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ben, így az emberben is. Ez utóbbi tulajdonságuknak köszönhetően a gyógyszeripar számára régóta 

fontos vegyületek, így előállításuk és hasznosításuk számos kutatás tárgya. 

 

2.3.1. ábra: A szteránvázas alapvegyület – a koleszterin– szerkezete 

Bioszintézisük során a sejtek acetil-CoA-ból építik fel több lépésben az allilpentenil-pirofoszfátot 

és az izopentenil-pirofoszfátot, amelyek addíciójából szkvalenon keresztül épül fel az alapvegyület, a 

lanosterin. A szteroidneogenezis során ennek módosításával keletkezik a többi szteránvázas vegyület. 

A szteroidok csoportosítása a funkció és a bioszintézis, valamint a termelő élőlény szerint történik 

(2.3.2. ábra), így megkülönböztetünk:  

 

2.3.2. ábra: „Szteroidok családfája” [22] 

- Állati szteroidokat  

- ízeltlábúak szteroidjai 

- gerincesek szteroidjai 

- hormonok: a kortikoidok olyan hormonok, amelyeket a mellékvesekéreg termel (innen a név 

cortex – kéreg). Megkülönböztetjük a sóháztartásban szerepet játszó mineralokortikoidokat és 
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a cukorháztartásban szereplő glükokortikoidokat, valamint a nemi hormonokat (női/férfi nemi 

szervek termelik, pl.: ösztrogén, progeszteron, tesztoszteron), illetve az anabolikus 

szteroidokat, amelyek androgénreceptor-stimulátorok, és így az izomnövekedést serkentik.  

- koleszterin: sejtmembrán-fluiditásért felel 

- növényi szteroidok – fitoszterinek: általában a szteroidkonverzió ipari alapanyagai (2.3.3. ábra), 

fiziológiai funkciójuk éppúgy a sejtmembrán befolyásolása, mint az állatok esetében a koleszteriné. 

- gomba eredetű szteroidok – ergoszterinek 
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Sztigmaszterin Szitoszterin Kampeszterin  

2.3.3. ábra: Ipari alapanyagként hasznosított fitoszterinek 

Mint az a fentiekből kitűnik, a humánszervezetben nagyon fontos szabályozó szerepet töltenek be 

a szteroidok, ezért a gyógyászati célú előállításuk több évtizedes múltra tekint vissza. Ezek kezdetben 

kizárólag szintetikus vegyipari lépéseket tartalmaztak, ám a környezetvédelmi előírások 

szigorodásával és a sztereokémia fejlődésével a biokémiai lépések egyre nagyobb teret nyertek. Mivel 

ilyen vegyületek esetében az optikailag aktív formák több kiralitáscentrummal is rendelkeznek, és a 

szteránváz egy egy pontján sztereoszelektív védőcsoportok alkalmazásával, majd eltávolításával 

oldható csak meg a biológiailag aktív vegyület előállítása. Ezért célszerűbb a mikrobák enzimeinek 

sztereoszelektivitását kihasználva egy-egy specifikus módosítást általuk elvégezetni. 

Mivel azonban ezek a vegyületek a másodlagos anyagcsere termékei, ezért nem az akívan 

növekedő sejttenyészet végzi a biokonverziót, hanem a felszaporított nyugvó állapotú sejtek indukciót 

követően valósítják meg a sztereospecifikus átalakítást. Mivel a szteroid szubsztrát nem a mikroba 

szénforrása (legfeljebb energiaforrás), ezért szinte veszteség nélkül (nagy hozammal) alakítható át 

termékké. Technológiai nehézséget általában a szteroidok rossz vízoldhatósága jelent, amelyet 

gyakran ciklodextrinek alkalmazásával küzdenek le. A ciklodextrinek olyan ciklikus poliszaharid-  

molekulák, amelyek magukba zárhatnak apoláris hatóanyagokat (a gyűrű közepébe), és mivel a 

ciklodextrinek vízben oldhatóak, így a „beléjük csomagolt” apoláris hatóanyag is oldhatóvá válik. A 

ciklodextrin belseje és a folyadékfázis között adszorpciós megoszlás áll fent, azaz ha a csekély 

mértékben oldott molekulát a mikrobák a folyadékfázisból elfogyasztják, helyükre a ciklodextrinekből 

újabb molekula fog „kioldódni”.  

A mikrobiális szteroidkonverziók igen széleskörűen alkalmazhatók, de leggyakrabban a 17-β-

redukció/17-β-oxidáció, illetve ennek valamelyik másik OH-csoporttal együtt történő szinkrón 

redukciója/oxidációja (pl.: 3,17-diketoszteroid redukció) fordul elő. 

A 17-es atomon történő oxidáció/redukció az élő szervezetekben is igen fontos, mivel a nemi 

hormonok egymásba alakulását jelenti. A redox reakciót a 17-hidroxi-szteroiddehidrogenáz-enzim 

katalizálja, amelynek aktivitása tehát egyes nemi folyamatok felelőse. Ennek alapján a 

gyógyszeriparban is gyakran használják ezeket az enzimes (vagy nyugvósejtes) biokonverziókat a 

terápiás hormonkészítmények előállítására. Az első publikáció 1937-ben Saccaromyces cerevisiae-ről 

írja le ezt a képességet, azóta azonban számos baktériumról (Pseudomonas, Bacillus, Brevibacterium, 

Mycobacterium, Streptomyces fajokról), gombáról (Aspergillus, Mucor, Penicillum, Hansenula, 

Pichia, Saccharomyces), algáról (Chlorella, Chlorococcum) és protozoáról (Pentatrichomonas, 

Trichomonas) derült ki a 17-OH-SDH aktivitás. 
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2.3.2. gyakori mikrobiális szteroidkonverziók 

kísérő 

hidroxilezés 

17-β-redukció 17-β-oxidáció 

C5 

C6 

 

C7 

C10 

C11 

C12 

C14 

C15 

 

Bacillus sp., Botryosphaerica obtusa 

 

Bacillus sp., Botryosphaerica obtusa,  

 

Bacillus sp. 

 

Bacillus sp., Phycomyces 

blakesleeanus,  

Penicillium crustosum, P.chrysogenum 

B. stearothermophilus, B. obtusa,  

P. blakesleeanus 

Botrytis cinerea, Rhizopus stolonifer 

Absidia glauca 

Cephalosporium aphidicola, R. stolonifer 

A. glauca, B. obtusa 

Bacillusok 

A. glauca, Aspergillus fumigatus, B. obtusa 

 

Az alábbiakban néhány jellemző ipari szteroidkonverziót mutatunk be. 

 

Ketoredukció Saccharomyces cerevisiae-vel nemi hormonok előállítására 

 

A szitoszterinből előállított androsztén-dionból (AD) ketoredukcióval tesztoszteront lehet előállítani, 

noha az élő emberi szervezetben a férfi nemi hormon koleszterinből keletkezik. A ketoredukciót egyes 

S. cerevisiae sejtek képesek elvégezni. A tesztoszteronból a C17 metilezésével előbb metil-tesztoszte-

ront (METESZ) lehet előállítani, majd az Arthrobacter simplex baktériummal ismét C1 dehidro-

génezést lehet elvégezni, ami Nerobolt eredményez (roboráló szer), illetve a női nemi hormonok 

bioszintézise is koleszterinből és/vagy tesztoszterinen keresztül történik (ösztrogén/progeszteron). 

 

Actinobacter fajok által végzett szteroidkonverziók [24] 

 

Szteroid- (oldallánc) lebontás: Számos Actinobacter faj hasznosítja a szteroidokat, mint egyedüli szén- 

és energiaforrást. A lebontási mehanizmus függ a lebontandó szteroid szerkezetétől és a mikroba 

fajától. Az esztránokat általában az A gyűrű hasításával bontják le, míg a B gyűrű a leghozzáférhetőbb 

része a molekulaváznak az androsztének és a pregnánok esetében. A koleszterinnél és az epesavaknál 

a lebomlás kezdődhet az oldalláncon vagy a B gyűrűn. Nocardia fajok és még néhány Streptomyces 

ismert A-gyűrű-hasító. Ennek ellenére az Actinobacterek többségét a B gyűrű hasításával jellemzik. 

Elsődleges figyelmet kapnak a biotechnológiában azok az Actinobacterek, amelyek a szterinek 

oldalláncait bontják, miközben a szteránvázat érintetlenül hagyják. Nocardia restrictus és más 

Actinobacterek lehetővé teszik a szélső szubsztituens retroaldol eliminációját a C19-en és ösztrogént 

képeznek 3,17-dioxo-C19(CO2OH)-androsztánból. Az ösztrogénhozam csupán 8% volt, ám 19-

hidroxiszitoszterol 3-acetát átalakításával 72%- is elérhető. 

Az Actinobacterek (Nocardia restrictus, Proactynomyces erythropolis stb.) a szetrinek kólsavvá 

történő alakítását is elvégzik. 

A szterin oldalláncának lebontása 14 konszekutív biokémiai reakcióból áll, amelyeket legalább 9 

különböző katabolikus enzim katalizál. A főbb megoldandó problémák a 3,17-diketoandrosztanok 

oldallánc lebontásával történő előállításakor a következők: 1) a szteroidváz lebomlása, 2) a 

reakciótermékek általi oldallánc-oxidáció, 3) szterinek alacsony oldhatósága a vizes közegben. Az 1) 

probléma kiküszöbölésére a szubsztrát kémiai módosítása, vagy a 9α-hidroxiláz kémiai inhibíciója, 

esetleg 3KSD blokkolt mutánsok használata jelenthet megoldást. 

A szitoszterinből az oldallánc lehasításán keresztül Mycobacterium phlei baktériummal állítanak 

elő számos üzemben androsztendiont (AD, androst-4-én-3,17-dion), amely több hormonális készít-

mény intermediere. A 70%-os konverziót követően diklóretánnal vagy szelektíven 85%-os metanollal 

kiextrahálják a fermentlevet, és az extraktumot bepárolják. Az AD szintézis után acetilént addicio-

náltatnak, és a progeszteron hatású etiszterint nyerik, amelyet tovább is lehet alakítani spironolaktonná 

(vízhajtó). 

A termelő Mycobacterium phlei nevét a mykolsavnak köszönheti, amely egy hosszú szénláncú 

zsírsav a sejtek membránjához kötve. E különleges sejtfalszerkezet miatt nem működik a Gram-festés 

sem, illetve különösen ellenállóvá válik a mikroba. 
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A mikrobák életében az oldallánc lebontásnak a fiziológiai szerepe az ATP (energia) generálás 

[23]. Ehhez a katabolikus enzimek 4 csoportját használják a mikrobák fel: a zsírsavak β-oxidációs 

lebontó enzmeit, az ω-oxidációs enzimeket, a metil-krotonil-CoA karboxiláló rendszert és a propionil-

CoA karboxiláz rendszert. Ezek 9 enzime vesz részt a szteroidok oldallánclebontásában 14 konszeku-

tív reakcióban, amelyek a következőképpen összegezhetők:  

1 szitoszterin +3FAD++3NAD++3 coA→ 3 FADH2+ 3 prop-CoA +3 NADH2 +1 AcOH 

3 prop-CoA+1 AcOH →18 NADH2+ 7 FADH2 + 1 AD 

A keletkezett redukált koenzimek végső oxidációjakor több mint 80 ATP molekula keletkezik 1 

oldallánc lebontásakor. 

 

A kapott AD a kiindulási intermediere az etiszterinnek (progeszteron hatású, kémiai úton acetilén 

addícióval előállított AD) és a progeszteronoknak 

 

Hidroxilezés: Az Actinobacterok képesek a szteránváz hidroxilezésére különböző pontokon 

(1,2,6,7,9,11,12,14,15,16,17). A 9a hidroxilezést a Corynebacterium, Nocardia, Rhodococcus és 

Mycobacterium nemzetségek egyes fajai végezhetik. Az Actinobacterok ketoszteroid-9-hidroxilázát 

(9-KSH) eddig nem írták le részletesen, valószínűleg az izolálási és tisztítási nehézségei miatt. Egy 

ternér 9-KSH komplexet, amely flavoprotein reduktázt és ferredoxint is tartalmaz, izoláltak egy 

Nocardia fajból. Az Arthrobacter oxydans 9-KSD-a és 3-KSD-a is plazmidon kódolt, de a nukleotid 

szekvenciájuk még nem ismert. 

A Rhodococcus 9-KSH-a egy dimer monoxigenáz részt tartalmaz, és a kódoló géneket is 

azonosították már. 

Az Actinobacterok 11a és 11b hidroxilálóképessége egy ritka tulajdonság. Reichstein’s szubsztrá-

tot hidroxileztek Streptomyces fradiae segítségével hidrokortizonná, de csak csekély hozammal 

(1,5%). 

Az Actinobacterok azon tulajdonsága, hogy képesek a szteroid vegyületeket a 22,23,24, és 26-os 

pozicióban is hidroxilezni intenzív kutatás alatt áll, ami ahhoz is vezetett, hogy feltárják a szteroid- 

oldallánc lebomlásának mehanizmusát. Mycobacterium fortuitum szitoszterin átalakítása közben 

találtak 22-es atomon történt hidroxilezés 3-oxo-4én származékait. A további kutatások pedig azt 

mutatták, hogy a szterinek sorozatos hidroxilezése az oldallánc ezen poziciójában az Actinobacterok 

által végzett oldallánclebontás egyes lépései. 

 

A hidrokortizon-előállítás első lépésében Mycobacterium smegmatisszal a szitoszterin 

oldalláncát eltávolítják, és a baktérium ugyanazon fermentációban a C9-re OH-csoportot is bevisz 

(hidroxilez). Az így kapott 9α-hidroxi-androszténdionból kémiai átalakításokkal állítják elő a 

hidrokortizont (2.3.4. ábra). Ezek első lépése a vízelvonás, majd vízaddició (e kettő következtében az 

OH csoport átkerül 9-ről a 11-es szénatomra), majd oldallánc-kialakítás következik acetilénnel, végül 

annak módosítása. 

 

A fermentációs lépéshez glicerint adnak szénforrás gyanánt, a szitoszterin oldallánchasítása pedig 

– az előbbi példához hasonlóan – az energiát szolgáltatja a sejtek számára. Mivel a szitoszterin 

kristályos formában van jelen, amelynek felszínéhez a mikrobák odatapadnak, valamint a termék is 

kristályos formában keletkezik, látszólag nem történik semmi, pedig a „kristályfermentáció” nyomán 

értékes átalakításokra kerül sor a szubsztráton. 

A fermentációval előállított 9α-hidroxi-AD feldolgozása az AD-előállítással analóg módon 

történik: először teljes extrakcióval kinyerik a maradék szubsztrátot és a keletkezett terméket 

(diklórmetánnal), majd szelektív extrakcióban elválasztják a kiindulási és termék szteroidokat 

(diizopropil éterrel a terméket oldják, metanollal a szitoszterinmaradékot). 

A kinyert 9a-hidroxi-androszténdiont 85%-os foszforsavval főzik víz kilépés érdekében, majd 

ismét vizet addicionáltatnak és 11a-hidroxi-androszténdion keletkezik. Erre acetilént addicionáltatnak, 

majd az így bevitt oldallánckezdeményt alakítják tovább, amíg a hidrokortizonhoz jutnak. 

 



2. Az ipari mikrobiológia biokémiai és fiziológiai háttere 55 

© Németh Áron, BME © www.tankonyvtar.hu  

OH

O

OH

OH

O

OH

O

OH

OH
OH

OH

OH CH CH
OH

O

OH

O OH

Szitoszterin 9-hidroxi-androszténdion

H2O

, 85% H3PO4
+H2O

-hidroxi-androszténdion

Kálium+acetilén

11-hidroxi-etiszterol Hidrokortizon

Mycobacterium smegmatis
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2.3.4. ábra: Szitoszterinalapú hidrokortizon- (bio)szintézis 

Dehidrogénezés: A C-C kötések dehidrogénezésének képessége egy jellegzetes tulajdonsága az 

aktionobaktériumoknak, köztük is az Actinoplanes, Arthrobacter, Corynebacterium, Micromonospora, 

Mycobacterium, Nocardia, Nocardioides, Rhodococcus és Streptomyces nemzetségek egyes fajainak. 

Általában a C1, C4, C7, C8, C9, és C16 szén és az azt követő szénatom között alakulnak ki a 

dehidrogénezés miatt kettős kötések az Actinobacterok aktivitásának köszönhetően. 

A 3-ketoszteroidok mikrobiológiai 1(2) dehidrogénezése (amit az 1950-es évek óta használnak) a 

prednizolon- és predniszteroidgyártás alapja. Így az Arthrobacter simplexet használják a pregnánok, 

androsztánok és szterin, illetve epesavak származékainak előállítására több évtizede. 

 

A hidrokortizon hatékony gyulladáscsökkentő hatóanyag, de kedvezőtlenül hat a sóháztartásra, 

ezért a kevesebb mellékhatással rendelkező rokon vegyületeit (pl.: prednizolon) is forgalmazzák. A 

prednizolont aerob biokonverzióval az Arthrobacter simplex (más néven Nocardioides simplex vagy 

Pimelobacter simplex, propionsav baktérium) állítja elő hidrokortizonból (2.1.13. ábra). 

OH
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O OH

OH

O

OH

O OH
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O

Hidrokortizon

Arthrobacter simplex

Prednizolon Deperzolon

Triamcinolon-acetenonid
(Ftorocort kenõcs)  

2.3.5. ábra: Hidrokortizon biokonverziója prednizolonná és származékaivá 

Hidrogénezés: A szteránváz kettős kötéseinek hidrogénezését gyakran a dehidrogénezésért felelős 

enzimek végzik. Így a Nocardia opaca és N. corallina 3-ketoszteroid-dehidrogenáza (3-KSD) 

szteroid- dehidrogénezést és hidrogénezést is végez az 1(2) pozícióban. Ezzel szemben a 

Mycobacterium globiforme esetében 3-KSD és 1(2)-dehidrogenázok külön enzimek. Mycobacterium 

törzsek, amelyek a szitoszterinből androszténdiont (AD, androszt-4-én-3,17-dion) és androszt-
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diéndiont (ADD, androszt-1,4-dién-3,17-dion)-t állítanak elő szintén rendelkeznek külön 1(2) 

dehidratáló és 1(2) redukáló enzim rendszerrel. 

A C4 kettőskötés-redukciójára Streptomyces faecalist használnak. 

A pregnánok C1-es kettős kötésének redukciója gyakran a C20 β-redukciójához kapcsolt, amint az 

az Arthrobacter simplex és A. globiformis példáján is látszik. Ez utóbbi reakció általában szub-

optimális levegőztetés esetén fordul elő; a reakcióelegy levegőztetése az egyensúlyt a C1-én-20-

ketoszteroid5 felé tolja el. 

 

Epoxilálás: Egyes Nocardia és  Corynebacterium fajok képesek a 9(11)-dehydroszteroidokat a 9α, 

11α-epoxi-analógjaikká alakítani. Az ilyen átalakításoknál a megfelelő 9α-hidroxi szteroid a 

valószínűsített köztitermék.  

 

Alkoholok oxidációja ketonokká vagy aldehidekké: Az Actinobacterok nagyon hatékonyak a 3b-

hidroxilcsoport oxidációjában a megfelelő keton előállítására. Általában széles a szubsztrát-

specifitásuk, és nagy a sztereospecifikusságuk, ami ipari szempontból rendkívül kedvező, mivel szinte 

bármilyen szteránvázas szubsztrátot optikailag tiszta termékké képesek alakítani. Így a 

Corynebacterium mediolanum a dehidro-epiandrosteront (DHEA) hatékonyan alakítja tesztoszteronná. 

A C5-én-3β-hidroxi szteroidok 3β hidroxicsoportjának oxidációját az Actinobacterok a C5->C4 kettős 

kötés izomerizációjával kapcsoltan végzik. Nocardia erythropolis esetében megállapították, hogy a 

szteroid C5 kettőskötésének hiánya megakadályozta a 4én-3-oxo forma képződését. Ezek az enzimek, 

amelyek a 3β-hidroxi-5-én átalakítását 3-oxo-4-énné végzik az oxidázok családjába tartoznak (pl.: 

koleszterin oxidáz (CO), EC 1.1.3.6.). Az Actinobacterok CO enzimét jelenleg a koleszterin 

kimutatására analitikai célokra használják. Ilyen CO enzimaktivitást számos Actinobacterban találtak, 

köztük Nocardia, Rhodococcus, Corynebacterium, Streptomyces esetében. A génmérnöki módszerek 

lehetővé tették a hiper- és extracelluláris CO-termelő Actinobacterok létrehozását. 

Az egyik leggyakoribb oxidáció a 17β-hidroxi-szteroidok 17-oxo származékainak előállítása 

Mycobacterium phlei segítségével (ld. androszténdion előállítás). 

Az Actinobacterek további számos hidroxilcsoport oxidációjára képesek (pl.: 3α, 6β, 7α, 11β 

stb.), azonban ezek a megfelelő kémiai eljáráshoz képest kevésbé hatékonyak egyelőre. 

 

Szteroidészter-hidrolízis: A szteroidok acetilszármazékainak hidrolizáló képességét a Coryne-

bacterium, Nocardia, Arthrobacter és Streptomyces fajoknál írták le. A hidrolízis itt is kettőskötés 

izomerizációhoz kapcsolt: a 3β-acetoxi-C5-én szteroid dezacetilezésekor a 3-hidroxi-C4-én származék 

keletkezett. 

 

Ketonok oxidációja észterekké vagy laktonokká: Szteroid jelenlétében a monoxigenáz-enzim oxigént 

épített be a C17 és C20 közé progeszteronon Rhodococcus rhodochrous esetében. Az enzim katalizálja 

a progeszteron és annak 11α/β-hidroxi származékának oxidatív észterezését, viszont az AD lakto-

nizálását nem. Az enzim tulajdonságai meglehetősen különböztek a gomba eredetű monooxige-

názokétól. A kódoló gént rhodococcusból rekombináns E. coli-ba klónozva nem tapasztalatak akti-

vitást progeszteronon. 

 

Karboniltartalmú vegyületek redukciója: A 3-karbonil csoport redukciója, amelyet az anaerob mikro-

organizmusokra, élesztőkre és egyes fonalas gombákra leírtak, ritka az Actinobacterok között. Ez a 

reakció gyakran hidrogénezéshez kötött. Koleszt-4-én-3-on redukálható 5-kolesztán-3-ol-lá Nocardia 

corallina segítségével. A szterinek és a pregnan C17-es karbonilcsoportjának Actinobacteres reduk-

ciója az oldallánchasító folyamatokhoz kapcsolt. Így például a Streptomyces levendula által végzett 

progeszteron – AD-átlakítás melléktermékeként 1-dehidro-tesztoszteron is képződött. 

Az Actinobacterek oldallánclebontó és egyidejűleg 17β-redukciót eredményező képessége 

lehetővé teszi az AD intermedier kikerülésével az egylépcsős biotechnológiai tesztoszteron elő-

állítását. Az irodalomban már található olyan publikáció, amely szerint szterinekből egy lépésben kris-

tályos tesztoszteront lehet 98-99%-os tisztasággal előállítani Mycobacterium törzsek segítségével [25]. 

  

                                                      
5 „C1-én” és hasonló kifejezésekkel a C1 szénatom melletti kettős kötést jelöltük. 
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3.  AZ IPARI MIKROORGANIZMUSOK ÉS TECHNOLÓGIÁK 

TÁRGYALÁSA TÖRZSRENDSZERTANBA ILLESZTVE 

A jegyzet eddigi fejezeteiben már igen sok mikroorganizmus került megemlítésre, többségükben már 

ipari használatban lévők, de mint azt már szintén bemutattuk, számos mikroba rejt kiaknázható 

potenciált, amely realizálódhat az adott mikroba tenyésztésével, illetve napjainkban gyakrabban az 

adott mikroba génforrásként való felhasználásával. Ezért az ipari mikrobiológia keretein belül mind a 

már használatban lévő, mind pedig a kiaknázható potenciált rejtő mikrobákat célszerűnek találjuk 

bemutatni, és mivel így már igen nagyszámú törzs kerülhet szóba, célszerű a rendszertani besorolás 

szerinti ismertetésük. Ez esetleg olyan összefüggésekre is rávilágít, hogy két különböző technológia 

alapjait jelentő mikroba milyen rokonsági kapcsolatban áll egymással, és így az egyes technológiáknál 

szerzett tapasztalat segíthet a másik technológia megértésében, fejlesztésében. 

3.1. Mikrobiális rendszertan 

A tudomány több ezer éves fejlődése során felhalmozott óriási információ halmaz kezelése érdekében 

minden szakterületen valamilyen rendezési elv mentén az információkat rendszerbe foglalják. A 

biológia, azaz az élővilág tudományterületén az információk klasszikus rendszerezése a megfigyelt 

hasonlóságok és az ezek alapján felállított vélt rokonságok alapján történt. Az első ilyen rendszertant 

Arisztotelész állította fel az élővilág rendszerezésére több mint 2000 éve a Historia Animalium c. 

írásában [26]. A teremtményeket azok hasonlósága alapján csoportosította: állatok vérrel és vér nélkül, 

vízi és szárazföldi állatok. Úgy gondolta, hogy a teremtmények hierarchikusan sorbarendezhetők a 

legalacsonyabbtól a legfejlettebbig (ami az ember). Az élőlények lényegét fixnek és megváltoztatha-

tatlannak gondolta, és ez a nézete fenn is maradt a következő 2000 évben. Amit viszont a mai napig az 

ő nyomán használunk, az a binomiális (kettős) elnevezése az élőlényeknek. Ő még úgy gondolta, hogy 

az élőlényeket hasonlóságaik alapján egy „genus”-ba lehet sorolni, ahol az egyes tagokat egy jellemző 

saját karakter különbözteti meg (=”difference”), ezért a kettős név Arisztotelésznél „genus, 

difference”-ként nézett ki.  

Tanait tanítványa, Theophrastus változtatás nélkül kiterjesztette a növényekre, és munkásságával 

(növények leírása és nevelése) a botanika alapítójává vált.  

A XVI. sz.-ig nem történt érdemi változás a taxonómia területén, míg Andrea Cesalpino olasz 

fizikus az általa részletezett növényi leírásokat a növények gyümölcsei és magjai alapján nem kezdte 

el rendszerezni, amellyel hatást gyakorolt a következő nagy reformerre Carolus Linnaeus-re (1707–

1778). Linné idejére számos leírás gyűjtemény létezett (pl.: az egyik legnagyobb a svájci fizikus, 

Gaspard Bauhin (1560–1620) által írt illusztrált 6000 növény leírását tartalmazó), amelyek 

inkoherensek voltak. 1735-ben jelentette meg The system of nature c. művét, amelyben a növényeket 

és állatokat a királyságok szintjétől a fajokig besorolta. Ezt a művét többször átdolgozta, mígnem a 

világszerte ismert rendszertan létrejött. Például a bálnákat eredetileg a halak közé sorolta, és ahogyan 

ő élete végéig javítgatta, frissítgette a rendszertant az újabb és újabb tudományos eredmények alapján, 

úgy napjainkig is a rendszertan egy folyamatosan fejlődő tudományág (3.1.1. táblázat). 

3.1.1. táblázat: A rendszertan fejlődése 

Linnaeus (1735) Haeckel (1866) Chatton (1937) Copeland (1956) Whittaker (1969) Woese (1977) Woese (1990)

"2 ország" "3 ország" "2 birodalom" "4 ország" "5 ország" "6 ország" "3 domén"

Eubaktériumok Baktériumok

Ősbaktériumok Ősbaktériumok

Protiszták Protiszták Protiszták

Gombák Gombák

Növények Növények

Állatok Állatok Állatok Állatok Állatok

NövényekNövények

- Protiszták

Eukarióták

MoneraMonera

Növények

Prokarióták

Eukarióták
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Ez a fejlődés a XX. században az addig csak módosítgatott rendszertant új alapokra helyezte: míg 

a klasszikus rendszertan célja, hogy a valós rokonságokat megállapítsa, és a hasonló fajokat hasonló 

rendszertani kategóriákba helyezze, addig a modern rendszertani módszerek rávilágítottak arra a 

tényre, hogy a valóságban csak vélt rokoni kapcsolatok vannak egyes esetekben a rendszertanilag 

rokonnak tartott fajok között. A modern „rokonság” tesztek természetesen a genetika eszköztárát 

használják, és a genetikai állomány azonossága/különbözősége alapján állítják fel a pontos rokonsági 

fokot (rokoni távolságot), amelyek alapján filogenetikus fa felállítása válik lehetővé. 

A legelterjedtebben használt mikrobaleírások és rendszertan a Bergey I. kiadásában került 

publikálásra a ’80-90-es években, majd a modern genetikai alapú II. kiadást megkezdték 2000-ben 

(jelenleg is tart). Ennek következtében jelenleg egy átmeneti időszakot élünk, amikor a régi már 

elavult, az új pedig még fejlesztés alatt van. A modern kor talán legnagyobb (ám néha megkérdőjelez-

hető hitelességű) információhalmaza az internet, amelyen jelenleg is készül a „Tree of Life” web-

projekt. Ennek lényege, hogy az interneten elérhető tudományos publikációkat összegyűjtse és 

felhasználja a mikrobák rendszertanának létrehozásához. 

Az új rendszertan hátránya, hogy sokkal lexikálisabb, és kevésbé gyakorlatias: azaz egy adott faj 

rendszertani besorolásából a tulajdonságai nem igazán derülnek ki, míg viszont számos további név 

igen. Például az Escherichia coli a régi rendszertanban „Gram-negatív\pálca\fakultatív anaerob\ 

\Escherichia nemzettség” tagjaként került meghatározásra, míg a modern filogenetikus fán 

„Baktériumok\Proteobacterek\Gammaproteobacter\Enterobacteriales\Enterobactericeae\Escherichia” 

útvonalon található meg. Nyilván az előbbi leírásból több információ volt nyerhető a mikroba felis-

merésével kapcsolatban. Éppen ezért célszerűnek tűnik a klasszikus rendszertan rövid ismertetése is. 

Klasszikus rendszertan 

A klasszikus mikrobiológiai és biokémiai fenotípizálások segítségével rendszerbe sorolt mikrobák 

leíró gyűjteménye a Bergey’s Manual of Systematic Microbiology-ban jelent meg több javított 

kiadásban. Ebben a rendszreben a prokariótákat 4 divízióra osztották a sejtfalszerkezetük alapján: I. 

Gram-negatív baktériumok (ők egy külső membránréteg miatt nem festhetőek Gram-festéssel), II. 

Gram-pozitív baktériumok (amelyeknél a festékkel reagáló mureinháló (poliszaharid) szabadon 

hozzáférhető, tehát festhetőek), III. Merev sejtfallal nem rendelkezők (pl.: csavart baktériumok), 

illetve IV. Ősbaktériumok (primitívnek látszó, mureint nem (esetleg pszeudomureint) tartalmazó 

sejtfallal rendelkező mikrobák) (3.1.1. ábra, lásd még a 62. oldalon). 

Filogenetikus rendszertan 

A modern – genetikailag támogatott – rendszertan létrehozásához a filogenetikai (phülon: törzs; 

geneseis: születés) analízisre van szükség. Ennek a tudományterületnek a célja, hogy az evolúció 

rekonstruálásával állapítsa meg a rokoni/leszármazotti viszonyokat az élőlények között. Ehhez 

szükséges az elmúlt évtizedek kutatásainak köszönhetően felhalmozódott genomikai és proteomikai 

ismeretek rendszerezése, azaz fejlett bioinformatikai infrastruktúra. A filogenetikai analízist 3 

egymásra épülő szinten kell elvégezni: 1. szint: genomikai adatokból az azonosságok/különbségek 

feltárásával a rokoni kapcsolat és távolság felmérhető; 2. szint: proteomikai adatok segítségével az 

egyes fehérjék és változásaik követhetők nyomon, így a rokoni távolság és az evolúciós fa 

pontosítható; 3. szint: a különböző algoritmusok különböző evolúciós fákat eredményeznek, amelyek 

közül ki kell választani a legvalószínűbbet. 

Az egyik sarkalatos pontja a módszernek a megfelelő indikátor génállomány kiválasztása, mivel 

ezzel szemben támasztott elvárás, hogy stabil legyen (lehetőleg konzervált, normál életfolyamatok 

alatt nem változó), ugyanakkor a nagyobb evolúciós lépést jelentő behatásokra, mutációkra érzékeny 

legyen. Ilyen konzervált, de a mutációkat gyűjtő genom található a mitokondriumokban és a 

riboszómákban, ezért ezek szekvenciájának meghatározásával lehet a genetikai rokonságokat 

feltérképezni.  

A másik sarkalatos pontja az analízisnek a megfelelő algoritmus kiválasztása a rokoni távolságok 

feltérképezésére. Az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer a Neighbour joining (NJ – szomszéd- 

összevonó módszer), amelyhez szükséges egy távolságmátrix felírása a vizsgálandó fajok között, majd 

ennek transzformált változatában kell megkeresni a legkisebb értékeket (legközelebbi szomszédok), 

http://www.typotex.hu/upload/tamop/3-1-01-abra-Bergey-fele-bakterialis-rendszertan.JPG
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megvizsgálni az ő távolságukat a közös ponttól, majd a többi vizsgálandó faj távolságát ugyanettől a 

ponttól, azután kezdődik elölről, de az előbb felismert szomszédokat egyként kell kezelni az új 

távolsági mátrix felírásakor. Egy másik algoritmus a maximum likelihood (ML – legnagyobb való-

színűség módszere) módszer, amely standard statisztikai megközelítéssel vizsgálja a legvalószínűbb 

elágazásokat [30]. Egy harmadik széleskörűen használt módszer a maximum parsimony (MP – legna-

gyobb takarékosság módszere), amely a legkevesebb evolúciós eseményt kereső algoritmus. 

A filogenetikus analízis eredményeként rajzolható fel a filogenetikus fa, amelyen az elágazások 

távolsága egyenesen arányos az elágazás végpontjain lévő mikrobák genomazonosságával. Egy filo-

genetikus fát mutat a 3.1.2. ábra (lásd még a 63. oldalon). 

Az első fontos lépés a mikrobák törzsfejlődésének megértésében a megfelelően objektív krité-

riumok keresése a főbb rendszertani csoportok definiálásához. Jelenleg a baktériumokat mintegy 23 

főbb csoportba, azaz törzsbe sorolják, a 16S rRNS fáik alapján. Némely ezen törzsek közül csupán né-

hány fajt tartalmaz (pl.: Thermomicrobia, Chrysiogenetes, Fibrobacteres, Deferribacters), míg mások 

– mint például a Proteobaktériumok, Bakteroidák, Cianobaktériumok, Actinobacterok (nagy G+C 

tartalmú Gram-pozitívak) és a Firmicutes (kis G+C tartalmú Gram-pozitívak) – nagyon nagyok, és 

fajok ezreit számlálják, ideértve az ismert baktériumok több mint 90-95%-át. A kisebb törzsek (pl.: 

Fibrobakterek, Chlorobi) valamikor valamelyik nagyobb bakteriális csoport részeként kerültek be-

sorolásra a közös morfológiai/fiziológiai jellemzőiknek megfelelően, de később leválasztották őket a 

16S rRNS térkép alapján. 

Bakteriális filogentika [27] 

A mikrobiológiai rendszertanban a Woese-féle reformok (1990) óta a besorolásokat a következő 

csoportokba teszik meg: domén (domén)>kingdom (királyság)>phyla (törzs)>class (osztály) >order 

(rend)>family (család)>genus (nemzetség)>species (faj). Az ipari mikrobiológiában használatos 

„törzs” kifejezés gyakran nem a fenti rendszertani csoportra utal, hanem arra, hogy egy adott faj sejt-

vonaláról van szó (valamely egyed leszármazottai). Minimális eltérések (pl.: termék hozamban) lehet-

nek egy adott faj sejtvonalai között is. Azoknál a mikrobáknál, amelyeket alaposan tanulmányoztak 

már, előfordulnak a fajon belül alfajok (v. fajták vagy variánsok), és azoknak is lehetnek különböző 

sejtvonalaik, törzseik. 

Azt, hogy milyen tulajdonságok határozzák meg a törzs besorolását alacsonyabb rendű csopor-

tokba, mint például osztályba, rendbe vagy családba, sosem definiálták egyértelműen a tudományos 

világban. Éppúgy, mint azt a kérdést, hogy mi alkot egy aldivíziót vagy osztályt egy törzsön belül. 

Például, a Proteobakterek törzsét jelenleg 5 aldivízióra (vagy osztályra) osztják, névszerint α, β, γ, δ és 

δ proteobakterek. Ezek mindegyike főbb csoportokat alkot a baktériumokon belül, és többségük 

világosan megkülönböztethető egymástól, illetve más baktériumdivízióktól, mind filogenetikus 

fájukban, mind számos más forrásban. Az alacsonyabbrendű kategóriákba (alkategóriák) való 

besorolás objektív feltételei nélkül nem világos, hogy miért pont ezek a főbb bakteriális csoportok 

kerültek aldivízióként (vagy osztályként) meghatározásra, míg más alig jellemzett csoportok néhány 

ismert fajjal főbb törzsként kerültek leírásra. Így a rendszertani besorolása a különböző bakteriális 

csoportoknak jelenleg teljesen önkényes. 

Az a kérdés, hogy hogyan lehet a legalacsonyabb rendszertani beosztást a baktériumokon belül 

definiálni, kezdetben egy ideális szempontból közelíthető meg. Egy ideális osztályozó rendszerben a 

törzs a leszármazás főbb vonalait mutatja be, és a gyökér egy közös bakteriális őst reprezentál. Minden 

nagyobb elágazás, amely a törzsből ered, a fa főbb csoportjait (vagy (mikrobiális) törzseit) jeleníti 

meg. Egy ideális osztályozó rendszerben ezen elágazások sorrendje a törzsön belül ismert, és a rend-

szer relatív nemzedékeken alapszik. Fontos, hogy ezek a törzsek (vagy elágazások) világosan elkülö-

nüljenek egymástól a fán való helyük alapján. Minden szervezetnek, ami egy elágazást alkot, 

rendelkeznie kell olyan tulajdonságokkal, amelyek alapján más ágak szervezeteitől megkülönböz-

tethető. Kisebb ágak és gallyacskák, amelyek a főbb ágak hajtásai, egyre kisebb rendű rendszertani 

fokokat reprezentálnak, például kisebb ágak az osztályok, rendek, családok, gallyak a nemzettségek, 

fajok. Az azonos kisebb ágakon lévő szervezeteknek több közös tulajdonsága is kell legyen egymás-

sal, mint a fő ág más ágainak szervezeteivel. 

Az eddig fő ismertetőjegy alapján meghatározott főbb csoportok száma minimális. Mivel azonban 

a fajok különböző elkülönített csoportjai, amelyek ugyanazon ponton ágaznak el még akkor is, ha 

http://www.typotex.hu/upload/tamop/3-1-02-abra-Phylogenetic_tree_hu.jpg
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nincs egyedülálló közös tulajdonságuk, jelenleg provizórikus altörzseit képviselik valamely törzsnek. 

Ugyanakkor, amint további ismertetőjegy vagy más információ (ami elkülöníti ezeket az altörzseket, 

vagy egyértelművé teszi elágazásuk sorrendjét) elérhetővé válik, ezek az altörzsek egyedi törzsekké 

lépnek elő, vagy két elkülönített törzsre osztják az eddigit. A legtöbb főbb törzs jelenleg is valamilyen 

csoportspecifikus ismertetőjegy alapján különíthető el. Ezen kritériumok alapján a Proteobaktériumok 

legalább 3 fő törzsre oszthatók, mindegyikük jól elkülöníthető a többitől, és az elágazásuk sorrendje is 

egyértelmű. A δ-proteobakterek távolról rokonai az α-proteobaktereknek, de ez a kapcsolat még 

további finomításra szorul. A β,γ-proteobakterek számos közös ismertetőjeggyel rendelkeznek. Noha 

néhány ismertetőjegy a γ-proteobaktereket megkülönbözteti, és későbbi elágazásra utal, a kapcsolat e 

két aldivízió (vagy altörzs) között további tanulmányozást igényel. Az ismertető szekvenciákon 

alapuló faábra azt is jelzi, hogy a jelenleg fő törzsként jegyzett Bakteroidák (vagy Citofágok, 

Flavobakterek Bakteroida csoport), Chlorobi és Fibrobakterek megbízhatóan ugyanazon pontból 

ágaznak el, és számos megkülönböztető tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek egyedi törzsekké teszik 

őket. Így a fentiekben kikötött kritériumoknak megfelelően ezeket a csoportokat egy törzsbe kellene 

helyezni, és vagy osztályokat, vagy rendeket kellene alkossanak ebben a fő törzsben. A relatív 

elágazásuk ezeknek az alcsoportoknak az FCB törzsön belül szintén jól megállapítható számos 

alcsoport-specifikus ismertető szekvencia alapján. 

A baktériumok törzsének elágazási sorrendje 

A bakteriális filogenetika központi problémája, hogy megértsük, hogy a különböző bakteriális törzsek 

hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és hogyan ágaznak el a közös őstől. A 16S rRNS vagy más 

fehérje/gén alapú filogenetikus családfák nem tudták megoldani ezeket a kritikus aspektusokat, más 

jelentős kérdéssel (pl.: fotoszintézis eredete, eukarióta sejt eredete) együtt. Fontos betekintéseket nyúj-

tott ebben a tekintetben a konzervált indelek (=inszerciók és deléciók) felfedezése és analízise számos 

univerzálisan elterjedt fehérjében. Ezek a konzervált indelek tulajdonképpen a fővonal ismertető-

jegyei. Az ezekhez vezető genetikai eseményeket általánosan úgy tekintik, mint fontos evolúciós 

elágazási pontokat, és ezek eloszlásának mintázata a fajokban értékes információkat szolgáltat a fajok 

elágazásának sorrendjéről, és a különböző törzsek közötti kapcsolatról. 

Az indel modell alapján felállított bakteriális filogenetikus fa látható a 3.1.3. ábrán (lásd még a 64. 

oldalon). 

Egy ilyen indelmintázat-példa található az RNS-polimeráz β-alegységén (RpoB). Ez a magja az 

RNS polimeráznak, és minden fajban univerzálisan konzerválódott. Az RpoB homológok a különböző 

proteobakterekben éppúgy, mint az Aquifex, Klamidiák, Verrucomikrobák, Planctomyceták és BCF 

esetében egy nagy inszertet tartalmaznak a fenti fajokra jellemző konzervált régióban, amely inszertet 

a többi törzs (Spirohéták, Deinococcus-Thermusok, Chloroflexik, Fusobaktériumok, Actinobacterok, 

Thermotogák, Firmicutesek) nem tartalmazza. Az inszert hiánya az archeák (ősbaktériumok) RpoB 

homológjaiban egyértelműen arra utal, hogy amely baktériumokból hiányzik, azok az ősibbek. Fajok 

közötti eloszlásmintázata alapján ez az inszert valószínűleg az előbbiek közös ősénél keletkezett, így 

ezek (proteobakterek, Aquifex, Klamidiák, Verrucomikrobák, Planctomyceszek, és BCF) később 

ágaztak le a főágról. 

Hasonlóan ehhez egy másik prominens indelt azonosítottak a DNS-giráz B-alegységén. Ebben az 

esetben egy konzervált, több mint 150 aminosavból álló inszert található a különböző proteobakterek 

és Aquifex, Klamidiák, Verrucomikrobák, valamint Planktomiceszek DNS-giráz B alegységén, de nem 

található meg a többi baktériumtörzs – köztük a BCF – tagjai között. Ez az inszert az archeák homológ fe-

hérjéi között sem található meg. Az Rpo és a giráz fajok közötti eloszlás-mintázatainak összehasonlí-

tása alapján megállapítható, hogy a giráz indelje az evolúció későbbi fázisában keletkezett, a Fibro-

bakterek-Chlorobi-Bakteroidák elágazása után. A fajok közötti eloszlás-mintázat alapján ez a két indel 

egyértelművé teszi, hogy a Fibrobakter-Chlorobi-Bakteroidák (BCF) csoportok a Spirohéták, 

Deinococcus-Thermus, Chloroflexek, Actibobakterek, Thermotogá, és a Firmicutes törzsek után, de a 

proteobaktériumok, Aqificales, Klamidiák, Verrucomikrobiák és Planktomiceszek előtt ágaztak el. A 

fenti két indelhez hasonlóan számos más fővonalismertető-jegyet fedeztek fel további univerzálisan 

elterjedt fehérjékben, amely ismertetők segítik a baktérium- törzsek elágazási sorrendjének megértését. 

Az indelek fajok közötti eloszlási mintázata alapján majdnem minden baktériumcsoportot egyértelműen el 

lehet különíteni, és lehetséges logikusan kikövetkeztetni a közös őstől való elágazásaik sorrendjét. 

http://www.typotex.hu/upload/tamop/3-1-03-abra-Phylogenetic_tree_indel_model3.bmp
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Az indelmodell megbízhatósága és prediktív lehetőségei 

A fővonal indeleinek többsége, amelyeken az elágazási mintázatok alapulnak 1997 előtt kerültek 

felfedezésre, amikor még a szekvencia adatok igen korlátozottak voltak, és a megszekvenált genomok 

száma 10 alatt volt. 

Ennek ellenére ezen indelek mindegyike igen specifikus előrejelzéseket tett (vagy tesz) az elő-

fordulásukkal és hiányukkal kapcsolatban a különböző baktériumtörzsek fajaiban. Ha ezek az 

elágazási minták megbízhatóak, és ezek az indelek egy ősi vonalban egy adott evolúciós stádiumban 

jelentkeztek, akkor minden feljebb fekvő bakteriális törzs fajainak tartalmaznia kell az adott indelt, 

míg minden más csoport fajainak, amelyek az inszerciós pont előtt ágaztak el (azaz az inszerciós pont 

alatt fekszenek) hiányzik ezen indelje. 

Ha a megállapított indeleloszlás a különböző genomokban szorosan követi a modell alapján 

elvártat, akkor a megállapított elágazások megbízhatóak. Ha ezek az indelek függetlenül keletkeztek, 

vagy az őket tartalmazó gén gyakran került laterális átadásra, akkor az indelek jelenléte vagy hiánya a 

különböző fajokban nem követi az elvárt mintázatot. A modellt számos indelen tesztelték különböző 

teljesen feltárt genomokban, és megfelelően követték a modellt az eredmények. 

A bakteriumtörzsek konzervált indelek alapján származtatott elágazási sorrendje néhány kivétellel 

megegyezett a 16S rRNS alapú filogenetikus fákkal, akárcsak számos más fehérje/gén alapú 

filogenetikus fákkal. A leggyakrabban publikált fákon, a Thermotoga, Deinococcus-Thermus, Ciano-

baktériumok és a Zöld-nem-kén-baktériumok csoportja korai elágazást mutat, míg mások (mint például 

a Proteobacterek és Chlamydiák, valamint a Bakteroides-Chlorobi csoportok) később ágaznak le. Egy 

új filogenetikus tanulmány [28] 31 általánosan konzervált fehérje szekvenciájának alapján szintén 

határozottan állítja, hogy a Firmicutes a legmélyebb (legelső) elágazási vonal (3.1.3. ábra). 

 

A Firmicutes és Actinobacterek korai elágazását éppúgy, mint a Thermotogákét, Deinococcus-

Thermusokét is alátámasztják a gének sorrendjének elrendeződései a bakteriális genomokban. Lake és 

munkatársainak [29] tanulmánya azt is határozottan állítja, hogy a bakteriális fa gyökere nem a Gram-

negatív (vagy diderm) baktériumoknál van. Egy figyelemre méltó különbség a jelenlegi és a 16S rRNS 

alapú filogenetikus fák között az Aquifex-ek késői elágazása az újabb tanulmányokban. Ez az anomália 

az Aquifex rRNS nagy G+C-tartalma miatt van, ami számos hipertermofil szervezet közös 

tulajdonsága, így emiatt az Archeák közé csoportosították, és az rRNS- fán korán elágaznak. 

Az indelanalízis alapján levezetett elágazási sorrend a főbb szerkezeti különbségekkel is 

összhangban van a baktériumoknál (vagy prokariótáknál). A baktériumokat két csoportra osztják attól 

függően, hogy egy membránnal burkoltak (monodermák), vagy két különböző, a periplazmás tér által 

elválasztott membránnal (didermák) rendelkeznek. Ez a két csoport durván megfelel a Gram-pozitív és 

Gram-negatív csoportosításnak. A konzervált indelek alapján is indokolt ez a szerkezeti elkülönítés, és 

azt is kimutatta, hogy a monodermák (Gram-pozitívak) az ősibbek. A levezetett elágazási sorrend a 

Deinococcus-Thermus csoportot egy köztes pozicióba helyezi a Gram-pozitívak és negatívak között. 

Ez az elhelyezés összhangban van a Deinococcusok egyedülálló szerkezetével, ami egy vékony 

peptido-glükán-réteget tartalmaz, és így pozitívan festődnek a Gram-festéssel, de belső és külső 

membránnal is körül vannak véve, hasonlóan a legtöbb Gram-negatív baktériumhoz. Ezek a 

megállapítások jelzik az evolúciós átmenetet a Gram-pozitívaktól a negatívokig. Így a ritka véletlen 

genetikai változások (RGCs: Rare Genetic Changes) alapján felállított bakteriális filogenetika képe jó 

egyezést mutat a genotípus és fenotípus között, ami arra utal, hogy megbízható az indelmodell. 

 

http://www.typotex.hu/upload/tamop/3-1-03-abra-Phylogenetic_tree_indel_model3.bmp
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3.1.1. ábra: Bergey-féle bakteriális rendszertan 
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3.1.2. ábra: Filogenetikus fa a 3 domén elmélet alapján [162] 
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3.1.3. ábra: Bakteriális filogenetikus fa az indelmodell alapján [27] 
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3.2. Ipari szempontból fontos (ős)baktériumok 

A 3.1.3. ábra sorszámozása szerint tárgyaljuk az egyes ágait a bakteriális filogenetikus fának az 

alábbiakban. Ennek könnyebb követhetősége érdekében a rendszertant lehet tanulmányozni a 3.2.1. 

hyperpicture-ön.  

 

3.2.1. hyperpicture: Rendszertan 

1. Archeák 

Az ősbaktériumokat széles körben úgy tekintik, mint az élet 3 fő doménjának egyikét, noha eredetük 

vita tárgya. Korábban úgy gondolták, hogy csak extrém környezetben élnek, mint extrém forróság  

vagy forró és savas, extrém sós vagy nagyon savas, illetve lúgos környezetben, de újabb tanulmányok 

bemutatták, hogy széles körűen elterjedtek különböző környezetekben is. Az archeák metanogéneket 

is tartalmaznak, amelyek szigorúan anaerob és gyakran termofil környezetben élnek, és amelyek  

egyedül képesek arra, hogy a metabolikus energiájukat metanogenezisből redukcióval nyerjék. A 16S 

rRNS-fán (3.1.2. ábra) és számos más gén/fehérje szekvenicán alapuló filogenetikus fán az ősbakté-

riumfajok ága határozottan elkülönül minden más szervezettől. Ráadásul, számos további tulajdonság 

(mint például az elágazó láncú éterkötésű membrán lipidek, a sejtfalból hiányzó peptidoglükán, sajátos 

RNS polimeráz alegység mintázat, módosult bázisok jelenléte a tRNS-ben, egyedi DNS polimeráz) is 

azt jelzi, hogy szükséges az archeák külön definiálása. Ennek ellenére ezen tulajdonságok némelyike 

nincs meg mindegyik ősbaktériumban, vagy más eukarióta, illetve termofil szervezetben pedig 

megtalálható. 

Az archeák filogenetikus analízise két főcsoportra (vagy törzsre) osztásukhoz vezetett: Crenarchaeota 

és Euryarchaeota. E két csoport fajai – különösen az Euryarchaeotáknál – igen különböznek metabo-

lizmusukban és fiziológiájukban. A metabolikus és fiziológiai, illetve más egyedi tulajdonságaik 

alapján az Euryarchaeotáknál 5 funkcionálisan elkülöníthető csoportot határoztak meg: metanogének 

(3.2.2. ábra), szulfátredukálók, extrém halofilek, sejtfal nélküliek és extrém termofil kénmetabolizáló 

baktériumok. Némely ezen csoportok közül polifiletikus a különböző filogenetikus családfákon. Ezen 

különböző csoportoknak unikális gén- vagy fehérjekészlete – ami megkülönböztetné őket minden 

mástól – még meghatározásra vár. Az utóbbi években számos archea teljes genomját megszekve-

nálták, és az összehasonlító analízisük értékes információkat szolgáltatott a különböző gének/fehérjék 

tekintetében, amelyek az Archeákon belül elkülönítik a csoportokat, valamint a baktériumokkal és 

Eukariótákkal való kapcsolatot is meghatározzák. 

http://www.typotex.hu/upload/tamop/3-1-03-abra-Phylogenetic_tree_indel_model3.bmp
http://www.typotex.hu/upload/tamop/3-1-02-abra-Phylogenetic_tree_hu.jpg
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3.2.2. ábra: Methanosarcina metanogén ősbaktérium [178] 

Az ősbaktériumok egyik legújabb, 31 jelző fehérje alapján felállított filogenetikus fáját mutatja a 

3.2.3. ábra (lásd még a 93. oldalon). 

 

Az ősbaktériumok extrém élőhelyeken is előfordulnak, ezért az enzimeik ezen körülmények 

között is aktívak, így noha eddig csak néhány ősbaktérium enzime jutott el a piaci megjelenésig, 

hatalmas potenciált rejtenek magukban, ezért intenzíven kutatják őket. A különleges élőhely miatt az 

enzimeik stabilak magas hőmérsékleten, extrém alacsony/magas pH-n, nagy nyomáson, esetleg 

mindezt magas sótűréssel, oldószer-toleranciával, fémtoleranciával kombinálva [31]. Az extrémofilek 

enzimeinek (extremozimok) használatának számos előnye van, például csökkent fertőződésveszély, 

jobb anyagátadási sebesség, alacsonyabb viszkozitás, magasabb szubsztrátoldhatóság. Néhány érdekes 

tulajdonságot mutat be a 3.2.1. táblázat. 

3.2.1. táblázat: Az ősbaktériumok különleges képességei 

Tulajdonság Tartomány Faj 

nitrátredukáló, 

 kemolitoautotróf, 

termofil 

 

 

<113°C 

 

Pyrolobus fumarii 

metanogén <110°C 

<0°C 

Methanopyrus kandleri 

Methanogenium frigidum 

termoacidofil 60-90°C 

pH 0-4 

aerobok 

 

anaerobok 

(kevésbé savas) 

Acidianus, Ferriplasma, 

Picrophilus, Sulfolobus, 

Thermoplasma 

Methanogenium frigidum 

Thermoproteus, tenax 

Methanothermus fervidus 

termoaalkalofil 85°C 

pH 8,5-9 

Thermococcusok 

barofil 

(nyomáskedvelő) 

 Paleococcus ferrophilus 

Thermococcus barophilus 

barofil 

(nyomáskedvelő) 

20-30 MPa [32] Paleococcus ferrophilus 

Thermococcus barophilus 

Wolfram mint kofaktor 

tg=37min 

keményítőtranszport-fehérjék 

20 MPa 

103°C 

Pyrococcus furiosus 

 

A leggyakrabban és legintenzívebben a magasabb hőmérsékleten is stabil és aktív enzimeket 

kutatják. Ezidáig nem találtak olyan faktort, amely egyedül érhetné el az enzimek termostabilitását, 

ugyanakkor leírtak már néhány jelenséget, amelyek hozzájárulnak az archeák enzimeinek hőstabilitá-

sához: magasabb hidrofóbicitás, és felületi töltöttség, nagyobb számú ionpár és hidrogénkötés, 

http://www.typotex.hu/upload/tamop/3-2-03-abra-Az-osbakteriumok-csaladfaja-a-rokonsagi-tavolsagokkal-%28NJ-ML-MP-algoritmussal-is%29.JPG
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csökkent rugalmasság és felületi hurokméret, kisebb felszín/térfogat arány, kevesebb hőérzékeny 

aminosav és csonka amino- és karboxiltermináns. 

 

Noha a fenti különleges képességek vagy egy részük a modern genetikai eszközökkel nyilván 

kiaknázhatók, egyelőre az extrém körülmények között is stabil aktivitást mutató enzimek forrásaiként 

hasznosítják a (fehér)biotechnológia céljaira az ősbaktériumokat. Erre mutatunk be néhány példát az 

alábbiakban. [31]. 

Nagy az ipari érdeklődés a szénhidrát-metabolizmus enzimei – különösen a glikozil hidrolázok 

– iránt. Mivel minden keményítőbontó technológiában a szokásos fiziológiai hőmérsékletnél 

magasabbat alkalmaznak, a dextrinek, trehalózok, glükóz és fruktóz gyártói profitálhatnak a 

termostabil keményítőbontó enzimekből. A Pyrococcus extracelluláris α-amilázai 120°C 4h hőkezelés 

után is aktívak (vagy 130°C-os kezelés után is), tehát ideális jelöltek a keményítőipar számára. Az 

archeák pullulanázai is 90-100°C között aktívak, és szubsztrát, valamint Ca2+ ionok hiányában is 

megőrzik az aktivitásukat. A termoacidofil archeák glükoamilázai 90°C-on és pH=2-n is aktívak 

(Thermoplasma acidophilum, Picrophilus torridus és P. oshimae) 

A trehalóz (α,α-1,1-glükóz dimer) fontos enzim, antitest, vakcina, hormonstabilzáló szer, elő-

állításában a Sulfolobus-enzimek 75°C-on jól hasznosíthatók.  

A ciklodextrinek előállítására a ciklodextrin-glikoziltranszferázokat (CGTáz) használják, amelyek 

közül kiemeledő a Thermococcus fajoké a 100°C feletti optimális aktivitással (keményítőből külön-

böző ciklikus dextrinek előállítása), így a keményítőbontás és -ciklizálás egylépcsőben megvaló-

síthatóvá válik. 

A cellulózbontó enzimkomplex tagjai (endoglükanáz, exoglükanáz, β-glükozidáz) is fellelhetők 

termostabil formában az archeák enzimkészletében. A Pyrococcus furiosus β-glükozidáza 103°C-on is 

aktív. A P. horikoshii homológ enzime szerves oldószerben is stabil és aktív, ezért heteroszaharidok 

előállítására használható. 

Endo-β-1,4-xilanázok segítségével történik a hemicellulóz xilánfrakciójának lebontása. Míg az 

archea Pyridictum abyssi xilanáza az egyik legmagasabb hőmérsékleti optimummal (110°C) 

rendelkező, a Thermococcus ziligii xilanáza igen specifikus magas hőmérsékleten is (cellulózt nem 

bontja, csak a xilánt), ezért a biobleaching számára rejt nagy lehetőségeket. 

Hőstabil kitinbontó endo és exo kitinázokat is termelnek az archeák. A Thermococcus 

chitonophagus kitináza 120°C 1h kezelést is 50%-os veszteséggel kibír, míg a Pyrococcus furiosus 

termoaktív kitinázainak segítségével képes kolloid kitinen, mint egyedüli szénforráson növekedni. 

A fehérjebontó enzimek talán a legrégebb óta keresett és piacra dobott biokatalizátorok, mert a 

mosószer- és detergensipar igen nagy mennyiségben használja őket. A magas hőmérsékleti optimum 

az alkalmazások szempontjából kedvező, mivel a magasabb hőmérsékletű mosás hatékonyabban 

tisztít. Ennek elenére az ősbaktériumok számos proteáza közül csak néhányat írtak le eddig 

részletesen. Többségük az alkalikus szerin-proteázok családjába tatozik (Thermococcus setteri), de 

találtak már tiol proteázt (Thermococcus kodakarensis) és savas protázt, metalloprotázt is Pyrococcus 

furiosusban. 

A biotechnológia fejlődésével egyre elterjedtebbé vált a PCR technika, ahol a magas hőtűrésű 

DNS- polimerázok preferáltak. Az archeák közül ismét a Thermococcus és Pyrococcus törzseket írták 

már le hiba nélkül másoló termoaktív DNS-polimeráz-forrásként. Újabban az ősbaktériumok DNS-

polimerázaival egészítik ki a Taq aktivitásokat, mert így csökkenthető a hibás amplifikációk száma. 

Az archeák DNS-függő enzimeit a genom szekvenálásokhoz is gyakran alkalmazzák, DNS-ligázaikat 

pedig analitikai célokra használják. 

A vegyipar számára fontos az optikailag tiszta alkoholok mint építőkövek előállítása. Ehhez 

alkohol-dehidrogenázokat (ADH) használnak, amelyek hőstabil homológjai megtalálhatók az 

archeákban: Sulfolobus solfataricus (3.2.4. ábra) ADH-a NAD függő és Zn-et is tartalmaz. A 

legstabilabbak a pyrococcusok ADH-ai (felezési idő ~150h 80°C-on). 
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3.2.4. ábra: Sulfolobusvírus-fertőzéssel 

Szintén az optikailag tiszta vegyületek szintézisében töltenek be fontos szerpet az észterázok. 

Némely archea (Aeropyrum pernix, Pyrobaculum calidifontis) eredetű észteráz igen termoaktív, és 

még vízzel elegyedő oldószerekben (acetonitril, DMSO) is stabil. A legstabilabb észterázok a 

Pyrococcus furiosusból nyerhetők (felezési idő: 50 min 126°C-on).  

A vegyipari szintézisek fontos lépései a C-C kötést kialakító reakciók, amelyeket az aldolázok és 

a transzketolázok is katalizálnak. Az archeák közül a Sulfolobus solfataricus aldolázát írták már le 

piruvát, illetve glicerinaldehid előállítására. A sztereoszelektív Sulfolobus solfataricus amidáza széles 

szubsztrát spektrummal rendelkezik, és 95°C-on is még aktív. 

 

Az enzimeiken kívűl az archeák további molekulái is rendelkeznek ipari felhasználással vagy 

potenciállal: az ősbaktériumok lipidjei hőstabil liposzómák előállításához alkalmazhatók; Sulfolobus 

törzsek antibiotikus hatású fehérjét is termelnek; chaperonjaik a rekombináns fehérjék hajtogatását 

segítik. Mivel az ősbaktériumok eltérő kodonrendszert használnak a valódi baktériumoktól, ezért a 

génjeik kifejezése bakteriális gazdaszervezetben igen nehézkes, emiatt az utóbbi időben archea- 

expressziós rendszereket is létrehoztak Methanococcus és Sulfolobus fajokból. 

2. Firmicutes 

A csoport neve (=erős bőr) utal a sejtfal jelenlétére, amely a legtöbb nemzetség esetében Gram-pozitív 

festésű, de némelyek esetében vékony külső membránnal takart, ezért Gram-negatívan festődik. A 

törzs közös vonásaként – szemben a következő Actinobacterek törzzsel – a DNS-ük kis G+C-tartalmát 

jelölték ki, ez alapján sorolják ide a nemzettségeket, amelyek között számos ipari jelentőségű akad 

(Bacillus, Lactobacillus, Clostridium stb. fajok.) A nemzettségek azonban szinte minden más 

tulajdonságban különböznek, mivel vannak pálcikák, kokkuszok, spirálisak, aerobok/anerobok, 

endospórásak/spórátlanok is közöttük. Ezek azonban az egyes családokon belül sem eléggé konzervált 

tulajdonságok, így nem megfelelőek a besoroláskor, ezért is használják ma már a real-time (valós 

idejű) PCR technikát a DNS-alapú osztályozáshoz. A firmicutes rendszertana azonban eme diverzitás 

miatt jelentős változásokon ment át és megy át most is. Egyelőre többnyire 3 osztályt különböztetnek 

meg a Firmicutes törzsön belül: Bacillusok, Clostridiumok és a Mollicutes [27]. (3.2.2. táblázat, lásd 

még a 93. oldalon) 

 

Ipari szempontból a bacilli osztály bacilliales (kataláz pozitívak) rendjének legfontosabb tagja a 

bacillusok nemzettsége, amelynek fajai között olyan fontosakat találunk, mint a Bacillus subtilis 

(3.2.5. ábra), amelyet szinte a DNS felfedezése (Watson 1953) óta a Gram-pozitív baktériumok 

http://www.typotex.hu/upload/tamop/3_2_2_t.pdf
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modellszervezeteként használnak fel, és 1959-ben volt az első sikeres géntranszfer egy Bacillus 

subtilis törzsbe [58].  

 

3.2.5. ábra: Bacillus subtilis [178] 

A ’90-es évek közepére a biotechnológusok egyik „igáslováról” annyi információ állt rendelke-

zésre (fiziológiai folyamatok ((transzkripciós, transzlációs szabályozások)), tenyésztési és ipari fer-

mentációs tapasztalatok stb.), hogy érdemesnek tűnt belőle expressziós rendszert készíteni, amely 

idegen fehérjék (ipari célú, gyógyászati célú, élelmiszercélú stb.) előállítására nagy léptékben alkal-

mas. Az ilyen expressziós rendszerek olyan módosított mikrobák (jelen esetben ez B. subtilis), 

amelyek képesek nagy koncentrációban bioaktív formában (helyes elsődleges, másodlagos, harmad-

lagos szerkezettel) fehérjéket a fermentlébe extracellulárisan kiválasztani, miközben eredeti proteáz 

aktivitásukat lecsökkentették (és ezáltal a termék lebontás csökkent), persze egyúttal az aminosav- 

metabolizmust is szükségszerűen kiegészítették. Így mára valóban a legelőnyösebb és talán a 

legelterjedtebb ipari expressziós rendszerré vált a B. subtilis, és olyan fehérjéket állítanak elő vele, 

mint a termostabil keményítőbontó enzimek (α-amilázok, glükoamilázok, xilanázok), illetve a humán 

interleukin-1 (ILE-1), amely az emebri immunválasz egyik központi citokin6 molekulája [59].  

A bacillusok további fajai sem szégyenkezhetnek: A Bacillus coagulans (nevét a tej fehérje kicsa-

pásáról kapta) a tejipari túrógyártás oltóanyaga, illetve jó enzim- (pl.: α- és β-amiláz, xilanáz, celluláz, 

alkalikus proteáz, lipáz stb.) és tejsavtermelő. Előbbiek jelentősége a hőstabilitás és különleges pH-

tolerancia miatt kiemelkedő, utóbbi képessége pedig azért jelentős, mert az 50-55°C-on végzett 

tejsavfermentációkat nem kell sterilen vezetni, és így jeletős költségmegtakarítás érhető el, ugyan-

akkor hozam és végtiter tekintetében a szokásos (és közeli rokon) Lactobacillus törzsekkel is verseny-

képes [60]. A bacillusok alkalmazásának egyik iskola példája a Bacillus thüringiensis (vagy ékezetek 

híjján: B. thueringiensis v. B. thuringiensis), amelynek endospórájának felszínéről endotoxikus 

fehérjét izoláltak és klónoztak, mert a biokontroll során a rovarok ellen hatékony bio-irtószer (ipari 

szúnyogirtás hatóanyaga). Az 1980-as évektől kezdve alkalmazzák ezt a biopeszticidet, és a ’90-es 

évektől kezdve a génmódosított növények egyik nagy csoportját a BT (Bacillus thüringiensis Toxin)-t 

kódoló és expresszáltató lepidoptera (lepkefélék) ellen önvédelemmel felszerelt gabonák adják 

(Monsanto kukorica stb.) [61]. A Bacillus licheniformis FDA által is elfogadott, GRAS listán szereplő 

biztonságos ipari és élelmiszer-ipari mikroorganizmus, amellyel számos heterológ génexpressziót 

megvalósítottak, illetve carbohidráz- (főleg α-amiláz) és proteáz- enzimeket állítanak vele elő [62]. 

Számos patogén mikroba is található a bacillusok között, mint a Bacillus antraxis (Antrax vagy 

lépfene) vagy B. cereus. A Bacillialacea mellett két további, főleg egészségügyi vonatkozású család, a 

                                                      
6 ↑ Gilman A, Goodman LS, Hardman JG, Limbird LE. Goodman & Gilman's the pharmacological basis of 

therapeutics. New York: McGraw-Hill (2001). ISBN 0-07-135469-7 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Citokin#cite_ref-0
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Staphylococcuceae (pl.: S. aureus) és a Listeriaák találhatóak meg (L. monocytogenes, 3.2.6. ábra) a 

Bacilliales rendben [64]. 

 

3.2.6. ábra: Listeria monocytogenes [178] 

A bacillusosztály másik fontos rendje a Lactobacilliales, azaz lactobacillusok. Ide tartoznak az 

elsősorban egészségügyi szempontból érdekes Streptococcusok (pl. S. pyogenes (skarlát), S. 

pneumoniae, S. bovis), illetve a bélflóra Enterococcusai (pl.: E. faecalis). Mindkét család a tejiparban 

játszik szerepet. A S. thermophilus a közeli rokon Lactobacillus delbruecki subsp. bulgaricusszal 

együtt joghurtok mikrobiótáját adja, és így élelmiszer-ipari felhasználása jelentős, emellett tejsav- 

előállításra is használható [65]. Az Enterococcusok a mediterrán eredetű sajtokban fontos szerepet 

játszana egyrészt a sajtok kedvező egészségügyi hatásának kifejtésében, valamint a készítés 

technológiájában is [63]. E két kevésbé jelentős család mellett a Lactobacilliceae család tagjai a 

Leuconostoc és Lactobacillus (3.2.7.) nemzettségek.  

 

3.2.7. ábra: Lactobacillus acidophilus [178] 

Ipari szempontból a Leuconostoc mesenteroides almasav (=2-hidroxi-szukcinát) termelési 

potenciálja,  valamint dextránszukráz enzimtermelő képessége figyelemre méltó. Utóbbi különösen 

divatos a funkcionális élelmiszerek előállítása kapcsán, amely enzim segítségével az 
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emésztőenzimeknek ellenálló glükooligoszaharidot szintetizál ez a mikroba [66]. A lactobacillusok 

közé tartoznak a Pediococcusok is. Általában ezen tejsavbaktériumok homolaktikus tejsavas 

erjesztését használják ki a káposzta savanyításakor. A Pediococcus acidilactici faj a bélflóra tagja, és 

részben tejsavtermeléssel, részben pediocinek (pediococcusok által termelt baktericinek) segítségével 

antagonizmussal szorítja vissza a fertőzéseket. Alacsony pH-n és magas hőmérsékleten (65°C) is túlél 

[71].  

Az Oenococcusok (3.2.8. ábra) közé kevés fajt sorolnak, viszont ezek a nevüknek megfelelően a 

bor(alkohol)készítés (oenology – enológia) „munkalovai”. A borászati jelentőségük az ízek kialakítá-

sában jelentkezik (pl.: Oenococcus oeni), mivel a keményebb malonsavas (almasavas) ízt (ami a must-

ból ered) alakítják a puhább, teltebb, vajasabb tejsavas ízzé (malo-laktikus fermentáció). E vegyületek 

aránya határozza meg a bor ízét.  

 

3.2.8. ábra: Oenococcus oeni [178] 

A Lactococcusok a tejgazdaságokban játszanak szerpet a tejtermékek és sajtok előállításánál. A 

Lactococcus lactis sp. lactis (3.2.9. ábra) és a L. lactis sp. cremoris oltókultúra szerepét tölti be [72]. 

Általában homolaktikusak, és fő feladatuk a tej gyors lesavanyítása, ami megakadályozza a 

megromlást okozó mikrobák elszaporodását. 

 

3.2.9. ábra: Lactococcus lactis [178] 
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A Firmicutes 2. nagyosztálya a Clostridium-félék osztálya, amely fajokban és nemzettségekben is 

igen gazdag [148].  

Ipari jelentősége lehet a Sarcina ventriculinak, amely a mikrobiális cellulóztermelés egyik 

képviselője. A Clostridium nemzetségből ipari jelentősége lehet a C. thermocellumnak, mivel 

cellulózalapon etanolt fermentál, már iparilag alkalmazzák a C. botulinum-ot (3.2.10. ábra), amelynek 

endotoxinja idegméreg, de kis koncentrációban botox néven forgalmazzák plasztikai sebészeti céllal.  

 

3.2.10. ábra: Clostridium botulinum 

Végül a C. acetobutlicum, amellyel óriási méretekben német technológiával aceton-butanol-etanol 

(ABE) femetnációkat végeztek. A Clostridiumok osztályában szinte minden anyagcserére és életfor-

mára találunk példát: vajsavas erjesztő a Butyrivibrio, ecetsavtermelő az Acetobacterium, nitrogén-

fixáló az Anaerococcus, propionsav termelő a Propionispira, borostyánkősav- (szukcinát) termelő a 

Succiniclasticum, szulfátredukáló Desulfosporosinus, dehalogenidező (halogenidekkel szubsztituált 

szennyezések bontása) Desulfitobacteriumok. 

 

A Firmicutes 3. csoportja a Mollicutes, ahol ipari potenciál alig található, viszont az eddig ismert 

legkisebb baktériumokat (Mycoplasma genitalium) idesorolták.  

3. Actinobacterek 

Az Actinobacterek törzsét Gram-pozitív baktériumok alkotják, amelyeknek nagy a G+C-tartalma 

(>55%). Ez a csoport 39 családot és 130 genust tartalmaz, így ez a legnagyobb törzs a baktériumokon 

belül. Igen széles morfológiai tartománnyal rendelkeznek a coccusoktól (pl.: Micrococcus) a pálcika-

gömbökön (pl.: Arthrobacter) keresztül, a töredezett hifán át (pl.: Nocardia) az állandó és erősen 

differenciált, elágazó micéliumig (pl.: Streptomycesek) bezárólag. Számos Actinobacter spóraképző, 

amely spórák a mozgó zoospóráktól a különleges propagulákig terjednek. Élettanilag is nagyon 

különböznek, amint az kitűnik  számos extracelluláris enzimeik és több ezer metabolitjuk termeléséből 

(beleértve az antibiotikumokat is). Az Actinobacterek (különösen a Streptomyces nemzetség) a fő 

antibiotikum-termelők a gyógyszeriparban. Ennek ellenére néhány Actinobacter fontos humán- és 

állatpatogén. Például a Mycobacterium tuberculosis tuberkulózist okoz, Corynebacterium diphteriae 

pedig diftériát, a Propionobacterium acne az akne (bőrhiba) okozója. Az Actinobacter fajok 

széleskörűen elterjedtek mind a szárazföldi, mind pedig a vizes ökoszisztémákban, és a bioszanyagok 

(cellulóz, kitin) lebontásában és visszaforgatásában (szénkörforgalom) fontos szerepet játszanak. Noha 

az Actinobacterek egy elkülönített csoportot képeznek a 16S rRNS-fán, nincs más megbízható 

biokémiai vagy molekuláris tulajdonságuk, ami saját jellegzetessége lenne a csoport tagjainak. Ennek 
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ellenére az újabb genomszekvencia-analízisek számos konzervált közös és egyedülálló indelt találtak, 

amelyek vagy minden Actinobacterra jellemzőek, vagy csak néhány alcsoportjukra, de fontos 

információkat szolgáltattak a rendszertanuk, leszármazásuk és egyedülálló biokémiai és élettani 

tulajdonságaik megértéséhez.  

Az Actinobacterek csoportja igen gazdag fajszámban (3.2.3. ábra). A legnépesebb rend az 

actinomycetes rendje (ezen kívül még az Actinobacterek osztályába tartoznak a Rubrocacterek, 

Sphaerobacterek, Cariobacterek, Acidimicrobiae-k, és a Bifidobacterek), amelynek tagjai mind 

humánegészségügyi, mind ipari szempontból jelentősek. 

Az actinomycesek rendje további, igen különböző alrendeket tartalmaz: Micrococcineae, 

Corynebacterineae, Propionibacterineae, Pseudonocardineae, Frankinae, Micromonosporineae, 

Streptomycineae, Catenulisporinea, Actynomycetaceae és Glycomycetaceae. 

 

A Micrococcusok (Micrococcineae) a természetben széleskörűen megtalálhatók (levegőben, talajban, 

porban, vízben), Gram-pozitív gömb alakú baktériumok, általában tertádként fordulnak elő. Erős 

sejtfallal rendelkeznek, amely a biomasszatömeg 50%-át is kiteheti. Genomjuk G+C-tartalma nagy, és 

plazmidot is gyakran hordoznak, amelyek hasznos tulajdonságokat kódolnak. A M. luteus sárga, a M. 

roseus rózsaszín telepeket képez malátakivonatos agaron. Előbbi a toxikus szerves anyagokon (pl.: 

piridin) riboflavintermelésre képes. Egyes mikrokokkuszok között csak 50%-os a genomazonosság, 

ezért valószínűleg újra kell őket osztályozni a 16S rRNS alapján. Többségük mezofil, de pszichrofil is 

akad köztük (M. antarcticus). Habár nem spóraképző, mégis nagyon túlélő fajta (több 10 000 évet is 

kibír). Általában szaprofiták vagy kommenzalisták, de opportunista patogének is előfordulnak, 

amelyek főleg a legyengült immunrendszerű szervezeteket támadják. Nehéz igazolni a 

patogenitásukat, mivel a normál emberi bőrflóra tagjai. 

Ipari felhasználásuk többnyire a detoxifikálásra korlátozódik, mivel számos toxikus anyag 

lebontására képesek, egyes törzsekkel azonban hosszú szénláncú (C21-C34) alifás szénhidrogént 

állítanak elő. 

A M. antarcticus faj hidegkedvelő, így 30°C-os hőmérsékleti optimummal rendelkező alfa amliázt 

izoláltak belőle, amely 12°C-on is aktív. M.flavust eleveniszapos szennyvíztisztítóból izolálták, és 

aerob, heterotrófként írták le. Glicerint, trehalózt és dextrint hasznosít szénforrásként, de glükózt, 

fruktózt, laktózt, arabinózt, xilitet, inozitot, ramnózt nem. A M. luteus sárga, obligált aerob, nem 

patogén baktérium, amely általában egysejtűként (csoportosulás nélküli formában) található meg. 

Koaguláz negatív, bacitracinérzékeny mikroba. A glutaminázenzime ipari szempontból érdekes 

(sótűrő) [35] A M. lylae a haltermékek megromlásáért felel, lehet humán patogén is. A M. 

mucilaginosusról (3.2.12. ábra) 1981-ben kiderült, hogy a Staphylococcusokhoz jobban hasonlít, ezért 

Staphylococcus salvarius néven szerepelt a kis G+C-tartalmú Gram-pozitív baktériumok között, majd 

2000-től a Stomatococcus mucialginosus, később a Rothiák közé került, és a száj mikroflórájának 

úttörőjeként a plakkok és így a fogszuvasodás kialakulását segíti. 

http://www.typotex.hu/upload/tamop/3-2-03-abra-Az-osbakteriumok-csaladfaja-a-rokonsagi-tavolsagokkal-%28NJ-ML-MP-algoritmussal-is%29.JPG
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3.2.12. ábra: Microccus mucilaginosus [178] 

A Micrococcus roseus RJ6 törzset szteroidkonverzióban lehet hasznosítani, mivel egy 

plazmidjának termékei a koleszterin -> ADD és AD átalakítást tudják elvégezni [33] 

A M. glutamicus törzsnek többféle ipari felhasználása van, a diazo festék eredetű szennyezések 

lebontásától [35] a lizin termelésen át [36] a koimmobilizált glutaminsav termeléséig [37]. Utóbbi 

potenciált és a termelőtörzseket napjainkban is kutatják és fejlesztik [38]. 

A mikrokokkuszok egyik iparban is használatos közeli rokonai az Arthrobacter család tagjai. 

Jellemzően talajlakók, aerobok, és az exponenciális fázis során pálcikák, a hanyatló fázisban pedig 

kokkuszok formájában jelennek meg (reverzió: pálcikák osztódása kokkuszokká). Jól tűrik a 

kiszáradást és táplálékhiányt is. Az Arthrobacter simplex szteroidkonverziós képességeit már 

tárgyaltuk (2.1. fejezet: Actinobacter-ek által végzett szteroid konverziók), azonban az elmúlt 100 

évben többször is új besorolást és nevet kapott (Arthrobacter simplex, Corynebacterium simplex, 

Pimelobacter simplex). Jelenleg a szintén Actinomiceta Propionibaktériumok Nocardioides családjába 

sorolják Pimelobacter simplex néven, tehát nem a mikrokkuszok Arthrobacter családjába. Az 

Arthrobacterek egyik kiemelkedő tagja az A. chlorophenolicus (3.2.13. ábra), amely extrém lebontó- 

képességei révén (piridon, klórofenol, Cr(VI) redukciója Cr(III)-má stb.) bioremediációkban 

használatos.  

 

3.2.13. ábra: Arthrobacter chlorophenolicus [178] 

Az A. mobilis savas ureázát fermentált üdítők karbamidtartalmának, amely a karcinogén 

etilkarbamát prekurzora, csökkentésére lehet használni (pl.: japán rizspálinka, azaz szaké esetében) 

[44]. Az A. oxydans (újabban A. nicotinovorans [45], neve élőhelyére utal: dohány növényen 

nikotinlebontó aktivitás) is iparilag fontos szteroidkonverziós képességekkel rendelkezik, mint azt már 

szintén tárgyaltuk (2.1. fejezet: Actinobacterek által végzett szteroidkonverziók). 
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A mikrokokkuszok másik érdekes és élelmiszeriparban használt családja a brevibaktériumoké, 

amelyek a lábszagért is felelnek (B. linens), és egyes sajtok (Limburger, Port-du-Salut, pálpusztai) 

erjesztéséért is. Ezek a mikrobák ugyanis képesek az izzadt lábon az elhalt hámsejtek lebontására 

metántiol keletkezése közben, és a szintén jelen lévő propionsav-baktériumok termelte 

ecetsavval+propionsavval együtt alakul ki a kellemtlen szag (erre még izovaleriánsav-termeléssel a 

Staphylococcus epidermis is rásegít [164]). A sajtaroma kialakításkor pedig a triptofánbontó 

képességük játszik fontos szerepet [46]. A pálpusztai sajt felszínére (aerob) kenik az oltóflórát, amely 

rózsaszínes (=rúzsflóra), nyálkás bevonatot képez, és igen erős szagot áraszt. Ez a sajt egy viszonylag 

fiatal (kicsit több  mint 100 éves) hungarikum [47].  

A Corynebacteriumok (Corynebacteriaceae) Gram-pozitív, pálca alakú, spórátlan, kataláz pozitív, 

aerob vagy fakultatív anaerob, csillótlan, egyenes vagy enyhén hajlott baktériumok, széleskörűen 

elterjedtek a természetben, többségük ártalmatlan. Vannak köztük iparban is alkalmazottak (C. 

glutamicum) és patogének, mint például a diftéria kórokozója (C. diphteriae (3.2.14. ábra), amely 

patogenitását (azaz diftériatoxin-termelő képességét) egy baktriofágtól kölcsönzi). Különös 

ismertetőjük, hogy polifoszfát formájában inclusion-bodyban energiát tárolnak (=metakromatikus 

granula), amelyeket a metilén-kék festék a szokásos kékfestés helyett rózsaszínűre fest. Az alakjuk 

változó is lehet a körülményektől függően (=pleomorf).  

 

3.2.14. ábra: Corynebacterium diphteriae 

A Corynebacteriumok sejtfaluk alapján is jól elkülöníthetőek. Mezo-diaminopimelinsavat 

tartalmaz a murein hálójuk számos arabinogalaktán ismétlődéssel, csakúgy mint corinemikolsavval 

(=mikolsav 22-26 szénatommal), amelyeket diszaharid kapcsol össze (mAGP – mikolil-AG-

peptidoglikán). 

Tenyésztésük viszonylag lassú, még kiegészített tápközegen is, és valamennyi törzs biotint (H-

vitamin) igényel. Némelyik törzs tiamint (B1 vitamin) és PABA-t (B10 vitamin) is igényel. Viszonylag 

kicsi, szürkés telepeket képeznek, többnyire átlátszóak, de opálos a közepük. Löffler tápközegen 

(pepton, glükóz, NaCl, marhahúskivonat, lóvérszérummal (víz helyett) feltöltve) sárgás, fehérbe hajló 

színűek a telepek. 

 

Ipari hasznosításuk kiterjed az aminosavak, nukleotidok és más táplálkozási faktorok előállítására, 

valamint szénhidrogének lebontására, sajtérlelésre és enzimtermelésre. Egyes törzsek antibiotikus 

hatású bakteriocint termelnek. A C. glutamicum a nevéből is láthatóan a glutaminsavgyártásra 

alkalmas, és az anyagcsereutak módosításával lizin és treonin aminosavakat is elő lehet vele állítani. 

Szintén ezzel a törzzsel sikerült az emberi epidermális növekedési faktort (EGF) aktív formában 

előállítani, ami megnyitotta az utat további humánfehérje-expresszáltatásához C. glutamicummal. A 

fehérjeexpressziót vagy az általános kiválasztó úton (Sec –> durva felületű endoplazmotkus retikulum 
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-> Golgi), vagy az iker-aginin (Tat –> aktív formában membránon keresztül) transzlokációs úton lehet 

elérni. 

 

Egyes Corynebacteriumok lipofilek, azaz zsírban szeretnek szaporodni. A nemlipofileket fermentatí-

vakra és nemfermentatívakra szokás osztani. 

Fermentative Corynebacterium-ok: 

Corynebacterium diphtheriae group 

Corynebacterium xerosis and Corynebacterium striatum 

Corynebacterium minutissimum 

Corynebacterium amycolatum 

Corynebacterium glucuronolyticum 

Corynebacterium argentoratense 

Corynebacterium matruchotii 

Nem fermentative Corynebacterium-ok: 

Corynebacterium afermentans subsp. afermentans 

Corynebacterium auris 

Corynebacterium pseudodiphtheriticum 

Lipofilek: 

Corynebacterium jeikeium 

Corynebacterium urealyticum 

Corynebacterium afermentans subsp. lipophilum 

Corynebacterium accolens 

Corynebacterium macginleyi 

CDC coryneform groups F-1 and G 

 

A Corynebaktériumok legközelebbi rokonai a Mycobacteriumok (Mycobacteriaceae), ideértve a 

szteroidkonverzióban használt M. phlei és a tuberkulózis kórokozóját (M. tuberculosis), valamint a 

lepra kórokozóját (M. leprae) is. Egy részük lassan szaporodik (főleg a kórokozók: marhatuberculózis 

(M. bovis), humán tbc (M. tuberculosis 3.2.15. ábra), lepra M. leprae)), mások pedig gyorsan (M. 

phlei, M. smegmatis). A mikobaktériumok se nem Gram-pozitívak, se nem negatívak, hanem a Gram-

festésre furcsán reagálnak, mivel a festékek savas/alkoholos lemosásának ellenállnak (acid-fast). Ezen 

képességüket és még további néhányat (pl.: antibiotikumrezisztenciák egy része, csak a makrolid 

antibiotikumok hatnak) a különleges mikolsavas sejtfaluknak köszönhetik. 

 

3.2.15. ábra: Mycobacterium tuberculosis 

A Mycobacteriumok közeli rokonai a Nocardiák. A normál szájflórában is előfordulnak, de 

nokardiózisos tüdőgyulladást (N. asteroides, N. brasiliensis) is okozhatnak. A N. lactamdurans ipari 

fermentációban termeli a sertéstenyésztés antibiotikumát, az efrotomicint [50]. A nokardiák bioaktív 

komponensek előállításáról is ismertek, így a nocardicin [55] (β-laktám vázas antibiotikum, N. uni-

formis termeli), tubelactomicin A [56] (makrolid antibiotikum mikrobaktériumok ellen (=rokonok(!)), 

N. vinacea termeli) és a brasilicardin A [57] (triciklusos terpenoid immunszupresszáns, N. brasilensis 

termeli) ipari előállításában részt vesznek [51]. A N. farcinica és N. globerula iparilag értékes 

amidázok forrása, amelyeket többnyire rekombinánsan állítanak elő, és az akril-amid előállításánál 

használnak [52]. 
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A nokardiák legközelebbi rokonai a Rhodococcusok. Néhányuk patogén, de többségük jóindulatú, 

és szinte mindenhol megtalálható, mint például talajban, vízben és eukaróta sejtekben. 2006-ban 

készült el a genom megszekveneálása. 9,7Mb hosszúnak és 67% G+C-tartalmúnak találták. A 

Rhodococcus törzsek alkalmazása fontos, a széles körű vegyületlebontó képességük és a bioaktív 

szteroid-, akrilamid-, akrilsavtermelésük miatt, illetve a fosszilis üzemanyagok biológiai kénmente-

sítése végett. Ezt a nagyfokú genetikai és katabolikus változatosságot nemcsak a nagy kromoszómális 

DNS-ének, hanem 3 nagy, lineáris plazmidjának is köszönheti. A Rhodococcusok kísérleti szem-

pontból is kedvező törzsek gyors növekedési sebességüknek köszönhetően. Ennek ellenére még 

nincsenek tökéletesen jellemezve, leírva. 

Egy másik fontos alkalmazásuk a biokonverziók területén van, amelyek biológiai rendszereket 

használnak olcsó nyersanyagok értékesebb vegyületekké alakításában. A Rhodococcusok (3.2.16. 

ábra) ezen felhasználása az olyan veszélyes környezetszennyező anyagok lebontásának képességéből 

született, mint amilyen a toluol, naftalin és herbicidek. Általában az aromás vegyületek hasznosí-

tásakor az első lépésben az aromás gyűrűt oxigenálják, és két alkoholcsoport keletkezik a gyűrűn. 

Ezután belső/külső diolmechanizmus szerint a gyűrű felhasad, és további metabolizmus alá kerül. 

Mivel ezen folyamatok kémiája igen sztereospecifikus, a keletkezett diolok kiralitása tervezhető. Míg 

a kémiai reakciók kiralitásának kontrollálása a szintetkus kémikusok számára jelentős kihívás, bioló-

giai folyamatokat lehet használni a királis molekulák előállítására, ha a közvetlen kémiai szintézis 

megvalósíthatatlan vagy nem hatékony. Erre példa a Rhodococcusok felhasználása az indene elő-

állításában, ami a Crixivan nevű AIDS-gyógyszer prekurzora, egy protáz inhibítor 2 királis centrum-

mal a komplex molekulához szükséges 5-ből. 

 

3.2.16. ábra: Rhodococcus species 

Kevéssé jelentős, közeli rokonai a Nocardiáknak és Rhodococcusoknak a Tsukamurellák [53]. 

Ezek talajban előforduló Actinomyceták, amelyek immunszupresszált páciensekben tüdőgyulladást 

okoznak. Különlegességük, hogy a sejtfalban található mikolsavaik extrém hosszú szénlánccal (~60 

szénatom) rendelkeznek. A Tsukamurella paurometabola iparilag megfermentált sejtjeinek liofilezett 

formáját fitonematódák írtására használják a mezőgazdaságban biokontroll során [54]. 

Az Actinomyceták következő csoportja a Propionibacteriumok (Propionibacteriaceae), amelyek 

nem mozgó, spórátlan, anaerob pálcikák, és gyakran kórokozók (pl.: Propionibacterium acne (3.2.17. 

ábra), bőrpórusokban szaporodik el, eltömve azokat, és aknét létrehozva.).  
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3.2.17. ábra: Propionibacterium acne 

Nevüket a különleges propionsav-termelő anyagcseréjükről kapták, mint azt már korábban 

tárgyaltuk (1.3. fejezet, erjedések). A propionsav-baktériumok kereskedelmi érdeklődésre tartanak 

számot a svájci típusú sajtok íz- és lyukképzése kapcsán, továbbá egyre elterjedtebb az a nézet, hogy a 

propionsav-baktériumok probiotikumok, egyrészt az általuk termelt propionsav, B12-vitamin, 

fólacinok, bakterocinek miatt, másrészt a bélflóra tejsvabaktériumai növekedésének stimulálása végett 

[39]. Ilyen faj a P. freundenreichii subsp. shermanii. Éppen a sajtgyártás során merült fel először, 

hogy a sajtmátrix kialakulásakor először tejsavas erjedés megy végbe, amelyet az érlelési szakaszban 

propionsavas erjedés követ, ezért a propionsav-baktériumok alkalmasak a tejsavasan leerjedt fermentlé 

továbbhasznosítására. Ipari szempontból azonban a propionsav-baktériumok (PAB) tenyésztése 

jelenleg körülményes, mert lassan növekvő törzsek, amelyek az esetleges bakteriális fertőzésekkel 

nem tudnak versenyezni. Egyik megoldás lehet a PAB-ok törzsfejlesztéssel történő „felgyorsítása”, 

egy másik pedig az immobilizált PAB-ok alkalmazása. 

A Propionibacterium acidipropionici propionsav-termelésre használható 37°C-os optimális 

hőmérséklet és anaerob körülmények valamint 6-os pH mellett, míg B12-termelésre is alkalmas 40°C-

os hőmérsékleti optimumammal és 0,5 vvm levegőztetés mellett 6,5-ös pH-n [40]. 

Ugyanez a baktérium korábban (XX. sz. közepe) Propionibacterium pentosaceum néven szerepel 

a szakirodalomban viszonylag nagy terjedelemben, és a baktérium eritritátalakító képességére [41] 

valamint nitrát-nitrit átalakítására [42] fókuszálva P. pentosaceum képes a borostyánkősavat is 

propionsavvá alakítani [43], amivel megteremti az átjárás lehetőségét a C4 platformból a C3-ba. A 

propionibacteriumok egyik iparilag is számottevő csoportja a Nocardioidák családja és azon belül a 

Pimelobacter simplex (korábban Arthrobacter simplex: széles körű szteroidkonverziós képességek). 

 

Az actinomyceták következő családja a Pseudonocardia-k (Pseudonocardiacea), amelyek sejtfala 

nem tartalmaz mikolsavat. Többynyire lebontóképességüket írták le, így ezek is bioremmediációra 

lakalmas fajok, mint például a szénhidrogénbontó Pseudonocardia hydrocarbonoxydans (olykor 

Amylocota hydrocarbonoxydans néven szerepel). A P. sulfidoxydans egyes proteobakterekkel együtt a 

bioszféra kénkörforgásában játszik szerepet, mivel a kéntartalmú aminosavak (mikrobiális) 

lebontásakor dimetil-szulfid és dimetil-diszulfid keletkezik, amelyeket néhány proteobakter és 

pszeudonokardia képes csak szulfáttá alakítani. Ezt a tulajdonságát szagmentesítő biofilmek 

alkalmazásakor is kiaknázzák [48]. A P. halophobica szintén többszöri átnevezés után (Amylocota 

autotrophica) került mai filogenetikus helyére, és korábbi nevén antibiotikumkonverziós irodalmak 

lelhetők fel [49]. Az előbbi Pseudonokardiak viszonylag újonnan felfedezett közeli rokona az 1,4-

dioxánnal szennyezett ipari szennyvíziszapból izolált dioxánbontó P. dioxanivorans. Tetrahidrofurán 

és egyéb éterszármazékok lebontására is képes. 

Az Actinomyceták egyik legismerteb képviselői a Streptomycesek, amelyek másodlagos 

metobiltjaikról híresek. A Streptomyces griseus (3.2.18. ábra) tenyészetében fedezték fel (1943) az 

aminoglikozid típusú sztreptomicin antibiotikumot.  
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3.2.18. ábra: Streptomyces griseus 

A neomycin, klóramfnikol, streptomicinek mellett az utóbbi években új szerepet kaptak a 

Streptomycesek: heterológ génepresszióra egyre gyakabban használják a Streptomyceseket, mivel az 

eukarióta fehérjék E. colival történő kifejeztetése nem volt elég hatékony. Másodlagos metabolitjaik 

között számos antifungális szer is található: nisztatin (Streptomyces noursei), amphotericin B (S. 

nodosus). A fajokban gazdag nemzetség olyan antibiotikum termelésével rendelezik, mint a klór-

amfenikol (S. venezuelae), tetraciklin (S. rimosus), Vankomicin (S. orientalis). A penicillinrezisztens 

mikrobák β-laktamáz enzimeinek gátlásával újra antibiotikum-érzékennyé tehetők. Ehhez klavulán-

savat szoktak a penicillinekkel együtt formulázni, amely kiegészítést a S. clavuligerus faj termel [161]. 

4. Thermotoga 

A Thermotogák termofil vagy hipertermofil, leginkább 80°C (legmagasabb optimum a baktériumok 

között) körül, semleges pH-n növekvő mikrobák. Általában pálca alakú sejtek, külső membránnal 

(=”toga”) is borítva. Enzimeik a magas hőmérsékleten való aktivitásukról ismertek. Már a ’90-es 

években ipari szemszögből foglalkoztak a cellulolítikus és xilánbontó enzimeikkel.  

A sótűrésük nagyon változó, míg egyesek extrém magas sókoncentrációt is elviselnek, mások 

csak alacsony sókoncentráció mellett növekednek, így olyan változatos élőhelyeken találhatók meg, 

mint például a sekélyesek vagy a mélytengeri rendszerek és kontinentális olajmezők. Elsőként a T. 

maritimát izolálták egy vulkánból, majd egy olasz sekélytengeri üledékből, amely geotermikusan 

fűtve volt. A következő faj a T. neopolitana volt, amelyet egy Nápoly közeli tenger alatti tengeri hő-

forrásból izoláltak. A legújabb Thermotoga törzs 68°C-os melegvízben 6,8-as pH-n nő Németország-

ban. Ezek az aerob Gram-negatív mikroorganizmusok általában spórátlanok, és számos szénhidrátot 

metabolizálnak, például glükózt, saccharózt, keményítőt, cellulózt és xilánt. Az L-alanin- termelésük 

hasonló az ősbaktériumok közé tartozó Thermococcusokéval, ami azt mutatja, hogy a cukorból L-

alanin-előállítás egy korábbi ősi metabolizmus jellegzetessége. 

 

3.2.19. ábra: Petrotoga sp. 
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Egy hasonló faj az anaerob Petrotoga (3.2.19. ábra) olajtartályokból izolálható, ami felveti a kérdést 

mind a mély felszín alatti túlélésükről, mind pedig az őshonosságukról ezen a különleges ökoszisz-

témában. 

5. Fusobacteriumok 

Anaerob, heterotróf, fonalas szervezetek, noha a humán felsőlégúti (torok, garat) szervek normál 

flórájához is tartothatnak, számos fertőzés kórokozói (Fusobacterium necrophorum), ezért minden 

Fusobaktert fertőző ágensként kell kezelni. Ennek ellenére bacteriocineket [73], és β-laktamázt [74] is 

termeltethetnek velük.  

 

3.2.20. ábra: Fusobacterium novum [178] 

6.-7. Deinococcus-Thermus 

Két rendet (Deinococcales és Thermales) magába foglaló (ezért kettős nevű), kevés fajt tömörítő 

baktériumtörzs, ahová zömében extrémofilek tartoznak. A Deinococcus radioduranst (3.2.21. ábra) 

poliextrémofillnek is nevezik, mivel – nevéből adódóan – jól tűri a sugárzásokat, és ezen felül még 

hidegtűrő, savtűrő, jól viseli a kiszáradást és a vákuumot is (azaz „űrutazásra” is képes). Az ellenálló 

képességét annak köszönheti, hogy a genomját több példányban is fenntartja, illetve hatékony DNS-

javító rendszerrel rendelkezik. [165] 

 

3.2.21. ábra: Deinococcus radiodurans [178] 

A Thermus thermophilus japán hőforrásból izolált 80°C-os növekedési optimummal és intenzív 

oxigénigénnyel rendelkezik, noha az oxigén oldhatósága e magas hőmérsékleten meglehetősen kicsi. 

Ugyanakkor hőstabil enzimek forrás-mikoroorganizmusaként nagy jelentőséggel bír (pl.: rTth-DNS 

polimeráz [67], α-glükozidáz [75]). A teljes genomját megszekvenálták, így lehetővé téve a 

termofilexpressziós rendszer kialakítását 
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8. Chloroflexi 

Zöld, nem kénbaktériumok csoportja, általában fonalas morfológiával. A fényt használják 

energiaforrásként a zöld pigmentjeik segítségével (nem kloroplaszt!), siklással („gliding”) mozognak. 

A fényhasznosító rendszerük a magasabb rendű élőlényeknél megszokott II-típusú fotoszintetikus 

reakcióközpontot használja bakterioklorofillal, a Chlorobi fajaihoz hasonlóan. Míg a magasabb rendű 

fotoszintetizáló élőlények vizet használnak elektron- donorként, addig a Chloroflex-ek H2S-t (mint a 

Chlorobi-k) vagy H2-t. A szokásos Calvin-ciklus helyett pedig egy sajátos, 3-hidroxi-propionát ciklust 

használ a szerves anyagok beépítésére. Szemben a szigorúan anaerob Chlorobi fajokkal, képesek aerob 

heterotróf anyagcserére vagy anerob fotoheterotróf, illetve anaerob fotoautortóf anyagcserére is [78]. 

Egy típusfaj a Chloroflexus auranticus (3.2.22. ábra), amely termofil baktérium sötétben, oxigén 

jelenlétében is szaporodik, és narancsszínű. Fény mellett fotoszintetizál, és zöld színű telepeket alkot 

[76]. Ipari potenciált speciális amilázai jelentenek, amelyek a keményítőt nem maltózra vagy glükózra, 

hanem maltotriózra és maltotetraózra (3, illetve 4 tagú oligoszaharidokra) bontja, amelyeknek újabban 

nagy jelentősége van az élelmiszeripar, gyógyszeripar és a finomvegyipar számára [77]. Ugyanezen 

mikroba különleges 3-hidroxi-piruvát- termelő képessége szintén ipari potenciált rejt, mivel a 3-

hidroxipiruvát és származékai egy fontos platformot alkotnak, amelyek előállításához új megközelítést 

és új enzimeket szolgáltathat a Chloroflexus auranticus [79]. 

 

3.2.22. ábra: Chloroflexus auranticus [178] 

A Chloroflexek másik rendje a Herpetosiphonales, amelynek egyik típus faja a Herpetosiphon 

aurantiacus [80], ám ezek iparilag még jelentéktelenek. 

9. Cyanobacterek 

Fotoszintetikus baktériumok és a kloroplasztok csoportja. A mikroalgák jelentős része is közéjük 

tartozik. Poshadt állóvizek lakója, amely vizek az általuk termelt cianotoxinok miatt mérgezőek. 

Nevüket kékeszöld színüknek köszönhetik. A cianobaktériumok oxigéntermelő fotoszintetikus képes-

sége tette lehetővé a korábbi redukáló légkör oxidatívvá tételét, ami drámaian megváltoztatta az élet-

formákat a Földön, és megnövelte a biodiverzitást, noha ez veszélyeztette az oxigénintoleráns fajok 

fennmaradását. Az endoszimbionita elmélet szerint a növényi és algakloroplasztok endoszimbionita 

cianobaktériumokból származtathatók. 

Biotechnológiai potenciáljukat jelzi, hogy  az egysejtű Synechocystis cianobaktérium volt a 3. 

prokarióta, amelynek teljes genomját feltérképezték. Ez továbbra is fontos modellszervezet maradt. A 

genomméretük tekintetében igen nagy szórás érzékelhető: Prochlorococcus 1,7Mb, Nostoc 

punctiforme 9Mb, Calothrix 12-15Mb, ami már az élesztőével azonos nagyságú. 

Felhasználásuk szempontjából némelyeket élelmiszerként forgalmaznak (pl.: Aphanizomenon 

flos-aquae), ugynakkor újabban a zöldenergia-termelésben játszhatnak szerepet a napfény közvetlen 

elektromossággá alakításával. A makroalgákhoz (ld. később) hasonlóan intenzíven kutatják a 

cianobakter-alapú alternatív üzemanyag előállításának (dízel, benzin, kerozin) lehetőségét [81]. 

Leggyakoribb felhasználásnak az Arthrospira (3.2.23. ábra) nemzettség fajai örvendenek, amelyeket 

részletesebben az Algák fejezetben tárgyalunk (ezek elterjedt neve a Spirulina). 
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3.2.23. ábra: Arthrospira (Spirulina) sp. [178] 

10. Spirohaeták 

Általában csavarodott  vagy szabálytalan alakú baktériumok, amelyek többsége kórokozó (pl.: Lyme-

kór  -kullancsok által is terjesztett), amelyet a Borrelia burgdorferi okoz, vagy a Treponema pallidum, 

amely a szifilisz kórozója). Szaharolítikus [82] és etanoltermelőkre [83] is találunk példát, de ipari 

felhasználásuk nincs. A Spirohaeta thermophila fermentatív anyagcserével rendelkezik, és a glükózt 

tejsavvá, etanollá, szén-dioxiddá, illetve hidrogénné alakítja [84]. 

11., 12,. 13. Chlorobik, Fibrobacterek, Bacteroidesek 

Egyes források szerint [27] a korábbi CFB (Cytophaga, Flavobacter, Bacteroides) csoportot 

átszervezték Fibrobacterek, Chlorobik, Bacteroidesek számára. A Fibrobacterek többnyire a 

bendőben találhtaók meg, ezért ipari szempontból cellulázaik figyelemre méltóak. A Fibrobacter 

succinogenes jó hozammal (Y=83%, bár alacsony produktivitással J=14 mg/lh) képes a cellulózból 

borostyánkősavat (platformalkotó!) előállítani. 

A Chlorobi törzs (amelyet zöld kénbaktériumoknak is szokás nevezni) obligát fotolitotrófokat 

foglal magába, amelyek szigorúan anaerob fotoszintézist végeznek, azaz elektrondonorként H2S-ot 

használnak. Általában anoxikus vizes közegben találhatók meg, ahová a napfény bejuthat. A 

fotoszintetkius antennamolekuláikat flexibilesen tudják változtatni, aminek következtében változtatják 

az elnyelhető fényhullámhosszt, és így olyan rétegekben is életképesek, ahol más fotoszintetizáló 

szervezet számára nincs vagy nem megfelelő a beérkező fény. 

 

3.2.24. ábra: Bacteroides biacutis 

A CFB patogén, kommenzalista és szabadon élő mikrobák diverz csoportja. A Bacteroides 

fragilis toxi termeléséről ismert, de aminok előállítására is használható, valamint a bélbaktériumok 

között is előfordul [69]. A normál humán mikrobióta mintegy 20%-át a Bacteroides-ek teszik ki 

(3.2.24. ábra). A bélbaktériumok között különleges szerepük lehet, mivel igen jó cukorlebontó 

képességgel rendelkeznek. Az emberi emésztőrendszer felső szakaszán (száj, nyelőcső, gyomor és a 
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vékonybél) a cukrok lebomlanak és felszívódnak, így csak a poliszaharidok (pl.: növényi rostok) 

szolgálnak a vastagbélben honos mikrobióta számára szén- és energiaforrásul. Az ilyen növényi rostok 

fogyasztása csökkentheti a vastagbélrák kialakulásának kockázatát. A különböző fajok szubsztrát-

specifitása jelentős különbségeket mutatnak, így a belőlük nyerhető degradációs enzimek is eltérőek. 

A B. fragilis keményítőszármazékok (amilóz és amilopektin) bontásában jeleskedik, a B. ovatusok 

között pedig xilán, dextrán, pektin, guargumi és alginát bontók is találhatók. 

14., 15., 16. Planctomyceta-k, Verrucomicrobiumok, Chlamydiák 

A Planctomicetákkal kapcsolatban az első felfedezés egy magyar nevéhez fűződik (Gimesi Nándor) 

1924-ből [70]. Az általa a Lágymányosi-tóban felfedezett csillag alakú élőlényeket (3.2.25. ábra) 

planktonikus gombának osztályozta, csak később derült ki, hogy az egyik legfejlettebb prokariótáról 

van szó. P. gimesii képes cukrokat fermentálni (erjeszteni). Taxonómiai jellmezőjük a peptidoglükán-

mentes fehérjékkel borított sejtfal, a sarjadzó szaporodás, DNS-t borító membrán, különleges 

morfológia (nyeles sejtek, többsejtűek, a nyéllel hajlamosak megtapadni) és részleges 

kompartmentizáció [85]. A Verrucomicrobium és Klamidiák fajai általában eukarióták parazitái. 

 

3.2.25. ábra: Planctomyces bekefii 

17. Aquificae 

Az Aquificae fajok szigorúan hipertermofilek, és jelenleg úgy gondolják, hogy ezek alkotják a 

baktériumok közötti első elágazást. Az elágazási pont helye a filogenetikus fán változó, és nem 

tisztázott. Ezt a törzset csak mostanában fedezték fel a 16rRNS-ében tapasztalt eltérés alapján. 

Azonban ezen kívül nincs más ismert molekula vagy tulajdonság, amely megkülönböztetné őket más 

baktériumoktól. 

Kemolito-autotrófok, azaz CO2-t fixálnak, és szervetlen anyagok oxidálásával nyerik energiájukat. 

A törzs neve is innen ered: hidrogén gáz oxidációjával (akár minimális O2 segítségével) vizet 

termelnek (Aquifex=vízjelző). Magas hőmérsékleti optimumuk miatt mint genetikai (és proteomikai) 

potenciált kutatják. Általában 2-6 mikronos hosszúságúak (3.2.26. ábra), nem spóraképző Gram-

negatív mikrobák. Az Aquifex pyrophilus anaerob módon is képes növekedni, miközben oxigén helyett 

nitrogént redukál. 

 

3.2.26. ábra: Aquifex aeolicus 



84 Ipari mikrobiológia 

© Németh Áron, BME © www.tankonyvtar.hu  

18., 19., 20., 21., 22. Proteobacterek 

A „Proteobakter” gyűjtőnevet újabban a korábban használatos bíbor baktérium helyett vezették be, 

mivel a nagy diverzitású taxonok között sok nem „bíbor” színű és néhány fotoszintetizáló is található 

[86]. A név maga a görög Proteus nevéből származik, jelezvén a sokféle idesorolt fajt. A 16S rRNS- 

analízisek alapján a proteobakterek több száz nemzettségét 5 (egyes források szeint 6) osztályba 

sorolták, amelyeket a görög ábécé betűivel jelölnek (α, β, γ, δ, ε (δ)). Az rRNS-analízisek szerinti 

elágazási sorrend más, mint az ábécé szerinti sorrend, e jegyzetben az eddigi koncepcióhoz híven az 

elágazási sorrend szerint tárgyaljuk a proteobaktereket. 

 

Delta-,  epszilon-proteobacterek 

 

A delta-proteobacterek 3 nagy csoportra oszthatóak: a szulfát/kén redukáló Desulfovibriokra, a 

predátor fajta Bdellovibriokra és a gombaszerű termőtesteket és spórákat képező Myxobacterekre. A 

Desulfovibrio fajok a szulfát, nitrit, nitrát, CrVI, UVI redukálóképességük miatt eddig is a 

(környezetvédelmi) kutatások középpontjában álltak (pl.: Desulfovibrio desulfuricans, D. vulgaris) 

[144]. Az utóbbi évtizedben olyan különleges fajt (és szintén deltaproteobacter rokonait) fedezték fel, 

mint a Desulfobacter magneticus, amely magnetotaktikus, és magnetoszómájába magnetit ásványt 

(FeII és FeIII oxidot) választ ki (biomineralizáció) [143]. 

A Bdellovibrio fajok általában más Gram-negatív baktériumok predátorai, és azok periplazmás 

terében élnek (pl.: Bdellovibrio bacteriovorus). E különleges baktériumok 160 μm/s sebességgel (saját 

hossz 100x-a szekundumonként) nekiütköznek az áldozatnak, és kilyukasztják annak külső 

membránját, majd a lyukon át beköltöznek a periplazmás térbe, befoltozzák a lyukat, és várnak. (látens 

állapot). Ezt követően hidrolítikus enzimeikkel feloldják a gazdaszervezetet, és fonalas formában 

benövik annak belsejét („bdelloplaszt”). Az életciklus végén a fonalak egyedi sejtekké esnek szét. Egy 

E. coli sejtből, kb 3-6 Bdellovibrio sejt keletkezik, de a nagyobb áldozatokból akár 80 is keletkezhet 

[145]. Biotechnológiai potenciált a litikus enzimeik jelenthetnek, de egyelőre ezek alkalmazása nem 

ismert. 

A Myxococcus tagjai a legnagyobb genomúak, és tápanyaghiány esetén termőtestet (3.2.27. ábra) 

hoznak létre, amely myxospórákat termel. Ezek rendkívűl ellenállóak. Aktív mozgásra („siklás”) 

képesek: a temőtestet átrendezik, ezért „nyálkabaktérium”-nak is szokás nevezni őket [146].  

 

3.2.27. ábra: Myxococcus xanthus [178] 

A Myxococcus xanthust használják modellszervezetként a Myxococcusok változatos, bioaktív, 

másodlagos anyagcseretemékeinek vizsgálatára. Ezek sajátos új szerkezetű antitumor (pl.: epothilon, 
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hatása, mint a paclitaxelé), antibiotikus (pl.: orangicin), illetve sziderofór (Myxochellin) hatású 

anyagok [147], amelyek komoly (gyógyszer)ipari lehetőségeket rejtenek. 

Az epszilon-proteobacterek között a Campylobactereket és a Heliobactereket találjuk. Mindkét 

nemzettség emésztőrendszeri megbetegedéseket okoz, a Heliobacterekről az utóbbi években derült ki, 

hogy a gyomorfekély kórokozója (Heliobacter pylori, 3.2.28. ábra), amely fekély után 6x nagyobb a 

gyomorrák kialakulásának esélye [142]. Ipari alkalmazás vagy annak lehetősége egyiknél sem ismert. 

 

3.2.28. ábra: Heliobacter pylori [178] 

Alfa-proteobacterek [87] 

 

A 16S rRNS-alapú filogenetikus fán az alfa-proteobactereket 5 „cluster”-re osztják. Az első a 

Caulobakter-féléket tartalmazza három további alcsoportba osztva. Ezek közül ipari potenciállal,  

illetve felhasználással rendelkezik a Brevundimonas diminuta, amely kis mérete miatt vízszűrők 

hatékonyságának tesztorganizmusa, valamint restrikciós endonukleázok (PdiI, PdmI) forrása, korábbi 

neve pedig Pseudomonas diminuta [88]. A Brevundimonas vesicularis pedig a biodegradálható 

műanyagok alapanyagának a poli-hidroxi-alkanoátoknak előállítására alkalmazható akár fűrészpor-

alapú fermentációban is [89]. A másik alcsoportba tartoznak a Caulobacterek. A Caulobacter 

crescentust (típus törzs) expressziós rendszerként használják, mivel kisméretű fehérjéket poszt-

transzlációs glikozilezés nélkül extracellulárisan termel [90]. Felhasználható haszonállatok vakcinálá-

sára is, mivel egy különleges „S-layer kit” segítségével a sejtek felszínén jelennek meg a klónozott 

gének géntermékei, amelyek antigének is lehetnek [91]. Egyes tengeri Cauolbacterek erős antibioti-

kumot (tiotropocint) termelnek, amely egyszerre gátolja a fitoplankton, algák és baktériumok növe-

kedését [92]. 

A Caulobakterek 2. csoportjába a Rhodobakter-félék tartoznak, idesorolva a Paracoccus nemzet-

séget is, amelynek tagjai (pl.: Paracoccus panthotrophus) felhasználhatók poli-hidroxi-butirát (PHB, 

bioműanyag) előállítására [94], astaxantin (karotinoid) előálítására (P. haeundaensis) [95]. A 

Paracoccus denitrificans (korábban Micrococcus denitrificans) denitrifikáló (nitrátredukáló) 

baktérium, tehát fontos szerepe van a nitrogén-körforgalomban, és egyben a mitokondrium őse, azaz 

egy P. denitrificans endoszimbiózisával jöhetett létre az eukarióták mitokondriuma [96]. A Rhodo-

bacterek alkalmazásának lehetőségére példa a Rhodobacter sphaeroides heterológ génexpressziós 

rendszere. Emellett széles körű anyagcsere- lehetőségekkel rendelkezik: noha legjobban anaerob 

fotoszintézis mellett szaporodik, képes fermentatív heterotróf anyagcserére (aerob, illetve anaerob 

légzéssel is), illetve nitrogénfixálásra is. A Rhodobacter capsulatus PHA- és PHB-termelő képességét 

széleskörűen kutatják és fejlesztik [97]. Ugyanaezen faj a fotoszintetikus biohidrogén termelésében is 

jeleskedik [98]. Szintén biotechnológiai potenciált jelent a R. capsulatus esetében a bacteriocin- 

termelés is [99]. Közeli rokonként ide sorolják a Pseudorhodobactereket, Amaricoccusokat, Antarcto-

bactereket, Leisingerákat, Octadecabactereket, is, ám ezek ipari alkalmazása jelenleg nem ismert.  
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A szintén idesorolt Ketogulonicigenium vulgare (3.2.29. ábra) szorbóz dehidrogenázának 

irodalma viszonylag kiterjedt, különösen, ha a korábbi nevén (Gluconobacter oxydans DSMz4025) 

keressük. Így arra is fényderül, hogy az egyik legrégebbi (bio)technológia a C-vitamin- gyártás során 

használatos, amelynek kulcslépése a szorbit-szorbóz átalakítás. Ezt éppen G.oxydans mikrobával 

végzik, amelyet 2001-ben soroltak át új taxonómiai helyére [100]. 

 

3.2.29. ábra: Ketogulonicigenium vulgare 

A Rhodobacter-félék közé tartoznak a Hyphomonasok, amelyek extracelluláris poliszaharidokat 

termelnek, és ezekkel mint ragasztóval a biofilmek képződésében játszanak szerepet (pl.: Hyphomonas 

neptunium) [93]. 

Az alfaproteobacterek teljes filogenetikus fája ,számos itt fel nem sorolt fajjal, hozzáférhető a 

http://ijs.sgmjournals.org/cgi/data/55/5/1907/DC1/1 címen. 

Felhasználási potenciáljuk miatt azonban meg kell még említeni a nitrogén-körforgalomban 

fontos szerepet játszó alfaproteobaktereket. Az Azospirillium fajok a mezőgazdaságban kerülnek 

szándékosan (farmerek által), illetve természetes úton felhasználásra, mivel ezek megkötik a légköri 

nitrogént, és az abból képzett ammóniát glutamin formájában a szimbionita (haszon)növény 

gyökerének átadják, amiért cserébe az életfolyamataikhoz és a nitrogénfixációhoz szükséges 

energiatermelésükhöz malonsavat (almasav) kapnak a növénytől (heterotróf szimbiózis). Ezáltal 

csökkenthető a felhasznált műtrágya mennyisége. 

A Nitrobacterek szintén az alfaproteobakterek közé tartoznak, és a nitrifikációért felelnek, azaz az 

ammóniából előbb nitritet, majd nitrátot állítanak elő energianyerés céljából szén-dioxid fixáció 

közben (kemoautotróf anyagcsere). A hüvelyes növények esetében ez az egymásra utaltság 

endoszimbiózis formájában mégszorosabb, és ebben az esetben a Nitrobacterek legközelebbi rokonai 

a Rhizobiumok végzik a nitrogénmegkötést. 

A Rhizobiumok között található meg újabban (2001) a nagy biotechnológiai múlttal rendelkező 

Agrobacterium tumefaciens [170] (3.2.30. ábra), amely növény patogénként a növényi géntranszfer 

eszközévé vált. 

 

3.2.30. ábra: Agrobacterium tumefaciens répaszöveten [178] 

A Roseobacterek a tengeri mikrobióta leggyakoribb tagjai, amelyek igen változatos másodlagos 

anyagcseretermékekkel rendelkeznek ezért intenzív (antibiotikum) kutatások tárgyát képezik [101], de 

találhatóak köztük denitrifikálók is (Roseobacter denitrificans) [102]. 

Végül meg kell említeni, hogy az alfaproteobacterek között olyan patogéneket is találunk, mint a 

Rikettsiák és Brucellák. Előbbiek az ízeltlábúak kórokozói, amelyek akár tünetmentes vektorok is 

http://ijs.sgmjournals.org/cgi/data/55/5/1907/DC1/1
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lehetnek, és csípésük során vagy székletükkel kerülnek át a paraziták az emberbe, ahol a hajszálereket 

fertőzik meg, és trombózist, szervi működészavart eredményeznek láz és kiütéses tünetek mellett 

[103]. Mivel obligált opportunisták, önmagukban nem tenyészhetők mesterséges környezetben 

(fermentorban), csak szöveteken. A Brucellózis abortív betegség, amely a „szarvasláb” nevű beteg-

séget okozza például teheneken, ahonnan tejjel  vagy sérült bőrfelületen kerülhet át az emberbe, és 

súlyos lázas megbetegedést okoz. 

A bioetanol-gyártás bakteriális jelöltje a Zymomonas mobilis is alfa-proteobcter. Különlegessége, 

hogy sejtfalában hopaninsavat tartalmaz, amely az eukarióta szterinekhez hasonlít. Ennek 

köszönhetően jól tolerálja a magas (13%) etanolkoncentrációt is. Emellett nagyobb etanolhozam és 

kisebb biomassza-képződés tapasztalható a Z. mobilis etanolos fermentációjában [160]. 

 

Beta-proteobacterek 

A Hydrogenophilaceae család tagjai közé tartoznak a Thiobacillus nemzetség fajai, amelyeket 

biokontrollra lehet felhasználni (pl.: T.denitrificans), mivel kénporral történő együttes kiszórásuk után 

a krumpliföldön a kenet kénsavvá oxidálja, melyet a krumplibogarak lárvái nem viselnek el [104]. A 

Thiobacillus ferrooxidans a piriteloxidálást segíti Acidophilumokkal együtt aerob környezetben 

(respiráló mikrobák). Néhány Thiobacillust 2000-ben átneveztek Acidithiobacillus, Halothiobacillus 

és Thermithiobacillus néven a gammaproteobakterek közé sorolták. A Thiobacillusok igazi ipari 

jelentőségét a szulfit ásványokból történő fémfelszabadítás (=”bioleachig”) adja, amelyre példa az 

autotróf kemolitotróf Thiobacillus ferrooxidans [105]. A Thiobacillus denitrificans különleges 

metabolikus repertoárral rendelkezik: szervetlen kén- vegyületek oxidációjával vagy aerob FeII-

oxidációval kapcsolja össze a denitrifikációt (NO3->NH4+). Fakultatívan választ az aerob respiráció 

és a denitrifikáció között, és mezofill, illetve neutrofill hőmérsékleti és pH-tartományokban szapo-

rodik szemben a termo- és acidofil kénoxidáló baktériumokkal. Az a különleges mehanizmus, ahogy 

az oldhatatlan szilárd ásványt hasznosítani képes még pontosan nem ismert [106]. 

A Thiobacillusok közvetlen rokonai a Hydrogenophilus nemzetség tagjai, amelyek különleges-

sége, hogy energiaszükségletüket hidrogén oxidációjával nyerik [171]. 

A következő csoportot az aerob, fonalas Sphaerotilusok alkotják, típusfajuk a Sphaerotilus 

natans, ipari alkalmazásuk nem ismert. 

Őket követik a Neisseriák, amelyek tipikus kórokozók: Neissria gonorrhea (nemi betegség), N. 

meningitidis (agyhártyagyulladás) [107]. A Spirillumok felhasználásáról nem áll rendelkezésre 

információ, viszont a Burkholderia nemzettség tagjai alkalmazhatók [108] a mezőgazdaságban 

biokontroll célokra, rhizobiális adalékként, illetve biodegradációban, valamint xilanáztermelő is 

található közöttük [109]. A nagyobb felhasználási kör jobban megérthető, ha figyelembe vesszük, 

hogy szinte valamennyi Burkholderia faj a Pseudomonasok újrabesorolásakor került leírásra, és 

amelyek vizsgálata nagyobb múltra tekint vissza, így alkalmazásuk is szélesebb körű. Példa erre a 

Burkholderia cepacia (3.2.31. ábra) és B. gladioli, amelyek rendre a Pseudomonas cepacia és a P. 

gladioli gamma-proteobacterekhez történő átsorolásakor kerültek először leírásra Yabouchi és 

munkatársai (1992) munkássága nyomán. Mindkét törzs lipázforrásként használatos [110].  

 

3.2.31. ábra: Burkholderia cepacia [178] 
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A Burkholderia rendbe tartoznak az Alcaligenaceae család fajai is, amelyek között a Bordatella 

pertusis, vagyis a szamárköhögés kórokozója is megtalálható. Ennek biotechnológiai jelentősége a 

gyermekkori vakcina (DiPaTe, korábban DiPerTe) előállításában és alkalmazásában van. A korábbi 

DiPerTe vakcina gyakran váltott ki lázas oltátási mellékreakciókat, mióta azonban a pertusis inaktivált 

sejtjei helyett antigéneket alkalmaznak (acelluláris azaz sejtmentes készítmény), kevesebb a 

mellékreakció. Egy másik különleges nemzetség az Alcaligenes, amelyeket ipari aminosav előállí-

tására használnak, illetve az A. eutrophust PHB-termelésre is használják. 

Korábban szintén a Pseudomonas családba sorolták a Zoogloea fajokat, majd elkülönítették a 

többi obligát aerob, Gram-negatív spórátlan pálcikától (=Pseudomonasok), mert sajátos zselatinszerű 

mátrixot képeznek [111]. Ennek megfelelően biotechnológiai alkalmazásra szinte kizárólag a 

„zoogloea gum”, vagyis a különleges extracelluláris poliszaharid előállítása esetén használják e fajo-

kat, köztük leggyakrabban a Zoogloea ramigerat. 

A Ferribacterium limneticum szerves savak oxidációjával redukálja a Fe3+-t Fe2+-vé [172]. Ennek 

közeli rokona számos nitrogénfixáló nemzetség (Azoarcus, Azovibrio, Azospira stb.), amelyek a 

denitrifikációval együtt számos szennyezőanyag lebontását katalizálják (pl.: aromás szennyezők) 

[173]. Aerob vagy anaerob heterotróf, nem-szulfát-redukáló, mérsékelten termofildenitrifikáló 

baktériumok az olajmezők Petrobacter succinatimandens baktériumai, amelyek borostyánkősavon is 

szaporodnak [174]. Különleges fermentatív mikroba a Propionivibrio limicola), amely sem 

szénhidrátokon, sem szerves savakon, de mégcsak szerves szennyező anyagokon sem képes nőni, 

viszont kinik-savon és sikimik-savon propionsavat, szén-dioxidot ecetsavat termel [175]. A 

Rhodocyclus nemzetség tagkai anoxikus fototrófok, és a nevüket a sejtek gyűrűs alakjáról kapták, 

aminek következtében a sejt két pólusa közel kerül egymáshoz [176, 177]. 

 

Gamma-proteobacterek 

 

Fajokban meglehetősen gazdag proteobacter-csoport, amely számos súlyos betegség (pl.: kolera) 

kórokozója mellett néhány biotechnológiailag  jelentős mikrobát (egyes Pseudomonas-okat, 

Enterobacter-eket) is magába foglal. 

A Beggiatoak nagyméretű (200 μm!) fehér fonalas szervezetek, amelyek a néhány ”szintetikus” 

szervezet közé tartoznak. Ezek képesek a légköri szén-dioxidból és a tengervízből szervetlen 

vegyületek energiájának felhasználásával szénhidrátokat szintetizálni (autotrófok). Noha kataláz 

negatívak, légköri oxigén felhasználásával heterotróf anyagcserére is képesek, mivel az oxigén okozta 

nem kívánatos oxidációs folyamatokat kén segítségével közömbösíteni tudják [112]. Tengeri szennye-

ződések eltávolításakor megjelennek (indikátor), és nagy méretük miatt szabad szemmel is láthatóan 

megjelölik a szennyezést. 

A másik autotróf gamma-proteobacter csoport a bíborkén-baktériumok csoportja. Fotoszintézi-

sükhöz nem vizet használnak, mint a legtöbb fotoszintetizáló szervezet (cianobaktériumok, algák, 

növények), hanem kénhidrogént, így oxigén helyett kenet szabadítanak fel [113]. Két családra 

oszthatóak aszerint, hogy a kenet extracellulárisan (Ectothiorhodospiraceae) vagy intracellulárisan 

(Chromaticeae) választják ki. A Chromaticae család legjobban leírt tagja a Thiocapsa roseopersicina, 

amely által termelt hidrogenázenzim biotechnológiai (biogáz-termelési) potenciállal rendelkezik, 

mivel a Thiocapsa alacsony növekedési hőmérsékleti optimuma (20-25°C, északi-tengeri izolátum(!)) 

ellenére a hidrogenáza hőstabil (>80°C), proteázoknak ellenáll, és jól tolerálja az oxigént (a Thiocapsa 

roseopercicina fakultatív anaerob) [114].  

A gamma-proteobacterek speciális alkalmazással bíró nemzettsége az Alcanivorax (pl.: A. 

borkumensis, 3.2.32. ábra), amely tengeri olajszennyezések eltávolításánál hasznosítható, amennyiben 

kén és nitrogén is rendelkezésére áll [115].  
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3.2.32. ábra: Alcanivorax borkumensis 

Hasonló képességekkel rendelkeznek a Marinobacterek. A M. hydrocarbonoclasticus (korábban 

Pseudomonas nautica) azonban még extrém halotoleráns is [117] 

Hidegtűrő gamma-proteobacterek a Glaciecolak (pl.: G. polaris, G. agarilytica), amelyek a 

sarkvidéki jeges, oligotróp élőhelyeken is megélnek [116]. 

Nagy biotechnológiai potenciált rejt a Microbulbifer (újabban Saccharophagus) degradans 

enzimkészlete, amely cellulóz, alginát és kitinbontásra is alkalmas enzimeket foglal magába [118]. 

Ezek segítségével a xilóz- és cellulózalapú etanolgyártás jelöltje. 

A gamma-proteobacterek között olyan kórokozók és rokonaik is megtalálhatóak, mint a 

Legionellak (pl.: L. pneumophila), Francisellak, Vibriok. A Legionellák halálos légúti fertőzést 

okoznak, és a szovjet időkben 100% mortalitásúra mutáltatott fajt is kifejlesztettek belőle (=biológiai 

fegyver) [119]. A Francisella tularensis a tularemia kórokozója, amely vadnyulakról kerülhet 

kullancsfertőzés vagy vadászat közben az emberekre, és fekélyes lázzal jár, és akár 

agyhártyagyulladásba is torkollhat. Az USA-ban biológiai fegyverként is rendszeresítették. Többször 

átnevezték, előbb Bacterium tularensis, majd Pasturealla tularensisként került besorolásra [120, 121].  

A patogén Vibriók által okozott egyik legsúlyosabb fertőzés a kolera (Vibrio cholerae), amely 

szennyezett vízzel terjed. Ugyanakkor a Vibriók fermentálnak (erjesztenek) is, illetve tetrodotoxint 

termelnek (Vibrio alginolyticus), amely egy neurtoxikus (nátriumcsatorna szelektív blokkolójaként 

blokkolja az akciós potenciál kialakulását) ősi tengeri alkaloid, és a szimbiotikus baktériumok ezzel 

nyújtanak védelmet a gazdaszervezeteiknek (hal) a ragadozók ellen, amiért cserébe bőséges táplálékot 

kapnak. [122]. 

A Vibriók különleges rokonai a Photobacteriumok, amelyek biolumineszkálnak (csakúgy, mint a 

szintén közeli rokon Lucibacteriumok), azaz fényt bocsátanak ki, és szintén szimbionták, továbbá 

pszichrofilek (hidegkedvelők) és piezophilek (másnéven barofilek vagy nyomáskedvelők) [123]. A 

Vibrio fisheri további különlegessége, hogy csak egy adott sejtkoncentráció elérése után bocsátanak ki 

a sejtek fényt, amely koncentrációt a tengerben szabadon élve nem tudnak elérni, csak a halak 

endoszimbiózisában. Ehhez a szervezett válaszreakcióhoz sejt-sejt közötti kommunikáció szükséges 

[124]. 

 

3.2.33. ábra: Escherichia coli 
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Ipari szempontból talán a legjelentősebb gamma-proteobacter csoport az Enterobactereké. 

Köztük olyan fajok találhatóak, mint a  legtöbbet vizsgált és iparszerűen is alkalamzott heterológ 

expressziós rendszer, az Esherichia coli, amelynek patogén fajtái is léteznek (3.2.33. ábra).  

A glicerin – 1,3-propándiol-átalakítás enzimeit is főleg az Enterobacteriaceae között (pl.: 

Enterobacter, Citrobacter Klebsiella stb.) találhatjuk meg. 

Ide sorolták a mezőgazdasági jelentősséggel bíró Erwina amylovora fajt is, amely az almafélék 

tűzelhalásos betegségét okozza.  

A Proteus nemzettség tagjai igen változatos formában jelennek meg, ennek köszönhetik nevüket 

is. Általában talajlakók és humán patogének (Proteus vulgaris, P. mirabilis, P. penneri) [125]. 

Talán a legismertebb humánpatogén enterobakterek a Salmonellák, közülük is a Salmonella 

enterica sp enterica alfajai, amelyek az ételmérgezések jellegzetes kórokozói: typhi (hastífusz), 

choleraesuis (szepszis) enteriditis (heveny gyomorrontás)) [126, 127]. 

A Salmonellák közeli rokonai az általában húgyuti fertőzést okozó Serratiák (pl.: Serratia 

marcescens). Emellett azonban biotechnológiai potenciált is rejtenek, mivel egy értékes 

gyógyszerhatóanyagot, a prodigiosint lehet velük hatékonyan ipari hulladékon előállítani. A 

prodigiosin egy antifungicid, immunszupresszív és antiproliferatív pigment- molekula [128].  

A Shigellak szintén közeli, főemlősöket fertőző rokonai a fenti enterobaktereknek [129]. A 

normál bélflóra ecetsav és hangyasav termelésével szorítja vissza a shigellózis (S. flexnerii) 

kialakulásának lehetőségeit.  

Végül egy szintén komoly, járványos megbetegedés, a pestis kórokozója (Yersinia pestis) és 

rokonai is az enterobakterek közé sorolandók. Újabban antibiotikum (v. baktericid) termelését is 

bizonyították olyan kórokozók ellen, mint pl.: Pseudomonas aeruginosa vagy Klebsiella pneumoniae, 

vagy éppen Staphylococcus aureus [130]. 

A gamma-proteobacterek másik fontos csoportja a Pseodomonasoké. A típusnemzettség 

(Pseudomonas 3.2.34. ábra) fajai a mikrobiológia hőskora óta ismertek, és számos kórokozó tartozik 

közéjük (P. putida, P. aeruginosa, P. fluorescens), de olyan hasznos nemzettségek is, mint az 

Azotobacterek, Rhizobacterek, Cellvibriók.  

 

3.2.34. ábra: Pseudomonas sp. 

Az Azotobacter vinelandii különleges aerob nitrogénfixáló metabolizmussal rendelkezik, 

amelynek nitrogenázenzimei eltérnek a szokásos (pl.: Azospirillium) molibdenát központú mehaniz-

mustól. Életformájában is más a megszokott nitrogénfixálókhoz képest: nem növényi szimbionita, 

hanem szabadon élő [131]. Több fajuk is (A. vinelandii, A. chroccocum) alginát biopolimert termel, a 

barna algákhoz hasonlóan [132]. 

A Rhizobacterek a Rhizobiumokhoz hasonlóan a hüvelyes növények gyökérszöveteinek endo-

szimbionitája, segítve a növény növekedését megfelelő nitrogéntartalmú tápanyagok ellátása révén (N-

fixálók). Ugyanakkor ezeket a baktériumokat szokás Plant-Growth-Promoting-Rhizobacteriának 

(PGPR-növényi növekedést serkentő rhizobaktereknek) nevezni, ahol a pontos támogató mehanizmus 
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még nem teljesen ismert, de valószínűleg sziderofórok, fitohormonok segítségével és az ásványianyag-

felvétellel segítik a növény növekedését [133]. 

A Cellvibrio nemzettség fajai a nevükből is láthatóan cellulózbontók. Köztük a legintenzívebben 

vizsgált faj a Cellvibrio japonicus, amelyet japán talajmintából izoláltak 1952-ben. Ennek megfelelően 

különböző – a megszokottaktól valamiben eltérő – enzimeiket vizsgálják (arabináz [134], xilanáz 

[135] stb.), ezek jelentős alkalmazási potenciállal rendelkeznek a bioipar számára. 

A gamma-proteobacterek következő csoportja a Pasteurella-félék, ahová a humánpatogén 

Haemophilus influenzae és a házi baromfit fertőző Pasteurella multocida került többek között 

besorolásra. Utóbbi biotechnológiai jelentősége, hogy az állattenyésztők számára vakcinaként 

inaktivált Pasteurella-sejteket vagy azok antigénjeit forgalmazzák. Hasonló a helyzet az 

Actinobacillus pleuropneumoniae esetében, amely a sertésállományt fertőzi, és véres habzó száj/orr, 

valamint magas láz mellett az állatok elhullását okozza [136]. 

A C1-metabolizmusnál már bemutattunk olyan mikrobákat, amelyek a metanol, metán 

hasznosítására képesek. A gamma-proteobacterek ezen csoportja a Methylococcus-félék. A csoport 

valamennyi nemzetsége metilotróf, metánhasznosító. A névadó nemzettség, amely a metilotróf 

kutatások középpontjában áll néhány archeával együtt, a termofil Methylococcus capsulatus [137]. 

Iparilag több évtizede használt mikrobák a gamma-proteobacterek következő csoportjába sorolt 

Xanthomonas-félék, köztük a Xanthomonas campestris, amellyel a széleskörűen (főleg azonban 

élelmiszer-ipari célra) hasznosított xantán gumi fermentációs előállítását valósítják meg [141]. 

A jelen jegyzetben tárgyalt utolsó gamma-proteobacter csoport a Succinivibrio-félék csoportja. 

Az idesorolt Anaerobiospirillum succiniproducens okozhat megbetegedéseket (bakterémia) [138], de a 

platformalkotó borostyánkősav előállítására is felhasználható [139]. A Succinimonas amylolytica 

szintén nagy mennyiségű borostyánkősav előállítására képes, közvetlenül keményítőből kiindulva 

[140]. A névadó Succinivibrio dextrinosolvens segítségével heterofementatív tulajdonságának 

köszönhetően glükózalapon állíthatók elő borostyánkősav- és tejsav- stb. metabolitok. 
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3.2.3. ábra: Az ősbaktériumok „családfája” a rokonsági távolságokkal (NJ/ML/MP algoritmussal is) [163] 
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3.2.2. táblázat: Bacillusok osztálya 

Baktériumok 

doménje 

Firmicutes 

törzs 

(alacsony 

G+C tart.) 

Bacillusok 

osztálya 

Bacilliales 

rendje 

(kataláz 

pozitív) 

Bacillusok 

családja 

 B.subtilis, 

B.licheniformis, 

B.thüringiensis, 

B.coagulans 

B. antraxis 

Staphylococcusok 

családja 

 
S. aureus 

Listériák családja 
 Listeria 

monocytogenes 

Lactobacilliales 

rend 

(kataláz 

negatív) 

Lactobacillusok 

családja 

Lactobacillus 

nemzetség 

L. casei 

L. rhamnosus 

L. delbrueckii 

L. helveticus 

L. coryneformis 

Pediococcus 

nemzetség 

Pediococccus 

acidilactici 

Leuconostoc 

nemzetsége 

 L. 

mesenteroides 

Strpetococcus 

nemzetsége 

 S. bovis,  

S. pyogenes,  

S. thermophilus 

Enterococcus 

nemzetsége 

 
E. faecalis 

Clostridiumok 

osztálya 
  

 
 

Mollicutes 

osztály 
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3.2.11. ábra: Az Actinobacterek családfája (Az NCBI taxonomia adatfile alapján generálva) 
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3.3. Ipari szempontból fontos gombák 

A gombák rendszertana a szaporodási formák alapján sorolja be a nemzetségeket, fajokat, ezért az 

alábbiakban röviden összefoglaljuk a gombák szaporodási folyamatait [149]. 

 

3.3.1. animáció: Gombák életciklusai 

A gombák ivartalan szaporodása történhet sarjadzással, hifatöréssel, és ivartalan szaporító 

képletek (spórák) segítségével, azaz spórázással. Az életciklusuk folyamán ivaros szaporodásra is 

képesek, amely során egymástól időben jelentősen elválasztva valósul meg a plazmogámia, kario-

gámia és a meiózis (3.3.1. animáció), így a haploid dikarion és a diploid állapot is stabilan megtalálha-

tó forma. Mindhárom esetben van lehetőség ivartalan esetenként spórás szaporodásra, amely spórák 

fenotípusa meglehetősen hasonló, ezért ugyanazon faj különböző állapotú formáit (ivarosan, v. 

ivartalanul szaporodó) külön-külön is besorolták a rendszertanba. Ennek következményeként a 

korábban elkülönített ivaros (perfect) és ivartalan (imperfect) szaporodású fajok között azonosságokra 

derült fény, azaz egy adott fajnak létezik perfect (más néven teleomorph) és imperfect (anamorph) 

formája is (legfeljebb még nem ismerjük). Például az anamorph Brettanomyces anomalus teleomorph 

formája a Dekkara anomala [150]. 

 

A gombák morfológiája is igen változatos, ugyanazon faj különböző állapotai morfológiájukban 

is eltérnek: a Saccharomyces cerevisiae pékélesztő egysejtes formában szaporodik szubmerz 

körülmények mellett, ám a körülmények megváltozása esetén (szilárd tápközeg, kevés N-forrás) 

fonalas növekedésre vált [151]. 

 

Mindezeknek köszönhetően a gombák rendszertana morfológiai megfigyeléseken alapult és nem 

rokonsági távolságokon, ám az utóbbi évtizedek teljes genomszekvenáló programjainak köszönhetően 

fényderült a DNS-alapú rokonságokra, és ezek alapján új rendszertan felállítása kezdődött meg 2007-

től, amely munka a mai napig tart. 

 

Ezek alapján a még nem általánosan elfogadott, de legújabb rendszertan a következők szerint 

alakul [153] (3.3.2. ábra). A 3.3.2. ábrán pirossal kiemeltük az iparilag fontos gombákat tömörítő 

csoportokat, amelyek a következőkben kerülnek tárgyalásra. 
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3.3.2. ábra: A legújabb gombarendszertan 
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Basidomycotak 

A basidomycota-k az ascomycotákkal együtt alkotják a Dikarya alkirályságot, amelynek neve a stabil 

dikarion állapotra utal, amelyben e két törzs tagjai általában előfordulnak. A basidomycoták 

legismertebb formái a kalapos gombák, amelyek felépítését mutatja a 3.3.3. ábra. 

 

3.3.3. ábra: Bazidomiceták felépítése [154] 

Nevüket onnan kapták, hogy a termőtestté tömörülő hifák a kalap alján elhelyezkedő lemezeken 

bazidiumokat növesztenek, amelyekről rendszerint 4-4 spóra fűződik le. 

A kalapos gombák általában az élelmiszeriparban kerülnek piacra, a biotechnológiában ritkábban 

hasznosítják őket. Az Agaricomycotina csoportjukba tartozik azonban a Ganoderma lucidum (pecsét-

viaszgomba), amely számos alkalmazással és nagy lehetőségekkel rendelkezik, mivel immunerősítő, 

vérnyomáscsökkentő, koleszterincsökkentő hatása van, továbbá javallott vesegyulladás, asztma, gyo-

morbántalmak esetén is. Újabban az AIDS és a rák ellenei küzdelemben is sikerrel alkalmazzák. A széles 

körű alkalmazását a mintegy 150 féle triterpén és 50 poliszaharid molekulájának köszönheti [155]. 

A pecsétviaszgombához hasonlóan a Shii Take gomba (Lentinus v. Lentinula edodes) is az 

Agaricomycotak közé tartozik, és az ázsiai hagyományok szerint fogyasztása igen kedvező, mivel anti-

tumor szaharidokat tartalmaz nagy mennyiségben [156]. 

Az Agaricus brasiliensis fenti rokonaihoz hasonló egészségvédő hatással rendelkezik, és szokásos 

biotechnológiai módszerekkel tenyészthető. 

 

További példákat foglal össze a 3.3.1. táblázat a kalapos gombák fermentációs (szubmerz, 

bioreaktoros) felhasználására. Amint az a táblázatból is látható, a kalapos gombák fermentációjával 

előállított termékek az alábbiak szerint csoportosíthatók. 

1) poliszaharidok 

Elsősorban az USA-ban, Japánban és Oroszországban nyerik ki vagy a termőtestből, vagy tenyésztett 

micélimból, vagy a tenyésztett micélium fermentlevéből. Az így előállított poliszaharidok antitumor- 

hatással rendelkeznek, azaz kemotrerápiával kombinálva akadályozzák a rák előrehaladását, és 

csökkentik az áttétek kialakulásának esélyét. Nem közvetlen hatást fejtenek ki, hanem a T-sejtes 

immunválaszt stimulálják ezek a poliszaharidok. Szerkezetüket tekintve általában β(1-3) kapcsolódású 

glükánok, 1-6 elágazással, ami szükséges az antitumorális hatás kiváltásához. A nagy molekula-

tömegűek hatékonyabbak a kisebbeknél. Kereskedelmi forgalomban kapható a lentinán (Lentinus 

edodes), PoliSzaharidKrestin (PSK) (Ganoderma lucidum) és a schizophyllan (Schizophyllum 

commune). 



98 Ipari mikrobiológia 

© Németh Áron, BME © www.tankonyvtar.hu  

2) terpenoidok 

A terpenoidok izoprénszármazékok. Nevüket a terpénről kapták, amely tulajdonképpen izoprén dimer. 

A(z) (bio) izoprén új perspektvákat kapott az utóbbi évtizedben, mivel a hagyományos 

kőolajkrakkolás mellett rekombináns technikával biológiailag is előállítható polimerizációs és 

üzemanyagcélra is [158]! Mivel biológiailag előállítható, megújuló nyersanyagokból is lehet gyártani, 

és platformvegyület, tehát származékait egyszerű, konvencionális módszerekkel lehet szintén 

előállítani. Ha megfelelő technológiával olcsón elő lehet állítani, üzemanyagcélra is kiváló lehet, mert 

magasabb energiatartalommal bír mind a dízelolajnál, mind a benzinnél. A polimer- és üzemanyagcélú 

felhasználásán kívül is nagy volumenű alkalmazásnak örvend a gumiipar elasztomerjei, illetve a 

ragasztók körében. 

Az izoprénszármazék terpenoidokat a szénlánc hossza és az azzal arányos fizikai tulajdonságaik 

alapján csoportosítják: illékony mono és szeszkviterpének (sesquiterpenoids, C10-15, esszenciális 

olajok), kevésbé illékony triterpének (C20), nem illékony terpenoidok és szterolok (C30), illetve 

karotenoid pigmentek (C40). A pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum) által termelt terpéneket 

szintén ebben a csoportosításban tárgyaljuk. A ganodermasav A, B, C1, és C2 molekulái az emberi 

májsejtek növekedését gátolják, illetve antioxidánsként védik az eritrocitákat és a májsejteket. A 

termőtest többi triterpénjével együtt (ganoderiol B, ganodermanontriol) Anti-HIV1 és Anti-HIV1-

proteáz aktivitásúak (előbbi a burokfehérje kötődésének gátlását, utóbbi pedig a virion fehérje 

proteolitikus aktiválásának gátlását jelenti). A diterpének között a ciatánokat – amelyek nevüket a 

Cyathus helenae madártollról izolált parazita gombáról kapták – számos gomba termőtestjéből 

kimutatták, a sphaeroane típusúak pedig algákban is előfordulnak. Idetartozik még a Drosophyla 

subatratból előállított antimikrobiális hatású tintinnadiol. A diterépnekre általában is jellemző, hogy 

antimikrobiális hatásúak, idegsejt-növekedési faktort indukálnak (NGF), és opioid receptor agonsiták, 

aminek a fájdalomcsillapításban van szerepe. A szeszkviterpenoidok és monoterpenoidok szintén NGF 

induktorok, inszekticidek és nematicidek. 

3) ergoszterol 

Az ergoszterol a D-vitamin prekurzora, UV hatására kortizon és progeszteron keletkezik belőle. A 

gombáknál a funkciója, hogy a sejtmembrán részeként segítse az integritást és a membrán fehérjék 

aktivitását, illetve a sejt energiaháztartását. A kereskedelmi forgalomba kerülő termékeket élesztőből 

vagy hulladékmicélium extrakciójával állítják elő. 

4) ceramid 

Kozmetikumokban nedvesítő ágensként alkalmazzák, de étrend-kiegészítőnek is kitűnő (élelmiszer-

ipar), mivel immunerősítő, rákmegelőző hatást is tulajdonítanak neki. 

A bazidomiceták (magasabb rendű gombák) fermentációjának célja, hogy a termőtestekben 

megtalálható értékes anyagokat hatékonyan állítsák elő. Ehhez általában talajtenyészeteket alkalmaz-

nak, ami azonban 60-70 napig is eltart, és kevéssé kontrollált. A szubmerz fermentáció fonalas 

gombák esetén (kalapos!) a megnövekedő viszkozitás miatt nehézségekbe ütközik, mert oxigénátadási 

problémák és magasabb nyíróerő lép fel. 

A Ganoderma lucidum esetén 50 g/L alatti (szubsztrát inhibíció miatt) laktózzal vagy szaharózzal 

végzik a szekundermetabolit- (termék)előállítást, amely szénforrások azonban a növekedésnek nem 

kedveznek. Eközben az oldott oxigén szintjét 20-30% körül célszerű tartani, és így a végső sejt száraz-

anyagtartalom 22 g/L, az elérhető EPS(extracelluláris-poliszaharid) 0,87 g/L, IPS (intracelluláris-

poliszaharid) 2,5 g/L, amely mellett mintegy 300 mg/L GA (ganodermasav) keletkezik. Az optimális 

Kla értékét 781/h-ban állapították meg. A 10% körüli oxigénszint az aggregátumokban oxigénlimithez 

vezet, ami kisebb mértékű biomassza-képződést, ám magasabb EPS-, IPS-, GA- koncentrációkat 

eredményez gyenge produktivitással. Már 20% oxigénszintnél mindez megfordul. A nyíróerő hatását 

0,5-1 m/s csúcssebesség tartományban írták le, és megállapították, hogy a pelletméret gyorsabban nő 

az alacsonyabb keverés esetén, és ez az IPS-képződésnek kedvez, míg a magasabb keverősebesség 

hatására a végső sejt-szárazanyagtartalom (tehát a biomasszahozam is) lecsökent (14->10 g/L-re). 
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3.3.1. táblázat: Kalapos gombák fermentációs felhasználása [157] 

Gomba Termék Lépték Eredmény 

Agaricus brasiliensis Poliszaharid 

Ergosterol 

5 L kevert reaktor, 2 

db 6 lapátú 

turbinakeverővel 

1,67 g/L 

25 mg/g sz.a. 

Agrocybe cylindracea Extracelluláris 

poliszaharid (EPS) 

3 L/5 L fermentáció 3g/L 

Antrodia camphorata __________EPS_______ 

Poliszaharid 

Teljes polifenol 

tiszta triterpenoid 

_5 L BBraun 

fermentor__ 

 

350/500 L fermentor 

_______148 

mg/L______ 

23,3% hozam 

71 mg/g 

108 mg/g 

Auricularia polytricha Exobiopolimer 3L/5 L fermentor 3,1 g/L 

Collibybia maculate EPS 3L/5 L fermentor 3,94 g/L 

Cordyceps militaris Cordycepin 21/30 L centrifugál 

keverő 

188,3 mg/L 

Cordyceps sinensis Cordycepin 

Adenozin 3L/5 L fermentor 

 

 

 

Grifola frondosa EPS 

 

Exopolimer 

5 L kevert reaktor 

5 L air lift reaktor 

15 L BBraun reaktor 

5,3 g/L 

4,53 g/L 

1,252 g/L 

Inonotus obliquus Endopoliszaharid és EPS 300 L kevert 

bioreaktor 

0,495 g/L 

Phellinus sp EPS 3 L/5 L kevert 

fermentor 

3,59-5,3 g/L 

Sarcodon aspratus EPS 3L/5 L kevert 

fermentor 

2,68 g/L 

Schizophyllum 

commune 

Almasa (L-malonsav) 10/12 L 

buborlkkolonna 

7,2/8 L hurokreaktor 

5 L airlift 

Y<20% 

Y>40% 

3,05 g/L 

 

Ascomycotak 

Az Ascomycota osztály nevét a szaporodás közben képződő aszkusz után kapta (magyarul: tömlő, azaz 

tömlősgombák, 3.3.4. ábra.) 

 

Az aszkuszos gombák esetében a dikarion állapot rövid ideig tart, így nincs dikarion állapotban 

ivartalan szaporodásuk. Az ivartalan szaporodás során a hifán képződik konidiumtartó, abban 

konidiospóra, amely mitózissal keletkezik, így mitospórának is hívják. Ha azonban 2 heterotallikus 

(azaz különböző ivarú) hifa vége összeolvad (plazmogámia), létrejön a dikarion, amelyben a magok 

előbb mitózissal osztódnak, kiválasztódik az anyasejt, és a magok egyesülnek (kariogámia), ami 

diploid állapothoz vezet, majd előbb meiózissal, majd mitózissal osztódnak, és elrendeződnek a 

tömlőben, míg kialakul a jellemző 8 haploid aszkospóra a tömlőben.  

A legtöbb iparilag is használt gomba az aszkuszos gombák közé tartozik. 
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3.3.4. ábra: Aszkuszos gombák spóraképzése [159] 

Az Aspergillusokat (pl.: A. niger) és Penicilliumokat (pl.: P. notatum) széleskörűen alkalmazzák 

évtizedek óta. Az előbbieket a citromsavgyártásra az utóbbiakat antibiotikum-termelésre használják. 

A Pichiák különleges lebontó enzimekkel rendelkeznek (P. stipitis: xilanázok), és a P. pastoris 

még metilotróf is, valamint kiváló gazdaszervezet heterológ fehérjék kifejeztetésre (expressziós 

rendszer). 

Itt található a kenyérsütéshez és az alkoholgyártáshoz használatos pékélesztő (Saccharomyces 

cerevisiae, 3.3.5. videó). Az idesorolt candida fajok általában megtalálhatók a normál humán flórában, 

de opportunista patogénekis. 

 

3.3.5. videó: Élesztőtenyészet 

Zygomycotak 

A zygomiceták esetében csak a haploid alak képes ivartalanul spórákkal szaporodni (konidiospórák).  

A 3.3.2. ábrán látható, hogy a rendszertani csoportjuk ipari alkalmazással bíró tagjai a Mucor és 

Rhizopus nemzetségek. A 3.3.6. videomikroszkópos felvételen mutatja be a Rhizopus oryzae 

micéliumát, konidiumait és konidiospóráit. 

 

3.3.6. videó: Fonalas gomba sporangium 
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3.4. Iparilag jelentős algák 

Az alga mint gyűjtőnév nem fed rendszertani kategóriát. A prokarióták közül a cianobaktériumok 

tartoznak a mikroalgák közé, illetve az eukarióták között mikro- és makroalgákat is találunk. Előbbiek 

lebegnek a vízben, utóbbiak többméteresre is megnővén szilárd aljzathoz rögzülnek.  

Algasajátosságok közé tartozik a fotoszintetikus képesség, valamint a fotoszintetikus és segéd- 

pigmentek. Közös tulajdonságuk továbbá az egysejtű életforma, de különböző szerveződésű szinten 

állnak az egyes algák (fonalas, telepes stb.). A különböző pigmentek közös proplasztiszból fejlődnek 

ki a környezeti igényeknek megfelelően (algasejt genomja szabályozza), ugyanakkor saját DNS-ük is 

van. Megkülönböztetnek kloroplasziszt, amiloplasztot, elaioplasztot (olaj), etioplasztot és kromo-

plasztot. 

Rendszerezésük szintén sokáig morfológiai alapon történt (fotoszintetikus pigmentek összetétele, 

tartaléktápanyagok, sejtfal szerkezete, ostorok szerkezete és elrendeződése, szemfolt), napjainkban 

azonban itt is a DNS-alapú újrarendszerezés zajlik. 

 

Ipari alkalmazásra a cianobacterek közül (prokarióta algák) a már említett Spirullina (pl.: 

Spirullina maxima) fajok alkalmasak, részben funkcionális élelmiszerként, részben a biodízel-

technológia nyersanyagának, a lipideknek („növényolaj”) termelőjeként. 

 

3.4.1. ábra: Vörös alga [178] 

Az eukarióta algák iparilag is alkalmazott nemzetsége a Chlorella (pl.: Chlorella vulgaris). A 

Glaucophyták, amelyek iparilag kevéssé jelentősek, a bizonyítékai a kloroplaszt endoszimbiózissal 

magyarázott eredetének, mivel bennük a kloroplaszt még a fagocitózisos membránnal is határolt, így 

jelentőségük nem ipari, hanem evolúciótörténeti. 

A Rhodopyták (vörös algák, 3.4.1. ábra), már rendelkeznek ipari felhasználással is, például az 

agar-agart belőlük (Gellidium amansi) nyerik ki. Karragének gyártására használják a Chondrus 

crispust, ír moszatot. A klasszikus zöld algák a felszín közelében szeretnek lebegni, ezért különböző 

felületnagyobbító képletet alakítottak ki, amitől igen változatos morfológia jellemzi őket. A 

Chlorophyta szintén zöld moszatokat takar, amelyek tömlősgombákkal zuzmót képeznek. 

Különleges jelenség a „görögdinnyehó”, amikor enyhén rózsaszínű foltok jelenek meg a hóban a 

lábnyomokban. A havon élni (Chlamydomonas nivalis) csak különleges lipidekből álló membránnal 

lehet, amely folyékonyabb hidegben, mint melegben. A rózsaszínű pigmenteket az UV sugárzás 

kiszűrésére termelik. 

Astaxantin termelésére lehetne használni a Haematococcus pluvialis fajt, amely szaporodási 

fázisban zöld színű, astaxantin termelésekor pedig vöröses.  

A Botriococcus braunii olaj temelése miatt bioüzemanyag-gyártásra lesz felhasználható. Ezt 

manapság kétféle rendszerben lehet megoldani: vagy nyitott medencékben, kiszolgáltatva az 

időjárásnak, vagy zárt fotobioreaktorokban. 

Jelenleg még kevés alkalmazással rendelkenek az igen fejlett csillárkamoszatok (Charophyta). A 

sárgás és barnás mosztaok (Ascophyllum nodosum) viszont alginát előállításra használhatók. Végül az 

Euglenidek azaz ostoros moszatok (Euglenia viridis) a vízvirágzás leggyakoribb okozói. 
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3.5. Vegyes tenyészetek alkalmazása 

A bioszféra minden részén társulások formájában élnek a mikroorganizmusok, és az eddig tárgyalt 

alkalmazásokhoz a mikrobilógusok/biotechnológusok erőfeszítések árán jutnak el a színtenyészethez. 

Egyes speciális felhasználások esetén – általában olyankor, amikor már van egy specializálódott 

vegyes tenyészet – célszerűbb a vegyes mikrobapopulációk használata. Ilyen esetre példa a talaj-

remediáció, bioenergia és zöldkémia egyes területei, szennyvízkezelés, illetve a különböző élelmiszer-

ipari termékek. 

 

A bioremediáció során ex situ vagy in situ távolítják el a talajt ért szennyezéseket azok 

lebontásával vagy kevésbé toxikus formába alakítással. A talajok rendelkeznek (a helyi mikrobiótának 

köszönhetően) öntisztulással, ám ez igen lassú folyamat, amelyet optimális körülmények megterem-

tésével, esetleg hatékonyabb mikroba (vagy más élőlény) kijuttatásával fel lehet gyorsítani.  

A bioremediációra Pseudomonas, Acinetobacter, Citrobacter, Flavobacterium vagy Chromo-

bacter törzseket, illetve ezek keverékét szokás alkalmazni, miközben biztosítják a megfelelő 

levegőztetést, N- és P-forrásokat. Cr(VI) detoxifikációjára, redukciójára, akkumulációjára képes az 

Arthrobacter oxydans. Különösen jelentős az urán foszfor komplex formájában történő megkötése, 

amelyet különböző Citrobacter fajok (C. frendii, C. koseri) képesek elvégezni. Az Acinetobacterek az 

aromás szénhidrogének lebontására képesek.  

A bioremediációk során gyakran alkalmaznak kometabolizmust. Így a sokáig bonthatatlannak hitt 

anyagok is biodegradálhatóak. Ilyenkor általában nem tudják a mikrobák energiatermelésre használni 

a bontandó xenobiotkumot (környezetidegen anyag), ezért energiahordozó szubsztrátot kell a 

szennyezett területre kijuttatni. 

A zöldenergia/vegyipar területén MCB (mixed culture biotechnology) alkalmazására is van 

lehetőség, mivel olyan előnyökkel rendelkeznek, mint sterilizálás nélküli termelés, jó alkalmazkodó-

képesség, vegyes szubsztrátok hasznosítása és folyamatosítható eljárás. 

A biogáz termelés olyan többlépcsős folyamat, ahol célszerű lehet az MCB-alkalmazás, mivel az 

egyes lépcsőket (szubsztrát hidrolízise primer metabolitokig, acetogenezis (H2+CO2ecetsav), illetve 

metanogenezis (H2+CO2=>metán (biogáz) <=ecetsav)) más-más mikroba tudja ugyanazon 

körülmények mellett leghatékonyabban véghez vinni. A kulcslépés a metán (biogáz) kibocsátása, 

amely metanogenesisben ősbaktériumok is részt vehetnek, mint például a Methanococcus jannashi  és 

Methanosarcina acetivorans. 

Az eleveniszapos szennyvíztisztítás során szintén inhomogén kevert kultúra végzi a szennyezések 

eltávolítását. Ezek között található habképző Nocardia sp és Microthrix parvicella is. Technológiai 

szempontból kényes a populáció egyensúlya, mert ha a fonalas mikrobák szaporodnak el, amelyek 

nyálkát is képeznek, akkor megváltoznak az ülepedési tulajdonságok, és kimosódhatnak a mikrobák. 

Ostorosok, amőbák is részt vesznek a tisztításban, valamint zsákmánybaktériumok elfogyasztásában. 

Fémszennyeződések eltávolítása esetén Klebsiell,a Pseudomonas, Zooglea és Penicillium 

nemzetségek alkalmasak, vagy felületi adszorpcióval, vagy citoplazmás felvétellel, olykor illékony 

formába alakítással, vagy komplexált kicsapással. 

Az élelmiszeriparban szintén gyakran lehet vegyes mikrobatenyészetekkel találkozni. Ezek 

jelenléte lehet előnyös (fermentált élelmiszerek), de akár hátrányos (élelmiszerek romlása) is. Utóbbi 

oka, hogy az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek a mikrobák számára is ideális tápközegek, ezért 

az élelmiszerek közvetítő szerepet játszhatnak a patogén mikrobák terjesztésében is. Egyes mikrobák 

jelenléte az élelmiszereken toxintermelésük miatt fokozott veszélyforrás. A romlást okozó mikrobák 

jelenléte anyagcseretermékeik folytán jellegzetes szag- és ízanyagokat eredményez. 

Ugyanakkor szintén bizonyos (kellemes) szag- és íz anyagok elérése érdekében fogyasztunk 

fermentált élelmiszereket is. Ilyen eljárások a savanyítások (káposzta, aludtej stb.), alkoholos 

erjedések (szeszes italok), egyes páclevek alkalmazása (szalámi, sonka), illetve érlelési eljárások, 

például sajtok esetén. 

Az ALKOHOLOS ERJEDÉSEK egyik legrégebben kiaknázott folyamata a borok készítése. 

Ezeket az alkoholos erjedéseket a szőlőbogyóról a mustba kerülő vadélesztők keveréke okozza, köztük 

apiculatus élesztők (Kloeckera apiculata, Hanseniaspora sp., Brettanomyces sp.), virágélesztők 

(Candida sp., Pichia sp.) és nyálkaélesztők (Debaromyces sp., Rhodotorula sp.). A vadélesztők aránya 

és aktivitása évről évre változó lehet, így nem lehetne mindig ugyanolyan kiváló minőséget előállítani, 
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ezért a nagyobb márkák a vadélesztőket visszaszorítják (kénessav, szeparálás, esetleg pasztőrözéssel), 

és saját oltókultúrát (gyakran színtenyészetet) alkalmaznak, amelyek között a Saccharomyces fajok 

dominálnak. Különleges folyamat az aszúsodás a boroknál, amelyet a nemes rothasztó Botrytis cinerea 

végez úgy, hogy a bogyó behálózásával jelentős vízveszteséget okoz. Érdekesség, hogy a 

nemkívánatos szürkerothadást is ugyanez a mikroba okozza. 

A húsipari PÁCLEVEK alkalmazásakor általában nitrátos páclevet alkalmaznak (NaCl+KNO3), 

amelyekben egyrészt kedvező tejsavbaktériumok (Lactobacillusok), másrészt nitrátbontó mikrobák 

szaporodtak el. A minőségi követelményeknek köszönhetően a napjainkban működő nagyüzemek 

starter kultúrákat használnak a spontán folyamatok helyett. 

A SAVANYÍTÁS-ok egyik fő élelmiszer-ipari területe a tejtermékek gyártása. A frissen fejt 

tejben ideális esetben 103-104 db/ml élőcsíra található, amelyek között sem patogének, sem enterális 

mikrobák nem lehetnek. A normál tejflóra (Micrococcusok, Lactobacillusok, Streptococcusok) a 

fejéskor az állat kültakarójáról és a levegőből kerülhet a tejbe, mivel a mirigyállományban steril tej 

képződik. A savanyításért a tejsavbaktériumok felelnek (ld. Firmicutes, C3-metabolizmus) Az 

aludtejet a Streptococcus lactis (v. újabban Lactococcus) alvasztja meg, a S. lactis spp aromaticust 

pedig acetoin és más ízanyagok termelése miatt vajkutlúrákban alkalmazzák. A S. cremoris a tejföl 

jellegzetes tejsavbaktériuma. Magasabb hőmérsékletű érleléseknél (sajtok, joghurtok) S. thermophilus 

törzset használnak kevert kultúrában (pl.: sajt: Lactobacillus lactis vagy joghurtok esetében 

Lactobacillus bulgaricusszal). A tejtermékek mikrobiotáját foglalja össze a 3.5.1. táblázat. 

3.5.1. táblázat: Tejtermékek mikrobiotája 

Megnevezés Vajkultúra Joghurtkultúra Kefírkultúra

Mikrobák

Str. lactis

Str. cremoris

Str. diacetilactis

Leuc. citrovorum

Str. thermophilus

Lb. bulgaricus

Str. lactis

Str. cremoris

Lb. casei

Lb. caucasicus

Saccharomyces fragilis

Torula kefyr

Tenyésztési T 20-25 oC 42-45 oC 18-22 oC

Alvadási idő 12-18 óra 2-3 óra 14-20 óra

Kultúra savfoka 36-38 SHo 40-45 SHo 38-40 SHo

Felhasználási 

terület
aludttej, tejföl joghurt kefír

 

3.6. A vakcinagyártás mikrobiológiája 

A kórokozókkal való találkozás túlnyomórészt a gasztroenterális és a légzőszervi szöveteket érinti, 

amelyek egészséges élőlényekben átlagos fertőző csíraszám mellet képesek megvédeni a szervezetet 

egy fertőzés kialakulásától. Ha azonban valamilyen legyengült állapot vagy sérülés következtében a 

szervezet más, belső részeibe kerülnek mikrobák, azaz az első védelmi vonal, a kültakaró mögé, akkor 

a második védelmi vonal a vérárammal mindenhol jelen lévő immunrendszer veszi fel a küzdelmet a 

kórokozóval szemben. Az immunrendszer egyik részét öröklik az egyedek (veleszületett), a másik 

részét pedig az átesett fertőzések során szerzik be (adaptív immunrendszer). Az előbbit makrofágok, 

granulociták, „natural-killer” (NK) sejtek és B-sejtes limfociták, utóbit T és B-sejtes limfociták 

alkotják. Az immunválasz alapja, hogy a bekerült kórokozó egy speciális, csak rá jellemző molekuláját 
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(antigének: sejtfelszíni fehérje, liposzaharid stb.) érzékelik az immunrendszer fehérvérsejtjei, és 

aspecifikus módon megpróbálják likvidáni, vagy legalább izolálni a fertőzést, amíg a specifikus 

válasszal elkészül a szervezet. A specifikus választ antitesttermelés formájában valósítja meg az 

immunrendszer.  

A kórokozók elleni védelem lehet passzív, ha kész antitesteket juttatnak be az oltóanyaggal, illetve 

aktív, ha az antitesteket hordozó ágenst (elölt, elgyengített, inaktivált sejt vagy csak az antigén fehérje) 

juttatják be az élőszervezetbe. Az utóbbi megoldás hosszú távon hatékonyabb, mert az érzékelt 

antigénre a szervezet saját maga tanulja meg az antitest előállítását, így bármikor újra elő tudja állítani, 

és egy esetleges újrafertőződést gyorsan kiküszöbölni. Az immunrendszer két részét a 3.6.1. táblázat 

hasonlítja össze. 

3.6.1. táblázat Az immunrendszer felépítése 

 Emlős immunrendszere 

Veleszületett Adaptív (szerzett) 

Funkció 

A védelem első vonala, 

főleg: patogén érzékelés  

(Antigén feldolgozása, 

prezentálása, az adaptív válasz 

indukciója) 

mellesleg: patogén eltávolítása 

 

A védelem második vonala 

főleg: patogén eltávolítása, 

antigén eltávolítása a 

veleszületett rendszer 

segítségével 

 

mellesleg: patogén felismerés 

evolúciós háttér: ősi, konzervatív fiatalabb 

antigénspecifitás kevéssé specifikus nagyon specifikus 

előzetes aktiválás nem szükséges szükséges 

reakció azonnali késleltetett 

memória nincs van 

 

A magyarországi kötelező védőoltásokat a 3.6.2. táblázat foglalja össze. 

3.6.2. táblázat: A magyarországi kötelező védőoltások 

Beadandó 

kor 

vakcina 

neve 

betegség kórokozó baktérium

/vírus 

0-6 hét BCG gümőkór, tuberkulózis 
Bacillus Calmette-Guérin 

Mycobacterium tuberculosis 
baktérium 

2 hónap 

DTPa 

+Hib 

+IPV 

torokgyík(diftéria),  

merevgörcs (tetanusz), 

szamárköhögés (pertusis) 

+Haemophilus influenzae 

+inaktivált poliomyelitis 

vírus 

Corynebacterium diphteriae 

Clostridium tetani 

Bordatella pertusis 

H. influenzae 

polio vírus 

bakt. 

bakt. 

bakt. 

bakt. 

vírus 

3 hónap 

DTPa 

+Hib 

+IPV 

torokgyík(diftéria),  

merevgörcs (tetanusz), 

szamárköhögés (pertusis) 

+Haemophilus influenzae 

+inaktivált poliomyelitis 

vírus 

Corynebacterium diphteriae 

Clostridium tetani 

Bordatella pertusis 

H. influenzae 

polio vírus 

bakt. 

bakt. 

bakt. 

bakt. 

vírus 

4 hónap 

DTPa 

+Hib 

+IPV 

torokgyík(diftéria),  

merevgörcs (tetanusz), 

szamárköhögés (pertusis) 

+Haemophilus influenzae 

+inaktivált poliomyelitis 

vírus 

Corynebacterium diphteriae 

Clostridium tetani 

Bordatella pertusis 

H. influenzae 

polio vírus 

bakt. 

bakt. 

bakt. 

bakt. 

vírus 
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15 hónap MMR I. 

kanyaró (morbili) 

mumpsz (paroitis) 

rózsahimlő (rubeola) 

Morbili virus (Paramyxo) 

Mumps vírus 

Measles virus (Paramyxo) 

vírus 

vírus 

vírus 

18 hónap 

DTPa 

+Hib 

+IPV 

torokgyík(diftéria),  

merevgörcs (tetanusz), 

szamárköhögés (pertusis) 

+Haemophilus influenzae 

+inaktivált poliomyelitis 

vírus 

Corynebacterium diphteriae 

Clostridium tetani 

Bordatella pertusis 

H. influenzae 

polio vírus 

bakt. 

bakt. 

bakt. 

bakt. 

vírus 

6 év 
DTPa 

+IPV 

torokgyík(diftéria),  

merevgörcs (tetanusz), 

szamárköhögés (pertusis) 

+inaktivált poliomyelitis 

vírus 

Corynebacterium diphteriae 

Clostridium tetani 

Bordatella pertusis 

polio vírus 

bakt. 

bakt. 

bakt. 

vírus 

11 év DT 
torokgyík(diftéria),  

merevgörcs (tetanusz),  

Corynebacterium diphteriae 

Clostridium tetani 

bakt. 

bakt. 

11 év 
MMR 

revakcináció 

kanyaró (morbili) 

mumpsz (paroitis) 

rózsahimlő (rubeola) 

Morbili virus (Paramyxo) 

Mumps vírus 

Measles virus (Paramyxo) 

vírus 

vírus 

vírus 

14 év Hepatitis B  májgyulladás Hepatitis B virus vírus 

 

Az aktív immunizáláskor alkalmazott vakcinák készítésekor nagyon fontos, hogy a kórokozó 

megfelelő molekulája kerüljön kiválasztásra és alkalmazásra. Ugyanazon faj különböző geográfiai 

előfordulásai is hordozhatnak különböző antigén molekulákat, ezért különböző szerotípusokba szokás 

sorolni a különböző antigénekkel rendelkező, de azonos fajhoz tartozó kórokozókat.  

A szerotípus-meghatározás azonban nem olyan hierarchikus, mint a taxonómia, mert például 

aVibrio cholerae estében 139 különböző szerotípusú sejtvonal közül csak 2 termelt enterotoxint (ezek 

az igazán problémás kórokozók). Ugyanakkor az Actinobacillus pleuropneumoniae esetében 15 

szerotípust találtak, amelyek 4-féle toxint termelnek különböző elosztásban. A 15-ös szerotípus 

lipopoliszaharidjának O antigénje közös a 3-as és 8-as szerotípuséval, tehát részleges kereszt-

védettséget lehet elérni. Mivel az Actinobacillus pleuropneumoniae toxin (Apx) esetében a IV-es 

toxint valamennyi szerotípus termelte, ennek vakcinákban történő alkalmazás indokolt. Megvizsgálva, 

hogy milyen védettséget biztosít az Apx IV vakcina, azt tapasztalták, hogy 100%-os védettséget 

eredményezett (a baktérium használata 80% körüli védettséget okozott), ugyanakkor a garatmandula 

kolonizációját nem tudta megakadályozni, ami továbbfertőzés lehetőségét rejti magában. Ha a toxin 

helyett kapszuláris (tok) poliszaharidok kerültek kipróbálásra, csak 70%-os védettség alakult ki,  ami a 

lipopoliszaharidok esetében tovább csökkent. Ezek alapján belátható, hogy milyen körültekintően kell 

kiválasztani a vakcináláshoz megfelelő stratégiát. 

Az oltóanyagokat szokás csoportosítani a hatóanyaguk szerint. Így léteznek holt anyagot 

tartalmazók (elölt sejt/vírus, inaktivált toxin, transzgenikus/szintetikus antigén), élő, azaz attenuált 

(passzált vagy genetikailag deléciós mutáns), élő vektoros (élő vektor pl.: normál flóra tagjai, úgymint 

Lactobacillus sp termeli a szükséges antigént a védendő szervezetben), immunkomplex (antitesthez 

kötött kórokozó, gyors kolonizáció akadályozva). 

Az oltóanyagok lehetnek ún. subunit vakcinák, amelyekben a kórokozó antigéntartalmú részét 

használják csupán fel. Általában egyre gyakoribb a transzgénikus subunit oltóanyagok alkalmazása. 

Konjugált oltóanyagokat készítenek akkor, ha az antigén nagyon gyenge immunválasz kiváltására 

képes csupán. Ilyenkor erős választ kiváltó komponensekhez kötik (pl.:Streptococcus pneumoniae 

szerotípus specifikus poliszaharidokat diftériatoxinhoz kötve alkalmazzák). 

A vakcinagyártás egyik nagy kihívása a kórokozók előállítása, a másik pedig azok megbízható 

inaktiválása. Ez utóbbira szokás kemikáliákat (pl.: formaldehid) vagy fiziko-kémiai kezeléseket (γ-

sugár, β-sugár), esetleg molekuláris biológiai módszereket alkalmazni (pl.: indukálható fág gének 

bevitelével lízist idéznek elő). 
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4.  A MIKROORGANIZMUSOK IPARI 

FELHASZNÁLÁSÁNAK ETIKAI ÉS KOCKÁZATI 

KÉRDÉSEI 

A biológiai ágensek használatának kockázata két nagy területre osztható: 1) patogén mikrobákkal való 

munkavégzés (elsősorban egészségügyi és egyes kutatólaboratóriumok esetében), 2) rekombináns 

élőlények használatával kapcsolatos kockázatok. Előbbi esetben közvetlen egészségkárosító 

kockázatról beszélünk, míg a transzgenikus szervezetek (GMO) alkalmazásakor a közvetett 

(ökológiai) kockázat dominál. A kockázatok felmérése és minimálisra csökkentése mellett mindkét 

terület számos etikai kérdést is felvet (fertőzött humán minták kezelése, megbízható GMO termelő 

farmerek stb.). 

Általánosan elfogadott az az elv, hogy „minden mikroorganizmust potenciális patogénként kell 

kezelni”. Ennek oka az, hogy még a legártalmatlanabb ehető mikrobák is a vérbe kerülve szepszist 

okozhatnak. A mikrobákat az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 4 Biosafety Class-be (BsC Level 

1-4) sorolta, és a besorolást külön-külön felállították a vírusokra, gombákra és a baktériumokra is. Az 

1-es szintű mikrobák közé az élelmiszer-ipari mikrobák és a normálflóra mikrobái tartoznak 

(Lactobacillu-sok, influenzavakcina), a 2-es szintű mikrobák (Clostridium tetani, Candida albicans, 

Hepatitis) már patogének, de hatékony védekezési eszköz van ellenük, illetve nem terjednek 

járványszerűen; a 3-as jelzésű mikrobák (Bacillus anthracis, Paracoccoidioides brasilensis, HIV) már 

komoly megbetegedést okozhatnak, és terjedni is képesek, de a járvány hatékonyan megelőzhető. A 4. 

szintre sorolt mikrobák (Myoplasma mycoides, Ebola vírus) a legveszélyesebbek, mivel 

gyógyíthatatlan betegséget okoznak, és járványszerűen terjednek. A besorolásból rögtön kitűnik, hogy 

időről időre felül kell vizsgálni a besorolást, mivel a tudományos ismertek bővülésével előfordulhat, 

hogy a korábban kezelhetetlennek mondott betegség ellen időközben kidolgoztak hatékony 

védekezést. Tipikus példa erre a HIV vírus, amely ma már nem a legveszélyesebb  4., hanem a 3. 

osztályba tartozik. 

A mikrobák kockázatával párhuzamosan a velük dolgozó laboratórimokat is hasonló elvek alapján 

osztályokba sorolják. A  4.1.1. táblázatban a javasolt és előírt kockázatcsökkentő feltételeket foglaltuk 

össze. 

4.1.1. táblázat: A különböző BsC szintre sorolt laboratóriumokkal szembeni követelmények 

BsC szint: 1. 2. 3. 4. 

labor izolálása - - ~ + 

hermetikus 

lezárás lehetősége 
- - + + 

szellőztetés be - ~ + + 

szellőztetés az 

épület 

rendszerével 

- ~ + - 

szellőztetés 

elkülönítve 
- ~ + + 

kimenő HEPA- 

szűrő 
- - ~ + 

duplaajtós bejárat 

(zsilip) 
- - + + 

légzárzuhany - - - + 

előtér, öltöző - - + - 

előtér zuhannyal - - ~ - 

elfolyó anyagok 

kezelése 
- - ~ + 
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A laboratóriumok második védelmi vonalként működnek, feladatuk a környezet megóvása a 

kockázatot jelentő élőlények kijutásától. Az első védelmi vonal a steril fülke vagy a biztonsági fülke, 

mivel ezek vannak legközelebb a veszélyforráshoz. Előbbi feladata, hogy a steril munkavégzést 

lehetővé tegye, azaz a munkaanyag befertőződését megakadályozza. A biztonsági fülke már nemcsak 

az anyagot védi, hanem főleg a felhasználót. A 2. védelmi vonalhoz hasonlóan a lamináris fülkéket is 

osztályokba sorolják, amely besorolás nagyjából korrelál a mikrobákkal: I.o. fülkében csak BsC1 

mikrobával szabad dolgozni, a II.o. (főleg II/A2-től felfelé) fülke már alkalmas a BsC2 és 3. mikrobák 

kezelésére, a III.o.-ba már csak biztonsági fülkék vannak, amelyek BsC3 és 4 mikrobák kezelésére 

alkalmasak.  

 

Az ipari mikrobiológia szempontjából a patogén mikrobákra vonatkozó előírások kevésbé 

mértékadónak tűnhetnek, mivel a vakcinagyártáson kívül ritkán (vagy egyáltalán nem) használnak 

virulens patogén mikrobákat termelési célra. Ugyanakkor az egyre nagyobb méretekben megvalósuló 

transzgenikus mikrobát alkalmazó technológiák esetére nagyon hasonló előírások vonatkoznak számos 

megfontolás miatt. 

 

A génmódosítás terjedésével a GMO (génmódosított organizmusok) élőlények száma és 

mennyisége dinamikusan nő. Igaz ez a haszonnövényekre is, ahol a GMO növényekkel szemben talán 

a legnagyobb a társadalmi ellenállás, annak ellenére, hogy a korábbi nemesítési eljárások szintén új 

génállományú haszonnövényeket eredményeztek, a pontos genetikai változások ismerete nélkül. Ezzel 

szemben a transzgenikus növények létrehozásakor pontosan ismert génátvitelt valósítanak meg egy 

adott kedvező tulajdonság megjelenésének érdekében. Meg kell azonban jegyezni azt is, hogy míg a 

nemesítés során csak fajon belüli (esetleg rokon fajok közötti) visszakeresztezés (=nemesítés) 

történhetett, a modern technológia egészen távoli élőlények közötti géntranszfert is lehetővé tesz (pl.: 

hidegtolerancia gén az északi-tengeri lepényhalból búzába), amely miatt a szokatlan gének 

kölcsönhatásának eredményeképpen akár váratlan (esetleg káros) folyamatok is létrejöhetnek. 

Fenti megfontolásokon felül a GMO élőlények gyakran nagyobb fittséggel rendelkeznek épp a 

génmódosítás következtében, amely fittség evolúciós előnyt jelenthet, és így kikerülve a természetbe a 

természetes (honos) populációkat visszaszoríthatják7. 

 

Ezen jelenségek váltották ki a világ számos országában azt a törekedést, hogy nemzetközi 

egyezményt hozzanak létre a bioszféra diverzitásának megőrzésére (Cartagenai jegyzőkönyv, 

2000.01.29), illetve ennek érdekében a transzgénikus szervezetek előállításáról, piacra kerüléséről, 

határokon átívelő mozgásáról kölcsönös tájékoztatás megvalósítására. 

 

Hasonló okokból az amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) bevezette a GRAS- 

(„Gegnerally Recognised As Save”) listát, amelyre csak olyan élelmiszer-ipari és gyógyszeripari 

adalékok, hatóanyagok kerülhettek föl, amelyeket:  vagy  1) 1958.01.01. óta használnak (tehát kellően 

régóta, ahhoz, hogy legyen elegendően nagy fogyasztói létszám), vagy 2) tudományos kísérletekkel 

igazolták az ártalmatlanságát, vagy 3) a szakértők egyetértenek a biztonságosságában, általánosan 

biztonságosnak ismert. 

 

A mikrobiológiai eredetű adalékok GRAS-listájának egy részét mutatja a 4.1.2. táblázat. 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy a mikroorganizmusok ipari alkalmazásakor a lehetséges 

kockázatok mérlegelése után a vonatkozó biztonsági előírások betartásával kell eljárni. 

 

                                                      
7 Szerencsére a piacorientált társadalom túlnyomórészt olyan génmódosításokat végzett eddig, amelyek a termék 

minőségét és/vagy hozamát növelték. Ez azonban a termelő szervezet számára plusz teher, azaz inkább evolúciós 

hátrány, semmint előny. 
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4.1.2. táblázat: Mikrobiológiai eredetű élelmiszer-adalékok GRAS-listája 

§172.155 Streptomyces natalensis és Streptomyces chattanoogensis eredetű Natamycin  

§172.325 Saccharomyces cerevisiae eredetű pékélesztő-fehérje 

§172.590 Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces fragilis, Candida utilis eredetű élesztő-malátakivonat 

§172.620 

A Rodophycea osztály Gigartinaceae és Soliericeae családjainak alábbi tagjaiból előállított 

karragén (hidrokolloid): Chondrus crispus, Chondrus ocellatus, Eucheuma cottonii, Eucheuma 

spinosum, Gigartina acicularis, Gigartina pistillata, Gigartina radula, Gigartina stellata 

§172.655 Furcelleran, a Furcellaria fastigiata finomított hidrokolloidja 

§172.695 Xanthomonas campestriseredetű xantán gumi 

§172.725  Fusarium moniliforme fermetnációjából származó Gibberellin sav 

§172.896 
száraz élesztő: Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces fragilis; és szárított torula élesztő, 

Candida utilis 

§172.898 Saccharomyces cerevisiae eredetű pékélesztő glikán 

§173.110 Rhizopus niveus eredetű amiloglikozidáz a gélesített keményítő cukorrá történő hidrolíziséhez 

§173.120 Aspergillus niger eredetű karbohidrázok és cellulázok kagylók, rákok feldolgozásához 

§173.130 Rhizopus oryzae eredetű szénhidrázok a keményítőalapú dextróz előállításához 

§173.135 Micrococcus lysodeikticus eredetű kataláz a sajtgyártáshoz 

§173.140 
Mucor miehei var. Cooney et Emerson eredetű lipázok mint sajtok, zsírok, olajok és tejtermékek 

ízfokozói 

§173.145 
Morteirella vinaceae var. raffinoseutilizer alfa-galaktozidáza a cukorrépa-alapú 

szaharózgyártáshoz 

§173.150 

Mikrobiális tejalvasztó enzimek a sajtgyártáshoz (Endothia parasitica, Bacillus cereus, Mucor 

pusillus Lindt illetve módosított Mucor miehei és Aspergillus oryzae, amelyek Rhizomucor miehei 

var Cooney et Emerson eredetű aszparaginsav-protáz génjét tartalmazzák 

§173.160 Candida guilliermondii mint fermentatív citromsav-előállító mikroba 

§173.165 Candida lipolytica mint fermentatív citromsav-előállító mikroba 

§173.280 oldószeres extrakciós módszer az Aspergillus niger fermetnlevéből történő citromsav kinyerésére 
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5.  KITEKINTÉS 

Talán nem szükséges tovább bizonygatni, hogy a biotechnológia egy interdiszciplináris, szerteágazó, 

intenzíven kutatott tudományterületből napjainkra a mindennapokat is meghatározó fogalommá vált. 

Azt is bemutattuk e jegyzet elején, hogy a biotechnológia szerteágazó területeinek közös pontja a 

mikroorganizmus, így az ipari mikrobiológia szorosan összefügg a biotechnológiával. E két terület 

jövőjéről is csak egymásra utaltságuk mellett lehet gondolkodni, azaz az ipari mikrobiológia jövője a 

biotechnológiai területek és irányok által determinált, ugyanakkor a biotechnológia lehetőségeit a 

mikroorganizmusok világa határozza meg. Közös jövőjük még mindig két szálon fut, hiszen a 

természetben megtalálható mikrobák és azok különleges tulajdonságainak felkutatása még évtizedekig 

eltarthat, figyelembe véve az ismert és a vélt mikrobák számát a Földön, ugyanakkor a rekombináns 

termelő törzsek nyújtotta flexibilis és kényelmes lehetőségek nyilván egyre nagyobb teret fognak 

hódítani. 

Azt gondolhatnánk, hogy a „biotechnológiai forradalom” végét fogja jelenteni, ha a természetben 

található összes tulajdonságot és enzimet (azaz az összes létező mikrobát és azok genomját) 

feltérképezzük, és a kapott információkészletből gazdálkodva azok végtelen kombinációjával véges 

számú tulajdonságból szinte végtelen kombinációjú rekombináns fajt lehet létrehozni, amelyekkel 

minden fontos vegyipari eljárás kiválthatóvá válna. Ugyanakkor a protein engineering több évtizedes 

gyakorlata jelzi, hogy van lehetőség meglévő tulajdonságok átalakítására, és új tulajdonságok (új 

enzimek) létrehozására, ma még főleg meglévő peptidek teljes átszerkesztésével, de idővel talán de 

novo előállításával is.  

Az a kérdés, hogy a fenti nagy lehetőségekből mi valósul meg a jövőben, aligha válaszolható 

meg, hiszen javában tart egy olyan biotechnológiai húzóágazat keresése, amely fenn tudná tartani az 

eddigi fejlődést, és további fejlesztéseket generálni. Ilyen potenciális húzóágazat lehet a gyógyszer-

gyártás, a bioüzemanyagok előállítása, a fehér biotechnológia, hogy néhány példát említsünk. 

A biotechnológia szkeptikusai napjainkban még könnyen találnak fogást a fejlesztési 

törekvéseken, hiszen a kőolajalapú energiaszektor és a vegyipar energia- és anyagigényeinek megújuló 

alapokon történő kiváltásához az egész Föld felszínének megművelése is kevés lenne. Az is biztos 

azonban, hogy a kőolajkészletek majdani elfogyása után szükség lesz az alternatív lehetőségekre mind 

az energia-, mind a nyersanyag-felhasználás területén. Szerencsés esetben az energiaigényt más 

további alternatív utakon is ki lehet elégíteni (szél, víz, nap, geotermikus stb.), tehát „csak” a nyers-

anyagigényre kell más biomassza-alapú megoldást találni. 

A jövő érdekes kérdése, hogy a fényhasznosító tengeri algák az eddig ki nem használt tengerek 

felszínén mennyi biomassza-alapú nyersanyagot, illetve üzemanyagot tudnak majd előállítani. Az 

algákkal kapcsolatban is hallani olyan kritikákat, hogy nem elég hatékonyak, ezért a Föld összes 

tengere is kevés a jelenlegi és a növekvő energiaigények algákkal történő kielégítéséhez.  

Ma még csak remélhetjük, hogy a korlátlannak látszó lehetőségek kiaknázásával sikerül olyan 

fejlesztéseket realizálni, amelyekkel elérhetőek az emberiség nagy volumenű igényeinek 

kielégítéséhez szükséges termelésihatékonyság-növelés, és a szkeptikusok bánatára hozzájárul majd a 

biotechnológia – és a vele szorosan összekapcsolódó ipari mikrobiológia – az emberiség energia- és 

nyersanyag-problémáinak megoldásához. 
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6.  SZÓSZEDET 

acid-fast „saválló” 

aerob Oxigénigényes faj. 

anaerob Levegőkizárást igénylő anyagcsere vagy faj. 

anaerob légzés 

Olyan respirációs folyamat, ahol a terminális 

oxidációban a végső elektron akceptor nem a 

légköri oxigén, hanem valamilyen más szervetlen 

molekula (pl.: szulfát) 

anaplerotikus 

=feltöltő, egyes reakcióutak ciklikusan működnek, 

és ha a ciklus tagjai a termékvonal felé mozdultak, 

akkor pótolni kell őket a ciklus számára. 

antimetabolit rezisztencia 

Az antimetabolit egy olyan molekula, amely egy 

adott metabolitot specifikusan megköt, így az nem 

áll rendelkezésre a sejt számára. Amely sejtek erre 

rezisztensek, feltehetően több metabolitot 

termelnek, mint amennyi antimetabolit a 

rendszerben van, tehát lehetnek jobb termelők. 

Arisztotelész 

Ókori görög filozófus (Kr. e. 384–322), 

kiemelkedő tudós, több tudomány és az európai 

kultúra atyja, az első „rendszertan” megalkotója. 

Bakteriocin 

Baktériumok által termelt fehérjeszerű (peptid) 

toxin, amely hasonló baktériumok növekedését 

gátolja 

biobányászat 

A bányászat célja a fémek kinyerése ásványaikból. 

Egyes kőzetek fémtartalma, illetve keverék volta 

nem teszi lehetővé a hatékony fémkinyerést, ám 

mikrobiális folyamatok következtében egyes 

fémek kioldhatók, és a híg oldatból kinyerhetők 

gazdaságosan. 

biokontroll 

Agrárkifejezés, amely a kártevők szabályozását 

(csökkentését) jelenti természetes ellenségük 

(valamilyen más biológiai rendszer) segítségével. 

citokin 

A citokin név polipeptid regulátorok nagy és 

vegyes családját takarja, amelyet a szervezetben 

különböző embriológiai eredetű sejtek termelnek 

(nem csak az immunrendszer sejtjei). 

COSY-NMR 

=Correlation spectroscopy, molekula- szerkezet 

felderítésére használatos két- dimenziós NMR 

spektroszkópia. Egy két- dimenziós NMR-mérés 

egy sorozat egydimenziósból áll, amelyek rádió 

frekvenciás pulzusok sorozatából állnak 

késleltetési periódussal a pulzusok között. Ezeket 

az egydimenziós sorozatokat az időzítés, a 

frekvencia és az intenzitás különbözteti meg 

egymástól. Némely késleltetés alatt, az atommag 
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spinek foroghatnak egy adott ideig, amit evolúciós 

időnek hívnak. Az utolsó pulzus után a magok a 

frekvenciát meghatározzák. Az evolúciós idő 

léptetésével kétdimenziós adatok generálhatók az 

egydimenziós adat- sorozatokból. 

crabtree effektus 

Egyes mikrobák (főleg élesztők) estében jellemző, 

hogy a túl magas cukor (C/E-forrás) mennyisége a 

korlátozott oxidációs kapacitású sejtekben 

megfelelő levegőztetés ellenére is anaerob 

anyagcserére vált ki. 

destruxinok 

Ciklikus gomba (pl.: Metharisium anisopliae) 

eredetű toxinok, amelyek depsipeptidekből állnak 

(peptid kötés helyett helyenként észter kötés van), 

és a gerinctelenekben elnyomják az immunválaszt. 

diszaharidok 

Két monomercukor-egységből felépülő 

cukormolekulák, pl.: laktóz (1db glükóz+ 1db 

galaktóz), maltóz, cellobióz, szaharóz stb. 

diszproporció 
egyidejű oxidációsszám-növekedés és -csökkenés 

egy adott reakció következményeként. 

diverzitás =sokféleség 

ektomikoriza 
Fonalas gombák növényi gyökerekkel alkotott 

szimbiózisa. 

előre/vissza csatolás 

szabályozási mehanizmus, amikor egy hálózat 

előbbi elemei valamelyik későbbi tagra hatnak 

(=előre), például egy metabolit gátolja az őt 

tovább alakító enzimek egyikét. A visszacsatolás 

esetén az előbbi elem egy még korábbira van (pl.: 

gátló) hatással. 

enniatinok 

Olyan ionofór antibiotikumok, amelyeket fonalas 

gombák (pl.: Fusariumok) termelnek, és 

depsipeptidből (peptid kötés helyett nelyenként 

észter kötés van) állnak. 

epidermális növekedési faktor 

Az emberi sejtek növekedését, proliferációját, 

differenciálódását segítő 53 aminosavból álló 

oligopeptid. 

expressziószintű szabályozás 

Egy adott reakcióútvonalat vagy funkciót 

katalizáló enzim(ek) génjének ki/be kapcsolásával 

történő szabályozás 

expressziós  rendszer 

Az expressziós rendszerek olyan módosított 

mikrobák, amelyek képesek nagy koncentrációban 

bioaktív formában (helyes elsődleges, 

másodlagos, harmadlagos szerkezettel) idegen 

fehérjéket a fermentlébe extracellulárisan 

kifejezni, miközben eredeti proteáz aktivitásukat 

lecsökkentették (és ezáltal a termék lebontás 

csökkent). 

extrém termofil Extra magas hőmérsékletet kedvelő. 

Extrémofilek Extrém körülmények (pH, hőmérséklet, 

sókoncentráció, nyomás) mellett növekvő 
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mikroorganizmusok. 

Extrémozim 

Extrém körülmények (pH, hőmérséklet, 

sókoncentráció, nyomás) mellett aktív enzimek, 

fehérjék. 

fakultatív anaerob 
Az anaerob/aerob körülményeket kb. egyformán 

szeretik. 

fehér biotechnológia 

Vagy másnéven "ipari biotechnológia" a 

biotechnológia azon ága, amely valamely 

vegyipari technológiát képes bioipari eljárással 

(enzimes, mikrobiális) technológia szinten 

kiváltani. 

fehérjeszintű szabályozás 

Fehérjék kölcsönhatása révén történő szabályozása 

egy reakcióútnak (pl.: egyik fehérje a másik 

kofaktora vagy inhibítora, esetleg aktivátora stb.) 

Fenotipizálás 
Fenotípus (a genetikai információ alapján 

megjelenő tulajdonság) megállapítása. 

fermentatív anyagcsere 

Olyan metabolizmus, amelyben az elektron- donor 

és az elektronakceptor-molekula is szerves 

molekula (pl.: cukorból alkohol erjesztése). 

fermentatív faj Erjedést végző faj 

filogenetika 

Rokonságon alapuló leszármazással foglalkozó 

tudomány, amelynek modern formája genetikai 

eszközök (génazonosság, mutációs mintázat 

alapján) segítségével deríti fel a rokoni 

kapcsolatokat. 

fitoalexinek 
Növények által (baktériumok ellen) termelt 

antibiotikus hatású molekulák. 

fitonematódák növényi fonálférgek, élősködők 

fitotoxin Növények ellen termelt mikrobiális méreg. 

fittség 

A transzgénikus élőlények rátermetségének 

jelzésére használatos fogalom, amely az új 

tulajdonság evolúciós előnyét méri, és így a 

kockázatelemzés első lépése. 

formózreakció 

A cukorszintézis első lépése, amelyben 2 

formaldehidből formóz jön létre, majd erre újabb 

formaldehidet addicionáltatva glicerin-aldehid 

keletkezik. 

foszfotranszferáz rendszer (PTS) 

A szubsztrát szintű foszforilációt végző 

enzimrendszer, amely foszforcsoportot 

addicionáltat a szubsztrátmolekulára (aktiválja azt) 

a fszfoenol-piruvátról. Ennek következtében válik 

lehetővé a szubsztrát transzportja sejt belsejébe. 

GC, HPLC Analitikai (kromatográfiás) módszerek. 

halotoleráns 

=sótűrő, általában a fiziológiás sókoncentrációnál 

magasabb, ozmotikusan veszélyes 

sókoncentrációkat elviselők gyűjtőneve 
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heterofermentatív 

Egy erjesztés vagy fermentáció akkor 

heterofermentatív, ha több fajta  termék keletkezik 

(heterogén termékprofil). 

hexózok 
Hat szénatomból álló cukorvegyületek 

(szaharidok), például glükóz, fruktóz, galaktóz stb. 

hifa 
Fonalas gombák többsejtű, differenciálatlan 

sejtlánca (fonala). 

homofermentatív 

Egy erjesztés vagy ferementáció akkor 

homofermentatív, ha egyfajta termék keletkezik  

(homogén termékprofil). 

hozam 

hatásfok jellegű mennyiség, amely azt mondja 

meg, hogy a szubsztrát mekkora hányada került be 

a biomasszába (biomassza-hozam), vagy a 

termékbe (termékhozam). Mértékegysége % vagy 

g/g. Ha a szubsztrát- fogyás helyett a bemért 

szubsztrát mennyiségével számolunk, a hozamhoz 

hasonló, azonban értékileg eltérő mennyiséget, a 

kihozatalt vagy kitermelést kapjuk. 

idiofázis 

A mikrobiálistermék-előállítás hanyatló 

sejtnövekedéssel, és növekedéshez nem kapcsolt 

termékképzéssel jellemezhető szakasza. 

Inclusion body 

A prokarióták zárvány testje, ahová a 

használhatatlan (pl.: heterogén fehérje), illetve a 

későbbi használathoz elraktározott anyagokat a 

sejtek kiválasztják. 

Indel 
=in(szert)+del(éció), azaz inszercióval, vagy 

delécióval létrejövő mutáció. 

inszekticid =rovarölő 

ionofór 

Általában zsíroldható molekula, amelynek 

funkciója az ionok szállítása a sejtmembránon 

keresztül. 

izotopomer 
Olyan izomerek, amelyek az izotóp atom helyében 

különböznek egymástól. 

katabolit represszió 

Biológiai szabályozási mehanizmus, amely 

lehetővé teszi az anyagcsereenzimek szintézisének 

gátlásával, hogy mindig a legkedvezőbb 

szubsztrátot fogyasszák el előbb a 

mikroorganizmusok. (A másika(ka)t hasznosító 

enzimek szintézise gátolt.) 

kemolito-autotrófok 

Szénforrásként légköri CO2-t használnak, energia 

forrásként szervetlen vegyületek oxidációját 

aknázzák ki. 

kenet 
„kenet” a kén (mint anyag) tárgyragozott (régies) 

formája, cserélhető „ként”-re 

kofermentáció 
"=együtt fermentáció", két mikroba vagy két 

szubsztrát egyidejű alkalmazása egy tenyészetben. 

kólsav Vízoldhatatlan szteránvázas epesav, sói a kólátok. 
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kommenzalista 

olyan kapcsolat más (gazda) élőszervezettel, 

amely kapcsolat a gazda számára semleges, a 

kommenzalista számára pedig előnyös (pl.: a 

bőrflóra egyes tagjai) 

kompetitív receptor antagonista 
Olyan molekula, amely kapcsolódni képes a 

receptorhoz, de nem aktiválja azt. 

leaky mutáns 

Olyan mutáns, amely csökkent növekedésű, de 

nem hiánymutáns. Ennek oka valamely 

fiziológiailag igényelt enzimes reakció csökkent 

aktivitása. 

magnetotaktikus 
Mágneses teret magnetit ásványok füzérének 

segítségével érzékelni képes mikroba. 

makrolid antibiotikum 

14, 15, vagy 16 tagú makrolid laktongyűrűt 

tartalmazó hatóanyagok, jellemzően fehérje 

szintézist gátló antibiotikumok. 

malo-laktikus fermentáció 

A tejsavbaktériumok által végzett olyan erjedés, 

amely során az erősen savas almasav (=malonsav) 

az enyhébb tejsavvá és széndioxiddá alakul. 

Maximum likelihood (ML) módszer 

A filogenetikus analízis egyik módszere, amely 

standard statisztikai módszerekkel keresi a 

legvalószínűbb leszármazási variációt. 

Maximum parsimony (MP) módszer 

A filogenetikus analízis egyik módszere, amely a 

legkevesebb evolúciós variációt keresi, és fogadja 

el. 

metabolit Anyagcsere következtében keletkező molekula. 

metanogének 
A szén-dioxidot (nem fotoszintézis útján) 

hasznosító mikrobákat nevezik így. 

metilotrófok 
A szén-dioxidon kívüli összes egy szénatomú 

szénforrást hasznosító mikrobákat nevezik így. 

mezofill 
Közepes (általában hőmérsékleti) tartományt 

kedvelő élőlény. 

mezofill Hőmérsékleti optimuma 15–40°C esik. 

MIC 
=MinimalInhibitoryConcentration az a dózis, ami 

már hatékony inhibíciót okoz. 

microarray technika 

Nagyszámú kísérletek végzésére alkalmas 

módszer, amely egy  furatokkal ellátott lemez 

gyors leolvasásán és kiértékelésén (mikroplate 

reader) alapul. 

mikolsav 

A mycobacteriumok sejtfalában található hosszú 

szénláncú zsírsav, tehát nem a miko=gomba 

elnevezésből származik, noha az actinomyceták 

közé sorolt Mycobacterium fonalakat képes 

növeszteni. 

mutagének 
Mutációt előidéző hatások, ágensek (lehetnek 

kémiaiak (vegyszerek), fizikaiak (pl.: sugárzások). 

Neigbhour-joined (NJ) módszer A filogenetikus analízis egyik módszere, amely 
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genetikaitávolság-mátrix alapján az egymáshoz 

legközelebbi rokonokat keresi meg, majd a közös 

elágazási pontjukat helyezi el a többi, távolabbi 

rokon között. 

objektív függvény 

Az optimálások során egy "legjobb" értéket 

keresünk. Az a függvény, amelynek értékei között 

keressük a legjobbat (optimálisat), az objektív 

függvény. 

obligált anaerob Szigorúan anaerob körülmények mellett növekvő.  

oligotróp Tápanyagszegény élőhely 

opportunista patogén 

Olyan életforma, amely átlagos 

gazdaszervezetekben nem okoz megbetedegedést, 

csak annak legyengülése esetén. 

Pasteur-effektus 

Olyan mikrobiális jelenség, amely során az 

elégtelen levegőztetés miatt a mikroba anaerob 

anyagcserére vált oxigén jelenlétében is. 

pentózok 
Öt szénatomból álló cukorvegyületek 

(szaharidok), például xilóz, arabinóz stb. 

peszticid =„kártevőírtó szer” 

platformalkotó vegyület (platform kemikália) 

Olyan vegyületekre használjuk, amelyeknek egy 

sor piacképes, értékes származékát konvencionális 

vegyipari folyamatokkal elő lehet állítani. 

 

poliextrémofil 

Nemcsak egy paraméter extrém értékeit, hannem 

többét is elviseli. Pl.: nemcsak acidofil, hanem 

emellett halofil, termofil is egy adott élőlény. 

polifilatikus 
Nem egy közös őstől, hanem több őstől 

származtatható törzs, faj. 

porozitás 

A porozitás vagy hézagtérfogat az üreges szilárd 

anyagok jellemzője, amely megadja a hézag 

térfogatok arányát az össztérfogathoz képest (pl.: 

porszemcsék közötti légtérfogat a porhalom 

térfogatához képest, vagy porszemcsében a 

hézagtérfogat a porszemcse térfogatához képest.) 

Pregnánok 

Szteroidok egy csoportja, amelyek a C1-en és C21-

en szubsztituáltak. Pregnánokra (telített pregnán 

származékok) és pregnadiénekre (telítettlen 

pregnánszármazékok) oszthatók , utóbbiak kettős 

kötést is tartalmaznak. Előbbiekhez tartoznak a 

kortizon, hidrokortizon, progeszteron. 

primer metabolit 

a mikrobák normál életfolyamatainak 

következtében keletkező, általában szerves 

molekula, amely tehát általában növekedéshez 

kapcsolt termékképzés. 

prodigiosin 

Pyrrolylpyrromethane vázú vöröspigment-

molekula, antifungicid, antiproliferatív, 

immunszupresszáns, Serratiák termelik. 



116 Ipari mikrobiológia 

© Németh Áron, BME © www.tankonyvtar.hu  

produktivitás 

Az adott eljárás termelékenységét méri. A 

volumetrikus produktivitás (g/l/h) megadja, hogy 

térfogategységenként (L) és időegységenként (h) 

hány g termék (termékproduktivitás), illetve hány 

g biomassza (biomassza produktivitás) keletkezik. 

propagula 
Szaporítóképlet, elsősorban a növényeknél 

használják. 

proteinogén aminosav Fehérjefelépítő aminosav. 

Proteus 
Homéroszi hős, aki Posseidon fókáit nevelte, és a 

végtelen átalakulás képességét kapta ajándékba. 

random mutagenezis+screening 

Törzsfejlesztési módszer, amely a hatékonyabb 

törzs „készítése” érdekében mesterséges 

véletlenszerű mutáltatást végez a szülői 

generáción (random mutagenezis), majd a 

leánysejteket szűrővizsgálattal minősíti, és 

kiválogatja (screening). 

Reichstein szubsztrát = 17,21-dihidroxi-progeszteron 

rendszertan (taxonómia) 

Az élőlények rendszerezésével foglalkozó 

tudományág. Újabban nem a fenotípusos 

hasonlóság, hanem a genotípusos 

azonosság/különbözőség alapján (az evolúció 

rekonstruálásával) állapít meg rokoni 

kapcsolatokat fajok között, és helyezi el őket 

egymástól függő távolságok alapján. 

replika módszer 

„Petri-csésze-másolás”: a másolandó petrit, fejjel 

lefelé ráfordítják egy bársonnyal borított fabakra, 

finoman megnyomják, majd leveszik, és egy 

másik, steril agarlemezt tesznek fel. Így pont oda 

és pont ugyanolyan mikroba kerül , mint ahogy a 

master petrin volt. 

respiráció 

Légzés, amely során a megelőző anyagcsere- 

utakon felhalmozott redukált koenzim (pl.: 

NADH2) regenerálódik, miközben egy szervetlen 

molekula (aerob esetben a légköri oxigén) 

redukálódik. 

retroaldol elimináció 
Az aldol (C-C kötést kialakító) reakció visszafelé, 

azaz C-C kötést bontó reakció. 

reverzió 
Pálcikák osztódása kokkuszokká 

(Micrococcusok). 

RGCs 
„Rare Genetic Changes” – ritka genetikai 

változások. 

SCP 

Single Cell Protein, azaz Egysejtfehérje. Humán 

és állati táplálékkiegészítő, a fehérjeszegény 

táplálékok feljavítására. 

szaprofita Elhalt szerves anyagot lebontó életforma 

szekunder metabolit 
Kedvezőtlen körülmények esetén a mikrobák a 

konkurencia elnyomásával probálnak előnyre szert 

tenni, és ehhez a másodlagos (szekunder) 
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anyagcsere-termékeket állítják elő, és bocsátják ki 

a fermentlébe. Anyagcsere szempontjából a primer 

metabolitokból épülnek fel a szekunder 

metabolitok is. 

szelekciós nyomás 

A tenyésztési körülmények olyan megválasztása, 

amely mellett csak a kívánt célmikroba nő ki, a 

többi mikroba visszaszorítás alatt van, viszont a 

célmikrobák kinöesztése maximálisan elősegített. 

szigmafaktor 

Genetikai generális szabályozó fehérje, amely a 

prokarióták transzkripcióját képes elindítani vagy 

megakadályozni. 

szubsztrát/termék inhibíció 
Nagy termék/szubsztrát koncentráció okozta 

lassulás a növekedésben. 

TCA 
TriCarboxilic Acid, vagy citrá kör. (ld. 1.1.4. ábra, 

2.1.2. hyperpicture) 

termofil Hőmérsékleti optimuma >55°C 

termotoleráns 
Alacsonyabb hőmérsékleti optimum, de képes 

magasabb hőmérsékleten is nőni. 

tetrád 
Egyes gömb alakú baktériumok (coccusok) 4-

esével összeállnak és tetrádot alkotnak. 

trofofázis 
A mikrobiálistermék-előállítás sejtszaporodással, 

növekedéssel jellemezhető tenyésztési szakasza. 

ubiquiter Széles körű előfordulás. 

vegetatív sejt 
Aktív metabolizmussal és életfolyamatokkal 

rendelkező sejt. 

végtiter A folyamat végére elért koncentráció. 
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7. ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK AZ IPARI 

MIKROBIOLÓGIA CÍMŰ JEGYZETHEZ 

(A vastaggal szedett kérdések esszék, a kérdés alatt javasolt szempontok segítik a válaszolást.  

A tesztkérdéseknél mindig 1 helyes válasz található) 

 

1. fejezet 

 

1. Mi a kapcsolat a biotechnológia és az ipari mikrobiológia között? 

A) Az alkalmazott színkódrendszer 

B) A technológia, mivel mindkettő e fogalomra fókuszál 

C) A két területen alkalmazható műveletek halmaza. 

D) A mikroorganizmus, amelynek ipari alkalmazásaival az ipari mikrobiológia foglalkozik. 

 

2. Mely tudományok határterülete az ipari mikrobiológia? 

A) Biokémia, mikrobiológia, mérnöki tudományok 

B) Biokémia, mikrobiológia, biológia 

C) Fiziológia, mikrobiológia, kémia 

D) Anatómia, mérnöki tudományok, kémia 

 

3. Milyen szerepe van a biofinomítóknak az ipari mikrobiológiában? 

A) Az ipari mikrobiológia a biológia finomított ága, ezért az maga a biofinomító 

B) A biofinomító olyan létesítmény, ahol finomkémiai kutatások mellett mikrobiológiai 

fejlesztéseket végeznek 

C) A biofinomítókat a fehér biotechnológiában alkalmazzák, általában mikrobiális fermen-

tációkon alapulnak (=ipari mikrobiológia) 

D) E két kifejezés egymás anagrammája 

 

4. Mutassa be a biofinomítók 3 generációját! 

A) Ókori (borászatok), középkori (sörfőzés), újkori (pálinkafőzés) 

B) 1-fix paraméterű (nyersanyag, technológia, termék); 2-változó termékpaletta (többi fix); 3-

változtatható alapanyag, technológia, termékpaletta 

C) 1-bioetanol-üzem; 2-biodízel-üzem; 3-Biogáz-üzem 

D) 1-szénkörforgalomra neutrális; 2-nitrogén körforgalomra neutrális; 3-foszfor körforgalom-

ra neutrális 

 

5. Részletesen mutasson be egy sikeres példát az ipari mikrobiológia történetéből! 

(termék, termelő törzs (izolálása), klasszikus és modern törzsfejlesztés) 

 

6. Miért kellett leaky mutánsokat fejleszteni a lizintermeléshez? 

A) Hogy „kicsurogjon” a termék lizin. 

B) Hogy „áteresszen” a kiütött gén terméke (enzim), és minimális aktivitással megakadá-

lyozza a letalitást. 

C) Hogy „áteresszen” a kiütött gén terméke (enzim), és minimális aktivitással elősegítse a 

letalitást. 

D) Mert a melléktermékek „elfolyatásával” javul a termékhozam. 
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7. Milyen géntechnológiai törzsfejlesztés vezetett a fermentációs az 1,3-propándiol előállításhoz? 

A) Rekombináns glicerin előállítása fermentációval. 

B) A glicerin- és propándiol-termelő útvonalak egy gazdaszervezetbe integrálása. 

C) A propándiol-termeléshez szükséges gének glicerintermelőkbe klónozása. 

D) A glicerintermeléshez szükséges gének propándiol-termelőkbe klónozása. 

 

8. Mutassa be és magyarázza el az izolálási művelet lépéseit! 

(Például antibiotikum-termelők esetében az élőhelytől a profitig vezető utat!) 

 

9. Hasonlítsa össze a sugárgombák, fonalasgombák és az élesztő(gombá)k izolálását 

(Élőhely, azaz izolálás forrása, mintavétel, előkészítés, szelektív adalékolás, inkubálás szem-

pontjából.) 

 

10. Mi az a screening, és milyen szempontokat kell figyelembe venni a végzésekor? 

A) A képernyőn „screen” való megjelenítése a videomikroszkópnak, amely során a felbontást 

kell szem előtt tartani. 

B) Szűrővizsgálat, amely során minden potenciális pozitív választ (keresett tulajdonságú), de 

egyetlen negatívválaszt sem szabad figyelembe venni. 

C) Szűrővizsgálat, amely során a szűrők integritását vizsgáljuk. 

D) Olyan mikrobiológiai művelet, amellyel a használhatatlan mikrobákat kiválasztjuk és 

megsemmisítjük. 

 

11. Ismertessen 3 olyan screeninget, ahol tisztulási zóna az indikáció! 

A) Inzulintermelők, citromsavtermelők, antibiotikum-termelők 

B) koleszterintermelők, lipáztermelők, proteáztermelők 

C) DNS-polimeráz-termelők, tejsav-termelők, propionsavtermelők 

D) celluláztermelők, tejsavtermelők, antibiotikum-termelők 

 

12. Ismertesse a HighThroughputSystem működését egy kitalált példán keresztül! 

(Scale down, mikrotenyésztés és –mérés elve, indikációs lehetőségek) 

 

13. Mutasson be 3 ipari példát sikeres szűrővizsgálatra! 

A) Hialuronsav-, epesav-, húgysav-előállítása 

B) 7-aminocephalosporánsav, compactin-pravastatin biokonverzió, β-laktamáz-inhibítor 

előállítása 

C) Kapronsav-, linolénsav-, aszkorbinsav-előállítás 

D) eritróz-, glicerin-, oktanolgyártása 

 

14. Hasonlítsa össze a klasszikus és modern identifikációt! 

(vizsgálat elve, alapja, leírások pontossága, felállított rendszertan diszkrepanciái) 

 

15. Magyarázza el a törzsfejlesztés lényegét és lépeseit! 

(Miért kell és mit kell megváltoztatni, illetve hogyan kell kivitelezni? Klasszikus és modern 

módszerek.) 

 

16. Milyen alapanyagokból érdemes Magyarországon tejsavat előállítani? Mi a különbség 

köztük fermentációs (mikrobiológiai) műveleti és technológiai szempontból? 

(A nyersanyag szénhidrátja és a szénhidrát-hidrolízisek kapcsolata a fermentációval.) 
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17. Milyen kísérleteket célszerű elvégezni tápközeg-optimálás során? Mutassa be a tejsav 

példáján! 

A) Törzskiválasztás → nyersanyagelőkészítés-vizsgálat → tápközeg-otpimálás → 

fermentációs paraméterek optimálása→léptéknövelés 

B) Törzskiválasztás → nyersanyagelőkészítés-vizsgálat → tápközeg-otpimálás → → 

folyamattervezés szimulációval → fermentációs paraméterek optimálása→léptéknövelés 

C) Törzskiválasztás → nyersanyagelőkészítés-vizsgálat → fermentációs paraméterek 

optimálása→léptéknövelés 

D) Törzskiválasztás → nyersanyagelőkészítés-vizsgálat → tápközeg-otpimálás → 

fermentációs paraméterek optimálása→folyamattervezés szimulációval 

 

18. Mi a biokémiai funkciója az elsődleges anyagcseretermékek előállításának anaerob mikrobák 

tenyésztése során? 

A) NADH2-termelés a glikolízis során. 

B) A terminális oxidáció hiányában redukált koenzim regenerálása. 

C) CO2-kibocsátás a citrátkör segítségével. 

D) Pentózok lebontása a pentóz-foszfát ciklus segítségével. 

 

19. Melyik szubsztrát kedvezőbb az etanolos erjedéseknél: hexózok v. pentózok? Miért? 

A) A hexózok, mert esetükben 1:2 arányban képződik az etanol és a CO2. 

B) A pentózok, mert esetükben 1:2 arányban képződik az etanol és a CO2. 

C) A hexózok, mert esetükben 1:1 arányban képződik az etanol és a CO2. 

D) A pentózok, mert esetükben 1:1 arányban képződik az etanol és a CO2. 

 

20. Mi a Pasteur- és a Crabtree-effektus? 

A) sok oxigén és kevés cukor esetén anaerob anyagcserére vált az élesztő 

B) kevés oxigén és sok cukor esetén anaerob anyagcserére vált az élesztő  

C) sok oxigén és kevés cukor esetén aerob anyagcserére vált az élesztő 

D) kevés oxigén és sok cukor esetén aerob anyagcserére vált az élesztő 

 

21. Mitől függ, hogy a tejsavas erjedés során a termelő mikroba melyik enantiomert termeli? 

A) A felhasznált szubsztrát szénatomszámától. 

B) A felhasznált szubsztrát kiralitásától 

C) A laktát dehidrogenáz sztereospecifitásától 

D) A Lactobacillus sztereospecifitásától 

 

22. Milyen morfológiákkal tenyészthető a Rhizopus oryzae, és melyik mit termel? 

A) egysejtű(tejsav), fonalas(alkohol), pelletes(biomassza) 

B) egysejtű(alkohol), fonalas(biomassza), pelletes(tejsav)  

C) telepes(alkohol), micéliális(tejsav), álszövetes(biomassza) 

D) telepes(biomassza), micéliális(alkohol), álszövetes(tejsav) 

 

23. Mely metabolitok a propionsavas erjedés melléktermékei? 

A) Almasav, csersav, tejsav 

B) Ecetsav, borostyánkősav, tejsav 

C) Huminsav, ecetsav, széndioxid 

D) Hangyasav, zsírsav, borostyánkősav 
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24. Soroljon fel 3 nehézséget a butanoloserjedés-alapú technológiák kapcsán! 

A) Kis szénatomszám, erősen savas karakter, nem illékony termék. 

B) Nehezen szűrhető termék, nagy molsúly, alacsony hozam. 

C) A termék erős sejtméreg, kis koncentrációban keletkezik, heterofermentatív eljárás. 

D) Lassan szaporodó, patogén mikrobák termelik, kis produktivitással. 

 

25. Mutasson be 2 poliol-előállítást mikrobiológiai/fiziológiai/biokémiai szempontból! 

A) propándiol előállítása Clostridiummal, xilit(ol)-előállítás Gluconobacterrel 

B) szorbit-előállítás Z.mobilis-szal arabinózból, és glicerin(glicerol)-előállítás S.cerevisiae-

vel glükózból. 

C) Xilit(ol)-előállítás Pichiával xilózból, és szorbit előállítása Z. mobilisszal glükózból. 

D) Xilit(ol)-előállítás Z. mobilisszal xilózból, és szorbit előállítása Pichiával glükózból. 

 

26. Hasonlítsa össze a felületi és szumberz fermentációs eljárást! 

(előnyök; hátrányok; alkalmazható szubsztrátok, mikrobák és reaktorok; szabályozható 

paraméterek) 

 

 

 

2. fejezet 

 

27. Írjon példát C1-szubsztrátra! 

A) metanol 

B) mentol 

C) metil-acetát 

D) metil-akrilát 

 

28. Ismertesse a metanolgazdaság működését! Mi lehet a biotechnológia és ipari 

mikrobiológia szerepe benne? 

(szintetikus lehetőségek, szénkörforgás, metabolikus lehetőségek) 

 

29. Jellemezze a 2 leggyakoribb C2 szubsztrátot! 

A) Ecetsav: oxidálhatóenergia-nyeréskor; etil-karbonát: gyakori ásvány. 

B) Szénsav: vízben oldható; etilbenzoát: „sejtüzemanyag”. 

C) Glikolaldehid: önreplikálódó, etanol: ecetsavvá oxidálható energia nyerésekor. 

D) Glikolaktid: tejsav-előállítás; etanol: „sejtüzemanyag”. 

 

30. Hogyan tudják egyes mikrobák a tejsavat szubsztrátként hasznosítani? 

A) Piroszőlősavon keresztül propándiollá alakítják 

B) Piroszőlősavon keresztül propionsavvá alakítják. 

C) Foszfoenol-piruváton keresztül tejcukorrá redukálják. 

D) Foszfoenol-piruváton keresztül ATP-vé alakítják. 

 

31. Melyik mikroba rendelkezik széles specifitással a cukoroxidáció területén? (Példa!) 

A) Sorbobacter suboxydans (pl.: szorbit-szorbóz átalakítás) 

B) Gluconobacter suboxydans (pl.: szorbit-szorbóz átalakítás) 

C) Gluconobacter suboxydans (pl.: glükóz-szorbóz átalakítás) 

D) Corynebacterium pentosum (pentóz-tejsav átalakítás) 

 

32. Részletesen mutasson be egy példát a bioleaching területéről! 

(ásvány, mikroba, energianyerés sztöhiometriája) 
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33. Mit jelent a fungisztatikum és a bakteriocid fogalom? Mely termékcsoportba tartoznak? 

A) gombaölő, baktérium növekedést gátló, primer metabolitok 

B) gomba növekedést gátló, baktériumölő, primer metabolitok 

C) gombaölő, baktérium növekedést gátló, szekunder metabolitok 

D) gombanövekedést gátló, baktériumölő, szekunder metabolitok 

 

34. Röviden mutasson be 2 másodlagos anyagcsereterméket az antibiotikus hatás nélküliek közül!  

A) Ciklosporin A: ciklikus spóraölő; Aflatoxin: gombaméreg  

B) Ciklosporin A: imunszupresszáns; Aflatoxin: gomba termelte méreg 

C) Ergot alkaloidok: mellékvesehormonok, Klavulánsav: antibiotikum-rezisztencia 

D) Ergot alkaloidok: nemihormonok, Klavulánsav: telítetlen zsírsav 

 

35. Mit takar az enniatin és a destruxin? 

A) mikrobiális „ennivalót” és „lebontó”-szert 

B) növényi „ennivalót” és „lebontó”-szert 

C) ionofór antibiotikumot és ionfór gomba metabolitot. 

D) kromofór antibiotikumot és kromofór gomba metabolitot. 

 

36. Mutassa be részletesen a kullancsok ellen használható (mikro)biológiai védekezési 

eljárást! 

(Kullancsok ellenségei, mikroba hatásmechanizmusa, ) 

 

37. Sorolja fel a másodlagos anyagcseretermékek funkcióit, egyet részletesen is ismertessen! 

(pl.: termelő mikroba kapcsolata a másik élőlénnyel) 

 

38. Ismertesse a másodlagos anyagcseretermék előállításnak kedvező paramétereket! 

A) Lassú keverés, szubsztrát-(Zn, Fe, Mg) inhibíció 

B) szubsztrát-(Zn, Fe, Mg) limitáció, magasabb hőmérséklet 

C) szubsztrát-(C, N, O) limitáció, magasabb hőmérséklet 

D) szubsztrát-(C, N, O) inhibíció, magasabb hőmérséklet 

 

39. Definiálja a következő fogalmakat: Metabolic Engineering, Metabolic Fluxus Analysis, 

Metabolic Controll Analysis, Metabolic Network Analysis, Systems Biology, Functional 

genomics, 

(Mi a hasonló fogalmak közötti különbség? Az adja meg a definíciót.) 

 

40. Miért volt szükség a penicillintermelés fejlesztésekor MCA és MNA-ra? Mik azok? 

A) MCA: Metabolic Coefficient Analyisis, MNA: Microbial Network Anal.; Mikroba 

átirányítása Penicillin V. felé. 

B) MCA: Metabolic Controll Analyisis, MNA: Metabol.Network Anal.; fluxusok átirányítása 

Penicillin V. felé. 

C) MCA: Microbial Controll Analyisis, MNA: Metabol.Neutral Anal.; Mikroba átirányítása a 

Penicillin V. felé. 

D) MCA: Mezophilic Controll Analyisis, MNA: Metabol.Network Anal.; fluxusok 

átirányítása Penicillin V. felé. 
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41. Írja fel a sztöhiometriai mátrixot és a sebességvektort egy olyan „reakcióhálóra”, ahol A-ból 

keletkezik B (1. reakció), B-ből keletkezik C (2. r.), és C-ből keletkezik A (3. reakció). Milyen 

vektort lehet ezekkel kiszámolni? 

A) vektoraességekreakcioseb,
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D) vektorasebességekképzodesi,
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42. Rajzoljon fel a koleszterint! Mutassa meg a mikrobiálisan leggyakrabban módosított pontokat! 

 

A) B) 

 

 C) D) 

 

43. Ismertesse a β-redukciót a szteroidok konverziójánál! 

(Mely pozícióban gyakori, a reakció élettani jelentősége, példa konverziókra) 

 

44. Miért van szükség ciklodextrinre a szteroidkonverziók során? 

A) Hogy az alkaloidok szintézise nagyobb hozammal történjen. 

B) Hogy ciklikus dextrinek keletkezzenek a maradék cukorból a feldolgozást könnyítendő. 

C) Hogy ciklizálja a dextrineket a könnyebb feldolgozás érdekében. 

D) Hogy oldatba vigye a vízben rosszul oldódó szteroidszubsztrátot 

 

45. Soroljon fel 2 Mycobacteriumot, amelyek a szteroidkonverziókban részt vesznek! 

A) M. phlei, M. smegmatis 

B) M. cholesterus, M. tuberculosis 

C) M. pelli, M. smaragdus 

D) M. bovis, M. leprae 
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46. Soroljon fel 3 alapanyagot a szteroidkonverziók végzéséhez! 

A) Prednizolon, kortizon, progeszteron 

B) Sztigmaszetrin, szitoszterin, kampeszterin 

C) Ösztron, koleszterin, tesztoszteron 

D) METESZ, fitoszterin, kampesztrin 

 

 

 

3. fejezet 

 

47. Ismertesse a klasszikus mikrobiális rendszertan legutolsó csoportosításait! 

(Hogyan nevezik az egyes csoportokat, melyik redszertan hány csoportra oszt stb.) 

 

48. Miért nem lehet az ősbaktériumokat a Gram-festés szerint egyértelműen besorolni? 

A) Mert nincs mureinhálójuk, mégis pozitívan festődnek. 

B) Mert van mureinhálójuk, de negatívan festődnek. 

C) Mert pszeudomurein-hálójuk van, amely néha pozitívan festődik. 

D) Mert külső membrán takarja el a pszeudomurein-hálót, ezért mindig negatívan festődnek. 

 

49. Sorolja fel a klasszikus rendszertani besorolás szempontjait! 

A) Makro(sejt)morfológia, mikro(telep)morfológia, szag, szín, csillók száma 

B) Makro(telep)morfológia, mikro(sejt)morfológia, szag, szín, biokémiai sajátságok 

C) Makro(telep)morfológia, mikro(sejt)morfológia, szag, szín, biokémiai sajátságok 

D) Makro(telep)morfológia, mikro(sejt)morfológia, szag, szín, fizikokémiai sajátságok 

 

50. Mutassa be a modern filogenetikai kutatások 3 szintjét! 

A) Fajszintű, nemzetségszintű, rendszintű 

B) Törzsszintű, osztályszintű, fajszintű 

C) Lokális, regionális, kontinentális adatelemzések 

D) Genomikai adatelemzés; proteomikai adatelemzés; evolúciós fák összevetése 

 

51. Mutasson be 3 baktériumot a Proteobacterek közül! 

(Lehet azonos osztályból (α-ε) vagy különbözőből is.) 

 

52. Melyik rendszertani csoportba (törzsbe) tartoznak a következő, iparilag is használt fontos 

fajok: Corynebacterium sp., Clostridium sp., Aspergillus sp. és Rhizopus sp.? 

Rendre: 

A) Actinomyces; Firmicutes, Ascomyceta, Zygomyceta  

B) Archea; Firmicutes, Microsporida, Zygomyceta 

C) Actinomyces; Fibrobacter, Microsporida, Saccharomicotina 

D) Archea; Fibrobacter, Ascomyceta, Sacharomycotina 

 

53. Ismertesse a gombák szaporodási folyamatait! 

(Ivaros, ivartalan, örökítőanyag kópia szám szerint) 

 

54. Mutasson be egy bazidomiceták közé tartozó, iparilag is jelentős gombát! 

A) Lentinus edodes: shi take gomba, terpének, immunerősítők előállítása 

B) Aspergillus niger: aszkorbinsav előállítása, pelletes morfológia 

C) Pichia stipitis: egysejtű eukarióta, C5-hasznosító 

D) Ganoderma lucidum: pecsétviaszgomba, terpének termelésére 
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55. Mutasson be 2 ipari terméket, amelyet „kalapos gombák fermentációjával” is elő lehet állítani! 

A) ergoszterin (D-vitamin prekurzora); ceramid (kozmetikumokhoz) 

B) streptomycin (antibiotikum); lizin (aminosav) 

C) kloramfenikol (antibiotikum); ganodermasav (terpenoid) 

D) ciklosporin (immunszupresszáns); Anttraciklin (antitumor ágens)  

 

56. Ismertesse a bioizoprént a bazidomicetákkal kapcsolatban! 

(izoprén platform, biológiai előálítás, származékai és azok termelői) 

 

57. Mik azok a terpenoidok? 

A) Aromás benzolszármazékok  

B) Aromás naftalinszármazékok 

C) Heteroatomos ciklikus vegyületek 

D) Izoprén dimer származékai 

 

58. Hasonlítsa össze az aszkomiceták, bazidomiceták és zygomiceták szaporodási ciklusait! 

(Ivaros és ivartalan reprodukció, génállomány száma, az egyes állapotok megléte/hiánya 

alapján.) 

 

59. Milyen tulajdonságok alapján sorolták az algákat be a rendszertanba? 

A) színük és levélnagyságuk szerint 

B) leveleik mintázata alapján 

C) méret (morfológia) és tartaléktápanyagaik alapján 

D) Biokémiai tulajdonságaik alapján (fermentál, respirál stb.) 

 

60. Soroljon fel 3 különleges plasztiszt az algák sejtfelépítése kapcsán! 

A) glükoplaszt, kromoplaszt, protoplaszt 

B) amiloplaszt, elaioplaszt, kromoplaszt 

C) celluplaszt, protoplaszt, amiloplaszt 

D) elaioplaszt, celluplaszt, protoplaszt 

 

61. Hol fordulnak elő a kékmoszatok? 

A) mélytengerekben 

B) hőforrásokban, lúgos-sós vizekben 

C) tengeri üledékben 

D) talajvízben 

 

62. Sorolja fel, mire használják a vörös moszatokat! 

A) festékiparban (vízfesték) 

B) indikátor növénynek (környzetvédelem) 

C) agar-agar, karragén, (élelmiszer-előállítás) 

D) szennyvíztisztítás (környezetvédelem) 

 

63. Ismertesse a zöld moszatok csoportját! 

(Hol találhatók, mire és hogyan használhatók stb.) 

 

64. Hogyan alkalmazhatóak az algák a megújuló energiaforrások terén? 

(Mit termelnek, zárt/nyitott rendszerek stb.) 
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65. Sorolja fel, hogy a biotechnológia mely területein használnak mikrobakonzorciumokat! 

A) Környezetvédelem, zöld vegyipar, élelmiszeripar 

B) Környezetvédelem, gyógyszergyártás, fehér biotechnológia 

C) Élelmiszeripar, gyógyszergyártás, műanyagipar 

D) Élelmiszeripar, biobányászat, műanyagipar 

 

66. Mutasson be egy remediációban használatos mikrobát! 

A) Corynebacterium diphteriae (diftéria megkötése) 

B) Arthrobacter simplex (egyszerű szennyezések megkötése) 

C) Citrobacter freundi (urán megkötése) 

D) Leuconostoc mesenteroides (PLA lebontása) 

 

67. Milyen előnyökkel jár a kevert tenyészetek alkalmazása? 

A) sterilezés nélküli technológia, vegyes szubsztráthasznosítás, alkalmazkodó képesség 

B) kevesebb reaktor, gyorsabb biokonverzió, nagyobb produktivitás 

C) homogén rendszer, nagy hozam, tiszta termék 

D) sterilezés nélküli, optikailag aktív technológia 

 

68. Ismertesse, hogy milyen anyagcseréjű mikrobák építik fel a szennyvíziszap-alapú biogáz-

előállító mikrobapopulációt! 

(szerves savak→ecetsav→metán→stb.)) 

 

69. Soroljon fel 2 kártékony és 2 hasznos mikrobát a szőlő mikroflórájából! 

A) Cephalosporangium sp., Botrytis cinerea; Aspergillus niger, Oenococcus sp. 

B) Penicillium crysogenum, Anaerobacter; Schizosaccahromyces pombe 

C) Penicillium expansum, Acetobacter sp.; Saccharomyces cerevisiae, Debaromyces sp. 

D) Citrobacter freundii, Clostridium botulinum; Lactococcus lactis, Bacillus fragilis 

 

70. Miért használnak a húsiparban kevert tenyészeteket? 

A) tartósítás, ízesítés 

B) savanyítás, pácolás, erjedések 

C) sózás, füstölt íz 

D) aroma, savanyítás 

 

71. Hogyan működik az emberi immunrendszer első védelmi vonala?  

A) immunválasz megtanulása, antigének azonosítása 

B) patogének likvidálása, védelmi hormonok indukálása 

C) fehévérsejtek folyamatos „járőrözése” 

D) patogén érzékelése és eltávolítása, vagy antigén-prezentálás, adaptív válasz előidézése 

 

72. Hogyan működik az emberi immunrendszer második védelmi vonala? 

A) patogén eltávolítása 

B) az első védelmi vonal felülbírálása 

C) az első védelmi vonal értesítése 

D) vörösvértestek indukciója 

 

73. Ismertesse a vakcinák szempontjából fontos antigéneket (virális, bakteriális)! 

(pl.: fehérje- és más molekulatípusok funkciók alapján) 
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74. Mi az a szerotípus, és mi a jelentősége az oltóanyagok szempontjából? 

A) Egy törzs felszíni Ag szerinti besorolása, immunológiailag különböznek. 

B) Egy törzs felszíni membrán szerinti besorolása, immunológiailag különböznek. 

C) Egy törzs felszíni Ag szerinti besorolása, immunológiailag azonosak. 

D) Egy törzs felszíni membrán szerinti besorolása, immunológiailag azonosak. 

 

75. Hogyan csoportosíthatóak az oltóanyagok a bennük lévő „hatóanyag” alapján? 

A) Bakteriális, virális stb. 

B) Lipid, protein, szaharid 

C) Aktív, passzív hatóanyag 

D) Holt anyag, attenuált, immunkomplex, élő vektoros 

 

76. Röviden ismertessen egy inaktiválási eljárást oltóanyag készítése során! 

A) besugárzás, (foly. kromatográfia), növekedési teszt 

B) vegyszer hozzáadása, mintavételekkel csíraszám-ellenőrzés, vegyszer-eltávolítás (foly. 

krom.), növekedési teszt 

C) sterilezés, vegyszerezés, növekedési teszt 

D) kisózás, renaturálás, szűrés, növekedési teszt 

 

 

 

4. fejezet 

 

77. Mi az elsődleges védelmi vonal a biológiai biztonságtechnika területén? 

A) steril fülke 

B) laboratórium 

C) gumikesztyű+munkaruha 

D) védőszemüveg 

 

78. Mi a másodlagos védelmi vonal a biológiai biztonságtechnika területén? 

A) steril fülke 

B) laboratórium 

C) gumikesztyű+munkaruha 

D) védőszemüveg 

 

79. Milyen osztályokba soroljuk a WHO ajánlásának megfelelően a mikrobákat? 

A) A-D-ig felhasználásuk szerint 

B) A-D-ig előfordulásuk szerint 

C) 1-4-ig előállításuk szerint 

D) 1-4-ig veszélyességük szerint 

 

80. Mi az a Cartagenai jegyzőkönyv? 

A) Cartagenai konferencia absztrakt könyve 

B) Az aláírók csökentik a CO2-kibocsátásukat 

C) Az aláírók kölcsönösen információt cserélnek a GMO-k áramlásáról. 

D) Az aláírók növelik a környezetvédelmi kiadásaikat 

E)  

81. Ismertesse a „biológiai containment” fogalmát és lehetőségeit! 

(GMOk kockázata és programozhatósága) 

 

 



128 Ipari mikrobiológia 

© Németh Áron, BME © www.tankonyvtar.hu  

Tesztmegoldó kulcs 

 

1.D 2.A 3.C 4.B 6.B 7.B 10.B 11.D 13.B 17.A 

18.B 19.C 20.B 21.C 22.B 23.B 24.C 25.D 27.A 29.C 

30.B 31.B 33.D 34.B 35.C 38.C 40.B 41.C 42.D 44.D 

45.A 46.B 48.C 49.B 50.D 52.A 54.D 55.A 57.D 59.C 

60.B 61.B 62.C 65.A 66.C 67.A 69.C 70.B 71.D 72.A 

74.A 75.D 76.B 77.A 78.B 79.D 80.C    
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