, ezzel a gazdaszervezet megbetegedését, károsodását 

okozva. Az új vírusok felgyülemlenek a sejten belül, ami egy idő után felreped és az esetek 

többségében elpusztul. Számos élőlénynek vannak vírusai, például a szőlőnek, 

élesztőgombáknak vagy a baktériumoknak. A gombák vírusait mikovírusoknak, a 

baktériumokat fertőző vírusokat bakteriofágoknak nevezzük. 

 

Ha a vírusokat szeretnénk definiálni, a következő meghatározás általában érvényes 

rájuk: A vírus nem sejtes fertőző ágens, amely csak élő, fogékony sejtekben képes 

replikálódni. (A mikrobiológia története során számos vírusdefiníció látott már napvilágot.) 

 

A vírusok megjelenési formái: 

 

- Virion: Sejten kívüli vírusrészecske, amely életjelenséget nem mutat, akár 

kikristályosítható. 

- Vegetatív vírus: Az élő sejten belüli vírus, azaz a replikatív (szaporodó) formája a 

vírusnak. 

 

A viroid 

 

A viroidok a vírusoknál kisebb „fertőző” RNS molekulák, fehérjék nélkül (azaz 

szubvirális ágensek). Csak növényi gazdákban fordulnak elő, és a vírusfertőzéshez hasonló 

tüneteket váltanak ki. 

 

A vírusok vázlatos felépítése 

 

- Örökítőanyag (DNS vagy RNS). 

- Kapszid (fehérjeburok): A vírus nukleinsavát körülvevő fehérjeburok, ami kis 

fehérjeegységekből, az ún. kapszomerekből épül föl. A fehérjeburok geometriája 

határozza meg a vírusok alakját, szimmetriaviszonyait. 

- Nukleokapszid: A kapszid és az örökítőanyag szerkezeti kapcsolatára utaló együttes 

megnevezés. 

- Envelop (peplon, lipid burok, külső burok): Egyes vírusokat a gazdasejtből származó lipid 

természetű burok veszi körül, ami megkönnyíti az újabb gazdasejt fertőzését. A peplon ún. 

peplomerekből épül föl. 

- Egyéb alkotóelemek: enzimek, core proteinek, szénhidrátok, lipidek stb. 

 



 

 

2. kép A kubikális, helikális és peplonos vírusok vázlatos felépítése 

 

A vírusok alakja 

 

- A kubikális vagy köbös vírusok fehérjeburka teljesen szabályszerű, húsz egyenlő oldalú 

háromszöglap által határolt alakzat (ún. ikozaéder). A háromszög csúcsain pentamer 

(penton), a lapjain és élein hexamer (hexon) fehérjék (kapszomerek) találhatók. A 

nukleinsavon core proteinek („magi” fehérjék) találhatók, amelyek biztosítják a 

vírusgenom kondenzált formában tartását. Egyes vírusoknál a pentonokon ún. fiberek, 

azaz gömbszerű végekkel ellátott fehérjeszálak láthatók. A kubikális vírusokra egy 

viszonyszám jellemző, melyet triangulációs számnak neveznek. Ez víruscsoportokra 

jellemző. Ilyen szerkezetűek a herpesz vírusok, a bárányhimlő vírusa stb.  

 

3. kép Húsz háromszöglap által határolt, ún. kubikális vírus vázlatos felépítése 

 

- Helikális: A helikális vírusok külső fehérjeburka csigavonalban, spirálisan helyezkedik el 

az örökítőanyag körül. Ezeknek a vírusoknak hossztengely körüli szimmetriájuk van. 

Ilyen például a dohánymozaik-vírus. Elektronmikroszkópos képen pálca vagy fonál alakú 

a virion. 

 



 

 

 

4. kép A helikálisan elhelyezkedő nukleokapszid 

www.brooklyn.cuny.edu/.../C4b/C4b_assembly.html 

 

- Binális (kettős szerkezetű) vírusok: Kubikális szerkezetű „feji” és helikális „farok” 

részből állnak, amelyhez fehérjeszálak kapcsolódnak. Ide tartoznak a bakteriofágok 

(baktériumok vírusai). 

 

5. kép Bináris vírus, a bakteriofág felépítése 

http://learnsomescience.com/class-notes/foothill-college/bio-41/viruses-viroids-and-

prions/ 

 

- Komplex, a fentebb említett szimmetria viszonyokkal nem rendelkező, be nem sorolható 

vírusok: pl. Pox-vírusok. 

 

www.brooklyn.cuny.edu/.../C4b/C4b_assembly.html


 

 

6. kép Egy Pox-vírus bonyolultabb szerkezeti felépítése 

www.mpi-magdeburg.mpg.de/.../1088/1104/1105b 

A vírusok (DNS vagy RNS) örökítőanyagát a következőképpen lehet csoportosítani: 

 

Vírusok örökítőanyaga lehet: 

- DNS; 

- RNS; 

- DNS és RNS (a fejlődési ciklusuk stádiumától függően). 

 

Örökítőanyag szerkezete: 

- Lineáris (hosszú, két véggel rendelkező); 

- Cirkuláris (gyűrű alakú, zárt); 

- Szegmentált (több különálló részből álló). 

 

Örökítőanyag szálainak száma: 

- Szimpla szálú; 

- Dupla szálú; 

- Kétszálú, helyenként egyszálú szakaszokkal. 

 

Örökítőanyag szálának polaritása (+ sense, - antisense): 

- Pozitív sense (+) = pozitív polaritású; 

- Negatív sense (−) = negatív polaritású; 

- Ambisense (+/−) = pozitív és negatív polaritású szálat is tartalmaz. 

 

 

A vírusmultiplikáció főbb szakaszai 

 

A vírusok vegetatív ciklusa a virion gazdasejten történő megtapadásával kezdődik, és 

az érett virion gazdából történő kiszabadulásával ér véget. Az ún. szintetikus folyamatok (az 

eklipszia állapota) sokszínűségét a vírusok genomszerveződési különbségei biztosítják. Most 

egy általános sémán követjük nyomon egy vírus fertőzésének folyamatát.  

www.mpi-magdeburg.mpg.de/.../1088/1104/1105b


 

A következő leckék során a borászati mikrobiológiában fontosabb szerepet játszó 

szőlőnövényt betegítő vírusokról, bakteriofág vírusokról és az élesztőgombák ún. 

mikovírusairól lesz szó.  

 

1. Adszorpció – a virion megtapadása a kompetens gazdasejt receptor helyein 

2. Penetráció – a vírusok gazdasejtbe történő bejutása 

 

A növényi vírusok a megtapadás, majd a bejutás tekintetében passzívak. A növény 

vastag kutikuláján és a szilárd cellulóz tartalmú sejtfalán a vírusok nem tudnak megtapadni és 

átjutni. A növényeknél így fizikai sérülés (rovarrágás, jégverés, agrotechnikai műveletek stb.) 

nyithat utat a fertőzésnek. A növényi vírusfertőzések további lehetséges okai lehetnek az ún. 

vektorok, mint például a rovarok (kabócák, levélbolhák stb.), fonálférgek, sőt akár gombák 

stb. Az ízeltlábú vektorok hordozzák a növényi vírusokat és a szájszerveik segítésével, a 

növény szúrása idején juttatják a növénybe. A kertészet, agrárágazat, szőlészet területén óriási 

jelentősége van a vektorok elleni kémiai, biológiai vagy integrált védekezésnek. 

Néhány példa az adott szőlővírust hordozó vektorokra. 

- Szőlő fertőző leromlása („fanleaf disease”), amelyet a Grapevine fanleaf virus (GFLV) 

okoz – Xiphinema index és X. italica (dagger nematode) fonálféreg a vektora. 

- Szőlő krómmozaikja („grapevine chrome mosaic”, melyet a Grapevine chrome mosaic 

virus (GCMV) okoz - Xiphinema index fonálféreg a vektora. 

- A szőlő tőkesatnyulása betegséget az Arabis mosaic virus (AMV) okozza – Xiphinema 

coxi, X. diversicaudatum fonálférgek a fő vektorok. 

- „Yellow vein disease”, amelyet a Tomato ring spot virus (TomRSV) okoz – Xiphinema 

americanum a fő vektor. 

- Stb.  

 

Az előbbiek alapján elmondható, hogy a növényi gazdára az ún. „passzív fertőződés” a 

jellemző. A vírusfertőzés az egyes növényeken lehet mag eredetű, míg más növényeknél 

vegetatív részek terjeszthetik. A vírusfertőzésekhez jelentősen hozzájárulhat maga az ember 

is, pl. metszéssel, tetejeléssel, oltással, szemzéssel, dugványozással, vegetatív hajtásritkítással 

stb. 

A gombavírusok esetében a vírus terjedése ún. hifa-anasztomózisokkal történik. Az 

állati vírusok esetén pedig többféle penetrációs mechanizmus ismert. 

 

3. Uncoating - Vírusok sejten belüli dekapszidálódása 

 

A bakteriofágoknál ez a lépés hiányzik, ugyanis a baktériumsejt felszínén megtapadt 

virionból kizárólag az örökítőanyag jut be a sejtbe. Az egyéb vírusok esetében a nukleinsavat 

ki kell szabadítani a fehérjeburokból. A kapszid-leemésztődés gazdaenzimekkel történik. A 

dekapszidálódás eredményeképpen kiszabadul az örökítőanyag (DNS vagy RNS). 

 

4. Eklipszia – szintetikus események 

 

A vírusreprodukció jellegzetességei a vírusgenom sokszínűségéből erednek. 
Természetesen víruscsoportonként lényeges eltérések vannak, melyekre itt nem térünk ki, 

azonban a Crick-féle centrális dogma három lépése itt is érvényes: 1. DNS-replikáció (DNS-

szemikonzervatív megkettőződése), 2. transzkripció (DNS-ről történő RNS szintézis), 3. 

transzláció (RNS-ről történő fehérje szintézis). A vírusfunkciók megismerése azonban 

túlmutat e dogmán, így vannak csak vírusokban előforduló jelenségek is, mint: 4. RNS-



 

replikáció (dsRNS függő RNS-polimeráz; [-]ssRNS függő RNS-polimeráz), 5. reverz 

transzkripció (RNS-ről történő DNS-szintézis). 

A gazdasejt és a vírus dsDNS-einek funkciója elvben azonos. Az RNS a gazdasejtben 

mindig szimpla szálú (ss), mindig csak közvetít és DNS-ről íródik át. A vírusban az RNS (a 

DNS helyett) lehet a primer információhordozó molekula is, és képes lehet az önreplikációra 

is. 

 

Az eklipszia fázisában történik tehát: 

 

- A vírus örökítőanyagának a replikációja; 

- A vírust felépítő fehérjék szintézise (korai és késői fehérjék). 

 

 

5. Maturáció (érés) és assembly (összerendeződés) 

 

A szintetikus folyamatok különféle módon zajlanak le, de az összerendeződés - néhány 

specialitástól eltekintve - azonos elven nyugszik. A majdani virion strukturális elemei 

egymástól függetlenül keletkeznek, gyakran a gazdasejt különböző részeiben. Az 

összerendeződés egy ún. autokatalitikus folyamat során megy végbe. A szintetizálódott 

elemek közös helyre szállítódnak, és amikor megfelelő mennyiségben vannak jelen, megindul 

az ön-összerendeződés, a virion összeépülés. 

 

6. Kijutás 

 

Szintén számos mechanizmus ismert a vírusok között, ezek közül az ismertebbek az 

exocitózis, bimbózáshoz hasonló lefűződés, de gyakori a gazdasejt lízise (felszakadása). A 

növényi vírusok multiplikációjának hatására a gazdasejtek nekrotizálódhatnak 

(elpusztulhatnak), szétesnek (ez a növények ún. hiperszenzitív védekező reakciójának a 

következménye, ugyanis a növény a vírusfertőzés továbbterjedését ezzel próbálja 

megakadályozni). A megfertőzött növényi sejtből a vírusok képesek a plazmodezmákon 

(szomszédos növényi sejtek közötti vékony plazmahidak) át egészséges növényi sejteket is 

fertőzni. A nekrotizálódott növényi részekben maradó növényi virionok fertőzés 

szempontjából passzívak (hasonlóan a mikovírusokhoz). A fertőzött növényi sejtek nedveit 

szívogató vektorok (rovarok, atkák, fonálférgek stb.) is felvehetik a vírusrészecskéket, és 

egészséges növényt fertőzhetnek.  

A mikovírusok többsége csak hifa anasztomózis útján képes átjutni az egészséges 

sejtbe. Ez annyit jelent, hogy a gombafonalak sejtjeinek tartalma összeolvad (genetikai 

tényezők által meghatározott módon). A fertőzötté vált gombasejt általában nem 

nekrotizálódik, így továbbjutása csak szexuális vagy vegetatív sejtfúziók (mating) útján 

valósul meg. 

 

III. BAKTÉRIUMOK FONTOSABB JELLEMZŐI 
 

A baktériumok (Bacteria) egysejtű, többnyire pár mikrométeres (fénymikroszkóppal 

már látható) mikroorganizmusok. A baktériumok prokarióta (elősejtmagvas) szervezetek, 

tehát szemben az állatokkal, növényekkel, gombákkal, és más eukariótákkal (valódi 

sejtmagvas élőlényekkel), nincs sejtmagjuk és más membránnal határolt sejtszervecskéjük 

(sejtorganellum) sem a sejten belül. 

(Ámbár hagyományosan baktériumnak neveznek minden prokariótát, a tudományos 

nevezéktan az utóbbi pár évben megváltozott, miután molekuláris biológiai módszerekkel a 



 

prokariótákat sikerült két alapvetően eltérő felépítésű és származású csoportra különíteni. Ez a 

két domén az Archaea és a Bacteria.) 

 

Baktériumok alakja 

 

A baktériumok alakja nagy változatosságot mutat: 

 

Gömb alakúak (gyűjtőnéven coccus, ejtsd: kokkusz): Alcsoportjai:  

- egyesével álló coccus (Micrococcus);  

- diplococcus (Neisseria); 

- tetracoccus (Pediococcus); 

- sarcina (Sarcina); 

- streptococcus (Sterptococcus); 

- staphylococcus (Staphylococcus) és  

- egyéb coccoid formák. 

 

Pálcika alakúak (bacillus): Alcsoportjai:  

- rövid pálcák láncokban (Leuconostoc); 

- hosszú, vékony pálcák (Mycobacterium); 

- endospórás pálca (Bacillus, Clostridium); 

- szabálytalan alakú pálca (Corynebacterium) stb. 

 

Görbült alakú: Alcsoportjai:  

- vibrió (comma) (Vibrio); 

- spirillum (Spirillum); 

- spirochaeta (Spirochaeta) stb. 

 

Fonalas formák (Actimomycetes, Leptothrix). 

 

Egyéb:  

- sarjadzó baktérium (Rhodomicrobium); 

- csillag alakú függelékes baktérium (Ancalomicrobium); 

- nyeles baktérium (Caulobacter) stb. 

 

A baktériumok alakja és nagysága bizonyos kedvezőtlen körülmények hatására 

megváltozhat, így a megszokott sejtalaktól méretükben és alakjukban eltorzult formák 

jöhetnek létre. 

 

A baktériumsejt felépítése 

 

Egy baktériumsejt sematikus képét a következő ábra mutatja: 

 



 

 

7. kép Baktériumsejt felépítése 

http://micro.digitalproteus.com/morphology2.php 

 

Bakteriális citoplazma 

 

Az eukarióta citoplazmától homogénebb, ásványi sókból, vízből, cukrokból, 

fehérjékből, felépülő összetett anyag, mely kitölti a sejteket. Kolloid rendszer, vagyis nagy 

súrlódású, felületi feszültségű és rugalmasságú anyag. Nem tagolják belső membránok, nincs 

eukarióta típusú citoszkeleton (sejtváz), így belső plazmamozgás és mitózis sem. Nincsenek 

vakuólumok, sejtorganellumok. Előfordulnak a citoplazma-membrán általi 

membránbetűrődések (intracitoplazmatikus membrán), amely nagy felületet biztosít bizonyos 

biokémiai folyamatoknak. Nincs endoplazmatikus retikulum, így a baktérium riboszómák a 

citoplazmában szabadon találhatók. 

 

Genofor (baktérium „kromoszóma”, maganyag, bakteriális „sejtmag”, prokarióta 

nukleáris genom):  

 

A prokarióta sejtek plazmájában, maghártya nélküli egyetlen cirkuláris DNS-molekula 

található, mindenféle kromoszómális tagolódás nélkül!. A DNS gyűrű alakú (cirkularizált), és 

sajátos topológiai (felcsavarodott, supercoiled) helyzetben található meg a sejtben. 

Membránnal (sejtmag membrán, maghártya) nem különül el a citoplazma többi részétől, nincs 

elkülönült nukleoplazma és nukleolusz (magvacska). A citoplazmában ahol egy kevésbé 

elektrodenz régió található, ott mutatható ki a bakteriális DNS. Ezt a helyet szokták 

magekvivalens, nukleoid régiónak is nevezni. A nukleinsavhoz nem kapcsolódnak bázikus 

hiszton fehérjék (szemben az eukariótákkal), bár hisztonszerű fehérjéket már kimutattak. 

 

Sejtosztódást megelőzően a DNS replikálódik (önsokszorosító mechanizmus, mely 

lehetővé teszi az eredeti molekulával azonos másolatok keletkezését), majd a két utódsejtben 

egy sajátos mechanizmussal elkülönül. Az elkülönülésben fontos szerepet tulajdonítanak egy 

membránképletnek, a mezoszómának. A sejtosztódásban az eukariótákhoz hasonló mitotikus 

http://micro.digitalproteus.com/morphology2.php


 

apparátus nem vesz részt. A prokarióta sejtekben a transzkripció (DNS átírása RNS 

molekulává) és a transzláció (RNS molekula átfordítása fehérjék aminosav sorrendjére) 

fizikailag nem különül el (ugyanis nincs maghártya). 

 

Plazmidok 

 

A plazmidok kettős szálú, kis méretű cirkuláris DNS molekulák a citoplazmában, 

amelyek az esetek többségében függetlenül replikálódnak a baktérium „kromoszómától”. A 

plazmidok bizonyos típusai, az ún. episzómák képesek beépülni a központi génállományba, 

majd onnan kivágódni. 

 

A plazmidok legfontosabb csoportjai: 

 

- Fertilitási (F) plazmidok: Olyan plazmid, amelyen az ún. sex-pilus génjei kódoltak, így a 

plazmidot hordozó baktérium képes egy fehérjecsövecskét (pilus-t) képezni, és így egy 

másik baktériummal kapcsolódni, majd fertilitási plazmidját átmásolni a recipiens sejtbe. 

Ezt a folyamatot nevezik konjugációnak. A részletes genetikai bemutatástól itt eltekintünk. 

- Rezisztencia (R) plazmidok: Számos antibiotikum létezik, amelyekkel a baktériumokat 

képesek vagyunk gátolni vagy elpusztítani. Egyes baktériumok azonban bizonyos 

antibiotikumokat hatékonyan tudnak inaktiválni, így nem pusztulnak el, azaz az adott 

antibiotikumra rezisztensek (ellenállók). A rezisztencia-plazmidok a rezisztenciagéneket 

hordozzák. A rezisztenciagénekről pedig az adott antibiotikumot inaktiváló enzim 

keletkezik. Egyre gyakoribbak a multirezisztens törzsek, amelyek több antibiotikum elleni 

rezisztenciagént is hordoznak. A rezisztenciagének fajon belül, sőt fajok között is képesek 

terjedni, és ezáltal komoly közegészségügyi veszélyt okozni. 

- Bakteriocinogén plazmidok: Az ilyen plazmiddal rendelkező baktériumok a fajazonos vagy 

közel rokon fajok baktériumsejtjeit elpusztító toxikus hatású, főként fehérjetermészetű 

anyagokat termelnek. Ezek lehetnek toxikusak, vagy rendelkezhetnek enzimatikus 

aktivitással. A termelő sejtekben keletkeznek ún. immunproteinek, amelyek 

megakadályozzák a saját sejt károsodását. A baktériumok bakteriocinogén plazmidjainak 

termékeit bakteriocineknek nevezzük. Ilyenek pl.: Lactobacillus lactis – nisin; Lactobacillus 

lactis – lactococcin; Leuconostoc gelidum – leucocin; Pediococcus acidilactici – pediocin 

stb. 

- Ti-plazmid: Az Agrobacterium-fajok (A. tumefaciens, A. vini, A. rubi) tumorindukáló 

plazmidjainak (Ti-plazmid) óriási jelentősége van. A plazmid a tumorképzés indukciójára 

vonatkozó információt hordozza. A Ti-plazmid egy specifikus szakasza az ún. T-DNS. Ez a 

szakasz jut át a növényi sejtbe, majd annak genetikai állományába beépül, és kifejezi a rajta 

kódolt fehérjéket. Ezek a termékek a növény hormonháztartásában zavart okozva idézik elő 

a növényi tumort („golyvát”). A plazmid a növényi biotechnológusok kezébe a mesterséges 

génátvitel lehetőségét adta, ugyanis a Ti-plazmid T-DNS régiójába idegen gén építhető be. 

Az idegen gént hordozó plazmidot először bejuttatják (transzformálják) a baktériumba. Ezt 

követően a növényt mesterségesen fertőzzük a transzgént hordozó baktériummal. A 

transzgént tartalmazó T-DNS átjut a növénybe, beépül a növényi genomba, és akár meg is 

szólaltatható (expresszálható). A folyamat neve növényi transzformáció, melyet a szőlő 

esetében is gyakran Agrobacterium tumefaciens baktérium segítségével végeznek. Ezáltal 

stressztűrő, kórokozó rezisztens, peszticid rezisztens stb. ún. transzgénikus szőlőnövények 

állíthatók elő. 

 

  



 

Riboszóma 
 

A prokarióta riboszómák más szerveződésűek, felépítésűek, mint az eukarióta 

riboszómák, bár a működésük azokkal teljesen analóg. A riboszómákon megy végbe az ún. 

transzláció, azaz az mRNS-ről itt szintetizálódnak a prokarióta fehérjék. Az aktív 

fehérjeszintézis során a szabadon álló riboszómák az mRNS-re felfűzve ún. poliszómát 

alkotnak. Nagy számuk miatt a sejt bázikus festődést mutat. A prokarióta riboszómák 

ülepedési állandója 70 S (azaz 70 Svedberg egység). Ezek további két alegységre, kis és nagy 

alegységre oszthatók. Mindkét alegység fehérjékből és riboszómális RNS-ből áll (rRNS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prokarióta riboszóma szerkezeti, felépítés- és fehérjeszintézisbeli különbségeket is 

mutat az eukarióta riboszómákhoz képest. Ez biztosítja a humán gyógyászatban a 

fehérjeszintézisre ható antibiotikumok szelektív alkalmazhatóságát. 

 
Zárványok 

 

Zárványok (tartalmi részek) a sejt élettelen alkotórészei közül a citoplazmának azok a 

termékei, amelyek mint töményebb anyagcseretermékek a citoplazmában különülnek el. 

Egyesek kialakulásuk után az életfolyamatokban közvetve részt vesznek, mások pedig 

bizonyos körülmények közt eltűnnek, felhasználódnak és bizonyos körülmények között újra 

alakulnak. Gyakran elkülönített, már felesleges anyagokat tartalmaznak. A leggyakoribb 

sejtzárványok: glikogén; lipid cseppek; β-oxi-vajsav granulumok; kén; gázvakuólumok; toxin 

kristályok; volutin szemcsék; stb. 

 

Sejthártya (membrán, citoplazma membrán; Gram-negatívaknál: „belső membrán”) 

 

A baktériumok sejthártyája unit-membrán. Szerkezetét a foszfolipid kettősréteg 

(bilayer) határozza meg. A membrán általában nem tartalmaz szterolokat (ha igen, azt 

beépíti, de nem szintetizálja). Szterolok helyett azokkal analóg triterpenoidok találhatók 

bennük, ezeket hopanoidoknak nevezzük. A citoplazma membránban találhatók extrinzik, 

intrinzik, különböző funkciókat ellátó (pl. transzport) fehérjék. A citoplazma membrán 

intracitoplazmatikus betűrődéseket hozhat létre, melyeknek célja a nagy felület kialakítása 

bizonyos biokémiai folyamatok céljából (pl. energianyerés). Ezek lehetnek vezikuláris, 

tubuláris, lamelláris betűrődések. Egy sajátos intracitoplazmatikus membránképlet a 

mezoszóma, melynek legfontosabb szerepe a genom replikációban a nukleoid 

szegregációjában van. (az Archaea-k membránfelépítésére nem térünk ki). 
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8. kép Plazmamembrán (unit-membrán) felépítése 

http://liquidbio.pbworks.com/Ted-Macioce-Organelles-Project 

 

Periplazmatikus tér 

 

A baktérium sejthártyáján kívül a membrán és a sejtfal közötti terület a periplazmatikus 

tér. Az ún. Gram-pozitív baktériumoknál a peptidoglükán réteg viszonylag szorosan tapad a 

sejthártyához, míg a Gram-negatív sejtek esetében a rendkívül kompakt peptidoglükán réteget 

egy tág periplazmatikus tér választja el a sejthártyától. Természetesen ez nem üres tér! 

A periplazmatikus tér átmenetet képez a sejt belseje és külső környezete között. A 

sejtnek ez olyan közege, ahol közvetlenül képes befolyásolni a mikrokörnyezetet. Fontos 

szerepe van még a metabolit szállításban, nagy mennyiségben tartalmaz szállító fehérjéket, 

enzimeket, metabolitokat. Itt történik egyes nehézfémek detoxikálása, bizonyos 

antibiotikumok hasítása. A Gram-negatív sejtek képesek a sejtből leadott anyagaikat 

átmenetileg a periplazmatikus térben visszatartani (pl. ha a bakteriális exportmechanizmus 

nem tökéletes, akkor a bakteriális exotoxinok itt képesek felhalmozódni). Miután a sejt 

transzport útvonalán helyezkedik el, ezért kötő- és transzport fehérjéket is nagy számban 

tartalmaz.  

 

 

Peptidoglükán réteg (Eubacterium-ok sejtfala) 

 

A Mycoplasma taxon kivételével minden baktériumsejtet sejtfal határol. A sejtfal a 

sejthártyán kívül található meg. A baktériumokat a sejtfal speciális festődése alapján két 

csoportba lehet sorolni: Gram-negatív és Gram-pozitív. Mindkét sejtfalban közös, hogy a 

szilárdító eleme a peptidoglükán polimer. Ez ún. murein egységekből épül föl. 

 

A murein a N-acetil-glükózamin és a β-1,4 glikozidos kötéssel hozzákapcsolódó N-

acetil-muraminsav egységekből felépülő lineáris polimer. A muraminsav a glükózamin 3-O-

D-tejsav-étere, csak baktériumokban, alacsonyabb rendű gombákban és kékbaktériumokban 

előforduló vegyület. 

 

http://liquidbio.pbworks.com/Ted-Macioce-Organelles-Project


 

 

9. kép  

Az N-acetil muraminsavhoz kapcsolódik egy négy aminosavat tartalmazó peptid rész. 

Az 1. aminosav L-alanin (L-Ala), a 2. aminosav D-glutaminsav (D-Glu), a 3. aminosav L-

lizin (L-Lys) vagy mezo-diamino-pimelinsav (mDAP), a 4. helyen pedig a D-alanin (D-Ala) 

található. Ezzel kialakul a peptidoglükán monomer egység.  

 

 

10. kép A peptidoglükán monomer (murein) 

Ez a peptidoglükán monomer (murein) láncszerűen, hosszú polimerekké kapcsolódik 

össze, és az egymás mellé kerülő polimer láncok peptidrégiói között kapcsolat jön létre. Az 

egyik murein tetrapeptid végálló D-alaninja (karboxil csoportján keresztül) kapcsolódik a 

másik (szomszédos lánc) mureinjének 3. mDAP vagy L-Lys aminosavához (annak amino-

csoportjához). Ezt a kapcsolódási folyamatot nevezzük transzpeptidációnak, a kialakult 

kémiai kötést pedig (transz)peptid kötésnek. (A β-laktám típusú antibiotikumok, mint pl. a 

penicillinek a sejtfal szintézisét ezen a ponton gátolják). 



 

 

 

11. kép A transzpeptidáció 

http://www.nature.com/nrmicro/journal/v5/n4/box/nrmicro1620_BX1.html 

A Gram-negatív sejtfal esetén a peptidkötés közvetlenül jön létre a terminális 4. L-

alanin és a 3. mDAP között, míg a Gram-pozitív sejtfal esetében a két kötéspont közé 4-5 

tagból álló peptidlánc épül be (tetra- vagy pentapeptid). Az ilyen aminosav hidak segítésével 

jön létre a kapcsolat két murein peptidlánc között. A peptidhidak aminosav összetétele 

csoport- vagy fajspecifikus is lehet. Ilyen egyszerűbb peptidhíd az 5 glicinből álló pentaglicin 

híd. 

A polimerizáció és a transzpeptidáció eredményeképpen egy térhálós 

polimerszerkezet jön létre a sejthártyán kívül. Ez a térhálós szerkezetű sejtfalréteg rögzül a 

sejthártyához. A Gram-pozitív sejtek esetében az a peptidoglükán réteg vastag, de lazább 

szerkezetű, míg Gram-negatív sejtek esetében vékony, és a közvetlen peptidkötések miatt 

kompakt szerkezetű. A peptidoglükán a baktériumokról ún. lizozim enzim segítségével 

leemészthető, így sejtfal nélküli baktériumsejtek, az ún. protoplasztok jönnek létre. 

Fontos megjegyezni, hogy a Gram-pozitív sejtek peptidoglükánjában gyakoriak az 

összefoglaló néven teichonsavaknak nevezett vegyületek (teichonsav, teichuronsav). Ezek 

valamilyen 3, illetve 5 szénatomszámú poliolt (pl. glicerol, ribitol) tartalmaznak. A ribitol és a 

glicerol egységek akár harmincas tagszámú láncokba képesek kapcsolódni, de a tízes számú 

ismétlődés a leggyakoribb. Kapcsolódhatnak cukormolekulákkal is: glükóz, galaktóz, N-

acetil-glükózamin a gyakori alkotóelem, vagy más helyzetben D-alaninnal. A D-

glükuronsavval kapcsolt változatát teichuronsavnak nevezzük. 

 

A teichonsavak két típusát ismerjük: 

 

- a sejtfal peptidoglükánjához kovalensen kötődő, valamint  

- a membránhoz kapcsolódó teichonsavat. 

http://www.nature.com/nrmicro/journal/v5/n4/box/nrmicro1620_BX1.html


 

 

Fontos felületi antigének, és a Gram-pozitív sejtfal külső felületét is behálózzák. 

Szerepük, hogy kétértékű fémekhez kapcsolódhatnak, valamint a permeabilitásban játszanak 

szerepet. Némely fajnál a sejtfal szárazanyag tartalmának 50 %-át is kitehetik. 

 

Külső membrán 

 

A Gram-pozitív baktériumoknál ez a külső membránréteg hiányzik vagy vékony, de az 

esetleges membránfunkciójukat nem sikerült igazolni.  

 

A Gram-negatív szervezetek esetében beszélhetünk valódi külső membránrétegről. 

Tartalmaz lipoproteineket, lipopoliszacharidokat és proteineket. A lipoproteinek csak 

horganyzó szerepet kapnak, és nem érnek el a felszínre. A proteinek jelenléte régóta ismert, 

de funkciójukról ma is keveset tudunk. A nagy mennyiségben megtalálható proteineket (4-6 

fehérje) mayor proteineknek nevezzük, míg a kisebb számban előfordulókat (25-30 protein) 

minor proteineknek nevezzük. A kópiaszám szorosan összefügg a környezeti feltételekkel. 

Funkció tekintetében a legfontosabb fehérjék az ún. porinok, amelyek trimereket 

képezve pórusokat képeznek a membránon. 

A külső membrán felszínéről kinyúló lipopoliszacharid- (LPS-) láncok a külső 

membrán külső lipidrétegében található ún. lipid-A-ra (endotoxin) épülnek. Erre specifikus 

enzimek lépésenként különböző cukorláncokat építenek. A cukorláncnak különböző régiói 

vannak (LPS gerinc (backbone), R-mag (core), O-specifikus oldallánc (O-antigén). 

 

A Gram-negatív és a Gram-pozitív sejtfal felépítése 

 

A Gram-negatív és Gram-pozitív sejtfalak vastagságukban, kémiai felépítésükben 

eltérnek, ami eltérő (Gram) festődésüket okozza. A Gram-festést Christian Gram dán tudós 

1884-ben dolgozta ki. A módszer lényege, hogy a Gram-pozitív baktériumok sejtfala a jód-

kristályibolya festék komplexet megköti, amit alkohol és aceton tartalmú színtelenítő 

oldattal nem tudunk kimosni a sejtfalból (pontosabban csak hosszabb idő után mosható ki). 

A Gram-negatív baktériumok sejtfalából a jód-kristályibolya komplex a színtelenítő oldattal 

könnyen kimosható. Tehát a baktériumok két fő csoportját Gram-festődésük alapján hozzuk 

létre (Gram-negatív és Gram-pozitív). (Megemlítendő, hogy vannak olyan baktériumok, 

amelyek a Gram-festés alapján nem adnak egyértelmű eredményt.) 

 

A Gram-festés vázlatos lépései: 

 

A tárgylemez zsírtalanítását, feliratozását követően baktériumszuszpenziót készítünk. 

Ezt a lemez felszínére csöppentjük és kenetet készítünk. A kenetet szobahőmérsékleten 

beszárítjuk, majd hővel fixáljuk (gázláng fölött 3x-4x áthúzzuk). Ezt követően a felszínét 

fedjük kristályibolya festékkel 1 percig, majd csapvízzel lemossuk. Következő lépésben 

Lugol-oldattal kezeljük 1 percig, majd azt is lemossuk. Ezt követi a színtelenítés, amikor a 

sejtfalból megpróbáljuk kimosni a festékkomplexet (Gram-pozitív sejtfalból nem tudjuk 

eltávolítani, míg a Gram-negatív sejtfalból ki tudjuk mosni). Csapvizes öblítést követően 

szafraninnal, ún. kontrasztfestést alkalmazunk 3 percig, majd vízzel lemossuk a festéket. Azt 

követően a preparátumot szárítjuk és (immerziós olajos objektívvel) mikroszkóp alatt 

megvizsgáljuk. 

 



 

 

12. kép A Gram-festés lépései 

http://pathmicro.med.sc.edu/fox/culture.htm 

 

Videó: Gram-festés videoanyag 

 

A mikroszkópos képen a Gram-pozitív baktériumsejtek sötétlila színűek, míg a Gram-

negatívak rózsaszínűek (ugyanis a színtelenítést követően egy szafraninos kontrasztfestést is 

alkalmazunk, és ennek a színét mutatja a sejt). 

 

13. kép Gram-pozitív sejtek 

 

14. kép Gram-negatív sejtek 

http://pathmicro.med.sc.edu/fox/culture.htm


 

A Gram-pozitív és a Gram-negatív sejtfalak felépítése 

 

Gram-negatív sejtfal vázlatos felépítése: A plazmamembrán külső oldalán egy 

periplazmatikus tér található. Ettől kifelé találjuk meg kompakt, de vékony rétegben a 

peptidoglükán sejtfalat. A peptidoglükán réteg felett található egy újabb - a kettős 

rétegezettsége miatt a citoplazma-membránra emlékeztető - ún. külső membrán. A külső 

membrán külső lipidrétegéhez szénhidrátláncok kapcsolódnak, így ezt lipopoliszacharid 

(LPS) rétegnek nevezzük. 

 

A Gram-pozitív sejtfal esetében a citoplazmamembrán felszínén egy vastag 

peptidoglükán réteg jön létre. A periplazmatikus tér nem kifejezett. A peptidoglükán rétegben, 

illetve annak felszínén az ún. teichonsavak találhatók. 

 

15. kép A Gram-pozitív és a Gram-negatív sejtfal felépítésének összehasonlító ábrája 

http://micro.digitalproteus.com/morphology2.php 

Tok, mikrokapszula, nyák 

 

Számos baktérium a sejtburkon kívül tokot képez, ami morfológiailag is jól 

kimutatható. Ha morfológiailag nem kimutatható, de biológiai módszerekkel funkcionálisan 

http://micro.digitalproteus.com/morphology2.php


 

jól demonstrálható, akkor felületi antigénről vagy mikrokapszuláról beszélünk. Az is 

előfordul, hogy lemosható nyák, sejtközti anyag formájában jelentkezik a tok. A tok lehet 

ugyan folyamatos réteg a sejt körül, de gyakran fibrilláris csomagok, csomók alkotják, vagy 

egyszerűen nem folyamatos réteg formájában képződik. 

A tokképzés az esetek jelentős részében genetikailag kódolt jellegzetesség. Kémiailag 

főként poliszacharidok alkotják, ritkábban fehérjetermészetűek. A tok lehet egynemű 

szénhidrát polimer vagy csak fehérjékből felépülő polimer, de alkothatja a két komponens 

kombinációja, pl. mukopoliszacharidok. A homopolimerek egyetlen hexózból vagy egyetlen 

aminosavból építkeznek, pl. Leuconostoc mesenteroides dextránja (poliglükóz α-1,6 

kötésekkel), egyes Streptococcus-fajok levánja (polifruktóz β-2,6 kötésekkel), Bacillus 

anthracis D-glutaminsavakból felépülő tiszta peptid tokja (a D-aminosavakból felépülő tok 

ellenállóbb a hidrolítikus enzimes hasítással szemben). A cellulóz (poliglükóz β-1,4 

kötésekkel) főként a növényi sejtfal építőeleme, azonban egyes baktériumokban, mint például 

a borok ecetesedését okozó Acetobacter-fajokban is előfordulhat. A keményítő (poliglükóz α-

1,4 kötésekkel) mint tok a Neisseriáknál ismert. Az alginátok (D-mannuronsav: L-

guluronsav: ramnóz különböző arányú keverékei), amelyet a biotechnológiában számos 

helyen használnak (pl. sejtrögzítésre) az Azotobacter és Beijerinckia-fajok tokanyaga. A 

Xanthomonas-fajok xantánját szintén számos helyen használják (olajfúró fejek kenőanyaga, 

ivólevekben, zománcégetés stb.). A tok lehet kompakt vagy kristályos szerkezetű is. A 

fonalas baktériumok tokját hüvelynek (sheat) is nevezzük. 

A tok jelenléte vagy hiánya a baktérium telepének megjelenését, és ha patogénről van 

szó, annak virulenciáját jelentősen befolyásolja. (S-variáns, R-variáns). 

 

Bakteriális ostor (flagellum, csilló) 

 

A flagellum (ostor, csilló) előfordulása gyakori a baktériumok körében, a kemotaktikus 

ingerek hatására a sejt aktív mozgását teszi lehetővé. A csillót H-antigénnek is nevezik 

(német: Hauch). Attól függően, hogy csillók a sejten milyen számban és elhelyezkedésben 

fordulnak elő, nevezzük őket: 

 

- Atrich – nem rendelkeznek flagellummal; 

- Polytrich: több/sok flagellummal rendelkeznek; 

- Monotrich – egy flagellumuk van; 

- Amphitrich – a sejt ellentétes pólusain egy-egy flagellumuk van; 

- Lophotrich – a sejt egy pontjáról több flagellum ered; 

- Amphilophotrich – a sejt ellentétes pólusain több flagellum figyelhető meg; 

- Peritrich – az egész sejt felületén találhatók ostorok; 

- Endoflagellum: A hosszú spirális baktériumokban megfigyelhető sajátos periplazmatikus 

flagellum. Ez a flagellum a sejt két pontjához rögzítetten, a periplazmatikus térben 

kifeszítve található. Az endoflagellum a spirális baktérium membránján körbefut, 

tulajdonképpen a periplazmatikus térben a sejttesten kívül, a sejtfalon belül, a pólusokon 

rögzítve tud körbe forogni, így a sejtet sajátos forgó mozgásra késztetni. 

 

Flagellum felépítése: 

 

A flagellum három fő részből épül föl: 

 

- Filament („flagellum”); 

- Kampó; 

- Alapi test. 



 

Az ostor sejten kívüli hosszú szakasza a filament, 3-5 nyalábból álló ún. flagellin 

fehérjékből fölépülő óriásmolekula. A filament egy L-alakban hajlott, a sejtfalhoz kapcsolódó 

kampón (hook) át éri el a külső membrán felszínét. Az ostor a kampó által fedett részén egy 

flexibilis átkapcsoló elemmel csatlakozik a kampó által már nem fedett ún. alapi testhez. A 

flagellum ezen rövid, egyenes szakaszát stem, rod vagy shaft néven említik. Ezen a szakaszon 

találhatók az ún. gyűrűk, melyek segítségével az alapi test rögzíti a flagellumot a sejthez. A 

gyűrűk száma, helyzete, sejtfalhoz, membránokhoz kapcsolódása a G(+) és G(-) sejtekben 

különböző. 

 

A G(-) sejtek alapi testének gyűrű szerkezete: 

 

- L-gyűrű: A sejtfal lipopoliszacharid (külső membrán) részéhez kapcsolódik. 

- P-gyűrű: A sejtfal peptidoglükán részéhez kapcsolódik. 

- S- és M-gyűrűk: A citoplazma membránba ágyazódnak. 

- C-gyűrű: Citoplazmatikus gyűrű. 

 

Az L- és P-gyűrűt együtt bushing-nak (csapágypersely, gömbcsukló) nevezik. Az S- és 

M-gyűrűt együttesen rotor-nak nevezik. A rotor mellett a membránban találjuk meg a statort, 

ami proton-csatorna fehérje. 

 

Az ostor mozgásának molekuláris, elektrofiziológiai mechanizmusára nem térünk ki, 

azonban fontos megjegyezni, hogy a bakteriális ostor felépítése teljesen eltér az eukarióta 

(9x2 + 2) csilló vagy ostor felépítéstől. A baktérium ostor nagy sebességgel képes 360°-os 

szögben forogni, főként az óramutató járásával ellentétesen. A mozgásban fontos szerepe van 

a jelátviteli (szignál transzdukciós) molekuláris mechanizmusoknak. 

 

16. kép Gram-negatív sejt flagellumának alapi teste 

http://student.ccbcmd.edu/courses/bio141/lecguide/unit1/proeu/u1fig7.html 

 

http://student.ccbcmd.edu/courses/bio141/lecguide/unit1/proeu/u1fig7.html


 

 

Pilus (fimbria) 

 

A baktériumsejtek csillóknál vékonyabb, attól merevebb fehérjenyúlványait Duguid 

fimbriáknak, Brinton pilusoknak nevezte el. A pilusok pilin nevű fehérjékből felépülő vékony 

fehérjecsövek, melyek mozgásra nem képesek. Legfontosabb funkcióik egyrészt a bakteriális 

konjugáció során a plazmidok egyik sejtből a másikba történő átjuttatása. 

 

Két főpilus ismert:  

- I-pilus: A rezisztencia- és bakteriocinogén faktorok átjuttatását biztosítja. 

- F-pilus: A baktériumok „szex-faktorának” az ún. F-plazmidnak az átvitelét szolgálja. 

 

A másik főfunkciójuk a patogén fajok esetében a sejtek felszínén való megtapadás, 

adhézió elősegítése. Ezeket adhéziós fimbriáknak is nevezik. Ezek a fimbriák fontos 

patogenitási faktorok (F-antigének). Az adhéziós fimbriákat gyakran plazmidgének 

kódolják. 

Az ún. common fimbriák segítségével a baktériumok képesek vörös vértestekhez 

(haemagglutinációt okoznak), hámsejtekhez kötődni. Pontos patológiai funkcióik nem 

ismertek. 

 

17. kép Sex-pilus (két baktériumsejt konjugációja) 

http://biology.clc.uc.edu/fankhauser/Labs/Microbiology/Micro_Lectures/Prokaryote_Anat

omy.htm 

 

Szaporodás (baktériumok sejtosztódása – citokinézis) 

 

Szaporodásuk ún. (ketté)osztódással történik. Az osztódás gyorsasága környezettől és 

fajtól függő sajátság. A két osztódás között, optimális feltételek mellett eltelt időt, generációs 

időnek nevezzük (E. coli esetében 20 perc, más fajnál ez lehet 9,8 perc alatt is). A 

baktériumok egy bizonyos méretig növekednek, majd a DNS replikációját követően 

http://biology.clc.uc.edu/fankhauser/Labs/Microbiology/Micro_Lectures/Prokaryote_Anatomy.htm
http://biology.clc.uc.edu/fankhauser/Labs/Microbiology/Micro_Lectures/Prokaryote_Anatomy.htm


 

kettéosztódnak, azaz egy baktériumsejt két leánysejtté válik szét. A folyamat ivartalan 

szaporodás, amit a baktériumok esetében „hasadásnak” is szokás nevezni, megkülönböztetve 

a valódi sejtmaggal és kromoszómákkal rendelkező eukarióta sejtek sejtosztódásától. A 

sejtosztódás során két azonos utódsejt keletkezik. Néhány ivartalanul szaporodó baktérium 

ennél bonyolultabb képleteket alakít ki a szaporodás során, ezek az újonnan létrejött 

utódsejtek eloszlását szabályozzák. Erre jó példa a myxobaktériumok termőteste, a 

Streptomyces-fajok hifái vagy a bimbózás, mely során egy kitüremkedő rész letörik, és így jön 

létre az utódsejt. 

A citokinézis során a citoplazma belső membránnal határolt két kompartmentre válik 

szét. Ez normális körülmények között a peptidoglükán szeptum benövésével összhangban 

történik meg, de nem pusztán a szeptum képződésének a következménye. A membrán 

szerveződését, a murein bioszintézisét stb. egy nagy, mintegy 20 kb méretű géncsoport 

irányítja. A legfontosabb gének, géncsoportok: fts-gének (Filamentous temperature sensitive). 

Ezek közül a legismertebb az ftsz gén és a terméke az FtsZ ún. tubulin analóg GTP-kötő 

fehérje. Fontos szerepe van az osztódó baktériumsejtek szeptumának kialakításában. A nem 

osztódó sejtekben monomer formában is jelen van, azonban osztódás idején, szeptumképzést 

megelőzően polimerizálódik, majd egy gyűrűszerű struktúrát hoz létre a leendő szeptumnál. A 

szeptálódás (sejtek szétválása) idejére szétesik. 

 

18. kép Baktériumsejt osztódása 

 

Endospóra 

 

Egyes Gram-pozitív baktériumok (pl. Bacillus spp., Clostridium spp.) képesek 

kedvezőtlen környezeti feltételek mellett ún. endospórákat képezni. Ezek segítségével 

átvészelik a kedvezőtlen környezeti hatásokat, majd újra kedvező körülmények közé kerülve 

ezen nyugvó állapotból kicsíráznak (germináció), s ekkor újra megjelenik a vegetatív sejt. 

Nagyon fontos megjegyezni, hogy az endospórák nem a szaporodást szolgálják (mint például 



 

a legtöbb spóraforma a gombák esetében), hanem a túlélést a kedvezőtlen körülmények 

között. 

Az endospóraképzés, azaz a sporuláció indító szignálja lehet a magasabb hőmérséklet, 

emelkedett oxigéntenzió (anaeroboknál), tápanyagforrások kimerülése stb. 

A baktérium spórák a vegetatív sejteken belül jönnek létre és azok morfológiáját is 

képesek megváltoztatni.  

A sporulációt római számokkal jelzett fázisokra szokták osztani. Mi a következőkben a 

teljes folyamatot tekintjük át pontokba szedve: 

 

– A sporulációt indukáló szignálhatás. 

– DNS replikálódik, megindul a nukleoid szegregáció (mezosoma segítségével).  

– Megindul a sejtburkon belül a sejthártya szeptumképzése. A szeptumképzés teljessé válik, 

így elkülönül a spóraprotoplaszt. 

– A spóraprotoplasztot a másik utódsejt membránja egy bekebelezéshez hasonló folyamattal 

körülnövi. Ezzel kialakul az ún. előspóra. Az előspóra citoplazma membránját egy 

ellenkező polaritású membrán veszi körül. 

– A két membrán (külső spóramembrán és belső spóramembrán) között kialakul egy 

kezdetleges cortex. Láthatóvá válik az exospórium. Megindul a dehidratálódás. 

– SASP-fehérjék (small acid-soluble spore proteins) és dipikolinsav termelődik (utóbbi az 

erős reduktív közeg jelzője). Kalciumfelvétel fokozódik. A dipikolinsav főként kalcium-

dipikolinát formában van jelen, és a spóra kémiai összetételében akár a 15 % arányt is 

elérheti. Jelenléte jelentősen emeli a spóra hőtűrő képességét, az enzimfehérjék gátolt 

állapotban tartását. 

– Az érés folyamata. Az egyes spóra rétegek kialakulásával, vízvesztéssel (kb. 10%) 

fokozatosan nő a hővel, vegyszerekkel, kiszáradással, nyomással, UV-sugárzással stb. 

szembeni rezisztencia. 

– Megkezdődik a vegetatív sejt lízise, az endospóra kiszabadulása. 

 
Dipikolinsav 

 



 

 

19. kép  

 

20. kép  

Az endospóra keletkezés folyamata: http://www.studentsguide.in/microbiology/true-bacteria-

eubacteria/reproduction-in-bacteria.html 

 

A sporulációt nagyszámú gén irányítja (spo-gének). E gének bekapcsolása regulált, 

rendezett sorrendben történik különböző szigma faktorok segítségével. 

 

A kialakult endospóra a következő felépítéssel rendelkezik (kívülről befelé haladva): 

http://www.studentsguide.in/microbiology/true-bacteria-eubacteria/reproduction-in-bacteria.html
http://www.studentsguide.in/microbiology/true-bacteria-eubacteria/reproduction-in-bacteria.html


 

- Exospórium; 

- Külső spóraburok (Outer coat layer); 

- Belső spóraburok (Inner coat layer); 

- Cortex (legvastagabb réteg, amelyet peptidoglükán épít föl); 

- Sejtfal (Core wall); 

- Citoplazmamembrán (Core membrane); 

- Core (spóra protoplaszt). 

 

Az endospóra alakja lehet: 

- Kerek; 

- Ovális. 

 

A vegetatív sejten belüli elhelyezkedése: 

- Terminális;  

- Szubterminális; 

- Centrális. 

 

A vegetatív sejthez viszonyított mérete: 

- Deformáló (pl. dobverő alakúvá stb.); 

- Nem deformáló (nem deformálja a sejtet, amelyben keletkezett). 

 

Az endospórákat legegyszerűbben malachit zölddel történő agresszív festéssel tehetjük 

láthatóvá, szafraninos kontrasztfestést alkalmazva. Ekkor a mikroszkópi preparátumban az 

endospórák zöld, a vegetatív sejtek rózsaszín színűek. 

 

A sporulációval ellentétes folyamat a germináció (csírázás), azaz az endospórás 

formából a vegetatív sejtforma kialakulása. Szintén egy több lépésből álló folyamat, amelyet 

az ún. ger gének irányítanak. A germinációs szignál gyakran egyedül az L-alanin vagy L-

alanin + inozin + aszparagin, prolin, glükóz vagy fruktóz. A germinációt két nagy fázisra 

osztják: 

 

I. fázis: Hőrezisztencia elvesztése, Ca-dipikolinát eltűnése, a cortex-peptidoglükán 

hidrolízise, rehidratáció. 

II. fázis: Beindul az RNS-, DNS- és proteinszintézis. Ez a növekedés az 

osztódás kezdete (outgrowth), melyet már az out-gének irányítanak. 

2.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A második leckében a vírusok és baktériumok jellemzőivel ismerkedhettünk meg. 

Kitértünk a vírusok fogalmára, méretére, felépítésére, szimmetria viszonyaira, valamint a 

vírusok örökítőanyag típusaira. A virológiai rész végén egy általános sémán bemutattuk a 

vírusmultiplikáció főbb szakaszait, kiemelve a növények fertőzésének lehetőségeit, valamint a 

mikovírusok terjedését. 

Az általános bakteriológiai részben meghatároztuk, mit jelent a prokarióta sejt, majd 

tárgyaltuk a baktériumsejtek mikromorfológiai csoportjait. Ezt követően egy ábra segítségével 

áttekintettük, hogyan épül föl összességében egy baktériumsejt, majd minden a sejtet felépítő 

fontosabb részt részleteiben is elemeztünk. Külön kihangsúlyoztuk a Gram-pozitív és Gram-

negatív sejtfal molekuláris jellegzetességeit, majd megtárgyaltuk a sejt egyes függelékeinek 

felépítését, funkcióját. Kitértünk a szaporodásra, majd végül az endospórák képződésének 

mechanizmusára. 



 

A harmadik leckével együtt a hallgatók képet kapnak a legfontosabb 

mikroorganizmus-csoportokról (vírusok, baktériumok és gombák), melyekkel a szőlészetben 

vagy a borászatban találkozhatnak. 

2.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

Milyen nagy mikrobacsoportokkal találkozhatunk a szőlészetben, borászatban? 

Sorolja föl a vírusok jellemző tulajdonságait! 

Mi a virion, a vegetatív vírus és a viroid? 

Hogyan épülnek föl a vírusok? 

Hogyan csoportosíthatók a vírusok a szimmetriaviszonyaik alapján? 

Hogyan csoportosíthatók a vírusok az örökítőanyag természete szerint? 

Milyen szakaszai vannak a vírusmultiplikációnak? 

Hogyan képesek a növényi vírusok és a gombavírusok a gazdát fertőzni? 

Milyen jellemzői vannak a prokarióta sejteknek? 

Milyen mikromorfológiai csoportjai vannak a baktériumoknak? 

Rajzoljon le egy baktériumsejtet és nevezze meg a sejtet felépítő alkotóegységeket! 

Milyen a szerkezete a bakteriális genofornak? 

Milyen plazmidokat ismer? 

Milyen anyagok a bakteriocinek? 

A Ti-plazmidot a laboratóriumban milyen célokra használják? 

Ismertesse a bakteriális riboszóma felépítését az alegységek ülepedési állandója 

alapján! 

Milyen zárványokat tartalmazhat egy baktériumsejt? 

Hogyan épül föl a prokarióta citoplazma-membrán? 

Mik a hopanoidok? 

Hol helyezkedik el a periplazmatikus tér és milyen funkciói vannak? 

Mutassa be a peptidoglükán kémiai felépítését! 

Mit jelent a transzpeptidáció? 

Hol hatnak a β-laktám típusú antibiotikumok? 

Mit nevezünk protoplasztnak? 

Milyen jellegzetességei vannak a Gram-negatív sejtek külső membránjának? 

Mi a funkciójuk az ún. porin fehérjéknek? 

Mi a Lipid-A molekula? 

Hol található az LPS? 

Mi az O-, H-, K-, F-antigén? 

Hol találkozunk teichonsavakkal? 

Rajzolja le és nevezze meg a Gram-pozitív és Gram-negatív sejtfalat! 

Hogyan végezzük a Gram-festést és mi a festődés elméleti alapja? 

Hogyan épül föl a Gram-negatív sejtek aktív mozgásában részt vevő flagellum? 

A csillók száma, sejtfelszíni elhelyezkedése alapján hogyan csoportosítjuk a 

baktériumsejteket? 

Mik a pilusok (fimbriák), milyen funkciói vannak ezeknek a képleteknek? 

Hogyan történik a baktériumsejtek osztódása? 

Mi a mezoszóma, és mi a funkciója? 

Ismertesse az endospóra-képződés folyamatát! 

Milyen rétegek fedik az endospórákat? 

Soroljon föl endospórás taxonokat! 

Mi az endospóraképzés jelentősége? 

Hogyan csoportosíthatók az endospórák alak, sejten belüli elhelyezkedés szerint? 



 

2.6 TESZTKÉRDÉSEK 

 

1. teszt 

 

EGYSZERŰ VÁLASZTÁS 

 

1. A baktériumok prokarióták, mert: 

 

A. sejtplazmájukat vékony sejthártya borítja 

B. örökítőanyaguk nincs membránnal körülhatárolva 

C. sejthártyájukat kívülről sejtfal burkolja 

D. sejtfaluk főleg fehérjét és szénhidrátot tartalmaz 

E. a sejt kettéosztódásával szaporodnak. 

 

2. Milyen örökítőanyaggal rendelkeznek a vírusok? 

 

A. DNS 

B. RNS 

C. DNS, RNS 

D. fehérje, DNS 

 

3. Mi a vegetatív vírus? 

 

A. Az élő sejten belüli vírus, azaz a replikatív (szaporodó) formája a vírusnak. 

B. Sejten kívüli vírusrészecske, amely életjelenséget nem mutat. 

C. Sejten kívüli és sejten belüli vírusrészecskék. 

D. Vírusoknál kisebb „fertőző” RNS-molekulák, fehérjék nélkül. 

 

4. Milyen részekből épül föl egy vírus? 

 

A. kapszid – sejtmag – esetleg peplon 

B. sejtfal – sejthártya – örökítőanyag 

C. sejthártya – kapszid – örökítőanyag 

D. örökítőanyag – kapszid – esetleg peplon 

 

5. Mit jelent a transzkripció? 

 

A. DNS átírása RNS-molekulává 

B. RNS-molekula átfordítása fehérjék aminosav sorrendjére 

C. DNS megkettőződése 

D. RNS visszaírása DNS-molekulává 

 

6. Hol történik a sejtben az oxidatív energiatermelés (oxidatív foszforliláció) 

 

A. A sejtmagban. 

B. A riboszómákon. 

C. A mitokondriumban. 

D. Peroxiszómákban. 



 

7. Mit kódolhatnak a plazmidok? 

 

A. fertilitási tulajdonságokat, antibiotikum rezisztenciát, bakteriocineket. 

B. riboszómális RNS-t, fertilitási tulajdonságokat, antibiotikum rezisztenciát. 

C. tubulin fehérjét, antibiotikum rezisztenciát, bakteriocineket. 

D. hisztonokat, tubulint, aktint. 

 

8. A prokarióta riboszómák kis és nagy alegységének ülepedési állandója: 

 

A. 60 S és 40 S 

B. 40 S és 30 S 

C. 50 S és 30 S  

D. 70 S és 30 S 

 

9. A gombák sejthártyája tartalmaz: 

 

A. fitoszterolt 

B. ergoszterolt 

C. hopanoidokat 

D. koleszterolt 

 

10. Mi a peptidoglükán? 

 

A. A gombák sejtfalát felépítő molekula. 

B. A vírusok peplonját felépítő molekula. 

C. A baktérium sejtfal szilárdító eleme. 

D. A növényi sejtfalat alkotó elem. 

 

11. A peptidogükán rétegben milyen aminosavak építik föl a tetrapeptidet? 

 

A. Az 1. aminosav L-alanin (L-Ala), a 2. aminosav D-glutaminsav (D-Glu), a 3. 

aminosav L-lizin (L-Lys) vagy mezo-diamino-pimelinsav (mDAP), a 4. helyen pedig a D-

alanin (D-Ala) található. 

B. Az 1. aminosav D-glutaminsav (D-Glu), a 2. aminosav L-alanin (L-Ala), a 3. 

aminosav L-lizin (L-Lys) vagy mezo-diamino-pimelinsav (mDAP), a 4. helyen pedig a D-

alanin (D-Ala) található.  

C. Az 1. aminosav L-alanin (L-Ala), a 2. aminosav D-alanin (D-Ala), a 3. aminosav L-

lizin (L-Lys) vagy mezo-diamino-pimelinsav (mDAP), a 4. helyen pedig a D-glutaminsav (D-

Glu) található. 

D. A. Az 1. aminosav L-alanin (L-Ala), a 2. aminosav D-glutaminsav (D-Glu), a 3. 

aminosav L-glicin (L-Gly), a 4. helyen pedig a D-alanin (D-Ala) található. 

 

12. Milyen festékeket és vegyszereket használunk a Gram-festés során (ügyeljen a 

sorrendre)? 

 

A. 1. szafranin, 2. lugol-oldat, 3. színtelenítő oldat, 4. kristályibolya 

B. 1. kristályibolya, 2. szafranin, 3. színtelenítő oldat, 4. lugol-oldat 

C. 1. kristályibolya, 2. lugol-oldat, 3. színtelenítő oldat, 4. szafranin 

D. 1. kristályibolya, 2. színtelenítő oldat, 3. lugol-oldat 4. szafranin 

 



 

13. Milyen gyűrűk építik föl a Gram-negatív sejtek flagellumának alapi testét? 

 

A. L-gyűrű, S- gyűrű, R-gyűrű, M-gyűrű, C-gyűrű 

B. L-gyűrű, P- gyűrű, S-gyűrű, M-gyűrű, C-gyűrű. 

C. L-gyűrű, T- gyűrű, S-gyűrű, M-gyűrű, C-gyűrű 

D. A-gyűrű, S- gyűrű, S-gyűrű, M-gyűrű, T-gyűrű 

 

14. Mi a fő szerepe az endospóráknak? 

 

A. Szaporodás. 

B. Táplálkozás. 

C. Kedvezőtlen időszakok átvészelése. 

D. Fertőzés. 

2. teszt 

 

EGYSZERŰ VÁLASZTÁS 

 

1. A gombák eukarióták, mert: 

 

A. örökítőanyaguk nincs membránnal körülhatárolva 

B. a sejt sarjadzásával szaporodnak. 

C. sejthártyájukat kívülről sejtfal burkolja 

D. sejtplazmájukat vékony sejthártya borítja  

E. örökítőanyaguk membránnal van körülhatárolva. 

 

2. Milyen örökítőanyaggal rendelkeznek a vírusok? 

 

A. ssDNS, ssRNS, dsDNS, dsRNS 

B. mRNS, ssRNS dsDNS 

C. rRNS, mRNS, hnRNS 

D. fehérje, dsDNS, dsRNS 

 

3. Mi a virion? 

A. Az élő sejten belüli vírus, azaz a replikatív (szaporodó) formája a vírusnak. 

B. Sejten kívüli vírusrészecske, amely életjelenséget nem mutat. 

C. Sejten kívüli és sejten belüli vírusrészecskék. 

D. Vírusoknál kisebb „fertőző” RNS molekulák, fehérjék nélkül. 

 

4. Milyen szimmetriaviszonyokat mutathatnak a vírusok? 

 

A. ikozahedrális – trilaterális – helikális. 

B. kubikális – bináris – helikális. 

C. bilaterális – kubikális – helikális. 

D. anaxon – bilaterális – bináris. 

 

5. Mit jelent a DNS replikáció? 

 

A. DNS átírása RNS-molekulává. 

B. RNS-molekula átfordítása fehérjék aminosav sorrendjére. 

C. DNS megkettőződése (szemikonzervatív replikációja). 



 

D. RNS visszaírása DNS-molekulává. 

 

6. Milyen szerkezetű a bakteriális genofór? 

 

A. Magmembránnal határolt cirkuláris DNS molekula. 

B. Kromoszómális tagoltságot mutató lineáris DNS. 

C. gyűrű alakú (cirkularizált) DNS, sajátos topológiai (felcsavarodott, supercoiled) 

helyzetben. 

D. gyűrű alakú (cirkularizált) DNS, relaxált helyzetben. 

 

7. Hol történik a transzláció folyamata? 

 

A. A sejtmagban. 

B. A riboszómákon. 

C. A mitokondrium belső membránján. 

D. Peroxiszómákban. 

 

8. Mit nevezünk plazmidnak? 

 

A. Kettős szálú kis méretű cirkuláris DNS-molekulák az eukarióta citoplazmában. 

B. Kettős szálú kis méretű cirkuláris DNS-molekulák a prokarióta citoplazmában. 

C. Kettős szálú kis méretű cirkuláris DNS-molekulák a virális citoplazmában. 

D. Szimpla szálú, kis méretű cirkuláris DNS-molekulák a prokarióta citoplazmában. 

 

9. Az eukarióta riboszómák kis és nagy alegységének ülepedési állandója: 

 

A. 60 S és 40 S 

B. 50 S és 30 S 

C. 40 S és 30 S 

D. 70 S és 30 S 

 

10. A baktériumsejtek sejthártyája tartalmaz: 

 

A. fitoszterolt 

B. ergoszterolt 

C. hopanoidokat 

D. koleszterolt 

 

11. Milyen építőkövekből áll a murein? 

 

A. Glükóz egységek kapcsolódása β-1,4-kötéssel. 

B. N-acetil glükózamin β-1,4-kötéssel. 

C. N-acetil glükózamin β-1,4 kötéssel hozzá kapcsolódó N-acetil-muraminsavval. 

D. Glükóz egységek kapcsolódása α-1,4-kötéssel. 

 

12. A peptidoglükán szintézis transzpeptidáció során milyen aminosavak között alakul 

ki közvetlen (transz)peptid kötés? 

 

A. Az egyik murein tetrapeptid végálló D-alaninja kapcsolódik a másik lánc mureinjének 2. 

aminosavához. 



 

B. Az egyik murein tetrapeptid végálló D-alaninja kapcsolódik a másik lánc mureinjének 3. 

mDAP molekulájához. 

C. Az egyik murein tetrapeptid 3. mDAP molekulája kapcsolódik a másik lánc mureinjének 3. 

mDAP aminosavához. 

D. Nem jön létre kapcsolat a szomszédos láncok között. 

 

13. Milyen színre festődnek a Gram-pozitív és a Gram-negatív sejtek? 

 

A. A Gram-pozitív sejtek zöldre, a Gram-negatív lilára. 

B. A Gram-pozitív sejtek lilára, a Gram-negatív zöldre. 

C. A Gram-pozitív sejtek lilára, a Gram-negatív rózsaszínre. 

D. A Gram-pozitív sejtek rózsaszínre, a Gram-negatív lilára. 

 

14. Mit jelent az amphilophotrich flagellum elhelyezkedés? 

 

A. A sejt ellentétes pólusain több flagellum figyelhető meg. 

B. A sejt ellentétes pólusain egy-egy flagellumuk van. 

C. A sejt egy pontjáról több flagellum ered. 

D. Az egész sejt felületén találhatók ostorok. 

 

15. Milyen baktériumtaxonok képesek endospórát képezni? 

 

A. Pseudomonas, Escherichia. 

B. Bacillus, Clostridium. 

C. Streptococcus, Rhizobium. 

D. STAPHYLOCOCCUS, CITROBACTER. 



 

3. GOMBÁK, TAXONÓMIA 

3.1 CÉLKITŰZÉS 

 

1. Olyan általános, alapozó mikológiai ismereteket adunk át a hallgatóknak, amelyekre a 

további leckék speciálisabb anyaga ráépíthető. 

2. Olyan alapvető ismereteket biztosítunk a hallgatóknak, amelyekkel el tudnak igazodni a 

rendszertani kategóriák (taxonok) meglehetősen bonyolult, hierarchikus világában. 

 

3.2 TARTALOM 

 

A harmadik lecke első részében a mikrovilág egyik valódi sejtmaggal rendelkező 

(eukarióta), rendkívül diverz csoportjával, a gombákkal fogunk megismerkedni. Ebben a 

leckében is csak a legfontosabb mikológiai alapismereteket adhatjuk közre. A továbbiakban 

már ezekre az ismeretekre kell építeni az újabb ismereteket. 

Felelevenítjük a taxonómiai kategóriákat, a fontosabb rendszertani iskolákat. 

Bemutatjuk, hogy miért kell a fajok kettős nevezéktanát használni, miért kell a borászati 

(szőlészeti) szempontból releváns taxonok tudományos neveit megtanulni, ami a hallgatók 

számára gyakran nehézséget jelenthet. 

3.3 TANANYAG KIFEJTÉSE 

 

GOMBÁK (FUNGI, MYCOTA, MYCETALIA) 

 

Valódi sejtmagvas (eukarióta), heterotróf (többnyire chilotróf), aerob, fakultatív 

anaerob szervezetek. Nem rendelkeznek a fotoszintézis képességével, azaz nem növények (!), 

hanem az eukarióta élőlények fejlődésének és széttagolódásának részeként jöttek létre a 

növényvilággal és az állatvilággal együtt. Meglepő módon a gombák inkább az állatvilághoz 

állnak közelebb és valószínűsíthető a közös ősük. A gombák között találkozhatunk 

szaprobionta (korhadékokat, az elpusztult élőlények szerves maradványait fogyasztók), 

szimbionta (két vagy több különböző faj, általában egymásra utalt együttélése, amely 

kapcsolatban mindkét fél kölcsönös előnyökhöz jut), parazita (élősködő: egy másik faj, 

egyedeinek testében vagy testfelszínén él, és annak testéből táplálkozik), sőt ragadozó 

(gomba táplálékául szolgál egy másik faj) fajokkal is. 

A gombák (Fungi, Mycota) a valódi sejtmagvas (eukarióta) élőlényeknek olyan 

csoportját képezik, amelynek körülhatárolása, származástani egységessége és rendszerezése 

erősen vitatott. 

A gombákra, növényekre, állatokra jellemző eukarióta sejttípus a prokariótákéhoz 

képest nagyobb, összetettebb és fejlettebb. A sejtet egy összefüggő membránrendszer hálózza 

be, amely a citoplazmától szerkezetileg és működésileg is elhatárolja a sejtmagot és a 

sejtszervecskéket (sejtorganellumokat). Jellemző sejtalkotó a sejtváz (citoszkeleton). A 

sejtmagban található örökítő anyag a DNS-fehérjékhez kapcsolódva kromoszómákká képes 

szerveződni. Az eukarióta kromoszómák számtartó (mitotikus) osztódás során egyenletesen 

oszlanak meg az anyasejt és a leánysejt között. Csak az eukariótáknál fordul elő 

kromoszómaszám-felező osztódás, azaz meiózis (redukciós osztódás). A meiotikus osztódás 

kromoszómaszám-felezéssel jár, így a diploid testi sejtekből, haploid utódok (többnyire 



 

ivarsejtek) keletkeznek. A pro- és eukarióta sejtek fontosabb jellemzőit táblázatos formában 

mutatjuk be. 
 

Az eukarióta és prokarióta sejt tulajdonságainak összehasonlítása 

  Prokarióták Eukarióták 

Jellemző élőlények baktériumok, archeák protisták, gombák, növények, állatok 

Általános méret ~ 1-10 µm 
~ 10-100 µm (a spermiumok, a farokrésztől 

eltekintve, kisebbek) 

A sejtmag 
nukleoid régió;  

nincs igazi sejtmag 
valódi sejtmag kettős membránnal körülvéve 

DNS körkörös (általában) 
lineáris molekulák (kromoszómák hiszton 

fehérjékkel) 

RNS- és fehérjeszintézis a citoplazmában zajlik 
az RNS-szintézis a magban, fehérjeszintézis a 

citoplazmában zajlik. 

Transzkripció és 

transzláció helye 

transzkripció és transzláció 

térben nem különül el 
transzkripció és transzláció térben elkülönül 

Riboszómák 50S+30S = 70S 60S+40S = 80S 

Citoplazmatikus 

szerkezet 
kevésbé szervezett 

magasan szervezett, endomembránokkal, 

sejtorganellumokkal és citoszkeletonnal 

Sejtmozgás 
flagellinből felépülő 

flagellumok 
tubulinból felépülő ostorok, csillók 

Mitokondrium nincs 1-től néhány tucatig (van, ahol hiányzik) 

Színtestek nincs algákban és növényekben 

Organizáció általában egysejtűek 
egysejtűek, kolóniák, magasabb rendű 

többsejtű szervezetek specializált sejtekkel 

Sejosztódás hasadás 
Mitózis 

Meiózis 

1.  

A borászati mikológián belül néhány kivételtől eltekintve az ún. „valódi gombákkal” 

(Eumycota) fogunk megismerkedni. A valódi gombák - becslések szerint mintegy 100 000 

fajjal - a legnagyobb gombacsoportot alkotják. Közös jellemzőjük az ostoros fejlődési alakok 

- zoospórák, illetve planogaméták - hiánya. Nagyrészt széllel szállítódó spórákkal, gyakran 

konídiumokkal terjednek. Ezek az élőlények tehát a szárazföldi körülményekhez 

alkalmazkodtak. 

 

A gombasejt legfontosabb képletei 

 

Sejtmag (nucleus): 
 

Az eukarióták legfontosabb jellemzője, hogy örökítőanyaguk, a DNS egynél több 

kromoszómába szerveződve, egy kettős membránnal körülvett sejtalkotóban, a sejtmagban 

helyezkedik el. 
A maghártyán belül a karioplazmában (sejtmagban található magnedv, plazma) 

találjuk az örökítőanyagot a DNS-t. A DNS szerveződése lineáris (kromoszómális tagoltság 

jellemző). A lineáris DNS molekulákból szerveződő kromoszómák száma taxononként más-

más. A Saccharomyces cerevisiae-nél 16 kromoszómán találhatók az élesztőgének. 

A nem osztódó sejtekben a kromoszóma ún. kromatin formájában van jelen. A 

kromatin állomány a nukleinsav és fehérjemolekulák komplexe. Ez a kromatin részben a 

maghártyához tapadva, részben a mag belseje felé, a magváz elemei által kihorgonyzódva 

helyezkedik el. Az eukarióta DNS szerveződésének alapegysége a nukleoszóma. A 

kromatinállomány kialakításában részt vevő fehérjék zömében bázikus karakterűek. A 



 

legfontosabb fehérjék a hisztonok, ugyanis fontos szerepet játszanak a DNS másodlagos, 

illetve harmadlagos szerkezetének kialakításában (föltekeredésében) és a génműködés 

szabályozásában.  
Ez a nukleoszómális alapszerkezet azonban a sejtmagban még magasabb fokú 

szerveződési szintet ér el, és további spiralizáció, valamint hajtogatódás eredményeként az eu- 

és heterokromatin alapját adó 30 nm-es kromatin fonalakat, az ún. szolenoidot hozza létre.  

 

 

21. kép Lineáris DNS, a gyöngyfüzérszerű nukleoszóma szerkezet, szolenoid, 

hurokszerkezet (scaffold-mátrix nem látható), miniköteg (kromatinköteg), kromoszóma 

http://sites.google.com/site/julienmozziconacci/multi-

scalemodelingofmacromolecularassem 

 

22. kép  

Interfázisos sejtmag elektronmikroszkópos képe. A sejtmag komponensei közül a 

kettős sejtmagmembrán, a rajta lévő magpórusok (vastag nyilak), a belső 

magmembránhoz a nukleáris laminán keresztül kihorgonyzódó kondenzálódott 

heterokromatin az ún. perinukleáris heterokromatin, valamint a legjobban elkülönülő 

alkompartment: a magvacska látható. 

  

http://sites.google.com/site/julienmozziconacci/multi-scalemodelingofmacromolecularassem
http://sites.google.com/site/julienmozziconacci/multi-scalemodelingofmacromolecularassem


 

Maghártya 

 

A sejtmagot kettős membránburok veszi körül, ami nem folytonos, hanem apró 

fehérjemolekulákkal szegélyezett pórusok törik át. A két membrán a pórusoknál összeolvad 

egymással. A két membrán között találjuk a perinukleáris teret. A membránok felépítésükben 

az ún. endoplazmatikus retikulumra emlékeztetnek, sőt a maghártya külső membránja 

riboszómákat is tartalmaz, és közvetlenül átmegy az endoplazmatikus retikulumba. A 

maghártya pórusaiban fehérjékből álló, bonyolult felépítésű, ún. póruskomplex található, 

amelyen keresztül szabályozottan folyik a transzport befelé a sejtmagba (pl. RNS-, DNS-

polimerázok) és a sejtmagból kifelé a citoplazmába (pl. tRNS, mRNS, riboszóma 

építőelemek).  

 

Magvacska (nucleolus) 

 

A sejtmag legnagyobb, szerkezeti és működési szempontból is elkülöníthető része. 

Jellegzetes szerkezetét a benne levő DNS, RNS és speciális fehérjéi (pl. nukleolin, fibrillarin) 

adják. Bazofil festődését kevésbé a DNS, hanem inkább az itt felhalmozott RNS okozza. A 

riboszómákat, riboszómális RNS (rRNS)-molekulák és fehérjemolekulák építik föl. A 

riboszómákat felépítő rRNS-molekulákat kódoló riboszómális rRNS génjei találhatók meg a 

magvacskában, ennek alapján nevezzük a magvacskát a riboszómális RNS és a riboszómák 

képződésének központjának. A genom nem minden kromoszómáján találunk rDNS-géneket, 

de amelyen előfordulnak, azokon a kromoszómákon találunk egy ún. NOR, azaz nukleolusz 

organizátor régiót. Főbb funkciói: az rRNS szintézise (45 S pre-rRNS); rRNS 

összekapcsolása a riboszómális fehérjékkel riboszóma alegységekké; előkészítés a 

magpóruson keresztüli exportra. 

 

Poláris orsótest, magorsó test (SPB) 

 

Az ostoros sejtekkel nem rendelkező valódi gombák sejtjeiben nincsenek 

centriolumok. Ezekben a magosztódáskor a magorsó egy elektrondenz, lemezszerű, a 

maghártyához kapcsolódó ún. poláris orsótestből (Spindle Polar Body-SPB) indul ki, amely 

a centriolumokhoz hasonlóan minden osztódáskor megkettőződik.  

 

Centriolumok 

 

Az ostoros sejtekkel rendelkező, főként alacsonyabb szerveződési szintű gombák 

esetében mindig megtalálható a centriolum, míg a fejlettebb ostor nélküli gombasejtekből 

hiányzik. Ahol megvan, ez irányítja a sejtosztódáskor a kromoszómák szétválását. Az 

ostoros gombáknál a centriolumból fejlődik ki az ostorokat mozgató test, a kinetoszóma, 

amely végül a 9 x 2 + 2 mikrotubuláris szerkezetű eukarióta ostorban folytatódik. A 

centriolum minden sejtosztódás előtt megkettőződik, így minden leánysejtbe bejut.  

 

Citoplazma és citoszkeleton 

 

A citoplazmát alkotó mátrix ultrastruktúráját tekintve homogénnek, szinte szerkezet 

nélkülinek látszik. Nagy része víz, amelyben oldott makromolekulák (főként fehérjék), 

valamint kismolekulájú szerves vagy szervetlen vegyületek és ionok lehetnek. Valamennyi 

eukarióta sejttípusnál megtalálhatók a citoplazmát behálózó fonalas struktúrájú fehérjék. 

Ilyenek a mikrofilamentumok, intemedier filamentumok és a mikrotubulusok.  



 

Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy a gomba citoszkeletális rendszer bizonyos 

elemei más eukariótákétól eltérhetnek, azaz kémiai felépítésük más lehet. Például a 

növények sejtosztódását gátló kolhicin nem hat a gombasejtek osztódására (nem gátolja azt). 

Ugyanakkor a benzimidazol típusú gombaölő szerek (fungicidek) gátolják a gombák 

mikrotubulusainak polimerizációját (pl. ezáltal a kromoszómák mozgatását), de nincsenek 

hatással a növényi és állati sejtekre.  

 

3.4 CITOPLAZMA BELSŐ MEMBRÁNRENDSZEREI, KOMPARTMENTJEI 

 

Az eukarióta sejtek egyik legfontosabb jellemzője a citoplazmát behálózó 

membránrendszer és a biokémiai reakciótereket elhatároló kompartment-rendszer. 

 

Endoplazmás retikulum (ER, citoplazma csatornarendszere): A külső 

magmembránból ered, és hálózatosan nyúlik bele a citoplazmába. Az elektronmikroszkópos 

felvételeken az ER membrán sokszor erőteljes szemcsézettséget mutat, ugyanis a felszínéhez 

rögzülten találhatók meg a riboszómák (fehérjeszintézis helye a riboszóma). Az ilyen típusú 

endoplazmatikus retikulumot RER-nek (=DER), azaz durva felszínű endoplazmatikus 

retikulumnak nevezzük. Az RER fő funkciója olyan fehérjék szintézise, amelyek vagy az ER 

membránjába épülnek be, vagy pedig azon áthaladva az ER lumenbe kerülnek. A szintetizált 

fehérjékhez rövid szénhidrát-láncok kapcsolódhatnak. A fehérjék egy része az ER-ből 

tovább halad a Golgi-készülékbe. Az endoplazmatikus hálózat másik, kisebb része a sima 

felszínű endoplazmatikus retikulum (SER). Ennek jellegzetessége, hogy felszínén nincsenek 

riboszómák. Fő feladata a membránokat alkotó lipidek és szterolok szintézise a hozzájuk 

kötődő enzimek közreműködésével. 

 

23. kép A maghártya, endoplazmatikus retikulum és Golgi-apparátus egymással 

összefüggő membránhálózata 

Golgi-készülék: A Golgi-t egymással párhuzamos falú membránzsákocskák 

(ciszternák, diktioszómák) építik föl. A diktioszómák közül a fiatalabb, ún. „cisz” felszíne az 

ER-ról lefűződő transzport-membrán vezikulumokat fogadja, azzal fuzionál. Ide kerül az ER 

lumenében szállított fehérjék egy része, amelyek a Golgi-ban további módosulásokon 

mennek keresztül (pl. foszforilálás, glikozilálás stb.). A fehérjék apró membrán-

vezikulumokba csomagolva továbbjutnak az öregebb, ún. „transz”-Golgi hálózatba. A 

transz-Golgi széleiről kis membrán-vezikulumok fűződnek le a citoplazmába, melyek 

belsejében különböző enzimek lehetnek. Az enzimeket hordozó membrán hólyagok 

(szekréciós vezikulumok) funkciója sokrétű. Lehetnek például lizoszómák, vezikulumok. 



 

A Golgi-apparátus fő feladata tehát az ER-ből érkező fehérjék és lipidek fogadása, 

átalakítása, szétválogatása (szortírozása), és a rendeltetési hely felé továbbítása. A 

szortírozás aszerint valósul meg, hogy a molekula milyen molekuláris szignált (jelmolekulát) 

hordoz. Ennek megfelelően a transz-Golgi hálózatból az alábbi szállítási lehetőségek 

ismertek: 

– Szállítás más sejtalkotóba; 

– Szállítás a plazmamembránba, ill. a sejt felszínére konstitutív szekrécióval; 

– Intenzív elválasztó (szekréciós) tevékenységet végző sejtek regulált szekréciója; 

– Léteznek olyan fehérjék, amelyek a Golgiban kell, hogy maradjanak, ezek retenciós 

szignált kapnak, és a Golgiban maradva ott látják el funkcióikat. 

 

24. kép A DER-ben szintetizált fehérjék és lipidek lehetséges transzport útvonalai a 

sejtben és a Golgi elektronmikroszkópos képe  

http://www.prism.gatech.edu/~gh19/b1510/rergolgi.htm 

http://www.bu.edu/histology/p/20303oca.htm 

 

25. kép A DER-ben szintetizált fehérjék és lipidek lehetséges transzport útvonalai a 

sejtben és a Golgi elektronmikroszkópos képe  

http://www.prism.gatech.edu/~gh19/b1510/rergolgi.htm 

http://www.bu.edu/histology/p/20303oca.htm 

 

Lizoszómák: A sejteket felépítő makromolekulák lebontására képes hidrolázokat 

(proteázok, glükanázok, nukleázok, lipázok, savas foszfatázok stb.) tartalmaznak. A 

lizoszómák lumene meglehetősen savas, ami az optimális enzimatikus működéshez 

elengedhetetlen. A fagocitózissal a sejt környezetéből endocitózissal fölvett, membránba 

csomagolt anyagok a sejtben a lizoszómával fuzionálnak, így megkezdődik a fagoszómában 

található makromolekulák bontása, majd sejten belüli hasznosítása. (Ma már tudjuk, hogy a 

http://www.prism.gatech.edu/~gh19/b1510/rergolgi.htm
http://www.bu.edu/histology/p/20303oca.htm
http://www.prism.gatech.edu/~gh19/b1510/rergolgi.htm
http://www.bu.edu/histology/p/20303oca.htm


 

helyzet ennél bonyolultabb, ugyanis az endocitózissal fölvett anyagok útja a lizoszómákig egy 

szerkezeti és biokémiai szempontból is heterogén kompartment rendszeren keresztül valósul 

meg, amelyet endoszómás kompartmentnek neveznek.) 

Vezikulumok: A fonalas gombáknál főként a hifacsúcsban apró vezikulumok tömege 

figyelhető meg, amelyek az új sejtfal szintézisében és a régi lebontásában részt vevő 

enzimeket szállítják ide (pl. kitoszómák – kitin szintézis enzimjei). A sejt külső felületére 

kerül a tartalma, miközben a membránja összeolvad a sejthártyával. A fonalas gombák 

polarizált növekedésű hifacsúcsaiban számos 30-400 nm átmérőjű vezikulum található, ezt 

„apikális testnek” is nevezik. 

Vakuólum: A citoplazmában levő, membránnal határolt nagyobb méretű hólyagszerű 

üreg, a gomba és növényi sejtek jellegzetes alkotója. Fiatal sejtekben általában kicsi és nagy 

számú vakuólum található, idősebb sejtekben több vakuólum összeolvad, számuk kevesebb, 

gyakran egy. 

Lomaszómák: A membrán-invaginációval keletkezett vezikulák a hifacsúcson 

ráncolódó membrán visszatűrődésével jönnek létre. A lomaszóma membránjai 

felhasználódnak az újabb Golgi-vezikulák képzésére. A lomaszóma az élővilágban egyedül 

csak a gombák sejtjében előforduló képlet. 

 

A sejthártya különleges transzportfunkciója tehát az exocitózis és az endocitózis. 

Exocitózis során a transz Golgi-ról lefűződő szekréciós vezikulumok fuzionálnak a 

sejthártyával, így a bennük lévő anyag extracellulárisan (periplazmában) szabadul föl.  

Az exocitózissal szemben az endocitózis során a sejtfalon átjutott anyagok a sejthártya 

betüremkedésével, majd pedig a citoplazmába lefűződésével egy membránhólyag, az 

endoszóma (fagoszóma) belsejébe kerülnek. Ezek később a lizoszómákkal fuzionálva 

megemésztik tartalmukat. Az endocitózis folyamatának eredményeképpen molekulák vagy 

részecskék membránba csomagolva kerülnek a sejtbe. A fagocitózisnak klasszikus 

értelemben két formáját különítik el: ha a felvett anyag folyékony, pinocitózisról (sejtivás), ha 

az anyag szilárd fagocitózisról (sejtevés) beszélünk.  

 

26. kép Az endicitózis és az exocitózis folyamata 

http://access.mmhs.ca/docs/Science/MMHS%20Web%20Folder/Kamla/endoexo.jpg 

Sokszor a sejt saját citoplazmájából zár be egy kis részt az ún. autofág vakuólumba, 

amely szintén a lizoszómával történő fúzió révén lebontja azt. A citoplazmarészlet, 

sejtorganellum köré határoló membrán alakul ki. A membránnal körülvett sejtrészlet az 

autofagoszóma, melyet a lizoszóma már idegenként ismer föl, és a továbbiakban ugyanúgy 

kezeli, mint a kívülről fölvett anyagot tartalmazó fagoszómát, tehát fuzionál vele és lebontja 

(autofágia). 

http://access.mmhs.ca/docs/Science/MMHS%20Web%20Folder/Kamla/endoexo.jpg


 

A gombáknál, főként az öregedő sejtekben, kisebb-nagyobb vakuólumok foglalják el a 

citoplazma egy részét, amelyek főként a sejt által szintetizált tartalék tápanyagok (pl. bázikus 

aminosavak) és kationok tárolására szolgálnak, de ide kerülnek a káros vagy felesleges 

anyagcsere-termékek is. Számos nem specifikus enzim (endopeptidázok, aminopeptidázok, 

karboxipeptidázok) található bennük. Fénymikroszkóp alatt is láthatók bennük a polifoszfát 

rögöcskék, amelyek polianionos természetükből adódóan megkötik a kationokat.  

 

Mitokondrium 

 

A gombák heterotróf táplálkozású szervezetek, energianyerésük kemoorganotróf, az 

oxidatív energiatermelést végző sejtorganellumuk a mitokondrium. A mitokondrium 

valamennyi eukarióta sejt nélkülözhetetlen sejtorganelluma. Szokták a sejt „erőműveként” 

is emlegetni. A sejten belül a száma a sejt metabolikus aktivitásától függően változó. A 

mitokondrium nem mozdulatlan, statikus szerkezet, hanem mozgásban van, folyamatos 

alakváltozás mellett. A sejttérfogat növekedésével a mitokondrium térfogata is megnőhet és 

osztódhat is. 

 

A mitokondrium részei: 

 kettős membrán (külső membrán, belső membrán) 

 belső membrán betüremkedések 

 intermembrán tér 

 mátrix 

 prokarióta típusú (70 S) riboszómák és önálló fehérjeszintézis rendszer 

 cirkuláris mtDNS 
A mitokondriumot kettős membrán veszi körül, ennek rétegei felépítésükben, 

működésükben is különböznek. A belső membrán sokrétű transzportfunkciót lát el. 

Transzportfehérjék, terminális oxidációban részt vevő fehérjék, az elektrontranszport és az 

oxidatív foszforilezés komponensei itt helyezkednek el. Elektronmikroszkópos felvételeken 

jól láthatók a belső membrán belső felszínéhez kis nyéllel illeszkedő fehérjegömböcskék, 

amelyek a légzéshez kapcsolódóan az ATP szintézisét végzik (ATP-szintáz).  

 

A mitokondriumban végbemenő legfontosabb biokémiai reakciók: 

- Citrát-ciklus (trikarbonsav ciklus – Szent-Györgyi-Krebs ciklus); 

- Terminális oxidáció; 

- Zsírsavak β-oxidációja. 

 

Peroxiszóma 

 

A peroxiszómák a mikrotestek legelterjedtebb formái. Jellemző enzimük a peroxidáz, 

amely a peroxiszomális oxidázok működése során keletkezett hidrogén-peroxidot redukálja 

vízzé, illetve más donorok hidrogénjét is képes felhasználni: vagyis kataláz és dehidrogenáz 

aktivitással egyaránt rendelkezik. 

 

 



 

Glioxiszóma 

 

A glioxiszómák olyan peroxiszómák, amelyek a kataláz és egyéb peroxiszómális 

enzimek mellett tartalmazzák az ún. glioxilát-ciklus enzimjeit is, így az izocitrát-liázt 

(izocitratázt), a malát-szintetázt, a malát-dehidrogenázt, a citrát-szintetázt és az akonitázt. A 

glioxilát-ciklus a mitokondriumok mátrixában működő citrát-ciklus módosult formája. 

Amíg a citrát-ciklusban az izocitrát négy lépésben alakul át maláttá, addig ugyanez a 

glioxilát-ciklusban két lépésben (glioxiláton keresztül) megy végbe. 

 

Riboszóma 

 

Az eukarióta riboszómák a baktériumoktól eltérően 80 S szedimentációs állandóval 

jellemezhetők. Két alegysége van, a kis alegység 40 S, a nagy alegység 60 S szedimentációs 

állandóval szeparálható ultracentrifugálás során. A kis (40 S ) alegység alkotórésze: 18 S RNS 

és 33 protein. A nagy (60 S) alegység alkotórésze: 5 S RNS, 5,8 S RNS, 28 S RNS és 49 

fehérje. Az eukarióta riboszómák a baktériumok riboszómáival teljesen analóg funkciót 

töltenek be (fehérjeszintézis helye), de számos strukturális eltérés is kimutatható közöttük. 
Ilyen például a fehérjeszintézis inhibitorokkal kapcsolatos szelektív érzékenységük (általános 

eukarióta fehérjeszintézist gátló anyag a cikloheximid).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. kép A pro- és eukarióta riboszómák szerveződésének összehasonlítása 

 

Extrakromoszómális plazmidok 

 

A gombasejtek organellumon kívüli egyéb extrakromoszómális örökítő anyagokat is 

tartalmazhatnak. A gombák egyes csoportjaiban, fajaiban cirkuláris vagy lineáris kettős 

szálú DNS-plazmidok, lineáris kettős szálú RNS plazmidok, vírusok (mikovírusok) vagy 

VLP-k (Virus-like Particle = vírusszerű részecskék) találhatók. A dsDNS plazmidok közül a 

legismertebb a Saccharomyces cerevisiae élesztőgombában előforduló 2 μ-os élesztőplazmid. 

Jelenlétéhez fenotípusos bélyeg nem kapcsolható, de az eukarióta génmanipuláció egyik 

fontos eleme. Különböző fonalasgomba fajokban nagyszámú cirkuláris és lineáris 

szerveződésű DNS plazmidot írtak le, közöttük olyanokat is, amelyek mitokondriális 

eredetűek. A dsRNS-ek jelenléte gyakran semmiféle vírusbetegséggel vagy fenotípusos 

bélyeggel nem kapcsolható össze, ugyanakkor más fajoknál a jelenléte (kórokozó gombánál, 

80 S 

5,8 S rRNS 

18 S rRNS 

40 S 

33 protein 49 protein 5 S rRNS 

60 S 

28 S rRNS 



 

pl. Cryphonectria parasitica) hipovirulenciát idéz elő. Élesztők esetében ilyen elemek 

tehetők felelőssé a killer tulajdonságért, vagy a gombatermesztésben a terméskiesésért. A 

dsRNS elemek hifaanasztomózisokkal terjednek. 

 

Sejthártya 

 

A gomba sejtmembrán szerkezetileg szintén egy foszfolipid kettős réteg (glikoproteint 

és glikolipidet is tartalmaz), középen a hidrofób, felületeken pedig a hidrofil résszel. A 

membrán egy dinamikus határfelület, az élettani folyamatok aktív részese. A rajta keresztül 

folyó anyagvándorlás biztosítja a tápanyagfelvételt, az anyagcsere-végtermékek leadását. A 

gombák esetében a heterotróf anyagfelvétel sejten kívüli makromolekulák bontásán alapul, 

így extracelluláris bontó enzimek szekretálódnak a sejt külső környezetébe. 

Az eukarióta membránok, így a gomba sejtmembrán is tartalmaz szterolokat. A 

gombák esetében ez gyakorlatilag mindig ergoszterol (növényeknél fitoszterol, állatok 

esetében koleszterol). A membrán ergoszterol tartalma a felelős a legismertebb antifungális 

antibiotikumok, a poliének (nystatin, amphotericin B) hatásosságáért. A poliének az 

ergoszterollal molekulakomplexet alkotva dezorganizálják a membránt, amely elveszti 

élettani szempontból fontos szemipermeábilis jellegét, így a gomba elpusztul. 

 

Sejtfal 

 

A gombákra általánosan jellemző a sejtfal. A magasabb rendű gombacsoportok 

között általánosan jellemző sejtfalanyag a kitin. Emellett más sejtfalanyagok is megtalálhatók, 

csoportokra jellemző módon és egymás kombinációiban. Leggyakoribb sejtfalanyagaik: 

kitin; mannánok; glükánok; galaktán; (cellulóz: cellulóz-glükán sejtfal előfordulása az 

Oomycota, azaz oospórás gombákra, illetve a növényi sejtekre jellemző). 

Az aszkuszos (tömlős) gombák, az aszkuszos élesztők és imperfekt élesztők 

sejtfalában a kitin előfordulása nem jelentős, nagyobb mennyiségben csak az ún. 

„sarjhegek” területén található. Újabb adatok szerint, ha nyomokban is, de jelen van a sejtfal 

egészében és fontos szerepet játszik a glükánok polimerizációjában. Megfelelő enzimek 

használatával a gombák esetében is lehetőség van a sejtfalak leemésztésére, csupasz 

gombasejtek, azaz protoplasztok előállítására. 

 

Szeptumok és pórusok 

 

Bizonyos fonalasgomba-csoportokban (pl. petespórás gombák) a fonalakban nem 

alakulnak ki válaszfalak, így a hifa egy hosszú csőként fogható föl. Ezeket cönocitikus vagy 

polienergidás hifáknak nevezzük. 

Más gombacsoportoknál (pl. tömlősgombák) a hifák ún. szeptumokkal szakaszokra 

tagolódnak. A szeptumok a hifák oldalfalairól befelé irányuló (centripetális) 

sejtfalkeletkezéssel alakulnak ki. Ezek a szeptumok nem teljesen zártak, hanem rajtuk 

perforáció, ún. pórus jön létre. A póruson keresztül a szomszédos sejtek képesek 

kommunikálni, ugyanis citoplazmájuk összeköttetésben marad. Szintén lehetőség van a 

sejtszervecskék (mitokondriumok, akár sejtmagok) szeptumon történő átjutására is 

(migráció).  



 

A tömlősgombák szeptumain egyszerű pórusok alakulnak ki. Gyakran megfigyelhetők 

a pórusok közelében elektrodenz, gömb alakú képletek, amelyeket Woronin-testeknek 

nevezünk. Ezek feltételezett szerepe a pórusok lezárása (pl. hifasérülés esetén). 

 

A bazídiumos gombák esetében már nem egyszerű pórus figyelhető meg, hanem ún. 

dolipórus. Ezt úgy kell elképzelni, mintha egy szeptum egyszerű pórusa körül a sejtfal 

megvastagodna. Ez a megvastagodott pórus körüli szeptumrészlet a dolium, ami által a pórus 

csőszerűvé válik. Ezt a dolipórust is gyakran lefedi egy-egy sapkaszerű képlet, ami az ER 

membránjából származik. Ezt a dolipórust lefedő sapkaszerű képletet parenteszómának 

nevezzük. A parenteszómás dolipórus megakadályozza a sejtorganellumok migrációját. 

 

 

A gombák testfelépítésének általános jellemzői 

 

A gombák egyes csoportjai egész életüket egysejtűként töltik, míg mások életciklusuk 

egyes szakaszaiban egysejtűek, más szakaszokban többsejtűek. A magasabb szerveződési 

szintet képviselő bazídiumos gombáknak is vannak egysejtű állapotai (spórák, konídiumok, 

élesztőszerű fázisok). 

 

A gombák testszerveződése lehet: 

 

a) Amöboid szerveződés: E csoportokkal a borászati mikrobiológia keretein belül nem 

foglalkozunk. E csoportban az állábakkal mozgó amöboid sejteket és az ún. plazmódiumokat 

kell megemlíteni. 

 

b) Egysejtű szerveződés: 

Ostoros szerveződés: Ősibb gombacsoportokra lehet jellemző az ostorral rendelkező 

sejtforma (pl. ostoros gombák, petespórás gombák spórái, gamétái). 

Sarjsejtes (kokkális) szerveződés: A mozdulatlan, sejtfalas, egysejtű szerveződés 

jellemző pl. az élesztőgombákra, de ezt a szerveződési szintet képviselik a mozdulatlan ún. 

aplanospórák és konídiumok is.  

 

c) Többsejtű szerveződési típusok: 

 

Cönocitikus szerveződés: Válaszfalakkal (szeptumokkal) nem tagolt gombatestekre 

jellemző, ez esetben sok sejtmag található meg a gombában (polienergidás). Ez a szerveződés 

jellemző egyes ostoros gombákra és petespórás gombákra. 

 

Fonalas (trichiális) szerveződés: A gombasejtek poláris osztódásával hosszú 

gombafonalak, azaz hifák jönnek létre. A hifák elágazóak és szeptumokkal tagoltak. A 

gombafonalak dús szövedékét micéliumnak nevezzük. Az interszeptumokban (egy-egy 

szeptum által határolt rész) a sejtmagok száma változó lehet: 

– Monokariotikus (egy sejtmag az interszeptumban); 

– Dikariotikus (két sejtmag egy sejtben); 

– Multikariotikus (sok sejtmag egy sejtben). 

 

Álszövetes szerveződés: A gombák nem érik el a valódi szöveti szerveződési szintet, 

azaz nincsenek valódi szöveteik, így a gombákat álszövetes élőlényeknek tekintjük. 

A magasabb szerveződési szintű gombák (tömlősgombák és bazídiumosgombák) 

termőtesteit tekintjük álszövetesnek. Valójában ezt is hifák építik föl, de ezek szorosan, 



 

meghatározott rend szerint egymás mellé rendeződnek. Ezek egyedi hifák csúcsának a 

növekedésével jönnek létre (nem a növények csúcsmerisztémájára jellemző módon). A 

plektenhíma lazább szerkezetű, a pszeudoparenhíma szorosan kapcsolódó sejtekből felépülő 

álszövet. 

 

3.5 A GOMBÁK SZAPORÍTÓ KÉPLETEI, SZAPORODÁSI TÍPUSAI 

Talán a legnehezebb feladat a gombák szaporodásáról általánosságban beszélni, 

ugyanis az ivaros és ivartalan szaporodási formák vonatkozásában a gombák között 

rendkívüli változatosság alakult ki. A hallgatóknak a legnehezebb feladatot a 

gombacsoportok szaporodási ciklusainak, spóraformáinak, termőtestjeinek megtanulása 

jelenti. A borászati mikrobiológián belül csak a releváns gombacsoportok szaporodásmenetét 

kérjük a későbbiek folyamán megtanulni. Itt csak általánosságban ismertetjük a gombák 

szaporodásának folyamatait. A részletes bemutatásokra az adott leckéknél térünk ki. 

 

Ivartalan szaporodás: 

 

Olyan szaporodási folyamat, ahol a sejtek ploidiaszintje (kromoszómaszáma) nem 

változik, vagyis nincs magfáziscsere. Ez annyit jelent, hogy a szaporodás során nincs sem 

sejtmag összeolvadás, sem redukciós sejtosztódás (meiózis). Az ilyen folyamatokban csak 

mitotikus osztódások történnek. 

Ivartalan szaporodási forma a vegetatív szaporodás. Ez a fonalak, telepek egyes 

részeinek leválásával vagy feldarabolódásával jön létre. Egyes gombáknál kemény kéreggel 

körülvett micéliumdarabok jönnek létre. Ezeket gombaköveknek vagy szkleróciumnak 

nevezzük. Ezek vegetatív kitartóképletek a kedvezőtlen időszak átvészelésére.  

Az ivartalan szaporodás során keletkezhetnek ivartalan szaporítóképletek, spórák. Az 

ivartalan spórák keletkezhetnek sporangiumok (spóratartók) belsejében, vagy a 

spóratartókról külsőleg is lefűződhetnek. Az előbbieket endogén spóráknak, utóbbiakat 

exogén spóráknak nevezzük. A rendszertani csoportoknál számos spóratípust különítenek el. 

 

Ivaros szaporodás: 

 

Az ivaros szaporodás lehetővé teszi a genetikai információ nagymértékű 

kombinálódását, így a genotípusok széles skáláját hozza létre. A variabilitás a környezethez 

való tökéletesebb alkalmazkodást teszi lehetővé. 

Az ivaros folyamat lényege, hogy két ivarsejt (gaméta) egyesülésével az utódsejt 

(zigóta), mindkét szülő genetikai információját hordozza. A sejtegyesülés megduplázza a 

kromoszómaszámot, így a folyamat újból nem ismétlődhet meg. Ki kell alakulnia egy 

kromoszóma számot felező osztódásnak. A meiózis (redukciós osztódás) képes a 

kromoszóma számot felezni, így ez az osztódás minden ivaros szaporodási ciklusnak 

szükségszerű velejárója. Nem pusztán a kromoszómák száma feleződik a kromoszómaszám 

felező osztódásnál, hanem a szülői kromoszómák között génkicserélődés is történik 

(crossing-over, rekombináció). Ezáltal az utódokban a szülőihez képest új génkombinációk is 

kialakulhatnak. 

 

3.6 IVAROS SZAPORODÁSI CIKLUSOK 

A szaporodás, ezen belül az ivaros szaporodás ciklikus folyamat, amelyben egy 

sejtmagegyesülést (kromoszómaszám duplázódást) szükségszerűen meiózis 



 

(kromoszómaszám felezés) követ. A fúzió és a meiózis, térben és időben elkülönülhet. Az 

ivaros szaporodási ciklusoknak négy formája ismert a gombáknál: 

 

a) Diplonta típus: A diploid szervezetekben az ivarsejtek meiózissal keletkeznek, 

amelyek rögtön egyesülésre képesek. A meiózis és a fúzió tehát, közvetlenül egymás után 

történik meg. Az ilyen szervezeteknek minden sejtje diploid, csak a gaméták haploidok. 

Ilyenek pl. a petespórás gombák. 

 

b) Haplonta típus: Két haploid gaméta egyesüléséből származó diploid zigóta első 

osztódása meiotikus. Ez azt jelenti, hogy az életciklusban a gomba minden sejtje haploid, 

kivéve a zigótát.  

 

c) Intermedier típus: A gombák többségénél a spórák redukciós osztódással 

keletkeznek. Ezeket meiospóráknak (főspóra, valódi spóra) nevezzük. (A mitospórák 

mitózissal keletkeznek, és nem tartoznak az ivaros szaporodási ciklusba.) A meiospórából 

haploid gombafonál vagy telep fejlődik ki, amelyen idővel mitózissal ivarszervek és 

ivarsejtek jönnek létre. Ez a szakasz tehát haploid és így gametobiontnak (régebben 

gametofiton) nevezzük. 

A haploid gaméták egyesüléséből diploid zigóta, majd a zigóta mitotikus osztódásával 

diploid sporobiont (régebben sporofiton) telep fejlődik ki. Ezen a diploid telepen képződnek a 

sporangiumok (spóratartók), amelyekben redukciós osztódással újra haploid spórák 

képződnek. Az ilyen fejlődésmenetet intermedier magfáziscserés vagy kétszakaszos 

típusúnak nevezzük. Ez jellemző egyes élesztőgombákra. 

 

d) Dikariotikus típus: A sejtmag (!) a zigóta kivételével itt is mindig haploid (itt 

sejtmagra és nem sejtre vonatkoztatjuk a ploiditásfokot), de az egyedfejlődés egy szakaszában 

a kétsejtmagvas (dikariotikus) állapot alakul ki. Ez úgy jön létre, hogy időben szétválik a 

sejtek fúziójának folyamata (citogámia, plazmogámia, szomatogámia, anasztomózis) és az 

egy sejtbe került különböző sejtmagok fúziójának folyamata (kariogámia). A haploid sejtek 

szomatogámiáját követően az egy sejtbe került két mag nem fuzionál, hanem egyszerre 

(szinkron) osztódik, így minden utódsejtbe újabb magpáros kerül bele. Ezt nevezzük 

dikariotikus állapotnak, ami „rejtett diploidiának” is felfogható. Az így osztódó gomba telepet 

fejleszt, majd termőtesteket (aszkokarpium, bazídiokarpium) képez. A termőtestek („gomba”) 

termőrétegének tömlőiben vagy bazídiumaiban egyesülnek a magok, azaz itt történik meg a 

kariogámia. Kialakul a diploid sejtmag, ami redukciós osztódást követően létrehozza a 

haploid ivaros (meio)spórákat. A meiospórákból haploid micélium fejlődik, és az ismét 

plazmogámiát követő fúzióval létrehozza a magpáros állapotot. A rejtett diploid dikariotikus 

hifák és a haploid monokariotikus formák eltérnek egymástól, pl. termőtest („gomba”) 

kialakítására csak a magpáros hifák képesek. 

3.7 A GOMBÁK SZAPORÍTÓKÉPLETEI 

Gaméták - ivarsejtek 

 

A gombák ivarsejtjei (gamétái) az ivarszervekben, az ún. gametangiumokban 

keletkeznek. A gaméták lehetnek mozgók, ostorosak – zoogaméták (pl. vízigombáknál) vagy 

mozdulatlanok – aplanogaméták (pl. rozsdagombák ún. spermáciumai). A hím és a női 

gaméta lehet azonos méretű és alakú – izogaméták; vagy eltérő méretűek, alakúak – 

heterogaméták. Utóbbi esetben a hím gamétát mikrogamétának, a női gamétát 

makrogamétának nevezzük. Előfordul a gombák között, hogy különálló ivarsejtek nem 



 

alakulnak ki, hanem maguk a sokmagvú ivarszervek (gametangiumok) egyesülnek (pl. 

járomspórás gombák zigogámiája). 

Sok gombánál az ivaros folyamatok erősen redukálódtak, és ivarszerv sem keletkezik. 

Ebben az esetben a szomatikus sejtek egyesülnek (citogámia, szomatogámia, plazmogámia). 

Léteznek olyan gombák, amelyek ivaros szaporodását egyáltalán nem ismerjük, ezek 

kizárólag ivartalan úton, mitospórákkal (konídiumokkal) szaporodnak. Ilyenek az ún. 

imperfekt gombák (Deuteromycetes). 

 

Az ivarosan szaporodó gombák ciklusában is léteznek ivartalan szaporodási formák. 

Itt a gombák ivarosan szaporodó perfekt alakját teleomorfának nevezzük, míg az ivartalanul 

szaporodó ún. imperfekt formáját anamorfának. A teleomorfa és az anamorfa egyazon faj 

(holomorfa) két megjelenési formája. Mivel a két forma életmódja, morfológiája stb. 

különbözhet, így előfordulhat, hogy egy gombafajnak két érvényes tudományos neve is 

létezik (pl. Gibberella fujikuroi teleomorfa = Fusarium moniliforme anamorfa).  

 

Spórák és konídiumok 

 

A valódi spórák (főspórák vagy meiospórák) mindig ivaros ciklusban, magfúziót 

követően, diploid sejtből képződő sporangiumok belsejében (endogén módon), redukciós 

osztódással keletkeznek. Kivételt képeznek a bazídiumos gombák ún. bazídiospórái, amelyek 

exogén módon jönnek létre. 

 

A mitospórák is kialakulhatnak endogén módon (pl. járomspórás gombák) vagy pedig 

lefűződnek a hifák csúcsáról vagy oldaláról. Ha az ilyen spóra vastag falú kitartó jellegű, 

akkor klamidospórának nevezzük. A mitospórák leggyakrabban ún. konídiumtartók végén 

keletkeznek exogén módon. Az ilyen mitospórákat konídiumoknak nevezzük. A konídiumok, 

a konídiumtartók szerkezete fontos rendszertani bélyeg, segít a fajok meghatározásában. A 

mitospórák, konídiumok a gombák gyors elterjedését szolgálják (lényegében a gombák a 

segítségükkel klónozzák önmagukat). A vegetatív szaporodás során előfordul, hogy maga a 

hifaszakasz darabolódik, fragmentálódik. Az így keletkezett ivartalan szaporítóképletek az 

artrospórák. 

A spórák és a konídiumok egy- vagy többsejtűek, és lehetnek haploidok és diploidok. 

 

3.8 TERMŐTESTEK – SPOROKARPIUM 

Azokat a szaporítóképleteket nevezzük termőtestnek, amelyekben a meiosporangiumok 

csoportosan és valamilyen védőburokkal körülvéve helyezkednek el. Csak a magasabbrendű 

tömlősgombák és bazídiumosgombák képeznek termőtestet. A szerveződése álszövetes. 

 

Tömlős gombák termőtesttípusai - aszkokarpiumai 

Aszkohimeniális termőtestek: 

– Gimnotécium; 

– Kleisztotécium; 

– Peritécium; 

– Apotécium. 

 

Aszkolokuláris termőtestek: 

– Miriotécium; 

– Pszeudotécium; 

– Hiszterotécium. 

 

2.  



 

 

Bazídiumos gombák termőtesttípusai – 

bazidiokarpiumai 

Az imperfekt gombák áltermőtest – 

pszeudokarpium típusai  

– Reszupinátus termőtest; 

– Krusztotécium; 

– Holotécium; 

– Pilotécium; 

– Gaszterotécium. 

 

– Korémium; 

– Sporodochium; 

– Piknídium; 

– Acervulusz. 

 

3.  

A későbbiekben ezek közül néhánnyal részletesen is megismerkedhetnek a szőlészet 

tárgy (szőlészeti növénykórtan részben).  

 

A valódi- és áltermőtest-típusokat itt csak fölsoroltuk, részletesen megtalálják: Jakucs 

E., Vajna L. (2003): Mikológia, Agroinform Kiadó, Budapest; Folk Gy., Glits M. (2000): 

Kertészeti növénykórtan, Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

 

 

Tallizmusok 

 

A gombák gametobiontja kétféle típusú lehet: 

 

– Homotallikus gombák: A magával, vagy egy hasonló törzzsel kereszteződni képes gomba 

homotallikus. 

– Heterotallikus gombák: A homotallizmussal szemben heterotallikusnak nevezzük azokat 

a gombákat, amelyek önsterilek és kompatibilis partnert kívánnak a reprodukcióhoz. Itt a 

párosodás fajazonos, de két ellentétes szaporodási típust (mating type) képviselő sejtek 

között megy csak végbe. A párosodási típust a párosodási típus gének (MAT) határozzák 

meg. 

 

RENDSZERTANI (SZISZTEMATIKAI, TAXONÓMIAI) ALAPOZÁS 

 

3.9 AZ ÉLŐVILÁG FELOSZTÁSA 

 

A Földön megtalálható fajok száma óriási, azonban ebben a sokféleségben valamilyen 

kritériumoknak megfelelően rendet kell tenni, csoportokat kell alkotni, az adott csoportot le 

kell írni. Ez úgy valósítható meg, hogy hierarchikus kategóriarendszert teremtünk. Ebben a 

hierarchikus rendszerben az alapegység a faj. Közös tulajdonságok alapján bekerül egy 

magasabb, több hasonló élőlényt magában foglaló csoportba, majd ez a csoport is bekerül 

újabb hasonló élőlények újabb csoportjába, és így tovább. A biológiai sokféleségben a 

rendteremtő tudomány a rendszertan. 

 

A biológiában a rendszertan az élőlények csoportosításával, leírásával, elnevezésével 

foglalkozó tudományág. Két szakterülete a szisztematika, amely az élőlények evolúciós 

rokonsági viszonyainak kutatásával foglalkozó tudomány, és a taxonómia, amely az 

elnevezésekkel és katalogizálásokkal foglalkozó biológiai segédtudomány. 

 

Az élővilágot Whittaker 1969-ben 5 országba (Regnum) sorolta: 



 

 

1. Monera: A prokarióták, más néven elősejtmagosok vagy sejtmag nélküli egysejtűek 

(Prokaryota vagy Monera) egysejtű – ritka esetekben többsejtű – körülhatárolt sejtmag 

nélküli élőlények. Ezek a tudomány által ismert legősibb sejtes felépítést mutató 

szervezetek, és a legegyszerűbbek is; mivel az a rendkívül differenciált belső 

membránrendszer, amely az eukarióták sajátja és azok fejlett sejtszervecskéit alkotja, a 

prokariótákban csak nagyon kezdetleges módon található meg. A prokarióta név a 

görög prósz (előtt) és karyon (mag) szavak összetételével jött létre, jelentése tehát 

„sejtmag előtti”. 

2. Protista: A protiszták kifejezés korábban az eukarióták (valódi sejtmaggal rendelkező 

élőlények) egy országát jelölte, minden olyan egy- vagy többsejtű eukarióta élőlényt 

magába foglalva, amelyet nem soroltak sem az állatok, sem a növények, sem a 

gombák országába. (A csoport többszörösen is parafiletikus voltát viszonylag későn 

vették figyelembe. Ma rendszertani kategóriaként nem, de ugyanezen élőlények 

gyűjtőneveként még használatos. A korábban ide sorolt eukariótákat ma a növények 

(Plantae), az amőbák (Amoebozoa), a chromalveolata, a rhizaria és az excavata 

országok valamelyikébe, vagy országba besorolatlan törzsekbe helyezik a modern 

rendszertanok.) 

3. Plantae: Növények. A növények alapvető közös sajátossága a fotoszintézis, 

pontosabban a szén-dioxid-asszimiláció, azaz a napfény energiáját felhasználva építik 

fel a testüket alkotó vegyületeiket. 

4. Fungi: Gombák. Borászati mikrobiológia keretein belül a releváns gombacsoportokról 

még részletesen lesz szó. Általánosságban: lásd a korábban leírtakat. 

5. Animalia: Állatok. Az állatok olyan többsejtű (kivétel: nyálkaspórások) heterotróf, 

eukarióta élőlények, amelyek életciklusára a gametikus meiózis jellemző. Életük nagy 

részében diploidok, és csak az ivarsejtek létrejöttével következik be a redukció. 

További jellemzőik: egyedfejlődés során átmennek a bélcsíra állapoton, nem képesek 

lizin bioszintézisre, idegrendszerrel rendelkeznek, általában rendelkeznek 

immunrendszerrel, továbbá egyes sejtjeik eukarióta típusú (9x2+2) csillókkal, 

ostorokkal rendelkeznek. 

 



 

 

28. kép Whittaker-féle felosztás 

http://phylogenomics.blogspot.com/2008/10/twisted-tree-of-life-award-2-

science.html 

 

Ma már a hagyományos Whittaker féle felosztás meghaladott, és több újabb elképzelés 

látott napvilágot, melyek közül csak néhány: 

 

Linnaeus 

1735 

2 ország 

Haeckel 

1866 

3 ország 

Chatton 

1937 

2 birodalom 

Copeland 

1956 

4 ország 

Whittaker 

1969 

5 ország 

Woese et al. 1977 

6 ország 

Woese et al. 

1990 

3 domén 

- Protista 
Prokaryota Monera Monera 

Eubacteria Bacteria 

Archaebacteria Archaea 

Eukaryota 

Protista Protista Protista 

Eukarya Vegetabilia Plantae Plantae 
Fungi Fungi 

Plantae Plantae 

Animalia Animalia Animalia Animalia Animalia 

4.  

http://phylogenomics.blogspot.com/2008/10/twisted-tree-of-life-award-2-science.html
http://phylogenomics.blogspot.com/2008/10/twisted-tree-of-life-award-2-science.html


 

A rendszertan alapvető kategóriái 

Amennyiben a Regnum szint felől haladunk a fajok felé, újabb kategóriákkal is 

találkozhatunk. A rendszertan hagyományos, alapvető kategóriái a következők: 

 

Regnum – ország 

Phylum – törzs 

Classis – osztály 

Ordo – rend 

Familia – család 

Genus – „nemzetség” (növények és gombák 

esetében), „nem” (állatok esetében) 

Species - faj 

 

A legtöbb esetben a kategóriákhoz tartózó köztes csoportokkal is találkozunk, 

amelyeket a sub- (al-) és super- (fő-) előtagokkal képezhetjük. Ilyen például a subordo – 

alrend vagy a superfamilia – főcsalád stb. A problémát bonyolítja, hogy ezeken kívül sokféle 

alkategóriát használtak az idők folyamán, és használnak ma is. A biológiai rendszertanban az 

ország egy taxon, azaz rendszertani kategória. 

A biológiában a fajok mindegyike tudományos nevet visel, amit latin névnek, illetve 

rendszertani névnek is szoktak nevezni. A fajok tudományos nevei két szóból álló, kettős 

(binomiális vagy binominális) nevek. Az ilyen nevek (binomenek) rendszerét kettős 

nevezéktannak (binomiális/binominális nomenklatúrának) is nevezik. A fajok ezen ún. 

kettős nevezéktanát Linné vezette be 1753-ban megjelent Species plantarum című művében, 

noha korábban John Ray és Caspar Bauhin is használt (bár nem túl következetesen) kettős 

fajneveket. Hogyan is épül föl az adott faj tudományos neve? 

A fajok tudományos neveinek felépítése a generikus (genus proximum) és specifikus 

(differentia specifica) logikai elvének felel meg, egyben utal az adott faj rendszertani helyére 

is. A kettős nevet alkotó első szó a generikus név (azaz a nemzetségnév), amely azt a 

nemzetséget adja meg, ahová az adott faj tartozik. A pékélesztő tudományos neve a 

Saccharomyces cerevisiae. A tudományos név első tagja jelzi, hogy a faj a Saccharomyces 

nemzetségbe (genus) tartozik, ahová a pékélesztő legközelebbi rokonait, például az 

alsóerjesztésű sörélesztőt (Saccharomyces pastorianus) (és más fajokat) is sorolják. A fajok 

tudományos neveit, ha le szeretnénk írni, akkor a következőket kell megjegyezni: A genus 

nevet mindig nagy betűvel, míg a species nevet kis betűvel kezdjük. Ha álló betűs gépelt 

szövegbe írjuk a fajnevet, azt dőlt betűkkel írjuk. 

A gombák elnevezésében a Nemzetközi Botanikai Kódot kell követni. Egy új taxon 

(általában új faj) leírásakor a típustörzset metabolikusan inaktív formában (pl. liofilizálva) 

egy ismert törzsgyűjteményben kell elhelyezni, és a fajleírást egy nemzetközi folyóiratban 

kell közölni. A prioritás (elsőbbség) azt jelenti, hogy ha egyazon fajt többször is leírták, akkor 

az időben előbbi fajleírás az érvényes. Ha ugyanazon faj két nevet is kapott, akkor azokat 

szinonim neveknek, ha egy névvel két külön fajt is leírtak, akkor azt homonim névnek 

nevezzük.  

A gombáknál nevezéktani problémát jelent a pleomorf fajok létezése (olyan fajok, 

amelyeknek több morfológiai alakjuk létezik). A Botanikai Kód alapján valamennyi 

morfológiai típust külön névvel lehet leírni. Korábban már szóltunk róla, hogy a pleomorf 

holomorf fajoknak mind ivaros (teleomorf), mind ivartalan formájuk (anamorf) létezik, 

külön-külön taxonómiai névvel, ahol a holomorf alak neve azonos a szexuális fáziséval. (A 

meiotikus holomorfoknak csak ivaros, míg a mitotikus holomorfoknak csak ivartalan 

spóraformájuk (Imperfekt gombák) létezik.) 



 

A gombák esetében a faj alatti kategóriáknak is nagy jelentőségük van. A varietas 

(változat) a neve azon, az alapfajtól általában morfológiailag eltérő taxonnak, mely még 

többnyire képes az alapfajjal rekombinálódni. A forma specialis (specializálódott forma) a 

neve azon taxonoknak, melyek morfológiailag nem különböznek az alapfajtól, de csak 

meghatározott gazdanövényfajt képesek fertőzni, a rasszok pedig csak meghatározott fajtákat 

képesek megbetegíteni. Használjuk még a nem túlságosan szerencsés törzs kifejezést is 

genetikailag homogén, egy sejtből származó tiszta kultúra formában fenntartott vonalakra, 

valamint az izolátum kifejezést a tiszta tenyészetbe vett, markerekkel nem jellemzett 

mikrobákra. 

Ezek után nézzük meg a fő taxonómiai kategóriák alapján, hogyan lehet a 

Saccharomyces fajt beilleszteni a rendszertani kategóriákba (jelenlegi ismereteink szerint): 

 

Rendszertani 

kategóriák latinul 

Rendszertani 

kategóriák magyarul 

S. cerevisiae besorolása 

Regnum ország Fungi 

Phylum törzs Ascomycota 

Classis osztály Saccharomycetes 

Ordo rend Saccharomycetales 

Familia család Saccharomycetaceae 

Genus nemzetség Saccharomyces 

Species faj cerevisiae 

5.  

A tudományos eredmények gyarapodásával az új ismeretek beépülnek a rendszerbe, 

amit úgy vehetünk észre, hogy a rendszertani besorolás változik a legújabb tudományos 

eredmények függvényében. A rendszertanban, főként a baktérium és gomba esetében a 

rendszer évről évre változik, azonban a jelenlegi rendszert meg kell tanulni. Később, ha egy 

taxon (adott rendszertani csoport) más kategóriába kerül át, úgy azt a taxonómus egyszerűen 

felismeri, ugyanis az adott rendszertani kategóriához tartozó végződések az esetek 

többségében azonosak. 

 

Kategória Baktériumok Növények Protiszták Gombák Állatok 

Törzs  -phyta -mycota  

Altörzs  -phytina -mycotina  

Osztály -ia -opsida -phyceae -mycetes  

Alosztály -idae -idae -phycidae -mycetidae  

Főrend/Öregrend  -anae  

Rend -ales  

Alrend -ineae  

Alrendág  -aria  

Főcsalád/Öregcsalád  -acea -oidea 

Család -aceae -idae 

Alcsalád -oideae -inae 

Nemzetségcsoport/Nemzetség -eae -ini 

Alnemzetségcsoport/Öregnem -inae -ina 

6.  

A taxonok tudományos neveinek végződéseit meg kell tanulni. A borászati 

mikrobiológia kapcsán a növények, gombák taxonjainak vastagított végződései lesznek 



 

számunkra szükségesek a táblázatból. A baktériumok „mesterséges rendszerében” ilyen 

jellemző végződések nem jelentek meg. 

 

Taxonómiai iskolák rövid áttekintése 

 

A taxonómiai besorolás célja az egyes egyedek élő vagy élettelen objektumokhoz 

rendelése. A rendszerezés előfeltétele az eddig ismeretlen egyedek identifikálásának, 

azonosításának. A rendszerezés révén ugyanakkor a különböző taxonok evolúciójára 

vonatkozóan is következtetéseket vonhatunk le. Fontos megjegyezni, hogy a rendszertani 

besorolások a mikrobiológusokat szolgálják (a mikrobákat nem igazán érdekli, hogy 

rendszertanilag hová tartoznak). 

Speciális, főleg orvosi mikrobiológiai célokra gyakran használnak olyan egyedi 

bélyegeket, amelyek révén egyes közeli rokon individuumok elkülöníthetőek (pl. Bacillus 

thuringiensis „baktériumfaj” tagjai ugyanazon tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a B. 

cereus, de kristályos zárványokat tartalmaznak és rovarpatogének). A gombák közül 

említhetjük az Aspergillus foetidus fajt, melyet illatanyagai révén különítenek el az A. niger 

fajtól, bár minden más sajátosságában megegyezik az utóbbival. Ezekben az esetekben 

monotetikus osztályozásról beszélünk, mivel csak egy (vagy néhány) sajátság alapján 

különítik el az egyedeket. A ma használatos rendszerezések politetikusak, azaz az egyedek 

minél több tulajdonságát veszik figyelembe besorolásukkor. 

A fenetikus rendszerezés alapjait Michel Adanson fektette le 1763-ban. Ezen 

rendszerezés lényege, hogy az egyedek minél több sajátságát kell figyelembe venni 

besorolásukkor. Sneath ezt az elvet 1957-ben alkalmazta először a mikrobiológiában és 

numerikus taxonómiának nevezte el. A rendszerezés során mind a fenotípust, mind a 

genotípust befolyásoló tényezőket vizsgálják. Az egyedek közötti rokonságot általában 

dendrogramon ábrázolják. A módszer hátránya, hogy a konvergens és a párhuzamos evolúció 

során kialakult karaktereket nem képes azonosítani.  

A filogenetikai rendszerezés célja, hogy a vizsgált csoport evolúciójára nézve 

adatokat kapjunk. Az egyedeket annak megfelelően csoportosítják, hogy van-e közös 

leszármaztatott tulajdonságuk. A kladizmusnak is nevezett rendszerezés során valamennyi 

karaktert vizsgálják, és ősi (pleziomorf) és leszármaztatott (apomorf) csoportokba sorolják 

őket. A csoportosítás alapja, hogy közös leszármaztatott (szinapomorf) karaktereket 

találjanak. Ezek a karakterek csak azon egyedekben lehetnek jelen, melyek attól a közös őstől 

származnak, amelyben először megjelent az adott tulajdonság. A rokonsági viszonyokat ún. 

kladogramon ábrázolják.  

A gyakorlatban a filogenetikai rendszerezést nukleinsav és fehérjék aminosav-

szekvenciái esetében alkalmazzák. A fenetikai rendszerezés jobban elterjedt, mivel ez 

lehetővé teszi új egyedek integrálását, ill. azonosítását is. 

 

A gombák rendszertani felosztása osztályok szintjéig 

 

Az alábbi táblázat a jelenleg elfogadott gombarendszer magasabb taxonjait mutatja be. 

Ahhoz, hogy a későbbiek során tárgyalandó fajokat el tudják helyezni a rendszerben, 

mindenképpen fontosnak tartjuk az alábbi táblázatban foglalt főként Chromista, Fungi, 

regnumok taxonjainak elsajátítását. 

  



 

 

ORSZÁG (REGNUM) TÖRZS (PHYLUM) OSZTÁLY (CLASSIS) 

PROTOZOA 

ACRASIOMYCOTA –  

Sejtes nyálkagombák 

Acrasiomycetes 

DICTYOSTELIOMYCOTA – 

Diktiosztélim-félék 

Dictyosteliomycetes 

MYXOMYCOTA –  

Valódi nyálkagombák 

Myxomycetes 

 

Protosteliomycetes 

 

PLASMODIOPHOROMYCOTA 

– Élősködő nyálkagombák 

 

Plasmodiophoromycetes 

CHROMISTA 

HYPHOCHYTRIDIOMYCOTA Hyphochytridiomycetes 

 

LABYRINTHULOMYCOTA –  

Labirintus (nyálka)gombák 

Labyrinthulomycetes 

OOMYCOTA –  

Petespórás gombák 

 

Oomycetes 

FUNGI 

CHYTRIDIOMYCOTA – 

Rajzóspórás gombák 

Chytridiomycetes 

ZYGOMYCOTA –  

Járomspórás gombák 

Trichomycetes 

 

Zygomycetes 

 

ASCOMYCOTA –  

Tömlősgombák 

Ascomycetes 

 

BASIDIOMYCOTA –  

Bazídiumos gombák 

Basidiomycetes –  

Bazídiumos gombák 

 

Teliomycetes –  

Rozsdagombák 

Ustomycetes –  

Üszöggombák 

 

FUNGI IMPERFECTI –  

konídiumos vagy mitospórás 

gombák 

 

7.  



 

3.10 ÖSSZEFOGLALÁS 

A második és harmadik leckében azokat a mikrobiológiai alapismereteket kívántuk 

összefoglalni, amelyek a további borászati mikrobiológiai leckék alapjául szolgálnak. A 

leckék alapos elsajátítása nélkülözhetetlen a további tananyagban foglalt mikrobiológiai 

részek megértéséhez! 

A harmadik lecke első részében röviden áttekintettük a gombák legfontosabb sejttani 

vonatkozásait, szerveződési szintjeit, szaporodási jellemzőit. Ezt követően megismerkedtünk 

az élővilág felosztásával, a taxonómia tudományával, rendszertani kategóriákkal, a 

fajnevekkel. Kitértünk a gombák rendszerén belül a holomorf, teleomorf és anamorf alakok 

problematikájára. Áttekintettük a borászatban egyik legjelentősebb gombafaj, a 

Saccharomyces cerevisiae taxonómiai besorolását, majd megismerhettünk néhány taxonómiai 

iskolát. A taxonómiai rész végét a jelenleg elfogadott gombarendszer fontosabb kategóriáival 

zártuk. 

3.11 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

Sorolja föl a gombák legfontosabb jellemzőit! 

Hasonlítsa össze az eukarióta és a prokarióta sejtek felépítését! 

Ismertesse a sejtmag részeit, felépítését! 

Mi a kromatin (eukromatin és a heterokromatin)? 

Mutassa be a nukleoszóma felépítését! 

Mi a szolenoid? 

Mi a funkciója a magvacskának? 

Mi a funkciója a poláris orsótestnek (SPB)? 

Milyen vegyületek gátolják a gombák és a növényi sejtek mikrotubulusainak 

polimerizációját? 

Mi a funkciója az endoplazmatikus retikulumnak (SER és DER)? 

Ismertesse az eukarióta riboszóma felépítését az alegységek ülepedési állandója 

alapján! 

Mit jelentenek az alábbi fogalmak: replikáció, transzkripció, transzláció? 

Hol történik a transzláció folyamata? 

Milyen részei vannak a Golgi-készüléknek, és mi a funkciójuk? 

Mi a lizoszóma és mi a funkciója? 

Hol található az ún. apikális test és mi építi föl? 

Mi a lomaszóma? 

Mi az endocitózis és az exocitózis? 

Hogyan épül föl a mitokondrium, és milyen funkciói vannak? 

Milyen mikrotestek találhatók a gombasejtekben? 

Milyen organellumon kívüli extrakromoszómális örökítőanyagok lehetnek a 

gombasejtekben? 

Milyen szterolokat tartalmaznak a növényi, állati és gomba sejtmembránok? 

Milyen sejtfalanyagai lehetnek a gombáknak? 

Mit jelent a cönocitikus, polienergidás sejt? 

Hol találkozunk a Woronin-testekkel és a parenteszómás dolipórussal? 

Milyen testszerveződésűek lehetnek a gombák? 

Mi a plektenhima? 

Melyek az ivartalan szaporodás jellemzői? 

Melyek az ivaros szaporodás jellemzői? 

Mi a mitózis és a meiózis? 



 

Ismertesse a gombák ivaros szaporodási ciklusait! 

Mutassa be a gombák szaporítóképleteit (ivarsejtek, spórák)! 

Milyen képletek a szkleróciumok, konídiumok, klamidospórák? 

Sorolja fel a tömlős gombák termőtesttípusait! 

Sorolja fel a bazídiumos gombák termőtest típusait! 

Milyen áltermőtest típusokat ismer? 

Mit jelent a pleomorfia, a holomorf, az anamorfa és a teleomorfa? 

Mit jelent a homotallizmus és a heterotallizmus? 

Whittaker 1969-ben az élővilágot milyen nagy csoportokra osztotta föl? 

Mivel foglalkozik a rendszertan tudománya? 

Melyek a rendszertan alapvető kategóriái (magyar és tudományos név)? 

Mit jelent a prioritás? 

Milyen faj alatti kategóriák léteznek a mikológiában? 

Sorolja be a rendszertan alapvető kategóriáiba a Saccharomyces cerevisiae fajt! 

Milyen végződést kapnak a gombák és a növények egyes taxonjai a törzs, osztály, rend, 

család szintjén? 

Mi a monotetikus és a politetikus osztályozás? 

Mi a fenetikus rendszerezés, numerikus taxonómia? 

Mi a filogenetikus rendszerezés, kladizmus? 

Sorolja föl a Chromista és Fungi regnumba tartozó phylum-okat! 

3.12 TESZTKÉRDÉSEK 

 

1. teszt 

EGYSZERŰ VÁLASZTÁS 

 

1. Hogyan épül föl a nukleoszóma? 

 

A. Hiszton pentamer (H1, H2A, H2B, H3, H4) és DNS 

B. Hiszton dekamer (H1, H2A, H2B, H3, H4)2 és DNS 

C. Hiszton oktamer (H2A, H2B, H3, H4)2 és DNS 

D. Hiszton monomer (H1) és DNS 

 

 

2. Melyik megállapítás igaz? 

 

A. Ostoros sejtekkel nem rendelkező valódi gombák sejtjeiben nincsenek centriolumok, 

itt a poláris orsótestből (SPB) indulnak ki a magorsó fonalak sejtosztódás idején. 

B. Ostoros sejtekkel rendelkező valódi gombák sejtjeiben nincsenek centriolumok, itt a 

poláris orsótestből (SPB) indulnak ki a magorsó fonalak sejtosztódás idején. 

C. Az ostoros sejtekkel rendelkező, főként alacsonyabb szerveződési szintű gombák 

esetében soha nem található meg a centriolum. 

D. Az összes gombában találkozunk poláris orsótestekkel és centriolummal. 

 

 

 

 

 



 

3. A gombák sejtjeiben egyedülálló képletek: 

 

A. a vakuólumok; 

B. a vezikulumok; 

C. a lomaszomák; 

D. az autofagoszómák. 

 

 

4. Gombasejtek mikrotestei: 

 

A. Peroxiszómák és glioxiszómák. 

B. Lizoszómák és autofagoszómák. 

C. Vezikulumok és a glioxiszómák. 

D. Peroxiszómák és lizoszómák. 

 

 

5. Milyen szeptum/pórus jellemző a bazídiumos gombákra? 

 

A. Sejtjei cönöcitikusak, nem találkozunk szeptumokkal. 

B. Csak egyszerű szeptum látható. 

C. Egyszerű szeptum látható elektrodenz gömb alakú Woronin-test képletekkel. 

D. Parenteszómás dolipórus jellemzi. 

 

 

6. Milyen testszerveződési formák jellemzők a gombákra? 

 

A. Amöboid – egysejtű (ostoros és sarjsejtes) – többsejtű (cönocitikus, fonalas, valódi 

szövetes). 

B. Amöboid – egysejtű (ostoros és sarjsejtes) – többsejtű (cönocitikus, fonalas, álszövetes). 

C. Egysejtű (ostoros és sarjsejtes) – többsejtű (valódi szövetes). 

D. Egysejtű (álszövetes) – többsejtű (cönocitikus). 

 

 

7. Melyik megállapítás igaz az ivaros szaporodásra? 

 

A. A sejtek ploidiaszintje (kromoszómaszáma) nem változik, vagyis nincs 

magfáziscsere, nincs sem sejtmag összeolvadás, sem redukciós sejtosztódás (meiózis), csak 

mitotikus osztódások történnek. 

B. Jellemző képletei a szkleróciumok, artrospórák, klamidospórák. 

C. Soha nem figyelhető meg rekombináció, crossing over. 

D. A sejtek ploidiaszintje (kromoszómaszáma) változik, van magfáziscsere, 

megfigyelhető a sejtmag összeolvadás és a redukciós sejtosztódás (meiózis), lehetővé teszi a 



 

genetikai információ nagymértékű kombinálódását, így a genotípusok széles skáláját hozza 

létre. 

 

 

8. Mit jelent a dikariotikus micélium az ivaros szaporodási ciklusban? 

 

A. A sejtegyesülést (plazmogámia, szomatogámia) követően azonnal megtörténik a 

kariogámia. 

B. A kariogámiát követően a sejtmagok (endo)mitotikusan osztódnak, ugyanakkor a sejt 

nem, így két sejtmag lesz egy sejtben, amelyek szinkron osztódnak tovább. 

C. Időben szétválik a sejtek fúziójának folyamata (plazmogámia, szomatogámia) és az 

egy sejtbe került különböző sejmagok fúziójának folyamata (kariogámia). 

D. A rejtett diploid, azaz dikariotikus hifák tulajdonságai nem térnek el az egy sejtmagot 

tartalmazó haploid hifák tulajdonságaitól. 

 

 

9. Melyik megállapítás igaz? 

 

A. Az anamorfa és a teleomorfa forma életmódja, morfológiája stb. különbözhet, így 

előfordulhat, hogy egy gombafajnak két érvényes tudományos neve is létezik (pl. Gibberella 

fujikuroi teleomorfa = Fusarium moniliforme anamorfa).  

B. A gombák között nincsenek pleomorf formák. Az anamorfa és a teleomorfa 

életmódja, morfológiája stb. nem különbözik. 

C. A meiotikus holomorfoknak csak ivartalan, míg a mitotikus holomorfoknak csak 

ivaros spóraformájuk létezik. 

D. A teleomorfa azonos a rassz, míg az anamorfa azonos az izolátum faj feletti 

kategóriákkal. 

 

10. Mit nevezünk konídiumnak? 

 

A. A gametangiumok és a sporangiumok összefoglaló neve.  

B. Vastag falú kitartó jellegű mitospórákat. 

C. A gombák izogamétáinak és heterogamétáinak összefoglaló neve. 

D. A ún. konídiumtartók végén, leggyakrabban exogén módon keletkező mitospórákat. 

 

 

11. Milyen termőtestek jellemzők a tömlősgomba taxon tagjaira? 

 

A. Reszupinátus termőtest, krusztotécium, holotécium, pilotécium, gaszterotécium. 

B. Gimnotécium, kleisztotécium, peritécium, apotécium, miriotécium, pszeudotécium, 

hiszterotécium. 

C. Korémium, sporodochium, piknídium, acervulusz. 

D. Holotécium, piknídium, apotécium, kleisztotécium. 

 

 

12. Milyen pszeudokarpiumok jellemzők az imperfekt gombákra? 

 

A. Reszupinátus termőtest, krusztotécium, holotécium, pilotécium, gaszterotécium. 



 

B. Gimnotécium, kleisztotécium, peritécium, apotécium, miriotécium, pszeudotécium, 

hiszterotécium. 

C. Korémium, sporodochium, piknídium, acervulusz. 

D. Holotécium, piknídium, apotécium, kleisztotécium. 

 

 

13. Melyek a rendszertan alapvető kategóriái (ügyeljen a helyes sorrendre)? 

 

A. Phylum– ország, Regnum - törzs, Classis –osztály, Ordo – rend, Familia – család, 

Genus – nemzetség, Species – faj 

B. Regnum – ország, Phylum- törzs, Classis –osztály, Ordo – rend, Familia – család, 

Genus – nemzetség, Species – faj 

C. Phylum- törzs, Regnum – ország, Ordo – rend, Classis –osztály, Genus – nemzetség, 

Species – faj 

D. Regnum – ország, Ordo – rend, Familia – család, Classis –osztály, Phylum- törzs, 

Genus – nemzetség, Species – faj 

 

 

14. A fajok tudományos nevei hogyan épülnek föl? 

 

A. A tudományos fajnevek két szóból álló binominális nevek, ahol a kettős nevet alkotó 

első szó a generikus név (genus proximum), a második szó a specifikus név (differentia 

specifica). 

B. A tudományos fajnevek két szóból álló binominális nevek, ahol a kettős nevet alkotó 

első szó a specifikus név (differentia specifica), a második szó a generikus név (genus 

proximum). 

C. A tudományos fajnevek két szóból álló binominális nevek, ahol a kettős nevet alkotó 

első szó a generikus név (differentia specifica), a második szó a specifikus név (genus 

proximum). 

D. A tudományos fajnevek három szóból álló trinominális nevek. 

 

 

15. Melyek a helyes megállapítások? 

 

A. A fenetikus rendszerezésben az egyedek minél több tulajdonságát veszik figyelembe 

besorolásukkor; az egyedek közötti rokonsági kapcsolatokat dendrogramon ábrázolják; 

jelenleg a legnépszerűbb irányzata a numerikus taxonómia. 

B. A fenetikus rendszerezés előnye, hogy a konvergens és párhuzamos evolúció során 

kialakult karaktereket is képes azonosítani. 

C. A politetikus osztályozáskor csak egy (vagy néhány) sajátság alapján különítik el az 

egyedeket. 

D. A filogenetikai rendszerezés tipikus irányzata a numerikus taxonómia. 

 

 

 



 

2. teszt 

 

EGYSZERŰ VÁLASZTÁS 

 

1. Mi a magvacska funkciója? 

A. rRNS szintézis, rRNS összekapcsolása a riboszómális fehérjékkel, transzportra 

felkészítés. 

B. Riboszómák lebontása, rRNS lebontása, fehérjeszintézis. 

C. rRNS szintézis, riboszómák lebontása, fehérjeszintézis. 

D. rRNS lebontása, transzportra felkészítés, riboszómák lebontása. 

 

 

2. Melyik megállapítás igaz? 

 

A. A kolhicin gátolja a gombasejtek osztódását azáltal, hogy a mikrotubulusok 

képződését gátolja. 

B. A benzimidazol gátolja a növények és állati sejtek osztódását azáltal, hogy a 

mikrotubulusok képződését gátolja. 

C. A benzimidazol gátolja a gombák, a kolhicin a növények és állati sejtek osztódását 

azáltal, hogy a mikrotubulusok képződését gátolja. 

D. A kolhicin és a benzimidazol típusú fungicidek nem gátolják a mikrotubulusok 

működését, ugyanis más támadásponttal rendelkeznek.  

 

 

3. Melyik megállapítás igaz? 

 

A. A mitokondriumban történik a citrát ciklus, zsírsavak β-oxidációja, a citoplazmában 

pedig a terminális oxidáció. 

B. A mitokondriumban cirkuláris DNS molekulák, prokarióta típusú (70 S) riboszómák 

és önálló fehérjeszintézisre szolgáló rendszer van. 

C. Az endoszimbionta elmélet szerint a mitokondrium ősi eukarióta sejtek és 

fotoszintetizáló cianobaktériumok közötti szimbiotikus kapcsolatból fejlődött ki. 

D. A mitokondriális külső membrán betüremkedéseinek két megjelenési formája lehet, 

az egyik a krisztás, a másik a lemezes. 

 

 

4. Milyen szeptum/pórus jellemző a petespórás gombákra és járomspórás gombákra? 

 

A. Sejtjei cönöcitikusak, nem találkozunk szeptumokkal. 

B. Csak egyszerű szeptum látható. 

C. Egyszerű szeptum látható, elektrodenz gömb alakú Woronin-test képletekkel. 

D. Parenteszómás dolipórus jellemzi. 

 

 

5. Milyen szeptum/pórus jellemző a tömlős gombákra? 

 

A. Sejtjei cönöcitikusak, nem találkozunk szeptumokkal. 

B. Csak egyszerű szeptum látható. 



 

C. Egyszerű szeptum látható gyakran elektrodenz gömb alakú Woronin-test képletekkel. 

D. Parenteszómás dolipórus jellemzi. 

6. Melyik megállapítás igaz az ivartalan szaporodásra? 

 

A. A sejtek ploidiaszintje (kromoszómaszáma) változik, van magfáziscsere, 

megfigyelhető a sejtmag összeolvadás és a redukciós sejtosztódás (meiózis). 

B. Lehetővé teszi a genetikai információ nagymértékű kombinálódását, így a 

genotípusok széles skáláját hozza létre. 

C. Endogén vagy exogén meiospórákkal történik a szaporodás. 

D. A sejtek ploidiaszintje (kromoszómaszáma) nem változik, vagyis nincs 

magfáziscsere, nincs sem sejtmag összeolvadás, sem redukciós sejtosztódás (meiózis), csak 

mitotikus osztódások történnek. 

 

 

7. Melyik megállapítás igaz? 

 

A. Az ivarosan szaporodó gombák ciklusában is léteznek ivartalan szaporodási formák. 

Az ilyen gombák ivarosan szaporodó perfekt alakját teleomorfának, míg az ivartalanul 

szaporodó ún. imperfekt formáját anamorfának nevezzük. A teleomorfa és az anamorfa 

egyazon faj (holomorfa) két megjelenési formája. 

B. Az ivarosan szaporodó gombák ciklusában is léteznek ivartalan szaporodási formák. 

Itt a gombák ivartalanul szaporodó perfekt alakját teleomorfának nevezzük, míg az ivarosan 

szaporodó ún. imperfekt formáját anamorfának. A teleomorfa és az anamorfa egyazon faj 

(holomorfa) két megjelenési formája. 

C. A gombák között nincsenek pleomorf formák. Az anamorfa és a teleomorfa forma 

életmódja, morfológiája stb. nem különbözik. 

D. A teleomorfa azonos a varietas, míg az anamorfa azonos a forma specialis faj feletti 

kategóriákkal. 

 

 

8. Mit nevezünk klamidospórának? 

 

A. A gametangiumok és a sporangiumok összefoglaló neve.  

B. Vastag falú kitartó jellegű mitospórákat. 

C. A gombák izogamétáinak és heterogamétáinak összefoglaló neve. 

D. A ún. konídiumtartók végén, leggyakrabban exogén módon keletkező mitospórákat. 

 

 

9. Milyen termőtestek jellemzők a bazídiumos gombák tagjaira? 

 

A. Reszupinátus termőtest, krusztotécium, holotécium, pilotécium, gaszterotécium. 

B. Gimnotécium, kleisztotécium, peritécium, apotécium, miriotécium, pszeudotécium, 

hiszterotécium. 

C. Korémium, sporodochium, piknídium, acervulusz. 

D. Holotécium, piknídium, apotécium, kleisztotécium. 

 



 

 

10. Melyik állítás igaz? 

 

A. Homotallikus gombák: önsterilek és kompatibilis partnert kívánnak a 

reprodukcióhoz. Heterotallikus gombák: A magával, vagy egy hasonló törzzsel kereszteződni 

képes gombák. 

B. A homotallizmus további csoportokra osztható: két alléles és sok alléles 

homotallizmusra. Utóbbi tovább osztható bipoláris és tetrapoláris homotallizmusra. 

C. Homotallikus gombák: A magával, vagy egy hasonló törzzsel kereszteződni képes 

gombák. Heterotallikus gombák: önsterilek és kompatibilis partnert kívánnak a 

reprodukcióhoz.  

D. A homotallizmus esetében a párosodás fajazonos, de két ellentétes szaporodási típust 

(mating type) képviselő sejtek között megy csak végbe. 

 

 

11. Whittaker milyen nagy csoportokra osztotta az élővilágot? 

 

A. Protista, Plantae, Animalia. 

B. Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. 

C. Bacteria, Archaebacteria, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. 

A. Bacteria, Archaea, Eukarya. 

 

 

12. Melyek a mikológiában leggyakrabban használt faj alatti kategóriák? 

 

A. Genus, rassz, forma specialis. 

B. Varietas, forma specialis, classis. 

C. Varietas, genus, rassz. 

D. Varietas, forma specialis, rassz. 

 

 

13. Milyen végződéseket kapnak a mikológiában a taxonok? 

 

A. Phylum -mycota, Classis -mycetes, Ordo -mycetales, 

B. Phylum -mycetes, Classis -mycota, Ordo -mycetales, 

C. Phylum -mycetales, Classis -mycetes, Ordo-mycota, 

D. Phylum -mycota, Classis -mycetales, Ordo –mycetes. 

 

 

14. Melyek a helyes megállapítások? 

 

A. A monotetikus osztályozáskor az egyedek minél több sajátságát veszik figyelembe a 

besorolásukkor. 

B. A fenetikus rendszerezés előnye, hogy a konvergens és párhuzamos evolúció során 

kialakult karaktereket is képes azonosítani. 

C. A fenetikus rendszerezés tipikus irányzata a kladizmus. 

D. A filogenetikus rendszerezés célja, hogy a vizsgált csoport evolúciójára nézve 

kapjunk adatokat; a kladizmusban valamennyi karaktert vizsgálják és ősi (pleziomorf) és 

leszármaztatott (apomorf) csoportokba sorolják; rokonsági viszonyokat ún. kladogramon 

ábrázolják. 
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4. ÉLESZTŐGOMBÁK 

4.1 CÉLKITŰZÉS: 

1. Általánosságban bemutatjuk az „élesztőket”, mint heterogén, „mesterséges” csoportot, 

valamint kitérünk az egyes élesztőtaxonok valódi rendszertani helyére a napjainkban 

elfogadott gombarendszerben. 

2. Átfogó képet adunk az élesztősejtek (mint eukarióta sejtek) felépítéséről, valamint az 

élesztőgombák morfológiai jellegzetességeiről. 

3. Bemutatjuk a legfontosabb élesztőgombák szaporodási ciklusait. 

4. Bemutatjuk a párosodási típus (mating type) jelentőségét a S. cerevisiae faj életciklusa 

esetében. 

5. Áttekintő képet nyújtunk az élesztőidentifikáció morfológiai, élettani, biokémiai és 

molekuláris biológiai lehetőségeiről. Ezek közül az élettani alapú egyszerű identifikáció 

alapjaival foglalkozunk részletesebben. 

4.2 4.2. TARTALOM 

A 4. leckében a gombák közül az ipari, borászati jelentőségüket tekintve az 

élesztőgombákat mutatjuk be. Mivel a leckében (majd más leckékben is) kitérünk egyes 

gombafajok szaporodási ciklusaira, így mindenképpen szükségük lesz a hallgatóknak a 

középiskolai biológia tanulmányaikból a következő fogalmakra: sejtek ploiditásfoka, alap- 

kromoszómaszám, haploid, diploid sejtek, sejtciklus és történései, mitózis (kromoszómaszám-

tartó osztódás), a meiózis vagy redukciós osztódás (kromoszómaszám-felező osztódás) 

folyamata, történései, nemzedékváltakozás. Ezeket a fogalmakat Lénárd Gábor III. és IV-es 

gimnáziumi biológia tankönyvéből vagy más genetika, sejtbiológia könyvekből kell 

összegyűjteniük. Mivel a gombák szaporodási módjai, életmenetei rendkívül változatosak, 

megértésükhöz elengedhetetlen ezeknek az alapfogalmaknak az elsajátítása. 

A következő részben az élesztőgombákról, mint mesterséges csoportról adunk 

áttekintést, majd a mustok erjedésében kulcsfontosságú szerepet játszó valódi sejtmaggal 

rendelkező, ún. eukarióta élesztőgombák vázlatos sejttani és morfológiai jellemzőit mutatjuk 

be. Kitérünk az élesztőgombák jelenlegi rendszertani besorolására és taglaljuk az egyes 

taxonómiai csoportok jellegzetességeit. Nagyon fontos, hogy a taxonómiai részben szereplő 

élesztőgombák életciklusát jól elsajátítsák, amelyhez az alapozó részben szereplő folyamatok 

nagy segítséget nyújtanak. Az összes élesztőgomba között kiemelten fontos a borászatban 

kulcsfontosságú szerepet játszó S. cerevisiae faj, ezért elvárjuk, hogy a hallgatók pontosan 

elsajátítsák életciklusát. 

A lecke végén bemutatjuk az élesztőgombák identifikációjának lehetőségeit 

(morfológiai, élettani, biokémiai, molekuláris biológiai módszerek), melyek közül az 

alapfogalmak elsajátítását követően vázlatos áttekintést nyújtunk a fermentációs, 

asszimilációs tesztekre alapozott egyszerűsített élettani identifikációs rendszerekről. 

4.3 TANANYAG KIFEJTÉSE 

 

ÉLESZTŐGOMBÁK MINT MESTERSÉGES CSOPORT 

 

A borászatban az élesztők játsszák a főszerepet az erjedés idején, melynek 

eredményeképpen helyes technológiai összhanggal kiváló minőségű borok állíthatóak elő. Az 

„élesztők” néven ismert szervezetek a valódi gombák (Fungi) közé sorolandó, viszonylag 

egyszerű felépítésű eukarióta szervezetek, melyek nem jelentik az élővilág egy élesen 



 

körülhatárolt csoportját. Az „élesztő” elnevezés magában foglalja azokat az egysejtű 

gombákat, melyek sarjadzással (budding) vagy hasadással (fission) szaporodnak. E 

definíció meglehetősen szűkre szabott. Számos más gomba van ugyanis mind az 

aszkomiceták, mind a bazídiomiceták között, amelyekre ez a definíció – legalábbis 

életciklusuk egy bizonyos fázisában (dimorf gombák) – feltétlenül ráillik. Az 

élesztőgombákkal foglalkozó szakemberek nem tekintenek élesztőnek minden gombát, 

amelynek élettörténete során „élesztőfázisa” is van, hanem többé-kevésbé önkényes 

szelekciót hajtanak végre. Elkülönítenek például aszkospórás, bazídiospórás és imperfekt 

élesztőket. Megemlítendő, hogy pl. a járomspórás gombákhoz (Zygomycota) tartozó Mucor 

sp. fejespenész hifái folyadéktenyészetben, alacsony O2 szint mellett élesztőszerű, erjedésre 

képes sarjadzósejtekre is széteshetnek, míg fonalas formái gyümölcsök és zöldségek 

rothadását, kenyérfélék penészesedését okozzák (dimorf). Beszélnek és írnak még „valódi 

élesztőkről”, „élesztőszerű szervezetekről” és „álélesztőkről” stb. Az „élesztők” tehát koránt 

sem alkotják az élővilág egységes, élesen körülhatárolható csoportját. Ebből a tényből azután 

nem kevés vita, félreértés és a gyakorlati munkában nem lebecsülendő tévedés származik. 

Maga az „élesztő” elnevezés nem taxonómiai név, hanem bizonyos morfológiai, élettani 

tulajdonságaikban megegyező, hasonló gombacsoportok összefoglaló mesterséges neve. Az 

„élesztőgomba” elnevezés tehát inkább morfológiai fogalom, történetileg alakult ki az 

alkoholos erjesztést végző, egysejtű, sarjadzással szaporodó és spórákat képző szervezetek, a 

Saccharomyces nemzetség tagjai körül. Idővel kiderült, hogy nem minden élesztő 

erjesztőképes, nem mindegyik sarjadzik vagy képez spórát, sőt nem is mind egysejtű, hanem 

álhifa-, hifa fonalat is fejleszthet, amint azt a gombák többsége is teszi.  

Az élesztőgombákra jellemző, hogy diploid stádiumuk végén meiózissal haploid 

zymospórák (aszkospórák) képződnek, amelyek egy (meio)sporangiumban 

(zymosporangium, aszkusz, spóra anyagsejt) foglalnak helyet. A sporangium hasonlít ugyan 

az aszkuszhoz (ld. Ascomycota), de sokan úgy tartják, hogy a kettő nem azonos. Mindenesetre 

régebbi rendszerekben az élesztőgombákat az aszkuszosok közé sorolták, ma viszont 

erősödik az a tendencia, hogy a tömlősgombáktól külön válasszák őket. 

 A „Zymomycota”-nak is nevezett egysejtű gombák többnyire ivartalanul, 

sarjadzással vagy hasadással szaporodnak. Általában haploidok az élesztőgombák és 

sarjsejtjeik (pl. a Hansenula, a Torulaspora, a Zygosaccharomyces v. a Schizosaccharomyces 

nemzetségek). Magpáros (dikariotikus) fázisuk nincs, ivaros folyamat esetén a kariogámia 

gyorsan követi a plazmogámiát. Vannak diploid élesztők is (pl. a Saccharomycodes 

nemzetség): ezeknél stabilizálódott a diploid állapot, és diploid sarjsejteket képezve 

aszexuálisan szaporodnak. Végezetül léteznek haploid-diploid élesztők (pl. a Saccharomyces 

nemzetség) is: náluk sarjsejtképzés haploid és diploid formában egyaránt lehetséges, de a 

két forma konjugációval ill. meiózissal átalakulhat egymásba. Sok élesztő imperfekt, ezeket 

nem ide sorolják, hanem a Deuteromycota tagozatba. Az élesztők elsősorban ipari 

jelentőségük miatt fontosak, de találunk közöttük opportunista növény és állat kórokozókat 

is. 

 

Élesztőgombák biotópjai 

 

Az élesztőgombák a bioszféra számtalan biotópjából kimutathatók. Előfordulnak mind 

tengeri és édesvízi, mind szárazföldi ökoszisztémákban. Egyes fajaik elterjedését 

kontinenseken át követhetjük, míg mások inkább bizonyos típusú élőhelyekhez és csak 

lokálisan kötődnek. Főleg mezofilek, azaz hőmérsékleti optimumuk 20-28 °C körül mozog. 

Szelektív alapon történő izolálásuknál elsősorban arra a tényre támaszkodnak, hogy képesek 

olyan szélsőséges értékeket képviselő hidogén-ion koncentrációnál (pH) és vízaktivitásnál 



 

(kevés hozzáférhető víz) szaporodni, amely a baktériumok szaporodását visszaszorítja vagy 

meggátolja.  

Nem csak az iparban nélkülözhetetlenek, de a természet anyagkörforgalmában is 

fontos, mindmáig nem eléggé kutatott funkciókat töltenek be. Közismert, hogy 

kőolajszennyezett szárazföldi és vízi miliőkben sejtszámuk óriás mértékben emelkedik. A 

tengeri üledékekben részt vesznek a kalcium-karbonát kristályok felhalmozásában, talajokban 

a biológiai humuszképződésben. Jelen vannak az ember és az állatok bélcsatornájában 

csakúgy, mint a növények filloszférájában, gyümölcsein vagy édesvizekben, talajokban stb. 

Szintén megtalálhatók mesterséges ökoszisztémákban és az élelmiszereinkben. Az 

agroökoszisztémák és a feldolgozott élelmiszerek egyaránt sajátos élőhelyet jelentenek az 

élesztőgombák számára (is).  

 

Az élesztők természetes vagy tudatos hasznosítása az ember céljaira több ezer évre 

vezethető vissza. A XIX. század végén és a XX. század elején néhány élesztős fermentáció 

ipari méreteket öltött. Napjainkra élesztőkkel termeltetik a biológia iparok négy legnagyobb 

mennyiségben előállított termékét: a sört, a bort, a takarmányélesztőt és a sütőélesztőt. A 

biotechnológia fejlődésével az élesztők hasznosításának újabb lehetőségei nyílnak meg. 

Számos könyv és könyvrészlet foglalkozik az élesztők ipari hasznosításával, fermentációs 

technológiájával, újabb biotechnológiai hasznosításukkal.  

 

Élesztők antropocentrikus csoportosítása 

 

Hasznos szervezetek: 
 

– Szeszipar (bor, sör, szaké , borpárlatok, pálinka stb.). 

– Sütőipari felhasználás (kelt tészta) 

– Tejipar (kumisz, kefìr, lágy sajtok érlelésében) 

– Fermentációs ipari felhasználás: (lipidek, szerves savak, szénhidrátok, alkoholok, 

enzimek, vitaminok termeltetése) 

– Takarmányok (SCP) 

– Ipari törzsek genetikai módosításával heterológ fehérjék előállítása – (Hepatitis B vakcina, 

inzulin, humán interferon). 

– Kutatási munka: katabolikus folyamatok tanulmányozása, sejtosztódásban résztvevő 

szabályozó molekulák feltárása, eukarióta génműködés tanulmányozása, bioszenzor 

fejlesztés környezeti minták elemzésére, biotranszformáció, bioszorpció/bioremediáció, 

bioterápia stb.) 

 

Káros szervezetek 

 

a) Élelmiszer-romlásos jelenségek: 

 

– Gyümölcslevek, üdítőitalok. 

– Alkoholtartalmú italok (borok – hártyaképző élesztők hatására borvirágosodás: Candida 

vini, Issatchenkia orientalis, Pichia membranifaciens stb.// Palackozott borok 

zavarosodása, üledékessége – Zygosaccharomyces bailii.) 

– Nagy cukortartalmú készítmények, szárítmányok, aszalványok: méz (Z. rouxii), dzsem, 

szörp, cukorkák, fűszerek, levesporok, aszalványok). 

– Alacsony pH-jú élelmiszereken (erjesztett savanyúságokon, majonéz, ketchup, 

salátaöntet) 

– Tejtermékek (zsír és fehérjebontók) 



 

– Húsok, húskészítmények (ritka). 

 

b) Humánkórokozó szervezetek:  

 

- Élesztők: Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Trichosporon, Malassezia furfur;  

- Dimorf élesztőszerű szervezetek Histoplasma, Blastomyces stb. 

 

 

Ipari hasznosítás 

 

Kenyérgyártás. 

Borászat. 

Sörgyártás. 

Egyéb szesz: 

 

- Szaké – rizsbor: Rizskeményítőt gőzöléssel csirizesítik, amit Aspergillus oryzae 

fonalasgombával hidrolizálnak. Ez a félkész termék a koji. A kojit erjesztik S. cerevisiae-

vel (alkoholtartalom 15-20%, a kojiban sok a telítetlen zsírsav, ami védi az élesztőt, így 

magas alkoholfokig végzi az erjesztést). Az erjedésben Lactobacillus-ok is részt vesznek. 

- Cider – almabor. 

- Pálmabor – 10-12% cukrot tartalmazó pálmatejet erjesztik. Az élesztők is részt vesznek az 

erjesztésben. 

- Whisky-félék: Különféle gabonák (kukorica, rozs, árpamaláta) őrleményét savanyítják, 

felfőzik, erjesztik, desztillálják. Hosszasan érlelik. 

- Konyak, brandy: szőlő alapú borok párlatai.  

- Rum: Erjesztett nádcukor vagy melasz desztillátuma (erjedésben Zymomonas baktériumok 

is részt vesznek – 2-keto-3-dezoxi-6-foszfoglükonát úton.) 

 

Ipari, biotechnológiai felhasználásról az alábbi táblázat nyújt áttekintést 

 

Az élesztőgombák ipari hasznosítása 

 

ALKALMAZÁS ÉLESZTŐGOMBA 

Élelmiszeripar 

Sörgyártás 

Borászat 

Szeszgyártás 

Sütőélesztő, 

kenyérgyártás 

Takarmányélesztő 

Tejipar 

Szójaszósz-készítés 

 

Biotechnológia 

Enzimtermelés 

Β-galaktozidáz 

Glükoamiláz 

Invertáz 

Vitaminok, hormonok 

Riboflavin 

Ergoszterin 

Adalékanyagok 

 

Saccharomyces cerevisiae, S. pastorianus 

S. cerevisiae, S. bayanus 

S. cerevisiae, Schizo. Pombe 

S. cerevisiae, S. exiguus 

Candida utilis 

Kluyveromyces marxianus, Kluyv. lactis 

Zygosaccharomyces rouxii 

 

 

 

Kluyveromyces marxianus, Kluyv. lactis 

S. cerevisiae („diastaticus”) 

S. cerevisiae 

 

Eremothecium ashbyi 

S. cerevisiae 

 

Yarrowia lipolytica 



 

Citromsav 

Színanyagok 

Édesítőszer 

Emulgeálószer 

 

Zsírok 

Egysejt fehérje (SCP) 

Alkánokból 

Metanolból 

Xilózból 

Heterológ fehérjék 

előállítása 

Interferon, inzulin 

Hepatitis-B antigén, 

amiláz 

 

Phaffia rhodozyma, Rhodotorula 

mucilaginosa 

C. diddensiae, C. famata 

Y. lipolytica, Lipomyces lipofer, Rh. 

Glutinis 

 

 

 

C. maltosa, C. tropicalis, Y. lipolytica 

P. angusta, P. pastoris 

P. stipitis 

 

S. cerevisiae 

P. pastoris 

8. (Deák, 1998 nyomán) 

 

AZ ÉLESZTŐK MORFOLÓGIAI JELLEMZŐI 

 

Élesztőgombasejt vázlatos felépítése: 

 

29. kép  

 

1. Sejtfal 

2. Sarjheg (sarjripacs) 

3. Sejthártya 

4. Endoplazmatikus retikulum 

5. Vakuólum 



 

6. Polifoszfát szemcsék 

7. Golgi-készülék 

8. Mitokondrium 

9. Lipidcsepp 

10. Riboszóma (citoplazmában) 

11. Sejtmag 

12. Magvacska  

13. Maghártya 

14. Poláris orsótest (SPB) 

 

A vegetatív élesztősejtek morfológiai jellemzői 

 

Az élesztőgombák többségének vegetatív állapotára a mikroszkópos méretű, egysejtű 

alak jellemző. Egy sejt sorozatos osztódásával (pl. laboratóriumi táptalajon) a 

baktériumokhoz hasonló, többé-kevésbé jellegzetes, makroszkópos telepeket képeznek. Ezek 

a telepek lehetnek szárazak, ráncosak vagy nyúlósak, nyálkásak, fehérek, piszkosfehérek, 

sárgák, narancsszínűek, pirosak. Szaguk többségében élesztőre jellemző, jellegzetes. 

Folyadéktenyészetekben sima vagy ráncos felszíni hártyákat (film), vagy üledéket képeznek, 

ugyanakkor a folyadék zavarosodását idézik elő. 

 

 

A sejtek alakja 

 

A sejtek alakja kevésbé variábilis, bár vannak egyes taxonokra jellemző formák. 

Többnyire gömbszerű, ovális sejteket látunk, de lehetnek hengeresek és megnyúltak 

egyaránt. Különleges a sejt alakja az ún. apiculatus élesztőknek, ugyanis a sarjadzás 

jellegzetességeiből (bipoláris) adódóan a sejtek citrom alakúak. Ilyen pl. a Hanseniaspora 

(anam.: Kloeckera). A Dekkera (anam.: Brettanomyces) fajok sejtjei csúcsívesek (ogív). Több 

csoportban a sejtek alakja szabálytalan (Candida diddensiae, Trigonopsis variabilis). 

Előfordul, hogy ugyanazon fajon vagy törzsön belül is változó a morfológia (Issat. orientalis, 

anam.: Candida crusei). Egy tipikus élesztősejt átmérője 4-6 μm-es. 

 

Sarjadzás 
 

Az élesztők jellegzetes ivartalan szaporodási módja a sarjadzás. Ennek során az 

anyasejten kis kidudorodás jelenik meg, ami fokozatosan nagyobbodik, majd az utódsejt 

lefűződik az anyasejtről. A beszűkülő érintkezési helyen új sejtfal képződik. Ha egy sarjadzó 

élesztőgomba elektronmikroszkópos képét megnézzük, ezek a helyek ún. sarjheg (sarjripacs) 

formájában jól láthatóak.  

 



 

   

30. kép Sarjadzás 

http://www.clt.astate.edu/mhuss/phylum_ascomycota.htm 

 

Attól függően, hogy az anyasejtről az utódsejtek (a sarjak) honnan fűződnek le, a 

következő sarjadzási típusokat különítjük el: 

 

- Multilaterális sarjadzás: A sarj az anyasejt bármelyik pontján képződik, majd válik le, 

így a sarjhegek is az anyasejt más-más pontján találhatók. Ilyen élesztők pl. 

Saccharomyces, Kluyveromyces, Pichia és más aszkomiceta élesztők.  

- Unipoláris sarjadzás: Unipoláris sarjadzással a sarjak az anyasejt egy pontjáról fűződnek 

le. A sorozatos sarjhegek eredményeképpen fénymikroszkóposan is megfigyelhető 

kihegyesedő sejtek láthatók. 

- Bipoláris sarjadzás: A sarjsejtek az anyasejt két kitűntetett pontjáról (pólusáról) 

fűződnek le, sorozatosan egymás után. A leválás után a sorozatosan képződő sarjhegek 

kölcsönzik a sejtek jellegzetes citrom, vagy más néven apikulátusz (apiculatus) alakját. 

Néhány apiculatus élesztő: Hanseniaspora, Kloeckera, Saccharomycodes. (Az apiculatus 

élesztők csúcsi sarjai anellokonídiumoknak foghatók föl.) 

 

31. kép Multilaterális sarjadzás (sarjhegekkel) 

http://www.microbiologyonline.org.uk/about-microbiology/introducing-

microbes/fungi 

http://www.nxbkimdong.com.vn/images/Tintuc2008/Khoahockythu/cerevisiae.jpg 

http://www.clt.astate.edu/mhuss/phylum_ascomycota.htm
http://www.microbiologyonline.org.uk/about-microbiology/introducing-microbes/fungi
http://www.microbiologyonline.org.uk/about-microbiology/introducing-microbes/fungi
http://www.nxbkimdong.com.vn/images/Tintuc2008/Khoahockythu/cerevisiae.jpg


 

 

32. kép Multilaterális sarjadzás (sarjhegekkel) 

http://www.microbiologyonline.org.uk/about-microbiology/introducing-

microbes/fungi 

http://www.nxbkimdong.com.vn/images/Tintuc2008/Khoahockythu/cerevisiae.jpg 

 

33. kép Brettanomyces 

http://practicalwinery.com/sepoct09/microbes2.htm 

 

34. kép Kloeckera apiculata sejtjei 

http://www.lwg.bayern.de/analytik/mikrobiologie/31908/ 

 

A spórák képződés egymás utánisága alapján két csoportra oszthatók: 

 

http://www.microbiologyonline.org.uk/about-microbiology/introducing-microbes/fungi
http://www.microbiologyonline.org.uk/about-microbiology/introducing-microbes/fungi
http://www.nxbkimdong.com.vn/images/Tintuc2008/Khoahockythu/cerevisiae.jpg
http://practicalwinery.com/sepoct09/microbes2.htm
http://www.lwg.bayern.de/analytik/mikrobiologie/31908/


 

- Akropetális sarjképződés: Az aszkomiceta élesztőkre jellemző spórakeletkezés, amikor is 

az azonos helyen egymás után keletkező sarjak közül a csúcsi sarj a legfiatalabb. 

(Természetesen a multilaterális sarjadzás ezekbe a csoportokba nem sorolható be.) 

- Bazipetális sarjképződés: A bazidiomicetákra jellemző spóraképzési mód, ahol az új sarj 

a régi alatt bújik ki az anyasejtből. 

 

A sarjadzás a blasztikus konídiumképzésnek felel meg, így a sarjak 

blasztokonídiumnak tekinthetők. (az ivartalanul keletkező sejtek, a konídiumok az erre 

specializálódott ún. konidiogén sejteken de novo képződnek). Az aszkomiceta élesztőkön az 

új sarj képzésében a sejtfal minden rétege részt vesz, amit holoblasztikus sarjadzásnak is 

nevezünk.  

A bazidiomiceta jellegű élesztők (pl. Cryptococcus, Rhodotorula) a sarjak a sejt azonos 

helyén képződnek (monopoláros sarjadzás). Az új sejtfal az anyasejt belső sejtfalrétegének a 

folytatásaként alakul ki, leválása alakváltozást nem okoz (ezt enteroblasztikus sarjadzásnak 

nevezzük).  

Néhány élesztőnél (Sporobolomyces, Bullera), jellegzetes bazídiumos gomba 

vonásként, a sarjak az ún. ballisztokonídiumok, kis nyúlványok végén erednek, és 

turgormechanizmus segítségével lökődnek le az anyasejtről. 

 

Hasadás 

 

A Schizosaccharomyces taxonra jellemző vegetatív szaporodási mód nem a sarjadzás 

hanem a hasadás. A sejtek megnyúlnak és közepükön válaszfallal, ivartalanul kettéosztódnak. 

A válaszfal (szeptum) helyén a sejt nem szűkül össze. Ez a folyamat hasonlít az 

artrokonídium-képzésre, de lényegében egy széles alapú anellokonídium-képzésről van szó.  

 

35. kép A hasadás folyamata. Schizosaccharomyces sp. hasadó sejtjei 

http://www.umassmed.edu/bmp/graphics/rhindfig1.jpg 

 

35. kép A hasadás folyamata. Schizosaccharomyces sp. hasadó sejtjei 

http://www.umassmed.edu/bmp/graphics/rhindfig1.jpg  

  

http://www.umassmed.edu/bmp/graphics/rhindfig1.jpg
http://www.umassmed.edu/bmp/graphics/rhindfig1.jpg


 

Arthrokonídiumok 

 

Az ún. tallikus konídiumképzés során a konídiumok a már létező hifa 

fragmentálódása, átalakulása révén jönnek létre. A tallikus konídiumképzés egyik alcsoportja 

az arthrokonídiumképzés, amikor a tenyésztest (hifafonál) egészének feldarabolódásával 

jönnek létre ivartalan úton a konídiumok, az ún. arthrokonídiumok. Ennek tipikus példája 

az ún. Geotrichum faj. 

 

36. kép Arthrokonídiumok 

http://www.lip-sas.fr/geotrichum_candidum.htm 

 

Klamidospórák 

 

Néhány élesztőn nagy, vastag falú ivartalanul keletkező kitartósejtek, ún. 

klamidospórák keletkeznek. Jellemzőek ezek a Candida-fajokra. A klamidospóra-képzés nem 

kizárólag élesztő sajátság. A Metschnikowia-fajokban ezek sporangiummá (spóratartóvá) 

alakulhatnak, melyekben hosszú tű alakú spórák képződnek. 

 

37. kép Klamidospórák egy élesztőtenyészetben 

http://fungi.narod.ru/fungi.htm 

 

Hifafonál, álhifa 

 

Több élesztő, élesztőszerű szervezet esetében az egysejtű alakok mellett valódi 

hifafonalak is megfigyelhetők. Ezek csúcsukon növekednek és válaszfalakkal (szeptumokal) 

tagolódnak. Ilyenek pl. a Geotrichum vagy Endomyces nemzetség fajai. A hifában esetenként 

http://www.lip-sas.fr/geotrichum_candidum.htm
http://fungi.narod.ru/fungi.htm


 

a sejtek válaszfal nélküli, hosszú fonalakká is kinőhetnek (pl. Brettanomyces). A fonalas 

élesztő és élesztőszerű szervezeteknek nincs differenciálódott vegetatív szaporítóképletük, 

mint amilyenek a fonalasgombák konídiumai. Jellemzőjük lehet a kitartósejtként vagy 

vegetatív szaporítósejtként egyaránt felfogható artrospóra, artrokonídium. Ezek az 

egymagvú képletek a vegetatív gombatest feldarabolódásával jönnek létre (főként a tenyészet 

öregedésekor). 

 

38. kép Hifafonál 

 

39. kép Brettanomyces sp. szeptum nélküli fonalai és sejtjei. 

Amikor a sarjadzással létrejött sejtek egymástól nem válnak el, hanem továbbra is 

együtt maradnak és ily módon hosszú láncokat alkotnak, majd az ezekről induló oldalirányú 

sarjadzással valósággal szerteágaznak, akkor „álmicéliumról”, „álhifákról” vagy 

pseudomycelium-ról beszélnek. Az álhifa esetében tehát a sejtek láncszerűen együtt 

maradnak, de azok teljesen különállóak maradnak. 

 



 

 

40. kép Pszeudomicélium egy vegyes kultúrában 

http://fungi.narod.ru/fungi.htm 

 

Dimorf élesztők 

 

A dimorfizmus kétalakúságot jelent. Mind a tömlős, mind a bazídiumos élesztők között 

találunk dimorf fajokat. A dimorfizmus azt jelenti, hogy körülményektől függően ugyanaz a 

faj megjelenhet egysejtű (sarjadzó) v. fonalas (pl. hifafonalas) formában is. Többségében 

kórokozó élesztőfajok tartoznak ide (Histoplasma, Blastomyces, Taphrinia). Előfordul, hogy 

csak a sejtalak változik. A dimorfizmusnak számos oka lehet, pl. oxigénellátottság 

(mitokondriális funkciók, oxidatív foszforiláció represszált működése), egyes 

tápanyagkomponensek jelenléte vagy hiánya, a különböző hőmérséklet, stb. eltérő típusú 

morfológiát hoz létre. Dimorfizmus még a nem élesztő Zygomycota (járomspórás gombák) 

egyes fajainál is előfordul, ugyanis a szabályosan légző gomba cönöcitikus micéliumot 

fejleszt, azonban oxigén elvonás hatására, vagy a légzés gátlásakor élesztőszerű növekedésre 

képes.  

 

 

Az élesztők ivaros szaporodása 

 

Ivaros szaporodás és életciklus tekintetében lényeges különbségek vannak a tömlős 

és bazídiumos gomba jellegű élesztők között. Az ún. „valódi élesztők” (a tömlős gombák 

közé tartozó Hemiascomycetes taxon fajai) haploid, ún. endogén módon keletkező ivaros 

spórákat (nem keverendő össze a baktériumok endospórájával) hoznak létre. Az ivaros 

„endospórák” képződésének módja jelentősen eltér a tömlősgombák aszkuszaiban 

(tömlőiben) keletkező aszkospórákétól. Az élesztőknél nem figyelhető meg dikarion 

aszkogén hifa, és termőtestet (aszkokarpiumot) sem képeznek (szemben más tömlősgomba 

csoportokkal). 

A vegetatív élesztősejtek vagy közvetlenül, vagy valamilyen konjugáció útján 

sporangiummá, spóratartóvá alakulnak (ez a sporangium analóg képződmény az 

aszkusszal). A konjugáció nem más, mint két független haploid sejt egyesülése diploid 

zigótává. Később ebből a diploid sejtből fejlődik ki a spóratartó (sporangium, 

meiosporangium). 
 

Az élesztők spóraképzésekor a következő folyamatok jöhetnek számításba: 

http://fungi.narod.ru/fungi.htm


 

 

1. Egyes taxonoknál a konjugáció végbemehet az anyasejt és annak sarjsejtje között is 

(pedogámia). Ilyenkor a sarj nem különül el az anyasejttől, hanem sporangiummá 

alakul. Ez a spórázási mód jellemző a Debaryomyces és Torulaspora nemzetségekre.  

2. Spóraképzéshez nem szükséges a független haploid sejtek előzetes egyesülése 

diploiddá, végbemehet úgy is, hogy azonos sejten belül a testvérsejtmagok 

egyesülnek, amit majd meiózis követ.  

3. Ha szeparált haploid, vegetatív sejtek konjugálnak, akkor a helyzet azzal válik 

bonyolultabbá, hogy a két konjugálandó haploid sejtnek eltérő párosodási típushoz 

kell tartoznia. A párosodási típust az ún. mating-type gének határozzák meg. 

Váltivarú, haploid sejtek konjugációja előzi meg közvetlenül a spórák képződését a 

Zygosaccharomyces és Schizosaccharomyces nemzetségben. 

4. Hifafonalas élesztők heterotalliás fajainak spóraképzését két hifafonal összeolvadása 

(szomatogámia), az oldalágak anasztomózisa előzi meg. (Olykor gametangiumokra 

emlékeztető hifaképződmény is képződik, pl. Dipodascus, Galactomyces). A 

sporangiumok (aszkuszok) egyesével vagy csomókban, a hifa oldalán, végén, 

közepén (interkalárisan) jönnek létre. 

5. Ha a sejtek már eleve diploidok, úgy közvetlenül alakulnak sporangiummá, 

amelyben meiózissal kialakulnak a spórák. Például: Saccharomyces-fajok. 

 

A folyamatok eredményeképpen kialakul a sporangium (meiosporangium, 

zymosporangium), benne meiotikus osztódással keletkeznek a haploid spórák. A 

meiosporangiumban keletkező spórákat gyakran nevezik aszkospórának, zymospórának, 

meiospórának. Maga a meiosporangium szinte semmiben nem különbözik egy vegetatív 

sejttől (kivételesen lehet erősen megnyúlt – Metschnikowia, zsákszerű – Lipomyces is). 

 

Amíg a „valódi élesztők” ivaros úton haploid „endospórákat” hoznak létre, addig az 

ún. „álélesztők” ivaros szaporodása során a haploid spórák exogén úton képződnek. A 

„spórátlan élesztők” ivarosan egyáltalán nem szaporodnak. 

 

Párosodási rendszer és ploiditásfok 

 

A szexuális ciklusú élesztőgombák többsége az Acomycota törzs tagja. Az ivaros 

párosodás két változatát figyelhetjük meg esetükben: 

 

1. Önspórázó (self fertile) típusú tenyészet: egy spórából származó tiszta tenyészetben 

(monospórás tenyészet) a gaméta jellegűvé vált sejtek külső tényezők indukciós 

hatására konjugálni kezdenek. A sejtegyesülést (plazmogámia, citogámia) követi a 

sejtmagok összeolvadása (kariogámia). Kialakul a diploid zigóta, ami spóraanyasejtté 

(meiosporangiummá, aszkusszá) alakul. Benne meiózist követően kialakulnak a 

haploid spórák. A tenyészet sejtjei, azaz a gombatest (thallus) ebben az esetben 

homotallikus, ugyanis elvben minden sejt képes a tenyészet többi sejtjével ivaros 

megújulásra. Ezek a homotallikus fajok. 

2. A második esetben a spóraképzést a fajazonos, de két ellentétes párosodási típust 

(mating type) reprezentáló sejtek egymásra találása előzi meg. Az ide tartozó 

csoportok a heterotallikus fajok, ugyanis egysejt tenyészetük nem képes spórázásra. 

Az ivaros folyamat, spóraképzés akkor indul meg, ha fajazonos, de különböző 

párosodási típusú sejtekkel keverjük össze. (Gyakori, hogy egy heterotalliás 

élesztőnek csak az egyik párosodási típusát izolálják, de ez önmagában sporulációra 



 

képtelen. Természetesen vegetatív úton szaporodik és mint anamorf, külön fajnevet is 

viselhet). 

3. Olykor homo- és heterotalliás is lehet a párosodási rendszer (pl. Pichia 

membranifaciens) 

 

Egyes élesztők vegetatív sejtjei haploidok, mások diploidok egész életciklusukban. 

Vannak olyan fajok, amelyeknek haploid és diploid életszakasza váltja egymást. Itt haploid, 

diploid nemzedékváltakozásról beszélhetünk. Itt is megfigyelhetünk olyan fajokat, ahol a 

haplofázis, míg másoknál a diplofázis dominál. Saccharomyces spórái kiszabadulás után 

gyakran azonnal egyesülnek és a vegetatív sejtek diploid formában sarjadzanak az ivaros 

folyamat (sporuláció) megindulásáig. Ezzel szemben a Schizosaccharomyces haploid spórái a 

sporangiumból történő kiszabadulás után kihajtanak és a haploid sejtek hasadással 

szaporodnak, egészen addig, amíg konjugálva rövid időre létrehozzák a diploid sporangiumot. 

Itt a haploid fázis dominanciája figyelhető meg. 

Különleges a Nadsonia életciklusa, ahol a sarjsejt magja az anyasejtbe mozog vissza és 

annak magjával együtt a sejt ellenkező pólusán sporangiumnak megfelelő új sarjba 

vándorol, ahol egyesülnek. Ennél az élesztőnél kivételesen átmeneti dikarion állapot is 

megfigyelhető.  

 

Az élesztők spóraformái 

 

A meiosporangiumban a meiózist követően legtöbbször négy spóra képződik (előfordul 

két vagy három spóra is). Néhány fajra jellemző, hogy egy spórát képeznek (Debaryomyces 

hansenii, Lodderomyces elongisporus). Előfordulhat, hogy a kialakult 4 meiospóra egy 

további mitózison megy keresztül és így nyolc spóra alakul ki (Shizo. octosporus), olykor a 

sporangium nagyon sok spórát tartalmaz (egyes Kluyveromyces és Lipomyces fajok). 

 

A spórák kijutása: 

 

- A spórák a sporangiumban maradnak és csak csírázáskor szabadulnak ki 

(Saccharomyces). 

- A sporangium fala a spóra kialakulását követően gyorsan fölszakad (Pichia, 

Kluyveromyces). 

 

A spóra alakja: 

 

- Gömb alakú, sima – Saccharomyces 

- Rücskös felszínű – Debaryomyces 

- Ovális vagy bab alakú – Kluyveromyces 

- Peremes, ami kalapszerű vagy gyűrűs alakot kölcsönöz – Pichia, Saturnospora 

- Hosszú tű alakú – Metschnikowia 

- A spóraalak stabil jelleg, de ritkán fajon belül is változhat (gömb vagy kalap alakú – 

Yarrowia lipolytica) 

 

A spóraképzés indukálásához különleges körülmények (pl. tápanyag hiány, N-

éheztetés) szükségesek. 

 

 

 

 



 

A bazídiumos élesztőszerű gombák spóraképzése 

 

A bazídiumos gomba jellegű élesztőkön ivaros folyamat ritkán figyelhető meg. A 

legtöbb törzs haploid, és a szaporodási rendszer összetettebb, mint az élesztőké.  

A bazídiumos élesztők ivaros folyamatának terméke a bazídium, amelyen az ivarosan 

keletkező, ún. bazídiospórák exogén módon keletkeznek.  

Attól függően, hogy a bazídiospórák közvetlenül a hifán fejlődnek, vagy egy köztes ún. 

teliospóra állapotból, két csoportra oszthatjuk őket. 

- Ha a hifán fejlődik a bazídiospóra, akkor a bazídiospórák képviselik a haploid, sarjadzó 

élesztőfázist. A kompatibilis párosodási típusok egymással konjugálnak (csak citogámia 

történik kariogámia nélkül) és a zigótából dikariotikus hifa hajt ki, ami ún. csatképzéssel 

növekszik. Az osztott, többsejtű bazídium (heterobazídium) erről a hifáról ered, és benne 

megy végbe a kariogámia, majd a redukciós (meiotikus) osztódás, végül pedig 

kialakulnak az ivarosan keletkezett haploid bazídiospórák. Ez az életciklus jellemző pl. a 

Filobasidium és Tremella-rokonságú élesztőkre. 

- A második csoportba tartoznak a teliospórás élesztők, mint a Rhrodosporidium vagy a 

Sporidiobolus. A teliospórás élesztők dikariotikus hifáján először egy vastag falú, nagy 

sejt, az ún. teliospóra (probazídium) képződik, ami egyben a kariogámia helye is. A 

meiózist követően a teliospórából ún. promicélium fejlődik ki, amely a metabazídiumnak 

megfelelő képlet, és lehet osztott vagy osztatlan. A haploid magok ezen alakulnak 

bazídiospórákká. A bazídiospóra kihajtva vegetatív úton szaporodó vegetatív sejteket 

fejleszt. 

 

Természetesen a fenti két séma fajonként változhat, lehet bonyolultabb és redukáltabb 

is, amelyekre nem térünk ki. 

 

ÉLESZTŐGOMBÁK TAXONÓMIÁJA 

 

Élesztőalak előfordul sok, egymással nem rokon gombacsoportnál. Mind a tömlős, 

mind a bazídiumos gombák között vannak kétalakú (dimorf) fajok, amelyek a körülményektől 

függően hifafonalas vagy sarjadzó sejtes alakot vesz föl. Közöttük sok a parazita életmódot 

folyatató élesztőgomba (Blastomyces, Histoplasma stb.). Ezek a szervezet hőmérsékletén 

élesztőszerűek, míg tenyészetben micéliumosak (dimorfizmus). A növénykórokozó Taphrinia 

gomba esetében fordított a helyzet: a dikarion hifafonalas alak a parazita és az élesztő alak 

(Lalaria) szaprobionta. 

Rendszertanilag az „élesztők” bazídiumos- (Basidiomycota), tömlős- (Ascomycota) és 

imperfekt (Fungi Imperfecti) gombákhoz tartozhatnak, és feltételezések szerint különböző 

rokonságú fonalas gombákból alakultak ki, hosszú morfológiai átalakulás, egyszerűsödés 

eredményeként.  
Az ún. valódi élesztőgombákat hagyományosan a tömlősgombák (Ascomycota) közé 

sorolják, annak ellenére, hogy spóraképzésük többé-kevésbé eltér a típusos aszkospórás 

gombákétól. Bár a spórák endogén módon képződnek, az azokat létrehozó szerv nem az 

átmeneti dikarion állapotú aszkogén hifákon kialakuló aszkusz, hanem többnyire a vegetatív 

sejtből átalakuló meiosporangium (zimosporangium, aszkusz). Az élesztőknél, szemben más 

tömlős gombákkal, a meiózist nem követi mitózis, azaz a spórák száma nem nyolc, hanem 

csak négy. Sokan a meiosporandiumot (zimosporangium) nem is nevezik aszkusznak, a 

spórákat pedig aszkospórának. Annak ellenére, hogy az élesztőgombákat a tömlős gombákhoz 

soroljuk, a meiosporangiumukat célszerű zimosporangiumnak, az ivarosan keletkezett 

spóráikat zimospóráknak nevezni. A későbbiek során az élesztők esetében az aszkuszt és 

zimosporangiumot, valamint aszkospórát és zimospórát egymás szinonimájaként használjuk. 



 

További lényeges különbség van az élesztők és a tömlős gombák között abban, hogy a 

tömlős gombáktól eltérően az élesztők nem képeznek termőtestet sem. 

 

Az élesztőgombák polifiletikus eredetéről az alábbi összefoglaló táblázat ad áttekintést 

 

Osztály Rend Genus (példa) 

Archiascomycetes 

 

 

 

Hemiascomycetes 

(Protoascomycetes) 

 

 

 

 

 

Ustomycetes 

 

 

Basidiomycetes 

 

 

Deuteromycetes (imperfekt) 

Taphriniales 

Schizosaccharomycetales 

 

 

Saccharomycetales 

 

 

 

 

 

 

Ustilaginales 

Tilletiales 

 

Filobasidiales 

Tremellales 

 

 

Taphrinia, Protomyces 

Schizosaccharomyces Saitoella, 

Pneumocystis 

 

Saccharomyces, Pichia (anam.: 

Hansenula), Kluyveromyces, 

Dekkera (anam. 

Brettanomyces), Debaryomyces, 

Zygosaccharomyces stb. 

 

Rhodosporidium 

Sporobolomyces 

 

Filobasidium 

Bensingtonia 

 

Candida spp. 

9.  

A fenti táblázatból mindenképpen az aszkomiceta élesztőket emelnénk ki a borászati 

vonatkozások miatt. 

 

Az Ascomycota élesztőgombák rendszere 

 

Classis: Archiascomycetes 

 

Az osztály látszólag vegyes összetételű taxonokat foglal magába, a rendszerezés alapja 

az rDNS szekvenciák hasonlósága (riboszómális gének nukleotid sorrendje). Parazita, 

szaprofita fajok egyaránt előfordulnak e csoportban. Elkülönülten az ún. valódi élesztőktől, 

ebbe az osztályba sorolják az ún. szaprofita Schizosaccharomyces-t, a talajlakó aszexuális 

Saitoella élesztőket, sőt a korábban Protoascomycetes-ként rendszerezett növénypatogén 

Taphrinia-fajokat, Protomyces-eket, valamint a humán kórokozó Pneumocystis carnii-t. 

 

Ordo: Taphriniales 

 

Familia: Taphriniaceae A családba főként növényparazita gombák tartoznak, 

legismertebb fajuk a Taphrinia deformans, viszonylag széles gazdaspecifitással 

rendelkezik, főként fás szárú növények leveleit támadja meg. Szűkebb 

gazdaspecifitással rendelkezik a T. pruni, a szilva és a T. cerasi, a cseresznye 

kórokozója. 

Familia: Protomycetaceae Protomyces-fajok, mint növényi kórokozók a fészkes- 

és ernyős virágzatúak családjába tartozó növényeken fordulnak elő. Más genus-ok: 

Burenia, Protomycopsis, Volkartia. 

 



 

Ordo: Schizosaccharomycetales 

 

Familia: Schizosaccharomycetaceae A Saccharomyces cerevisiae mellett a 

legismertebb élesztőgomba. Korábbi rendszerek a Schizosaccharomyces-eket a 

Saccharomyces-ekkel, más valódi élesztőgombákkal együtt az ún. Endomycetales 

rendbe sorolták be, annak ellenére, hogy számos tulajdonságban (szaporodás, spórázás 

módja, sejtfal összetétel) eltérnek egymástól. A család legismertebb faja a S. pombe, 

mind elméleti vizsgálatok (sejtciklus és genetikai kutatás), mind a gyakorlat 

szempontjából (potenciális biotechnológiai alkalmazása sokrétű) igen fontos 

mikroszervezet. Érdekességképpen megemlíthető, hogy az afrikai sörök élesztőjeként, a 

borászatban, mint a bor savasságát okozó almasav lebontójaként hasznosítják. 

Ismertebb fajok a S. octosporus (aszkuszában 8 aszkospórával), S. malidevorans. 

 

A Sch. pombe haploid dominanciával rendelkező élesztő életciklusa 

 

A faj vegetatív sejtjei domináns módon haploidok (1n). Az aszkuszból 

kiszabadulnak a haploid aszkospórák. Az aszkospórák két különböző (h- és h+) ivari 

típussal (mating type) rendelkeznek, melyekből vegetatív sejtek alakulnak ki. A fajra 

jellemző, hogy sarjadzás helyett ún. hasadással történik a vegetatív sejtek osztódása. 

Ezt követően két eltérő párosodási rendszerrel (mating) rendelkező haploid leánysejt 

egymás mellé rendeződik és megtörténik a sejtek között a plazmogámia (konjugáció), 

majd ez után a kariogámia. A folyamat eredményeképpen kialakul a diploid zigóta. A 

zigóta zigotikus aszkusszá alakul, amelyben megtörténik a meiózis, amelynek 

eredményeképpen kialakulnak a haploid aszkospórák. 

(Mesterséges körülmények között a plazmo- és kariogámia esetében kialakulhat 

ún. azigotikus aszkusz is. Itt a zigótából kialakuló diploid sejt hasadással osztódik, majd  

egy-egy diploid sejt azigotikus aszkusszá alakul és meiotikus osztódáson megy 

keresztül, így kialakulnak a haploid azigotikus aszkospórák.) 

 

41. kép Sch. pombe fejlődési ciklusa 

http://www.ifg.tu-bs.de/LC_big.gif 

A Saitoella genus egyetlen faja a S. complicata, amelyet egy japán diák a 

Himalája erdeiből származó mintából izolált.  

http://www.ifg.tu-bs.de/LC_big.gif


 

A Pneumocystis nemzetség egyetlen faja a P. carnii, egy tüdőgyulladást okozó 

ismert kórokozó. Az általa okozott, egyébként nem súlyos lefolyású betegség 

immunszuppresszáltakban, HIV-fertőzöttekben végzetes kórfolyamatot eredményez. 

 

Classis: Hemiascomycetes (Protoascomycetes) – „Valódi élesztők” 

 

Az aszkuszos gombák azon csoportját alkotják, ahol sem aszkogén hifák, sem az ún. 

aszkokarpium (aszkuszos gombák valamelyik termőteste) nem fordul elő. Ide tartoznak az 

élesztőgombák, vagy élesztőszerű növekedést mutatók. (Korábban ebbe az osztályba sorolták 

az Archiascomycetes néven elkülönített, korábban megtárgyalt taxonokat is). 

 

Ordo: Saccharomycetales (Endomycetales) A zárójeles elnevezés a korábbi 

rendszerező munkákban fordult elő, az előzőekben említett kivételektől eltekintve. 

Ugyanazon egysejtű (unicelluláris) sarjadzással szaporodó tipikus élesztőgombákat és 

néhány velük rokonítható fonalas növekedésű gombát foglal magába ez a rend.  

Familia: Saccharomycetaceae A leismertebb eukarióta egysejtű a S. cerevisiae 

faj, azonban számos rokon faj tartozik a fajrokoni körébe: 

 

- Sensu stricto, azaz szűkebb fajrokoni körbe tartozó taxonok: S. bayanus, S. 

cerevisiae, S. paradoxus, és S. pastorianus (syn. S. carlsbergensis). Ezek a fajok 

szoros rokonságot mutató faji komplexet jelentenek. 

- Sensu lato, távolabbi fajrokoni körbe tartozó taxonok. Saccharomyces kluyveri 

Saccharomyces exiguus, Saccharomyces castellii, Saccharomyces dairenensis, 

Saccharomyces servazzii és Saccharomyces unisporus. 

 

A S. cerevisiae a biológiai kutatások kedvelt objektuma, fermentációs- és 

sütőipari, továbbá egyéb széleskörű biotechnológiai alkalmazásáról nevezetes. A 

Saccharomyces élesztőkre jellemző, hogy haploid, diploid (esetleg magasabb 

ploiditású) állapotban vegetatív szakaszban képesek sarjadzással szaporodni. Extrém 

körülmények között pszeudomicélium (álmicélium) képzés is megfigyelhető. Ivaros 

szaporodására a homotallia és a heterotallia egyaránt jellemző. A haploid sejtek 

konjugációval létrejött zigóta sporulációja csak táplálkozási szignálokra (nitrogén 

éheztetés) következik be. Ha a sporuláció elmarad, akkor a diploid sejtek is sarjadzással 

szaporodnak tovább. A sarjak a sejt több pontján képződnek, amit multilaterális 

sarjadzásnak nevezünk. 

 

A haplodiploid életmenettel (diploid dominanciával) rendelkező Saccharomyces 

cerevisiae fejlődési ciklusa: 

 

A különböző mating típusú haploid aszkospórákból sarjadzó haploid vegetatív 

sejtek fejlődnek ki. Két különböző mating típusú haploid sejt feromon hatására 

gamétaként összeolvad (Shmoo formation). A plazmo- és kariogámiát követően 

létrejön a zigóta. A zigótában az esetek többségében a sporuláció folyamata nem 

iniciálódik, így a diploid sejtek multilaterális sarjadzással szaporodnak tovább 

ivartalan diploid sarjsejteket képezve. Éheztetés hatására a diploid sejtek (aszkusszá, 

zimosporangiummá alakulva) beindítják a meiózis folyamatát, melynek 

eredményeképpen négy haploid aszkospóra, más néven zimospóra alakul ki. 

 



 

 

42. kép S. cerevisiae életciklusa 

(a diploid fázis dominanciáját az ábra nem mutatja) 

A: Különböző párosodási típusú haploid zymospórák (aszkospórák); B: Haploid sejtek 

sarjadzása (általában nagyon rövid szakasz); Különböző párosodási típusú haploid sejtek konjugációja; 

D: Plazmogámia; E: A kariogámia eredményeképpen megjelenő diploid sejt (zigóta); F: Sarjadzó 

diploid élesztősejtek (életciklusában a diplofázis dominál); G: A diploid sejt (meio)sporangiummá 

alakul (pl. N-éhezés); H: Meiosporangiumban redukciós osztódással kialakul a 4 endogén módon 

keletkező zymospóra (aszkospóra) 

 

A S. cerevisiae mating (párosodási) rendszere: 

 

Haploid állapotban kétféle párosodási típus (mating-type) ismert. Mivel a két 

párosodási típus esetében nincs ivari dimorfizmus, így a két típust „a” és „α”-nak 

nevezik. Ezek a sejtek külön-külön tenyészedényben tenyésztve sarjadzással, azaz 

mitotikusan osztódnak és nem képesek sporulációra. Egymás jelenlétében a két 

párosodási típusú sejt (a fenti ábrán + és -, azonban a genetikában „a” és „α” a jele) 

feromonokat választ ki, az ún a-faktort és az α-faktort. Az „a” ivari típusú sejtek az „a-

faktort” választják ki, ami az „α-ivari típusú” sejtek felszínén kifejeződő „a-faktor 

receptorhoz” kapcsolódik (jelfogó). Az „α-ivari típusú” sejtek az „α-faktort” választják 

ki, ami az „a-ivari típusú” sejtek felszínén kifejeződő „α-faktor” receptorhoz 

kapcsolódik (jelfogó). A faktorok receptorba kötödése, majd jelátviteli folyamatok 

eredményeképpen ún. feromonválasz indukálódik és az ellentétes párosodási típusú 

sejtek megkezdik a konjugációt (az azonos párosodási típusú sejtek nem konjugálnak 

egymással): 

 

1. 30-60 perc: a sejtek aggregálódnak sejtfelszíni agglutininjeik révén (a és α 

agglutinin). 

2. 90-120 perc: sejtosztódásuk leáll, sejtciklusuk szinkronizálódik (G1 stop). 

3. Szoros kontaktust követően anizotropikus növekedést mutatnak egymás felé, 

morfológiai változás, sejt deformáció (körte alakú sejtek) figyelhetők meg. 

4. A sejtfal autolizál (leemésztődik) a két sejt érintkezésének határán. 



 

5. Megtörténik a plazmogámia és a kariogámia (4-5 óra múlva). 

 

A konjugáció eredményeképpen keletkező diploid zigóta további konjugációra 

képtelen. Sorsa két irányú lehet: mitotikusan, sarjadzással szaporodik tovább diploid 

állapotban, vagy megindítja az aszkospóra- (zymospóra-) képzést. 

 

A leírtak alapján a S. cerevisiae esetében három különböző sejttípust találunk: 

kétféle haploid sejtet (a- és α-sejteket), amelyek konjugációra képesek, de sporulációra 

nem, valamint egyféle diploid sejtet (a/α-sejtek), amely konjugációra képtelen, de 

sporulálni képes. 

 

A sejt típusát tehát genetikai tényezők határozzák meg. A MAT gén a mating = 

párosodást határozza meg. A S. cerevisiae esetében a MAT lokuszban a MAT génnek két 

allélja (génváltozata) fordul elő: MATa és MATα. Ha a lokuszban MATa gén van, 

akkor a sejt a-párosodási típusú, ha MATα, akkor α-párosodási típusú. A MAT allélok 

struktúrájára, a feromonválasz molekuláris történéseire nem térünk ki.  

 

Érdekességképpen megemlíthető, hogy a S. cerevisiae egyes homotallikus törzsei 

a párosodás szempontjából különlegesen viselkednek, ugyanis párosodási típusuk 

megcserélésére (switching) képesek. Ez azt jelenti, hogy egy akármilyen párosodási 

típusú sejt az osztódások során olyan teleppé fejlődik, amelyben mind „a” és mind „α”, 

illetve mivel ezek azonnal konjugálnak, zömmel a/α diploid sejtek találhatók. Ezzel 

szemben a heterotallikus törzsek párosodási típusa stabil, nem változik. A switching 

hátterében a genom programozott átrendeződése áll. 

 

 

Szintén a Saccharomycetaceae családba tartozik a Pichia nemzetség, amely a 

Hansenula fajok perfekt alakja (teleomorfa: Pichia; anamorfa: Hansenula). Ide 

tartoznak a Kluyveromyces-fajok, amelyek képesek a tej laktózmentesítésére (gyakorlati 

hasznosítás), továbbá arról nevezetesek, hogy náluk vált először ismertté az ún. killer 

jelenség, ami kétszálú lineáris DNS plazmidon kódolt. A Dekkera-fajok a 

Brettanomyces genus perfekt alakjai (Teleomorfa: Dekkera; anamorfa: Brettanomyces). 

A Debaryomyces nemzetség tagjai ismertségüket a spontán erjedésekben való 

részvételüknek köszönhetik. A Zygosaccharomyces nemzetség fajai a Torulospora 

imperfekt törzseivel rokoníthatók. 

További ismertebb genusok: Kloeckera, Citeromyces, Clavispora, Lodderomyces, 

Schwanniomyces, Saccharomycopsis (Endomycopsis: E. fibuligera, amelyre valódi 

szeptált micéliumképzés jellemző, a micélium artrospórává alakulhat.) 

 

Familia: Nadsoniaceae Nadsonia. elongata, N. slovaca, afermentatív fajok, és 

jellemző rájuk az ún. apikulátusz (apiculatus) sejtforma, ami végeredményben citrom 

alakú sejtmorfológiát jelent. A N. fulvescens szaporodási jellemzőiről már volt szó. 

 

Familia: Saccharomycodaceae Apiculatus, azaz citrom alakú vegetatív sejtforma 

jellemzi őket. Homotallikus fajok. A haploid fázis csak néhány sejtre (az 

aszkospórákra) korlátozódik, így a fejlődési ciklusuk diploid. A meiotikus úton 

keletkezett aszkospórák a spóraanyasejten (zimosporangium, aszkusz) belül 

konjugálnak, és ugyanitt létrejön a diploid zigóta. Mivel a négy haploid sejtből két-két 

sejt fuzionált, így két diploid zigóta jön létre. A zigóta sarjadzással szaporodva 



 

álmicéliumos vegetatív tenyészetként szaporodik. A diploid sejtek valamelyikében 

történik meg a meiózis, és kialakulnak a haploid spórák. 

 

43. kép A diploid életmenetű Saccharomycodes ludwigii életciklusa 

http://kczy.zjut.edu.cn/microbiology/wlkc/chapter2/picture/30.png 

 

Familia: Eremotheciaceae A család tagjai között növénypatogén élesztőket 

találunk, gyümölcsféléket, hüvelyesek termését károsítják, a gyapotnak is kórokozói. 

Egyes Eremothecium-, Nematospora-, Ashbya-fajokat riboflavin termelésre használnak. 

Jellegzetes hosszú, tű alakú, egy- vagy kétspórás aszkuszuk van.  

 

44. kép Nematospora sp.  

http://www.padil.gov.au/img.aspx?id=2448&s=l 

http://kczy.zjut.edu.cn/microbiology/wlkc/chapter2/picture/30.png
http://www.padil.gov.au/img.aspx?id=2448&s=l


 

Familia: Metschnikowiaceae Jellegzetes fajuk a Metschnikowia unicuspidata, 

ugyanis tű alakú spóráinak Daphnia rákokban kiváltott reakcióját tanulmányozva jutott 

el Mecsnyikov a fagocitózis felfedezéséhez. Sokan a genus-t az Eremotheciaceae-be 

helyezik. 

 

Familia: Dipodascaceae A család perfekt alakjai a Dipodascus, vagy Endomyces 

genusba sorolt fajok (korábban Endomycetaceae külön családban szerepelt), sokmagvú, 

fonalas, szeptált, élesztő-rokon szervezetek. Arthrospóra-képzésre hajlamosak. 

Gametangiumaik sokmagvúak. A nagy (női) és kis (hím) gametangium egyesülését 

követően csak egy-egy mag fuzionál. A női gametangiumból fejlődik ki az aszkusz, 

amelyben a zigóta a meiózist követően több osztódási cikluson megy keresztül, így sok 

spóra szabadul ki az aszkusz felnyílása után. A Geotrichum-fajok az előző teljes 

életciklusú nemzetségek imperfekt alakjai. Közülük a legelterjedtebb a G. candidum faj, 

előfordulása gyakori az állati termékeken, tejben. Vágóhídi szennyvizekben, minden 

olyan helyen előfordul, ahol állati eredetű anyagok lebomlásával találkozunk. 

Extracelluláros lipáztermelése jelentős. Az egyik legintenzívebb fehérjeprodukciójú 

mikroszervezet. A Yarrowia-fajokat is ebbe a családba sorolják (Pl. Y. lipolytica). 

 

Familia: Lipomycetaceae A Lipomyces-fajok talajból izolálhatók, fonalas, 

pórusos, szeptált szerveződésűek, nem képeznek arthrospórát. A Zygozyma és 

Dipodascopsis-fajok ízeltlábúakkal asszociáltan fordulnak elő.  

 

Familia: Cephaloascaceae Ezekre a fajokra az ízeltlábúakkal való együttélés 

jellemző (pl. az ambrózia bogarak mintegy termesztik ezeket a gombákat, hogy azután 

táplálékként elfogyaszthassák. Egyes fajok fás növényeken élnek, és igen ellenállóak a 

szintetikus gombaölő szerekkel szemben. Ismertebb taxonok: Cephaloascus, 

Ambrosiella, Ambrosiozyma. 

 

 

A valódi aszkuszos, fonalas és zömében termőtestet képező tömlős gombák az ún. 

Euascomycetes taxonban több csoportban (Dothideales, Helotiales, Sphaeriales) is 

találhatunk olyan gombákat, amelyek nem élesztőalakja is van, de nem sorolhatók az 

élesztőgombák közé. Ilyenek a „fekete élesztők” is, amelyekre jellemző, hogy sejtfalukban 

sötét színű melanin rakódik le és mindegyiknek van hifafonalas formája is. Egyikük az 

Aureobasidium pullulans, különösen gyakori a növények levelén, gyümölcsökön, ahol az 

élesztőkkel együtt fordul elő. Kitenyésztve telepei először világos színűek és csak később 

sötétednek be. Mikroszkópos képen hifafonalakat és sarjadzó sejteket egyaránt mutat. 

 

Bazídiumos élesztőgombák 

 

Ordo: Sporidiales E gombáknál a dolipórusos szeptum helyett egy egyszerű pórus 

figyelhető meg. Jelentős számú, vegetatív életük folyamán az aszkuszos élesztőgombáktól 

morfológiailag alig elkülöníthető gombák tartoznak ide. Többségüket intenzív karotioid 

bioszintézis jellemzi, így színük ennek megfelelően alakul. 

 

A Sporobolomyces roseus, S. pararoseus fajok színe halvány rózsaszíntől a 

pirosig változik. A szexuális (perfekt) stádiumuk Aessosporon néven vált ismertté, pl. A. 

salmonicolor. Az ivaros folyamat eredményeképpen jellegzetes bazídiumanalóg, ún. 

ballisztospórát képeznek. 

 



 

 

45. kép  

A Rhodotorula-fajok ismertebb képviselői a R. rubra, R. glutinis. Színűk 

mélyvörösig változhat, és találunk köztük hidegtűrő fajokat is. A Rhodotorula-fajoknak 

a Rhodosporidium a szexuális alakja.  

A Leucosporidium genus a legkevésbé színes csoport. Az újabb vizsgálati 

eredmények tükrében velük rokon a polifiletikus imperfekt Torulopsis és Candida 

nemzetség. 

A Phaffia-fajok, imperfekt, sajátos karotintermelő szerevetek. Pszikrofil, azaz 

hideg kedvelő fajok. 20 °C felett szaporodóképességük drasztikusan csökken, 30°C-on 

elpusztulnak. Ismertté vált a bazídiumképzéshez hasonló szexuális ciklusuk is. A Ph. 

Rhodozyma perfekt alakja a Xantophyllomyce dendrorhous. 

 

 

A heterobazídiumos csoportban gyakoriak az élesztőszerű fázisok. A bazidiomyceta 

élesztők a bazídiumos gombák szinte minden fejlődési ágának bizonyos taxonjaiban 

(Teliomycetes, azaz a teliospórás gombákon belül az Uredinales-rozsdagombák és 

Ustilaginales – üszöggombák esetében, valamint a Hymenomycetes, azaz termőréteges 

gombák között) előfordulnak élesztőszerű képletek.  

 

Imperfekt élesztőgombák 

 

 

A Candida genus más taxonokkal kevésbé rokonítható, ugyanakkor nagy gyakorlati 

jelentőséggel rendelkező élesztőgomba csoport. (Újabb molekuláris biológiai vizsgálatok a 

bazidiomicetákkal való rokonságot sem tartják kizártnak. A C. albicans az egyik legismertebb 

humán kórokozó (ujjak között, hüvelyben, koraszülötteknél stb. HIV-fertőzötteknél akár 

halálos kimenetelű is lehet). További patogén fajok a C. tropicalis, C. parapsilosis, C. 

glabrata. A C. utilis ugyanakkor apatogén, és pentóz szénforrás felhasználó képessége miatt 

növényi maradványokon fermentálva takarmányélesztőként olcsón tenyészthető  

A Cryptococcus-fajok perfekt formával kevésbé összekapcsolható imperfekt élesztők. A 

bazídiumos gombákkal (pl. Filobasidiella) való rokonság nagyobb fokú, mint a Candida 

esetében.  

  



 

 

Fejlődési ciklusok összefoglalása 

 

A fenti taxonómiai csoportokban megtárgyalt szaporodási ciklusokat próbáljuk meg 

összefoglalni, közös törvényszerűségeket keresni. Az élesztőgombák szaporodási ciklusa 

tehát három fő csoportba sorolható: 

 

1. Haploid élesztők: A vegetatív sejt mindig haploid (a kariogámiát azonnal meiózis 

követi). Ilyen a korábban leírt Schiz. pombe, Shiz. octosporus, Hansenula, 

Torulaspora, Zygosaccharomyces. Nadsonia fulvescens esetében a konjugáció az 

anyasejt és leánysejt között jön létre, még mielőtt a sarj leválna. A négy létrejött 

haploid aszkospórából három degenerálódik, és csak a negyedik él tovább. 

2. Haplodiploid típus: A kariogámia után a diploid sejtek is képesek vegetatívan 

szaporodni. Ilyen faj például a Saccharomyces cerevisiae. 

3. Diploid típus: A konjugáció az aszkospórák között történik, általában még az 

aszkuszon belül, tehát kizárólag az aszkospórák reprezentálják a haploid fázist az 

életszakaszuk során. Ilyen faj pl. a Saccharomycodes ludwigii. 

4.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A lecke bevezető részében áttekintettük, felelevenítettük a sejt osztódási folyamatairól 

és a sejtek ploiditási fokáról tanultakat. Ezt követően próbáltuk definiálni, hogy milyen 

szervezeteket nevezünk „élesztőknek”, hol fordulhatnak elő és milyen célra használhatók fel. 

Az általános áttekintést követően az élesztők morfológiai jellegzetességeire tértünk ki, 

kiemelve az ivartalan és ivaros szaporodás jellegzetességeit. 

A taxonómiai részben bemutattuk az élesztőtaxonokat és azok legfontosabb jellemzőit. 

E heterogén csoportból kiemeltük egy-egy típusfaj életmenetét. A S. cerevisiae faj életciklusa 

esetében vázlatosan áttekintettük a párosodási típus (mating type) gének jelentőségét. 

A lecke utolsó részében vázlatos áttekintést adtunk az élesztőidentifikáció morfológiai, 

élettani, biokémiai és molekuláris biológiai lehetőségeiről. Ezek közül a leckében kiemeltük a 

morfológiai és élettani tulajdonságok legfontosabb, identifikációhoz nélkülözhetetlen 

vonatkozásait. 

4.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

Mit jelent a ploiditásfok? 

Mit jelent a haploid és a diploid kifejezés? 

Mit jelent a homológ kromoszóma? 

Milyen szakaszai vannak a sejtciklusnak? 

Mi történik az S-fázisban? 

Mit jelent a kromatida, kromoszóma? 

Sorolja föl a mitózis jellemzőit! 

Sorolja föl a mitózis szakaszait és ismertesse a pontos folyamatát? 

Sorolja föl a meiózis jellemzőit! 

Sorolja föl a meiózis szakaszait és ismertesse a pontos folyamatát? 

Mit jelentenek az alábbiak: tetrád, centromer, kiazma, crossing-over, rekombináció? 

A meiózisban milyen folyamatok biztosítják az utódsejtek genetikai variabilitását? 

Milyen élőlényeket sorolunk az élesztőgombák közé? 

Milyen biotópokban fordulnak elő az élesztőgombák? 

Sorolja föl az élesztők ipari célú hasznosítási lehetőségeit! 



 

Hol találkozunk az emberi tevékenység szempontjából káros élesztőkkel? 

Rajzoljon le egy élesztősejtet és nevezze meg a részeit! 

Milyen ivartalan szaporodási módokat ismer az élesztőgombák között? 

Ismertesse a sarjadzási formákat! 

Milyen élesztőket nevezünk apikulátusz élesztőknek? 

Mit nevezünk arthrokonídiumnak, hol fordul elő? 

Milyen (test)szerveződési szintek figyelhetők meg az élesztők körében? 

Mit jelent a dimorf gomba kifejezés? 

Az élesztőgombáknak nevezett szervezetek milyen nagy gombacsoportokból kerülnek ki? 

Taxonómiailag hová tartoznak az ún. „valódi élesztők”? 

Ismertesse az élesztők ivaros szaporodásának jellemzőit! 

Mit jelent a konjugáció és a spóraképzés? 

Milyen különbségek vannak a fonalas aszkomiceták és a valódi élesztőgombák (értsd: 

Hemiascomycetes) életciklusa között? 

Milyen lehetőségek vannak az élesztők spóraképzése során? 

Mondjon példát egy homotallikus élesztőgombára és egy heterotallikus élesztőgombára! 

Mi a különbség a homotallikus és a heterotallikus élesztőgombák között? 

Ploiditásfok szempontjából milyen csoportokra oszthatók az élesztőgombák? 

Alapesetben hány (zymo)spóra keletkezik az élesztők sporangiumában? 

Mi a legfontosabb környezeti hatás az élesztők sporulációjának indukálásakor? 

A bazídiumos élesztők milyen két nagy csoportjáról beszélhetünk, ha a bazídiospórák 

keletkezését vesszük figyelembe? 

Milyen bazídiumos élesztőgomba-taxonokat ismer? 

Milyen imperfekt (Deuteromycota) élesztőket ismer? 

Milyen családok sorolhatók az Archiascomycetes csoportba? 

Mutassa be a Schizosaccharomyces pombe életciklusát! 

Milyen családok sorolhatók a Hemiascomycetes csoportba? 

Milyen fajok sorolhatók sensu stricto és sensu lato a S. cerevisiae fajrokoni körbe? 

Ismertesse a S. cerevisiae életciklusát! 

Milyen párosodási típust meghatározó génjei vannak a S. cerevisiae fajnak? 

Hogyan megy végbe a S. cerevisiae haploid sejtek konjugációja? 

Ismertesse a Saccharomycodes ludwigii életciklusát! 

Honnan kapta a Metschnikowia taxon a nevét? 

Milyen taxonoknál figyelhető meg tű alakú spóra? 

Milyen fontosabb nemzetségeket ismer a Saccharomycetaceae családból? 

Telepmorfológia szempontjából, hogyan ismerheti föl a Sporobolomyces, Rhodotorula-

fajokat? 

Milyen gyakorlati jelentősséggel rendelkeznek a Candida-fajok? 

Mit jelent az identifikáció? 

Miért problémás a fajfogalom használata az öntermékenyülő és ivartalanul szaporodó 

mikrobáknál? 

Ismertessen egy fajfogalmat a leckékben felsoroltak közül! 

Élesztőidentifikációt szeretne végezni az általa izolált törzs esetében. Milyen 

identifikációs eszközöket használhat? 

Ha rendelkezésére áll néhány száz S. cerevisiae izolátum, akkor milyen borászati 

szempontból fontos tulajdonságokra végzi a szelekciót közöttük? 

Soroljon föl néhány biokémiai tesztet az élesztővizsgálatokban! 

Miért kell a tenyésztés körülményeit standardizálni, ha az izolátumok zsírsav-profilját 

kívánjuk meghatározni? 

Sorolja föl az aszko- és bazidiomiceta élesztők sejtfala közötti különbségeket! 



 

Mit jelent az élesztővizsgálatokban az erjesztés? 

Mit jelent az élesztővizsgálatokban az asszimiláció? 

Mit jelent a prototróf és az auxotróf szervezet? 

Soroljon föl szénforrásokat és nitrogénforrásokat, amelyet az élesztők 

identifikációjában használunk! 

Milyen élettani teszteket végez el az alapvető élesztőcsoportok kialakításához? 

 

4.6 TESZTKÉRDÉSEK 

1. teszt 

 

1. Mit jelent a haploid kifejezés? 

 

A) Minden kromoszómából négy kópiát (egy kromoszómakészletet) tartalmaz a sejt. 

B) A sejt két, ún. homológ kromoszóma-készlettel rendelkezik  

C) Minden kromoszómából egy kópiát (egy kromoszómakészletet) tartalmaz a sejt. 

D) A sejtmagok számának csak a felével rendelkeznek a sejtek. 

 

 

2. Jelölje be a sejtciklus interfázisára jellemző igaz állítást 

 

A) G1, S és G2 szakaszokból áll. 

B) G1, S, G2 és M szakaszokból áll. 

C) G0, G1, S, G2 és M szakaszokból áll. 

D) S és M szakaszokból áll 

 

 

3. Mit jelent a mitózis? 

 

A) A sejt négy egyenlő utódsejtbe választja megkettőződött genomját. A mitózis a 

szomatikus sejtek osztódási módja. Jellemző rá: négy azonos utódsejt; sejtek 

kromoszómaszáma nem változik, nincs rekombináció. 

B) Legfontosabb genetikai vonatkozása a számfelezés és a genetikai anyag (DNS) 

rekombinációja. Jellemző rá: két azonos utódsejt; egyetlen utódsejtnek a kromoszómaszáma 

fele az anyasejtének, két meiotikus utódsejt genetikai információtartalma különbözik; 

rekombináció következtében a két meiotikus utódsejt genetikai információtartalma 

különbözik 

C) A sejt két egyenlő utódsejtbe választja megkettőződött genomját. A mitózis a 

szomatikus sejtek osztódási módja. Jellemző rá: két azonos utódsejt; sejtek 

kromoszómaszáma nem változik, nincs rekombináció. 

D) Legfontosabb genetikai vonatkozása a számfelezés és a genetikai anyag (DNS) 

rekombinációja. Jellemzői: egyetlen anyasejtből 4 utódsejt (meiotikus termék) keletkezik, 

egyetlen utódsejtnek a kromoszómaszáma fele az anyasejtének, a rekombináció 

következtében a négy meiotikus utódsejt genetikai információtartalma különbözik. 

 

 

4. Melyek a mitózis folyamatának szakaszai? (Ügyeljen a helyes sorrendre!) 

 

A) Profázis, anafázis, metafázis, telofázis. 

B) Profázis, metafázis, anafázis, telofázis 



 

C) Profázis, metafázis, telofázis, anafázis 

D) Anfázis, profázis, metafázis, telofázis. 

 

5. Melyik megállapítás igaz? 

 

A) A mitózis profázis legfontosabb genetikai történése a crossing-over, amikor a 

homológ kromoszómák párosodása (tetrád) közben bekövetkezik a kromatidarészek 

kicserélődése. A crossing over-nek köszönhetően a kromoszómán elhelyezkedő gének 

változatai (azaz alléljai) minden meiózisban más-más allélsorozatot képeznek, kombinálva az 

apai és az anyai kromoszómaszakaszokat. 

B) A meiózis profázis I. legfontosabb genetikai történése a crossing-over, amikor a 

homológ kromoszómák párosodása (tetrád, bivalensek) közben bekövetkezik a 

kromatidarészek kicserélődése. A crossing over-nek köszönhetően a kromoszómán 

elhelyezkedő gének változatai (azaz alléljai) minden meiózisban más-más allélsorozatot 

képeznek, kombinálva az apai és az anyai kromoszómaszakaszokat. 

C) A meiózis profázisának I. szakaszában nem történik crossing over, így az utódsejtek 

kromoszómái szülői allélelrendeződést mutatnak. 

D) A mitózis profázisában crossing over történik, így az utódsejtek kromoszómái szülői 

allélelrendeződést mutatnak. 

 

 

6. Mit nevezünk sarjhegnek? 

 

A) A sarjadzást követően a beszűkülő érintkezési helyen új sejtfal képződik, lényegében 

a sarjon visszamaradó hegről van szó. 

B) A hasadás során a beszűkülő érintkezési helyen mindkét utódsejten visszamaradó 

heg keletkezik. Ez képezi az alapját a citrom alakú apiculatus sejtalaknak. 

C) A sarjadzással és hasadással egyaránt szaporodó élesztősejtek utódsejtjeinek 

leválásával keletkező heg az anyasejten. 

D) A sarjadzást követően a beszűkülő érintkezési helyen új sejtfal képződik. Az élesztő 

anyasejten a sarj leválását követően marad vissza. 

 

 

7. Melyik megállapítás igaz? 

 

A) A hasadás a Schizosaccharomyces taxonra jellemző ivaros szaporodási mód. 

B) A hasadás a Saccharomyces taxonra jellemző ivaros szaporodási mód. 

C) A hasadás a Schizosaccharomyces taxonra jellemző vegetatív szaporodási mód. 

D) A hasadás a Saccharomyces taxonra jellemző vegetatív szaporodási mód. 

 

 

8. Mit nevezünk dimorf élesztőnek? 

 

A) Körülményektől függően, ugyanannak a fajnak megfigyelhető az ivartalanul és az 

ivarosan szaporodó formája is. 

B) Körülményektől függően, ugyanaz a faj megjelenhet egysejtű (sarjadzó) vagy 

fonalas (pl. hifafonalas) formában is. 

C) Körülményektől függően, egy élesztőfaj egy másik fajjá alakul át, így két 

megjelenési formája ismert. 



 

D) Környezeti feltételektől függetlenül, ugyanannak a fajnak megfigyelhető az 

ivartalanul és az ivarosan szaporodó formája is. 

 

 

9. Az élesztők ivaros szaporodásával kapcsolatban melyik állítás igaz? 

 

A) Az élesztők ivaros szaporodása sarjadzással vagy hasadással történik. 

B) A vegetatív élesztősejtek vagy közvetlenül, vagy valamilyen konjugáció útján 

sporangiummá, spóratartóvá (sporangium) alakulnak (ez analóg képződmény az aszkusszal). 

A konjugáció nem más, mint két független haploid sejt egyesülése diploid zigótává. Később 

ebből a diploid sejtből fejlődik ki a spóratartó (sporangium, meiosporangium). 

C) A homotallikus fajok esetében szükség van a haploid sejtek konjugációjához arra, 

hogy a vegetatív haploid sejtek eltérő párosodási (mating) rendszerrel rendelkezzenek.  

D) A sporangiumban (meiosporangium, zymosporangium) mitózissal, haploid, exogén 

keletkező spórák (zymospóra) jönnek létre. 

 

 

10. A szexuális ciklusú önspórázó (self fertile) típusú Acomycota élesztőgombákra 

jellemző: 

 

A) Egy spórából származó tiszta tenyészetben (monospórás tenyészet) a gaméta 

jellegűvé vált sejtek külső tényezők indukciós hatására konjugálni kezdenek. A sejtegyesülést 

(plazmogámia, citogámia) követi a sejtmagok összeolvadása (kariogámia). Kialakul a diploid 

zigóta, ami spóraanyasejtté (meiosporangiummá, aszkusszá) alakul. Benne meiózist követően 

kialakulnak a haploid spórák. A tenyészet sejtjei, azaz a gombatest (thallus) ebben az esetben 

homotallikus, ugyanis elvben minden sejt képes a tenyészet többi sejtjével ivaros megújulásra. 

Ezek a homotallikus fajok. 

B) A második esetben a spóraképzést a fajazonos, de két ellentétes párosodási típust 

(mating type) reprezentáló sejtek egymásra találása előzi meg. Az ide tartozó csoportok a 

heterotallikus fajok, ugyanis egysejt tenyészetük nem képes spórázásra. Az ivaros folyamat, 

spóraképzés akkor indul meg, ha fajazonos, de különböző párosodási típusú sejteket keverünk 

össze. (Gyakori, hogy egy heterotalliás élesztőnek csak a egyik párosodási típusát izolálják, 

de ez önmagában sporulációra képtelen. Természetesen vegetatív úton szaporodik és mint 

anamorf, külön fajnevet is viselhet). 

C) Olykor homo- és heterotalliás is lehet a párosodási rendszer (pl. Pichia 

membranifaciens). 

D) Lényegében olyan pedogámiáról van szó, ahol szükség van két ellentétes párosodási 

típust képviselő sejtre. 

 

 

11. Az élesztő(szerű)gombák a következő taxonómiai csoportokba tartozhatnak: 

 

A) Ascomycota: Archiascomycetes, Hemiascomycetes; Basidiomycota: Ustomycetes, 

Basidiomycetes; Zygomycetes. 

B) Ascomycota: Plectomycetes, Pyrenomycetes, Hemiascomycetes; Basidiomycota: 

Ustomycetes, Basidiomycetes; Chytridiomycetes. 

C) Ascomycota: Pyrenomycetes, Hemiascomycetes; Basidiomycota: Ustomycetes, 

Basidiomycetes; Deutreomycetes. 

D) Ascomycota: Archiascomycetes, Hemiascomycetes, Basidiomycota: Ustomycetes, 

Basidiomycetes; Deutreomycetes. 



 

 

12. Milyen taxonok tartoznak az Archiascomycetes osztályba? 

 

A) Taphriniaceae, Saccharomycetaceae, Protomycetaceae, Nadsoniaceae 

B) Taphriniaceae, Schozosaccharomycetaceae, Protomycetaceae, Pneumocystis sp.  

C) Taphriniaceae, Saccharomycodaceae, Protomycetaceae, Nadsoniaceae 

D) Saccharomycodaceae, Saccharomycetaceae, Nadsoniaceae, Eremotheciaceae, 

Metschnikowiaceae, Dipodascaceae, Lipomycetaceae 

 

 

13. Milyen taxonok tartoznak a Deuteromycetes csoportba? 

 

A) Sporobolomyces, Rhodotorula 

B) Candida, Cryptococcus 

C) Schizosaccharomycetes, Taphrinia 

D) Saccharomycetes, Metschnikowiaceae 

 

 

14. Rajz segítségével mutassa be a Schizo. pombe életciklusát! 
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15. Élesztőgombák identifikációjának milyen lehetőségei vannak? 

 

A) Morfológiai, élettani, biokémiai, nukleinsav- és fehérjevizsgálat, 

B) Morfológiai, fizikai, biokémiai, nukleinsav- és fehérjevizsgálat, 

C) Morfológiai, biokémiai, nukleinsav- és fehérjevizsgálat, 

D) Élettani, biokémiai, nukleinsav- és fehérjevizsgálat 

 

 

16. Mit jelent az auxotrófia? 

 

A) Minimál táptalajon (adott vegyület hiányában) növekedésre képes élőlény. 

B) Az olyan élesztők, amelyek nem képesek erjesztésre. 

C) Az ún. hiánymutáns élőlény, a növekedéséhez szükséges egyik szerves vegyületet 

(például aminosavat, bázist, vitamint) nem tudja előállítani, például ha olyan mutációt hordoz, 

ami lehetetlenné teszi az adott életfontosságú vegyület szintézisét. 



 

D) Az olyan élesztők, amelyek az adott vegyületet aerob módon képesek hasznosítani. 

 

 

17. Mit jelent az élesztővizsgálatok (élettani vizsgálati tesztek) során az asszimilációs 

teszt? 

 

A) Egy adott élesztő adott szubsztrátumon (adott cukorforrás) aerob körülmények 

között képes-e szaporodni vagy sem. 

B) Anaerob, vagy minimális oxigéntartalmú közegben képes-e az élesztő az adott 

szénforrást hasznosítani, megfigyelhető-e alkoholtermeléssel együtt járó gázképzés. 

C) Képes-e az élesztő a glükózt hasznosítani aerob és anaerob módon. 

D) Képes-e az élesztő a mustot aerob vagy anaerob módon hasznosítani. 

 

 

18. Melyek lehetnek potenciálisan hasznosítható nitrogénforrások az élesztők számára? 

 

A) Urea, aminosavak, fehérjék, NH4NO3, NaNO2 

B) Glükóz, galaktóz, xilóz, eritrit, almasav 

C) Penicillin, sztreptomicin, ampicillin 

D) Víz 

 

 

19. Milyen fajok tartoznak „sensu stricto” a S. cerevisiae rokoni körébe? 

 

A) S. bayanus, S. cerevisiae, S. paradoxus, és S. pastorianus (syn. S. carlsbergensis) 

B) Saccharomyces kluyveri Saccharomyces exiguus, Saccharomyces castellii, 

Saccharomyces dairenensis, Saccharomyces servazzii és Saccharomyces unisporus 

C) S. bayanus, S. cerevisiae, Saccharomyces kluyveri Saccharomyces exiguus 

D) S. pastorianus (syn. S. carlsbergensis), Saccharomyces castellii, Saccharomyces 

dairenensis, Saccharomyces servazzii 

 

 

20. Melyik megállapítás igaz a S. cerevisiae fajra 

 

A) Tenyészetében két különböző sejttípust találunk: kétféle haploid sejtet (a- és α-

sejteket). 

B) A MAT génnek két allélja fordul elő: MATa és MATα. Ha a lokuszban MATa gén 

van, akkor a sejt α-párosodási típusú, ha MATα, akkor a-párosodási típusú. Heterotallikus 

törzsek esetében lehetőség van a párosodási típusuk megcserélésére (switching). 

C) Életciklusuk jelentős részét haploid fázisban töltik le.  

D) A MAT génnek két allélja fordul elő: MATa és MATα. Ha lokuszban MATa gén van, 

akkor a sejt a-párosodási típusú, ha MATα, akkor α-párosodási típusú. Heterotallikus törzsek 

párosodási típusa stabil, nem változik, míg a homotallikus törzsek esetében lehetőség van a 

párosodási típusuk megcserélésére (switching). 

 



 

2. teszt 

 

1. Mit jelent a diploid kifejezés? 

 

A) Minden kromoszómából négy kópiát (egy kromoszómakészletet) tartalmaz a sejt. 

B) A sejt két, ún. homológ kromoszóma-készlettel rendelkezik. 

C) Minden kromoszómából egy kópiát (egy kromoszómakészletet) tartalmaz a sejt. 

D) A sejtmagok számának csak a felével rendelkeznek a sejtek. 

 

 

2. Mi jellemző az S-fázisra? 

 

A) A sejt két egyenlő utódsejtbe választja megkettőződött genomját 

B) A sejtek fizikai kettéválása a DNS replikációját megelőzően. 

C) A G0-fázist azonnal követő DNS konzervatív replikáció. 

D) A sejtek DNS molekulái (kromatidák) szemikonzervatív replikációval az osztódást 

megelőzően megkettőződnek. 

 

 

3. Mit jelent a meiózis? 

 

A) A sejt négy egyenlő utódsejtbe választja megkettőződött genomját. A mitózis a 

szomatikus sejtek osztódási módja. Jellemző rá: négy azonos utódsejt; sejtek 

kromoszómaszáma nem változik, nincs rekombináció. 

 

B) Legfontosabb genetikai vonatkozása a számfelezés és a genetikai anyag (DNS) 

rekombinációja. Jellemző rá: két azonos utódsejt; egyetlen utódsejtnek a kromoszómaszáma 

fele az anyasejtének, két meiotikus utódsejt genetikai információtartalma különbözik; 

rekombináció következtében a két meiotikus utódsejt genetikai információtartalma 

különbözik 

 

C) A sejt két egyenlő utódsejtbe választja megkettőződött genomját. A mitózis a 

szomatikus sejtek osztódási módja. Jellemző rá: két azonos utódsejt; sejtek 

kromoszómaszáma nem változik, nincs rekombináció. 

 

D) Legfontosabb genetikai vonatkozása a számfelezés és a genetikai anyag (DNS) 

rekombinációja. Jellemzői: egyetlen anyasejtből 4 utódsejt (meiotikus termék) keletkezik, 

egyetlen utódsejtnek a kromoszómaszáma fele az anyasejtének, a rekombináció 

következtében a négy meiotikus utódsejt genetikai információtartalma különbözik. 

 

 

4. Melyek a meiózis profázis I. szakaszának a lépései? (Ügyeljen a helyes sorrendre!) 

 

A) Leptotén, zigotén, pachitén, diplotén, diakinézis 

B) Leptotén, zigotén, diplotén, pahitén, diakinézis 

C) Zigotén, leptotén, diakinézis, pachitén, diplotén 

D) Diplotén, zigotén, pachitén, leptotén, diakinézis 

 

 



 

5. Melyik megállapítás igaz? 

 

A) A meiózis fokozza a genetikai változékonyságot (variabilitást) a meiózis I-ben 

végbemenő crossing over és az anafázisban történő véletlenszerű kromoszómavándorlás 

révén. 

B) A meiózis csökkenti a genetikai változékonyságot (variabilitást) a meiózis I-ben 

végbemenő crossing over és az anafázisban történő véletlenszerű kromoszómavándorlás 

révén. 

C) A mitózis fokozza a genetikai változékonyságot (variabilitást) a meiózis I-ben 

végbemenő crossing over és az anafázisban történő véletlenszerű kromoszómavándorlás 

révén. 

D) A mitózis csökkenti a genetikai változékonyságot (variabilitást) a meiózis I-ben 

végbemenő crossing over és az anafázisban történő véletlenszerű kromoszómavándorlás 

révén. 

 

 

6. Milyen sarjadzási formákat ismer? 

 

A) Unipoláris, tetrapoláris, bipoláris  

B) Unipoláris, bipoláris, multilaterális 

C) Bipoláris, tetrapoláris, multilaterális 

D) Bilaterális, radiális, unipoláris 

 

 

7. Melyik megállapítás igaz? 

 

A) Az ún. tallikus konídiumképzés során a konídiumok a már létező hifa 

fragmentálódása, átalakulása révén jönnek létre. Ezen belül az ún. arthrokonídiumképzés 

során a tenyésztest (hifafonál) egészének feldarabolódásával jönnek létre ivartalan úton a 

konídiumok, az ún. arthrokonídiumok. 

B) A klamidospóra-képzés kizárólag élesztő sajátság. 

C) Az élesztőgombák sohasem képezhetnek álmicéliumot és valódi micéliumot. 

D) Az élesztőgombák ivaros szaporodása nem ismert, ezért csak spórákat képeznek. 

 

 

8. Milyen élesztőket nevezünk apiculatus élesztőnek? 

 

A) A multilaterális sarjadzással szaporodó élesztőket, melyek a sejt bármely pontjáról 

fűzhetnek le sarjakat. 

B) Bipoláris sarjadzású élesztőket, melyek a sejt két kitüntetett pontjáról fűznek le 

sejteket, így a leválás után a sorozatosan képződő sarjhegek alakítják ki a sejtek jellegzetes 

citrom alakját. 

C) Tetrapoláris sarjadzású élesztőket, melyek a sejt két kitüntetett pontjáról fűznek le 

sejteket, így a leválás után a sorozatosan képződő sarjhegek alakítják ki a sejtek jellegzetes 

citrom alakját. 

D) Heteropoláris sarjadzású élesztőket, melyek a sejt különböző oldaláról fűznek le 

citrom alakú sarjsejteket. 

 

 



 

9. Mi jellemző a „valódi élesztőkre” (Hemiascomycetes)? 

 

A) Az exogén keletkező ivaros spórák képződésének módja jelentősen eltér a 

tömlősgombák aszkuszaiban (tömlőiben) keletkező aszkospórákétól. Az élesztőknél 

megfigyelhető dikarion aszkogén hifa, de termőtestet (aszkokarpiumot) nem képeznek. 

B) Az endogén keletkező ivaros spórák képződésének módja nem tér el a 

tömlősgombák aszkuszaiban (tömlőiben) keletkező aszkospórákétól. Az élesztőknél nem 

figyelhető meg dikarion aszkogén hifa, de termőtestet (aszkokarpiumot) képeznek. 

C) Az endogén keletkező ivaros spórák képződésének módja jelentősen eltér a 

tömlősgombák aszkuszaiban (tömlőiben) keletkező aszkospórákétól. Az élesztőknél nem 

figyelhető meg dikarion aszkogén hifa, és termőtestet (aszkokarpiumot) sem képeznek. 

D) Az aszkokarpiumban a spórák a diploid spóraanyasejtekből mitózissal keletkeznek 

és az így kialakult haploid spórák (zymospóra) jutnak ki a dikariotikus hifákból. 

 

 

10. A szexuális ciklusú, heterotallikus típusú Acomycota élesztőgombákra jellemző: 

 

A) Egy spórából származó tiszta tenyészetben (monospórás tenyészet) a gaméta 

jellegűvé vált sejtek külső tényezők indukciós hatására konjugálni kezdenek. A sejtegyesülést 

(plazmogámia, citogámia) követi a sejtmagok összeolvadása (kariogámia). Kialakul a diploid 

zigóta, ami spóraanyasejtté (meiosporangiummá, aszkusszá) alakul. Benne meiózist követően 

kialakulnak a haploid spórák. A tenyészet sejtjei, azaz a gombatest (thallus) ebben az esetben 

homotallikus, ugyanis elvben minden sejt képes a tenyészet többi sejtjével ivaros megújulásra. 

Ezek a homotallikus fajok. 

B) A második esetben a spóraképzést a fajazonos, de két ellentétes párosodási típust 

(mating type) reprezentáló sejtek egymásra találása előzi meg. Az ide tartozó csoportok a 

heterotallikus fajok, ugyanis egysejt tenyészetük nem képes spórázásra. Az ivaros folyamat, 

spóraképzés akkor indul meg, ha fajazonos, de különböző párosodási típusú sejteket keverünk 

össze. (Gyakori, hogy egy heterotalliás élesztőnek csak a egyik párosodási típusát izolálják, 

de ez önmagában sporulációra képtelen. Természetesen vegetatív úton szaporodik és mint 

anamorf, külön fajnevet is viselhet). 

C) Olykor homo- és heterotalliás is lehet a párosodási rendszer (pl. Pichia 

membranifaciens). 

D) Lényegében olyan pedogámiáról van szó, ahol szükség van két ellentétes párosodási 

típust képviselő sejtre. 

 

 

11. A „valódi élesztők” a következő taxonba tartoznak 

 

A) Archiascomycetes 

B) Hemiascomycetes 

C) Pyrenomycetes 

D) Discomycetes 

 

 



 

12. Milyen taxonok tartoznak a Hemiascomycetes osztályba? 

 

A) Taphriniaceae, Saccharomycetaceae, Protomycetaceae, Nadsoniaceae 

B) Taphriniaceae, Schozosaccharomycetaceae, Protomycetaceae, Pneumocystis sp.  

C) Taphriniaceae, Saccharomycodaceae, Protomycetaceae, Nadsoniaceae 

D) Saccharomycodaceae, Saccharomycetaceae, Nadsoniaceae, Eremotheciaceae, 

Metschnikowiaceae, Dipodascaceae, Lipomycetaceae 

 

 

13. Milyen taxonok tartoznak a Basidiomycota csoportba? 

 

A) Sporobolomyces, Rhodotorula 

B) Candida, Cryptococcus 

C) Schizosaccharomycetes, Taphrinia 

D) Saccharomycetes, Metschnikowiaceae 

 

 

14. Rajz segítségével mutassa be a S. cerevisiae életciklusát! 
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15. Milyen teszteket alkalmazhatunk a gyakorlati (!), borászati használatra szánt 

élesztőtörzsek esetében? 

 

A) Cukortartalom-tűrés, etanol-tűrés, kénessav-tűrés, eritrit asszimiláció, szaporodás 

cikloheximid mellett, habképzés mértéke, szaporodási sebesség, ülepedés… 

B) Cukortartalom-tűrés, etanol-tűrés, kénessav-tűrés, mannit asszimiláció, cellobióz 

asszimiláció, habképzés mértéke, szaporodási sebesség, ülepedés… 

C) Ureáz-reakció, nitrát-asszimiláció, eritrit asszimiláció, szaporodás cikloheximid 

mellett, cellobióz asszimiláció, mannit asszimiláció… 

D) Cukortartalom-tűrés, etanol-tűrés, kénessav-tűrés, hőmérséklet-tűrés, habképzés 

mértéke, szaporodási sebesség, ülepedés… 

 

 



 

16. Mit jelent az élesztővizsgálatok (laborvizsgálati tesztek) során az erjesztés? 

 

A) Egy adott élesztő adott szubsztrátumon (adott cukorforrás) aerob körülmények 

között képes-e szaporodni vagy sem. 

B) Anaerob, vagy minimális oxigéntartalmú közegben képes-e az élesztő az adott 

szénforrást hasznosítani, megfigyelhető-e alkoholtermeléssel együtt járó gázképzés. 

C) Képes-e az élesztő a glükózt hasznosítani aerob és anaerob módon. 

D) Képes-e az élesztő a mustot aerob vagy anaerob módon hasznosítani. 

 

 

17. Melyek lehetnek potenciálisan hasznosítható szénforrások az élesztők számára? 

 

A) (NH4)2SO4, NH4NO3, NaNO2, KNO3 

B) Glükóz, galaktóz, xilóz, eritrit, almasav 

C) Penicillin, sztreptomicin, ampicillin 

D) Víz 

 

 

18. Milyen kulcsvegyületek hasznosítása (tűrése) alapján lehet az élesztőket nagyobb 

csoportokba helyezni az egyszerűsített élettani identifikáció során? 

 

A) Trehalóz, raffinóz, eritrit, cikloheximid, cellobióz, mannit 

B) Borostyánkősav, metanol, inulin, cikloheximid, cellobióz, mannit 

C) Uracil, nitrát, eritrit, cikloheximid, cellobióz, mannit 

D) Urea, nitrát, eritrit, cikloheximid, cellobióz, mannit 

 

 

19. Milyen fajok tartoznak „sensu lato” a S. cerevisiae rokoni körébe? 

 

A) S. bayanus, S. cerevisiae, S. paradoxus, és S. pastorianus (syn. S. carlsbergensis) 

B) Saccharomyces kluyveri Saccharomyces exiguus, Saccharomyces castellii, 

Saccharomyces dairenensis, Saccharomyces servazzii és Saccharomyces unisporus 

C) S. bayanus, S. cerevisiae, Saccharomyces kluyveri Saccharomyces exiguus 

D) S. pastorianus (syn. S. carlsbergensis), Saccharomyces castellii, Saccharomyces 

dairenensis, Saccharomyces servazzii 

 

 

20. Melyik megállapítás igaz a S. cerevisiae fajra 

 

A) Tenyészetében két különböző sejttípust találunk: kétféle haploid sejtet (a- és α-

sejteket). 

B) A MAT génnek két allélja fordul elő: MATa és MATα. Ha a lokuszban MATa gén 

van, akkor a sejt α-párosodási típusú, ha MATα, akkor a-párosodási típusú. Heterotallikus 

törzsek esetében lehetőség van a párosodási típusuk megcserélésére (switching). 

C) Életciklusuk jelentős részét haploid fázisban töltik le.  

D) A MAT génnek két allélja fordul elő: MATa és MATα. Ha a lokuszban MATa gén 

van, akkor a sejt a-párosodási típusú, ha MATα, akkor α-párosodási típusú. Heterotallikus 

törzsek párosodási típusa stabil, nem változik, míg a homotallikus törzsek esetében lehetőség 

van a párosodási típusuk megcserélésére (switching). 

 



 

4.7 FELHASZNÁLT IRODALOM 

 

Deák T. (1998): Élesztőgombák a természetben és az iparban, Mezőgazdasági 

Szaktudás Kiadó, Budapest. 

Kevei F. Kucsera J., Varga J., Vágvölgyi Cs. (1999): Fejezetek a mikológiából, 

JATEPress, Szeged. 

 

Kevei F., Kucsera J. (1998): Mikrobiológia I. JATEPress, Szeged. 

 

Kevei F., Kucsera J. Manczinger L., Vágvölgyi Cs. (1999): Mikrobiológia II. 

JATEPress, Szeged. 

 

Pedryc Andrzej (2009): A genetika és a növénynemesítés alapjai, egyetemi jegyzet, 

Inkart Kft. Nyomda, Budapest. 

 

Szabó István Mihály (1998): A bioszféra mikrobiológiája IV., Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 

 

Szarvas J., Hajdú Cs., Kliegl D., Rácz L. (2005): Magyar fajélesztők a borászatban, Élet 

és Tudomány, LX. Évf., 42. Szám, pp. 1318 – 1320. 

 

4.7.1 Internetes oldalak: 
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5. INDENTIFIKÁCIÓ 

5.1 CÉLKITŰZÉS 

- A hallgatók képet kapnak a hagyományos és legújabb identifikációs módszerekről, elsősorban az 

élesztőgombák vonatkozásában. 

- A hallgatók elsajátítják a mai tudományos világban gyakran alkalmazott, alapvető molekuláris 

biológiai (DNS, RNS és fehérjevizsgálati) módszerek elméleti ismeretanyagát. 

- A hallgatók képesek legyenek a későbbi tanulmányaik, valamint munkájuk során a legkorszerűbb 

ismeretanyagok, tudományos eredmények megértésére, alkalmazására. 

5.2 TARTALOM 

A leckében arra vállalkozunk, hogy bemutassuk, hogyan, milyen lépésekkel lehet a 

borászatokból izolált élesztőgombákat csoportokba sorolni és akár faji szintig meghatározni. 

Egy-egy munka során szükség lehet arra, hogy a borászattal foglalkozó szakemberek 

élesztőgombákat izoláljanak az erjedő tételekből, gépekről stb. Az izolálás eredményeképpen 

rendelkezésre állnak az élesztőgombák izolátumai, de sajnos ezek után még nem tudjuk, hogy 

konkrétan milyen fajról (taxonról) van szó. A leckében bemutatjuk, milyen lehetőségek 

kínálkoznak arra, hogy izolátumainkról minél több információt gyűjtsünk, elsősorban a faji 

identifikáció céljából. A különböző taxonómiai kategóriákhoz más-más szinten kell 

vizsgálódnunk, azonban amennyiben az izolátum faji szintű identifikációja a cél, akkor 

szükség lehet a DNS-szintű vizsgálómódszerekre is. A molekuláris biológia napjainkban is 

óriási fejlődésen megy keresztül, módszerei napról napra megújulnak, így lehetetlen 

naprakész módszertani összefoglalót összeállítani. E lecke keretein belül arra vállalkozunk, 

hogy a hagyományos identifikációs módszerek mellett bevezessük a hallgatókat a molekuláris 

biológiai munka alapjaiba. 

5.3 TANANYAG KIFEJTÉSE 

5.4 Élesztőgombák identifikációja 

 

Az előző lecke taxonómiai alapozása után további fogalmak megismerésére is szükség van: 

 

Klasszifikáció (osztályozás): Célja az élő szervezetek beosztása különböző szintű, egymásra 

épülő rendszertani egységekbe, tulajdonságaik általános hasonlósága, különbözősége alapján. A 

taxonok egymáshoz hasonló egységeket foglalnak magukba úgy, hogy mindegyik csoport egységes és 

minden mástól különböző is legyen. Az egyre magasabb rangú csoportokból felépülő elrendezés 

eredménye a rendszer. A fenetikai és filogenetikai rendszerek jellemzőiről az előző leckében már 

szóltunk. 

 

Identifikálás (azonosítás, meghatározás): Az identifikálás az osztályozás, rendszerezés 

gyakorlata, az az eljárás, amellyel egy ismeretlen izolátumot (törzset, tenyészetet) valamely korábban 

már leírt fajjal azonosítunk. Az eljárás az ismeretlen törzs minden lényeges tulajdonságának 

meghatározásából és azoknak az ismert, leírt fajok tulajdonságaival való összehasonlításából áll. A 

megbízható identifikálás előfeltétele a megalapozott rendszer és a stabil nevezéktan. 

 

Faj (species) 

 

Az identifikálás során leggyakrabban konkrétan az adott faj (species) meghatározása a 

célunk, de mit is nevezünk fajnak? A faj definíciója az állattanban, növénytanban, a bakteriológiában, 

a mikológiában más-más jellemzőkre helyezi a hangsúlyt. A bakteriológia, mikológia a szervezetek 

változatossága miatt roppant nehezen tudja egységesen definiálni a fajt. A faj a biológiai rendszerezés 



 

alapegysége, egyúttal taxonómiai szintet is jelent. A leggyakoribb értelmezés szerint élőlények olyan 

csoportja, melynek egyedei képesek szaporodni egymással, és termékeny utódokat létrehozni. Bár ez 

a naiv definíció sok esetben megfelelő, de például az öntermékenyülő, valamint kizárólag ivartalanul 

szaporodó lényekre, mint a baktériumok és számos gomba, nem értelmezhető, így sokszor precízebb 

vagy más szempontokat figyelembe vevő meghatározásokat használnak, például az élettani, biokémiai, 

DNS-beli vagy morfológiai hasonlóságok alapján. A biológust az identifikáció során határozók, 

határozókulcsok segítik. 

 

A biológiában már számos fajfogalom született: 

 

Morfológiai fajfogalom  

Egy populációt vagy populációcsoportot fajnak nevezünk, ha az morfológiailag eltér más 

populációktól. Ilyen alapon határoztak meg fajokat már jóval az írásbeliség kialakulása előtt. A 

fajmeghatározásnak ez a módja erősen vitatott, mivel az újabb genetikai eredmények azt 

mutatják, hogy genetikailag eltérő populációk is nagyon hasonlóak lehetnek, vagy épp fordítva, 

néha nagy morfológiai különbségek léteznek egyébként igen közeli rokonságban lévő 

populációk között. Minden jogos kifogás ellenére, a jelenleg ismert fajok nagy részét kizárólag 

morfológiai alapokon írták le (!). 

 

Reproduktív fajfogalom 

Két (különböző nemű) élőlény akkor tartozik egy fajba, ha természetes körülmények 

között képesek termékeny utódot létrehozni. Ha a két élőlény által létrehozott hibridek 

többnyire terméketlenek, akkor nem tekintjük őket egy fajból valóknak. Nem használható az 

ivartalanul szaporodó élőlények (baktériumok, számos gomba) esetében. 

 

Genetikai fajfogalom 

A populációk vagy egyedek DNS-ének hasonlóságán alapul. A hasonlóság mértékének 

meghatározására különféle technikák léteznek, köztük a DNS-DNS hibridizáció és a genetikai 

ujjlenyomat képzése (DNS-fingerprint). Ezek a módszerek széleskörűen terjednek, és a 

mikrobiológiában széles körben használtak. 

 

Tipologikus fajfogalom  

Izolációs fajfogalom 

Párfelismerési fajfogalom 

Filogenetikus (kladisztikus, evolúciós, darwini) fajfogalom 

Ökológiai fajfogalom 

Fenetikai fajfogalom 

Felismerési fajfogalom stb. 

Kohéziós faj 

Mikrofaj 

 



 

 

48. kép  

A gyakorlatban a fenti fajra vonatkozó definíciók gyakran egybevágnak, és gyakoribb, hogy 

csak hangsúlybeli különbségek vannak köztük, mint hogy kifejezetten ellentmondanának egymásnak. 

Mindazonáltal egyik fajfogalom sem bizonyult teljesen objektívnek mostanáig, ezért általában 

mindegyiknél szükség van a felelős, meggondolt döntésre a faj kijelölésénél. Az élet formáinak 

bonyolultságát figyelembe véve elképzelhető, hogy az objektív definíció soha nem is fog megszületni, 

egyes vélemények szerint a biológusoknak inkább a lehető legpraktikusabb definícióra kellene 

szorítkozniuk. 

 

A csak ivartalanul szaporodó mikroorganizmusok (baktériumok, számos gomba) esetében – 

hagyományos felfogás szerint – a faj az egymáshoz nagymérvű hasonlóságot mutató populációk 

összessége, amelyek egyidejűleg más populációktól számottevően különböznek. Másként kifejezve, a 

fajt olyan fenotípusos tulajdonságok együttese különbözteti meg más fajoktól, amelyek összessége 

csak az adott fajra jellemző. 

 

Élesztőgombák identifikációja 

 

Az élesztő identifikációhoz szükséges, legfontosabb vizsgálati irányok és taxonómiai bélyegek 

 

Alaktani szint (hagyományos identifikálás) 

 

Az élesztők morfológiai jellegzetességeit a lecke első részében már bemutattuk. Az alaktani 

szinten a korábban leírt morfológiai jellemzőket vizsgálják. Az élesztőgombákat az esetek 

többségében azonban nem lehet pusztán alaktani szinten a mikroszkópos alak, hifa, álhifa-képzés, 

hártyaképzés, telepmorfológia, szaporodási sajátságok stb. alapján pontosan meghatározni, ezért az 

alaktani, szaporodási jellemzők feltérképezését követően élettani szinten kell a vizsgálatokat tovább 

folytatni.  

 

Élettani szint 

 

Élettani bélyegek segítségével már preidentifikáció, akár faji szintű identifikáció is 

elvégezhető. Az élettani bélyegek alapján az élesztőkre egyszerűsített identifikációs rendszerek, 

határozókulcsok segítik a rendszerezést. Az élesztőgomba taxonok jellemzésére, osztályozására és 

identifikációjára szolgáló legfontosabb élettani tulajdonságok a következők: 

  



 

- Szénhidráterjesztés (fermentáció); 

- Szénhidrát asszimiláció; 

- Ureumbontás; 

- Nitrogénforrások asszimilációi (pl. nitrátasszimiláció); 

- Eritrit-asszimiláció; 

- Cellobióz-asszimiláció;  

- Mannit-asszimiláció; 

- Cikloheximid-tűrés; 

- Vitaminigény; 

- Szaporodási hőmérséklet; 

- Szaporodás kis vízaktivitásnál. 

 

Az élettani vizsgálatok megértéséhez szükséges alapfogalmakat kell először elsajátítani, így 

először ezeket mutatjuk be. 

 

Erjesztés: 

 

Az élesztőknél ez azt jelenti, hogy anaerob, vagy minimális oxigéntartalmú közegben képes-e 

az élesztő az adott szénforrást hasznosítani. A gyakorlatban az erjedés kimutatása az 

alkoholtermeléssel együtt járó szén-dioxid kimutatásán (gázképzés) alapszik. Az erjesztési 

szubsztrátumok között számos cukor szerepel (glükóz, galaktóz, laktóz, maltóz, raffinóz, melibióz, 

inulin stb.) Az élesztők erjesztési képessége lehet: 

 

- Erős, gyors erjesztésre képes 

- Lassú erjesztésre képes 

- Nem képesek erjeszteni 

 

Az élesztők harmada egyáltalán nem képes erjesztésre, köztük nagy számban találhatók meg a 

bazídiumos élesztők. 

Az erjesztési képességet állandó tulajdonságnak tartották, de ma már tudjuk, hogy az adott 

cukor erjesztésére való képességet egy-egy gén mutációja révén képes elveszíteni az élesztő. A 

cukorerjesztésben részt vevő enzimfehérjék kifejeződése lehet konstitutív, azaz állandóan kifejeződő 

vagy indukálható, azaz az adott cukor indukálja annak a génnek a bekapcsolását, amelyről 

végeredményben olyan enzim(ek) keletkezik, ami a cukor bontási képességet meghatározza. 

 

Asszimiláció: 

 

Az élesztőkkel kapcsolatban (!) az asszimiláción egy vegyület aerob hasznosítási képességét 

értjük. Laboratóriumban azt vizsgáljuk, hogy egy élesztő adott szubsztrátumon (adott cukorforrás) 

aerob körülmények között szaporodni képes-e vagy sem. Szubsztrátumként szén- és nitrogénforrások 

jöhetnek számításba. Az asszimilációs tesztekben a következő vegyületcsoportok vizsgálata terjedt el:  

 

- Pentózok (xilóz, ribóz, arabinóz); 

- Hexózok (glükóz, galaktóz, szorbóz, ramnóz); 

- Oligoszacharidok (szacharóz, meltóz, cellobióz, melibióz, trehalóz, laktóz, raffinóz stb.); 

- Poliszacharidok (keményítő, inulin); 

- Glükozidok; 

- Cukoralkoholok (glicerin, eritrit, mannit, inozit, dulcit, szorbit stb.); 

- Alkoholok (metanol, etanol); 

- Szerves savak (citromsav, borkősav, almasav, tejsav, borostyánkősav stb.); 

- Egyéb vegyületek (glükózamin, dekán stb.). 

 

A cukorvegyületek asszimilációja összefügg azok erjedésével: egy erjesztett cukrot az élesztő 

gyakran asszimilálni is képes, azonban ez fordítva már nem mindig igaz.  

 



 

Auxotrófia és prototrófia 

 

Auxotrófiának nevezzük azt a jelenséget, amikor egy élőlény a növekedéséhez szükséges egyik 

szerves vegyületet (például aminosavat, bázist, vitamint) nem tudja előállítani, például ha olyan 

mutációt hordoz, ami lehetetlenné teszi az adott életfontosságú vegyület szintézisét. Az ilyen auxotróf 

(hiánymutáns) szervezetek ún. minimál táptalajon (adott vegyület hiányában) nem képesek 

növekedni, az adott, életfontosságú vegyület szintézisére képtelenek, így azt a táptalajba nekünk kell 

belevinni. Például azt a mutáns élesztő típust, amelyiknél az uracil szintézis útja inaktív, uracil 

auxotrófnak nevezzük. Ez a típus képtelen uracil előállítására, és csak akkor képes növekedni, ha a 

környezetében uracil található. Az auxotróf genetikai markereket gyakran használják a molekuláris 

genetikában. (Még az ember is auxotróf számos vegyület tekintetében. Ezeket az anyagokat a 

táplálkozás során kell magához vennie, lásd például az esszenciális aminosavakat, esszenciális 

zsírsavakat, vitaminokat.) 

 

A prototrófia az auxitrófia ellentéte, azaz nem hiánymutáns szervezet, így minimál táptalajon 

(adott vegyület hiányában) képes növekedni. Például az uracil prototróf a normális (vad) törzset 

jelenti, amely képes uracil nélkül is növekedni. Egy pontmutáció következtében egy prototróf 

elvesztheti egy adott vegyület szintézisének képességét, azaz auxotróffá válik. Az auxotrófok 

azonban képesek visszaszerezni a hasznosítási képességüket, mert a gén revertálódásával helyreáll a 

szintézis. Ez annyit jelent, hogy az auxotróf törzs prototróffá revertálhat. 

Az aszkomiceta és bazidiomiceta jellegű élesztők közti lényeges 

alaktani és kemotaxonómiai különbségek 

Jellemző 
Aszkomiceta Bazidiomiceta 

Alaktani: 
nyálkás telep: 

karotinoid színanyag: 

ballisztokonídium: 

sejtfal szerkezet: 

sarjadzás: 

válaszfal pórus: 

Biokémiai: 
sejtfal összetétel: 

diazónium B reakció: 

ureáz reakció: 

keményítőszerű 

tokanyag: 

koenzim Q típus: 

G+C mol %: 

 
- 

- 

- 

kétrétegű 

holoblasztos 

egyszerű 

 
glukán, mannán 

- 

- 

- 

6, 7, 8, (9) 

<50 

 
+ 

+ 

v 

többrétegű 

enteroblasztos 

dolipórus 

 
glukán, mannán, 

kitin 

+ 

+ 

+ 

(8), 9, 10, 10 H2 

>50 

            - negatív, + pozitív, v változó 

10.  

 

Egyszerűsített identifikálás 

 

Az egyszerűsített identifikációt két lépésben lehet megvalósítani: 

 

a) A vizsgált élesztőket a fenti próbák valamelyikének a segítségével alcsoportokra osztjuk 

(néhány próbát kiválasztunk és meghatározzuk, hogy az általunk vizsgált élesztők pozitívak 

vagy negatívak). Néhány nagyobb csoportot képezünk, és a továbbiakban a csoporton belül 

kezdünk el részletesen vizsgálódni. 

b) Alcsoportokon belül, kevés számú további próbával végezzük el a vizsgálatot, identifikációt. 

  



 

 

Identifikációs rendszerek 

 

Az identifikáció megkönnyítésére olyan kit-eket (készletek, egységcsomagok) vagy 

készülékeket fejlesztettek ki, amelyek a vizsgálatokat miniatürizált módon, automatizáltan 2-3 napon 

belül elvégzik. Léteznek enzimreakciókon alapuló identifikációs készletek is. 

 

Az élesztők élettani csoportjai: 

 

Alap határozókulcs során a következő lépéseket kell követni: 

 

Jellemző Pozitív Negatív 

1. Ureáz reakció 

2. Nitrát asszimiláció 

3. Eritrit asszimiláció 

4. Szaporodás cikloheximid mellett 

5. Cellobióz asszimiláció 

6. Mannit asszimiláció 

1. csoport 

2. csoport 

3. csoport 

5. 

4. csoport 

6. csoport 

2.  

3 

4. 

6. 

5. csoport 

7. csoport 
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1. csoport: Ureáz pozitív élesztők 

 

Valamennyi bazidiomiceta élesztő képes 

az urea hidrolízisére. Szintén itt találjuk meg a 

hasadó élesztőket (Schizosaccharomyces). Az 

ureáz próbával a tömlős és bazídiumos gomba 

rokonságú élesztők elkülönítése nagyon egyszerű 

és hasznos.  

Az ureáz-pozitív élesztőtaxonok: 

 

- Schizosaccharomyces japonicus, S. pombe, S. 

octosporus 

- Bulleromyces albus 

- Cryptococcus albidus, C. curvatus, C. 

diffluens, C. humicolus, C. laurentii 

- Cystofilobasidium infirmo-miniatum 

- Filobasidium capsuligenum 

- Moniliella suaveolens (erjesztésre képes 

bazídiumos élesztő) 

- Rhodotorula glutinis, R. minuta, R. 

mucilaginosa 

- Sporidiobolus salmonicolor, S. pararoseus 

- Sporobolomyces roseus 

- Trichosporon moniliforme, T. pullulans 

 

2. csoport Nitrátasszimiláló élesztők 

 

Nitrátot asszimiláló élesztők: 

 

Candida boidinii, C. etchellsii, C. 

lactiscondensi, C. magnoliae, C. norvegica, C. 

vartiovaarae, C. versatilis 

Citeromyces matritensis 

Dekkera anomala, D. bruxellensis 

(változó) 

Pichia angusta, P. fabianii, P. holstii, P. 

jadinii, P. subpelliculosa, P. anomala 

Williopsis californica, W. saturnus 

 

3. csoport: Eritritasszimiláló élesztők 

 

Az eritrit asszimilációja állandó 

tulajdonság. 

 

Candida cantarellii, C. diddensiae, C. 

mesenterica, C. tenuis 

Debariomyces hansenii, D. polymorphus 

Lipomyces lipofer, L. starkeyi 

4. csoport: Cikloheximid-tűrő, cellobiózt 

asszimiláló élesztők 

 

Ebbe a csoportba tartozó élesztők 0,01 % 

cikloheximid jelenlétében képesek szaporodni.  

 

Brettanomyces naardenensis 

Candida maltosa, C. oleophila, C. 

tropicalis, C. zeylanoides 



 

Pichia burtonii, P. farinosa 

Saccharomycopsis fibuligera 

Stephynoascus ciferrii 

Yarowia lipolytica 

 

Debaryomyces hansenii, D. occidentalis 

Dekkera anomala, D. bruxelliensis 

Hanseniaspora guilliermondii, H. uvarum, 

H. valbyensis 

Geotrichum fermentans 

Kluyveromyces marxianus 

Pichia guilliermondii 

Saccharomycopsis fibuligera 

Zygoascus hellenicus, Z. fermentati 
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5. csoport: Cikloheximid-tűrő, cellobiózt 

nem asszimiláló élesztők 

 

Candida albicans, C. catenulata, C. 

milleri, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. 

zeylanoides 

Debaryomyces hansenii 

Dekkera anomala, D. bruxelliensis 

Dipodascus ingens 

Galactomyces geotrichum 

Geotrichum fragrans 

Kluyveromyces marxianus 

Lodderomyces elongisporus 

Saccharomyces dairensis, S. exiguus, S. 

unisporus 

Saccharomycopsis vini 

Torulaspora globosa 

Zygosaccharomyces bailii, Z. bisporus, Z. 

microellipsoides, Z. mellis, Z. rouxii 

 

6. csoport: Cikloheximid-érzékeny, 

mannitot asszimiláló élesztők 

 

Candida apicola, C. diversa, C. 

intermedia, C. parapsilosis, C. rugosa, C. sake, 

C. vini 

Clavispora lusitaniae 

Debaryomyces hansenii, D. carsonii, D. 

etchellsii 

Galactomyces geotrichum 

Kluyveromyces thermotolerans 

Metschnikowia pulcherrima, M. reukaufii 

Pichia ohmeri 

Saccharomyces kluyveri 

Torulaspora delbrueckii 

Zygosaccharomyces bailii, Z. bisporus, Z. 

microellipsoides, Z. mellis, Z. rouxii 

 

7. csoport: Cikloheximid-érzékeny, 

mannitot nem asszimiláló élesztők 

 

Candida glabrata, C. inconspicua, C. 

milleri, C. sorboxylosa, C. stellata 

Hanseniaspora occidentalis, H. osmophila, 

H. vineae 

Issatchenkia orientalis, I. terricola 

Pichia nacasei, P. fermentans, P. kluyveri 

P. membranifaciens 

Saccharomycodes ludwigii 

Saccharomyces bayanus, S. cerevisiae, S. 

dairensis, S. kluyveri, S. pastorianus 

Torulaspora delbrueckii 

Zygosaccharomyces bailii, Z. bisporus, Z. 

microellipsoides, Z. mellis, Z. rouxii 

 

13.  

 

Több élesztőfaj több csoportba is besorolható, ugyanis a bélyegek fajon belül is 

változhatnak. Miután megtörtént a fő csoportok kialakítása, a továbbiakban csoportokon belül 

történik a fajok identifikációja, további morfológiai, fermentációs, asszimilációs és 



 

ökofiziológiai tesztek segítségével. Azoknak, akik az egyes csoportok identifikációjáról 

többet szeretnének megtudni, ajánljuk Deák Tibor (1998): Élesztőgombák c., a 

Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó gondozásában megjelenő könyvét. 
 

Biokémiai (kemotaxonómiai) szint 

 

A biokémiai vizsgálatok az élesztősejtek kémiai összetételét, anyagcseretermékeit vizsgálják. 

Bizonyos biokémiai jellemzők magasabb taxonok jellemzésében, elkülönítésében játszhatnak szerepet, 

míg mások akár a faji szintű elkülönítés során is alkalmazhatók. 

 

Ilyen vizsgálatok: 

- Diazóniumkék B (DBB) színreakció: Aszkomiceta és bazídiomiceta élesztők elkülönítésére 

használható. A bazidiomiceta élesztőknél, megfelelő táptalajon való tenyésztés után mélypiros 

elszíneződést mutat, feltehetően a sejtfal felépítésének köszönhetően. 

- Ureáz próba: Aszkomiceta és bazídiomiceta élesztők elkülönítésére használható módszer. Az 

élesztők ureabontási képességét vizsgálja, ami szintén színreakción alapul. 

- Killer toxinok: Néhány élesztő képes olyan fehérjéket kiválasztani, amelyek közelrokon fajokat 

képesek elpusztítani. Borászati startereknél a toxintermelő képesség fontos jellemző. 

- Sejtfalösszetétel és szénhidrát vizsgálatok: A nagyobb gombacsoportok sejtfalösszetétele 

jellegzetesen különbözik. A tömlős és bazídiumos gombák sejtfalára kitin és glükán jellemző. Az 

élesztők között két csoport figyelhető meg: a) a mannán és a glükán mellett nem vagy csak alig 

szerepel a kitin, b) mannán mellett mindig tartalmaz kitint is. Az aszkomiceta élesztők 

sejthidrolizátumában a mannóz dominál és nincs xilóz, fukóz vagy ramnóz, míg a bazídiomiceta 

élesztők kivonataiban pentózok mindig kimutathatók. Az utóbbi élesztők szintén két csoportba 

sorolhatók: a Filobasidiaceae (pl. Bullera, Cryptococcus) családban mindig találunk a sejtfalban 

xilózt, míg a Sporobolomycetaceae és rokon élesztőkben (Rhodotorula, Rhodosporidium) nincs 

xilóz, de előfordulhat fukóz. 

- Fehérjevizsgálatok (izoenzimek, alloenzimek stb.)  

- Lipidvizsgálatok (A lipidvizsgálatokat standard táptalajon történő tenyésztést követően lehet 

elvégezni. A sejtekből kivont lipidek savas hidrolízise után a neutrális zsírsavak acetilezve vagy 

anélkül különböző gázkromatográfiás (GC) módszerrel vizsgálhatók. A vizsgálat 

eredményeképpen zsírsavprofilt kapunk, ami bizonyos taxonoknál különbségeket mutat. Elterjedt 

vizsgálat a mitokondrium belső membránja elektrontranszport lánc tagjának, az ubikinonnak 

(koenzim-Q) a vizsgálata. A kinonvázhoz izoprén egységekből fölépülő oldallánc kapcsolódik. 

Ezek száma az élesztőkben 5-10 (Q5 – Q10). A kivont ubikinon papír- vagy vékonyréteg-

kromatográfiával, illetve műszeres analízissel meghatározható. Aszkomiceta élesztőkben rövidebb 

(Q6, Q7, Q8), a bazídiomicetákban hosszabb (Q8, Q9, Q10) izoprén oldalláncok jellemzők.  

 

Borászati törzsek gyakorlati szempontból fontos tulajdonságai 

 

Ebben az esetben már faji szint alatt, például egy fajon belül a törzsek (izolátumok) közötti 

különbségeket keressük. A borászatban a következő vizsgálatok a legelterjedtebbek: 

 

- Cukortartalom (ozmotikus miliő); 

- Etilalkohol-tűrés; 

- Kénessavtűrés; 

- Fungicidtűrés; 

- Hőmérséklettűrés (optimális erjesztési hőmérséklet); 

- Kémhatástűrés; 

- Ülepedés típusa (bor öntisztuló képessége szempontjából); 

- Az erjedő tétel felülete (habképzés mértéke); 

- Szaporodási sebesség (erjedés gyors megindítása miatt); 

- Liofilizálásra, porlasztva szárításra való alkalmasság; 

- Egységnyi cukorból képzett alkohol; 

- Íz- és aromaanyagok képzése (analitika, vagy mikrovinifikációt követő érzékszervi bírálat); 



 

- Killer képesség; 

- Stb. 

-  

 

Nukleinsav vizsgálatok 

 

A legpontosabb eredményeket az identifikációs (és egyéb) munkák során a molekuláris 

biológiai vizsgálatok (nukleinsavak, mint DNS, RNS) adják. Egyes molekuláris biológiai 

módszerekkel a lecke végén foglalkozunk. 

 

FONTOSABB DNS-VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

DNS-extrakció 
Kémiai, fizikai módszerekkel a sejteket feltárjuk, majd a nukleinsavakat elválasztjuk a 

többi sejtalkotótól. Ez utóbbit két módszerrel végezhetjük: 

 A kicsapásos módszernél a nukleinsavat az oldatban lévő lipidek és fehérjék eltávolítása után 

alkohol és só jelenlétében kicsapjuk és steril vízben vagy TE-pufferben (Tris-EDTA puffer) 

oldjuk. 

 Az adszorpciós módszernél a nukleinsavat szilikahordozó felületére kötik (adszorbeálják) és a 

nem kötött molekulák eltávolítását követően a nukleinsavat eluálják (leoldják) a szilika-

mátrixról. 

 

Elektroforézis 
Elektroforéziskor a töltéssel rendelkező részecskék (pl. fehérjék, nukleinsavak) elektromos 

erőtér hatására, a töltésük által meghatározott irányba, az anód vagy a katód felé vándorolnak. Az 

elmozdulás az alkalmazott térerőtől, a molekula töltésétől és az elválasztás időtartamától függ. Az 

elektroforézis a fehérjék, nukleinsavak gyors elválasztására, azonosítására, tisztítására alkalmas 

módszer. A ún. zóna elektroforézis hordozója lehet: szűrőpapír, cellulózacetát-membrán, agaróz-, 

keményítő-, poliakrilamid (PAGE). Utóbbi esetben érvényesül a gél "molekulaszűrő" hatása is. A 

legújabb elektroforézis technika a kapilláris-elektroforézis. 

 

Gombák elektroforetikus kariotipizálása 
A nagyon nagy DNS-fragmentek ún. „pulsed-field” (változó térerőirányú) gélelektroforézissel 

(Pulsed Field Gel Electrophoresis - PFGE) választhatók el. A módszer alapja hogy két, egymást váltó 

és egymással szöget bezáró elektromos erőtér hatására a töltéssel rendelkező DNS-molekulák 

orientálódnak és reorientálódnak vándorlásuk során. Az elektroforetikus kariotipizálás alkalmas a 

gombák nukleáris genomjának analízisére, mivel lehetővé teszi a gomba kromoszómális DNS-einek 

szeparálását. Az elektroforetikus kariotipizálás segítségével a magi kromoszómális állomány 

jellemzését végezhetjük el: kromoszómaszámot és méretet, valamint a genom méretét határozhatjuk 

meg. A fajon belüli kromoszóma hossz polimorfizmus (Chromosome Length Polymorphism - CLP) 

jellegét és mértékét határozhatjuk meg. A különféle PFGE készülékeket az eredeti elektródgeometria 

módosításával, változtatásával fejlesztették ki, ennek alapján számos módszere ismert.  

 

RESTRIKCIÓS ENDONUKLEÁZ ENZIMEK 

A rekombináns DNS-molekulák előállításában a DNS darabolására az enzimeknek egy 

olyan speciális osztálya szolgál, amelynek tagjai a kétszálú DNS molekulát meghatározott 

helyeken, szekvenciaspecifikusan vágják el. Ezeket az enzimeket restrikciós 

endonukleázoknak, vagy restrikciós enzimeknek nevezzük. A DNS molekula hasítását 

általában egy egyedi, 4-8 bázispár hosszúságú, ún. palindrom szekvenciánál (a DNS két 

szálának nukleotid sorrendje azonos, de egymáshoz képest fordított irányú) végzik. A 

restrikciós endonukleázok tompa véggel vagy kohézív (ragadós) véggel képesek a dsDNS-t 

hasítani. Fontos belátni, hogy a két összekapcsolandó DNS-fragmentum nem kell, hogy 

ugyanabból a sejtből vagy ugyanabból a fajból származzon, hanem bármely eredetű, 



 

egymással komplementer végű két DNS-fragmentum összekapcsolható egymással. A 

restrikciós endonukleázok a rekombináns DNS-technika alapját teremtették meg. 

 

HIBRIDIZÁCIÓS MÓDSZEREK 

Southern-hibridizáció (Southern blot) 
A sejtekből kivont DNS-t egy vagy több restrikciós enzimmel emésztik. Méretük alapján 

gélelektroforézissel elválasztják egymástól a keletkező fragmentumokat agaróz gélen. A gélre 

nitrocellulóz filtert helyeznek. A nukleinsavat denaturálják és az elektroforézis irányára merőlegesen 

átitatással „blottolják” a nitrocellulóz filterre (kapilláris erő felhasználásával, elektroblottal, 

vákuumtranszferrel). Ezzel a DNS-fragmentumok átmosódnak a nitrocellulóz filterre és rákötődnek; a 

fragmentumokról így másolat (replika) keletkezik a filteren. Megfelelő, izotóposan jelzett mintával 

(próbával) hibridizáltatva, autoradiográfiával követhető a specifikus DNS-darabok helyzete, mérete. 

 

Restrikciós fragmentumhossz polimorfizmus (RFLP) 
Restrikciós enzimek alkalmazásakor a genetikai változatosság új formája vált elemezhetővé: 

restrikciós fragmentumhossz polimorfizmus (Restriction Fragment Length Polymorphism – RFLP). A 

módszer alapja, hogy a DNS-szekvenciában bekövetkező változás megváltoztatja egy restrikciós 

enzim felismerő helyét, azaz vagy új hasítóhely jön létre, vagy a régi hasítóhely tűnik el. Ez a 

fragmentek számának, méretének különbségeiben jelentkezik. Fontos megemlíteni, hogy az RFLP-

technikával nem csak a restrikciós endonukleázos emésztés után kapott DNS-fragmentek hosszának a 

különbségeit lehet kimutatni, hanem az inszerciót (DNS-darab más DNS-molekulába történő 

betoldása, beékelődése), deléciót (DNS kisebb vagy nagyobb darabjának elvesztése, kiesése), és a 

bázisváltozást is.  

 
Northern-hibridizáció (Northern blot) 
Az RNS analízisére szolgáló, a Southern módszerrel teljesen analóg eljárás, a „Northern 

lenyomatmódszer" vagy Northern-hibridizáció. Ebben az esetben RNS-molekulákat vizsgálnak. A 

módszer célja, hogy egy számos RNS-t tartalmazó mintából egy adott RNS- molekulát mutassanak ki. 

Amennyiben az RNS mRNS, úgy adott gén kifejeződését is vizsgálhatjuk különféle körülmények 

között. 

 

PCR (polimeráz láncreakció) alapú módszerek 
A polimeráz láncreakció (Polymerase Chain Reaction) olyan in vitro módszer, amellyel 

különböző eredetű DNS-célszekvenciákat sokszorozhatunk meg (amplifikálunk). A módszer 

tulajdonképpen kiválasztott DNS-szakaszok kémcsőben való megkettőzését jelenti, méghozzá 

láncreakcióvá bővítve. 

 

A PCR-reakció ciklusokból áll, egy cikluson belül pedig a következő három fő lépés zajlik (1. 

ábra): 

 Denaturáció: Az amplifikálandó dupla szálú DNS-t (templát) 95-98°C-os hőmérsékleten két 

egyszálú lánccá denaturáljuk. 

 Anellálás („tapadás”, primerkötődés): A reakcióelegyet egy-két fokkal a primerek olvadási 

(Tm) értéke alá hűtik. A hőmérséklet csökkentésével a rövid, általában 8-30 nukleotidból álló 

szintetikus oligonukleotid molekulák, az ún. primerek (forward/reverse) hibridizálnak a 

komplementer célszekvenciákhoz (annealing). Elongáció (extenzió): 72-75°C-os 

hőmérsékleti optimummal működő, hőstabil, 3' - 5' DNS-polimeráz, az ún. Taq-polimeráz 

enzim az egyszálú templát DNS-hez kapcsolódó primerek 3’ végét meghosszabbítja 

(elongáció) és ezzel egy időben megtörténik a templát DNS-sel komplementer szál szintézise 

(extenzió) is 5’-3’ irányban. Mindkét templát szálon folyik a komplementer láncok szintézise. 

 



 

 

 

49. kép A polimeráz láncreakció (PCR) egy ciklusának lépései 

http://www.flmnh.ufl.edu/cowries/PCR.gif 

 

A ciklusok száma 30-40. Egyetlen DNS-molekulából egy ciklus után kettő lesz, a 

második után négy (ideálisan 2
n
 léptékben zajlik a reakció, ahol „n” a ciklusok számát jelöli). 

A PCR-alaptechnikának számos változata létezik, amelyek közül a következőkben csak 

néhányat mutatunk be. 

 

Random amplifikált polimorf DNS (RAPD) 
 

A RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA)-módszerrel a genom ismeretlen DNS-

szekvenciáit lehet megsokszorozni egy vagy két, 10 nukleotidból álló (dekamer) random primer 

használatával PCR-reakcióban. 

 

Riboszómális gének vizsgálata (ribotipizálás, PCR-RFLP, ITS-RFLP) 
 

A gombákban az rRNS-molekulák a sejtmagi DNS-ben, az rDNS régióban kódoltak. Előnye, 

hogy különböző régiói eltérő evolúciós sebességgel változnak, így minden taxonómiai szinthez ki 

lehet választani a megfelelő vizsgálni kívánt régiót. 

Az rDNS-régióban a 18 S, 5,8 S és 28 S géneket találjuk meg. Az egyes rRNS-gének között 

átíródó, ún. belső elválasztó szekvenciák vannak (Internal Transcribed Spacer – ITS), a végükön pedig 

átíródó külső elválasztó szekvenciák (External Transcribed Spacer - ETS) találhatók. Ezekkel szemben 

az rRNS-géncsoportokat egymástól elválasztó szakaszok nem íródnak át, ezeket a szakaszokat nevezik 

NTS (Non-Transcribed Spacer) vagy IGS (Intergenic Spacer)-szekvenciáknak. A riboszómális gének 

tehát csoportban helyezkednek el, ezek a csoportok egymás után többször ismétlődnek (2. ábra). 

 

http://www.flmnh.ufl.edu/cowries/PCR.gif


 

 

50. kép A riboszómális gének elhelyezkedése 

Az rRNS-gének különleges jelentőségre tettek szert a taxonómiában, filogenetikai kutatásban, 

és vizsgálatukra több módszert dolgoztak ki. Közülük egyszerűségüknél és gyorsaságuknál fogva igen 

jól használhatók a PCR-re alapozott eljárások. 

 

A PCR alapú módszerek vonatkozásában a gombák riboszómális RNS-ét kódoló rDNS régiója 

jól ismert, és rendelkezésre állnak az rDNS különféle régióihoz kapcsolódó PCR-primer szekvenciák 

is, amelyekkel adott rDNS-szakasz amplifikálható. A riboszómális génklaszter esetében a 

mikológusok gyakran vizsgálják a 18 S és ITS régiókat. 

 

A vizsgálati módszerek közül jelen esetben a szekvenálást és a ribotipizálásnak nevezett 

módszert ismertetjük széles körű elterjedése miatt. 

 

Szekvenálás: Polimeráz láncreakcióval (PCR) amplifikálják a cél rDNS-szakaszt. A primerek 

szekvenciái a világhálóról letölthetők, így a riboszómális gén bármely általunk kiválasztott szakasza 

amplifikálható. A terméket (amplikont) ezt követően szekvenálják. A kapott eredményeket 

fölhasználhatják identifikálásra (NCBI, BLAST) vagy rokonsági kapcsolatok tisztázására. A 

szekvencia analízishez, filogenetikai törzsfa előállításához, komparatív riboszómális szekvencia 

vizsgálathoz számos számítógépes program érhető el. A program segítségével a szekvenciák sorba 

állítását követően az adatokból evolúciós távolság (ED) határozható meg, ami alapján törzsfa 

szerkeszthető. 

Ribotipizálás: A módszer során a céloknak megfelelően meghatározott riboszómális régiót 

PCR-módszerrel amplifikálják, melynek eredményeként a fölsokszorozott DNS mennyisége a 

mintában kiugróan magas lesz a genomi DNS-hez képest. A PCR után restrikciós endonukleázzal 

hasítják a PCR-terméket és gélelektroforézissel (jelölés nélkül) vizsgálhatók a kapott fragmentek 

(PCR-RFLP). A hasítás eredményeként változó hosszúságú DNS fragmentek nyerhetők, amelyek jól 

láthatók a gélen. Ezzel egy adott taxon ribotípusát kapjuk meg. 

 

Génklónozás 

A klónozási eljárások lényege, hogy ún. klónokat, azaz tökéletesen egyforma 

szervezetek csoportját állítsa elő. A „génklónozás” egyetlen gén, élőlény általi, több 

példányban való előállítását jelenti. A klónozandó gént tartalmazó azonos genomú egyedek 

lehetnek mikroorganizmusok, növények, állatok és gombák is (transzgénikus élőlények). 

A szűken értelmezett DNS-klónozás a DNS (vagy a gén) sejtbe juttatását, genomba 

épülését és az utódoknak történő átadását jelenti. Ehhez képest többletkövetelmény lehet az, 

hogy a gén ki is fejeződjön (expresszálódjon). Az expresszióhoz (géntermék kifejezéséhez) 

szükséges génmanipuláció lépései: 
 



 

 A klónozandó gént tartalmazó DNS előállítása; 

 A megfelelő vektor kiválasztása (plazmid, fág, cosmid, YAC stb.); 

 A vektor hasítása; 

 A célgén vektorhoz kötése; 

 A célgén mikroorganizmusba juttatása; 

 A célgén expressziójának biztosítása; 

 A rekombinánsok kiválasztása; 

 Biotechnológia fejlesztése a rekombinánssal. 

 

Minden génklónozási kísérletben szükséges, hogy a rendelkezésünkre álljon valamilyen 

hordozó, vagyis egy „vektor”. A vektor olyan DNS-molekula, amely egy adott sejtben biztosítja egy 

idegen DNS-fragmentum (gén) fennmaradását és replikációját. Az 1970-es évektől kezdődően számos 

vektort fejlesztettek már ki (plazmid-, fág-, kozmid-, YAC-vektor stb.). 
 

Génbanki szekvenciák 
Egyre több szekvenciát közölnek a Génbank web-oldalán (www.ncbi.nih.gov). Ezek között 

megtalálhatók részleges és teljes hosszúságú mRNS-ek, különböző mitokondriális szekvenciák, a 

filogenetikai kutatásokban használt riboszómális RNS-ek részleges szekvenciái, és néhány teljes 

génszekvencia a promoter és terminator szekvenciákkal stb. A szekvenciából pl. markereket lehet 

készíteni, melyeket aztán térképezésben és nemesítésben használhatunk. 

 

ALAPVETŐ FEHÉRJEVIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

Protein extrakció 
A proteinek is lehetnek markerforrások, ugyanis a fehérjék az expresszálódó struktúrgének 

markerei. A fehérjekivonatok sokféle fehérje elegyei. Az egyedi fehérjék izolálása, kimutatása több 

egymás utáni művelet révén történik (kisózás, centrifugálás, dialízis, gélszűrés, kromatográfiás 

módszerek, stb.). 

 

Fehérjék izoelektromos fókuszálása 

A módszer elvi alapja, hogy gélben (ún. ampholitek segítségével) pH-gradienst 

alakítanak ki és így a fehérjék addig vándorolnak, amíg el nem érik azt a pH értéket, mely 

megegyezik az izoelektromos pontjukkal. Ezen a ponton a fehérjék nettó töltése nulla, vagyis 

elektroforetikus mobilitásuk is nulla. Az izoelektromos pont a fehérjék jellemző értéke. 

Kétdimenziós (2D) akrilamid gélelektroforézis 

A módszer nagy felbontóképességét az adja, hogy a fehérjék részben izoelektromos 

pontjuk, részben molekulatömegük alapján különülnek el egymástól. A fehérjekivonat 

fehérjekomponenseinek elválasztása az első dimenzióban izoelektromos fókuszálással, 

második dimenzióban pedig akrilamid gélen molekulatömeg alapján történik.  

Fehérjeszekvenálás 

Fehérjeszekvenáláskor az adott fehérje aminosav sorrendjét határozzák meg. A 

módszerek közül az Edman-féle lebontás tekinthető klasszikus módszernek, amelyben az N-

terminális aminosavak egymás utáni lépésekben fokozatosan távolíthatók el peptidláncról.  

Izoenzimek analízise 

Sok enzimnek vannak alternatív változatai. Az azonos biokémiai reakciókat katalizáló, de 

fizikai, kémiai tulajdonságaiban eltérő enzimeket izoenzimeknek, röviden izozimeknek 

nevezzük. Az izoenzim vizsgálati módszer lényege, hogy a sejthomogenizátumok fehérjéit 

poliakrilamid, ill. keményítőgélben szeparálják, majd a gélt festik a specifikus enzimsávok 

megjelenítése érdekében. Az aminosav sorrend, aminosav-összetétel változása hatással van a 

fehérje töltésviszonyaira és konformációjára, egyúttal elektroforetikus mobilitására. 



 

Immunkémiai vizsgálati módszerek 

 

Western-hibridizáció (immunoblot) 
A Western-blot-ot a fehérjék vizsgálatára dolgozták ki. Segítségével komplex fehérjeelegyből 

egyetlen fehérje jelenlétét vagy hiányát tudjuk megállapítani. Az immunoblot módszer során az 

elektroforetikusan szétválasztott (SDS-PAGE) fehérje komponenseket gélről szilárd hordozóra 

(nitrocellulóz membrán) viszik át, ahol adott reagensek (valamilyen ellenanyag, amelyet a vizsgálandó 

fehérje ellen termeltettek) specifikusan kapcsolódnak egy jellemző aminosav szekvenciával. A 

Western-blot tehát alkalmas radioaktívan nem jelölt fehérjék kimutatására és mennyiségi 

meghatározására egy összetett keverékben. 

 

Enzimkapcsolt immunoszorbens teszt (ELISA) 
Igen érzékeny szerológiai módszer. Az „Enzime-Linked-Immunosorbent Assay”, azaz az ELISA 

módszernek számos formája ismert. Az ELISA módszerrel egy antigént (pl. fehérjét, mikotoxint) 

keresünk, ami ellen már rendelkezünk izolált antitesttel (ellenanyaggal). A reakciót polisztirol-

lemezekbe mélyített vájatokban (ELISA-plate) állítjuk össze. A kis vájatokba visszük be egymás után 

a különböző oldatokat. 

 

A módszert a szendvics ELISA példáján mutatjuk be: 

 A vájatba specifikus antitestet viszünk és immobilizáljuk. A nem kötődő antitesteket 

mosópufferrel eltávolítjuk; 

 Bemérjük a vizsgálni kívánt mintát. Ekkor az antigén kötődik az immobilizált antitestekhez. A 

fölösleget kimossuk a vájatból; 

 Bevisszük azt az antitestet, amely szintén specifikus az antigénre, így ahhoz specifikusan kötődik. 

Ehhez az antitesthez egy enzimfehérje is van kapcsolva (pl. alkalikus-foszfatáz, torma-peroxidáz). 

A nem kötődő enzimkapcsolt antitestet mosással eltávolítjuk; 

 A színes terméket produkáló enzimreakciót elvégezzük. Ekkor az antitesthez kapcsolt enzim 

(kromogén) szubsztrátját visszük be vájatokba. Az enzimreakció eredményeként színes termék 

keletkezik, amelynek abszorbanciáját ELISA fotométerben (ELISA-Reader) mérjük. A módszer 

tehát kvantitatívvá tehető. 
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5.5 ÖSSZEFOGLALÁS 

Jelenlegi lecke keretein belül arra vállalkoztunk, hogy a különféle élesztőgomba identifikációs 

módszereket mutassuk be a hallgatóknak, továbbá, hogy a molekuláris biológiai ismeretekre építve a 

legújabb módszerek megértéséhez szükséges alapvető módszereket ismertessük. Az evolúcióbiológia, 

az identifikáció, a nemesítés és a törzsek védelmének terén is új eredményeket hoztak és fognak hozni 

a molekuláris biológiai módszerek. Ma már állíthatjuk, hogy az alapvető molekuláris biológiai 

módszerek ismeretére minden szakembernek szüksége van.  

5.6 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

Mit jelent az identifikálás (identifikáció)? 

Mit jelent a klasszifikáció? 

Hogyan tudná definiálni a fajt? 

Miért nehéz fajfogalmat meghatározni a prokarióták vagy a Fungi Imperfecti csoportokban? 

Milyen szinteken lehet identifikálni élesztőgombákat? 

Milyen bélyegeket vizsgálunk morfológiai szinten? 

Milyen bélyegeket vizsgálunk élettani szinten? 

Mit jelent a vizsgálatok között az erjesztési teszt? 

Mit jelent a vizsgálatok között az asszimilációs teszt? 

Mit jelent a prototrófia? 

Mit jelent az auxotrófia? 

Milyen bélyegek alapján tudja elkülöníteni az aszkomiceta és bazidiomiceta élesztőket? 

Milyen tulajdonságokat vizsgálnak az élesztők egyszerű identifikációs rendszerében? 



 

Soroljon föl az élesztők identifikációjában használt biokémiai teszteket! 

Borászati szempontból milyen fontos tulajdonságokra tartaná célszerűnek megvizsgálni a saját 

élesztő izolátumait? 

A nukleinsav és fehérjevizsgálatokban mire szolgál az elektroforézis? 

Elektroforetikus kariotipizálás módszerével (pl. PFGE) milyen vizsgálatokat tudunk elvégezni az 

élesztőgombákon? 

Mik a CLP-k, milyen változások alakítják ki, és milyen módszerrel vizsgálhatók? 

Milyen reakciókat katalizálnak a molekuláris biológiában használt restrikciós endonukleáz 

enzimek? 

Milyen nukleinsav-végeket alakíthatnak ki a restrikciós endonukleázok? 

Ismertesse a Southern-hibridizáció lépéseit! 

Milyen módszer az RFLP? 

Mi a különbség a Southern és a Northern-hibridizáció között? 

Mutassa be a PCR lépéseit és történéseit! 

Milyen jellemzői vannak a RAPD-PCR módszernek? 

DNS alapú élesztőidentifikáció során milyen módszereket használna? 

DNS alapú élesztőidentifikáció során milyen DNS szakasz (gén) vizsgálatát végezné el? 

Mit jelent a ribotipizálás (pl. ITS-RFLP, IGS-RFLP)? 

Melyik módszert tartja célravezetőbbnek az élesztők identifikációjában: a ribotipizálást, vagy a 

PCR amplikon szekvenálását? 

Az mtDNS miért lehet jó markerforrás? 

Mit jelent a génklónozás? 

Milyen vektorokat ismer, és azok mire szolgálnak? 

Mutassa be a génexpresszióhoz szükséges „génmanipuláció” vázlatos lépéseit! 

Mit jelent a transzgénikus (növény, gomba, állat stb.) kifejezés? 

Mire használjuk az NCBI oldalt? 

Mit jelent a fehérjék izoelektromos fókuszálása? 

Mutassa be a 2D akrilamid gélelektroforézis módszerét! 

Mit nevezünk izoenzimnek? 

Ismertesse a Western-hibridizáció lépéseit! 

Ismertesse a DAS-ELISA módszer lépéseit! 

5.7 TESZTKÉRDÉSEK 

 

1. Mit jelent a klasszifikáció? 

 

A. Az az eljárás, amellyel egy ismeretlen izolátumot (törzset, tenyészetet) valamely már 

korábban leírt fajjal azonosítunk. 

B. Az élőlények olyan csoportját jelenti, melynek egyedei képesek szaporodni egymással, és 

termékeny utódokat létrehozni. 

C. Osztályozást jelent, amikor a taxonokat 1-5 csoportba soroljuk be. 

D. Élő szervezetek beosztása különböző szintű, egymásra épülő rendszertani egységekbe, 

tulajdonságaik általános hasonlósága, különbözősége alapján 

 

 

2. Mit jelent az identifikáció? 

 

A. Eljárás, amellyel egy ismeretlen izolátumot (törzset, tenyészetet) valamely korábban már leírt 

fajjal azonosítunk. 

B. Az élőlények olyan csoportját jelenti, melynek egyedei képesek szaporodni egymással, és 

termékeny utódokat létrehozni. 

C. Osztályozást jelent, amikor a taxonokat 1-5 csoportba soroljuk be. 

D. Élő szervezetek beosztása különböző szintű, egymásra épülő rendszertani egységekbe, 

tulajdonságaik általános hasonlósága, különbözősége alapján 



 

 

 

3. Mit jelent a reproduktív fajfogalom? 

 

A. Egy populációt vagy populációcsoportot fajnak nevezünk, ha az morfológiailag eltér más 

populációktól. 

B. Két (különböző nemű, párosodási típusú) élőlény akkor tartozik egy fajba, ha természetes 

körülmények között képesek termékeny utódot létrehozni. 

C. A populációk vagy egyedek DNS-ének hasonlóságán alapul. 

D. Olyan fenotípusos tulajdonságok együttese különbözteti meg más fajoktól, amelyek 

összessége csak adott fajra jellemző. 

 

 

4. Milyen szinten történhet az élesztők faji szintű identifikációja? 

 

A. Alaktani, élettani, biokémiai, nukleinsav és fehérje szint. 

B. Borászati, szövettani, biokémiai, nukleinsav és fehérje szint. 

C. Szövettani, alaktani, élettani, biokémiai, nukleinsav és fehérje szint. 

D. Szervtani, élettani, biokémiai, nukleinsav és fehérje szint. 

 

 

5. Mit jelent az élesztők asszimilációjának vizsgálata? 

 

A. Az asszimiláción egy vegyület aerob hasznosítási képességét értjük. Laboratóriumban azt 

vizsgáljuk, hogy egy élesztő adott szubsztrátumon (adott cukorforrás) aerob körülmények között 

szaporodni képes-e vagy sem. 

B. Azt jelenti, hogy anaerob, vagy minimális oxigéntartalmú közegben képes-e az élesztő az 

adott szénforrást hasznosítani. A gyakorlatban az asszimiláció kimutatása az alkoholtermeléssel együtt 

járó szén-dioxid kimutatásán (gázképzés) alapszik. 

C. Azt a vizsgálatsorozatot jelenti, amikor meghatározzuk, hogy az élesztő gyorsan, lassan vagy 

nem képes az adott szénforrást asszimilálni. 

D. Azt jelenti, hogy az élesztők milyen fehérjeforrások hasznosítására képesek. 

 

 

6. Mit jelent az élesztők fermentációjának a vizsgálata? 

 

A. A fermentáción egy vegyület aerob hasznosítási képességét értjük. Laboratóriumban azt 

vizsgáljuk, hogy egy élesztő adott szubsztrátumon (adott cukorforrás) aerob körülmények között 

szaporodni képes-e vagy sem. 

B. Azt jelenti, hogy anaerob, vagy minimális oxigéntartalmú közegben képes-e az élesztő az 

adott szénforrást hasznosítani. A gyakorlatban az erjedés kimutatása az alkoholtermeléssel együtt járó 

szén-dioxid kimutatásán (gázképzés) alapszik. 

C. Azt a vizsgálatsorozatot jelenti, amikor meghatározzuk, hogy az élesztő gyorsan, lassan vagy 

nem képes az adott szénforrást fermentálni. 

D. Azt jelenti, hogy az élesztők milyen fehérjeforrások hasznosítására képesek. 

 

 

7. Melyek a legfontosabb jellemzői a borászati startereknek? 

 

A. Etanoltűrés, kénessavtűrés, epesav-tűrés, íz- és aromaanyag-képzés. 

B. Hőmérséklettűrés, habképzés mértéke, inulin- és keményítőbontás, killer képesség, ülepedés 

típusa. 

C. Szaporodási sebesség, fungicidtűrés, eritrithasznosítás, cikloheximidtűrés, íz- és 

aromaanyag-képzés 

D. Etanoltűrés, kénessavtűrés, ozmotikumtűrés, íz- és aromaanyag-képzés. 



 

 

 

8. Milyen biokémiai vizsgáló módszereket ismer? 

 

A. Sarjadzás típusa, ubikinon, diazóniumkék B teszt, sejtfalösszetétel. 

B. Endospóraképzés módja, ubikinon, diazóniumkék B teszt.  

C. Ubikinon, diazóniumkék B teszt, sejtfal-összetétel. 

D. Mannit-asszimiláció, eritrit-asszimiláció, cikloheximid-tűrés, urea-hidrolízis. 

 

 

9. Mire szolgál a gélelektroforézis? 

 

A. A töltéssel nem rendelkező molekulák elválasztására elektromos erőtérben. 

B. Lipidek elválasztására. 

C. Poliakrilamid-gélben végrehajtott gélszűrésre a töltéstől és molekulamérettől függetlenül. 

D. A töltéssel rendelkező molekulák elválasztására elektromos erőtérben. 

 

10. Mire alkalmas az elektroforetikus kariotipizálás? 

 

A. Nagyméretű (akár kromoszómális méretű) DNS molekulák szeparálására. 

B. Kisméretű DNS molekulák elválasztására. 

C. Nagyméretű (akár riboszómális méretű) fehérjék szeparálására. 

D. Kisméretű fehérjék elválasztására. 

 

 

11. Milyen enzimek a restrikciós endonukleázok? 

 

A. A DNS-t szekvenciaspecifikusság nélkül hasító enzimek. 

B. Az RNS-t szekvenciaspecifikusan hasító enzimek. 

C. A DNS molekulát meghatározott helyeken, szekvenciaspecifikusan elhasító enzimek. 

D. A fehérjéket meghatározott aminosav-szekvenciánál hasító, korlátozott működésű enzimek. 

 

 

12. Mire szolgál a Southern-blot technika? 

 

A. Fehérjevizsgálatra. 

B. DNS-vizsgálatra. 

C. RNS-vizsgálatra. 

D. Lipidvizsgálatra. 

 

 

13. Mire szolgál a Northern-blot technika? 

 

A. Fehérjevizsgálatra. 

B. DNS-vizsgálatra. 

C. RNS-vizsgálatra. 

D. Lipidvizsgálatra. 

 

 

14. Mire szolgál a Western-blot (immunoblot) technika? 

 

A. Fehérjevizsgálatra. 

B. DNS-vizsgálatra. 

C. RNS-vizsgálatra. 

D. Lipidvizsgálatra. 



 

 

 

15. Milyen fontosabb lépései vannak a Southern-blot-nak (figyeljen a helyes sorrendre)? 

 

A. DNS gélelektroforézis, blottolás filterre, hasítás restrikciós enzimmel, jelzett próbával 

hibridizáltatás, előhívás 

B. DNS-hasítás restrikciós enzimmel, gélelektroforézis, blottolás filterre, jelzett próbával 

hibridizáltatás, előhívás. 

C. RNS-hasítás restrikciós enzimmel, gélelektroforézis, blottolás filterre, előhívás, jelzett 

próbával hibridizáltatás. 

D. RNS-hasítás restrikciós enzimmel, gélelektroforézis, blottolás filterre, jelzett próbával 

hibridizáltatás, előhívás. 

 

 

16. Milyen mechanizmusok alakítják ki a CLP-kat? 

 

A. PFGE, CHEF, RFLP 

B. Kromoszóma mutációk (deléciók, addíciók, inszerció transzlokációk stb.) transzpozonok, 

mitotikus és meiotikus osztódások során fellépő változások, minikromoszómák, stb. 

C. izoenzimek, restrikciós endonukleázok, RAPD 

D. ITS-RFLP, PFGE, CHEF. 

 

 

17. Mit jelent a PCR? 

 

A. Polimeráz katabolit represszió. 

B. Polikromatográfiás reakció. 

C. Polikromatofil reakció. 

D. Polimeráz láncreakció. 

 

 

18. Milyen lépési vannak egy PCR ciklusnak (Figyeljen a sorrendre!)? 

 

A. Denaturálás, primerföltapadás (anelláció), extenzió. 

B. Primerföltapadás (anelláció), denaturálás, extenzió. 

C. Extenzió, primerföltapadás (anelláció), denaturálás. 

D. Denaturáció, extenzió, primerföltapadás (anelláció). 

 

 

19. Melyek igazak a RAPD-PCR módszerre? 

 

A. 10 nukleotid hosszú (ún. random) primert használunk, nem kell ismernünk azokat a DNS 

szakaszokat, lokuszokat, amelyeknek a polimorfizmusát vizsgáljuk, mintázata kevésbé jól 

reprodukálható. 

B. 20 nukleotid hosszú specifikus primert használunk, ismernünk kell azokat a DNS 

szakaszokat, lokuszokat, amelyeknek a polimorfizmusát vizsgáljuk, mintázata jól reprodukálható. 

C. 25 nukleotid hosszú primert használunk, nem kell ismernünk azokat a DNS szakaszokat, 

lokuszokat, amelyeknek a polimorfizmusát vizsgáljuk, mintázata kevésbé jól reprodukálható. 

D. 25 nukleotid hosszú (ún. random) primert használunk, nem kell ismernünk azokat a DNS 

szakaszokat, lokuszokat, amelyeknek a polimorfizmusát vizsgáljuk, mintázata kevésbé jól 

reprodukálható. 

 

 

20. Mit jelent a ribotipizálás (PCR-RFLP) (Figyeljen a sorrendre!)? 

 



 

A. Riboszómális DNS meghatározott régióját PCR módszerrel amplifikáljuk, a PCR terméket 

(amplikon) restrikciós endonukleázzal hasítjuk, majd gélelektroforézissel vizsgáljuk a kapott 

fragmenteket (száma, mérete stb.). 

B. Riboszómális DNS meghatározott régióját PCR módszerrel amplifikáljuk, a PCR terméket 

(amplikon) restrikciós endonukleázzal hasítjuk, majd gélelektroforézissel vizsgáljuk a szekvenciáját. 

C. Riboszómális DNS meghatározott régióját PCR módszerrel amplifikáljuk, a PCR terméket 

szekvenáljuk és internetes adatbázisban (NCBI) rákeresünk a szekvenciára és megkapjuk, hogy milyen 

fajról van szó. 

D. Riboszómális DNS meghatározott régióját PCR módszerrel amplifikáljuk, a PCR terméket 

gélelektroforézissel elválasztjuk. 

 

 

21. Saját élesztőizolátumát hogyan identifikálná szekvenálással (Figyeljen a sorrendre!)? 

 

A. Riboszómális DNS meghatározott régióját PCR módszerrel amplifikáljuk, a PCR terméket 

(amplikon) restrikciós endonukleázzal hasítjuk, majd gélelektroforézissel vizsgáljuk a kapott 

fragmenteket (száma, mérete stb.). 

B. Riboszómális DNS meghatározott régióját PCR módszerrel amplifikáljuk, a PCR terméket 

(amplikon) restrikciós endonukleázzal hasítjuk, majd gélelektroforézissel vizsgáljuk a szekvenciáját. 

C. Riboszómális DNS meghatározott régióját PCR módszerrel amplifikáljuk, a PCR terméket 

szekvenáljuk és internetes adatbázisban (NCBI) rákeresünk erre a szekvenciára (BLAST) és 

megkapjuk, hogy milyen fajba tartozik az izolátumunk. 

D. Riboszómális DNS meghatározott régióját PCR módszerrel amplifikáljuk, a PCR terméket 

gélelektroforézissel elválasztjuk. 

 

 

22. Mit jelent az izoelektromos pont (IEP)? 

 

A. Az a pH érték, ahol a fehérjék kifelé mutatott nettó töltése negatív (azaz az anód felé 

vándorol gélelektroforézis során). 

B. Az a pH érték, ahol a fehérjék kifelé mutatott nettó töltése pozitív (azaz az katód felé 

vándorol gélelektroforézis során). 

C. Minden fehérjére ugyanazon IEP érték jellemző, ami annál a pH értéknél van, ahol a fehérjék 

kifelé mutatott nettó töltése nulla (azaz elektroforetikus mobilitásuk is nulla). 

D. Az a pH érték, ahol a fehérjék kifelé mutatott nettó töltése nulla (azaz elektroforetikus 

mobilitásuk is nulla). 

 

23. Definiálja az izoenzim fogalmát! 

 

A. Különböző biokémiai reakciókat katalizáló, de fizikai, kémiai tulajdonságaiban azonos 

enzimeket izoenzimeknek, röviden izozimeknek nevezzük. 

B. Az azonos biokémiai reakciókat katalizáló, de fizikai, kémiai tulajdonságaiban eltérő 

enzimeket izoenzimeknek, röviden izozimeknek nevezzük. 

C. Különböző reakciót katalizáló enzimek allélikus variánsai.  

D. Amikor az aminosavsorrend, aminosav-összetétel változása hatással van a fehérje 

töltésviszonyaira és konformációjára, egyúttal elektroforetikus mobilitására is. 

 

 

24. Ismertesse a Western-blot lépéseit! 

 

A. Fehérjék denaturáló gélelektroforézise, kezelés antitesttel, blottolás filterre, előhívás. 

B. Fehérjék denaturáló gélelektroforézise, blottolás filterre, kezelés antitesttel, előhívás. 

C. Fehérjék denaturáló gélelektroforézise, blottolás filterre, előhívás, kezelés antitesttel. 

D. DNS-hasítás restrikciós enzimmel, gélelektroforézis, blottolás filterre, jelzett próbával 

hibridizáltatás, előhívás. 



 

 

25. Mire szolgála az ELISA módszer? 

 

A. Az ELISA módszerrel adott antigént (pl. fehérje, mikotoxin stb.) keresünk, ami ellen már 

rendelkezünk izolált antitesttel (ellenanyaggal). Az enzimreakció eredményeként színes termék 

keletkezik, amelynek abszorbanciáját mérjük, így a módszer kvantitatívvá tehető. 

B. Az ELISA lényege, hogy a fehérjék részben izoelektromos pontjuk, részben 

molekulatömegük alapján különülnek el egymástól. 

C. Az ELISA lényege, hogy adott fehérje aminosav sorrendjét határozzák meg. 

D. Az ELISA lipidek és nukleinsavak enzimes mennyiségi meghatározását teszi lehetővé. Az 

enzimreakció eredményeként színes termék keletkezik, amelynek abszorbanciáját mérjük, így a 

módszer kvantitatívvá tehető. 

 

 

26. Mit jelent a génklónozás? 

 

A. RNS (vagy az mRNS) sejtbe juttatását, genomba épülését és az utódoknak történő átadását 

jelenti. 

B. Fehérje sejtbe juttatását, genomba épülését és az utódoknak történő átadását jelenti. 

C. Genetikailag azonos szervezetek tömege, melyek ugyanattól a közös őstől származnak 

ivartalan úton. 

D. DNS (vagy a gén) sejtbe juttatását, genomba épülését és az utódoknak történő átadását jelenti 

(Gének, génszakaszok nagy mennyiségben és tiszta formában történő előállítása.) 
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6. BIOKÉMIAI ALAPOK 

6.1 CÉLKITŰZÉS 

- A hallgatók képet kapnak az élő mikroorganizmusok által végzett legfontosabb erjedési 

folyamatok biokémiai történéseiről. 

- Az erjedés definíciójának elsajátítását követően képet kapnak az élesztők etanolos 

erjedéséről, a malolaktikus fermentációról, tejsavas erjesztésről, glicerin-piroszőlősavas 

erjedésről, ecetsavas erjedésről, valamint a piroszőlősavból keletkező másodlagos 

termékekről. 

6.2 TARTALOM 

 

Aki borászati mikrobiológiával foglalkozik, nem tekinthet el a gombákban és baktériumokban 

zajló biokémiai folyamatok ismeretétől sem. Élesztőgombák nélkül a mustból nem készülhet bor, így 

az élesztők etanolos erjedése központi jelentőségű folyamat, amelyet minden hallgatónak ismernie 

kell. A biológiai almasavbontás jelentősége szintén jól ismert jelenség, amelynek biokémiai 

történéseire szintén kitérünk. A leckéből megtudhatjuk továbbá, hogy mi áll az „ecetesedés” 

hátterében, kitérünk a tejsavas erjedésekre és bizonyos anyagcseretermékekre, melyek mind 

befolyásolják a borok minőségét. 

6.3 TANANYAG KIFEJTÉSE 

 

A SZŐLŐALAPÚ ERJESZTÉS NYERSANYAGAI 

 

A must fontosabb komponensei: 

 

- Szénhidrátok (glükóz, fruktóz, szacharóz, pentózok, pektin, cellulóz). Legjelentősebbek a glükóz és 

a fruktóz, melyek aránya közel 1:1. Mennyiség 150-250 g/l, aszúsodott szőlőnél 450 g/l. 

- Szerves savak (borkősav, almasav, citromsav, egyéb: glükonsav, glükuronsav, galakturonsav) 

- Ásványi anyagok 

- Nitrogéntartalmú anyagok (aminosavak: arginin, prolin, treonin, glutaminsav, glutamin, szerin, 

alanin; fehérjék: albumin, globulin típusú növényi fehérjék) 

- Viaszok, olajok (vitin, linolsav, oleinsav, palmitinsav, sztearinsav) 

- Polifenolok (nem flavonoid fenolok, flavonoid fenolok, tanninok, nem hidrolizálható tanninok, 

procianidinek). 

- Színanyagok (antocianinok, klorofill, karotin, xantofill, flavonok, flavonszármazékok). 

- Aromaanyagok (prefermentatív, fermentatív és érlelési aromaanyagok; pl.: linalool, citronellol, stb.). 

- Vitaminok (C, B, H stb., az élesztők fontos növekedési faktorai) 

 

A szőlő (must) legfontosabb erjeszthető anyagai a szénhidrátok, elsősorban glükóz, fruktóz 

(kis mértében pektin stb.). A glükóz, fruktóz könnyen erjeszthető, a pektin és a cellulóz nem. A 

pektinből (növényi középlemezben lévő sejtfalanyag, amelytől a szőlő nehezen préselhető, a must 

nehezen szűrhető, a kolloid zavarosodást stabilizálja) származik a toxikus metanol az erjesztett 

gyümölcs cefrékben. A szénhidrát és savtartalom a szőlőnél nagyon fontos, mert a bor jellegét, 

minőségét befolyásolja.  

Erjesztés során az egyes szerves savak mennyisége és egymáshoz való viszonya is változhat. 

Erjesztés után a csemegeborok még jelentős mennyiségű erjeszthető szénhidrátot tartalmaznak 

(legalább 3%-ot), a szerves savak mennyisége is csökken 10-20%-kal az erjesztés alatt.  

A must spontán erjedésében részt vesznek a szőlőbogyón található borélesztők, egyéb élesztők, 

penészgombák és baktériumok. Ha a mustot borélesztő színtenyészettel (fajélesztő, starter) oltjuk be, 

akkor az erjedés megindulása gyors, egyenletes és fertőzésmentes lesz. Az egyes borvidékekre 

jellemzőek lehetnek a felhasznált borélesztő törzsek. Ezek különbözhetnek alakra, méretben, 



 

ülepedőképességben, spórázásban, hártyaképzésben, cukrok erjesztésében, alkoholtűrésben stb. 

Elnevezésük is őrzi az izolálás helyét, legalábbis borvidék formában, az azonos vidékről származókat 

pedig számozással különböztetik meg. 

 

A BIOLÓGIAI OXIDÁCIÓ ÉS A MIKROBÁK FONTOSABB FERMENTÁCIÓS FOLYAMATAINAK 

ÁTTEKINTÉSE 

 

A számos mikrobiális energiaszerző reakció közül a borászati mikrobiológiában a 

kemoorganotróf mikrobáknak van jelentősége. A kemoorganotróf (heterotróf) szervezetek szerves 

vegyületek (pl. glükóz, fruktóz stb.) oxidációjából szerzik az energiájukat. Ha az elektron akceptora a 

molekuláris oxigén, akkor aerob légzésről beszélünk. Amennyiben az elektonakceptor szerves 

vegyület, erjedésről (fermentáció) beszélünk. A fermentáció kritériumait a későbbiekben tárgyaljuk. 

 

I. A biológiai oxidáció folyamatának alapjai 

 

Az élő sejtek lebontó folyamataiban felszabaduló energia jelentős része ATP (adenozin-5’-

trifoszfát) szintézisére fordítódik. Az így termelt kémiai energia az élőlények bármely 

élettevékenységéhez könnyen elérhető és felhasználható. A folyamatok között kiemelt jelentősége van 

a szénhidrátok lebontásának, mert a többi szerves molekula lebontási folyamatai is ehhez 

kapcsolódnak. A legnagyobb mennyiségű szénhidrát lebontása a sejtekben a biológiai oxidáció 

folyamatában történik. A teljes folyamat sok reakcióból áll, melyeket számos különböző enzim 

katalizál.  

 
(Kiegészítés: metabolizmus = anyagcsere; anabolizmus = a bioszintézis, építés, energiaigényes 

folyamatainak megnevezése;  katabolizmus = a lebontó, energia felszabadító folyamatok megnevezése). 

 

Bevezetésként csak néhány központi helyzetű szubsztrát példáján követjük nyomon a biológiai 

oxidáció fontosabb lépéseit, illetve az energia változását a folyamat egymásutániságában: 

 

1. EMBDEN–MEYERHOF–PARNAS ÚT 
 

A poliszacharidok (pl. keményítő) először glükózzá vagy glükóz-foszfáttá alakulnak át. A 

biológiai oxidáció első szakaszában a glikolízisben (Embden–Meyerhof–Parnas út, EMP út) a 

glükóz-foszfát több reakción keresztül változik át három szénatomos glicerinaldehid-3-foszfáttá. A 

glikolízis következő szakaszában ez továbbalakul piroszőlősavvá. A glükolízis folyamatában 2 ATP 

molekula keletkezik. A keletkezett piroszőlősav három szénatomos váza szén-dioxid leadása közben 

két szénatomos acetilcsoporttá alakul át. Végül ez az acetilcsoport a koenzim-A molekulára kerül és 

így, mint acetil-koenzim-A molekula lép be a biológiai oxidáció második szakaszába, a 

citromsavciklusba (trikarbonsavciklus, Szent-Györgyi–Krebs ciklus). 

(A továbbiak megértéséhez két enzimnek a nevét és funkcióját kell megjegyezniük: 1. aldoláz, 2. 

foszfofruktokináz.) 

 

 

 

2. CITROMSAVCIKLUS (trikarbonsavciklus, Szent-Györgyi–Krebs ciklus) 

 

A citromsavciklus egy biokémiai körfolyamat, a biológiai oxidáció második szakasza. A 

körfolyamat elején az acetil-koenzim-A molekuláról az acetilcsoportot az oxálecetsav veszi föl. A 

négy szénatomos oxálecetsav a felvett acetilcsoporttal hat szénatomos citromsavvá alakul (erről kapta 

a nevét a ciklus). A ciklusban a citromsav több lépésben oxidálódik, miközben redukált koenzimek 

(NADH+H
+
, FADH2) keletkeznek. A ciklusban dekarboxilációs lépések is történnek, melynek 

eredményeként szén-dioxid keletkezik. A hat szénatomos lánc a szén-dioxid leadás eredményeképpen 

négy szénatomossá változik. A ciklusban tehát a citromsav hat szénatomos láncának átalakulásával 

ismét oxálecetsav keletkezik, ami újabb Acetil-KoA-tól képes fogadni az újabb acetilcsoportokat. A 

ciklus jelentősége – többek között – a redukáló erő keletkezése (NADH+H
+
, FADH2). 



 

 

 

 

3. TERMINÁLIS OXIDÁCIÓ 

 

A biológiai oxidáció befejező szakasza a terminális oxidáció. A citromsavciklusban leadott 

hidrogéneket a NAD és a FAD veszi föl és NADH+H
+
 (továbbiakban, egyszerűsítve NADH2) és 

FADH2 keletkezik. Ezek a redukált koenzimek szállítják a hidrogéneket a terminális oxidáció helyére, 

a mitokondrium belső membránjának redox-enzimjeire. A membránban több tagból álló 

elektronszállító rendszer (elektrontranszportlánc) található. A redukált koenzimekről a hidrogének 

protonok és elektronok formájában kerülnek az elektrontranszportlánc első tagjaira. A rendszer első 

tagja az elektronnal redukálódik. Ezt követően az első tag a második tagnak adja az elektront. Ezzel 

oxidálódik, míg a második tag redukálódik. Az elektronok transzportjában az I., II., III., IV. komplex, 

valamint a citokrómok és az ubikinon vesznek részt. Az elektronátadás mindaddig folyatódik, amíg a 

redoxrendszerben szállított elektronok a végső elektronfelvevő molekulára, a molekuláris oxigénre 

nem kerülnek. Ugyancsak ide érkeznek a NADH2 által szállított protonok is H
+
 formájában, amelyek 

az elektront felvevő oxigénnel vízzé redukálódnak. A redoxrendszerben szállított elektronok 

lépésenként egyre alacsonyabb energiaszintre kerülnek. Az ily módon felszabaduló energia ATP 

szintézisére fordítódik az ún. oxidatív foszforilációnak nevezett folyamatban. Amíg a glükolízisben 

egy glükózra vonatkoztatva két ATP, addig a terminális oxidációban egy glükózra vonatkoztatva 36 

ATP keletkezik. Ez azt jelenti, hogy a biológiai oxidációban (a glükóz teljes oxidációja esetén) 38 

ATP keletkezik. 

 

Most nézzük meg egy kicsit részletesebben a folyamatokat! 

 

 

1. Az EMP séma (glükolízis) áttekintése 

 

A glükóz ATP befektetéssel glükóz-6-P-tá foszforilálódik. Ezt követően, izomerizáció révén 

fruktóz-6-P keletkezik, és egy újabb ATP befektetéssel, foszfor felvételével fruktóz-1,6-difoszfáttá 

alakul. Az utóbbi lépést a foszfofrukto-kináz enzim katalizálja. A difoszforilált fruktózból az aldoláz 

enzim hatására két triózfoszfát keletkezik, az egyik a dioxiaceton-P, a másik a glicerinaldehid-3-P. 

Egy izomeráz reakció révén egyensúly alakul ki a dioxiaceton-P és a glicerinaldehid-3-P között.  

A glicerinaldehid-3-P alakul tovább glicerinsav-1,3-difoszfáttá (1,3-biszfoszfoglicerát), 

foszforilációt és dehidrogenálást követően. A glicerinsav-1,3-difoszfát glicerinsav-3-foszfáttá (3-

foszfoglicerát) alakul, miközben ATP keletkezik szubsztrát szintű foszforilálással. A glicerinsav-3-

foszfát glicerinsav-2-foszfáttá (2-foszfoglicerát), majd foszfoenol-piroszőlősavvá (foszfoenolpiruvát) 

alakul. A foszfoenol-piroszőlősav végül piroszőlősavvá alakul, ennek során újabb ATP keletkezik 

szubsztrát szinten. 

A piroszőlősav (piruvát) tovább oxidálódik (oxidatív dekarboxilezés koenzim-A és NAD 

segítségével), CO2, acetil-Ko-A, és NADH2, keletkezik. Az acetát belép a trikarbonsav (citromsav 

vagy Krebs–Szent-Györgyi) ciklusba.  

A keletkezett termékek, a piruvát és a NADH2 további sorsa eltérő, attól függően, hogy aerob 

légzés vagy anaerob erjedés irányába fut a folyamat tovább. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. kép Az EMP-séma vázlatos bemutatása 
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2. A citromsavciklus áttekintése 

 

A citromsavciklusba torkollik minden piroszőlősavat eredményező cukorbontási folyamat. 

Ennek a körfolyamatnak lényege, hogy a belépő piroszőlősav szénatomja CO2 molekulák formájában 

eltávozik a rendszerből, a szénlánc szállította hidrogének pedig további redukált (NADH2, FADH2) 

molekulákat eredményeznek (a piroszőlősavig már keletkezett NADH2).  

A citromsavciklust amfibolikus anyagcsere útvonalnak is nevezik, mert az anabolikus és a 

katabolikus folyamatokban is részt vesz. A legtöbb (katabolikus) anyagcsere-útvonal a 

citromsavciklusban egyesül, ugyanakkor számos bioszintetikus útvonal kiindulópontját jelenti a 

citromsavciklus (pl. bizonyos aminosavak szintézise stb.), amelyek ismertetésére itt nem térünk ki. 

 

 

 

53. kép A citromsavciklus folyamatábrája. 



 

3. A terminális oxidáció – oxidatív foszforiláció áttekintése 

 

A terminális oxidáció a mitokondrium belső membránjában, vagy a prokarióták citoplazma 

membránjának mezoszómális betűrődéseiben zajlik.  

A tápanyagokról származó hidrogén redox reakciók sorozata révén NAD
+
-ra és FAD-ra kerül 

(ezáltal NADH+H
+
 és FADH2 keletkezik). A terminális oxidáció exergonikus folyamat, és ehhez 

kapcsolódik az oxidatív foszforiláció, amely során az ADP foszforilálódik ATP-vé.  

A NADH+H
+
-ról és FADH2-ről az elektronok, illetve a proton(ok) a mitokondrium belső 

membránban elhelyezkedő légzési lánc komponensein, oxidoredukciók sorozatán keresztül jutnak el 

az oxigénre és víz keletkezik.  

 

A légzési lánc alkotói (dehidrogenázok, elektronszállítók, oxidázok): 

 

 NADH-UQ oxidoreduktáz (FMN, FeS) – I. komplex 

 Szukcinát-UQ-oxidoreduktáz (FAD, FeS) – II. komplex 

 UQ – ubikinon 

 Citrokróm-oxidoreduktáz (FeS, cit b, Cit c1) – III. komplex 

 Cit c – citokróm c 

 Citokróm-oxidáz (cit a, cit a3, Cu) – IV. komplex 

 

54. kép A mitokondrium belső membránjában elektrontranszport folyamatokban részt 

vevő komplexek és mobilis elektronátvivők (UQ, Cyt c). 

A lánc meghatározott komponensei az elektrontranszporthoz kapcsoltan protonokat 

pumpálnak ki a mitokondriális mátrixból a membránközti térbe, ami elektrokémiai gradiens 

kialakulásához vezet. Ezáltal proton motoros erő generálódik. A protonok a mitokondrium belső 

membránjában található, protoncsatornát (F0) tartalmazó ATP-szintázon (F1) keresztül kerülnek 

vissza a mátrixba. Ennek nyomán csökken az iongradiens, a töltés és a koncentrációkülönbség, és 

ehhez az exergonikus folyamathoz kapcsoltan ADP foszforilálódik ATP-vé. (Az ATP a különböző 

élőlényekben felhasználódhat: mechanikai munka, aktív transzportok, bioszintetikus folyamatok, hő). 



 

 

55. kép A mitokondrium belső membránjában zajló elektrontranszport folyamatok. (Az 

ábrán nincs szemléltetve a II. komplex.) 

 A mitokondriális oxidatív foszforilálás 36 ATP-t biztosít, (18 x többet egy hexózra 

számítva, mint a fermentáció esetén szubsztrát szintű foszforilációval). A szubsztrát szintű nyereséggel 

együtt 38 ATP-t jelent (glükolízisben 2 ATP, a terminális oxidációban 36 ATP keletkezik, azaz 1 

mólnyi glükóz teljes oxidációjával 38 mólnyi ATP keletkezik). A kemoozmózis nem csak ATP-

szintézist eredményez, hanem a belső membránon keresztüli aktív transzport lehetőségét is biztosítja.  

 

II. Erjedési (fermentációs) folyamatok biokémiája 

 

A biológiai oxidációhoz oxigén (elektron-akceptor) szükséges, így aerob környezetben 

játszódik le. Vannak azonban olyan esetek is, amikor nem áll rendelkezésre elegendő oxigén és az 

anyagcsere-folyamatok anaerob környezetben mennek végbe. Az ilyen folyamatot erjedésnek 

nevezzük (az erjedés részleteire később még kitérünk). 

A következőkben az aerob légzési folyamat helyett elsősorban az erjedési folyamatokra 

koncentrálunk. Az elpusztult élőlények, vagy az általuk előállított produktumok végső soron 

lebontódnak. Attól függően, hogy a lebontásra szánt objektum, vagy anyag zömmel szénhidrátokból 

áll-e (növényi eredetű-e?) a degradáció erjedéssel megy végbe, abban az esetben viszont, ha sok 

nitrogén tartalmú anyagot is  tartalmaz, inkább rothadás játszódik le (pl. állati tetemek). 

Az erjedés tehát elsősorban szénhidrátok lebontását jelenti, amelyet mikro-organizmusok 

(élesztők, penészek, baktériumok) végeznek, abból a célból, hogy saját élettevékenységükhöz 

(beleértve szaporodásukat is) energiát termeljenek. 

A heterotróf mikroorganizmusok energiatermelése anaerob körülmények között erjedéssel, 

aerob feltételek mellett a korábban említett biológiai oxidációval történik.  

 

 

Az erjedési folyamatok jellemzői: 

 

- Az erjedés részleges oxidáció.  

I. 

komplex 



 

- Amíg a teljes biológiai oxidáció során CO2 keletkezik, addig az erjedésben a CO2-nál kevésbé 

oxidált szerves vegyületek keletkeznek (tejsav, etanol stb.). 

- Amíg a teljes biológiai oxidáció során a glükóz teljes eloxidálásának eredményeképpen 38 ATP 

keletkezik, addig az erjedési folyamatok energiakihozatala ennél jóval szegényebb (kevesebb ATP 

keletkezik). Ősi típusú energiaszerzési mechanizmus. 

- Míg a biológiai oxidációban az energianyerés ún. oxidatív foszforilációval történik, addig az erjedési 

folyamatokra a szubsztrát szintű foszforilálással történő ATP generálás jellemző. 

- Míg a biológiai oxidáció utolsó szakaszában szükséges az oxigén jelenléte (végső elektronfelvevő), 

addig az erjedési folyamatok zömében anaerob, oxigénmentes környezetben mennek végbe. 

- Az erjedéses energiatermelés is mindig részleges szén-szén kötéshasítással és molekulán belüli 

oxigénátcsoportosítással jár (oxigénfelvétel nincs, vagyis a mikrobiológiai folyamat anaerob). 

- A fermentálók a szerves vegyületeket nagyon kedvezőtlen hatékonysággal értékesítik, és 

tevékenységükkel nagy mennyiségű energiagazdag, kihasználatlan szerves vegyületet hagynak hátra 

(melyek között lehetnek toxikus anyagok.) 

 

 

Az erjedési folyamokat két részre bonthatjuk: 

 

Az erjedés első szakasza: 

 

A kiinduló szubsztrát (pl. glükóz), négy különböző reakciósémán át juthat el a piroszőlősavig, 

amelyek közül egyet már ismerünk a biológiai oxidáció első szakaszából (EMP séma): 

 

 EMP (Embden–Meyerhoff–Parnas út, glükolízis /lásd korábban/), 

 Entner–Duodoroff (ED-) séma (2-keto-3 dezoxi-6-foszfoglükönát út), 

 Warburg–Dickens (WD-) séma (Horecker ciklus, pentóz-foszfát út, HMF séma), 

 Foszfoketoláz (FK-) séma. 

 

Az ED-, WD-, FK-sémák biokémiai reakcióútjainak ismertetésétől itt eltekintünk, azonban 

minden hallgatónak pontosan ismernie kell az EMP-sémát (lásd korábban). 

 

 

Az erjedés második szakasza: 

 

A piroszőlősav mint az erjedés köztes terméke, a második szakasz kiinduló szubsztrátja. A 

további kémiai átalakulások számtalan végterméket adhatnak, amelyek jellemzők az egyes erjedési 

folyamatokra. Anaerob viszonyok között a citokróm rendszer nem funkcionál. A foszforilációk 

szubsztrátfoszforilációk (nem oxidatív), amelyekben az elektrondonor a szerves szubsztrát, amely az 

elektronját egy NAD vagy NADP rendszernek adja át. A NAD mennyisége azonban korlátozott, ezért 

regeneráltatni kell ahhoz, hogy az anyagcsere tovább folyhasson. Ez a regeneráció szerves molekulák 

hidrogénakceptorként való felhasználásával történik. Ezek lehetnek: piroszőlősav vagy valamelyik 

származéka. Az ATP mennyisége az egyes reakcióutak függvénye. 

 

Összefoglalva az erjedés tehát a heterotróf mikroorganizmusok anaerob energiatermelő 

folyamata, ami a szénhidrátok ill. egyes származékaik egy vagy több szén-szén kötésének hasításával 

és az oxigénatomok átrendeződésével jár. 

 

Megjegyzés: 
 

Az erjedés az egyik legősibb energiaszerzési forma. 3,8 milliárd évvel ezelőtt az ősi baktériumok 

obligát anaerob fermentálók voltak. Az egyszerű anyagcseréből még hiányoztak a bonyolult elektrontranszport 

rendszerek (ezért még ún. anaerob légzésre is képtelenek voltak). Ez alapján ATP-t sem tudtak 

elektrontranszport foszforilációval előállítani. Ez jellemző a mai fermentálókra is. A fermentáció lényegében 

anaerob energianyerés energiagazdag szerves vegyületek (mint primer elektrondonorok) energiájának terhére, 

mindig szubsztrát szintű foszforilálással. 



 

Számos mikrobában (és más élőlényekben, pl. az emberben is) az ősi anyagcsere maradványaként a 

glükolízis (Embden–Meyerhof–Parnas út) jelenleg is működik. Ez fermentációvá egészülhet ki. Egyesek 

azonban úgy gondolják, hogy a fermentáció folyamata elválaszthatatlan az EMP-úttól és nem veszik figyelembe 

a természetben létező számtalan fermentációs mechanizmust. Ez tévedés, mert számos olyan erjedés ismert, 

amelynek semmi köze az EMP-úthoz. Fermentálni nem csak hexózokat lehet, hanem aminosavakat, zsírsavakat, 

bázisokat stb. Az ATP-szintézis itt is szubsztrát szinten megy végbe. 

Elektrontranszportlánc a fermentációs biokémiai folyamatokban is előfordul. Amennyiben itt is van, 

akkor mi különbözteti meg a légzéstől? A légzés elektrontranszportja az ATP-szintézis szolgálatában áll (és a 

protonkoncentráció gradiens létrehozásával kapcsolatos, ami ATP-szintetázon keresztül egyenlítődik ki). Ezzel 

szemben a fermentációknál tapasztalható, néha többlépéses hidrogéntranszportláncok nem járnak ATP-

szintézissel és céljuk a donorról származó hidrogének elhelyezése, az ezeket szállító koenzimek regenerálása 

(oxidálása). 

 

 

 

III. Az erjedési folyamatok biokémiájának áttekintése 

 

1. Élesztőgombák etilalkoholos erjedése 

 

Olyan szénhidrát-lebontási folyamat, amely során élesztők vagy baktériumok szénhidrátokból 

etilalkoholt és széndioxidot képeznek. Az élesztők etanolos erjedésének alapja a glükolízis (EMP út). 

Az etanolos erjedés során a glükolízisben keletkező piroszőlősav (piruvát) nem a citromsavciklus felé 

alakul tovább, hanem dekarboxilációt és redukciót követően etanollá alakul. 

 

Az etanolos erjedés energianyeresége és termékei: 

 

- A folyamatban glükózonként 2 ATP-t invesztáltunk és 4 ATP keletkezik. A nettó energiahozam az 

EMP-úton (és egyben az etanolos erjedésben is) 2 ATP. (Ha a glükózt teljes biológiai oxidáción 

került volna lebontásra, akkor 38 ATP lett volna a nyereség.) 

- A szén-dioxid keletkezés miatt figyelhető meg a must „forrása”, és ez okozhatja az ún. „mustgáz 

mérgezést”. 

- A folyamat másik végterméke az etanol. (Időbeli vonatkozásban az erjedés során a must 

cukortartalma fokozatosan csökken és az etanol mennyisége fokozatosan emelkedik). 

 

A bruttó reakcióegyenlet hexózok erjedésénél:  

 

 C
6
H

12
O

6
  —Hiba! A könyvjelző nem létezik.2 CH

3
CH

2
OH + 2 CO

2 

 

Ha az energiatermelést is figyelembe vesszük, akkor a bruttó egyenlet:  
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6
H
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O

6
 + 2 Pi + 2 ADP  —Hiba! A könyvjelző nem létezik.2 CH

3
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2
OH + 2 CO

2
 + 2 

ATP 
 

 

A hexózból (pl. glükóz) a EMP úton keletkezett piruvát (piroszőlősav) egy dekarboxilációs 

lépést, majd egy redukciós lépést követően alakul át etanollá (lásd az alábbi ábrán). A redukciós 

lépésben az EMP út glicerinaldehid-3-foszfát – glicerinsav-1,3-biszfoszfát (1,3-biszfoszfoglicerát) 

átalakulás során keletkező NADH+H
+
 használódik föl.  

 



 

 

56. kép  

 

A Pasteur-effektus jelenségét az élesztőgombáknál figyelték meg először. Ezek a szervezetek 

anaerob közegben glükózból etanolt erjesztenek, aerob körülmények között (az oxidatív foszforiláció 

egy glükózra jutó jóval magasabb energiahozadéka miatt) a glükózfogyasztásuk lecsökken, 

etanoltermelésük megszűnik. A változás elsődleges oka nem az O2 jelenléte (nem ez a közvetlen ok). 

A jelenség oka: 

 

1. Az etanoltermelés drasztikus csökkenésének közvetlen előidézője az, hogy az alkohol-

dehidrogenáz működéséhez szükséges NADH2-t aerob körülmények között a 

reteszmechanizmus „elszívja". A NADH2 a mitokondriumban oxidálódik vissza, nem a 

citoszolban, így a piroszőlősav sem tud redukálódni (etanolképződés irányába), hanem acetil-

Ko-A formájában belép a mitokondriumba, és ott oxidálódik tovább.  

2. A foszfofruktokináz alloszterikus enzimet a citoplazma ADP-szintje serkenti, magas ATP-

tartalma gátolja. Intenzív mitokondriális tevékenység esetén a citoszol ADP-je ATP-re 

cserélődik. Ekkor gátlódik a foszfofruktokináz, kevesebb glükóz foszforilálódik, lép be az 

EMP folyamatba. Természetesen a „gazdaságosabb" oxidatív glükózhasznosítás így is 

elegendő energiát biztosít.  

3. Az izocitrátdehidrogenáz alloszterikus enzim intenzív működés esetén szintén gátlódik a 

nagy ATP, NADH2 és citromsavszint miatt. A citromsav (ami az intenzív termelés miatt a 

citoplazmába áramlik) gátlólag hat a bemeneti oldalt szabályzó foszfofruktokinázra is, így 

eleve kevesebb glükóz jut a rendszerbe.  

 

(Megjegyzés: Amennyiben a közegben sok a glükóz, a fakultatív aeroboknál ellentétes irányú 

szabályozás érvényesül, ugyanis aerob körülmények között is képesek erjeszteni (ipari szeszgyártásnál 

alkalmazzák). A katabolit repressziónak nevezett folyamatban az oxidatív folyamat enzimei nemcsak gátlódnak, 

de szintézisük is csökken.) 

 

 



 

2. Tejsavas erjedés 
 

Bizonyos baktériumok (tejsavbaktériumok), sőt az állatok izmai is képesek tejsavas erjedésre. 

A tejsavas erjedés a tejsavbaktériumok (pl.: Lactococcus-, Lactobacillus-, Streptococcus-, 

Oenococcus-, Pediococcus-, Leuconostoc-fajok) jellemző anyagcsere folyamata. A tejsavbaktériumok 

Gram-pozitív, oxidáz- és kataláz-negatív pálcika vagy kokkusz alakú, nem spórás baktériumok. A 

tejsavbaktériumok különböző szénhidrátokat, elsősorban a glükózt és a laktózt anaerob úton tejsavvá 

erjesztik. A következőkben a tejsavas erjedésnek két nagyobb csoportját tárgyaljuk (a 

Bifidobacterium-ok heterofermentatív tejsavas erjedése minden más tejsavas erjedéstől eltérő típusú 

egyedi folyamat, azonban ennek ismertetésétől itt eltekintünk): 

 

a) Homofermentatív (homolaktogén) tejsavas erjedés 

 

A homofermentatív tejsavas erjedés is az EMP sémán (glikolízis) alapszik, azonban itt etanol 

helyett végtermékként egységesen tejsav keletkezik. 
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A glükóz homofermentatív erjesztése a glükolitikus (Embden–Meyerhof–Parnas - EMP) úton 

halad a piruvátig. A piroszőlősav közvetlen redukciójával tejsav képződik. A tejsavdehidrogenáz 

sztereospecificitásától függően a képződött tejsav konfigurációja különböző lehet (optikailag jobbra – 

D, vagy balra – L forgató), ez a tulajdonság az egyes tejsavbaktérium fajokra jellemző. A pálca alakú 

Lactobacillus-fajok közül a L. delbrückii, L. lactis, L. helveticus, L. bulgaricus, L. acidophilus, L. 

plantarum, L. casei továbbá a kokkoid Streptococcus nemzetséghez tartozó fajok, pl. a S. lactis, S. 

faecalis, S. pyogenes, S. salivarius, S. cremoris végeznek homofermentatív tejsavas erjesztést. 

 

 

 

57. kép A laktát keletkezése piroszőlősavból. 

b) Heterofermentatív (heterolaktogén) tejsavas erjedés 

 

Egyes baktériumok heterolaktogén (heterofermentatív) erjedése során a tejsav mellett már több 

termék is képződik, pl. acetaldehid, etanol, ecetsav. 

A heterofermentatív tejsavas erjedés a homofermentatív folyamattól azért tér el, mert ezeknek a 

fajoknak nincs aldoláza, így a hexózbontás a WD- (hexóz-monofoszfát pentózfoszfát) út egyik 

változata szerint történik. A glükóz-6-foszfát glükonsav-6-foszfáttá dehidrogéneződik, majd további 

dehidrogénezési reakciók révén labilis köztes termékeken át CO2-ra és ribulóz-5-foszfátra hasad. Ez 

utóbbi epimerizálódik xilulóz-5-foszfáttá, amit a foszfoketoláz glicerinaldehid-foszfátra és 

acetilfoszfátra hasít. Az előbbi piruváton át tejsavvá redukálódik, az utóbbi továbbalakulása viszont 

fajonként eltérő eredményhez pl. acetaldehid, etanol, ecetsav vezet (lásd a következő ábrán). 

 

A homo- és heterofermentatív erjedés különbsége a glükóz (és néhány további hexóz) 

metabolizmusának eltérő módjában nyilvánul meg. A heterofermentatívakból hiányzik a glikolízis 



 

egyik kulcsenzime, az aldoláz (helyette foszfoketolázuk van), viszont megtalálható a glükóz-6-foszfát 

dehidrogenáz és a glükonsav-6-foszfát dehidrogenáz. A pentózok erjesztése azonos mind a 

heterofermentatív, mind a homofermentatív fajoknál, a végtermék tejsav és ecetsav (gázképződés 

nélkül). Így pl. a glükózt homofermentatívan erjesztő Lactobacillus plantarum a pentózokat 

foszfoketolázzal tejsavvá és ecetsavvá bontja, azaz heterofermentatív módon fermentál. 
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erjedés (Kevei et al. nyomán, 1999) 

 



 

Ecetsavas erjedés 
 

Az ecetsavas erjedés aerob folyamat (az etanol mikrobiális oxidációja ecetsavvá nem is 

tekinthető valódi erjesztésnek). Az aerob erjedések igénylik a normális légköri oxigén tenziót. Nem a 

szubsztrátlebomlás közben, hanem a folyamatok során a nagy mennyiségben keletkező redukált 

koenzimek regenerálásához (visszaoxidálás) van szükség az oxigénre. 

Ezen az erjedésen az etanolnak ecetsavvá történő részleges oxidációját értjük. A szubsztrát 

etanol dehidrogénezési folyamatban az acetaldehid, illetve annak hidrált alakja szerepel 

intermedierként. A keletkezett redukált koenzimek az elektrontranszportláncban oxidálódnak, H-

akceptorként szerepelhet azonban egy másik acetaldehid molekula is, ilyenkor diszmutációval ecetsav 

és etanol keletkezik. Az alkohol ismét dehidrogéneződik és az ecetsav képződése tovább folytatódik. 

A folyamatot az Acetobacter-fajok végzik (borok ecetesedése).  

Ecetsav több más anaerob erjedés során is keletkezik melléktermékként (lásd tejsavas, 

hangyasavas, vajsavas erjedések). Tisztán azonban ennek a folyamatnak a révén jutunk hozzá. A 

mikrobiológiai úton előállított ecetnek elsősorban étkezési célokra történő felhasználásban van 

jelentősége. 

 

Ecetsavat az élesztőgombák is termelhetnek az erjedés alatt. Az erjedés során az élesztők nem 

csak termelnek, hanem fel is használhatnak ecetsavat. Az előerjedés során az ecetsav-koncentráció 

növekedése tapasztalható, később pedig csökkenése figyelhető meg. A lefutás lényegesen függ az 

erjedésben részt vevő élesztőtörzstől. Az ecetsavképződés módjával kapcsolatban több hipotézis 

létezik: 

 

1. Valószínűleg az acetaldehid diszmutációja révén keletkezik: 

 
                              

 

2. A redoxreakciónak a magasabb pH kedvez, de kifejezetten savas közegben is lejátszódik az 

acetaldehid egy részével, tehát ebből ered az erjedő közegben jelen lévő ecetsav (0,05-0,50 

g/l). 

 

3. A másik lehetséges képződési mód enzimatikus. Az élesztőknek ugyanis van NADP-

koenzimmel működő aldehid-dehidrogenáz enzimjük is, amely az acetaldehidet 

ecetsavvá oxidálja. Bár az enzim működését a semlegeshez közeli, vagy lúgos pH 

támogatja, egyes szerzők szerint szerepe van az ecetsav képződésében is. 

 

Természetesen számos erjedési folyamat ismert, de mindegyik részletezésére nem térhetünk 

ki. 

 

A bakteriális malolaktikus fermentáció és az élesztős almasavbontás bemutatása, 

jelentősége a borászatban 

 

A mustban lévő szerves savak lényegében a borkősav, az almasav és a citromsav. Az egyéb 

szerves savak mennyisége (3-4 %-a az összes szerves savnak) gyakorlatilag jelentéktelen. Még a 

citromsav mennyisége sem teszi ki az összes sav 2 %-át, tehát ha a must savasságáról beszélünk, azon 

a borkősav- és az almasavtartalmat értjük. A szőlőben és a mustban az L-almasav fordul elő. 
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58. kép L(-)-almasav 

A szőlőnek minden része tartalmazza. A must almasavtartalmának alakulása nagyban függ az 

időjárási viszonyoktól. Mennyisége 2-7 g/l között ingadozik. A mustban lévő almasavnak kb. 20 %-a 

kötött. Egyes hideg nyarú évjáratokban a fiatal borok zöld íze, nyersesége az almasavnak 

tulajdonítható. 

Az erjedés alatt egy részét az élesztők alkohollá és szén-dioxiddá erjeszthetik, ugyanakkor 

megkezdődhet malolaktikus erjedése is, ezáltal az almasav akár teljesen átalakulhat tejsavvá és szén-

dioxiddá. 

 

A biológiai almasavbomlás 

 

A must és a bor almasavtartalmának lebontása két úton lehetséges: 

 

1. Malolaktikus fermentáció (MLF): a tejsavbaktériumok az almasavat tejsavvá és szén-

dioxiddá erjesztik, ezért a folyamatot almasav-tejsavas erjedésnek nevezzük. 

2. Maloalkoholos erjedés: Az élesztőgombák az almasavból anaerob körülmények között 

etil-alkoholt és szén-dioxidot képeznek. 

6.4 ALMASAVBONTÁS TEJSAVBAKTÉRIUMOKKAL 

A malolaktikus fermentáció (a továbbiakban MLF) komplex folyamat, amely nem fogható fel 

pusztán a savtartalom csökkenéseként. 

 

A fermentációnak a bor minőségére gyakorolt hatása (főleg vörösboroknál): 

1. A savtartalom csökkenésével és a savösszetétel megváltozásával a bor pH-ja 

emelkedik, a bor lágyabb karakterűvé válik. 

2. A tejsav és egyéb melléktermékek képződése következtében a bor aroma-összetétele 

módosul, a szőlő fajtajelleg pedig csökken. 

3. Az almasav teljes lebontásával megelőzhető a palackban lejátszódó MLF, tehát javítja 

a bor mikrobiológiai stabilitását. 

6.4.1 A malolaktikus fermentáció biokémiája 

A borokban a tejsavbaktériumok az almasavat átvivővel segített diffúzióval veszik fel, egy L-

almasavra specifikus permeáz enzim segítségével. A transzportált almasav lebontását az almasav-

dekarboxiláz vagy malolaktikus enzim végzi. Az enzim mangániont és NAD koenzimet igényel, de 

a reakció során sem NADH2 képződés, sem pedig köztes termékek nem mutathatók ki, amiből arra 

következtethetünk, hogy az L-almasav közvetlenül dekarboxileződik L-tejsavvá. 



 

 

59. kép A malolaktikus fermentáció biokémiai mechanizmusa (Eperjesi et al. nyomán, 

1998). 

Feltételezik, hogy az átalakulás valójában piroszőlősavon (esetleg oxálecetsavon és 

piroszőlősavon) keresztül megy végbe, de a köztes termékek a NADH2-vel együtt a malolaktikus 

enzim felületén kötve maradnak, amely ezeket a köztes reakciókat külön-külön nem katalizálja, csak a 

reakciósor egészét. Az almasavbontásból képződő tejsav mindig L-konfigurációjú, ez a bizonyítéka 

annak, hogy a piroszőlősavnak, mint köztes terméknek nincs szerepe. A piroszőlősavból képződő 

tejsav ugyanis a tejsavdehidrogenáz enzim sztereospecifitásától függően fajonként változóan D, L 

vagy DL konfigurációjú lenne. 

A malolaktikus enzim által végzett átalakítás során az almasav szénforrásként nem hasznosul. 

A malolaktikus fermentációval párhuzamosan a tejsavbaktériumok a bor egyéb alkotórészeit is kisebb-

nagyobb mértékben felhasználják. A cukrokból képződő végtermékek nagyobb koncentrációban 

károsak, ezért az almasavbontást biztonságosabb száraz borban végezni, különösen akkor, ha a bor 

pH-ja magas. 

6.4.2 A malolaktikus fermentációt befolyásoló környezeti tényezők 

 Hőmérséklet: 10 – 30 
o
C között végbemehet az MLF, de az emelkedő hőmérséklet 

lényegesen gyorsítja a folyamatot. Technológiai optimum: 18 – 20 
o
C (15 

o
C alatt 

bizonytalan, hónapokig elhúzódhat). 

 Savtartalom, kémhatás: Az MLF optimális pH-intervalluma 3,2-3,5 között van. Az 

Oenococcus oeni növekedésének alsó határa 3,0 pH-érték körül van, de beindulása 

3,2 alatt is bizonytalan. A 3,5 feletti érték kedvező számára, de itt egyre nagyobb az 

esélye a káros tejsavbaktériumok szaporodásának. 

 Tápanyagok: A tejsavbaktériumok tápanyagigényének kielégítésére leginkább a must, 

illetve a seprős újbor alkalmas. Az MLF az alkoholos erjedéssel párhuzamosan csak 

ritkán zajlik le. azonban az erjedéssel párhuzamos almasavbomlás többnyire nem 

kívánatos. A frissen kierjedt újbor optimális közeg a tejsavbaktériumok növekedéséhez, 

de a növekedés teljesen száraz borban is lehetséges. 

 Alkoholtartalom: Az Oenococcus oeni törzsek jól szaporodnak a természetes borok 

alkoholtartalmán, de a 12 v/v % felett a gátlás már igen erős, felső határa 14 v/v % 

körül van. 

 Kén-dioxid: A tejsavbaktériumok közül a kénessavra legérzékenyebb az Oenococcus 

oeni. A szabad kénessav már néhány mg/l koncentrációban gátolja a növekedést. Az 

MLF-et meghiúsíthatja, ha a szőlőfeldolgozás során alkalmazott kénezés mértéke 

meghaladja az 50 mg/l-t. 

 Bakteriofágok: Az MLF lezajlását vírusok is meghiúsíthatják. 

 Élesztőgombák anyagcseretermékei: Az élesztők bizonyos anyagcseretermékei az 

alkoholon túlmenően is gátló hatásúak a tejsavbaktériumokra.  
 

 



 

6.4.3 A malolaktikus fermentáció irányítása 

Az almasavbomlást véghezvivő baktériumok származása szerint az almasavbomlás lehet: 

 spontán (baktériumok a bor természetes baktériumflórájából) 

 starterkultúrás (szelektált baktériumtörzsekkel végzett beoltás). 

 

Spontán almasavbomlás 
 

A spontán almasavbomlást az újborban megtalálható, az alkoholos erjedést többnyire igen 

alacsony populációban átvészelő tejsavbaktérium-törzsek végzik. 

A 3,5 pH-értéknél savasabb újborokban az Oenococcus oeni dominál. Ezekben a borokban a 

spontán almasavbomlás minőségi kockázata nem jelentős, 1-3 héten belül zavartalanul végbemegy.  

A spontán MLF meggyorsítható már almasavbomlás alatt álló borral végzett beoltással, de 

ennek hatékonyságához nagyarányú (legalább 100 %-os) házasítás szükséges. A spontán MLF során 

jelenleg legkevésbé kezelhető probléma a fágfertőzés (vírus), de ez ritkán jelentkezik. 

A spontán almasavbomlás minőségi kockázata 3,5 pH felett nagy, mert ezekben a borokban a 

Pediococcus és Lactobacillus fajok előfordulása, sőt dominanciája igen gyakori. 

 

Almasavbontás baktérium starterkultúrákkal 
 

Az almasavbontó starterkultúrák gondosan szelektált Oenococcus oeni törzsek vagy azok 

keverékei. 

A szelektált baktériumtörzsekkel végzett MLF előnyei: 

1. Az almasavbontást ismert technológiai tulajdonságú szelektált törzs végzi. 

2. A nagy sejtszámban bejuttatott starter szaporodási ideje rövid vagy elmarad, így a 

folyamat meggyorsítható. 

3. A starter hatására a káros baktériumok növekedése visszaszorul. 

4. Az MLF lehetővé válik olyan borokban, amelyek eredeti baktériumflórája elpusztult.  

 

 

Az MLF nyomon követése 

 
Az almasavbomlás befejeződése után a borokat azonnal kénezni és hűteni kell, mert a 

megnövekedett pH-jú borokban nő a borbetegségek kockázata. Az MLF kockázatos technológiai 

művelet, hiszen az alacsony kénessav-koncentrációval melegen tartott borban az ecetsav-baktériumok 

és káros tejsavbaktériumok is szaporodhatnak, ezért a folyamatot rendszeres vizsgálatokkal nyomon 

kell követni, és kezdődő rendellenesség esetén erős kénezéssel és hűtéssel meg kell szakítani.  

Fontos megjegyezni, hogy az almasav lebomlása számos bortípusnál nem kívánatos, a 

palackban lezajló MLF pedig kifejezetten káros folyamat. 

 

6.5 ALMASAVBONTÁS ÉLESZTŐGOMBÁKKAL 

 

Az almasav lebontására az alkoholos erjedéssel párhuzamosan kisebb-nagyobb mértékben az 

élesztőgombák is képesek. A S. cerevisiae almasavbontása általában a must almasav-tartalmának 10 – 

20 %-ára korlátozódik, bár a szélső értékeket 3 – 45% között találták. 

Ennél lényegesen jobb almasavbontó aktivitást mutat a Zygosaccharomyces. bailii, a 

Schizosaccharomyces pombe egyes törzsei pedig 100 %-os almasavbontásra képesek. 

Az almasavbontás mechanizmusa a különböző élesztőfajokban alapvetően azonos, de 

lényegesen eltér a malolaktikus fermentáció mechanizmusától. Az élesztőgombák az L-almasavat etil-

alkohollá és szén-dioxiddá erjesztik (lásd következő ábra). A folyamat kulcsenzime az almasavat 



 

oxidatív dekarboxilezéssel piroszőlősavvá alakító enzim, amelyet almasavenzimnek vagy 

malátenzimnek is neveznek. 
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60. kép A maloalkoholos erjedés biokémiai folyamata (Eperjesi et al. nyomán, 1998). 

A képződő piroszőlősav a glikolitikus alkoholos erjedésbe kapcsolódva bomlik tovább alkoholra 

és szén-dioxidra. Az élesztős almasavbontás során nem képződik tejsav, ami egyes bortípusoknál, 

főleg fehérboroknál előnyt jelent a malolaktikus fermentációval szemben, ugyanakkor a testes, érlelt 

vörösborok esetében általában hátrányos. A tejsavképződés hiánya következtében azonos mennyiségű 

almasav maloalkoholos lebontása nagyobb pH-emelkedést eredményez, mint az MLF. A 

maloalkoholos erjedést az alacsony pH és a magasabb SO2-koncentráció nem gátolja, ezért borászati 

alkalmazására régóta folynak kísérletek. 

Jelenleg kísérletek folynak a Schizosaccharomyces pombe borászati alkalmazására és az 

átlagosnál jobb almasavbontó képességű törzsek szelekciójára. 

6.6 A GLICERIN-PIROSZŐLŐSAVAS ERJEDÉS 

Ha megvizsgáljuk az alkoholos erjedés biokémiai reakcióit, szembetűnő, hogy az acetaldehid-

3-foszfát oxidációja megfelelő savvá, illetve az acetaldehid redukciója párhuzamosan folyó 

folyamatok. 

A glikolízis kezdetén a közegben nincs jelen acetaldehid, így a NADH2 (amely a 

glicerinaldehid-3-foszfát oxidációjakor keletkezik) hidrogénjét nem tudja leadni az acetaldehidnek, így 

a glikolízis folyamatossága érdekében más úton kell újraoxidálódnia. 

Az erjedő közegben jelen van a dihidroxi-acetonfoszfát, amely glicerin-3-foszfáttá redukálódik, 

majd egy része hidrolizálódva (foszfatázenzim) glicerinné alakul és kilép a sejtből. 

Tehát az alkoholos erjedés indukciós periódusát – bevezető szakaszát – nevezzük „glicerin-

piroszőlősavas” erjedésnek. 
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61. kép A glicerin-piroszőlősavas erjedés vázlata (Eperjesi et al. nyomán, 1998). 

A NADH2 glicerin képződése közben újra oxidálódik, így nincs akadálya a glikolízis további 

lépéseinek. Miután piroszőlősav és belőle acetaldehid képződött, gyakorlatilag nincs lehetőség a 

közvetlen tejsavvá, illetve alkohollá való redukálódásra, a piroszőlősav és az acetaldehid 

felhalmozódik a közegben. 

Az acetaldehid megjelenése az alkoholos erjedés kezdete, felhalmozódásával párhuzamosan 

egyre inkább átveszi az elektronakceptor szerepét a NAD-koenzimek regenerálásában, így az 

alkoholos erjedés fokozatosan túlsúlyra jut a kezdeti glicerin-piroszőlősavas erjedéssel szemben. 

 

Megjegyzendő: 

 

 A glicerin képződése sokkal nagyobb intenzitású az erjedés induló fázisában. 

 Az acetaldehid és a glicerinaldehid-3-foszfát egyenlő koncentrációja esetén az 

acetaldehid redukálódik gyorsabban. 

 SO2 folyamatos adagolása az acetaldehid megkötése révén növekvő glicerin-

koncentrációt eredményez az erjedő közegben. Ily módon a cukor 25-30%-a glicerinné 

alakítható. (Normál esetben ez 3-8%). 

 Belátható, hogy ez csak az alkoholtermelés rovására valósítható meg, és az élesztő számára 

kevesebb ATP szintézisét teszi lehetővé. 

 

 

Piroszőlősavból származtatható szekunder termékek 

 

 Acetoin (acetilmetil-karbinol): az erjedés kezdetének aerob szakaszában keletkezik két 

molekula piroszőlősav kondenzációjával. 

 Diacetil: szintén az erjedés kezdetén keletkezik az acetoin oxidációjával. 

 2,3, butándiol (butilénglikol): az erjedés anaerob szakaszában keletkezik az acetion 

redukciójával. 

 Almasav (malát): a piroszőlősav oxálecetsavvá karboxileződik, majd az oxálecetsavat az 

élesztők redukálják almasavvá. 



 

 Borostyánkősav: piroszőlősav – oxálecetsav – almasav – fumársav – borostyánkősav 

átalakulás során, vagy két molekula acetil-CoA molekula oxidatív kondenzációjakor 

keletkezik. 

 Citramálsav (metil-almasav): élesztők ecetsav (acetil-CoA) és piroszőlősav kondenzációjával 

állítják elő. 

6.7 ÖSSZEFOGLALÁS 

A jelenlegi leckében a mikroorganizmusokban végbemenő, borászati szempontból legfontosabb 

anyagcsere-folyamatokat foglaltuk össze. Valószínűleg úgy érzik, hogy a jelenlegi lecke a 

legnehezebbek egyike, azonban a leírtak jelentősége óriási. A tananyagban bemutattuk a biológiai 

oxidáció folyamatát, majd összefoglaltuk az erjedési folyamatok jellemzőit. Ezt követően áttekintettük 

az élesztők etanolos erjedését, a homo- és a heterofermentatív tejsavas erjedést, az ecetsavas erjedést, a 

malolaktikus fermentációt és a glicerin-piroszőlősavas erjedést. Akik a témával behatóbban kívánnak 

megismerkedni, azoknak külön szakkönyveket kell kezükbe venniük. Ilyen kiváló munkák, 

amelyekből az oktatási anyagban is merítettünk, az irodalomjegyzékben találhatóak meg. 

Természetesen ezek mellett részletesebb mikrobiális anyagcserét, biokémiai ismereteket taglaló 

szakirodalmak is hasznosak lehetnek a felkészülésben. 
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7. ÉLESZTŐGOMBÁK A BORÁSZATBAN. ÉLESZTŐGOMBÁK SZAPORODÁSI 

DINAMIKÁJA. A BORÁSZATBAN ELŐFORDULÓ ÉLESZTŐGOMBÁK FŐBB 

CSOPORTJAI, JELLEMZÉSÜK. 

7.1 CÉLKITŰZÉS 

A lecke célja az alkoholos erjedés időbeli lefolyásának bemutatása, valamint az abban résztvevő 

élesztőgomba nemzetségek általános jellemzése és a bor előállítás szempontjából való megítélésének 

megismertetése. 

7.2 TARTALOM 

Az érett, nagy cukortartalmú gyümölcsök levének mikrobák által végzett, alkoholt is termelő 

erjesztése évmilliók óta létező természetes folyamat, mely az élesztőgombák természetes életmódja. 

Az ember e jelenséget fordította a hasznára, amikor az összegyűjtött termést edényzetben tárolva bízta 

rájuk a gyümölcsök eltartható, bizonyos értelemben jóval magasabb élvezeti értékű anyaggá való 

átalakítását. Még ma is számos bortermelő támaszkodik a helyi, természetes élesztőközösségre a 

borkészítés során. A borászatok méretével azonban fokozatosan növekszenek a termelési kockázatok, 

valamint egyes különleges minőségű borokat a természetes mikrobiotával nem lehet elérni, ezért egyre 

nagyobb a szerepe az erjedés irányításának. A folyamat szabályozásának egyik legfontosabb eszköze 

az erjedésben résztvevő, változatos anyagcsere-típusú, természetesen előforduló mikrobák 

„lecserélése” ismert tulajdonságokkal rendelkező, a kívánt cél elérését biztosítókkal. Ez leggyakrabban 

az ún. fajélesztős oltással történik. Ennek szakszerű alkalmazásához azonban nélkülözhetetlen ismerni 

az alkoholos erjedés alapvető mikrobiológiai folyamatát és az abban résztvevő mikrobákat. Jelen 

fejezetben ezt a folyamatot ismertetjük részletesen, valamint bemutatjuk, hogy mely élesztőgomba 

fajoknak mi a szerepe benne. 

7.3 TANANYAG KIFEJTÉSE 

A szőlőmust borrá erjedése bonyolult fermentációs folyamat, amelyben nagyszámú élesztőfaj 

vesz részt. A folyamat elején megtalálható élesztőflórában megtalálható szinte valamennyi élesztőfaj 

és törzs, ami előfordul a szőlőn és a feldolgozó üzem eszközein. Az alkoholtartalom növekedése és az 

egyes tápanyagok fogyása azonban hamarosan visszaszorítja a legtöbb élesztő szaporodását, és az 

erjedés végére már szinte teljesen egynemű élesztőpopulációk alakulnak ki, amelyekben elsősorban a 

Saccharomycesek dominálnak. 

 

62. kép Fáziskontraszt mikroszkópos kép az erjedés végéhez közeledő borról: 

A – Saccharomyces borélesztő, B – Brettanomyces vadélesztő, C – Pediococcus 

tejsavbaktérium 



 

A kiindulási populációk összetétele nagyon esetleges, évente változó, ami ellenőrizhetetlenné 

teszi a hatásukat a bor minőségére. Ugyanakkor az erjedési folyamat későbbi fázisaiban domináló 

Saccharomyces törzsek is sokfélék, előfordulásuk az egyes években és mustokban szintén esetleges 

lehet. A nagyrészt vadélesztőkből álló természetes élesztőpopuláció változékonyságából eredő 

bizonytalanságokat igyekeznek a borászok csökkenteni azzal, hogy starterkultúrákkal oltják be a 

mustot vagy a már erjedésben lévő fejlődő bort. Erre a célra napjainkban elsősorban olyan szárított 

élesztőkészítményeket használnak, amelyeket néhány világcég állít elő S. cerevisiae és S. bayanus 

törzsekből. Ezek segítségével gyors és jól irányítható erjedés érhető el. 

7.3.1 Az alkoholos erjedés lefolyása  

A borélesztők nagy cukortartalmú közegekben – így a mustban is – az oxigén jelenlététől 

függetlenül is döntően anaerob anyagcserét folytatnak, azaz alkoholos erjedést végeznek. A borászati 

fermentációkban a körülmények anaerobok, tehát a fermentatív anyagcsere nemcsak dominál, hanem 

kizárólagos. A tiszta tenyészetű élesztők anaerob szaporodása átlagos összetételű mustban 

összességében tipikus mikrobaszaporodás-kinetikát követ, de az egyes részletekben tapasztalhatók 

speciális sajátosságok.  

A legfontosabb – ami egyébként bármely más, mikrobiális anyagcseretermék előállítására 

vonatkozik, hogy a sejtek szaporodásának időbeli lefolyását (kinetikáját) meg kell különböztetni az 

erjedés, esetünkben az alkoholképződésétől. Ezt nemcsak az alkoholtartalom növekedésével, hanem a 

tápanyag (itt a cukortartalom) csökkenésével vagy az erjedés másik főterméke, a szén-dioxid 

képződésével is jellemezhetjük az idő függvényében. E három paraméter között szoros közvetlen 

összefüggés van, egymásból jó közelítéssel számíthatók, és egyaránt alkalmasak az erjedés nyomon 

követésére. Ha bármely fenti paraméter (P) egységnyi idő alatt bekövetkezett változását ábrázoljuk az 

idő függvényében, akkor az ún. sebességi görbékhez jutunk. 
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63. kép A mikrobapopuláció szaporodását leíró általános görbe. 

1. Lag-fázis. A mustba bekerülő élesztő adaptációs periódusa többnyire igen rövid, néhány órára 

tehető. Ez arra utal, hogy az átlagos friss must ideális tápközeg az élesztők számára. E 

szakaszban az adott környezethez való alkalmazkodás megy végbe a sejtekben: a jelen levő 

tápanyagok hasznosításához szükséges génekről mRNS átiratok készülnek, amelyek 

lefordításával létrejövő nagyrészt enzimfehérjék elkezdik a tevékenységüket. Így a korábban 

lag-

fázis 



 

lecsökkent tápanyag-mennyiség miatt alacsony szintre kerülő anyagcsere-aktivitás 

fokozatosan megnő, de a mustban még semmilyen változás nem mérhető. 

2. Exponenciális fázis. Ebben a fázisban valójában három további szakasz különböztethető meg. 

A gyorsulási szakaszban az élesztősejtek osztódása egyre nagyobb sebességgel zajlik, míg 

végül eléri az adott törzsre, hőmérsékletre és tápközegre jellemző maximális értéket. Ettől 

kezdve a szaporodás állandó sebességgel folytatódik, ami a populáció számának exponenciális 

növekedését eredményezi. A szaporodáshoz szükséges energiát kizárólag a glikolízis 

biztosítja, az elektronakceptor szerepét pedig kezdetben a glicererinaldehid-foszfát látja el, 

ezért a növekedéssel közel egy időben megindul a glicerintermelés. Az analitikailag mérhető 

alkoholképződés, széndioxid-képződés a szaporodáshoz képest csak több órás késéssel 

kezdődik, de ezt követően egy ideig arányos az élesztő szaporodásával. Az exponenciális 

szaporodási fázis a teljes erjedési periódushoz viszonyítva rövid, amely időszak alatt 

legfeljebb 3-4 új generáció képződik. Ezt követően a szaporodás egyre csökkenő sebességgel 

folytatódik annak ellenére, hogy a cukortartalom túlnyomó része még az élesztők 

rendelkezésére áll. Ennek oka elsősorban a képződő alkohol toxikus hatása, de egyes 

mustokban a nitrogénforrások kimerülése is hozzájárul. A sejtkoncentráció további 3-4 

generáció után állandósul, azaz a sejtosztódás gyakorlatilag megszűnik. Az erjedés sebessége 

a lassuló szaporodás időszakában még tovább növekszik, és maximális értékét az aktív 

szaporodási szakasz végén, a stacioner fázis előtt éri el.  

3. Stacioner fázis. Az e szakasz elejére elért, állandósult sejtkoncentráció többnyire nem haladja 

meg, legfeljebb éppen eléri a 10
8
 sejt/ml-t. Ettől kezdve élesen elválik a szaporodás és az 

erjedés lefutása, hiszen az előbbi gyakorlatilag megszűnik, az erjedés azonban tovább 

folytatódik. A cukortartalom kb. 50 %-a a stacioner fázisban használódik fel fokozatosan 

lassuló sebességgel, és ennek megfelelően az alkoholképződés, valamint a szén-dioxid-

képződés is fokozatosan lassul. A teljes cikluson belül a stacioner fázis feltűnően hosszú, az 

egész erjesztési periódus több mint felét képviseli. Az erjedés végső szakaszában, kb. 10 v/v% 

alkoholtartalom felett a populáció már lassú pusztulásnak indul, és a cukorfelhasználás, szén-

dioxid-képződés progresszíven csökken. Ezt a szakaszt nevezzük utóerjedésnek, amely 

általában 2-3 napig tart, és ideális esetben a cukor teljes elfogyásához vezet. A must nagy 

sejtkoncentrációjú (10
6
 sejt/ml) mesterséges beoltásával a lag-fázis és az aktív szaporodás 

időtartama lényegesen csökkenthető. 

Az alkoholos erjedés itt vázolt kinetikáját ezen kívül számos környezeti tényező, valamint az 

élesztőtörzsek egyedi tulajdonságai nagymértékben befolyásolják, melyeket a következő leckében 

mutatunk be. 

7.3.2 A borászatban jelentős élesztőgombák 

A mintegy 500 jelenleg ismert élesztőfaj közül száz alatt van azoknak a száma, amelyet 

mustból, borból egyáltalán izoláltak, de ezek közül csak 15-20 fajnak van tényleges gyakorlati 

jelentősége. A borkészítésben hasznos szerepet játszó, ún. borélesztők a Saccharomyces cerevisiae 

fajba tartoznak, annak különböző élettani változatait alkotják. Az egyéb élesztőfajokat a borászatban 

„vadélesztőknek” tekintjük attól függetlenül, hogy szerepük káros, közömbös, vagy éppen hasznos. 

A jó erjesztő képességű élesztők 

Saccharomyces nemzetség 



 

Szűk alapú (kis sarjadzási heget okozó) multilaterális (többféle irányban) sarjadzással 

szaporodó, gömbölyű, ovális vagy hengeresen megnyúlt sejtek. Álhifát ritkán képeznek ugyan, de 

valódi fonál nem fordul elő. A vegetatív sejtek döntően diploidok. A vegetatív sejt közvetlenül alakul 

át tartós falú sporangiummá, amelyben 4 gömbölyű vagy ovális, sima falú spóra képződik. 

 

64. kép Saccharomyces cerevisiae sejtek pásztázó elektronmikroszkópos képen,  

jól látható sarjadzási hegekkel 

 

65. kép Saccharomyces cerevisiae sejtek pásztázó elektronmikroszkópos képen,  

jól látható sarjadzási hegekkel 

Nitrátot nem asszimilálnak. A nemzetségbe tartozik az iparilag legfontosabb a borélesztőket 

magában foglaló Saccharomyces cerevisiae. A szénforrások asszimilációs és erjesztési képessége ezen 

a fajon belül széles skálán változik, és a faj egyéb, technológiai szempontból fontos tulajdonságokban 

(pl. alkoholtolerancia, flokkuláció, hártyaképzés, kénessavtűrés stb.) is nagy változatosságot mutat. 

  



 

Borászati fajélesztők speciális tulajdonságainak és alkalmazási területeinek néhány példája  

Tulajdonság Biokémiai háttér Alkalmazási terület 

Flokkuláció  
speciális sejtfalösszetétel, 

felületi lektinek 
palackos pezsgőerjesztés  

Hidegtűrés  membránlipid-összetétel  hidegerjesztés (12 ·C alatt)  

Almasavbontás  maloalkoholos erjedés  
kemény borok erjesztése, baktériumos 

almasavbontás elősegítése 

Elsődleges aromák 

fe1lárása  

terpén-glikozidok hidrolízise 

(glükozidáz aktivitás) 
illatos fehérborfajták erjesztése  

Hártyaképzés  speciális sejtfal összetétel  biológiai borérlelés  

Killer aktivitás  
duplaszálú RNS-plazmidok, 

toxinképzés 
erjesztés  

14.  

Etilamint, kadaverint és lizint nem asszimilál. Bár számos élettani változatot különböztetnek 

meg, a sejtmagi DNS-homológia alapján a tág értelmezésű S. cerevisiae fajon belül négy önálló faj 

megkülönböztetése indokolt: 

 S. cerevisiae, S. bayanus, S. pastorianus (korábban S. carlsbergensis), S. paradoxus. 

A Saccharomyces nemzetségnek a sensu stricto csoporton kívül további 6 faja van, melyek 

közül borászati jelentőséggel a S. exiguus, a S. kluyveri és a S. unisporus fajok rendelkeznek. 

 

 

Zygosaccharomyces nemzetség 

Multilaterálisán sarjadzó, gömbölyű, ellipszoid vagy hengeres sejtek, amelyek álhifáf 

képezhetnek. A vegetatív sejtek haploidok, a spóraképzést közvetlenül két független sejt konjugációja 

előzi meg. Ritkán heterogám (anyasejt és sarja közötti) konjugáció is előfordul, elsősorban a Z. rouxii 

egyes törzseinél. A konjugált sporangium 1 -4 sima falú spórát tartalmaz, a sporangium fala tarlós. 

Etilamint, kadaverint és lizint minden faj asszimilál, ez képezi elkülönítésük alapját az egyébként 

hasonló Torulaspora fajoktól. Minden faj cukortűrő, de a Z. rouxii cukortűrése kiemelkedő: 60 % 

cukortartalomnál még jól növekszik. A nemzetség nemcsak borászati, hanem élelmiszeripari 

szempontból is jelentős, a nagy cukortartalmú élelmiszerek romlását elsősorban ezek a fajok okozzák. 

Nagy cukortartalmú mustok erjedésének megindításában szerepük pozitív is lehet. A nemzetségnek 

nyolc faja van, amelyek közül borászati szempontból kiemelt jelentőségű a Z. bailii. Ez a faj 

kiemelkedő tartósítószer-rezisztenciát mutat, jól tolerálja a szorbinsavat, a benzoesavat és a Z. 

bisporus fajjal együtt egyike azon kevés élesztőgombáknak, amelyek 1 % ecetsav-koncentrációt is 

elviselnek. A jó tartósítószer-tűrés hátterében egy energiaigényes ki választómechanizmus áll. Az 

ecetsav-toleranciát az identifikálásban felhasználják e két faj elkülönítésére a nemzetség egyéb 

fajaitól. A Z bailii a palackos borok biológiai stabilitását leginkább veszélyeztető élesztőgomba. 

Borászati üzemek szennyező mikroflórájából, valamint palackos borok üledékéből számos esetben 

izolálták. A Z rouxii elsősorban sűrített mustok utóerjedéséért felelős, de szintén szerepet játszik a 

kész borok biológiai instabilitásában. Az aszúsodott szőlő élesztőflórájának domináns fajai között 

szerepel, így az aszúborok erjesztésében részvétele valószínű. 

Schizosaccharomyces nemzetség 

Az előző nemzetségektől rokonságilag távol álló nemzetség, amely egyben a gombák önálló 

alcsaládját is képezi. Vegetatív szaporodása a többi élesztőtől eltérően hasadás, amely valójában 



 

speciális, teljes sejtszélességű sarjadzásnak fogható fel. A hasadó sejtekről a nemzetség 

mikroszkóposán jól felismerhető. Valódi, szeptált hifa is előfordulhat, amely egy sejtmagvú vegetatív 

képletekre, artrospórákra darabolódik. A sejtek alakja gömbölyűtől a hosszan megnyúlt, hengeres 

alakig terjedhet, a végek többnyire kissé szögletesek. A vegetatív fázis döntően haploid, a 

spóraképzést rendszerint izogám konjugáció előzi meg. A spórák száma 2-8, az aszkuszból korán 

kiszabadulhatnak. Nitrátot nem asszimilálnak, a karbamidot bontják (pozitív ureázteszt). 

Tokanyagként keményítőszerű poliszacharidot termelhetnek. A nemzetség négy faja közül borászati 

jelentőségű a Sch. pombe és a Sch. malidevorans. Ezek kénessav tűrése kiemelkedő. A 3,0 alatti pH-

értéket is jól tolerálják. Borászatilag legfontosabb tulajdonságuk az erős almasavbontó képesség, 

anaerob körülmények között az L-almasavat a cukrokkal együtt etil-alkohollá erjesztik. A szőlő 

természetes mikroflórájában „ritka” élesztőknek számítanak, jelentősebb mennyiségben elsősorban 

meleg klímájú borvidékeken és csak egyes évjáratokban találhatók. Lassabb szaporodásuk miatt a 

borélesztőkkel általában nem versenyképesek. Erős kénessavtűrésük következtében azonban az erjedés 

során szelektíven feldúsulhatnak, és az almasav lebontásával a bor túlzott savszegénységét okozhatják, 

gyakran kedvezőtlen aromatermeléssel párosulva. Elsősorban káros mikroorganizmusok, de irányított 

formában almasavbontó képességük technológiai hasznosítása is elképzelhető (lásd 3.4.2. fejezet). 

Apikulátusz élesztők 

A csoport közös morfológiai jellegzetessége a bipoláris vagy unipoláris sarjadzás. A sarjsejtek 

az anyasejt egyik vagy két ellentétes pólusán, de mindig azonos helyen fűződnek. Tenyészetben citrom 

formájú, unipoláris sarjadzás esetén pedig megnyúlt háromszögre emlékeztető, kihegyesedő sejtek 

figyelhetők meg. Erjesztő képes fajok. Borászati szerepük közös vonatkozása, hogy erjedési 

melléktermékeik arányai eltérnek a borélesztőkétől (ecetsav, észterek, magasabbrendű alkoholok, 

karbonil vegyületek). A szőlőbogyó mikrobiotájának tagjai, így részt vesznek a spontán erjedésben. A 

különböző nemzetségek megítélése azonban jelentős eltérő. 

Hanseniaspora és Kloeckera nemzetség 

Szűk alapú, bipoláris sarjadzással szaporodó, citrom formájú sejtek, viszonylag kis ifiére-tűek 

(3.11. ábra). Diploidok. A Hanseniaspora fajok meiospórát képeznek, míg a Kloeckera nemzetség az 

előbbiek imperfekt alakjait tömöríti. A Hanseniaspora fajok kineto-euzigóták, azaz a diploid sejtek 

közvetlenül alakulnak át sporangiummá, amelyben 1-4 gömbölyű, általában karimás, esetleg kalap 

alakú spóra képződik. 

 

66. kép Kloeckera apiculata sejtek fáziskontraszt mikroszkópos képen. 



 

 

67. kép Hanseniaspora uvarium apikulátusz élesztő sejtjei pásztázó 

elektronmikroszkópos képen 

Nitrátot nem asszimilálnak, inozitot és pantoténsavat igényelnek. A borászatban legjelentősebb 

képviselőjük a Hanseniaspora uvarum, illetve imperfekt alakja, a Kloeckera apiculata. A szőlőbogyó 

mikobiotájának (gombaközösségének) domináns élesztői, a spontán erjedést ezek indítják meg. A 

borélesztőknél lényegesen több ecetsavat, valamint illóésztereket termelnek. Mérsékelt az 

alkoholtűrésük (legfeljebb 4-5%), ennek következtében a borélesztők gyorsan visszaszorítják 

növekedésüket, ezért a borok aromáját általában nem befolyásolják károsan, sőt az erjedés gyors 

beindítása miatt szerepűk inkább pozitívnak tekintendő. A nemzetség több más faja is rendszeresen 

kimutatható a szőlőn. 

Brettanomyces és Dekkera nemzetség 

Polárisán sarjadzó, hosszúkás sejtek, amelyek egy része jellegzetesen kihegyesedő, csúcsíves. A 

borászatban elsősorban az imperfekt Brettanomyces fajokat izolálták, amelyek perfekt alakjai a 

Dekkera nemzetségbe tartoznak. Erjesztenek, de erjesztésük eltér a többi élesztőétől, mert azt az 

oxigén stimulálja (Custers-effektus). Az erjedés során nagyon sok ecetsavat képeznek, ezért 

tenyészetük nem pufferolt táptalajban csak rövid életű. 

 

68. kép Brettanomyces sejtek fáziskontraszt mikroszkópos képen. 



 

A Brettanomyces fajok lassú növekedésűek, kénessavra viszonylag érzékenyek, alkoholtűrésük 

azonban igen jó. A borkészítés szinte minden fázisából izolállak Brettanomyces fajokat. Előfordulásuk 

gyakori a virágos borok felületén, és a biológiai érlelésű borok élesztőhártyáiban, de palackos 

borokban is képezhetnek zavarosságot. A pezsgőgyártás korábbi évtizedeiben a pezsgők veszélyes 

romlásokozóinak minősültek. Bár egyes Brettanomyces fajok bizonyos belga, illetve angol sörtípusok 

aromájának kialakításában pozitív szerepet játszanak, a borászatban jelenlétük mindenkor káros, 

elsősorban ecetsavképzésük, másrészt egyéb káros aromaanyagok termelése miatt. Szerepük van az 

egéríznek nevezett borbetegség kialakulásában is. 

Saccharomycodes nemzetség 

Széles alapú bipoláris sarjadzással (sarjhasadással) szaporodó, nagyméretű, megnyúlt citrom 

formájú vagy tekebábura emlékeztető sejtek, amelyek hosszmérete 20-25 µm is lehet. A diploid sejtek 

közvetlenül alakulnak át meiosporangiummá, ebben 4 sima spóra képződik, amelyek csírázáskor 

páronként kopulálnak. A nemzetség egyetlen faja a Saccharomycodes ludvigii. 

 

69. kép Saccharomycodes ludvigii sejtek fáziskontraszt mikroszkópos képen 

 

70. kép Saccharomycodes ludvigii sejtek pásztázó elektronmikroszkópos képen 

Erjesztőképes faj, nitrátot nem asszimilál. Alkoholtoleranciája lényegesen jobb a kis sejtű 

apikulátusz élesztőkénél, egyes törzsei 11-12 % v/v alkoholtartalomig erjesztenek. Kénes-savtűrése 

kiemelkedő. Az erjesztés során sok ecetsavat és acetaldehidet képez. A szőlőn ritkán mutatható ki, 

elsősorban kénessavval tartósított mustokban, illetve rossz higiéniájú pincészetek szennyező 



 

mikrobiotájában fordul elő. Nem gyakori, de súlyos romlásokozó, amely a palackos borok stabilitását 

is veszélyezteti. 

Virágélesztők 

A borászatban virágélesztőknek nevezett fajok közös jellemzője, hogy a levegővel érintkező bor 

felületén hártyát képeznek, és így oxidatív úton a bor számos értékes anyagát metabolizálni képesek. 

Ezeknek a fajoknak a nagy része két nemzetségbe sorolható. Egy részük obligát aerob, de többségük 

gyenge erjesztő képességgel rendelkezik. 

Pichia (és a korábbi Hansenula) nemzetség 

Multilaterális, keskeny alapú sarjadzással szaporodó haploid vagy diploid sejtek. Az 

álfonálképzés gyakori, rendszerint fejlett, elágazó. Ritkán csökevényes valódi fonál is előfordulhat. 

Folyékony tápközegeken a fajok túlnyomó része hártyát képez. A spóraképzés módja változatos; a 

spórák alakja rendszerint kalap, félgömb vagy szaturnoid, de lehet gömb alakú. A meiosporangium 

fala gyorsan elenyészik, így a spórák hamar kiszabadulnak. A nitrát-asszimiláció változó. A 

nemzetségben obligát aerob és erjesztőképes fajok egyaránt megtalálhatók; számos faja közül csak 

néhánynak van borászati jelentősége. 

A nitrát negatív fajok közül szőlőről, borokból gyakran izolálható a P. membranaefaciens, 

melynek különböző törzsei nagy fiziológiai változatosságot mutatnak. Az erjesztőképesség változó, 

egyes törzsek obligát aerobok, mások gyengén erjeszthetik a glükózt, legfeljebb 1-2 v/v% alkoholt 

termelve. Aerob cukorhasznosítási képességük szűk, de jól hasznosítják az etanolt és változóan a 

glicerint, valamint a szerves savakat (citromsav, tejsav, borostyánkősav). Viszonylag sok 

acetaldehidet, ecetsavat és illóésztert képeznek. Oxidatív jellegük ellenére alkoholtűrésük jó, teljes 

szaporodásgátlás általában 12 % alkoholtartalom felett lép fel. A P. membranaefaciens a virágos 

borok élesztőhártyáinak egyik fő alkotója, de palackos borok üledékéből is többször kimutatták. A 

spontán erjedő mustokban is jelen van, sőt az erjedést viszonylag magas populációban átvészelheti. 

Candida nemzetség 

Az ismeretlen ivaros szaporodásit, imperfekt élesztőgombák legnagyobb és leginkább 

heterogén, tényleges rokonsági kapcsolatokat többé-kevésbé nélkülöző, mesterséges nemzetsége. A 

nemzetségbe olyan, multilaterálisán sarjadzó spórátlan fajok tartoznak, amelyek karotinoid 

pigmentanyagokat nem termelnek, továbbá vagy álhifát képeznek, vagy e tulajdonság hiányában inozit 

negatívak. A bor virágélesztői közé tartozik az obligát aerob C. vini, a C. mesenterica, a C. rugosa és a 

C. zeylanoides. 



 

8. A MUSTOK ERJEDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK (ÖKOLÓGIAI 

VONATKOZÁSOK). BORÉLESZTŐK ÉS VADÉLESZTŐK (SPONTÁN ERJEDÉS ÉS 

IRÁNYÍTOTT ERJEDÉS). FAJÉLESZTŐK, STARTERKULTÚRÁK JELENTŐSÉGE. 

KILLER ÉLESZTŐK. MIKROBIOLÓGIAI BORÉRLELÉS, SHERRYZÁLÁS. A 

PEZSGŐGYÁRTÁS MIKROBIOLÓGIÁJA. 

8.1 CÉLKITŰZÉS 

A must kierjedése többlépéses, komplex mikrobiológiai folyamat, amelynek minden egyes 

szakaszában fontos szerepe van a mikrobasejtek fizikai-kémiai környezetének. Az erjedés minőségét 

befolyásoló tényezők és azok kölcsönhatásának ismerete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a folyamatot 

szükség esetén szabályozva, a kívánatos irányban tarthassuk a lehető legjobb minőség elérése 

érdekében. E lecke célja ezen környezeti tényezők bemutatása, valamint az irányításukkal elérhető 

szabályozási lehetőségek, ezzel összefüggésben pedig a speciális erjesztési eljárások megismertetése. 

8.2 TARTALOM 

Az erjedési folyamat aktuális iránya több, egymással is kölcsönhatásban lévő környezeti 

tényező összegzett, eredő hatásának megfelelően alakul. Ezek között a legfontosabb a hőmérséklet, 

ami termodinamikai okból minden kémiai folyamat sebességét meghatározza, és műszakilag is 

hatékonyan szabályozható. A bor jellegét lényegesen befolyásolja a mikrobák számára rendelkezésre 

álló oxigén mennyisége. Az ökológiai viszonyokat leggyakrabban a kénezéssel igyekszünk a kívánt 

irányban tartani. A must mint tápanyagforrás általában nem igényel beavatkozást, de speciális 

technológiák, illetve kedvezőtlen körülmények esetén szükség lehet a módosítására az erjedés 

lefutásában vagy a kierjedt bor minőségében fenyegető rendellenesség megelőzésére. Az erjedés 

menetét és termékeit nagyban befolyásolhatják a mustban eredetileg meglévő, vagy ott mikrobás 

tevékenység útján képződő toxikus anyagok és inhibitorok is.  

8.3 TANANYAG KIFEJTÉSE 

8.3.1 A hőmérséklet mint erjedést befolyásoló tényező 

A hőmérséklet hatása alapvetően két ellentétes irányú folyamatban nyilvánul meg. A 

hőmérséklet emelkedésével bizonyos határig növekszik az élesztő anyagcsere tevékenysége, így a 

szaporodás és az erjedés (alkoholtermelés) sebessége is. A borélesztők szaporodási optimuma 

általában 30-35 C között van. A hőmérséklet emelkedése azonban jelentősen fokozza a képződő 

alkohol élesztősejtekre gyakorolt mérgező hatását, így végül is magasabb hőmérsékleten lényegesen 

csökken a végső sejthozam, és a keletkező alkohol mennyisége is. Az erjedés hőmérsékleti optimumát 

25 C körül lehet megjelölni az erjedési sebességet és az alkoholkihozatalt együttesen értékelve, de 

ettől az értéktől akár lényegesen is eltérhetünk, hogy a kívánt érzékszervi hatást elérhessük, ha ehhez 

kedvezőtlen lenne ez a hőmérséklet. Ugyanis az erjedési hőmérséklet a folyamat érzékszervi hatású 

melléktermékeinek arányaira is döntő hatással van. Általános megfigyelés, hogy a glicerin- és 

illósavképződés fokozódik, az acetaldehid-termelés viszont csökken a hőmérséklet növekedésével. A 

magasabb rendű alkoholok és a butándiol képződése jóval intenzívebb magas hőmérsékleten. Az 

észterek közül a kedvezőtlen etil-acetát, valamint a 2-fenil-etil-acetát mennyisége szintén 

megnövekszik magasabb hőmérsékleten. Az ún. gyümölcsészterek (izoamilacetát, n-hexilacetát) 

képződésének és megőrződésének viszont az alacsonyabb hőmérséklet kedvez. Ezt az önmagában is 

összetett képet tovább bonyolítja az illó észterek magas hőmérsékleten nagyobb párolgásos vesztesége 

mint fizikai tényező. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a különböző borászati követelmények (gyors erjedés, 

magas alkohol-kihozatal, alacsony ecetsavtermelés) hőmérsékleti optimumai nagymértékben eltérnek, 

ráadásul a hőmérséklet változására ellenkezőképpen reagálnak. Az adott pincészet műszaki 

lehetőségeinek leginkább megfelelő hőmérsékletet annak alapján határozhatjuk meg, hogy melyik 

tényezőt tekintjük elsődlegesnek. Az alacsony hőmérséklet és a lassú, egyenletes erjedés kétségkívül 

előnyös a borok aroma-összetétele és az elsődleges aromaanyagok megőrzése szempontjából, ezért az 



 

utóbbi két évtizedben a fehérborok erjesztési hőmérséklete fokozatosan lefelé tolódott, és ma 

többnyire 15-20 C között van, sőt egyre több országban alkalmazzák a 10 C körüli, ún. 

hidegerjesztést. A vörösboroknál annyival bonyolultabb a helyzet, hogy az aromaanyagok megőrzése 

mellett a színt adó anyagok megfelelő kioldódásának szabályozásában is egyre nagyobb szerepet kap a 

hőmérséklet módosítása a héjon erjesztés időtartamának és a termés minőségének függvényében. 

8.3.2 A cukor- és az alkoholtartalom hatása 

A mustban lévő hexózok az erjedés során az élesztő kizárólagos szén- és energiaforrását 

jelentik, ennek ellenére a cukortartalomnak nem csak mint tápanyagnak van jelentősége az erjedés 

lefutásában. Ugyanis a leggyengébb minőségű must is jóval több cukrot tartalmaz, mint amennyi az 

élesztők szaporodásához szükséges. A cukor mennyisége azonban lényegesen meghatározza a sejtek 

számára mérgező alkohol keletkező mennyiségét, és az ozmotikus nyomás alakulásában is szerepe 

van. Mivel e két hatás kombináltan jelentkezik, ezért a cukor és az alkohol hatását együttesen érdemes 

értékelni.  

Bár a borélesztők jól alkalmazkodtak a nagy cukortartalmú közegekhez, szaporodásukat a 

növekvő cukortartalom egyre fokozódó mértékben gátolja. Ennek oka az, hogy a cukorkoncentráció 

növekedésével csökken a közeg vízaktivitása, mert az oldódó cukormolekulák szorosan kötött 

vízburkot vonnak maguk köré, az ezekben lévő vízmolekulákat a sejtek nem tudják kiszakítani, tehát 

csökken a sejtek anyagcseréjéhez, életfolyamataihoz nélkülözhetetlen víz hozzáférhető mennyisége. 

Szélsőséges esetben a sejten kívüli közeg nagy ozmotikus nyomása vizet szív el a sejtekből, ami a 

citoplazma bekoncentrálódását, az enzimes folyamatok lassulását, majd leállását eredményezi. 

Az alkoholt termelő élesztőkben a cukorkoncentráció szaporodásgátló hatása szorosan 

összefügg a belőle képződő alkohol toxikus hatásával is. Ez a hatás már viszonylag alacsony 

cukorkoncentrációnál tapasztalható: S. cerevisiae esetében már 70 g/l cukortartalom képes a 

szaporodási sebességet a lehetséges maximum felére csökkenteni. A szaporodás lassulása miatt a nagy 

cukortartalmú mustokra alacsony maximális élősejtszám és hosszan elhúzódó erjedési folyamat 

jellemző. Az alkohol és a nagy cukorkoncentráció együttes hatása miatt a sejtek pusztulása is korán 

megindul, és az erjedés alacsony alkoholkoncentrációnál elakad. A 250 g/l-nél nagyobb kezdeti 

cukortartalmú mustok általában már nem erjeszthetők ki teljes mértékben, így a cukortartalom 

növekedésével az összes elerjedt cukor és a képződő alkohol mennyisége jelentősen csökken. 

A tokaji aszúborok erjesztése során a nagy cukortartalom és az alkoholtartalom együttes hatása 

fokozottan érvényesül. A speciális technológiából eredően ugyanis ezekben a borokban már az erjedés 

kezdetén jelentős alkoholtartalommal kell számolni, különösen, ha az aszúbogyók áztatását borral 

végzik. A 4-5 puttonyos aszúborokban az erjesztés kezdetén 6-8 v/v% alkoholkoncentráció mellett 

200-250 g/l körüli cukortartalom van jelen. Ez a sajátos összetétel, a botritisz okozta relatív 

tápanyaghiánnyal és gátlóanyagok jelenlétével kombinálódva rendkívül kedvezőtlen környezeti 

feltételeket jelent az élesztőgombák számára, ennél fogva az aszúborok erjedése több hónapig is 

eltarthat.  

8.3.3 Az alkohol hatásmódja  

Az alkohol mérgező hatása számos élettani funkciót befolyásol, gátol. A borélesztők anaerob 

szaporodásával 12 - 14 v/v% alkoholkoncentrációig számolhatunk. Fontos tudni, hogy aerob 

körülmények között ez az érték magasabb, a sherry élesztői pedig még 16% alkoholtartalmú boron is 

aktívak. Az alkohol elsősorban a zsírtartalmú anyagok oldószereként fejt ki sejtkárosító hatást, így a 

legfontosabb behatási pontja a sejtmembrán. A membránlipidek oldásával, a hidrofób láncok egymást 

vonzó hatásának megzavarásával fokozza a membrán átjárhatóságát. Ez elsősorban a szállítási 

feladatokhoz nélkülözhetetlen protongrádienst (a membrán két oldala közti töltéskülönbséget) érinti 

hátrányosan. Az energiaigényes aktív transzporttal a sejten kívülre pumpált protonok könnyedén 

vissza tudnak térni a sejtbe a fellazult szerkezetű membránon keresztül. Ez mindazon 

transzportfolyamatok lassulásához, végül leállásához vezet, amelyek működéséhez nélkülözhetetlen a 

protongrádiens. A fellazult szerkezetű membránon keresztül azután még több alkohol jut a sejt 

belsejébe, ahol a koncentráció növekedése számos enzimfehérje működését gátolja. Ezt még tovább 

fokozza a nagy külső cukortartalom miatti magas ozmózisos nyomás hatására bekövetkező vízvesztés.  



 

A sejtek alkohollal szembeni ellenállóságában kitüntetett szerepe van a sejtmembrán telítetlen 

zsírsav- és szterolkoncentrációjának, ugyanis ezek az anyagok nélkülözhetetlenek a rendezett 

membránszerkezet fenntartásában, ezáltal a zavartalan transzportfolyamatokban. A magas szterol- és 

telítetlen zsírsav-koncentráció csökkenti az alkohol membránt roncsoló, oldó hatását, ezáltal 

lényegesen javítja a sejtek életképességét. Azonban az élesztőgombák szigorúan oxigénmentes 

környezetben nem képesek ezek szintézisére, ezért az erjesztés során a mustba kerülő sejtek eredeti 

szteroltartalma egyre inkább csökken az újabb és újabb sejtgenerációk létrejöttével. Ha a 

szterolkoncentráció a sejt szárazanyag-tartalmának 0,5%-a alá süllyed, a sejtosztódás megáll, 0,3% 

alatt pedig az alkoholtermelés is megszűnik. A szterolkoncentráció megfelelő szinten tartása az 

alkoholos erjedés során elvileg két úton biztosítható. A musthoz adagolt telítetlen zsírsavak (pl. 

oleinsav) vagy ergoszterin, koleszterin szignifikánsan növeli a képződő sejttömeget, és javítja a sejtek 

életben maradását. Ez ugyan gyorsítja a teljes kierjedést, de a tiszta szterolok hozzáadása jelenleg nem 

engedélyezett. Élesztő eredetű anyagok, pl. autolizált élesztő, viszont alkalmazhatók, bár ezek csak 

kisebb arányban tartalmazzák ezeket a vegyületeket. Ennél könnyebben elérhető az alkoholtűrés 

szterolellátottság javításával való fokozása: a szintézishez szükséges mennyiségű oxigén bejuttatásával 

a sejtek elegendő szterolt tudnak termelni. 

8.3.4 Az oxigén erjesztést módosító hatása 

Régi tapasztalat, hogy a levegőztetéssel az erjedés meggyorsítható, jóllehet a fermentatív 

borélesztők szénanyagcseréjéből következően az oxigén jelenléte vagy hiánya energetikai 

szempontból nem befolyásolhatja lényegesen az alkoholos erjedés menetét. Az oxigén pozitív hatása 

elsősorban a szterolok és a telítetlen zsírsavak szintézisén keresztül érvényesül, ami már kismértékű, 

időszakos levegőztetéssel is elérhető. Mivel az oxigén jelenléte számos transzportfolyamatot is érint, 

így a levegőztetés a szaporodási sebességet is növeli, valamint hatással van az erjedési 

melléktermékek arányára is: pl. levegő hatására a glicerintermelés sebessége fokozódik, de végső 

mennyisége csökken, 

A borászatban az erjedés közbeni intenzívebb levegőztetés több okból sem jöhet számításba. Az 

elsődleges aromaanyagok, valamint a színanyagok oxidációja, a káros aerob élesztők és ecetsav-

baktériumok felszaporodásának veszélye, a párolgás miatti jelentős alkohol- és aromaveszteség 

egyértelműen kizárják ezt a lehetőséget. A vörösborkészítés során a hagyományos körfejtéses, illetve 

kevertetéses eljárások biztosítják a zavartalan erjedéshez szükséges kismértékű levegőztetést.  

A fehérbor-készítési technológiák fejlesztése ugyanakkor az oxigén legteljesebb kizárásának 

irányába tolódott az utóbbi két évtizedben. Ez a tendencia, a minél élesebb musttisztítási törekvésekkel 

együtt az egyik fő oka annak, hogy az erjedés elhúzódása vagy idő előtti elakadása az utóbbi években 

egyre gyakoribb problémát jelent a fejlett technikát alkalmazó bortermelő országokban. Az oxigén 

teljes kizárása különösen kedvezőtlen az élesztők tevékenységére akkor, ha a must összetétele nem a 

legkedvezőbb nagy cukortartalom, nitrogénhiány, vitaminhiány miatt. 

A szárított fajélesztő készítmények nagy előnye, hogy aerob szaporításuk következtében igen 

nagy koncentrációban tartalmaznak szterolokat és telítetlen zsírsavakat, így szigorúan oxigénmentes 

környezetbe kerülve lényegesen több tartalékkal rendelkeznek, mint a must természetes eredetű 

élesztői vagy a hagyományos módon előszaporított folyékony anyaélesztő-tenyészetek. 

Kísérleti és üzemi tapasztalatok egyaránt bizonyítják, hogy érett szőlőből származó, jó nitrogén-

ellátottságú, közönséges cukortartalmú mustok szárított élesztővel vagy aerob módon előszaporított 

anyaélesztővel végzett beoltással szigorú anaerobiózisban is teljes mértékben kierjeszthetők. 

Ugyanakkor éretlen, tápanyaghiányos, botritiszes vagy magas cukortartalmú mustok erjesztésénél az 

oxigén teljes kizárása (pl. védőgázas musttisztítás és erjesztés) az erjedés korai elakadásához vezethet. 

Az elhúzódó erjedés gyakran meggyorsítható a must enyhe, időszakos meglevegőztetésével, de a már 

elakadt erjedés ilyen módon általában nem indítható újra, mivel ekkorra az élesztők elpusztulnak az 

alkohol mérgező hatása miatt. 

8.3.5 Nitrogén  

A nitrogén az élesztősejt nedves tömegének mintegy 6 %-át teszi ki, tehát az élesztők 

nitrogénvegyületeket igényelnek a szénforrások után a legnagyobb mennyiségben. A nitrogénfelvétel 

igen gyors az aktív szaporodás fázisában. A stacioner fázisban, amely során a cukortartalom nagyobb 



 

része elerjed, a fehérjeszintézis és a nitrogénfelvétel lényegesen kisebb sebességgel, de folytatódik. 

Bár az élesztősejtek szerkezeti fehérjéi stabilak, számos enzimfehérje pótlására, folyamatos 

szintézisére a nem szaporodó sejtekben is szükség van. Nitrogénhiány szempontjából különösen 

érzékeny a glükózt szállító rendszer, amelynek működése a fehérjeszintézisnek a nitrogén elfogyása 

következtében való leállása után hat óra alatt feleződik a korábban termelt fehérjék „elhasználódása” 

miatt, ezáltal az erjedés fokozatosan leáll.  

A minimálisan szükséges asszimilálható nitrogén mennyisége130-150 mg/l körüli, az optimális 

érték azonban ennél jóval magasabb: 400-500 mg/l között van. Mivel egyes élesztőtörzsek a nitrogént 

hatékonyabban hasznosítják, így az adott törzs esetében a növekvő cukortartalom arányosan, de 

törzsenként eltérő mértékben növeli az egységnyi biomasszára vonatkoztatott nitrogénfelhasználást. 

Tehát a nagy cukortartalmú mustok zavartalan kierjesztéséhez több nitrogén szükséges. 

Általánosságban elmondható, hogy a különféle stresszhatások (pl. hidegerjesztés) megnövelik az 

élesztők fajlagos nitrogénfelhasználását.  

A nitrogéntartalom a szaporodást és az erjesztést eltérő módon és mértékben befolyásolja. A 

szaporodási sebességet és a sejthozamot kb. 400 mg/l koncentrációig növeli, de e feletti mennyiség 

már nem fokozza azt. Ugyanakkor az erjedés sebességét ennek a koncentrációnak a duplája is tovább 

fokozza. Megállapították, hogy a nitrogéntartalom és a teljes erjedési idő között szoros fordított 

összefüggés van. 

A mustok összes nitrogéntartalmát számos tényező befolyásolja: 

 a szőlőfajta, 

 a termőhely, a talaj tápanyag-ellátottsága, 

 az érettségi és egészségi állapot, 

 valamint az évjárat egyaránt hatással vannak rá. 

A must összes nitrogéntartalmából az élesztők számára csak az ammónium-nitrogén, valamint a 

prolin kivételével a szabad aminosavak (és amidjaik) hasznosíthatóak. Bár a mustok összes amino-

nitrogén tartalma általában magas, ennek jelentős része az anaerob körülmények között nem 

hasznosítható prolinból származik. A szőlőfajták prolintartalmában nagyságrendi eltérés lehet: míg 

egyes fajtáknál a prolin az összes aminosav 10%-át sem teszi ki, addig pl. a Chardonnay, a Sauvignon 

blanc, a Merlot, a Cabernet sauvignon mustokban 50-90% között lehet. Ezért rendkívül fontos, hogy 

az asszimilálható nitrogéntartalom számításakor a prolin nitrogént ne vegyük figyelembe. Az egyéb 

aminosavakat a borélesztők meghatározott sorrendben preferálják, különösen akkor, ha a tápközegben 

egyidejűleg ammónia is jelen van, amelyet az aminosavak túlnyomó többségével szemben előnyben 

részesítenek. A must fő aminosavai közül az élesztők gyorsan felveszik az arginint, a glutamint, a 

treonint, szerint és az aszparaginsavat, de gyengébben hasznosítják pl. az alanint, a glutaminsavat. Az 

erjedés optimális nitrogénszükségletét a mustok nagy hányada nem tudja biztosítani, sőt gyakran még 

a minimálisan szükséges 150 mg/l asszimilálható nitrogén sem áll rendelkezésre. A nitrogénhiányt 

tovább fokozhatja az éles musttisztítás, valamint a különféle mustkezelő szerek alkalmazása. Ennek 

következtében nagyon valószínű, hogy az alkoholos erjedés elakadásában a teljes oxigénhiány mellett 

a mustok nitrogénszegénysége is gyakran szerepet játszik. 

A nitrogénhiánynak még egy súlyos következménye van: szignifikánsan megnövekszik a 

borélesztők kénhidrogén-termelése. A nitrogénhiány miatt nem jön létre a kéntartalmú aminosavak N-

tartalmú váza, amelyekbe az ettől függetlenül képződő szulfidcsoport beépülhetne. A szulfátredukció 

köztes termékeként keletkező kénhidrogén ilyenkor a mustba kerül, és súlyos erjedési hibát okoz.  
 

A nitrogénpótlás lehetőségei 
 

A must nitrogéntartalmának megnövelésére világszerte engedélyezettek és széles körben 

alkalmazottak különböző ammóniumsók (főleg a diammónium-foszfát), valamint a szerves 

nitrogénvegyületekben gazdag élesztőautolizátumok. A diammónium-foszfát adagolását Európában 64 

mg/l nitrogénkiegészítésnek megfelelő maximális mennyiségben engedélyezik. Ennek során nagy 

jelentősége van az időzítésnek. Az optimális idő az erjedés beindulása utáni egy-két napon belül van, 

de mivel a nitrogénadagolás hirtelen megnöveli az erjedési sebességet, az egyenletesebb erjedés 



 

(kisebb kezdeti hőképződés) érdekében a stacioner fázis kezdete körüli időszakig elhalasztható. A 

cukortartalom kb. felének elerjedése után, az elhúzódóvá vált erjedés periódusában, az eredeti 

erjesztési aktivitás nitrogénpótlással már nem állítható vissza a sejtszám csökkenése miatt. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a nitrogénnek az erjedésre és borminőségre gyakorolt sokoldalú szerepe 

miatt a nitrogéntartalom optimalizálásához szükség lenne a must asszimilálható nitrogéntartalmának 

rutinszerű, mennyiségi analízisére, ami azonban ma még nagyon kevés borászati üzemben valósítható 

meg.  

8.3.6 Az erjedést befolyásoló egyéb anyagok 

Kénessav  

A korszerű borászati technológiában a kénessavat az erjedést megelőző technológiai lépésekben 

széles körben alkalmazzák antioxidáns, illetve antiszeptikus hatása miatt, ezért az erjesztés alatt a must 

az esetek többségében kénessavat tartalmaz. A fermentatív élesztők általában jó kénessav-toleranciát 

mutatnak, mivel a cukorbontás során termelt acetaldehid a kénessavat már a sejten belül megköti, a 

képződött addíciós vegyület pedig kiválasztódik. A must kénezése 100 mg/l-ig nincs lényeges hatással 

a borélesztők erjesztésére, 200 mg/l adagolás már nagymértékben megnöveli a lag-fázis hosszát, 400 

mg/l adagolásnál pedig teljes erjedésgátlás következhet be. Ha az erjedés egyszer beindult, az 

acetaldehid detoxifikáló hatása miatt az erjedési sebességre a kénessav koncentrációnak gyakorlatilag 

nincs hatása. A must vadélesztőinek többsége a kénessavra lényegesen érzékenyebb a borélesztőknél, 

de egyes fajok (Sch. pombe, Saccharomycodes ludwigii) kiemelkedően rezisztensek, ezért túlkénezett 

mustokban feldúsulhatnak. 

Növekedési faktorok  

A borélesztők képesek szintetizálni a növekedéshez szükséges vitaminok többségét, de előnyös 

számukra, ha ezt a tápközegből készen felvehetik. Az egészséges mustok az élesztők számára bőséges 

vitaminforrást jelentenek, vitaminhiányból eredő erjedésgátlás csak botritiszes mustok erjesztésénél, 

valamint áterjesztés során jelentkezhet, egyéb gátló tényezőkkel kombinálódva. A vitaminok közül ki 

kell emelni a tiamint, amelyet a borélesztők is nagy mennyiségben felhalmoznak, a sejten belüli 

koncentráció tízezerszerese is lehet a külső koncentrációnak. A tiamin (pirofoszfát formájában) az 

erjedés, valamint a bioszintézisek során több enzim (pl. piroszőlősav-dekarboxiláz, 2-ketoglutársav-

dekarboxiláz) működéséhez nélkülözhetetlen, hiányában a szubsztrátul szolgáló megfelelő ketosavak 

mennyisége feldúsul a mustban. Mivel a ketosavak a kénessavat erősen megkötik, az erjedés során 

képződésük visszaszorítására kell törekedni. Ezért a botritiszes, tiaminhiányos mustoknál széles 

körben alkalmaznak mesterséges tiamin kiegészítést (tiamin-hidroklorid formájában), amire a magyar 

bortörvény is lehetőséget nyújt. Egészséges mustoknál ez a beavatkozás szükségtelen, és nem jár 

lényeges eredménnyel.  

A telítetlen zsírsavak és az ergoszteril fontos növekedési faktora az anaerob erjesztésnek. A 

jelentőségüket az alkoholtűréssel összefüggésben mutattuk be.  

Üledék (szediment) anyagok  

Az egészséges mustok zavarosító anyagai (héjrészek, növényi rostok, talajrészecskék) az 

élesztők számára egyértelműen hasznosak. 

 Egyrészt felületükön megkötnek számos fentebb említett tápanyagot és növekedési faktort 

(beleértve az oxigént is), amelyek az erjedés előrehaladtával folyamatosan a mustba 

oldódnak, 

 másrészt nagy felületük és elektromos töltésük következtében sokféle erjedésgátló anyag 

(mikrobás metabolitok, növényvédőszer-maradványok) megkötésére is képesek.  

A musttisztítás előnyeinek és hátrányainak mérlegeléséhez tudni kell, hogy az oldhatatlan 

szediment anyagokat tartalmazó must erjedése lényegesen gyorsabb, ugyanakkor több magasabb rendű 

alkohol képződik. Technológiai és minőségi szempontok (lassabb erjedés, tisztább illat, elsődleges és 

erjedési aromaanyagok jobb megőrzése) alapján ma a must minél hatékonyabb tisztítását célozzák 

meg a fehérbor-készítésben. A túlzott musttisztítás oka lehet az erjedés elhúzódásának, elakadásának. 

Permetezőszer-maradványok  



 

A szőlővédelemben használt gombaölő szerek az élesztőgombákra is többé-kevésbé mérgezőek, 

így az előírt várakozási időn belül végzett szüret azzal az eredménnyel járhat, hogy az erjedés nem 

indul be. A szermaradványok nemcsak a must endogén élesztőflóráját, hanem a beoltott fajélesztőt is 

gátolják vagy elpusztíthatják, ugyanakkor a baktériumokra nem, vagy sokkal kevésbé hatásosak, ami 

hibás erjedést okozhat. A szermaradványok a mustból bentonitos kezeléssel, valamint adszorbensekkel 

(pl. aktív szén) viszonylag hatékonyan eltávolíthatók, de a nyomokban visszamaradó komponensek 

érzékszervi minőségi problémákat okozhatnak, valamint egészségügyi kockázatot is hordoznak, ezért 

egyre több szermaradványt szigorú határértékekhez kötnek mind a hazai, mind a nemzetközi hatósági 

minőségellenőrzésben.  

Mikrobás anyagcseretermékek és toxinok 

Az ecetsav-baktériumok és a borélesztők antagonizmusa régóta ismert, és mindenekelőtt az 

ecetsav szaporodásgátló hatására vezethető vissza. A kismolekulájú, disszociálatlan ecetsav szabad 

diffúzióval átjut a sejtmembránon, és a sejten belüli magasabb pH-értéken disszociálva a citoplazma 

pH-jának jelentős csökkenését eredményezi. Teljes szaporodásgátlást törzstől függően 6-8 g/l ecetsav 

eredményez. Egyes vadélesztők (pl. P. membranaefaciens, Zyg. bailii, Schiz. pombe) kiemelkedő 

ecetsav-toleranciával rendelkeznek, így a nagyobb ecetsavtartalmú mustokban szelektíven 

felszaporodhatnak a borélesztők mellett. A botritiszes szőlők mustjában nem ritka az 1 g/l körüli 

ecetsavtartalom, ami (főként egyéb gátló tényezőkkel kölcsönhatásban) az erjedés elakadását 

okozhatja. Az ecetsav a mustban vadélesztős tevékenység eredményeként is feldúsulhat 

(Brettanomyces, Saccharomycodes fajok).  

A közepes szénláncú (C6-C10) zsírsavak az erjedés melléktermékeként képződnek, de magukra 

az élesztőkre is mérgezőek, ezért az erjedés elakadását okozhatják. Általánosságban megállapítható, 

hogy a borélesztők zsírsavakkal szembeni érzékenysége törzsenként változó, az általuk termelt 

mennyiségeket pedig számos tényező (szőlőfajta, erjedési hőmérséklet, szediment anyagok jelenléte) 

befolyásolja. Az élesen tisztított mustokban, más hatásokkal kombinálódva, az erjedés elakadásának 

egyik oka lehet ezeknek a vegyületeknek a feldúsulása. Eltávolításukra mesterségesen adagolt 

adszorbensekkel (pl. cellulózpor, élesztőhéj) érdemes próbálkozni. 

Egyes élesztőtörzsek olyan toxint termelnek, amellyel képesek más (többnyire azonos fajba 

tartozó) élesztőtörzseket elpusztítani. Az ilyen törzseket killer élesztőknek nevezzük. A killer 

tulajdonságot először a S. cerevisiae-ben mutatták ki, de számos más élesztőnemzetségben (pl. 

Candida, Hansenula, Pichia, Kluyveromyces. Kloeckera, Hanseniaspora) találtak killer törzseket. A 

különböző fajok killer toxinjai eltérőek, és a tulajdonság genetikai háttere is különbözik a fajok között. 

Maga a toxin fehérje vagy glikoprotein típusú vegyület, ami az arra érzékeny sejt falához kötődve a 

sejtmembránt letálisan károsítja. Egy fajon belül többféle killer rendszer is működhet. 

A killer tulajdonságú borélesztők az azonos fajba tartozó, a toxinra érzékeny törzseket pusztítják 

el. A nem Saccharomyces fajok killer toxinjai általában szélesebb hatásspektrumúak, és közülük 

egyesek a S. cerevisiae-re is toxikusak. A musterjesztésben elsősorban a S. cerevisiae K2 típusú 

toxinjának van jelentősége, amely alacsony pH-értéken is hatásos. A killer tulajdonság a borélesztők 

között viszonylag elterjedt. A K2 killerek aránya borvidékenként egy országon belül is nagy szóródást 

mutat, és 0-90 % között változhat. Azonban még ma sem teljesen tisztázott, hogy borászati 

körülmények között a toxin milyen koncentrációban termelődik, illetve fejt ki lényeges hatást. A toxin 

termelésére, hatékonyságára és stabilitására jelentős hatást gyakorol számos környezeti tényező (pl. 

mustösszetétel, pH, alkoholtartalom, hőmérséklet), amelyek még nagyrészt feltáratlanok. 

8.3.7 A spontán erjedés  

A spontán erjedés során a must erjesztését a szőlőn eredetileg megtalálható, valamint a mustba a 

feldolgozás során véletlenszerűen bekerülő élesztőgombák együttesen végzik. E heterogén 

populációban a különböző fajok és törzsek oxigén- és tápanyagigényük, erjesztési képességük és nem 

utolsósorban alkoholtoleranciájuk függvényében váltják egymást az erjedés előrehaladtával. 
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71. kép Az egyes mikrobacsoportok csíraszámának alakulása a borkészítés folyamán 

Az ép, egészséges szőlőbogyón 10
3
-10

5
 sejt/g nagyságrendű vegyes élesztőpopuláció található, 

amelyet kizárólag vagy túlnyomórészt nem Saccharomyces fajok, tehát vadélesztők alkotnak. Ezen 

belül a Kloeckera fajok (elsősorban a K. apiculata) és teleomorf változataik, a Hanseniaspora fajok 

dominálnak. Gyakran fordulnak elő különböző Candida fajok (főleg a C. pulcherrima. C. stellata), 

valamint kisebb mennyiségben Pichia, Kluyveromyces, Rhodotorula és Cryptococcus fajok. Régebben 

a S. cerevisiae különböző változatait is a szőlőbogyó domináns élesztői közé sorolták, de az utóbbi 

évek vizsgálatai azt mutatják, hogy a S. cerevisiae a szőlőbogyón csak jelentéktelen mennyiségben 

található, ami nem haladja meg az 50 sejt/g értéket, de ennél lényegesen alacsonyabb is lehet. A szőlő 

gombás fertőzöttsége az élesztőbiotát jelentősen módosítja. A szürkerothadásos szőlőn a Kloeckera 

fajok visszaszorulnak, és a C. stellata válik dominánssá. Az aszúsodott szőlőn hasonlóképpen a C. 

stellata dominál egyéb cukortűrő fajok mellett, a Kloeckera populáció itt is visszaszorul. Az 

egészséges szőlő mustjában a vegyes élesztőflórában mennyiségileg domináns és viszonylag jó 

erjesztőképességű Kloeckera, illetve Hanseniaspora fajok indítják meg az erjedést, az egyéb fajok 

többsége (alkoholtoleranciájától függően) néhány óra vagy néhány nap alatt elpusztul. A spontán 

erjedés általánosított populációdinamikája szerint az átlagos összetételű egészséges mustokban a kis 

sejtű apikulátusz élesztők 4-5 % alkoholtartalom között gyors pusztulásnak indulnak, és a vezető 

szerepet az igen kis sejtszámról időközben felszaporodó S. cerevisiae-nek. 

 

Analitikailag kimutatható különbségeket elsősorban a borok esetleges maradék 

cukortartalmában, valamint a másodlagos erjedési termékek (glicerin, acetaldehid, illó észterek, 

magasabb rendű alkoholok) arányaiban találtak, amelyek mennyisége a spontán erjedéssel készült 

borokban általában magasabb. A borok érzékszervi minősége alapján azonban a spontán erjedés 

általánosságban, kategorikusan nem minősíthető hátrányosnak a fajélesztős erjesztéssel szemben, sőt 
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számos vélemény szerint a spontán erjesztett borokat (egészséges erjedésmenet esetén) gazdagabb 

aromakomplexitás jellemzi, mint a tiszta tenyészettel erjesztetteket.  

A spontán erjedés hátránya a fajélesztős erjesztéssel szemben abban jelenik meg, hogy spontán 

erjedéskor számos, általunk nem befolyásolható tényezőtől függ az induló élesztőközösség 

fajösszetétele és az adott minőségű szőlőnek kevésbé megfelelő összetétel esetén megnövekszik a 

hibás, illetve elakadó erjedés veszélye. 

8.3.8 Borászati fajélesztők iránti elvárások 

A borászati fajélesztők vagy élesztő-starterkultúrák különböző S. cerevisiae törzsek egy sejtből 

indított, tehát genetikailag azonos sejtekből álló tenyészetei. A starterek kifejlesztése során különböző 

borvidékek mustjaiból, boraiból származó élesztőizolátumokat vizsgálnak meg több borászati jellemző 

szempontjából, és a legjobb tulajdonságokkal rendelkezőket választják ki kereskedelemben kapható 

élesztőkészítmény gyártására. Ezek a kultúrák a mustba oltva gyorsan és biztonságosan véghezviszik 

az alkoholos erjedést, tehát az irányított erjesztés alapvető eszközei. Ezeket a borászati fajélesztőket 

szinte kizárólag fagyasztva szárított formában forgalmazzák, és a különböző starterkultúra-gyártó 

cégek óriási törzsválasztékot kínálnak, melyből nem is kis gond, hogy az adott borászati célnak 

leginkább megfelelőt kiválasszuk. A starterkultúrák választékának bővülésével ma már kereskedelmi 

forgalomban vannak olyan törzsek, amelyek a fenti általános kritériumok mellett, esetleg némelyik 

rovására, különleges technológiai igényeket is kielégítenek. A speciális alkalmazási területek gyakran 

több különleges tulajdonság kombinációját követelik meg, pl. a biológiai borérlelésnél a hártyaképzési 

képesség mellett a törzsnek kiemelkedő alkoholtoleranciával is rendelkeznie kell. A jó fajélesztőkkel 

szembeni általános és hagyományos elvárásokat az alábbiakban lehet összegezni: 

- gyors erjedés, magas alkoholkihozatallal, 

- jó alkoholtolerancia, 

- jó kénessav-tolerancia, 

- mérsékelt habképzés, 

- tömör üledék képzése, 

- kis illósavtermelés, 

- kis acetaldehid-termelés, 

- minimális kénhidrogén-termelés, 

- kis karbamidképzés, 

- neutrális erjedési aromaképzés. 

A legutolsó szempont azért érdekes, mert bár egyes szőlőfajtáknál az élesztőtörzseknek valóban 

nincs kimutatható hatása a bor karakterére, más fajtáknál viszont a hatásuk nagyon jelentős.  

8.3.9 A fajélesztők alkalmazása  

A fajélesztő alkalmazása önmagában nem elegendő feltétele a jó minőségű borok készítésének, 

de nagymértékben növekszik általa az erjedés biztonsága, irányíthatósága. A fajélesztős beoltásra 

okvetlenül szükség van a következő esetekben:  

- Túltisztított (pl. derített, centrifugált, flotált vagy hosszú ideig hidegen ülepített) mustok 

erjesztésénél, mert ilyenkor az erjedést gyorsan megindító vadélesztők száma alacsony.  

- Penészes mustok erjesztésénél, amelyek mindig tápanyaghiányosak, gátlóanyagokat 

tartalmazhatnak, valamint ecetsav-baktériumos szennyezettségük magas. Ha a penészes 



 

mustot nagy kénessavadaggal kezelték, akkor a vadélesztők kipusztulása is indokolja a 

beoltást.  

- Hidegen (15 C alatt) vezetett erjesztés során, mert a borélesztők felszaporodása nagyon 

elhúzódik.  

- Túlérett szőlőből származó, nagy cukortartalmú mustok erjesztésénél, a minél tökéletesebb 

(száraz borok készítésénél a teljes) kierjedés érdekében.  

- Pasztőrözött must, illetve melegítéses eljárással nyert vörös must erjesztésénél, az élesztőflóra 

teljes hiánya miatt.  

- Erjedésben megakadt vagy hibás borok áterjesztésénél, amelyhez alkoholtoleráns törzsek 

szükségesek.  

- Pezsgőerjesztésnél, speciális starterkultúrák alkalmazásával.  

- Az élesztőhártya alatti borérlelésnél (egyes különleges borvidékek kivételével), speciális 

starterkultúrákkal.  

A szárított fajélesztő-készítmények felhasználása rendkívül egyszerű: a felhasználás előtt 

legalább 10-15 percre meleg vízbe kell keverni a porszerű anyagot rehidratálás, a sejtek 

víztartalmának helyreállítása céljából. A rehidratálás hőmérséklete döntő hatású a sejtek 

életképességére: a folyamat ugyan gyorsabb magasabb hőmérsékleten, de ez már káros, sejtpusztító 

hatású, ezért a gyakorlatban javasolt érték 35-40 C. Alacsonyabb hőmérsékleten a rehidratálás 

hatásfoka fokozatosan romlik, a sejtek sok értékes kismolekulájú sejtalkotót veszítenek. Átlagos 

technológiai körülmények esetén 10 g/hl-es beoltási dózis javasolt, ami tehát kb. 1-2 x 10
6
 sejt/ml 

kezdeti koncentrációt biztosít a mustban. Ez a populáció nagyon rövid, gyakran nem is mérhető 

adaptációs periódus után növekedésnek indul, és 2-3 napon belül 10
8
 sejt/ml nagyságrend körül 

állandósul. Alacsonyabb sejtkoncentrációval végzett beoltás esetén a növekedés hasonló kinetika 

szerint zajlik, és azonos szinten állandósul, de a stacioner fázis elérése természetesen később 

következik be. Az induló sejtkoncentráció nagysága jelentősen befolyásolja az erjedés kezdeti 

sebességét, de az utóerjedés szakaszában ez a különbség már kiegyenlítődik.  

A fajélesztős musterjesztés a borászatban akkor sem tekinthető szigorú értelemben tiszta 

tenyészetű erjedésnek, ha a beoltás tisztított, csíraszegény mustba történt. Az utóbbi évek vizsgálatai, 

amelyeket genetikailag markerezett starterkultúrákkal végeztek, azt mutatják, hogy a korábbi 

vélekedéssel ellentétben a beoltott törzs nem feltétlenül dominál az erjedés végén az egyéb 

Saccharomyces törzseken. Ezt a megfigyelést a molekuláris identifikálási módszerek terjedésével 

egyre többen megerősítik.  

8.3.10 Biológiai borérlelés hártyaképző élesztőgombákkal  

Egyes likőrborok és borkülönlegességek készítésében kiemelt szerepe van a hártyaképző 

borélesztők aerob anyagcsere-tevékenységének. Ezeket az élesztőket élesen el kell különíteni a 

borbetegséget okozó hártyaképző vadélesztőktől, vagyis virágélesztőktől. Az élesztőhártya alatt érlelt 

borok leghíresebb típusait a spanyol sherry borok egyes változatai (manzanilla, fino, amontillado), 

valamint a világ más országaiban hasonló technológiával készült sherry jellegű borok képviselik, 

amelyeket ,flor"-sherry néven különböztetnek meg a csak kémiai érleléssel készített sherry típusoktól. 

Az élesztőhártya alatti borérlelésnek ezen kívül szerepe van „vin jaune”, valamint esetenként a tokaji 

száraz szamorodni készítésében is.  

A hártyaképző borélesztők a S. cerevisiae különböző fiziológiai változataihoz tartozó, speciális 

tulajdonságú törzsek. Jó erjesztő képességű, kiemelkedő alkoholtűrésű élesztők, amelyek a must 

kierjesztése után, vagy közvetlenül a borba oltva képesek a bor felszínén növekedni és ott összefüggő 

biofilmet képezni. Ez a képességük lehetővé teszi, hogy a levegővel közvetlenül érintkezve aerob 

anyagcserét folytassanak, és ez által a cukormentes borokon is növekedjenek. A felszíni növekedést a 



 

speciális, hidrofób sejtfelszín teszi lehetővé, amely elősegíti a sejtek összetapadását és a folyadékban 

lévő gázbuborékok adszorpcióját, vagyis a flotáció elvén a felszínre emelkedést. A hártyafejlődés 

pontszerű szigetek megjelenésével kezdődik, majd a szigetek fokozatosan növekedve összefüggő, 

fehér színű filmet alkotnak. Az élesztőhártya tovább fejlődve egyre vastagodik, ráncosodik, színe 

pedig a cserzőanyagok adszorpciója, valamint a sejtek egy részének pusztulása következtében 

sötétedik. Az élesztőhártyából mechanikai sérülés következtében leszakadozó részek a hordó aljára 

ülepedve elpusztulnak, majd autolizálódnak, miközben tápanyagokat juttatnak vissza a borba. 

A hártyafejlődés irányításának fontos eszközét képezi a bor időszakos cseréje az élesztőhártya 

alatt, amellyel az élesztők állandó tápanyag-ellátottságát biztosítják. A bor fokozatos cseréjének 

klasszikus technikai megoldása az ún. szolera rendszer, melyben a bor három vagy négy egymásra 

helyezett hordósoron keresztül félfolyamatos rendszerben lefelé haladva egyre érettebb stádiumba 

kerül. A szolerában a hártya alatt lévő bor részleges cseréjét évente két-három alkalommal végzik, egy 

alkalommal a hordók tartalmának negyedét cserélik ki egy fokozattal fiatalabb borra. Kisebb 

üzemekben szakaszos rendszerű sherryzálást is végeznek, ilyenkor a bort a megfelelő érettség 

elérésekor teljes egészében lefejtik a hártya alól.  

Az élesztők oxidatív úton a bor számos szerves vegyületét képesek szén- és energiaforrásként 

hasznosítani. Az élesztőhártya növekedése mindezeknek a vegyületeknek a jelentős csökkenését 

okozza a borban, ugyanakkor a képződő anyagcseretermékek az eredeti borjelleg gyökeres 

megváltozását, új típusú aroma kialakulását eredményezik. 

A boron fejlődő élesztőhártya legfontosabb tápanyaga az etilalkohol. Az élesztők az alkoholt 

acetaldehiden keresztül ecetsavvá oxidálják, ami acetát formájában a citromsav ciklusba lép és részben 

széndioxiddá és vízzé oxidálódik ATP-képződés mellett, részben pedig sejttömeg képződésre 

hasznosul. Génszabályozási okokból jelentősebb hártyaképződés édes borokban csak a maradék 

cukortartalom kierjedése után megy végbe. Sherryzáláshoz a bornak száraznak kell lennie, 

cukortartalma nem haladhatja meg az 5 g/l-t.  

Az alkohol biológiai oxidációja során köztes termékként acetaldehid keletkezik, melynek egy 

része kilép a sejtből, és a borban felhalmozódik. Az acetaldehid nagyon fontos aromakomponense a 

sherry típusú boroknak, és képződése egyben az élesztőhártya fiziológiai aktivitását is jól jellemzi. Az 

ún. sherry karakter kialakulásához általában 200-300 mg/l acetaldehid tartalom szükséges, de egyes 

sherry borokban az aldehidtartalom az 500 mg/l-t is meghaladhatja.  

Aerob körülmények között a hártyaképző borélesztők a bor szerves savait is hasznosítják légzési 

szubsztrátumként, illetve bioszintézisek alapanyagaként. Az ecetsavtartalom csökkenése elérheti a 70-

90 %-ot. Jelentősen csökken az almasav, tejsav és citromsav mennyisége is.  

A fenti változások következtében a bor extrakttartalma jelentősen csökken, a flor-sherry borok 

tehát vékony, elegáns, lágy karakterű borok, melyek értékét a különleges aroma-összetétel adja. 

8.3.11 A pezsgőgyártás mikrobiológiája 

A pezsgőkészítés a megfelelő alapbor előállításával kezdődik, melynél a termőtáj, a szőlőfajta, a 

szüreti időpont, a megfelelő feldolgozási technológia megválasztásán kívül mikrobiológiai 

szempontból igen fontos a musttisztítás, továbbá az alacsony hőmérsékleten fajélesztővel történő 

erjesztés. Lényeges a bor csíramentesítése a második erjedésre történő letöltés előtt, hogy az a 

pezsgőerjesztés szempontjából idegen élesztőt, illetve baktériumot ne tartalmazzon. Két alapvető 

módja van a pezsgőkészítésnek, melyek során a lezajló folyamatok mikrobiológiailag is különböznek 

egymástól: a palackos erjesztésű, ill. a tankpezsgő készítés. E fejezetben a pezsgőgyártás technológiai 

lépéseit ismertnek feltételezzük, így csak a mikrobiológiai hátterüket tárgyaljuk. 

A palackos erjesztésű pezsgőgyártás 

A kész pezsgő minősége szempontjából fontos, hogy a nyerspezsgő az élesztőüledékkel 

legalább 1 évig érintkezzék. Ekkor játszódnak le azok a folyamatok, amelyek eredményeként a 

jellemző illat- és zamatanyagok kialakulnak. A palackos erjesztés alatt az élő és holt élesztőszám, 

illetve az autolízis következtében bekövetkező változások igen jelentősek, ugyanis egy 0,75 literes 

palackban a második erjesztést átlagosan 10
10

 db élesztősejt végzi, és a 4-6 hétig tartó főerjedés után a 

szárazanyag-tartalom értéke a maximális 20-50 %-ára csökken. A főerjedés után tehát az élesztősejtek 

nemcsak elpusztulnak, hanem autolízis következtében szét is esnek, miközben értékes anyagaik 

kerülnek át a pezsgőbe. A főerjedés alatt a töltőbor összes nitrogéntartalmának 70-80 mg/l-es 



 

csökkenését követően a 9-13 hónapos élesztőüledéken történő tartás alatt 10-30 %-os mértékben ismét 

megnő nitrogéntartalom. A gyakoribb felrázással a növekedés sokkal nagyobb mértékű, ugyanis a 

mechanikai keverő hatás elősegíti a sejtek szétesését és anyagaik kioldódását. 

A degorzsált, készpezsgőben 10
3
–10

5
 db/l élő élesztősejt is lehet, miközben a pezsgő tiszta és 

stabil. Enyhén poros készpezsgőben az élőcsíraszám 10
6
 db/l érték feletti is lehet. Ez azonban csak 

pezsgőélesztőre érvényes, amelyek szaporodása a készpezsgő alkohol- és szén-dioxid-tartalma, 

alacsony redox szintje miatt korlátozott. Vadélesztők (főként Brettanomyces fajok) polimorfizmusuk, 

jobb alkalmazkodóképességük miatt 3-6 hét alatt tízszeres, 10
7 

db/l érték feletti csíraszámot is 

elérhetnek, ami nagymértékű, biológiai eredetű zavarosodást okoz. A tejsavbaktériumok jelenlétével is 

számolni kell a palackos erjesztés alatt: a borban előforduló Lactobacillus és Leuconostoc 

nemzetséghez tartozók mutathatóak ki a rázás után a tiszta pezsgőből, a palack falán képződött 

lerakódásból („maszkból"), a készpezsgőből, de a tirázslikőrből is. A készpezsgőben 

tejsavbaktériumok által okozott biológiai zavarosodás nem jellemző. 

A hagyományos – rázáson és degorzsáláson alapuló – palackos erjesztési technológiát igen sok 

helyen felváltotta a szűréses seprőtelenítés. Megfelelő ideig (legalább egy évig) erjesztve és érlelve az 

élesztők többsége elpusztítható, autolizálódásukkal pedig kialakulnak a kívánatos illat- és 

zamatanyagok, valamint stabilizálódik a késztermék. 

A tankpezsgőgyártás mikrobiológiája 

A palackos és tankerjesztés között nemcsak az erjesztőedényzet nagyságában van lényeges 

különbség, hanem ennek következményeként az eltérő erjedési és élesztőüledéken tartási 

időtartamban, az élesztőüledék felkeverésének intenzitásában és gyakoriságában is. Hosszabb idő (8-

10 hónap) alatt tankpezsgőgyártással is elérhető a kívánatos pezsgőtónus, a jól oldódott finom 

eloszlású szénsavtartalom, a megfelelő biológiai állóképesség. Rövid gyártási időtartam esetén a 

megfelelő ízt az expedíciós likőrrel adagolt ízesítőanyagok segítségével kell kialakítani. Ilyenkor a 

CO2 oldódása rosszabb, durvább eloszlású, a biológiai állóképességet pedig igen gondos csírátlanító 

szűréssel, vagy palackpasztőrözéssel, esetleg tartósítószer (szorbinsav) adagolásával kell megoldani. 

A folyamatos tankpezsgőgyártási technológia során több (legalább 6 db) sorba kapcsolt, 

egyenként több tíz hektoliteres erjesztőtartályhoz hasonló nagyságú fogadótartály, valamint 

anyaélesztő és likőr készítésére és tárolására alkalmas tartályok csatlakoznak. A berendezéssel 24 

óránként akár 20 hl készpezsgő is előállítható. Az erjesztőtartályokon az áthaladási idő 15-16 nap. A 

fogadó tartályokban a 10-13 C-os pezsgőt 0 – -5 C fokra hűtik, expedíciós likőrt adagolnak hozzá, 

rövid pihentetés és szűrés után palackozzák. A folyamatossággal az élesztők szaporodásának lag-

periódusát küszöbölik ki, amivel a szakaszos rendszerrel szemben 40-45 %-os tartályegységre eső 

termelésnövekedés érhető el. A töltőbor általában 50 g/l cukrot és 5 % anyaélesztőt tartalmaz. A 

tartályokban 10
9
 db/l élesztőszám alakul ki. Az amin-nitrogéntartalom az első tartály kiindulási 

értékéhez képest a 2-3. tartályban 6-7 %-os csökkenést, majd a 4. tartálytól kezdve növekedést 

mutathat. Legnagyobb mértékű a növekedés a 6. tartályban és a távozó nyerspezsgő amin-

nitrogéntartalma 25-35 %-kal meghaladja a kiindulási értéket, tehát folyamatosan erjesztve az utolsó 

tartály pezsgő nagy mennyiségben tartalmaz autolizáló élesztőket. 

A tankpezsgő minőségének javítására dolgozták ki az élesztőautolizátum adagolás módszerét. 

Ily módon a palackos erjesztésben hosszú idő alatt lejátszódó folyamatokat mesterségesen előidézve 

rövidebb idő alatt hajtják végre, kialakítva a palackos erjesztésű pezsgőre jellemző illat- és 

zamatanyagokat. A cukortartalom növelése csökkenti az autolízis mértékét, legnagyobb mértékű 

autolízist a cukrot nem tartalmazó pezsgőben várhatunk. Nagymértékben elősegíti az élesztősejtek 

autolízisét a közeg keverése. 18 C fokon végzett folyamatos keverés már 3 óra alatt jelentős mértékű 

autolízist okoz, míg a nem kevertben 6 óra után kezd jelentkezni a kismértékű autolízis. A kísérleti 

eredmények alapján 40 C-on, 24 órán át, folyamatosan kevert autolizátum-készítést lehet javasolni. 



 

9. A SZŐLŐN ÉS A BORÁSZATOKBAN MEGJELENŐ PENÉSZGOMBÁK. A SZŐLŐ 

ROTHADÁSI FOLYAMATAI. MIKOTOXINOK ÉS JELENTŐSÉGÜK 

9.1 CÉLKITŰZÉS 

A gombák világának számos tagja kerül kapcsolatba a szőlővel, közülük az élesztők és az 

erjedés kapcsolatát a 6-8. leckében tárgyaltuk. A penészgombák általában káros hatását mutatjuk be a 

jelen leckében: milyen gombák, mely körülmények között, hogyan befolyásolhatják a szőlő és a bor 

minőségét. Különleges körülmények között előnyös is lehet a penész megjelenése a szőlőn – 

gondoljunk az aszúsodás értéknövelő hatására. Az éghajlatváltozás is szóba kerül e leckében, ugyanis 

a klíma melegedésével fokozódik az egyes penészek által termelt mikotoxinok borban való 

megjelenésének veszélye, melyre időben fel kell készülniük a szőlészettel-borászattal foglalkozóknak. 

9.2 TARTALOM 

A szőlőbogyó felületén számos mikroorganizmus található: egy részük szaprotrófként, a bogyót 

nem károsítva van jelen, mások a bogyóba behatolva gyors minőségi romlást okoznak, és vannak 

olyanok is, amelyek csak szennyeződésként jelennek meg, élettevékenységet nem folytatnak a növény 

felületén. Tananyagunkban a szőlő és a belőle készülő bor minőségét befolyásolni képes fonalas 

gombákkal foglalkozunk. Ezek közül is kiemelten a legnagyobb kárt okozni képes szürkepenésszel, 

amely különleges körülmények között nemesrothadás formájában jelentősen képes a termék 

minőségét. Számos mikroba – élesztők, penészek, baktériumok – társulhat a szürkepenész által indított 

rothadáshoz, különböző mértékű, akár termésvesztést is okozó károsodást hozva. Egyes szőlőn 

elszaporodó penészek – főként a melegebb mediterrán vidékeken – súlyos mérgezést okozó anyagokat, 

ún. mikotoxinokat termelnek, melyek a muston keresztül a borba is bekerülnek, és a szervezetben 

felhalmozódva különböző szerveinket károsíthatják, akár daganatot is okozhatnak. 

9.3 TANANYAG KIFEJTÉSE 

9.3.1 A szürkerothadás okozója és a fertőzés folyamata 

A bogyón megjelenő szaprotróf mikroorganizmusokkal szemben az élősködő életmódot folytató 

szürkepenész, a Botrytis cinerea súlyos károkat okoz, amennyiben valamilyen külső hatásra sérülések, 

mikrorepedések keletkeznek a bogyó epidermiszén. Ép bőrszöveten ugyan nem tud áthatolni 

fonalaival, de ha jégverés, szélverés, molylárvák vagy más rovar a rágásával ún. fertőzési kaput nyit, 

akkor gyorsan képes átszőni a bogyóhéjat, és nagymértékű változásokat okoz a bogyó beltartalmában. 

Ez a szürkerothadásnak nevezett folyamat igen gyakori, és többnyire súlyos minőségromlást okozó 

növényi betegség, amely egyéb rothadási folyamatokba mehet át. Ugyanis a szürkepenész enzimei 

által fellazított epidermisz már átjárhatóvá válik, úgy a must, mint a felületen élő szaprotróf mikrobák 

számára, így a rothadási folyamatba egyéb penészgombák, élesztők és ecetsav-baktériumok is 

beléphetnek, sőt uralkodóvá válhatnak. A szürkepenész fertőzés különleges körülmények között 

azonban előnyösen is módosíthatja a bogyó összetételét, amit nemesrothadásnak nevezünk. 

A Botrytis cinerea fakultatív parazita penészgomba, tehát nemcsak a növényen, hanem élettelen 

szerves anyagokon is szaporodik. Mivel kifejezetten a termést, azaz a szőlőfürtöt károsítja, a 

borminőségre gyakorolt hatása az egyéb kórokozókéhoz képest kiemelkedő. A Botrytis cinerea 

imperfekt, konídiumos penészgomba. Élettanilag változékony gyűjtőfaj, melynek ivaros spóraképző 

alakjait az aszkospórás gombák között találták meg (Sclerotinia fructigena, Botryotinlia fuckeliana). 

Ivartalan szaporodása blasztokonídiumokkal történik, melyek egyszerű, elágazó tartók végén, gömb 

alakú csoportokban, szabadon helyezkednek el. 

A gomba a szőlőnövényen a szkleróciumoknak nevezett kitartóképletekkel vagy micélium 

formájában telel át. Növekedése már a virágzaton megindulhat, de többnyire ilyenkor még rejtetten 

marad, mert az ép szöveteket nem tudja megtámadni. A nagy tömegű konídium szabad szemmel nézve 

barnásszürke színű. Rendkívül elterjedt, parazitaként nemcsak a szőlőt károsítja, hanem egyéb 

gyümölcsöket is.  



 

A fertőzés folyamán a Botrytis cinereának a bogyó felületére került konídiumokból kicsírázó 

gombafonalai kezdetben a konídium tartalék tápanyagait (glikogén) használják fel. Amint a hifa 

behatol a repedésekbe, extracelluláris pektináz, valamint celluláz és proteáz enzimeivel megkezdi a héj 

alatti sejtfalak lebontását, ami rövidesen a sejtek pusztulását okozza, szabad tápanyagforrást biztosítva 

a gomba számára. A gombafonalak a bogyóhúsba nem hatolnak be, de azzal közvetlenül érintkezésbe 

kerülve a mustból is kivonják a szükséges tápanyagokat, illetve bejuttatják extracelluláris enzimeiket. 

Az intenzíven növekvő micélium a felszínre törve konídiumtartókat fejleszt és barnásszürke 

konídiumok nagy tömegét hozza létre, amelyek a szomszédos bogyókat, illetve fürtöket tovább 

fertőzik. A gomba fejlődését nagyban elősegíti a párás, esős időjárás, a vékony héjú tömött fürtök, a 

nagy fürtterhelés, valamint a nagy lombtömeg. 

Bár a fellazult bogyóhéjon, valamint a nagy hifatömegen keresztül a bogyó sok vizet párologtat 

el, a szürkerothadásnál ez mégsem vezet a bogyóhús anyagainak nagymértékű betöményedéséhez a 

gyökér felől való folyamatos vízpótlás miatt. A gomba tápanyag-felhasználása és a párolgás 

eredőjeként összességében a cukorkoncentráció többnyire csökken, vagy csak kismértékben 

növekszik, a titrálható savtartalom és a cukormentes extrakttartalom növekszik. A termés-mennyiség 

jelentősen csökken. 

A szürkerothadás leginkább polifenoloxidáz enzimével okoz minőségi romlást a borban. Ez az 

enzim a fenolos vegyületek széles skáláját képes kinonokká oxidálni, ami a fehérborokban barnulást, 

súlyos esetben barnatörést, keserű ízanyagok képződését, vörösborokban pedig a színanyagok 

lebomlását okozza. A szürkerothadás során a szőlő elsődleges aromaanyagai is lebomlanak, a terpén-

glikozidokat a gomba lebontja, a szabad terpéneket pedig oxidálja, többek között furán- és pirán-

oxidokká. Ez utóbbiak érezhetőek egyes botritiszes mustok jódos, fenolos illatában. 

9.3.2 A nemesrothadás 

A szürkepenész-fertőzés különleges körülmények között kiemelkedő minőségű termés, az aszú 

létrejöttét eredményezi. A nemesrothadásban ugyanaz a szürkepenész játszik szerepet, mint a 

szürkerothadásban, csak a folyamatot meghatározó tényezőkben van lényeges különbség, ami 

alapvetően meghatározza a fertőzési folyamat intenzitását és a közben végbemenő folyamatokat. Ez a 

botritiszes nemesrothadás, az aszúsodás kialakulásához legalább három alapvető feltételnek kell 

együttesen fennállnia: 

1. a gomba erőteljes fertőzését elindító, a növény felületét a konídiumok csírázásához szükséges 

mértékben nedvesen tartó időjáráskor teljes érésben kell lennie a termésnek, 

2. a bogyóhéjnak épnek, sérülésmentesnek kell lennie, hogy ne következhessen be 

robbanásszerű fertőzés és azt követő vegyes rothadás, 

3. a fertőzést elindító, rövid nedves időszak után pedig hosszú csapadékmenetes időszak 

következzen. 

E három feltétel esetén a fertőzést követően csak lassan tud a gomba fejlődni, sőt akár le is 

állhat a folyamat, amennyiben nincs elegendő éjszakai pára- és harmatképződés. Hazánkban ezt a 

Tokaj-hegyalja mentén kanyargó Bodrog és Tisza felől érkező hajnali ködös levegő biztosítja. Ez a 

folyók által nyújtott különleges földrajzi adottság külföldön Sauternes, a Rajna és a Mosel völgyének 

dűlőiben áll fenn. 

A nemesrothadást a gomba anyagcsere-folyamatai és a szőlőszemek beszáradása során történő 

fizikai változások együttesen hozzák létre. A biokémiai változások alapvetően megegyeznek a 

szürkerothadásnál végbemenő folyamatokkal. A kétféle folyamat közti különbség két tényezőből 

fakad 

1. a nemesrothadásnál az érett szőlőre jellemző cukor- és savtartalom mellett már nincsenek 

jelen a "zöldízű" fenolos anyagok., 

2. az érett állapotban elfásodott fürtkocsányon keresztül nem tud pótlódni a gomba által 

fellazított szerkezetű bogyóhéjon keresztül elpárolgó víz a gyökér felől. 



 

Így a bogyó oldott anyagai nagymértékben betöményednek. Az ezzel járó, egyre növekvő 

ozmotikus nyomás fokozatosan korlátozza a gomba növekedését és anyagcseréjét, valamint 

megváltoztatja extracelluláris enzimeinek tevékenységét is. A nedvesség-utánpótlás elmaradása miatt 

a hifák növekedése a bőrszövet alatti sejtrétegekre korlátozódik, csak csekély mértékben képződik a 

konídiumtömegtől szürkés színű micélium a bogyók felületén. A bogyók töppedésének mértékétől 

függően a termés össztömege felére-ötödére, a kinyerhető lémennyiség pedig az eredeti töredékére 

csökken, viszont ez rendkívüli minőségjavulással jár együtt.  

9.3.3 A vegyes rothadás 

A szőlőbogyó felületén élő szaprotróf mikroorganizmusok (élesztők, penészek, baktériumok) 

kihasználják a szürkepenész bőrszövet-károsító tevékenysége következtében szabaddá váló 

tápanyagokat. Így a szürkerothadáshoz mindig számos mikroorganizmus társul: Penicillium, 

Aspergillus, Mucor, Aureobasidium, Trichothecium gombák, élesztők és ecetsav-baktériumok is 

elszaporodnak. A penészgombák változatos oxidáz és hidroláz enzimei hozzájárulnak a szőlőbogyó 

értékes anyagai, köztük a színanyagok és aromaanyagok lebontásához, valamint kellemetlen íz- és 

illatanyagok képződéséhez. Ritka esetekben e társuló fajok átvehetik a vezető szerepet a rothadási 

folyamatban, esetleg a sérült bogyókat önállóan is fertőzhetik. Ennek legismertebb formája a 

zöldrothadás, amelyet elsősorban a Penicillium expansum okoz. A folyamat nagyon nagymértékű 

cukortartalom és titrálható savtartalom-csökkenéssel jár, amit kellemetlen, keserű ízanyagok 

képződése kísér. A gomba patulin nevű mérgező anyagot is termel, ezért az erősen fertőzött mustok 

szőlőlékészítésre nem használhatók. Az ecetsav baktériumok közül a széles cukoroxidációs képességű 

Gluconobacter oxidans nagymértékben megnöveli a szürkepenész által is termelt glükonsav 

mennyiségét, valamint ecetsavat termel. A penészgombák által termelt glicerin egy részét dihidroxi-

acetonná oxidálja.  

A rothadó bogyókban meginduló alkoholos erjedés az Acetobacter fajok feldúsulásának is 

kedvez, amelyek részben a fenti vegyületeket termelik, másrészt a keletkező alkoholból nagy 

mennyiségű ecetsavat képeznek. Az ecetsav-baktériumok megnövekedett aktivitása mindig 

kimutatható a szürkerothadás, sőt kisebb mértékben a nemesrothadás során is, de egyes esetekben (pl. 

gombaölő szerrel végzett permetezés után) uralkodóvá válhat a penészgombák okozta változások 

fölött. Ezt a folyamatot ecetes rothadásnak vagy savanyú rothadásnak nevezzük. Az ecetes rothadás 

kialakulhat megelőző szürkepenész fertőzés nélkül is, ha a bogyók mechanikailag jelentősen sérülnek 

pl. jégverés vagy nagy mennyiségű csapadék felvétele következtében. Ilyenkor a rothadási folyamat 

különböző vadélesztők (Candida, Kloeckera, Brettanomyces fajok), valamint az ecetsav-baktériumok 

együttes tevékenységének eredménye. Az ecetes rothadásból származó must borászati felhasználásra 

alkalmatlan és nem is javítható. 

9.3.4 Mikotoxinok és borászati jelentőségük 

A vegyes rothadás során szerephez jutó Penicillium és Aspergillus nemzetségbe tartozó 

gombák imperfekt, konídiumos penészek, amelyek perfekt alakjai az aszkospórás gombák különböző 

nemzetségeiben találhatók. Nagyon elterjedt szaprotróf mikroorganizmusok.  

A Penicillium nemzetség fajaiban a fialid típusú konidiogén sejtek ecsetszerűen elágazó 

tartókon helyezkednek el. A szőlőbogyón a Botrytis cinerea után a leggyakrabban előforduló 

penészgombafajok. A zöldrothadásban van szerepük, ill. mikotoxin-termelőként is figyelmet 

érdemelnek. Mikotoxinnak a penészgombák által termelt, magasabb rendű élőlények számára 

mérgező hatású anyagokat nevezzük. E gombák ugyan borpincék, borászati eszközök és 

tárolóedények gyakori szennyezői, de alkoholtartalmú italokban nem szaporodnak. A P. roqueforti a 

parafadugó gyártása és raktározása során a "dugóíz"-nek nevezett rendellenesség kialakulásában 

játszik szerepet. 



 

 

72. kép  

Az Aspergillus nemzetség fajaiban a konídiumláncokat képező fialidok bunkószerűen 

kiszélesedő konídiumtartókon, radiálisan helyezkednek el. A szőlő rothadási folyamataiban nem 

játszanak aktív szerepet, bár a társuló mikrobák között kimutathatóak. Szőlőről leggyakrabban az 

Aspergillus fumigatust izolálták. Takarmányokon, szárított magvakon a faj egyes törzsei 

mikotoxinokat termelhetnek. Korábban úgy tartották, hogy ezek a toxinok a must pH-ján egyrészt 

nem képződnek, másrészt instabilak. Tehát a gombák által termelt mérgező anyagokkal nem 

szükséges érdemben foglalkoznia a borászoknak. Ugyanis a súlyosan mérgező és karcinogén 

aflatoxint termelő A. flavust borászati alapanyagokról és eszközökről korábban nem tudták kimutatni, 

és borokban sem találtak aflatoxint. 
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Napjainkra azonban nyilvánvaló lett, hogy más mikotoxinoktól viszont nem lehet mentesnek 

tekinteni a bort. Az Aspergillus ochraceus gomba anyagcsere-termékeként azonosított, róla elnevezett 

ochratoxin vegyület A jelű változatának főként mediterrán eredetű borokban való előfordulása 

sokszorosan igazolt tény, és a klíma melegedésével hazánkban is fenyegető veszélyként kezelendő. 

Ezt a mikotoxint borszennyező anyagként a világon először 1996-ban mutatták ki, Európában pedig 

1999-ben találták meg. Ezt a dehidroizokumarin származékok közé tartozó anyagot termelő gombák 

Magyarországon is gyakoriak, de egyelőre szinte kizárólag raktározott gabonákon jelentkeznek. Az 

OTA elsősorban vesekárosító (nefrotoxikus), de teratogén, immunoszupresszív és karcinogén 

tulajdonságait is leírták már. A lehetséges humán karcinogének csoportjába sorolják; ochratoxikózis 

tünetei a vese körüli fájdalom, nagy folyadékbevitel, depresszió, étvágytalanság. A fogyasztók 



 

egészségének megőrzésére, több mint 70 államban (az EU országaiban is) szabályozták, hogy 

az élelmiszerekben az OTA mikotoxin mennyisége nem haladhatja meg az 5 μg/kg-ot. 
Az Európa-szerte végzett kutatások kimutatták, hogy elsősorban az Aspergillus carbonarius a 

felelős az ochratoxin-A (leggyakrabban OTA-ként rövidítik) szennyezésért a szőlőkben, 

borkészítéshez használt gyümölcsökben, és így a borokban. Európában végzett boranalízisek 

bebizonyították, hogy az OTA koncentrációja eltérő az egyes borokban: a vörösbor tartalmazza a 

legtöbbet, a rozé és a fehér bor előtt. Európában sajnos kevesen tudják azt, hogy a főbb 

klímaviszonyok a betakarítást megelőzően szoros kapcsolatban állnak a szőlők, borok OTA-

tartalmával. Görögországban a száraz vörösbor OTA-tartalma kevésbé különbözik a rozé és 

fehérborok toxintartalmától. A penészgombák szőlőszemeken való megtelepedését követő lassú 

rothadás és az OTA-termelés azonban nem a legfőbb OTA-termelő penészeknek – a 

Penicillium verrucosum és az A. ochraceus fajnak–borszennyező anyagként  tudható be, mert 

ezek csak kivételesen találhatóak meg a szőlőn. Főként az A. carbonarius és az A. niger a 

felelős a szőlők, borok és a szárított, borkészítésre használt gyümölcsök OTA-

szennyezéséért. 
A korai szőlőérés és a szüret közötti az a kritikus időszak, amikor a szőlő állapota már lehetővé 

teszi a gombák elszaporodását és a hőmérséklet is elég magas, ugyanis a mikotoxin-termelés 

elsősorban 30 C felett, magas páratartalmú időjárásnál történik meg. Mikotoxinok borokban, 

gyümölcslevekben való megjelenése a megfelelő műveléssel és feldolgozási eljárással megelőzhető. 

A szükséges termesztési technika betartása révén – megfelelő válogatás, kezelés, tárolás, szemezés és 

mosás – biztosítható, hogy a gyümölcslevek és borok nem tartalmaznak a megengedett értéknél több 

maradék mikotoxint. 

9.3.5 A Cladosporium cellare: a pincék látványos penésze 

A borospincék mikroklímájához kiválóan alkalmazkodott, imperfekt penészgomba, ezért 

pincepenésznek, illetve nemespenésznek is nevezik. Teljesen ártalmatlan, szagtalan, lassan növekvő 

telepei bársonyos fekete bevonatot képeznek a pincefalon, palackokon és eszközökön. A faanyagot, a 

parafadugót nem támadja meg, és alkoholérzékenysége miatt a bor felületén sem növekszik. 

Növekedéséhez a pincelégtér illékony szerves anyagait (alkoholok, savak, észterek) hasznosítja, 

amelyek igen kis koncentrációban vannak jelen, ezért növekedése lassú, üres borospincékben pedig 

elpusztul. A hifanövekedéshez legalább 85 %, a konídiumképzéshez pedig 89 % relatív páratartalom 

szükséges, így növekedése az optimálishoz közelálló páratartalmat jelzi a fahordós pincében. A légtér 

páratartalmának szabályozásában neki tulajdonított szerep nem bizonyított, de az kétségtelen, hogy 

csak kiegyenlített, állandó klímájú pincékben képes nagy tömegben elszaporodni. E gomba különösen 

elterjedt a tokaj-hegyaljai pincékben, de egyéb borvidékeink sziklapincéiben is előfordul. Az 

összefüggő Cladosporium-telepeknek nagy szerepe van a káros penészgombák és baktériumok 

visszaszorításában, továbbá sajátos esztétikai hatást is nyújtanak, ezért a többi penészgombától 

eltérően a pincefalakon ez a faj inkább hasznosnak tekinthető.  



 

10. A MUST ÉS A BOR BAKTÉRIUMAI. TEJSAVBAKTÉRIUMOK. HOMO- ÉS 

HETEROFERMENTATÍV TEJSAVAS ERJEDÉS. MALOLAKTIKUS 

FERMENTÁCIÓ. ECETSAV-BAKTÉRIUMOK. AZ ECETSAVAS ERJEDÉS 

BIOKÉMIÁJA. 

10.1 CÉLKITŰZÉS 

A szőlőbogyó felületén viszonylag kevés baktérium található, de az alkoholos erjedés végén, azt 

követően egyre jobban elszaporodnak a borban, és a baktériumok anyagcseréje lesz a meghatározó a 

bor biokémiai változásaiban. Egyes baktériumok tevékenysége révén jelentősen javul a bor minősége, 

mások akár fogyaszthatatlanná tehetik azt, így az előfordulásukra, a borra gyakorolt hatásukra, annak 

befolyásolási lehetőségeire vonatkozó ismeretek alapvető fontosságúak a gyakorló borász számára. 

10.2 TARTALOM 

A leckében áttekintést adunk a mustban és a borban megjelenő, tevékenységükkel a bor 

minőségét befolyásolni képes baktériumokról, különös tekintettel a tejsavat, ill. az ecetsavat termelő 

baktériumokra. Az egyes baktériumfajok, nemzetségek előfordulását élettani jellemzőikkel 

összefüggésben mutatjuk be, ebből levezetve a bor minőségére gyakorolt hatásukat. A kifejezetten 

káros baktériumokat külön fejezetben tárgyaljuk az üzemi higiéniával együtt. 

10.3 TANANYAG KIFEJTÉSE 

10.3.1 Tejsavtermelő baktériumok előfordulása 

Sokféle élelmiszeripari fermentációban (elsősorban tej- és hústermékek, valamint savanyított 

zöldségek gyártása) jutnak fontos szerephez az anyagcseréjük során tejsavat termelő baktériumok, így 

a borászatban is fontos szerepet játszanak. Az élesztőgombák után ezek egy csoportja tekinthető a 

borhoz legjobban alkalmazkodott mikroorganizmusoknak. Borászati jelentőségük kettős: 

1. almasavbontó tevékenységük révén a borkészítésben hasznosak, ugyanis a kellemetlen, húzós, 

karcos ízérzetet okozó almasavat selymes érzetű tejsavvá alakítják át anyagcseréjük során; 

(malolaktikus fermentáció), 

2. viszont súlyos borbetegségeket is okozhatnak, akár javíthatatlanná téve a bort. 

A tejsavbaktériumok a szőlő mikrobiótájának természetes alkotói, a szőlőbogyón 10
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mennyiségben találhatók. Ezek a mustba kerülve savtűrésüktől függően pusztulásnak vagy 

szaporodásnak indulnak. A feldolgozás során alkalmazott kénezés erősen pusztító hatású minden fajra. 

Az alkoholos erjedés megindulása tovább csökkenti a mustban lévő tejsavbaktérium-populációt. A 

borhoz nem alkalmazkodott fajokat már kisebb mennyiségű alkohol is elpusztítja, de az alkoholtűrő 

fajok sem képesek versengeni a tápanyagokért az élesztőgombákkal, amelyek igen gyorsan 

felhasználják a vitaminokat, növekedési faktorokat. Az élesztők által termelt egyes 

anyagcseretermékek (pl. közepesen hosszú szénláncú zsírsavak) ugyancsak mérgezőek számukra. 

Mindezek eredményeként a must normális alkoholos erjedése során a tejsavbaktériumok aktivitása 

jelentéktelen. Az erjedés végén, az elpusztult élesztősejtek autolízise során a bor nitrogéntartalmú 

szerves anyagokban és vitaminokban gazdagodik, a tejsavbaktériumokra toxikus anyagok pedig 

kémiailag, vagy fizikailag (üledékanyagokhoz adszorbeálódva) megkötődnek, így ismét kedvezővé 

válnak a feltételek az erjedést túlélő, alacsony sejtszámú baktériumpopuláció szaporodásához. A 3,5 

pH-nál savasabb borokban a Leuconostoc oenos, ennél magasabb pH-értéknél pedig a Lactobacillus és 

Pediococcus fajok dominálnak. Az újborok tejsavbaktérium-számának további alakulását a bor 

összetételén kívül nagyon nagy mértékben meghatározza a borkezelési technológia. 

 



 

10.3.2 Tejsavtermelő baktériumok anyagcseréje 

A tejsavbaktériumok a Gram-pozitív, kemoorganotróf baktériumok csoportjába tartoznak. 

Energiatermelő anyagcseréjük anaerob, a cukrokat részben vagy teljes egészében tejsavvá erjesztik. 

Légzési enzimeket nem képesek szintetizálni, elektronakceptorként oxigént csak néhány faj és csak 

korlátozott mértékben tud hasznosítani. Sok más, az anyagcseréjéhez oxigént nem igénylő 

baktériummal szemben jól elviselik a levegő jelenlétét. Ezért aerotoleráns anaeroboknak nevezik őket. 

Természetes élőhelyükön sokféle tápanyag (aminosavak, vitaminok, növekedési faktorok) eleve 

rendelkezésükre áll, így nem kell ezek szintéziséért felelős biokémiai folyamatokat működtetniük. 

Éppen ezért ezeket az anyagok mesterséges tápközegben való tenyésztésük során is meg kell kapniuk. 

Összetett tápanyagigényük miatt viszonylag nehezen tenyészthetők, Néhány fajuk ugyan képes 

kórokozóként viselkedni, de ezek nem képesek megélni a mustban vagy borban. 

Mivel az anyagcseréjük során keletkező anyagok jelentősen csökkentik a környezetük 

kémhatását, így savtűrőek. A legtöbb faj növekedési optimuma pH = 5-6 érték között található, de 

ennél lényegesen alacsonyabb pH-t is elviselnek. A borok 3-4 közötti pH-intervalluma szaporodásuk 

legalsó határát képviseli, számos tejsavbaktérium ezen a kémhatáson már nem növekszik. A 

tejsavbaktériumok sejtjei kokkusz vagy pálca alakúak lehetnek. Mindkét formánál gyakori a sejtek 

összekapcsolódása párrá, lánccá vagy jellegzetes alakú csoportokká. Nem képesek aktív mozgásra. 

A glükóz és a fruktóz lebontási folyamata alapján három különböző élettani csoportba 

sorolhatók a tejsavbaktériumok. 

1. csoport: a szigorúan homofermentatív baktériumok szénhidrátokból csak tejsavat és 

széndioxidot képeznek, azonban ezek borban nem fordulnak elő; 

2. csoport: a fakultatív heterofermentatív baktériumok – melyeket élelmiszeripari szempontból 

homofermentatívnak tekintenek – egy molekula glükózból két molekula tejsavat képeznek, 

tevékenységük során a glükóz és fruktóz legalább 90%-a tejsavvá alakul; 

3. csoport: a szigorúan heterofermentatív baktériumok anyagcseréjük során egyszerre tejsavat, 

ecetsavat, etanolt, szén-dioxidot is termelnek. 

A 2. csoportba tartozó fajok a glükózt az Embden-Meyerhof-Parnas-féle glikolízissel bontják. 

Az alkoholos erjedéssel szembeni különbség, hogy a redukált NAD-koenzimek regenerálása 

érdekében a piroszőlősav itt tejsavvá redukálódik. Mivel a folyamat nem jár dekarboxilezéssel, szén-

dioxid nem keletkezik e tejsavas erjedés során. 

A 3. csoportba tartozó fajok genetikai információjából a glikolízis egy vagy több kulcs enzime 

(pl. aldoláz) hiányzik. Ezért ezek a fajok a glükóz lebontását a pentózfoszfát-foszfoketoláz úton 

végzik. Ilyenkor a glükóz molekulának csak a fele alakul tejsavvá, másik feléből szén-dioxid, valamint 

etil-alkohol képződik. A folyamat energianyeresége is csak fele a 2. csoportban végbemenő 

erjedésnek, ezért e heterofermentáló fajok lényegesen lassabban szaporodnak. A borászati 

szempontból legjelentősebb Leuconostoc oenos fajnál fruktóz jelenlétében az acetil-foszfát részben 

ecetsavvá alakulhat, ami további ATP szintézisét teszi lehetővé. Ilyenkor a redox egyensúly 

fenntartásához a fruktóz egy része mannittá redukálódik, amit a borászatban mannitos erjedésnek 

neveznek.  

A tejsavbaktériumok cukrokon kívül szerves savakat is lebontanak, főként szénhidrátokban 

szegény tápközegekben. Az L-almasav lebontása nem teljesen általános, de a legtöbb fajra jellemző 

tulajdonság. A bor tejsavbaktériumai (és az egyéb fajok nagy része) az almasavat L-tejsavvá erjesztik 

az ún. malolaktikus enzim segítségével, ez képezi pozitív borászati szerepük alapját. 

10.3.3 A malolaktikus fermentáció mikrobiológiája 

A must és bor almasav-tartalmának mikrobiológiai lebontását almasav-tejsavas erjedésnek, 

vagyis malolaktikus fermentációnak nevezzük. A malolaktikus fermentáció összetett folyamat, amely 

jóval többet ad a savtartalom csökkenésénél. A fermentáció háromféle módon befolyásolja a bor 

minőségét.  



 

1. A bor lágyabb karakterűvé válik a savtartalom csökkenésével, a bor pH-jának emelkedésével 

és a savösszetétel megváltozásával. 

2. A bor aroma-összetétele módosul, a szőlőfajta hatása pedig csökken a tejsav és egyéb 

melléktermékek képződése miatt. 

3. A bor mikrobiológiai stabilitása javulhat, ha az almasav teljes lebontásával megelőzzük a 

malolaktikus fermentációnak a palackban való lejátszódását. 

Mindezek a változások elsősorban vörösborokban okoznak minőségjavulást, de egyes fehér 

fajtáknál is kedvező eredményt adnak. 

 

A folyamat során a sejtbe kerülő almasav lebontását a csak a tejsavbaktériumokból ismert 

almasav-dekarboxiláz enzim végzi. Ennek során köztes termékek nem mutathatók ki, tehát az L-

almasav közvetlenül dekarboxileződik L-tejsavvá. Az enzim által végzett átalakítás során az almasav 

szénforrásként nem hasznosul, azonban kemiozmózisos úton ATP termelődik. Ugyanis a képződő 

laktátot és szén-dioxidot protonokkal együtt adja le a sejt a külső környezetbe, és az így létrejött 

elektrokémiai gradiens ATP-szintézisre fordítódik a membránhoz kapcsolt ATP-szintetáz 

részvételével. A malolaktikus aktivitás így nem kapcsolódik az aktív szaporodáshoz, a stacioner fázisú 

tenyészetek is jelentős aktivitást mutathatnak. A tejsavbaktériumok tápanyag-igényessége, valamint 

egyéb környezeti tényezőkkel szembeni érzékenysége miatt a malolaktikus fermentáció lezajlásához 

számos feltétel teljesülése szükséges.  

Az almasavbomlás kétféle módon mehet végbe: 

1. A spontán bomlás során az újborban megtalálható, az alkoholos erjedést többnyire igen 

alacsony populációban átvészelő tejsav baktériumtörzsek végzik, melyek faji megoszlása igen 

változatos lehet az adott bor egyedi összetételétől és a feldolgozás, erjesztés technológiájától 

függően. Általános érvényességű megfigyelés, hogy a pH < 3,5 értékű újborokban a 

Leuconostoc oenos dominál. Az ilyen borokban a spontán almasavbomlás minőségi kockázata 

nem jelentős. Kedvező környezeti feltételek biztosítása esetén a kezdeti 10
2
-10

4
 sejt/ml 

nagyságrendű populáció 1-2 héten belül 10
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 nagyságrendűre szaporodik fel, és további 

néhány héten belül a folyamat zavartalanul végbe is megy. 

2. Almasavbomlás baktérium starterkultúrákkal célzottan is kiváltható, aminek többféle előnye is 

van. A legfontosabb, hogy ekkor az almasavbontást ismert, kiváló technológiai tulajdonságú 

törzs végzi, vagyis a szükséges környezeti feltételek biztosítása esetén gyakorlatilag mindig 

ugyanazt az eredményt adja. A beoltásnál alkalmazott nagy sejtszám már a folyamat kezdetén 

eléri, meghaladja a spontán erjedésnél néhány hét alatt kialakulót, így az eljárás lényegesen 

lerövidíthető. A folyamatot végző baktérium hirtelen megjelenő nagy sejtszáma hatásosan 

szorítja vissza a káros baktériumok elszaporodását. 

Az alkoholos és a malolaktikus fermentáció során történő koncentráció (sejtszám) változásokat 

az alábbi ábra szemlélteti átfogóan. 
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10.3.4 A mustban és a borban előforduló legfontosabb tejsavbaktériumok általános jellemzése 

A Leuconostoc oenos 
 

A Leuconostoc nemzetségbe a gömbölyded (kokkusz) alakú, heterofermentatív 

tejsavbaktériumok tartoznak. A borban található, Leuconostoc oenos fajt tekintjük hasznos 

tejsavbaktériumnak a kívánatos biológiai almasavbontásban betöltött kulcsszerepe alapján. Sejtjei 

gyakran rövid pálcára emlékeztető, ún. kokkoid alakot öltenek. Általában párban fordulnak elő, a 

sejtpárok idősebb tenyészetben, illetve borban jellegzetes, gyöngyfüzérszerű láncot alkotnak. 

A Leuconostoc oenos élettanilag kifejezetten a borhoz alkalmazkodott életmódú baktérium. 

Savtűrése kiemelkedő, növekedésének alsó határa pH = 3,0 körül található. A cukrok felhasználását a 

közeg pH-értéke nagymértékben befolyásolja, erősen savas közegben a cukrok metabolizmusa 

visszaszorul, és elsősorban szerves savakat hasznosít. A fajhoz tartozó törzsek almasavon, mint 

egyedüli szénforráson nem szaporodnak, de azt egy transzporttal összefüggő mechanizmus 

segítségével kiegészítő energiaforrásként hasznosítják a malolaktikus fermentáció során. 

Élettevékenységéhez számos aminosavat és peptidet igényel és lebont, de biogén aminok termelése a 

törzsekre nem jellemző. A faj növekedését 5 v/v% etilalkohol enyhén gátolja, de teljes 

szaporodásgátlás csak 14 v/v% felett mutatkozik. Az alkoholtoleranciája lényegesen romlik 25 C 

felett. A kénessavra rendkívül érzékeny. Számos bakteriofág támadhatja meg, amelyek a sejtek 

pusztulását okozzák. 

 

A Pediococcus nemzetség  

Homofermentáló, szabályos kokkusz (gömb) alakú baktériumok. A sejtek többsége párokba, 

illetve jellegzetes négyesekbe, ún. tetrádokba csoportosul. Savtűrésük mérsékelt: általában nem 

szaporodnak 3,5 alatti pH-értéken. A borban előforduló fajok alkoholtűrők, az almasavat jól bontják. 

Aminosavak dekarboxilezésével biogén aminokat, borban elsősorban hisztamint képeznek. Megfelelő 

szénhidrátok jelenlétében a bor viszkozitását károsan növelő poliszacharidokat szintetizálhatnak. 

Intenzív tejsav-, észter- és aminképzésük miatt elsősorban káros baktériumoknak tekinthetők. 

 

 

 



 

A Lactobacillus nemzetség  

A pálca alakú tejsavbaktériumokat gyűjtő, élettani szempontból változatos nemzetség tagjai 

szigorúan, ill. fakultatívan homofermentálók, valamint heterofermentatívak. A borászatban elsősorban 

a heterofermentatív fajoknak van jelentőségük, amelyek közül néhány kiemelkedő alkoholtűrésű faj 

specifikus borbaktérium. A fajok többsége almasavbontó, ritkán a borkősav-lebontás képessége is 

tapasztalható. Savtűrésük, valamint biogén amin-képzésük fajonként nagy változatosságot mutat. 

Többnyire borbetegségek okozói, de egyes fajok a biológiai almasavbontást a bor káros elváltozása 

nélkül végzik. 

10.3.5 Az ecetsavat termelő baktériumok általános jellemzése 

Az ecetsav-baktériumok is kétarcúak ipari szempontból: a biológiai ecetgyártásban és egyes 

ipari fermentációkban szerepük nélkülözhetetlen, ugyanakkor minden esetben káros a tevékenységük 

az alkoholos italokban. A borászatban a legsúlyosabb romlásokozókként tartjuk őket számon, mivel a 

bor ecetesedését okozzák, és ez a borbetegség gyakorlatilag nem javítható. 

Az ecetsav-baktériumok Gram-negatív, kemoorganotróf baktériumok, különleges, szigorúan 

aerob anyagcseréjükkel az etil-alkoholt ecetsavvá képesek oxidálni. Katalázpróbájuk egy faj 

kivételével pozitív. Pálca (többnyire rövid pálca) alakú baktériumok. A család két nemzetséget foglal 

magában, amelyek morfológiai és fiziológiai tulajdonságokban egyaránt különböznek, bár közöttük 

genetikailag szoros rokonsági kapcsolat van. Az Acetobacter nemzetség fajai az etanol teljes 

oxidációjára képesek, vagyis az ecetsavat tovább oxidálják szén-dioxiddá és vízzé. Az aktív mozgás 

vagy hiányzik, vagy a sejt egész felületét beborító csillózattal történik. A Gluconobacter nemzetség 

egyetlen faja az alkoholt csak ecetsavig képes oxidálni, tehát energiaforrásként nem hasznosítja. A 

mozgásra képes törzsek poláris ostorral mozognak. Az ecetsav-baktériumok savtermelő képességükkel 

összefüggésben jó savtűréssel is rendelkeznek. Alkoholtűrésük fajonként és törzsenként változó, de a 

baktériumok között igen jónak tekinthető (6-15 v/v%). A kénessavra érzékenyek, de lényegesen 

jobban tolerálják, mint a tejsavbaktériumok. Szaporodásuk hőmérséklet optimuma 25-30 C közötti, 

de egyes fajok még 10°C körüli hőmérsékleten is aktívak.  

10.3.6 Az ecetsavas erjedés biokémiája 

Kizárólag oxidatív úton képesek energiatermelésre az ecetsav-baktériumok. Hiányzik náluk az 

Embden-Meyerhof-Parnas-féle glikolitikus anyagcsereút, ezért a hexózokat és a pentózokat egyaránt a 

pentózfoszfát (hexóz-monofoszfát) úton hasznosítják. A képződött piroszőlősavat acetaldehiden 

keresztül ecetsavvá oxidálják, amely az Acetobacter fajok teljes citromsav ciklusában tovább bomlik 

szén-dioxiddá és vízzé. Ezek a fajok a szerves savak széles skáláját is oxidálják. A Gluconobacter 

oxydansban két kulcs enzim hiánya miatt nem funkcionál a citromsav ciklus, ezért a glükóz, a tejsav 

és a piroszőlősav oxidációjának végterméke döntően ecetsav, egyéb szerves savakat pedig nem 

hasznosít. Ugyanakkor cukorhasznosítási képessége sokkal szélesebb, mint az Acetobacter fajoké. Az 

etanol ecetsavvá való oxidációja mindkét nemzetségben azonos módon, acetaldehiden keresztül megy 

végbe, az alkohol-dehidrogenáz és aldehid-dehidrogenáz enzimek közreműködésével. Mivel az utóbbi 

enzimet az alkohol erősebben gátolja, magas alkoholtartalom esetén az acetaldehid felhalmozódhat. 

Az alacsony oxigénkoncentráció is az acetaldehid feldúsulásához vezet. Az ecetsav-baktériumok az 

etanolon kívül egyéb egy- és többértékű alkoholt is oxidálnak (pl. propanolból propionsavat, 

glicerinből dihidroxi-acetont, cukoralkoholokból ketocukrokat képeznek).  

Az ecetsav-baktériumok az ép, egészséges szőlőbogyó felületén csak kis számban (10
2
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sejt/g) találhatók, és szinte kizárólag a cukorkedvelő Gluconobacter oxydans fordul elő. A 

mechanikailag sérült vagy penészes szőlőn azonban számuk rohamosan növekszik és a 10
6
 

koncentrációt is meghaladhatja. Ilyenkor az Acetobacter fajok, főként az A. aceti és az A. pasteurianus 

dominálnak, amelyek számára a sérült bogyókban az élesztők által termelt alkohol is kiváló szén- és 

energiaforrás. Az erjedés anaerob viszonyai nem kedveznek az ecetsav-baktériumoknak, ezért a frissen 

kierjedt újborokban számuk rendszerint 10
2
 sejt/cm

3
 alatt van. A kierjedt borok mikrobiótájában a 

Gluconobacter oxydans már csak nagyon ritkán fordul elő, a leggyakoribb fajok az A. aceti és az A. 

pasteurianus. Későbbi fejlődésüket a bor oxigéntartalma, illetve levegőnek való kitettsége alapvetően 

meghatározza. A borok kismértékű levegőztetése (pl. fejtés, mozgatás során) már veszélyt jelent az 

ecetsav-baktériumok szaporodása szempontjából. Ezt azért is érdemes szem előtt tartani, mert az 



 

Acetobacter fajok rossz higiéniájú pincészetekben a fahordókon, eszközökön, felületeken nagyon nagy 

mértékben elterjedhetnek. 



 

11. BORBETEGSÉGEK. PINCEGAZDASÁGI HIGIÉNIA. A PALACKOZÁS 

HIGIÉNIÁJA. SZŰRÉS. 

11.1 CÉLKITŰZÉS 

A bor eltarthatóságát, minőségét, élvezeti értékét alapvetően befolyásolják a szennyező 

mikroorganizmusok, ezért a borász számára nélkülözhetetlen a lehetséges hibák forrásának, 

megelőzési lehetőségeinek ismerete a must pincébe kerülésétől a palackozásig. A lecke célja a 

borhibákkal, -betegségekkel kapcsolatos tudnivalók összefoglalása, a pincészet higiéniai 

követelményeinek megismertetése, valamint a palackozás mikrobiológiai vonatkozásainak bemutatása. 

11.2 TARTALOM 

Számos rendellenes elváltozást okozhatnak a mikroorganizmusok a borban. Az élő sejtek 

anyagcsere-tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó káros elváltozásokat borbetegségeknek 

nevezzük. Néhány rendellenesség csak közvetve köthető mikroorganizmusok tevékenységéhez, 

kialakulásukban egyéb kémiai, fizikai tényezőknek is döntő szerepe van (pl. kénhidrogénszag, 

muskátliíz), ezeket a borhibákhoz soroljuk. A két csoport között nincs éles határvonal. Azt azonban 

fontos kiemelni, hogy a borbetegségeket okozó káros mikroorganizmusok az egészséges borba is 

átvihetők, így a minőség megőrzésében kiemelkedő szerepe van a borászat higiéniájának. A mikrobák 

elszaporodásának korlátozása, a megfelelő tisztaság biztosítása alapvető feladat a pincészetben. A bor 

stabilitása is csak igen alacsony mikrobasejtszám mellett biztosítható, melynek eléréséhez különböző 

szűrési, tartósítási eljárásokat alkalmazhatnak a palackozást megelőzően vagy az után. 

11.3 TANANYAG KIFEJTÉSE 

11.3.1 Mikrobiológiai eredetű borhibák 

A bor virágosodása  

A hártyaképző vadélesztők (az ún. virágélesztők) csak oxidatív anyagcserére képes, vagy azt 

előnyben részesítő mikrobafajok. Jó alkoholtűrő képességük lehetővé teszi, hogy a darabban tartott 

borok felületén elszaporodjanak, felhasználva a bor számos értékes anyagát. Szénforrásként jól 

hasznosítják az etil-alkoholt, a glicerint, valamint a borkősav kivételével a szerves savakat is. Ez által 

a bor vékonyodik, lággyá és diszharmonikussá válik. A virágélesztők az etanol oxidációjával nagy 

mennyiségű acetaldehidet, ezen kívül ecetsavat és illó észtereket (pl. etil-acetátot) termelnek, amelyek 

a bor aromáját negatívan befolyásolják. A virágosodás gyakori és kezdeti stádiumában még viszonylag 

enyhe borbetegség. Mivel kialakulásához feltétlenül levegő és szabad borfelület szükséges, az edények 

teletöltésével egyszerűen megelőzhető, illetve a kezdődő folyamat megállítható. Ez utóbbi esetben a 

bort ajánlatos új edényzetbe szűrni, szabad kénessav-szintjét beállítani és az eredeti tartályt alaposan 

fertőtleníteni. 

Jó tudni, hogy a virágélesztők jól tűrik a kénessavat, ezért kénezéssel nem tudunk ellenük 

védekezni. A virágélesztők által termelt acetaldehid a kénessavat rövid idő alatt teljesen leköti, így a 

feltételek egyéb, kénessavra érzékeny mikroorganizmusok (pl. ecetsav-baktériumok) számára is 

kedvezővé válnak az élesztőhártyában. Ez a környezet a káros Brettanomyces élesztőfajok számára is 

előnyös, amelyek elszaporodása által okozott borbetegséget súlyossága miatt külön is bemutatjuk. A 

magára hagyott, virágos boron az élesztőhártya gyorsan vastagodik, és a bor teljesen megromlik. 

A bor magasabb alkoholtartalma, alacsony pH-értéke, illetve az alacsony tárolási hőmérséklet 

csökkenti a virágosodás veszélyét, de tudni kell, hogy csak a 14 v/v% feletti alkoholtartalom nyújt 

teljes védelmet a hártyaképző vadélesztők ellen. Ennél magasabb alkoholtartalmú borokon csak egyes 

hártyaképző tulajdonságú S. cerevisiae törzsek képesek szaporodni. Ezek a törzsek egyes speciális 

biológiai borérlelési eljárások (sherryzálás) hasznosak, de egyéb borokban tevékenységük nem 

kívánatos, mert az eredeti borjelleget gyökeresen átalakítják. 

  



 

Brettanomyces okozta rendellenességek  

A Brettanomyces (korábbi néven Dekkera) nemzetségbe tartozó élesztők, különösen a B. 

intermedius, súlyos íz- és szaghibákat okozhatnak, elsősorban fahordós érlelésű borokban. Jelentősebb 

szaporodásukhoz már néhány tized g/l maradék cukortartalom is elegendő. Ecetsavképzők, de száraz 

borokban inkább egyéb aromatermelésük okoz problémát. Bizonyítottan szerepük van az egéríz 

kialakulásában, amelyet a tejsav-baktériumos borbetegségeknél tárgyalunk, ugyanis kialakulását a 

Brettanomycesen kívül Lactobacillus baktériumok is okozhatják. A Brettanomyces fajok ezenkívül a 

bor fenolos anyagaiból illó fenolokat, 4-etilguaiakolt és 4-etilfenolt képeznek. Ezek a vegyületek már 

igen kis koncentrációban is durva szaghibát (ún. "istállószagot") okoznak. A Brettanomyces fajok 

kénessavra érzékenyek, ezért kénezéssel és jó higiéniával, főként a fahordók alapos tisztításával lehet 

védekezni ellenük.  

Kéntartalmú illóanyagok képződése  

A kénhidrogén kis mennyiségben az alkoholos erjedés normális mellékterméke, amely nagy 

illékonysága miatt általában már az első fejtéssel eltávolítható az újborokból. Az erjedés 

mikrobiológiájánál szó volt róla, hogy nitrogénhiányos mustokban az élesztők kénhidrogén-termelése 

jelentősen megnő, ami esetenként már intenzív levegőztetéssel sem távolítható el és bántóan erős 

záptojásszagot okozhat. A kénhidrogén érzékszervi küszöbértéke borokban 50- 80 mg/l közötti, de 

más szerves vegyületekhez kötődve még bántóbb szagú kénvegyületekké – merkaptánokká, szerves 

szulfidokká és diszulfidokká – alakul, amelyek már nem távolíthatók el a borból. Többféle módon 

jöhet létre kénhidrogén borokban. 

1. A nitrogénhiányos mustokban megnövekedett szulfidképzés az élesztők kényszerű 

fehérjebontó tevékenységével is összefüggésben lehet, mert a nitrogénigény fedezése 

érdekében lebontott aminosavak közül a kéntartalmú metionin és cisztein kéntartalma 

felszabadul és illó vegyületté válhat. 

2. Ehhez hasonló folyamat zajlik le az elpusztult élesztősejtek autolízise során felszabaduló 

fehérjék bomlása során, ezért a lágy borok hosszabb idejű seprőn tartása kockázatos. 

3. A lisztharmat elleni védekezésben használt elemi kénpor a mustba kerülve az erjedés reduktív 

viszonyai között szulfiddá redukálódik, bár ez nem közvetlenül az élesztők tevékenységének 

eredménye. 

4. A szerves kéntartalmú növényvédőszer-maradványok kémiai lebomlásából is keletkezhetnek 

káros érzékszervi hatású kénvegyületek. A szermaradványok negatív hatása musttisztítással 

hatékonyan csökkenthető.  

Ecetsav-baktériumos romlás  

Az ecetsav-baktériumok a bor alkoholtartalmát ecetsavvá oxidálják, emellett más 

anyagcseretermékeket is képeznek. E baktériumok tekinthetőek a borok legveszélyesebb 

„kórokozóinak”, mert az általuk termelt ecetsav élvezhetetlenné teszi a bort, és nem távolítható el 

belőle. 

Az ecetsav érzékszervi küszöbértéke borban 0,8 - 1,2 g/l közötti, és az etil-alkohollal képzett 

észtere, az etil-acetát is kellemetlen érzékszervi hatású, ragasztóra, szerves oldószerekre emlékeztető 

szagú vegyület. Gyakran előfordul, hogy az ecetesnek érzett bor mérhető illósavtartalma viszonylag 

alacsony, ilyenkor a magas, 100 mg/l feletti etil-acetát-koncentráció dominál a hibás illat és íz 

kialakulásában. Az ecetesedés gyakran együtt jár az acetaldehid-koncentráció emelkedésével is.  

Az ecetesedés megelőzéséhez az oxigén teljes kizárása is szükséges a 20 mg/l körüli szabad 

kénessav-szint beállítása mellett. Az ecetesedésnek indult bort házasításra sem ajánlott felhasználni, 

mert csak gondosan elvégzett, majd tenyésztéses mikrobiológiai vizsgálattal ellenőrzött hatású 

pasztőrözéssel és újrakénezéssel lehet megakadályozni az egészséges bor megfertőződését. A 

legkisebb hiba is azt eredményezheti, hogy jelentősen megnövekedik az ecetes borunk mennyisége. 



 

Az ecetesedés biztonságos megelőzéséhez csak a jó pincehigiénia, a borkezelések során bevitt 

oxigén minimális szintre szorítása és a kénezés együttesen nyújt garanciát, különösen akkor, ha a 

tárolási hőmérséklet magasabb. 

Tejsavbaktérium eredetű hibák 

A tejsavbaktériumok tevékenysége csak a szándékosan előidézett malolaktikus fermentáció 

során tekinthető hasznosnak, ugyanis a tevékenységükre visszavezethető elváltozások kisebb hibáktól 

a súlyos borbetegségekig terjedhetnek. Mivel a tejsavbaktériumok káros anyagcseretermékeinek 

többsége a borból nem távolítható el, ezért mindenképpen a folyamatok megelőzésére kell törekedni. 

A kezdődő borbetegségek észlelésénél a bort azonnal pasztőrözni, vagy e lehetőség hiányában erősen 

kénezni kell, és csak ezután szabad megpróbálni a rendellenességek javítását. Fontos tudni, hogy az 

oxigén kizárása nem nyújt védelmet a tejsavbaktériumok ellen, mivel aerotoleráns anaerob élőlények. 

A 20-30 mg/l állandó szabadkénessav-szint azonban hatékonyan gátolja szaporodásukat. A beteg 

borokkal érintkező eszközöket, tartályokat nagyon gondosan fertőtleníteni kell az egészséges borok 

megfertőződésének megelőzésére. 

Tejsavas erjedések, tejsavas illósodás  

A tejsavbaktériumok az alkoholos erjedés során az élesztőgombákkal nem versenyképesek, de a 

későn beinduló vagy az idő előtt elakadó erjedés lehetővé teszi szaporodásukat. Ennek során a must 

almasavtartalmát is lebontják, de káros hatásuk döntően a cukorbontásból ered. A homofermentatív 

fajok (pl. pediokokkuszok, egyes laktobacillusok) nagy mennyiségű tejsavat képeznek, a koncentráció 

szélsőséges esetben a 20 g/l-t is meghaladhatja, de ennek töredéke is hibás, tejsavas ízt és szagot okoz. 

Maga a tejsav illata semleges, észterei azonban savanyú káposztára emlékeztetnek.  

A heterofermentatív laktobacillusok a tejsav mellett sok ecetsavat is képeznek, ilyenkor tejsavas 

illósodás történik. Az ecetsav-baktériumos illósodástól a tejsav egyidejű jelenléte miatt a folyamat jól 

megkülönböztethető. Egyes heterofermentatív fajok mindemellett még mannitot is képeznek, amely 

diszharmonikus, édes ízt ad. A tejsavas illósodás és a mannitos erjedés nemcsak az alkoholos 

erjedéshez kapcsolódhat, hanem maradék cukrot tartalmazó borokban is felléphet pH > 3,5 érték 

esetén. Ezek a hibák jól megelőzhetőek mérsékelt szőlő- vagy mustkénezéssel, a fajélesztős beoltással, 

az erjedési hőmérséklet szabályozásával (szükség esetén végzett hűtéssel) és a korai újbor-kénezéssel. 

 Glicerinerjedés, keseredés  

A tejsavbaktériumok egy része képes glicerint 3-hidroxi-propionaldehiddé bontani, ami savas 

közegben hosszú idő alatt spontán módon akroleinné alakulhat. Ez a vegyület önmagában semleges 

ízhatású, de antocianinok fenolos hidroxil-csoportjához kapcsolódva keserű ízű vegyületeket képez. A 

keseredés így elsősorban száraz, lágy, hosszú ideig érlelt vörösborokban fordul elő. Ritka, de súlyos 

borbetegség, mert a keserű ízanyagok nem távolíthatók el. 

Egéríz 

Az egérízű borok utóíze az egérvizelet szagára emlékeztet, amit a rendkívül kis érzékszervi 

küszöbértékű 2-acetil-tetrahidropiridin képződése okoz. Az egéríz kialakulását a fent említett 

Brettanomyces élesztőkön kívül Lactobacillus fajok is okozhatják. Az egéríz mustokban nem alakul ki 

és erősen savas, erősen redukált vagy oxidált borokban sem figyelhető meg. A magas vastartalom 

fokozza az egéríz kialakulását. Észlelésének időpontjában, a borban gyakran már nem mutatható ki élő 

mikrobasejt. Irányított erjesztéssel és kénezéssel az egéríz kialakulása megelőzhető. A már kialakult 

egéríz erős levegőztetéssel és kénezéssel jelentősen csökkenthető, vagy teljesen megszüntethető. Az 

aktív szenes kezelés nem hatásos. 

Muskátliíz 

A szorbinsavval tartósított borokban esetenként a muskátli levelére emlékeztető szag és íz 

jelenik meg, ami a szorbinsav tejsav-baktériumos lebontásának következménye. A szorbinsav a 

borokban engedélyezett koncentrációban csak az élesztőkre hatásos, a tejsavbaktériumok jól tűrik. A 

borhiba kialakulásáért közvetlenül a 2-etoxihexa-3,5-dién nevű, illékony vegyület felelős, amely a 



 

szorbinsavból, több lépcsőben keletkezik. A tejsavbaktériumok enzimtevékenysége az átalakulás első 

lépését katalizálja, amelyben a szorbinsav szorbinaldehiddé redukálódik, a további átalakulások pedig 

kémiai természetűek. A hibás aromát okozó végtermék képződéséhez etil-alkohol szükséges, ezért a 

muskátliíz mustokban nem alakul ki. A szorbátbomlás elkerülése érdekében a szorbinsavas borokat 

csak megfelelő szabad kénessav-szinttel szabad tárolni. A már kialakult muskátliíz adszorbensekkel 

nem szüntethető meg.  

Parafadugó eredetű rendellenességek 

A parafadugóból származó illat- és ízhibákat (amit röviden dugóíznek nevezünk) a dugóban 

elszaporodó penészgombák anyagcsere-termékei okozzák. A dugóhibás bor jellemzésére a doh-, 

penész-, föld-, papír-, gombaszag és -íz kifejezéseket alkalmazzák, de többnyire mindezek 

kombinációját magában foglalja, és az alig felismerhető tónustól a durva hibáig terjedhet. 

Létrejöttének oka, hogy a paratölgy lehántott kérgén lévő gombaspórák kicsírázva elszaporodnak a 

parafadugó gyártása, tárolása során. Jellemzően a palackozáskor a parafadugón élő mikroba már nincs 

is jelen. A dugó mikrobiótájában a penészgombák dominálnak, elsősorban Penicillium, Aspergillus, 

Trichoderma, Cladosporium és Paecilomyces fajok, amelyek nedves körülmények között 

elszaporodhatnak, így többféle hibás tónust okozó vegyület keletkezhet. A spórák egy része túlélheti a 

dugósterilizálást, szállítást, és magába a palackba is bekerül. A parafadugó a borászati üzemekben 

gyakran újraszennyeződik, elsősorban Penicillium roqueforti, illetve Aspergillus törzsekkel, amelyek a 

palackban kezdik meg vagy folytatják a kedvezőtlen aromaanyagok termelését. A dugóíz 

kiküszöbölésére a parafadugó-gyártók komoly erőfeszítéseket tesznek. A borpalackozó üzemek ehhez 

a dugók minőségellenőrzésével, higiénikus dugókezeléssel és steril palackozással járulhatnak hozzá.  
 

11.3.2. A pincegazdaság higiéniája 

A mikrobiológiai eredetű borhibák és -betegségek mindegyike megelőzhető, vagy 

előfordulásának veszélye jelentősen csökkenthető a megfelelő higiéniai körülmények biztosításával. 

Tulajdonképpen egyszerű feladatnak látszik a berendezések musttal, borral érintkező felületeinek 

fertőtlenítése, a mikrobasejtek eltávolítása és/vagy elpusztítása. Mivel a mikroorganizmusok igen kis 

sejtmérete miatt nem látható a kezelés szükséges volta, így a legcélravezetőbb megközelítés minden 

felületet szennyezettnek feltételezni mindaddig, amíg az előírt fertőtlenítési eljárást el nem végeztük. 

Valódi biztonságot pedig a fertőtlenítés mellett rendszeresen elvégzett ellenőrző vizsgálatoktól 

remélhetünk. Korszerű, biztonsággal termelő üzemben a mikrobiológiai ellenőrzésnek a szürettől a 

késztermék forgalomba hozataláig ki kell terjednie a bor, a borászati eszközök, gépek, berendezések, a 

borászati segédanyagok rendszeres vizsgálatára. Az alábbiakban a főbb vizsgálatokat és azok javasolt 

gyakoriságát soroljuk fel. Különböző kritikus baktériumok számára megfelelő tápközeg 

alkalmazásával végzett tenyésztéses ellenőrzést kell végezni: 

 a borkezelés (szeparálás, fejtés, derítés, kovaföldszűrés, pasztőrözés) előtt, ill. az utóbbi két 

műveletnél utána is; 

 a palackozó berendezéseknél legalább nyolcnaponként a tartályok belső felületén, a 

csővezetékben, a töltőszárakon; 

 a csírátlanító szűrés előtt és után; 

 tételenkénti vizsgálat végzendő a dugón, a palackozott borokon, a felhasznált cukron; 

 általános üzemi higiéniai ellenőrzések során legalább negyedévente a tartályokban, 

csővezetékekben, kármentőkben és a vezetékes vízre vonatkozóan. 

 

A nagy borászatok rendelkezhetnek olyan mikrobiológiai laboratóriummal, mely alkalmas e 

vizsgálatok elvégzésre. A kisebb borászatok esetében – lehetőleg akkreditált (ellenőrzött 

minőségbiztosítási rendszerrel bíró) – laboratórium által végzett szolgáltatásként gazdaságosabb 

ellenőrizni a higiéniai állapotot. 



 

A vizsgálat kritikus lépése a mintavétel. Ha nem megfelelően végezzük, akkor félrevezető 

eredményt kaphatunk: hihetjük azt, hogy tisztábbak a berendezések a valóságosnál, ami hamis 

biztonságérzetet és a borbetegségek előfordulásának növekedését okozza, de az is hátrányos, ha a 

valósnál szennyezettebbnek mutatják az eredmények az eszközöket, mert az ekkor elvégzett, 

tulajdonképpen felesleges fertőtlenítés elkerülhető költségnövekedést jelent. A mintavételt ezért 

szakképzett– vagy a saját laboratóriumban vagy a szolgáltatást végző vizsgáló helyen dolgozó – 

személynek célszerű végeznie. 

 

A borászati műveletek mikrobiológiai hatásai 

A mikroorganizmusok tevékenysége mindenkor káros a kész borban, mert annak harmóniáját és 

tisztaságát akkor is módosíthatja különböző anyagok tápanyagként való felhasználásával, ha 

egyébként nem képez íz- és illathibát okozó vegyületeket. A borok biológiai stabilitását többféle 

módon tudjuk biztosítani: 

 a mikroorganizmusok szűréssel való eltávolítása változtatja meg legkevésbé a bort, ill. a 

leginkább elfogadott a fogyasztók által is; 

 a mikrobák hőkezeléssel való elpusztítása nagy figyelmet és tenyésztéses utóellenőrzést 

igényel, mert egyes mikrobák túlélhetik a bor érzékenysége miatt viszonylag alacsony 

hőmérsékleten végzett pasztőrözést; 

 a fogyasztók által legkevésbé kedvelt stabilizálási eljárás a sejtek szaporodásának 

tartósítószerekkel való gátlása; 

 a fenti eljárások kombinációjával úgy lehet megfelelő mikrobiológiai állapotot elérni, hogy az 

egyes tényezők hátrányos hatását a lehető legalacsonyabb szinten tartjuk. 

A biológiai borstabilizálás nem egyetlen művelet, hanem számos, egymásra épülő technológiai 

lépés fokozatain keresztül valósul meg, amelynek végső és legszigorúbb szakaszát a palackozás 

jelenti. A folyamat során a magas élesztőszámú, baktériumokat is tartalmazó újborból gyakorlatilag 

steril készterméket kell előállítani. A biológiai borstabilizálás szerves részét képezi a jó üzemi 

higiénia, amellyel a bor adott mikrobiológiai tisztaságának megfelelő, csíraszegény vagy csíramentes 

technikai környezet biztosítható.  

Az újborok fejtése az ülepedés mértékétől függően 1-3 nagyságrenddel csökkenti az 

élősejtszámot, a derítés, kovaföldszűrés pedig lépésenként további 1-2 nagyságrend 

csíraszámcsökkenést eredményez, mert az élesztősejteket a pelyhesedő derítőszerek jól adszorbeálják. 

Ezt a tisztulási folyamatot mikrobiológiai szempontból teljesen hatástalanítja, ha a szűrt borok 

tárolásához, kezeléséhez az újborkezelő eszközöket (tartály, szivattyú, vezeték) fertőtlenítés nélkül, 

egyszerű mosás után használják fel, hiszen ezektől a tiszta bor élesztőkkel újraszennyeződik. A jól 

szervezett pincészetben a mikrobiológiailag szennyezett üzemrészek lehetőleg építészetileg is, de 

eszközeikben feltétlenül elkülönülnek a tiszta borok kezelésére szolgáló egységektől. Jó üzemhigiénia 

esetén a palackozásra előkészített, tisztító lapszűrésen átesett borok élesztőszáma a pincei tartályokban 

már csak néhány sejt/ml-re korlátozódik, esetleg 1 ml-ből ki sem mutatható, pedig kifejezetten 

csíracsökkentést célzó technológiai műveletekben nem is részesültek. 

A természetes borok édesítésére sűrített vagy kénessavval tartósított must használata 

engedélyezett. Ezek egyike sem tekinthető csíramentesnek, az élesztők szaporodása csak erős gátlás 

alatt áll. A tartósító hatás jellegétől függően az édesítőanyag mikrobiótája speciálisan módosul és 

elsősorban vadélesztőkből áll. Az édesítőanyaggal a borba juttatott élesztők a gátló hatás alól 

felszabadulva gyors szaporodásnak indulnak és az édesített bort kierjesztik. Az édesítés mikrobiológiai 

kockázata akkor is nagy, ha az édesítőanyagot előzetesen csíramentesítik. A cukorbevitel 

következtében ugyanis az édesített bor eredeti borélesztői is szaporodásnak indulnak. A fentiekből 

következik, hogy mind az édesítőszert, mind pedig az alapbort az összekeverés előtt csírátlanítani 

szükséges, és az édesítést aszeptikus körülmények között kell elvégezni. Ennek hiányában a már 

beédesített bort haladéktalanul csírátlanító kezelésnek kell alávetni. A mikrobiológiai kockázatok miatt 

az édesítést ajánlott a csaknem készre kezelt borokban, röviddel a palackozás előtt elvégezni.  



 

A bortermelő országok túlnyomó többségében a borok mikrobiológiai stabilizálására mindössze 

két tartósítószer engedélyezett: a kén-dioxid és a szorbinsav. Vannak olyan országok is, ahol egyedül a 

kénessav használatát engedélyezik. A kén-dioxid alkalmazása esetén a szabad kénessav disszociálatlan 

részének van mikrobagátló hatása, mert a disszociált szulfit (SO3
2-

 ) ionok nem, a biszulfit (HSO3
-
) 

ionok alig jutnak át a sejtmembránon. A disszociálatlan, molekuláris kénessav szabad diffúzióval jut 

be a sejtekbe, ahol a sejten belüli magasabb (6 - 6,5) pH-n disszociálva a reaktív szulfit anionok a sejt 

számos létfontosságú vegyületét (enzimek, vitaminok, diszulfid-kötést tartalmazó vegyületek) 

inaktiválják. A mikroorganizmusok kénessav-toleranciája attól függ, hogy milyen mértékben képesek 

az intracelluláris szulfit lekötésére és eltávolítására, azaz detoxifikálására. Ebben az acetaldehidnek, 

mint anyagcsereterméknek kiemelt szerepe van, ami részben magyarázza az ecetsav-baktériumok, de 

főként az élesztőgombák jobb kénessav toleranciáját.  

A szorbinsav (2,4-hexadiénsav) nyílt szénláncú, telítetlen monokarbonsav, mely a vadon termő 

bogyós gyümölcsökben gyakori, de a szőlőben csak nyomokban fordul elő. A molekuláris szorbinsav 

felvétele és ionos formájának sejten belüli felhalmozódása a kénessavhoz hasonlóan megy végbe, a 

diffúzió és a disszociáció kémiai törvényeivel magyarázhatóan. A szorbát anion intracellulárisan 

számos enzim (pl. szulfhidril-enzimek, Co-A, kataláz enzimrendszer) működését gátolja. A szorbinsav 

a bor baktériumaira csak nagyon magas koncentrációban hatásos, alkalmazása az élesztők ellen 

irányul, amelyekre elsősorban szaporodásgátló hatást fejt ki, fungicid hatása gyenge. A szorbinsav 

rossz oldhatósága miatt italokban inkább káliumsóját alkalmazzák. Az európai országokban borokhoz 

200 mg/1 szorbinsav, illetve ezzel egyenértékű (268 mg/l) kálium-szorbát adagolása engedélyezett.  

A palackozás mikrobiológiája  

A borpalackozás mikrobiológiai szempontból a palackmosás, dugósterilizálás és a bor 

csíramentesítésének, illetve tartósításának problémáit veti fel. A kémiai stabilitás a borokban az 

előzetes kezelésekkel biztosítható, és ezt a palackozás folyamata döntően már nem befolyásolja. Ezzel 

szemben a borok végső mikrobiológiai stabilizálása magában a palackozás folyamatában valósul meg, 

és a palack lezárásának pillanatáig számos kockázati tényezőnek van kitéve.  

 

A palackmosás 

A zsugorfóliás csomagolásban szállított új borospalackok nem tekinthetők sterileknek, minden 

4-8. palackban porszennyeződés, penész-, élesztő- és baktériumsejtek, illetve spórák is találhatók. Így 

ezeknek a palackoknak is szükséges a mosása, illetve öblítése. Igen alkalmasak erre a célra az ún. 

öblítő gépek. A zsugorfólia nélkül palettázottan szállított új palackok élőcsíraszáma a felhasználás 

előtti tárolás időtartamától, módjától függően 10-1000 sejt/palack nagyságrendű lehet. Ezeket tehát 

megfelelően ki kell mosni. Még nagyobb az élőcsíraszám a kereskedelmi forgalomból visszakerült 

visszárus palackokon. A megfelelő mosási hatékonyságot a palackmosógép típusán kívül a különböző 

szakaszok vízhőmérséklete, az alkalmazott mosószer és annak koncentrációja, valamint a hatásidő 

határozza meg. A mosógépek közül jobb hatásfokúak a több lúgos áztató, illetve mosó szakaszt 

tartalmazó berendezések. Az ultrahanggal működő mosógépek jó hatásfokúak, de nem terjedtek el. 

A visszárus palackok felhasználásakor még megfelelő lúgkoncentráció, hőmérséklet (85 C) és 

fertőtlenítőszerek alkalmazása esetén sem érhetünk el a hideg steril palackozáshoz szükséges 

csíramentességet, mert a palackmosógépnek a forró lúgos mosást követő öblítő szakaszaiban a csírák 

életképesek maradnak, sőt feldúsulnak. A megfelelő csíramentességet a palacksterilizálással érhetjük 

el. A 2 %-os kénessav oldattal működő öblítő rendszerű sterilizáló gépek a kis- és középüzemek 

berendezései. A korszerű berendezések az 500-40000 palack/óra teljesítményű, kéndioxiddal, illetve 

újabban ózongázzal működő sterilizáló berendezések. 

A hideg steril palacktöltés 

A hideg steril palackozási technológiában a bor csíramentességét szűréssel biztosítják, majd a 

csíramentes bort aszeptikus körülmények között steril palackba töltve, steril dugóval zárják. Az e célra 

hagyományosan használt csírátlanító szűrést (a német Entkeimungsfiltration szót EK jellel rövidítjük) 

elterjedten alkalmazzák. Az EK-szűréssel kapcsolatban a következő alapelvek lényegesek:  

 az EK-szűrés nem tisztító szűrés, előtte a bort lapszűréssel kell tisztára szűrni;  

 EK-szűréskor a steril szűrésre alkalmas lapokkal összeszerelt szűrőt, valamint a szűrő utáni 

csővezetéket, puffertartályt, töltőgépet (töltőszárakat) csíramentesíteni kell; 



 

 EK-szűrés közben ügyelni kell arra, nehogy hirtelen nyomásváltozás, ellennyomás a 

szűrőlapokat károsítsa. 

Fontos azonban tudni, hogy az EK-lapszűrés bár alkalmas az élesztősejtek eltávolítására, de 

csíracsökkentő hatása korlátozott, és jó esetben sem képes 3 nagyságrendnél nagyobb csökkentésre. 

Ezért a célul tűzött 0 db-os élesztőszám egyszeri EK-szűréssel csak akkor biztosítható, ha a bor 

kezdeti élesztőszáma 10
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 sejt/ml alatt van. Az EK-lapok használata önmagában akkor jelenthet 

csírátlanító szűrést, ha teljesül a szűrő és az azt követő borvonal teljes fertőtlenítése. Az EK-szűrés 

adszorpciós hatása következtében a baktériumsejteket is gyéríti, de nem távolítja el. A rosszul 

fertőtlenített szűrő és befogó keretek komoly fertőzési forrást jelentenek, és a bort veszélyes 

élesztőfajokkal vagy baktériumokkal olthatják be. Nem ritka, hogy a nem megfelelő higiéniájú 

üzemben megnöveli a bor élesztőszámát az EK-szűrés. 

A bor csíramentessége biztonsággal csak membránszűréssel érhető el. Az élesztősejtek 

visszatartására megfelelő a 0,8-1,0 µm-es pórusméret, a baktériumsejtek eltávolításához pedig 0,45 

µm-es pórusú szűrőgyertya szükséges. Az utószennyeződés lehetőségének minimalizálása érdekében a 

membránszűrőket közvetlenül a töltőgéphez kell csatlakoztatni, puffertartály közbeiktatása nélkül. A 

membránszűrőtől a töltőszárakig terjedő rendszert minden használatba vétel előtt tartós gőzöléssel, 

esetleg 90-95 C-os, forró vizes átmosással kell sterilizálni, a fertőtlenítőszeres átmosás általában nem 

elég hatásos.  

A hidegsteril töltés egyik kritikus szennyező forrása a dugó és a dugózó gép. A műanyag dugók 

és a steril parafadugók mikrobiológiai minősége a bontatlan csomagokban általában megfelelő, de ezt 

szállítási tételenként ellenőrizni szükséges. A helytelenül tárolt, sérült csomagolású dugók jelentősen 

szennyeződhetnek veszélyes élesztőgombákkal, valamint penészgombákkal. A szennyezés további 

jelentős forrása lehet a nehezen fertőtleníthető dugózó gép. Ennek kiküszöbölésére a korszerű gépeken 

a dugózófejek szúrólánggal vagy elektromos úton hevíthetők.  

A töltés során a palackok a légtérből is szennyeződhetnek. A szükséges térbeli elkülönítést 

gyakran nem megfelelően használják. A legkorszerűbb megoldást az jelenti, ha az elkülönített 

töltőhelység szűrt, steril levegős túlnyomás alatt van, ami lehetővé teszi a helyiségek közötti szabad 

közlekedést.  

A meleg steril palacktöltés 

A meleg steril töltés során a bor és a vele érintkező csomagolóanyag csíramentességét a bor 

hőkezelésévei biztosítjuk. A bort töltés előtt 50-55 C körüli hőmérsékletre melegítik, tisztára mosott, 

előmelegített palackokba töltik, zárják, majd általában visszahűtés nélkül tárolják. Az eljárás 

nagymértékben fokozza a töltés mikrobiológiai biztonságát, hiszen az utószennyeződésként bekerülő 

sejteket is elpusztítja. A bor kezdeti élesztőszáma azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 10
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sejt/ml értéket, mert a nagyobb összes sejtszám esetén már valószínűleg bekerülő, egyébként ritkán 

előforduló hőtűrő élesztők teljes pusztulását már nem biztosítja a viszonylag alacsony hőterhelés. A 

meleg steril töltésnél is kritikus szennyezési forrás a dugó, amely a hőkezelés során nem érintkezik 

közvetlenül a borral, így a hő pusztító hatása alig éri. A töltési hőmérséklet ingadozásának 

kiküszöbölése tehát nagyon fontos minőségi tényező. A palack és a töltővonal tisztasági 

követelményei ennél a technológiánál valamivel enyhébbek, mint a hideg steril töltés során, és a 

csírátlanító szűrések is elmaradnak.  

Tudni kell azonban, hogy a meleg steril töltés a reduktív borok érzékszervi minőségét 

kedvezőtlenül befolyásolja, ezért az utóbbi években alkalmazása jelentősen visszaszorult. Vörösborok 

és tokaji borkülönlegességek töltésénél a meleg töltés minőségrontó hatása nem egyértelmű, ezeknél a 

boroknál továbbra is helye lehet a technológiában. 



 

12. ÖSSZEFOGLALÁS 

12.1 BEVEZETŐ 

Jelenlegi elektronikus tananyagunkban a borok előállításának egyik legfontosabb pillérét, a 

borászati mikrobiológia területét igyekeztünk hallgatóinkkal megismertetni, megszerettetni. A tárgy 

keretein belül megpróbáltunk naprakész áttekintést nyújtani a borászati mikrobiológia legfontosabb 

tématerületeiről. A tananyag – szándékaink szerint – különböző képzési szinteken is használható: a 

felsőoktatási szakképzésben, a főiskolai és az egyetemi képzésben egyaránt. A tananyag igyekszik 

hasznos áttekintést biztosítani a gyakorlatban, valamint kutatási, oktatási intézményekben dolgozó 

szakembernek is. Természetesen elsődleges célunk volt, hogy a mikrobiológia ezen részterületének 

oktatásával hozzájáruljunk a borászok, és borászathoz szervesen kapcsolódó szakterületek, 

szakembereinek képzéséhez. 

12.2 A TANANYAG ÁTTEKINTÉSE 

12.2.1 Vírusok, baktériumok általános jellemzőinek bemutatása 

A 2. leckében érintőleges áttekintést nyújtunk a szőlészetben és borászatban előforduló két fő 

mikrobacsoportról, a vírusokról, baktériumokról, a 3. leckében pedig a gombákkal és a rendszertani 

alapokkal ismerkedhetünk meg. Természetesen ezeknek a csoportoknak a részletes áttekintése nem 

lehet célja a jelenlegi tananyagnak, ugyanis ezek általános ismertetése egy-egy féléves virológiai, 

bakteriológiai és mikológiai kurzus anyagába illeszthető be. Ebből kifolyólag, a jelenlegi leckében 

kizárólag a szőlészeti, borászati mikrobiológia témaköréhez szorosan kapcsolódó rövid alapozó 

áttekintést adunk ezekről a csoportokról. 

A vírus nem sejtes fertőző ágens, amely csak élő, fogékony sejtekben képes replikálódni. A 

vírusok megjelenési formái: 

- Virion: Sejten kívüli vírusrészecske, amely életjelenséget nem mutat, akár 

kikristályosítható. 

- Vegetatív vírus: Az élő sejten belüli vírus, azaz a replikatív (szaporodó) formája a 

vírusnak. 

A vírusokkal kapcsolatosan tárgyalt főbb területek az alábbiak: 

- A vírusok vázlatos felépítése 

- A vírusok alakja 

- A vírusok (DNS vagy RNS) örökítő anyaga 

- Vírus-multiplikáció főbb szakaszai 

A baktériumok (Bacteria) egysejtű, többnyire pár mikrométeres (fénymikroszkóppal már 

látható) mikroorganizmusok. A baktériumok prokarióta (elősejtmagvas) szervezetek, tehát szemben az 

állatokkal, növényekkel, gombákkal, és más eukariótákkal (valódi sejtmagvas élőlényekkel), nincs 

sejtmagjuk és más membránnal határolt sejtszervecskéjük (sejtorganellum) sem a sejten belül. 

A baktériumokkal kapcsolatosan tárgyalt főbb területek az alábbiak: 



 

- Baktériumok alakja 

- A baktériumsejt felépítése: a bakteriális citoplazma, a plazmidok, a riboszóma, zárványok a 

baktériumsejtben, sejthártya (membrán, citoplazma membrán; Gram-negatívaknál: „belső 

membrán”), a periplazmatikus tér, a peptidoglükán réteg (Eubacteriumok sejtfala), a külső 

membrán, a Gram-negatív és a Gram-pozitív sejtfal felépítése, a tok, mikrokapszula, nyák, a 

bakteriális ostor (flagellum, csilló), a pilus (fimbria) 

- Szaporodás (baktériumok sejtosztódása – citokinézis) 

12.2.2 A gombák általános jellemzőinek bemutatása. Taxonómiai alapfogalmak 

A 3. lecke első részében a mikrovilág egyik valódi sejtmaggal rendelkező (eukarióta), rendkívül 

diverz csoportjával, a gombákkal ismerkedünk meg, bár csak a legfontosabb mikológiai 

alapismereteket adhatjuk közre. Felelevenítjük a taxonómiai kategóriákat, a fontosabb rendszertani 

iskolákat. Bemutatjuk, hogy miért kell a fajok kettős nevezéktanát használni, miért kell a borászati 

(szőlészeti) szempontból releváns taxonok tudományos neveit megtanulni, ami a hallgatók számára 

gyakran nehézséget jelenthet.  

A főbb tárgyalt területek az alábbiak: 

- A gombasejt legfontosabb képletei: a sejtmag (nucleus), a maghártya, a magvacska 

(nucleolus), a poláris orsótest, magorsó test (SPB), a centriolumok, a citoplazma belső 

membránrendszerei, kompartmentjei, a mitokondrium, a peroxiszóma, a glioxiszóma, a 

riboszóma, az extrakromoszómális plazmidok, a sejthártya, a sejtfal, szeptumok és pórusok 

- Gombák testfelépítésének általános jellemzői: amőboid szerveződés,  egysejtű szerveződés:, 

többsejtű szerveződési típusok: 

- A gombák szaporító képletei, szaporodási típusai: az ivartalan szaporodás, az ivaros 

szaporodás, ivaros szaporodási ciklusok, a gombák szaporító képletei, gaméták – ivarsejtek, 

spórák és konídiumok, termőtestek – sporokarpium, tallizmusok 

- Rendszertani (szisztematikai, taxonómiai) alapozás 

- A rendszertan alapvető kategóriái 

- A gombák rendszertani felosztása osztályok szintjéig 

12.2.3 Élesztők, élesztőszerű szervezetek morfológiája, taxonómiája. Élesztőgombák ipari 

jelentősége. Élesztőgombák szaporodása, életciklusa 

A 4. leckében a gombák közül az ipari, borászati jelentőségüket tekintve az élesztőgombákat 

mutatjuk be. Mivel a gombák szaporodási módjai, életmenetei rendkívül változatosak, megértésükhöz 

elengedhetetlen ezeknek az alapfogalmaknak az elsajátítása. Ezt követően az élesztőgombákról, mint 

mesterséges csoportról adunk áttekintést, majd a mustok erjedésében kulcsfontosságú szerepet játszó 

valódi sejtmaggal rendelkező, ún. eukarióta élesztőgombák vázlatos sejttani és morfológiai jellemzőit 

mutatjuk be. A lecke végén bemutatjuk az élesztőgombák identifikációjának lehetőségeit (morfológiai, 

élettani, biokémiai, molekuláris biológiai módszerek), melyek közül, az alapfogalmak elsajátítását 

követően vázlatos áttekintést nyújtunk a fermentációs, asszimilációs tesztekre alapozott egyszerűsített 

élettani identifikációs rendszerekről. 

  



 

A főbb tárgyalt területek az alábbiak: 

- Élesztőgombák biotópjai és antropocentrikus csoportosítása 

- Ipari hasznosításuk 

- Élesztőgomba-sejt vázlatos felépítése: 

- A vegetatív élesztősejtek morfológiai jellemzői 

- Az élesztők vegetatív szaporodása: a sarjadzás, a hasadás, az arthrokonídiumok, a 

klamidospórák, a hifa és az álhifa,  a dimorf élesztők 

- Az élesztők ivaros szaporodása: párosodási rendszer és ploiditásfok, az élesztők spóraformái 

- Az élesztőgombák taxonómiája 

12.2.4 Identifikáció, klasszifikáció 

Az 5. leckében bemutatjuk, hogyan, milyen lépésekkel lehet a borászatokból izolált 

élesztőgombákat csoportokba sorolni és akár faji szintig meghatározni. A leckében bemutatjuk, milyen 

lehetőségek kínálkoznak arra, hogy izolátumainkról minél több információt gyűjtsünk, elsősorban a 

faji identifikáció céljából. A különböző taxonómiai kategóriákhoz más-más szinten kell 

vizsgálódnunk, azonban ha az izolátum faji szintű identifikációja a cél, akkor szükség lehet a DNS 

szintű vizsgálómódszerekre is. E lecke keretein belül arra vállalkozunk, hogy a hagyományos 

identifikációs módszerek mellett bevezessük a hallgatókat a molekuláris biológiai munka alapjaiba. 

A főbb tárgyalt területek az alábbiak: 

- Az élesztőgombák identifikációja: alaktani szint (hagyományos identifikálás), élettani szint 

(erjesztés, asszimiláció, auxotrófia és prototrófia, egyszerűsített identifikálás, identifikációs 

rendszerek), biokémiai (kemotaxonómiai) szint 

- Borászati törzsek gyakorlati szempontból fontos tulajdonságai 

- A fontosabb DNS-vizsgálati módszerek: DNS-extrakció, elektroforézis, a gombák 

elektroforetikus kariotipizálása, a restrikciós endonukleáz enzimek, hibridizációs módszerek, 

Southern-hibridizáció (Southern blot), restrikciós fragmentumhossz polimorfizmus (RFLP), 

Northern-hibridizáció (Northern blot), PCR (polimeráz láncreakció) alapú módszerek 

- Az alapvető fehérjevizsgálati módszerek: protein extrakció, fehérjék izoelektromos 

fókuszálása, kétdimenziós (2D) akrilamid gélelektroforézis, fehérjeszekvenálás, izoenzimek 

analízise, immunkémiai vizsgálati módszerek. 

12.2.5 Az erjedési folyamatok biokémiája 

A 6. leckében az élesztők borászati alkalmazásának fő területével, az etanolos erjedéssel, 

valamint a hozzá kapcsolódó biokémiai folyamatokkal foglalkozunk. Ugyanis aki borászati 

mikrobiológiával foglalkozik, nem tekinthet el a gombákban és baktériumokban zajló biokémiai 

folyamatok ismeretétől sem. Élesztőgombák nélkül a mustból nem készülhet bor, így az élesztők 

etanolos erjedése központi jelentőségű folyamat, amelyet minden hallgatónak ismernie kell. A 

biológiai almasavbontás jelentősége szintén jól ismert jelenség, amelynek biokémiai történéseire 

szintén kitérünk. A leckéből megtudhatjuk továbbá, hogy mi áll az „ecetesedés” hátterében, kitérünk a 



 

tejsavas erjedésekre és bizonyos anyagcsere-termékekre, melyek mind befolyásolják a borok 

minőségét. 

A főbb tárgyalt területek az alábbiak: 

-  A biológiai oxidáció folyamatának alapjai: az EMP-séma (glükolízis), a citromsav-

ciklus, a terminális oxidáció – oxidatív foszforiláció. 

- Erjedési (fermentációs) folyamatok biokémiája: az élesztőgombák etilalkoholos erjedése, a 

tejsavas erjedés (homo- és heterofementatív tejsavas erjedés), ecetsavas erjedés 

- A bakteriális malolaktikus fermentáció és az élesztős almasavbontás bemutatása, jelentősége a 

borászatban, a malolaktikus fermentáció biokémiája 

- A glicerin-piroszőlősavas erjedés, piroszőlősavból származtatható szekunder termékek. 

12.2.6 Élesztőgombák a borászatban. Élesztőgombák szaporodási dinamikája. A borászatban 

előforduló élesztőgombák főbb csoportjai, jellemzésük. 

A 7. leckében az alkoholos erjedés alapvető mikrobiológiai folyamatának időbeli lezajlását és az 

abban résztvevő mikrobákat mutatjuk be, valamint azt, hogy mely élesztőgomba fajoknak mi a szerepe 

benne. Az érett, nagy cukortartalmú gyümölcsök levének mikrobák által végzett, alkoholt is termelő 

erjesztése évmilliók óta létező természetes folyamat, az élesztőgombák természetes életmódja. Az 

ember e jelenséget fordította a hasznára, amikor az összegyűjtött termést edényzetben tárolva bízta 

rájuk a gyümölcsök eltartható, bizonyos értelemben jóval magasabb élvezeti értékű anyaggá való 

átalakítását. Még ma is számos bortermelő támaszkodik a helyi, természetes élesztőközösségre a 

borkészítés során. A borászatok méretével azonban fokozatosan növekszenek a termelési kockázatok, 

valamint egyes különleges minőségű borokat a természetes mikrobiotával nem lehet elérni, ezért egyre 

nagyobb a szerepe az erjedés irányításának. A folyamat szabályozásának egyik legfontosabb eszköze 

az erjedésben részt vevő, változatos anyagcsere-típusú, természetesen előforduló mikrobák 

„lecserélése” ismert tulajdonságokkal rendelkező, a kívánt cél elérését biztosítókra. Ez leggyakrabban 

az ún. fajélesztős oltással történik. Ennek szakszerű alkalmazásához azonban nélkülözhetetlen ismerni 

az alkoholos erjedés alapvető mikrobiológiai folyamatát és az abban résztvevő mikrobákat. 

A főbb tárgyalt területek az alábbiak: 

- Az alkoholos erjedés lefolyása: a mikrobapopuláció szaporodását leíró általános görbe (lag-

fázis, exponenciális fázis, stacioner fázis), az egyes szakaszok borászati jelentősége 

- A borászatban jelentős élesztőgombák: a jó erjesztő képességű élesztők (Saccharomyces, 

Zygosaccharomyces, Schizosaccharomyces), az apikulátusz élesztők (Hanseniaspora – 

Kloeckera, Brettanomyces - Dekkera nemzetség, Saccharomycodes nemzetség) virágélesztők 

(Pichia, Candida nemzetség) 

12.2.7 A mustok erjedését befolyásoló tényezők (ökológiai vonatkozások) és alkalmazásuk 

speciális borászati eljárások során 

A 8. leckében azt mutatjuk be, hogyan alakul az erjedési folyamat aktuális iránya több, 

egymással is kölcsönhatásban lévő környezeti tényező összegzett, eredő hatásának megfelelően. Ezek 

között a legfontosabb a hőmérséklet, ami termodinamikai okból minden kémiai folyamat sebességét 

meghatározza, és műszakilag is hatékony szabályozható. A bor jellegét lényegesen befolyásolja a 

mikrobák számára rendelkezésre álló oxigén mennyisége. Az ökológiai viszonyokat leggyakrabban a 



 

kénezéssel igyekszünk a kívánt irányban tartani. A must mint tápanyagforrás általában nem igényel 

beavatkozást, de speciális technológiák, illetve kedvezőtlen körülmények esetén szükség lehet a 

módosítására az erjedés lefutásában vagy a kierjedt bor minőségében fenyegető rendellenesség 

megelőzésére. Az erjedés menetét és termékeit nagyban befolyásolhatják a mustban eredetileg 

meglévő, vagy ott mikrobás tevékenység útján képződő toxikus anyagok és inhibitorok is. 

A főbb tárgyalt területek az alábbiak: 

- A hőmérséklet mint erjedést befolyásoló tényező 

- A cukor- és az alkoholtartalom hatása 

- Az oxigén erjesztést módosító hatása 

- A nitrogén hatása, a nitrogénpótlás lehetőségei 

- Az erjedést befolyásoló egyéb anyagok: a kénessav, növekedési faktorok, üledék (szediment) 

anyagok, permetezőszer-maradványok, mikrobás anyagcseretermékek és toxinok 

- A spontán erjedés  

- Borászati fajélesztők alkalmazása 

- Biológiai borérlelés hártyaképző élesztőgombákkal  

- A pezsgőgyártás mikrobiológiája: a palackos erjesztésű pezsgőgyártás, a tankpezsgőgyártás 

mikrobiológiája. 

12.2.8 A szőlőn és a borászatokban megjelenő penészgombák. A szőlő rothadási folyamatai. 

Mikotoxinok és jelentőségük.  

A 9. leckében a szőlő és a belőle készülő bor minőségét befolyásolni képes fonalas gombákkal 

foglalkozunk. Ezek közül is kiemelten a legnagyobb kárt okozni képes szürkepenésszel, amely 

különleges körülmények között nemesrothadás formájában jelentősen növelni is képes a termék 

minőségét. Számos mikroba – élesztők, penészek, baktériumok – társulhat a szürkepenész által indított 

rothadáshoz, különböző mértékű, akár termésvesztést is okozó károsodást hozva. Egyes szőlőn 

elszaporodó penészek – főként a melegebb mediterrán vidékeken – súlyos mérgezést okozó anyagokat, 

ún. mikotoxinokat termelnek, melyek a muston keresztül a borba is bekerülnek, és a szervezetben 

felhalmozódva különböző szerveinket károsíthatják, akár daganatot is okozhatnak. 

A főbb tárgyalt területek az alábbiak: 

- A szürkerothadás okozója és a fertőzés folyamata 

- A nemesrothadás 

- A vegyes rothadás 

- Mikotoxinok és borászati jelentőségük 

- A Cladosporium cellare: a pincék látványos penésze 

 



 

12.2.9 A must és a bor baktériumai 

A 10. leckében áttekintést adunk a mustban és a borban megjelenő, ottani tevékenységével a bor 

minőségét befolyásolni képes baktériumokról, különös tekintettel a tejsavat, ill. az ecetsavat termelő 

baktériumokra. Az egyes baktériumfajok, nemzetségek előfordulását élettani jellemzőikkel 

összefüggésben mutatjuk be, ebből levezetve a bor minőségére gyakorolt hatásukat. A kifejezetten 

káros baktériumokat külön fejezetben tárgyaljuk az üzemi higiéniával együtt. 

A főbb tárgyalt területek az alábbiak: 

- Tejsavtermelő baktériumok előfordulása és anyagcseréje 

- A malolaktikus fermentáció mikrobiológiája 

- A mustban és a borban előforduló legfontosabb tejsavbaktériumok általános jellemzése: a 

Leuconostoc oenos, a Pediococcus nemzetség, a Lactobacillus nemzetség  

- Az ecetsavat termelő baktériumok általános jellemzése és az ecetsavas erjedés biokémiája. 

12.2.10 Borbetegségek. Pincegazdasági higiénia. A palackozás higiéniája. Szűrés. Borászati 

biotechnológia (screening, törzsnemesítés, GM szervezetek stb.). 

Számos rendellenes elváltozást okozhatnak a mikroorganizmusok a borban. Az élő sejtek 

anyagcsere-tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó káros elváltozásokat borbetegségeknek 

nevezzük. Néhány rendellenesség csak közvetve köthető mikroorganizmusok tevékenységéhez, 

kialakulásukban egyéb kémiai, fizikai tényezőknek is döntő szerepe van (pl. kénhidrogénszag, 

muskátliíz), ezeket a borhibákhoz soroljuk. A két csoport között nincs éles határvonal. Azt azonban 

fontos kiemelni, hogy a borbetegségeket okozó káros mikroorganizmusok az egészséges borba is 

átvihetők, így a minőség megőrzésében kiemelkedő szerepe van a borászat higiéniájának. A mikrobák 

elszaporodásának korlátozása, a megfelelő tisztaság biztosítása alapvető feladat a pincészetben. A bor 

stabilitása is csak igen alacsony mikrobasejtszám mellett biztosítható, ennek eléréséhez különböző 

szűrési, tartósítási eljárásokat alkalmazhatnak a palackozást megelőzően vagy az után. 

A főbb tárgyalt területek az alábbiak: 

- Mikrobiológiai eredetű borhibák: a bor virágosodása, a Brettanomyces okozta 

rendellenességek, kéntartalmú illó anyagok képződése, ecetsav-baktériumos romlás, 

tejsavbaktérium eredetű hibák, tejsavas erjedések, tejsavas illósodás, glicerinerjedés, 

keseredés, egéríz, muskátliíz, parafadugó eredetű rendellenességek 

- A pincegazdaság higiéniája: a borászati műveletek mikrobiológiai hatásai, a palackozás 

mikrobiológiája (a palackmosás, a hideg steril palacktöltés, a meleg steril palacktöltés) 

 


