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A MIKROBIOLÓGIA TÖRTÉNETE, 
TÁRGYA ÉS FELADATA                          

* 

A MIKROORGANIZMUSOK 
JELENTİSÉGE A TERMÉSZETBEN

AZ ORVOSI  MIKROBIOLÓGIA TÁRGYA  ÉS HELYE 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖZÖTT

„a szabad szemmel nem látható élılények, a mikróbák tudománya”
(Pasteur)

Vírusok Prokarióták

(egysejtőek)

BaktBaktéériumok*riumok*
cyanobaktériumok
archeobaktériumok

Eukarióták

(egysejtőek)       (többsejtőek)

algalgáák*k* növények
protozoonokprotozoonok* * áállatok*llatok*
gombgombáák*k*

ORVOSI MIKROBIOLÓGIA

- virológia
- bakteriológia
- mycológia
- parazitológia (protozoon, férgek, rovarok)

*kórokozók
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VÍRUSOK 10-300nm 5 -100 µm

200 µm +BAKTÉRIUMOK  0.3-30 µm

PROTOZOONOK, GOMBÁK

FÉRGEK

A MIKROORGANIZMUSOK MÉRETEI

A MIKROBIOLA MIKROBIOLÓÓGIA RGIA RÖÖVID VID 
TTÖÖRTRTÉÉNETENETE

Antony van LEEUWENHOEK (1632-1723): 

Zöld alga (1674)

Ciliata (1702)

Robert HOOKE (1635-1703): egyszerő lencse alkalmazása

több,mint 500 
„mikroszkópot” készített, 
megfigyeléseirıl beszámolt 
a Royal Society of London-
nak (1693)
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sikerrel vakcinált feketehimlı
ellen  (1798), „vacca”=tehén, 
vakcina

WHO Eradikációs program                        
1977, az utolsó természetes eset 
Szomáliában

JENNER, Edward (1749-1823)

a fertızések mikrobiális teóriájának bevezetése 
elıtt évekkel  rámutatott arra, hogy a gyermek-
ágyi lázat klórmeszes kézmosással meg lehet 
elızni

SEMMELWEIS  Ignác 
„az anyák 
megmentıje”
(1818-1865) 

LISTER, Joseph, 1st Baron Lister (1827-1912)

a mőtıben a sebészeti eszközökre és 
egyenesen a mőtéti területre 
alkalmazott karbolsavval a korábbi  50 
%-os halálozási arányt 12 %-ra sikerült 
csökkentenie
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•molekuláris                                        
krisztallográfia (1847) 

PASTEUR, Louis            
(1822-1895)

• 1885. veszettség elleni oltóanyag kifejlesztése                                                            
(elsı alkalmazása: 1885. július 6) 

•1877-1887: MIKROBIOLÓGIA alapjainak lerakása (Staphylococcusok,  
Streptococcusok és a Pneumococcus kapcsolatának felfedezése a fertızı
betegségekkel)

• pasteurization

• virulens mikroorganizmusok attenuálása,                                                            
oltóanyag kifejlesztése a baromfi  kolera, a                                         
lépfene (1879)  és a sertés orbánc ellen

• fermentáció

• a„spontaneous generation” cáfolata

1876: a lépfene kórokozó képességének 
vizsgálata

KOCH, Robert (1843-1910)

1905. Fiziológiai -Orvosi Nobel Díj

1884: Koch posztulátumok, 

1882: tbc (Koch) bacillus

1881: szilárd táptalaj

1877: egyszerő festés kidolgozása

kolera, vektorok  által 
terjesztett betegségek
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megosztott Orvosi-Fiziológiai Nobel Díj 1908

METCHNIKOFF, Elie (1845-1916)

• a fagocitózis szerepének felfedezıje

ERHLICH, Paul (1854-1915)

• az ellenanyagok  szerepe az immunitásban

• arzén vegyületek bevezetése a szifilisz terápiájába 

• a salvarsan kifejlesztése, a „606. vegyület”

• toxin-antitoxin kutatások

„a kemoterápia atyja”

ROUS, Peyton, Francis (1879-1970)

TMV

IVANOVSZKIJ, Dimitrij

1892: szőrhetı patogén ágens leírása, 
dohánymozaik vírus, a VIROLÓGIAI 
kutatások elindítója

1966. Orvosi-Fiziológiai Nobel Díj

• amerikai patológus, aki elıször vetette fel, hogy 
vírusok tumort okozhatnak (csirkében), és a  tumor 
sejtmentes szőrlettel átvihetı (1910-es évek)

Beijerinch, M. (1899)
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• a lizozim felfedezése                                                              
• penicillin felfedezése  és                                         
antibakteriális hatásának leírása (1929)

FLOREY, Sir Howard Walter (1898-1968)

CHAIN, Ernst Boris (1906-1979)

A penicillin sikeres kivonása, tisztítása                                 
és kristályosítása (1940)

FLEMING, Sir Alexander (1881-1955)

1944.  Orvosi-Fiziológiai Nobel Díj

DOMAGK, Gerhard 
(1895-1964)

• „Red dye” (I.G. Farben)

• Prontosil, az elsı szulfonamid

1939. Fiziológiai-
Orvosi Nobel Díj      
(csak 1947-ben vehette át )

Több mint 50                        
ORVOSI-FIZIOLÓGIAI/  KÉMIAI 

NOBEL DÍJ
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A MIKROBIOLA MIKROBIOLÓÓGIA FGIA Fİİ TERTERÜÜLETEILETEI

ORVOSI/FOGORVOSI/GYORVOSI/FOGORVOSI/GYÓÓGYSZERGYSZERÉÉSZISZI

KKÖÖRNYEZET/RNYEZET/””PUBLIC HEALTHPUBLIC HEALTH””
ÁÁLLATORVOSILLATORVOSI

�������� vad  vad  éés hs hááziziáállatok betegsllatok betegséégeigei

�������� zoonzoonóózisokzisok

NNÖÖVVÉÉNYINYI

IPARIIPARI

�������� gygyóógyszeripar (gygyszeripar (gyóógyszerek, vakcingyszerek, vakcináák)k)

�������� éélelmiszeripar (tejipar, szeszipar, stb.)lelmiszeripar (tejipar, szeszipar, stb.)

�������� fféémipar,mipar,

�������� bbııripar, stb.ripar, stb.

ORVOSI/FOGORVOSI/KLINIKAI ORVOSI/FOGORVOSI/KLINIKAI 
MIKROBIOLMIKROBIOLÓÓGIAGIA

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ mikrobiolmikrobiolóógiai diagngiai diagnóóziszis

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ epidemiolepidemiolóógiagia

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ patogenezispatogenezis

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ terteráápia pia éés  megels  megelıızzééss

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ tudomtudomáányos kutatnyos kutatááss

A KLINIKAI MIKROBIOLA KLINIKAI MIKROBIOLÓÓGIA FONTOSSGIA FONTOSSÁÁGAGA

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ fertfertıızzıı betegsbetegséégek gyakorisgek gyakorisáágaga

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ fertfertıızzıı betegsbetegséégek magas mortalitgek magas mortalitáásasa

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ nozokominozokomiáális fertlis fertıızzéések magas szsek magas száámama

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ polirezisztenspolirezisztens patogpatogééneknek
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KLINIKAI MIKROBIOLKLINIKAI MIKROBIOLÓÓGIA GIA 
FELADATAIFELADATAI

���� izolálás

���� identifikálás

���� antibiotikum érzékenység meghatározás

FOGÁSZATI (FOGORVOSI) 
MIKROBIOLÓGIA

Fertızı betegségek szájüregi tünetei, a szájüreg és a 
fogak megbetegedéseit okozó patogén ágensek  jellemzı, 
e betegségek megelızési, gyógyítási lehetıségei

A MIKROORGANIZMUSOK A MIKROORGANIZMUSOK 
TTÍÍPUSAIPUSAI

CELLULÁRIS SZUBCELLULÁRIS MULTICELLU-
LÁRIS

ALGÁK

SZUBVIRÁLIS 
ÁGENSEK

FÉRGEK

BAKTÉRIUMOK

GOMBÁK 

PROTOZOONOK 

VÍRUSOK
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Számuk 1 g
termıföldben:

baktérium : sok millió
gombaspóra: 1 millió

protozoon: 25.000

Sok ezer mikroorganizmus

• több mint 2000 baktérium

• fertızést okoz: kb. 70

• epidémia-pandémia: 10-15

ÁLTALÁNOS BAKTERIOLÓGIA             
*

A BAKTÉRIUMOK MORFOLÓGIÁJA, 
SZAPORODÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE        

*

A BAKTÉRIUMOK FIZIOLÓGIÁJA         
*

MIKROBIÁLIS GENETIKA
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A BAKTA BAKTÉÉRIUMOKAT MEGHATRIUMOKAT MEGHATÁÁ--
ROZROZÓÓ KRITKRITÉÉRIUMOKRIUMOK

�������� morfolmorfolóógia (mikroszkgia (mikroszkóópos, makroszkpos, makroszkóópos) pos) 

�������� festfestııddééss

�������� spspóórakrakéépzpzééss

�������� antigantigéénszerkezetnszerkezet

�������� biokbiokéémiai  aktivitmiai  aktivitááss

�������� mozgmozgááskskéépesspesséégg

BAKTBAKTÉÉRIUMOK RENDSZERTANA RIUMOK RENDSZERTANA 
(TAXON(TAXONÓÓMIA)MIA)

Rend: - es SPIROCHAETALES 

************                

Család: - aceae

ENTEROBACTERIACEAE         
Genus

Escherichia

Species
species elkülönítı neve:  Escherichia coli 

(E.coli),  „coli bacillus”
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“BESZÉLİ NEVEK”
Morfológia: Staphylococcus aureus, Streptococcus

pyogenes

Biológiai tulajdonság: Haemophilus influenzae

Izolálás: Legionella pneumophila

Betegség: Streptococcus pneumoniae, Klebsiella
pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae

Kutatók: Salmonella typhi, Shigella dysentheriae, 
Pasteurella multocida, Bordetella pertussis, 
Rickettsia prowazekii, Yersinia pestis, 
Brucella abortus, Escherichia coli

BAKTBAKTÉÉRIUMOK MIKROSZKRIUMOK MIKROSZKÓÓPOS POS 
MORFOLMORFOLÓÓGIGIÁÁJAJA

COCCUS : gömb

BACILLUS : pálca                                                             
(görbült pálca: vibrio) 

SPIROCHAETA:                                                               
szabályos spirál                                                               
(merev, flexibilis)
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Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Escherichia coli

Leptospira interrogans

MAKROSZKÓPOS (TELEP-) MORFOLÓGIA

(nagyság, felül- és oldalnézet, felszín, szín, hemolízis)
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telepmorfológia
zsíroldékony pigmentek

vízoldékony pigment
hemolízisek

A BAKTÉRIUM 
(prokaryota)            

SEJT      
SZERKEZETE

DN
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Gram-negatív sejtfal

Gram-pozitív sejtfal

Gram pozitív 
baktérium

NAG: N-acetil-glükózamin

NAM: N-acetil muraminsav

Pentapeptid
szerkezet
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PEPTIDOGLIKPEPTIDOGLIKÁÁN RN RÉÉTEG TEG 
FUNKCIFUNKCIÓÓII

• transzpeptidáció gátlása  (Penicillin)

• immunológiai (megakadályozza, hogy a Gram pozitív baktérium 

ellenanyag és komplement hatására feloldódjon)

• védelmet nyújt a fagocitózis ellen

KKüülslsıı (MEMBR(MEMBRÁÁN) rN) réétegteg
foszfolipidfoszfolipid kettkettııs rs rééteg + teg + globulglobuláárisris protein (40 / 60 %)protein (40 / 60 %)

FUNKCIÓK:

respiráció (enzimek)

táplálkozás (hidrolitikus enzimek)

transzport (táplálék-anyagcsere)

sejtfal szintézis (enzimek)

mezoszóma kialakítás

kemotaxis receptorokkemotaxis receptorok
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TRANSZPORT RENDSZEREK

AKTÍV: nagy affinitású vivıfehérjék, konformációs változások

PASSZÍV DIFFÚZIÓ

FACILITÁLT TRANSZPORT  („ide-oda” mozgó vivıfehérjék)

Extracelluláris folyadék

CITOPLAZMACITOPLAZMA

-- MAGANYAG MAGANYAG ((nukleoidnukleoid),),

-- plazmidokplazmidok,,

-- mezoszmezoszóómama, , 

-- poliamidok,poliamidok,

-- zzáárvrváányok, nyok, 

-- 80% v80% vííz, z, 

-- fehfehéérjrjéék/enzimek, szk/enzimek, széénhidrnhidráát, t, lipideklipidek,           ,           
anorganikus ionokanorganikus ionok
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NUKLEOID ((nincs membrán)

• egyszálú cirkuláris DNS,  ms:3x 109

• egyetlen haploid kromoszóma
• 1-2-4 kópia (1 mm,  baktérium: 1-2  µµµµm) 
• giráz enzim: szuperhélix

GENETIKAI ANYAG

• plazmidok

JJÁÁRULRULÉÉKOS ALKOTKOS ALKOTÓÓRRÉÉSZEKSZEK
ENDOSPENDOSPÓÓRARA

ttáápanyaghipanyaghiáány, ny, 
kköörnyezeti viszonyokrnyezeti viszonyok

Szerepe: rezisztencia,  
diagnózis

sporuláció

Spóra: gömb v. ovális, 
centrális, terminális, 
szabadon)
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extracelluláris polimer
(poliszacharid) réteg

- valódi (makrokapszula): vastag, 

Szerepe: táplálék, 
antigéntulajdonság, antifagocita
hatás, diagnózis

TOK

K. pneumoniae

--mikrokapszula: elektronmikroszkóp,
szerológia (Neufeld-féle
tokduzzadási vagy Quellung 
reakció)

- „slime layer”

S. pneumoniae

negatív festés

S-R variáció

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 1212--30 nm 30 nm áátmtméérrıı, , bazbazáálislis test,                                                    test,                                                    
lyukas, cilinderes szerkezetlyukas, cilinderes szerkezet

Szerepe: mozgásszerv,               
„H” antigén

CSILLÓ (flagellum)

⇒⇒⇒⇒ újra képzıdik (3-6 perc)

Monotrich, amphitrich,    
lophotrich, peritrich

Proteus vulgaris
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⇒⇒⇒⇒ Gram negatív baktériumokban (plazmid
vagy kromoszóma kódolt)

⇒⇒⇒⇒ rövid, vékony, törékeny (átmérı: 2-10 nm)

⇒⇒⇒⇒ sex fimbria:  konjugáció (donor / recipiens)

Szerepe: kolonizáció, virulencia faktor, fágreceptor

FIMBRIA (Pilus)

⇒⇒⇒⇒ adhézió

Neisseria gonorrhoeae

A BAKTA BAKTÉÉRIUMOK FIZIOLRIUMOK FIZIOLÓÓGIGIÁÁJAJA
KETTKETTÉÉOSZTOSZTÓÓDDÁÁS: S: 

1. Kromosz1. Kromoszóóma ma replikreplikáácicióó éés szepars szeparáácicióó

2. A sejt megny2. A sejt megnyúúlláása, sa, szeptumkszeptumkéépzpzııddééss

3. A sejtfal n3. A sejtfal nöövekedvekedéésese

4. A bakt4. A baktéériumsejt kettriumsejt kettééosztosztóóddáása                                                        sa                                                        
((asszimmetrikusasszimmetrikus osztosztóóddáás: s: minisejtminisejt))

NNÖÖVEKEDVEKEDÉÉST BEFOLYST BEFOLYÁÁSOLSOLÓÓ FIZIKAI FIZIKAI 
TTÉÉNYEZNYEZİİK:K:
hhıımméérsrsééklet (10 klet (10 CCoo -- 2020--40 40 CCoo -- 5050--60 60 CCoo) ) 
pH, ozmotikus nyompH, ozmotikus nyomáás,                               s,                               
NaClNaCl tartalom (6%)              tartalom (6%)              

TTÁÁPTALAJOKPTALAJOK
A szaporodA szaporodáás kinetiks kinetikáájaja

S. aureus
E. coli
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A BAKTA BAKTÉÉRIUMOK ENERGIANYERRIUMOK ENERGIANYERÉÉSESE

OBLIGÁT AEROB (respiráció)
MICROAEROPHIL 
FAKULTATÍV ANAEROB (respiráció-fermentáció)
OBLIGÁT ANAEROB (fermentáció)
AEROTOLERÁNS ANAEROB (fermentáció)

OBLIGÁT AEROB (respiráció)
MICROAEROPHIL 
FAKULTATÍV ANAEROB (respiráció-fermentáció)
OBLIGÁT ANAEROB (fermentáció)
AEROTOLERÁNS ANAEROB (fermentáció)

ESSZENCIÁLIS VEGYÜLETEK

H-donor, H-akceptor,energiaforrás, nitrogénforrás, anorganikus 
sók, növekedési faktorok

ESSZENCIÁLIS VEGYÜLETEK

H-donor, H-akceptor,energiaforrás, nitrogénforrás, anorganikus 
sók, növekedési faktorok

FERMENTÁCIÓ
(anaerob degradáció)

RESPIRÁCIÓ
(aerob degradáció)
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A BAKTA BAKTÉÉRIUMOK GENETIKRIUMOK GENETIKÁÁJAJA

MODIFIKMODIFIKÁÁCICIÓÓ

• induktív génmőködés,
• alkalmazkodás,
• fenotípusos változás

• induktív génmőködés,
• alkalmazkodás,
• fenotípusos változás

MUTÁCIÓ: spontán, indukált  (pont-, deléció, génduplikáció, 
inverzió, transzlokáció)

• auxotrof mutáns: dependencia

• fermentációs mutáns

• rezisztens mutáns

• auxotrof mutáns: dependencia

• fermentációs mutáns

• rezisztens mutáns

GÉNÁTVITELI MÓDSZEREK
TRANSZFORMÁCIÓ

TRANSZDUKCIÓ

+

KONJUGÁCIÓ
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TRANSZDUKCITRANSZDUKCIÓÓ (bakteriof(bakteriofáággal)ggal)

KONJUGKONJUGÁÁCICIÓÓ

DONOR (F+)     RECIPIENS (F-)
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Fosszilis ısbaktérium
Marsról származó
meteoritban

VÁLTOZÉKONYSÁG

ADAPTÁCIÓ


