
www.meetthescientist.hu 1 | 26 

Gácser Attila 
 
Rejtőzködő gyilkosok: 
Patogén gombák 

 
Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és 
Kollégium 
Csongrád, 2016. november 30.  





Gombák 

Több mint 150.000 fajuk ismert 

 feltételezett fajszámuk 5 millió 

A gombák önálló országba tartoznak. Küéönböznek mind a növényektől, mind az 
állatoktól. Eukarióta élőlények. 



Gombák 

Megjelenési formájuk lehet egysejtű vagy fonalas 
(megnyúlt sejtek kapcsolata) 

A gombák országa nagyrészt “rejtett” 
 
 



Érdekes gombák 

Az egyik legnagyobb élőlény a földön egy 
gomba 

 

Washington State, USA  

Armillaria ostoyae 

8.5 km2 

600 tonna 
kb. 2400 éves 
 



“Jó” gombák 

Food Fermentation Antibiotics 



“Rossz” gombák 



A valódi “rossz” gombák 

megközelítőleg  1 milliárd ember szenved 
gombák okozta bőrbetegségben vagy allergiában 

több mint 1 millió ember vakul meg 
gombák okozta keratitiszben évente 

Pneumocystis okozta tüdőgyulladás az 

AIDS betegséggel született 
gyerekek között a vezető halálok 

Több mint 300.000 ember 
szenved invazív Candida 
fertőzésben évente 

több mint 1 millió ember esetén alakul ki 
gombák miatt meningitisz évente  

A gombás megbetegedések több embert ölnek meg 
mint a malária vagy a tuberculozis 



Az utóbbi évek felismerése... 

Mikrobiom 



Mikrobiom és betegségek 

Zitvoge at al 2016, Cell 

asztma 

reuma 

szív és érrendszeri betegségek 

depresszió 

elhízás 

gyulladásos bélbetegség 

diabetesz 



De mit tudunk a velünk együtt élő gombákról 
? 



Albert Einstein College of Medicine, New 
York, USA 

Prof. Joshua D. Nosanchuk 
professzor és dékánhelyettes 



Albert Einstein College of Medicine, New 
York, USA 



Emberi Mycobiom (gomba-mikrobiom) 

Ghannoum, The Scientist 2016, 



Mi a patogenitás ? 

A betegség genezise azaz kiváltása, okozása illetve a kór folyamata . 

A patogén: egy olyan organizmus amely betegséget okoz. 



A „pékélesztő” patogén? 



Látunk-e ezen a képen veszélyes kórokozó forrást? 

Lactobacillus acidophilus 
Barátságos baktérium 

Védelmet biztosít más „barátságtalan” betolakodók 
ellen 

Tejsav, hidrogén peroxid termelés 

Laktáz enzim termelése ~ tejérzékenység 



A gazda-patogén-mikrobiom-betegség paradigma 

Gazda 

Mikrobiom Patogén 

Immunrendszer 

A gazda genetikai 
variabilitása 

Hosszútávú kitettség 
(direkt, indirekt) 

A gazda immun 
“pathway”-ek 
befolyásolása 

A gazda 
immunfolyamatainak 
“kihasználása” pl. 
gyulladás 

“Supra-organizmus” 

Gazda-mikrobiom közösség 
megváltozott metabolikus 
aktivitást eredményez  

Genetikai mikrobiális 
variabilitás, 
mikrobiális gének 

Átmenet kommenzalista és 
patogén állapot között 

Virulencia faktorok, 
rezisztencia fakrtorok 

KÖLCSÖNHATÁSI 
HÁROMSZÖG 



Intracelluláris túlélési stratégiák 

Intracelluláris 
osztódás 

Intracelluláris 
morfológia 

váltás 
“Exocitózis” 

Tóth et al 2014 



Az emberi immunrendszer 



Immunrendszer 

külső “ellenségek”  belső “ellenségek” 

patogén tumoros sejt 



Mikrobiom és tumor 

Zitvoge at al 2016, Cell 



• A mycobiom összetétele 
befolyásolhatja-e a tumoros 
folyamatok lefolyását 
 

• Lehet-e összefüggés a tumor 
progressziója és a mycobiom 
összetétele között? 

 
 
 

 
 

OSCC páciensek „mycobiome” elemzése 

Berkovits és mtsai Springer Plus 2016 
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Prof. Toni Gabaldon 
 
Metagenomikai 
vizsgálatok 

 
 



Kvantitatív metagenom analízis 

mintagyűjt
és 

Szekvenálá
s 

Referencia 
konstrukció 

Gén 
“profilozá

s” 

Bio-
informatik

a 

patients 
samples 

total DNA 

Ion Proton 
100Gb/4 hour 

known genomes 

large sequence data  

Identify relevant 
microbial players    

Build and test prediction 
models 

(1000 Fungal genome project) 



Távlati lehetőségek 

az autoimmun betegségek megelőzése 

hatékonyabb terápiák 

lehetséges megelőzési stratégiák 

az allergia megelőzése 

lehetséges tumorellenes terápiák 
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Köszönöm! 
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