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 Fonalas gombák izolálásánál és tenyésztésénél komoly gondot okozhatnak az atkák, 

amelyek a gombával táplálkoznak, és keresztbe fertőzhetik a Petri-csészés kultúrákat. 

Inkubálás: mezofilek: 25-30°C 7–14 nap, termofilek: 45-50°C 2–5 nap 

 

A fonalas gombák különböző rendszertani egységei annyira különböznek egymástól, hogy 

izolálásukban is eltérhetnek: 

A)  Ascomycetes, Deuteromycetes (Imperfekt): ubiquiterek (széles körű előfordulás), jól 

sporulálnak, ezért könnyű az izolálásuk (aspergillusok, penicilliumok, fusariumok). 

B)  Basidomycetes:  

makroszkopikusak: (kalapos, pöffeteg, tapló)  termőtestből, mikorrhizából 

történhet az izolálás 

mikroszkopikusak: (rozsda és üszöggombák ) mikorrhizából, de nehéz 

fenntartani, mert csak az élő gazdanövényen szaporodik. 

Jól tűrik a benomylt (gombaellenes növényvédőszer), 

ezért 0,5-5mg/l benomyl melletti izolálás esetén javarészt 

ezek nőnek ki, a többi gomba visszaszorul. 

C) Zygomycetes: ezek is ubiquiterek, és a legburjánzóbb növekedésűek. A Petri-csészén általában 

az első kinövők (Mucor, Rhizopus, Trichoderma) 

 

A fonalas gombák izolálásának jelentőségét széles körű felhasználásuk is indokolja (1.2.1. táblázat) 

1.2.1. táblázat: Fonalas gombák ipari felhasználása 

 Fonalas gomba Termék 

Elsődleges metabolitok Aspergillus terreus 

A. niger 

A. niger, Yarrowia lipolytica 

Eremothecium ashbyii 

Aureobasidium pullulans 

Saccharomyces cerevisiae 

Itakonsav 

glükuronsav 

citromsav 

riboflavin 

pullulan 

etanol 

Másodlagos metabolitok Penicillium chrysogenum 

Cephalosporium acremonium 

Aspergillus fumigatus 

Claviceps purpurea 

Penicillium sp. 

penicillinek 

cefalosporinok 

fumagillin 

ergot alkaloidok 

griseofulvin 

Enzimek előállítása A. niger 

A. oryzae 

A. awamori 

Mucor sp. 

lipáz 

α-amiláz 

glucoamylase 

rennin 

Tradicionális élelmiszerek Mucor, Rhizopus 

kevert tenyészet 

ragi 

shoyu 

Egyéb Trichoderma polysporum 

Rhizopus, Fusarium 

ciklosporinok 

szteroidkonverziók 

 

4. Élesztőgombák izolálása 

 

Előfordulás: „fermentatív” fajaik, amelyek cukrok felhasználásával nyerik a szükséges energiát, 

cukortartalmú gyümölcsökön, bogyókon, virágokon találhatók meg. Ezek esetében 

többnyire a terminális elektronakceptor nem a légköri oxigén, hanem a cukormolekula 

degradációs termékei (így keletkeznek az elsődleges metabolitok.) 

„aerob” fajaik: nehezen fermentálható C-forrásokon találhatók főleg meg, mint például 

C4-C5, metanol, etanol, és különböző poliolok (növényeken, gombákon, rovarokon, 

kevés a talajban, némely azonban csak ott). 

Mintavétel: steril zacskóba, üvegbe kell gyűjteni a mintát, amely nem tárolható jól. Talajminta esetén 

a felső 10 cm-ből célszerű az izolálást végezni. 
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Előkészítés: dúsítás lehet szükséges: pH=3,5-4 rázatott lombikban (levegőztetve), így előszaporítva. 

Tápközeg: Malátakivonat (maltextract), krumplifőzet (potatoe-dextrose-agar, PDA), de a pH 3,8 kell 

legyen, azaz savasabb, mint a fonalas gombákénál. 50–200 mg/l kloramfenikol 

hozzáadásával baktériummentes izolátum nyerhető. Általában ozmotoleránsok, azaz 30-

40% glükóz mellett is tenyészthetők 

Inkubálás: mezofileket 20-25°C-on, a pszichrofileket 10-12°C-on szüksées tenyészteni. 

 

A következő két csoport rendszertantól független, ezért egyaránt tartalmaz baktériumokat, gombákat 

stb-t. 

 

5. Alkalofilek izolálása 

 

Az alkalofilek lúgos pH optimumú mikrobák, jelentőségük az antibiotikumok, mosószerenzimek 

gyártásában van. 

Előfordulás: alkalikus (szikes) talajok 

Mintavétel: szilárd mintából/ról 

Előkészítés: vizes szuszpenzió 

Tápközeg: glükóz vagy keményítő, peptonnal élesztőkivonattal, sókkal kiegészítve, pH=8,5-12 

Kitenyésztés: általában mezofilek, így 30-37°C-on 2-3 nap alatt érhető el. 

 

6. Termofilek izolálása 

 

A termofilek magas hőmérsékleti optimummal (55-75°C) rendelkező mikrobák. 

A termofilhőmérséklet-optimum a mezofil és az extrém termofil között helyezkedik el, és 

különbözik a termotoleráns fogalomtól: míg előbbieknél az optimális növekedési hőmérséklet alapján 

történt a besorolás, addig a termotoleráns csak elviseli (esetleg növekszik is) a magasabb hőmér-

sékleten, de messze nem maximális sebességgel szaporodik és termel. A termofilek között bakté-

riumok, gombák és ősbaktériumok is megtalálhatók, mint ipari termelő vagy enzim-, illetve génforrás 

mikroorganizmusok: 

-  fonalas gombák: mivel 55-60°C között számos gomba izolálható, de 62°C-on már egy sem, 

úgy tűnik, hogy az eukarióták növekedésének 60°C körül korlátja van, amelynek oka 

feltehetően, hogy nem tudnak termostabil jól funkcionáló belső membránokat létrehozni 

[166]. Termofil fonalas gombára példa a Thermomyces lanuginosus (50°C optimummal 

[167]), a Sporotrichum thermophile (45-50°C [168]), és a Rhizomucor miehei (35-45°C 

[169]). 

-  baktériumok: thiobacillusok (acidophilek), bíborbakt: (fotoszint), cianobakt, actinomiceták. 

-  továbbá algák, protozoák, ősbaktériumok 

Előfordulás: geotermikus hőforrások (gejzírek), spontán melegedő szubsztrátok (siló), fűtött környezet 

(erőművi hűtővíz), talaj, édesvízi és tengeri üledékek (1.2.2. táblázat) 

Mintavétel:  gyakran obligát anaerobok (pl.: Thermotoga maritima), hiszen vagy az élőhelyük 

levegőtől elzárt, vagy a magas hőmérsékleten nem oldódik be az oxigén a vizes közegbe, 

ezért a mintavételhez Hungate-technika (ld. Anaerobok izolálása) javasolt. 

Előkészítés:  párologtató szükséges, hogy ne száradjon ki a tenyészet a magas hőmérsékleten 

Tápközeg: komplex tápközeg ajánlott, amelynek összetétele az eredeti élőhelynek megfelelő 

(mélytengeri, vulkanikus stb.). A szokásos szilárdító ágens (agar-agar) legfeljebb 65°C-ig 

használható, efelett gellán gumi (100°C) vagy gelrite (+Ca2+ és Mg2+ sók) használata 

javasolt a magasabb olvadáspont miatt. 

Inkubálás:  párologtató, esetleg anaerob kamra lehet szükséges. 
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1.2.2. táblázat: Termofil mikroorganizmusok lelőhelyei 

Lelőhely faj  

Geotermikus hőforrások  

(savas-semleges-alkalikus) 

Thermoproteus spp. 

Thiobacillus spp. 

Clostridium spp. 

Thermoanaerobium spp. 

Thermus spp. 

Bacillus spp. 

Thermotoga spp. 

baktériumok 

baktériumok 

baktériumok 

baktériumok 

baktériumok 

baktériumok 

ősbaktériumok 

Spontán melegedő szubsztrátok 

(silók, komposztok) 

Bacillus spp. 

Thermoactinomyces spp. 

Streptomyces spp. 

Thermomyces spp 

Talaromyces spp. 

Thermoascus spp. 

Clostridium spp. 

Thermomonospora spp. 

baktérium 

baktérium 

fonalas baktériumok  

fonalas gomba 

fonalas gomba 

fonalas gomba 

baktérium 

baktérium 

További fűtött környezetek 

(erőművi hűtővíz, konzervek stb.) 

Thermus spp. 

Dactilarya spp. 

baktérium 

fonalas gomba 

Nem fűtött szubsztrátok 

(talaj, por, levegő, üledék) 

Methanospirillium spp. 

Methanogenium spp. 

Thiobacillus spp. 

 Bacillus spp. 

Lactobacillus spp. 

Clostridium spp. 

ősbaktériumok 

baktériumok 

baktériumok 

baktériumok 

baktériumok 

baktériumok 

Törzsfenntartás 

A természetből izolált és/vagy mutációkkal nyert színtenyészetek fenntartása szintén kiemelkedő 

fontosságú területe az ipari mikrobiológiának. Gondoljuk csak meg, hogy egy működő üzemnél, ahol 

lehetőleg saját izolálású vagy fejlesztésű termelő mikrobát alkalmaznak, micsoda következménye 

lenne a termelő törzs elvesztésének, tönkremenetelének. Ennek szem előtt tartásával tehát a 

törzsfenntartás célja, hogy eredeti állapotában, azaz ugyanolyan szaporodó és termelőképességű 

formában tartsa fenn a termelő törzset az üzem indításától a bezárásáig, kedvező esetben akár 

évtizedekig (persze közben mindig kicsit újabb és újabb fejlesztésű sejtvonalat használnak, de a törzs 

általában azonos marad). 

Az izolátumok eltartására kétféle mód létezik: A) inaktív, és B) aktív formában. 

Az aktív formában történő törzsfenntartást mutatja be az 1.2.3. videó. 

 

1.2.3. videó: Törzsfenntartás aktív formában 

Az inaktív forma jelenti a természetes szaporítóképletek (pl.: spórák) eltartását különböző 

megoldások segítségével (folyadékszuszpenzióban, szilárd hordozóra adszorbeáltatva, micéliummal 

együtt megszárítva stb.). 

Az aktív forma jelenti a nagyobb kihívást, hiszen ilyenkor a vegetatív sejtek fenntartásáról 

beszélünk, amelyek érzékenyek a környezeti hatásokra, és bár lassan, de szaporodnak, ami pedig a 

genetikai változás (mutációk) veszélyét is magában hordozza. A vegetatív sejtek legjobban eltartható 



