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A víz 

• a víz az élet alapja 

• megfelelő minőségű ivóvíz előállításához 
számos kezelési eljárások sora szükséges 

• mikrobiológiai szempontból legfontosabb 
vízkezelési eljárás: a fertőtlenítés 

• a patogén baktériumok, vírusok, protozoák 
és férgek által okozott egészségügyi 
kockázat jelentősége 



Biofilmek 
• különböző felületeken kialakuló mikroorganizmusokból álló 

biohártya 

• a biofilmekben élő mikrobák sokkal ellenállóak a külső 
hatásokkal, így az antimikrobiális anyagokkal szemben is 

Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek gumi és acél felszíneken növekvő biofilmekről 
Wingender, J. – Flemming, H. International Journal of Hygiene and Health 214 (2011) 417-423 

 

A rezisztencia lehetséges magyarázatai a következők: 

1. biocidek limitált diffúziója a biofilm mátrixon keresztül 

2. biocidek kölcsönhatása a biofilm mátrixxal 

3. enzim közvetített rezisztencia 

4. az anyagcsere szint aktivitása a biofilmen belül 

5. genetikai adaptáció 

6. efflux pumpák 

 
 



Ivóvízrendszerek biofilmjei 

Liu, W. et al.  Water Research 36 (2002) 891–898 

Ivóvízvezeték belsejében kialakult 
biofilmről pásztázó elektron- 
mikroszkópos  felvétel. 



A biofilmek szerepe az ivóvízrendszerekben 
 

Wingender, J. – Flemming, H. International Journal of Hygiene and Health 214 (2011) 417-423 
 



Az ivóvízrendszerek potenciális 
patogén mikrobái 

• Az ivóvizekben előforduló patogén mikrobák lehetnek 
baktériumok, protozoák, vírusok, gombák és férgek. 

• Az ivóvízrendszerekben leggyakrabban előforduló potenciális 
patogén mikrobák: 

1. Mycobacterium-ok 

2. Pseudomonas aeruginosa 

3. Legionella-k 

4. Escherichia coli 

5. Crypptosporidium parvum 

6. Giardia lamblia. 

 



Mycobacterium-ok 

• gyakran előfordulnak 
ivóvízrendszerekben és kórházi 
vízvezetékrendszerekben 

 

 

 

 

•   Gram-pozitív, saválló sejtfalas, pálcika alakú baktériumok 

•   obligát patogének, M. tuberculosis complex (MTC) 

•   potenciális patogének, M. avium complex (MAC) 

•   szaprofita fajok 

Mycobacterium kolóniák  R2A 
táptalajon budapesti klórozott 
ivóvízből. 



Mycobacterium-ok 

• biofilmképzésük 

• protozoákkal való 
kölcsönhatásuk 

• saválló sejtfaluk 

Mycobacterium-ok saválló sejtfalának 
vázlata 

A Mycobacterium-ok antimikrobális szerekkel szembeni 
rezisztenciájának okai: 

60

197  sp.Mycobacterium

135 Methylocella palustris

226

230 Cellvibrio japonicus

Budapesti klórozott ivóvízből származó 
vízminta T-RFLP profilját (AluRI enzim) 
bemutató kromatogram 
 
 



Pseudomonas aeruginosa 

• Gram-negatív, tokot nem képző, egyenes vagy enyhén 
görbült pálcika alakú baktérium 

• ubiquiter szervezet és minimális tápanyagigényű 

•   túlélési módszerei: 

1. biofilmképzés 

2. életképes, de nem 
tenyészthető 
állapotba lépés 
(VBNC) 

Madigen, M. T. (2000): Brock Biology of 
Microorganisms. 

Pseudomonas fajról készült elektron- 
mikroszkópos felvétel 



Legionella-k 
• Gram-negatív, spórátlan, pálcika alakú baktérium. 

• ubiquiter szervezet 

•   túlélési módszerei: 

1. biofilmképzés 

2. VBNC 

3. baktérium-
protozoa 
kölcsönhatás 

Elektronmikroszkópos felvétel L. pneumophila-val 
fertőzött Acanthamoeba polyphaga-ról. 

Molmert, M. et al. Microbes and Infection 6 (2004) 129-139 



A Legionella-k intracelluláris élethez való 
alkalmazkodásból származó előnyei: 

 • védelem a fertőtlenítőszerekkel szemben 

• magasabb virulencia 

• fenotípusos változások eredményeként elenállóbal a 
fertőtlenítőszerekkel szemben 

 

 

 

L. pneumophila által megfertőzött Hartmannella vermifrmis. Az A kép 4 órával ,a B 
kép 12 órával a fertőzés utáni állapotot mutatja. 
Kwaik et al. Molecular Microbiology 30(1998) 689-695 



Escherichia coli 
• Gram-negatív, pálcika alakú, spórát nem képző baktérium 

• koliform baktériumok legismertebb tagja 

• fekális szennyeződések indikátor szervezeteként szolgál 

• veszélytelen típusai az ember normál bélbiótájának tagjai 

•   túlélési módszerek: 

1. biofilmképzés 

2. VBNC 

3. extracelluláris 
polimerek (EPS) 

 Escherichia coli sejtekről készült 
elektronmikroszkópos felvétel. 



Cryptosporidium parvum 

• a C. parvum elsődlegesen emlősök vékonybelében élősködő 
prozotoa 

• oocisztákkal terjed 

• rezisztencia a klórral és monoklóraminnal szemben 

• az ózon, a klór-dioxid, az UV 
sugárzás és egyes szűrési 
eljárások lehetnek hatásosak 
ellene 

•  biofilmek szerepe 

C. Parvum oocisztákról készült 
immunofluoreszcens kép. 
Bitton, G. (2005): Wastewater microbiology. 



Giardia lamblia 
• eukarióta kétsejtmagú ostoros 

egysejtű 

• a parazitának két életszakasza van: 

1. vegeteatív trophozoit alak 

2. ciszta 

• az ózon, a klór-dioxid és az UV sugárzás lehetnek hatásosak 
ellene 

• biofilmek szerepe 

Bitton, G. (2005): Wastewater 
microbiology. 
 

•   ellenálló cisztái révén terjed 
•   nagyfokú rezisztenciát mutat a 
     hagyományos fertőtlenítőszerekkel 
     szemben 

G. lamblia cisztákról készült 
immunofluoreszcens képek 



Összefoglalás 

A mikrobák túlélési mechanizmusai: 

 Biofilmképzés 

 Saválló sejtfal (pl. Mycobaterium-ok) 

 VBNC (pl. P. aeruginosa) 

 Protozoákkal való kölcsönhatás 

(pl. L. pneumophila) 

 Extracelluláris anyagok (pl. E. coli) 

 Oociszták/ciszták (pl. C. parvum, G. lamblia) 

 



 Köszönöm a figyelmet! 


