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Az előadás célja

1)  Evolúció NEM elvont, nehezen vizsgálható tudomány terület 

2)  Gyakorlati jelentősége is van 

Példa: baktérium antibiotikum rezisztencia



Baktériumok: egysejtű túlélőgépek 



Baktérium  
(1-2 µm)   

Emberi vörös vértest  
(10 µm)   

Vírus (0.01-0.2 µm)   



Baktériumok élete “paradicsomi” körülmények között 



Az evolúció nagyon gyors a baktériumok világában 

Hatalmas egyedszám (10 milliárd) 

Gyors szaporodás (20-30 perc)  

Gyakoriak a DNS -ben bekövetkező 
öröklődő változások (mutációk) 



Baktériumok mindenütt  

Hőforrások (90 C) Mélytengerekben  
(1100-szoros nyomás)  

Antarktisz  
(800 m mélyen) 

Savas kornyezet 
(ph 1-2) 



A világ “legkeményebb” baktériuma (Guiness Rekordok könyve) 

5000 Gray radioaktív sugárzás 

Ember: 1-2 Gray 

Deinococcus radiodurans 



Szervezetünkben 1.5 kg 
baktérium él 

10 -szer több baktérium, mint 
emberi sejt 

Csak a bélben 500 faj 

Forrás: Scientific American	

Mi is baktériumok vagyunk?	



Emberi gének  
(30 000) 

Mi is baktériumok vagyunk?	



1) Segítik emésztést  

2) Befolyásolják az immunválaszt és hormonháztartást 

3) A baktérium flóra egyensúlyának megbomlása betegséghez vezet   
(rák, cukorbetegség, krónikus elhízás, skizofrénia) 

A humán mikrobiom: az emberi szervezetében élő baktériumok 
összesége 



A legveszélyesebb kórokozó baktériumok 



Antibiotikumok:  kórokozó baktériumok ellen alkalmazott kis molekulák 	

penicillin	



Antibiotikum  Alkalmazás kezdete Rezisztencia megjelenése 

Antibiotikumok és az ellenállóképesség	



Staphylococcus aureus 

Fegyverkezési verseny  



Genetikai cserebere - horizontális géntranszfer	



Antibiotikum rezisztencia: globális probléma

25,000 ember hal meg évente Európában bakteriális fertőzés miatt  

1.5 milliárd euró kár 

2050-re a vezető halálokok egyike? 



Új antibiotikumok fejlesztése lelassult 



Túlzott felhasználás  	

500 000  tonna fogyasztás

mezőgazdaság

klinikum



Kínában a tejtermékek fele szennyezett antibiotikummal 



Magyarországon a felhasználás európai viszonylatban is ésszerű 



Az antibiotikum rezisztencia kialakulása vizsgálható a 
laboratóriumban 



Antibiotikum dózis 

baktérium populáció 

100 

1 

Evolúció a laboratóriumban 

10 



Forrás: BBC extra minutes	

Antibiotikum rezisztencia kialakulása 10 nap leforgása alatt



Laboratóriumi robotok	



Az antibiotikum rezisztencia Achilles sarkai	

Forrás: Lazar et al. MSB 2013	



TOB	 AMP	 TOB	 AMP	

Ciklikus antibiotikum kezelés  Antibiotikum kombináció 

Új terápiás lehetőségek?



Az első konkrét alkalmazás (2015) 

Stahylococcus aureus (MRSA) 



Rezisztens baktériumok  Achiless sarkának keresése nem teljesen új gondolat	



A tudomány fejlődése távolról sem egyenletes



A csapat	


