
Baktériumok tenyésztése 



Koch posztulátumok 

A betegből a kórokozó 
 izolálása 

Izolálás, tenyésztés,  
tápközegben fenntartás 

Kísérleti állatba oltva 
 a betegségre 

 jellemző tünetek kialakulása 

Ezen állatokból a kórokozó 
 ismételt izolálása 





Morfológia 

Makroszkópos morfológia Mikroszkópos morfológia 



Baktériumok makroszkópos jellemzése 

  (Telep: genetikailag homogén populáció) 
  Méret: kb. hány mm.  
  Alak: tűszúrásnyi, kerek, szabálytalan 
  Kiemelkedés: lapos, kiemelkedik, köldökszerű behúzódás 
  Felszín: nyákos, csillogó, matt, durva 
   Szag:  Pl.:  hársfa illat: Pseudomonas aeruginosa 

  fokhagyma szag: Corynebacterium diphteriae 

  beszáradt takony szag: Haemophilus influenzae  
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Telepmorfológia 



Baktériumok anyagcseréje 
Energia nyerés szempontjából: 

Fototrófok – energia a fény hasznosítással 
Kemotrófok – kémiai anyagok közötti redox reakciókat 

használják ATP termelésre 
H+/e- felvevők: (régebben H+  felvevőkről beszéltek csak, de találtak vas ion 

          felvevőket is) 

Organotrófok – szerves anyagokat használnak fel 
Litotrófok – ásványi anyagokat használnak e- és p+ szerzése 

céljából 
C-forrás alapján: 

Heterotrófok – szerves   Paratrófok (pl.: ic.) 
Autotrófok – szervetlen 
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Baktériumok tenyésztése 

Hőmérséklet:        mezofil       30 - 37 oC  !!!  

                                     termofil        > 50  oC 
                                     pszikrofil      < 20 oC 
       Listeria monocytogenes  4 oC – hűtő 

Termus aquaticus baktérium: akár 100 o C  
PCR felhasználás enzimét, (Taq polymeráz) 



Baktériumok tenyésztése 

Táptalaj összetétel: H2O, C, N, ionok, 
nyomelemek (Se, Cu, Zn, Mn), fehérje, vitaminok 
(folsav) 

  a) pH:  optimális 7,2- 7,4 
         Kivétel: Vibrio cholerae  pH: 8-9 
                      Lactobacillus     pH: 5,4 - 6,6 
   b) ionkoncentráció.: mikróbák toleránsak 
          halofil: Staphylococcus aureus  7% NaCl 
                     Vibrio cholerae 



Táptalaj készítés 
Készítéshez:  pepton: aminosav, polipeptid forrás 
                       húskivonat: N, növekedési faktor,szénhidrát 
                       agar-agar: tengeri moszat kivonat                         

szilárdításhoz kell 1,5- 2%-ban, 0,7% félfolyékony 
      nem tápanyagforrás 
      súlyának 100x-t vízmegkötés 
                          95 oC-on  olvad 
                         45oC-on dermed 
(szilárdító anyag lehet még: zselatin, burgonya, gelrite - nincs benne galaktóz ill.     
szerves anyag, szilikagél – vízüveg+kénsav elegye) 

         pH beállítása,  
       Steril  



Táptalajok 



Táptalajok 
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Folyékony 
táptalaj 
(bouillon) Szálas (a) és porított 

(b) agar-agar 

b

Agar-agar táptalajok 

a. folyékony (98°C)        
b. dermedt (40-42°C) 
c. agar lemez                 
d. ferde agar                 
e. magas agar 

a b 

c 

d e 
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Véres agar (5% 
defibrinált vért tartalmaz) 

Csokoládé agar (hővel kezelt 
véres agar) táptalaj 



Baktériumok tenyésztése, 
telepmorfológia 

Mintavétel lépései folyékony táptalajból 1. A kémcső nyitása 
és leégetése, 2. Mintavétel kaccsal, 3. A kémcső szájának 
leégetése és 4. lezárás 

a: lepedék, b: üledék,                                 
c: zavarosodás, d: steril táptalaj 
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Leoltás  

(a) Ferde agar  

(b) Magas agar  

(b) táptalajba  - agarlemezre 

a b c 
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A leoltás lépései szilárd táptalajra (agarlemez Petri csészében) 
a: a leoltás irányát nyíl jelzi. 1. leoltás az eredeti baktériumtenyészetből. 
A további lépések között a kacsot leégetjük.  2. és 3. a kacs egyre 
kevesebb baktériumot vesz fel a szélesztésből.                                                                                                         
b: a leoltás megfelelően izolált telepeket eredményez 
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a b c 

d 

Zsíroldékony pigmentet 
termelő baktériumok                  
(a telepek színesek) 
a. Staphylococcus epidermidis              
b. Staphylococcus epidermidis              
c. Staphylococcus aureus                     
d. Serratia marcescens 
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Vízoldékony pigmentet termelő 
baktérium tenyészete 
(Pseudomonas aeruginosa) 



Baktériumok makroszkópos 
jellemzése: véres agaron 

Beta-hemolízis 
- Teljes hemolízis 
- Baktérium hemolizinje a 
hgb teljesen elbontja. Agar 
szine tűnik elő 

Alfa-hemolízis 
-inkomplett hemolízis 
- Baktérium hemolizinje  
nem bont teljesen. 
(verdoglobin: zöldnek látjuk ) 
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a 

b 

c 

a. tokos baktérium tenyészete 
(Klebsiella pneumoniae)                 
b: csillós baktérium tenyészete 
(Proteus vulgaris)                             
c: “meduzafő” alakú telepek 
(Bacillus cereus) 
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Baktériumok makroszkópos jellemzése: 
eozin-metilin kék táptalajon 



Baktériumok tenyésztése 
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Légzési enzimek 
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Tenyésztési feltételek 
II. Anaerob baktériumok: O2 hiány – fermentáció  

Kémiai módszer 
GasPack 
CO2, H2 fejlesztése, O2 elnyelése 

Fizikai módszer 
Anaerosztát 

Biológiai módszer 
Fortner  technika: aerob és anaerob baktérimokat egyszerre 

tenyésztenek: elhasználja az O2 -t 
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Anaerob tenyésztés táptalajai és 
módszere 
a. rezazurint és dextrózt tartalmazó táptalaj  
b: főtt húst tartalmazó (Holmann) táptalaj 
c: anaerosztát 

a 

b 

c 
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Anaerob tenyésztés (GasPack) 

Petri csésze 

Anaerob indikátor 
(metilénkék) 

Nátrium-bikarbonátot és 
nátrium borohidrátot 
tartalmazó tasak 

Fedél tömítéssel Fedél leszorító 
Palládium katalizátor 
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Tenyésztési feltételek 

III. Microaerophil baktériumok: 
   tenyésztés csökkentett O2, emelt CO2 tartalmú 

atmoszférába                                                                                  
pl.: Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori 

IV. Capnophil baktériumok: tenyésztés növelt CO2 
tartalmú atmoszférába                                                    

              pl.: Neisseria, Haemophilus 



Transzport táptalaj 



Tanszport közeg 

NEM táptalaj 
A vizsgálati anyagban a baktériumok  
 - eredeti állapotában  
 - eredeti csíraszámbeli arányokkal 

Pl.: Stuart, Amies transzport közeg 



A vizsgálati anyag leoltása szilárd 
táptalajra 



Baktériumok növekedési görbéje 
Lag fázis: (adaptációs fázis): baktérium sejt növekszik, 

környezetében lévő szubsztrátokat felhasználja, felkészül 
osztódásra, enzimeket termel 

Log fázis: (exponenciális fázis) idő – sejtszám logaritmusa között 
lineáris összefüggés, sejt szám növekedés,  hasadás 

 (primer metabolitok) – (kemosztát: limitáló tápanyagkomponens) 
generációs idő: két osztódás között eltelt idő  
E. coli 20 perc, Mycobacterium tuberculosis: 20 óra 
Stacioner fázis: tápanyag felhasználásával toxikus anyagok 

halmozódnak fel: baktérium sejtszám növekedés- elhalálozás 
egyensúlyban van, spóra képzés itt indul be 

Sejtek többsége: endogén metabolizmust folytat. Nem osztódik, de 
enzimeket / toxinokat termel (szekunder metabolitok: vitaminok, 
alkaloidok, antibiotikumok)  

Deklinációs fázis: elhalnak sejtek, osztódás minimális, elhalálozás 
jellemző, autolizis (baktériumok önbontása) 
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