
Egysejtűek



Méretek

Mycetozoa plazmódiumaTöbb cm, akár 1m

Myxobolus (Myxosporidia) legnagyobb plazmódiuma70000 µm

Cycloclypeus carpenteri (foraminifera)63000 µm

Chaos carolinense, Pelomyxa palustris (amőbák)1000-5000 µm

Spirostomum ambiguum, Stentor coeruleus (csillósok)1000-3000 µm

Echinosphaerium eichhorni (napállatka) Difflugia 
pyriformis (házas amőba)

500-1000 µm

sok csillós 100-350 µ

Vahlkampfia avara (Percolozoa)30-50 µm

Nosema bombycis (Microsporidia)15-20 µm

Chromulina pascheri (autotróf ostoros)3-4 µm

Leishmania donovani (haemoflagellata, intracelluláris 
alak emberben)

1-4 µm



Egy ún. „agnosztikus” törzsfa (2001)

opisthokont kl
opisthokont kláádd

Plan
tae

Plan
tae

C
hr

om
al

ve
ol

at
a

C
hr

om
al

ve
ol

at
a

DiscicristataDiscicristata

(részben!)

Cercozoa

Cercozoa



KLOROPLASZTISZ

Eubacteria
Archaebacteria

MITOKONDRIUM

eukarieukarióóttáák kialakulk kialakuláásasa

Euglenozoa
Percolozoa

Metamonada, 
Loukozoa

Cercozoa
Retaria

Glaucophyta

Viridaeplantae Rhodophyta

Miozoa

Ciliophora

Choanozoa

Phalansterea

Lobosa

Mycetozoa

Archamoebae

opisthokontopisthokontáákk
bikontbikontáákk

alveolatalveolatáákk
discicristatdiscicristatáákk

anterokontanterokontáákk

chromalveolatchromalveolatáákk

AA Regnum: Protozoa
parafiletikus!!!parafiletikus!!!

Laterális transzferrel 
plasztiszhoz jutottak: 
Euglenozoa: zöldalga, 
Miozoa: vörösmoszat 
másodlagos 
szimbiogenezisével.

Heterokonta
Haptophyta

Cryptophyta

Cavalier-Smith 2003 után



Adl & al. 2005





Érvényesnek tekintett nagy kládok (Adl et al., 2005)

OpisthokontaOpisthokonta
Animalia, Fungi, Choanoflagellata, Mesomycetozoa

AmoebozoaAmoebozoa
hagyományos értelemben vett csupasz amőbák, nyálkagombák, sok házas amőba, 
néhány amöboflagelláta, számos mitokondrium nélküli faj

ExcavataExcavata
Oxymonadida, Parabasalia, Diplomonadida, Jakobida, számos heterotróf ostoros 
(„incertae sedis”), valószínűleg: Euglenozoa és Heterolobosea

RhizariaRhizaria
Foraminifera a legtöbb hagyományos Radiolaria, Cercozoa (filopodiumos 
amöboflagelláták, házas amőbák, egyes ostorosok)

ArchaeplastidaArchaeplastida
Glaucophyta, Rhodophyceae, Chlorophyceae, Plantae

ChromalveolataChromalveolata
Alveolata (Ciliata, Dinoflagellata, Apicomplexa)
Stramenopilea (Phaeophyceae, Bacillariophyceae, sok zoospórás gomba, Opalinata 
stb.), Haptophyta, Cryptophyceae



Opisthokonta

AnimaliaAnimalia,

FungiFungi, 

Choanoflagellata, 

Mesomycetozoa

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Nuclearia_sp_Nikko.jpg


Egysejtűek (protista) a különböző regnumokban
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regnum: Protozoa – egysejtűek

parafiletikus! (a  különböző eukarióta kládokban találni monofiletikus 
egysejtű csoportokat)

unikont klád: elsődlegesen egy ostoruk van

opisthokonták: ostor a sejt posterior végén ered

opisthokont klád tagjai: 

phylum: Choanozoa – galléros ostorosok

regnum: Animalia – állatok

regnum: Fungi – gombák

anterokonták: ostor a sejt anterior végén ered

anterokont klád tagjai: a többi eukarióta (apomorf bélyeg!)

regnum: Animalia – állatok
(subregnum: Myxozoa)
Törzs: Myxosporidia

regnum: Fungi – gombák
Törzs: Microsporidia

RENDSZER:



Myxosporidia - nyálkaspórások

Szöveti paraziták, heteroterm 
gerincesekben élnek (ondóhólyag, 
kötőszövet, izom), 

halastavakban komoly károkat okozhatnak

életciklus során előfordul gazdaváltás

rRNS gén törzsfákon az állatok között 
csoportosul:

csalántokokra emlékeztető spóra

mitokondriális kriszták nem jellemezhetők 
egységesen

magasfokú differenciáltság: egy generatív, 
3 vegetatív sejttípus: Animalia



Myxosporidia fejlődése
• nem teljesen ismert (spóraképződés egyes mozzanatai)
• a spóra a gazdaszervezetbe bekerül, ott plazmódiumot képez, amely 

plazmotómiával v. bimbózással szaporodik, tumorokat képezve
• a mozgásképes plazmódiumban generatív sejtmagok a körülöttük levő

citoplazmával egyedi sejtekké különülnek,
• páronként egyik sejt bekebelezi a másikat (pansporoblast)
• külső sejt: perycyta, belső: sporogén sejt;
• a perycyta-ból lesz a spóra külső védőburka
• a sporogén sejt többször osztódik: létrejön két pikkelyképző (valvogén) 

és két sarki tok képző sejt, 1-2 sporoblaszt
• a sporoblaszt meiózissal osztódik, 
• haploid, amöboid sporoplazma
• a sporoplazma védőburkát a valvogén sejtek hozzák létre
• a sarki tok képző sejtekben kialakul a poláris fonalat tartalmazó sarki 

tok
• pl. Myxobolus bramae, 

Myxosporidia - nyálkaspórások



egy Myxozoa fejlődésmenete

hal és vízi Oligochaeta gazdákban

myxospóra … és … triactinospóra

(in: Rácz, Székely, Molnár 2004)



Myxobolus intimus plazmódiuma a kopoltyúlemezeken 
(a, b), myxospórák (bodorka: Rutilus rutilus)

(in: Rácz, Székely, Molnár 2004)



Buddenbrockia plumatellae – egy féreg külsejű Myxozoa

Filogenetikai hovatartozása 
sokáig rejtély volt

Édesvízi mohaállat-telepekben 
él (egyik gazda pl. a nálunk is 
gyakori Plumatella fungosa)

• négy hosszanti lefutású izomköteg

• nincs bélcsatorna

• nincs központi idegrendszer



Myxozoa evolúció:

Regresszív fejlődés eredményeként leegyszerűsödött 
Metazoa szervezetek

Plazmodiális (számos halparazita) v. féregszerű alak 
(Buddenbrockia)

Legközelebbi rokonok:

csalánozók

Recens csalánozók között akad példa hasonló
leegyszerűsödött testfelépítésre, ikra-parazita életmód 
következtében:

pl. Polypodium hydriforme



Myxozoa 
filogenetikai 
helyzete

csalánozók

Morfológiai és 18S rRNS 
génszekvencia alapján

18S rRNS 
génszekvencia alapján



Polypodium hydriforme:

Édesvízi parazita csalánozó, 

kecsegealakúak és sokúszós csuka-alakúak ikráiban

Korábbi vélekedés: egyetlen faj, amely kivételes irányban evolvált

Ma: egy kihalt osztály képviselője,

közeli rokonai a Myxosporidiák

Filogenetikai és morfológiai 

bizonyítékok



Polypodium hydriforme feltételezett fejlődésmenete



Microsporidia - kisspórások
nincs:   bonyolult endomembrán 
rendszerek (kevés ER), ostor, valódi 
Golgi-készülék (<3 ciszterna), 
mitokondrium;

riboszóma alegységek kisebbek az 
eukariótáknál szokásosnál (70S: 16S és 
23S alegységek);

intracelluláris paraziták

nagyon kis méret: 

1-20 µm



Szemcsekórban szenvedő
selyemhernyó

humán patogén Microsporidia: 

Enterocytozoon spp., Encephalitozoon spp., Septata spp., Pleistophora
sp., Nosema spp. között

Humán microsporidiosis: különféle klinikai manifesztációk (intesztinális, 
pulmonáris, okuláris, muszkuláris és renális)

HIV+: Enterocytozoon bieneusi: krónikus hasmenés 

Kezelés: albendazole 

http://www.doae.go.th/pest/cpv/bic33.jpg


Opportunista protozoonok immunhiányos emberben:

• ártalmatlan protozoonokkal történnő fertőződés                   
pl. Acanthamoeba spp.

• enyhe lefolyású protozoon-fertőzések súlyosak, akár 
letálisak lehetnek

pl. bélben élő spórás egysejtűek (Coccidiomorpha: 
Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora)

toxoplazmás enkefalitisz (Toxoplasma gondii)

Leishmania infantum: bőrtüneteket okoz, de ebben az esetben 
zsigeri tünetek



Microsporidia fejlődése
• spóra bekerül élelemmel a gazdába, a bélcsatornában megduzzad a sarki test és a 

posterosoma (vacuola), 
• a sarki fonal kinyomul és becsapódik a bélhámsejtbe (extrúziós készülék!)
• a sporoplazma a sarki fonal által formált csövön behatol a bélhámsejtbe
• morfogenezis során meronttá alakul,
• egymást követő osztódások (skizogónia, merogónia),
• a gazdasejt anyagcseréje megnő, hogy a parazita fokozott fehérjeigényét kielégítse
• meront: intranukleáris mitózis, sporoblasztok keletkeznek
• sporoblasztokból spórák képződnek, faecessel v. a gazda elhullása után a külvilágba 

jutnak
• a gazdán belüli terjedés módja még ismeretlen
• vannak gazdaváltó fajok
• gyakorlati jelentőség: korábban: rovarokban és kisemlősökben volt ismeretes 

(selyemhernyó: szemcsekór (pébrine): Nosema bombycis, méh gyomorvész: N. apis),
• újabban: opportunista humán kórokozók  
• létezik egysejtűben élő parazita is (pl. üregi élősködőkben - Gregarina)

Microsporidia - kisspórások



Microsporidia - kisspórások

spóra eukarióta sejtbe bemélyedő poláris fonallal, a csövön át hatol be a fertőző
sporoplazma a gazdasejtbe



Microsporidia - kisspórások

Encephalitozoon intestinalis

in vitro tenyészet

Encephalitozoon intestinalis

Piros nyíl:a parazitofór vakuolum 

Fekete nyíl: érett spórák



Microsporidia - kisspórások

Ürülékmintában található Enterocytozoon bieneusi (piros 
nyíl: élesztő, fekete nyíl: spórák, sárga nyíl: vakuolizált 
spóra)



Microsporidia - kisspórások

Érett Microsporidia spóra 
ultrastruktúrája

Pt - Feltekeredett sarki fonál
Ex - Exospóra
En - Endospóra
Pv - Posterior vakuolum



Regnum: Protozoa: parafiletikus! A különböző eukarióta kládokban 
találni monofiletikus egysejtű csoportokat.

unikont klád: elsődlegesen egy ostoruk van

opisthokonták: ostor a sejt posterior végén ered

opisthokont klád tagjai: 

phylum: Choanozoa – galléros ostorosok

regnum: Animalia – állatok

regnum: Fungi – gombák

anterokonták: ostor a sejt anterior végén ered

anterokont klád tagjai: a többi eukarióta (apomorf bélyeg!)

Törzs: Choanozoa – galléros-ostorosok

RENDSZER:

színtelen ostorosok; 
egyetlen ostor; 
20-50 mikroboholyból kialakult gallér veszi 
körül; 
mitokondriumban lapos, nem lemezes kriszták; 
lorica-típusú kovaváz (Acanthoecidae) (tengeriek 
v. brakkvíziek); 

kovaváz nélküliek (édesvíziek); 
helytülők vagy szabadon 
úsznak; 
kis csoport, >100 faj; 
különféle víztípusokban;
világszerte; 



Törzs: Choanozoa – galléros-ostorosok

ostorostor

vvíízzááramlramlááss

ttááplpláálléékk

gallgalléérr

Codosiga botrytis

• Evolúciós jelentőség: az  a soksejtűség kialakulása feltételezhetően 
kolónia-képző ősi galléros-ostorosokhoz tartozó ősöknél történt meg.

• Rokonság Animalia-val: morfológiai és molekuláris biológiai adatok is 
alátámasztják.

• Szűrögető életmód, baktériumban gazdag vizekben élnek, helytülők.
• Ha leválnak az alzatról, a hátrafelé álló ostorral úsznak, akárcsak az 

állati spermiumok (opisthokontopisthokont jellegűek).



Törzs: Choanozoa – galléros-ostorosok

Codosiga telep

Salpingoeca sp.

galléros ostorosok 
fluoreszkáló festékkel 

kezelve



Törzs: Choanozoa – galléros-ostorosok

Proterospongia haeckeli
telepes; már James-Clark (1868) 
számára feltűnt a hasonlóság a 
gallérosostorosok és a szivacsok 
galléros ostoros sejtjei között; 
feltételezték, hogy az állatok 
kialakulása ~szerű ősökből 
történt;

kovavázasok: alapvetően 
tengerben, de édesvízben is 
kimutatták már őket Diplotheca costata 

tengeri faj kovaváza



Törzs: Amoebozoa

subphylum: Lobosa

subphylum: Conosa

Mycetozoa

Archamoebae

RENDSZER:



Amoebozoa
szoliter vagy aggregációt képző amőbák nem eruptív típusú állábakkal,
gyakran vékony, másodlagos állábakkal, mitokondriumban tubuláris kriszták, 

ill. néha m. hiányzik, némelyeknél állandó vagy időleges undulipodia

subphylumsubphylum: Lobosa: Lobosa
csupasz és házas amőbák lobopodiumokkal

Amoeba proteus, Mayorella spp., Difflugia spp., Acanthamoeba spp.
subphylumsubphylum: : ConosaConosa

ha van alapi test, akkor egy mikrotubulusokból álló tölcsérszerű képlet veszi körül, 
amelynek kiszélesedő része körülöleli a sejtmagot

• infraphylum: Archamoebae

• infraphylum: Mycetozoa - nyálkagombák
Dyctiostelium Dyctiostelium -- aggregaggregáácicióó sorsoráán n pszeudoplazmpszeudoplazmóódiumotdiumot kkéépezpez

nincs mitokondrium, van mitoszóma
Mastigamoeba, Entamoeba, Pelomyxa

Physarum Physarum -- valvalóódi di plazmplazmóódiumot diumot kkéépez (pez (fontosfontos kkíísséérleti alany: sejtszintrleti alany: sejtszintűű
mozgmozgáásjelenssjelenséégek,gek, amamööboidboid mozgmozgáás kutats kutatáása)sa)



Amoebozoa

Bayesian phylogeny of Amoebozoa inferred from SSU rRNA gene sequences using the GTR+G+I model of evolution.



Lobosea
Tubulina:



Lobosea
Acanthopodina:

Acanthamoebidae család (Acanthamoeba és Balamuthia spp.)

acanthopodium

citoplazmában MTOC

duplafalú ciszta, csillag alakú endocisztával

Conopodina:

dactylopodia: ujj-alakú, hyalin sub-pseudopodiumok

Korotnevella stella



Lobosea
Vannellina:
Legyezőformájú kúszó alak, nincs elkülönülő álláb, 
kúszás közben mintha a sejthártya tovagördülő
mozgást végezne

Conosea

vagy előfordul náluk ostor, vagy amöboflagellaták
+ néhány taxon: Phalansterium (telepes ostoros), Multicilia

néhány csupasz amőba (Gephyramoeba, Filamoeba) 



Conosea
Archamoebae

Pelobiontida (Mastigamoeba, Mastigella, Pelomyxa)

Entamoebidae
A mitokondrium elvesztése egy alkalommal következett be (bizonyíték: 18S SSU rRNS és 
tubulin törzsfák), mitoszóma jelenléte

Mycetozoa

Protostelia 

Myxogastria 
Van termőtest, egyeseknél elemelkedik az alzattól egy nyélen 

Komplex életmenet

Protostelida: pseudoplasmodium

Myxogastria: valódi plasmodium

Monofiletikus csoport: elongációs faktor 1α gén szekvencia

alapján valószínűsíthető

Hemitrichia calyculata

Physarum penetrale

http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Image:Jeu_05-3363_f2.gif
http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Image:Hemi2.4.jpg


Amoeba proteus



Polychaos fasciculatum



Saccamoeba stagnicola Page, 1974



Vannella simplex (Wohlfarth-Bottermann, 1960)



Smirnov, Goodkov, Protistology 1, 20-29 (1999)

Csupasz amőbák 
morfológiai típusai



Smirnov, Goodkov, Protistology 1, 20-29 (1999)



Amoebozoa
Csupasz amőbák

Flamella sp. Mayorella sp.Paraflabellula sp.

Mayorella
lebegő és kúszó alak

Amoeba proteus

Vannella lebegő alak



Amoebozoa Házas amőbák
Homokszemekből vagy 
fehérjéből, vagy a vízben oldott 
kovasavból előállított lemezekből
jellemző formájú egynyílású
vázakat készítenek maguknak. 



Amoebozoa

lobopodiumok

ház

sejt

Arcella gibbosa

egy bárkaállatka élő példánya



Amoebozoa

Házas amőbák

Difflugia spp. Difflugia spp. --
zomzomááncncáállatkllatkáákk

Cochliopodium

zoochlorellák

fehérje granulumok

Centropyxis



házas amőbák: Testacealobosia

Pseudochlamys (Microchlamys) patella Cochliopodium actinophorum, C. bilimbosum

• ház szerves anyagból, 

• összefüggő

• vagy parányi 
lemezkékből

• nincs szabályos 
körvonalú
pseudostoma

Microcorycia flava 

a házas amőbák („Testacea”) polifiletikus csoport, legalább két eltérő
törzsfejlődési vonalat testesítenek meg



Arcella rotundata
Arcella excavata

Arcella dentata

Arcella hemisphaerica

Arcella vázrészlet: 
alapanyag: fehérje 
granulumok

Arcella crenulata Arcella vulgaris Arcella gibbosa



Arcella megastoma

Arcella discoides Arcella polypora



Centropyxis discoides Centropyxis spinosa

• a ház szerves 
pszeudokitin 
alapanyagába több-
kevesebb idegen test 
(xenosoma, 
homokszemcsék, 
kovamoszatvázak) 
rakódhat

Centropyxis aculeata



Centropyxis 
marsupiformis obesa

Centropyxis 
marsupiformis

Centropyxis 
constricta

Centropyxis 
delicatula



Difflugia I.

• a legfajgazda-
gabb genus

• a fajok 
elkülönítése 
nagyon 
bizonytalan 
alapokon állD. limnetica D. gramen

Difflugia elegans D. amphoralis Difflugia bicruris

A bentoszban az üledék-víz határfelület fontos benépesítői közé tartoznak a Difflugia fajok, 
szigorúan aerob élőlények! Házukat homokszemekből, kovamoszatvázakból készítik



Difflugia II.

Difflugia corona

zoochlorellák

Ha nyár végére megfogyatkozik az üledékfelszínen az 
oldott oxigén, zoochlorellákat vehetnek fel a 
citoplazmába

Difflugia lacustris



Nebela spp.

Pontigulasia incisa

• ház alapanyaga: 
elfogyasztott Filosea 
házak elemeiLesquereusia 

modesta

• egyéb, 
homokszemcs
ékből építkező
genusok



Amoebozoa

Acanthamoeba fajok
A. castellani, A. culbertsoni stb.:

előfordulás: világszerte, talajban, vízben;

bár szabadonélő bakterivor, alkalom adtán az 
ún. invazív A. fajok behatolnak az állati 
szervezetbe

egérben, patkányban, majmokban és
emberben: az orrnyálkahártya mentén felhatol
az agyba és ott halálos kimenetelű
granulómás amőbás enkefalitiszt (= 
acanthamoebiasis) okoz; 

humán fertőzés fiataloknál, elsősorban úszás
során történik, természetes vizekben meleg
nyári napokon; 

ciszta: ráncos külső réteg, vastag, de kerek
belső réteg, 1 v. 2 pórussal, megbízható
azonosítás: molekuláris genetikai vizsgálat 
alapján 



• Első humán Acanthamoebás granulómás 
enkefalitisz  (GAME): 1972

• Első humán Acanthamoebás keratitisz felismerése: 
1974

• Azóta: növekvő jelentőség: 

• Egyre több kontaktlencse használó, 

• Egyre több immunhiányos állapotban levő ember

• (1. immunszupresszióval járó terápiák során 

• 2. diabetesz, 3. HIV fertőzöttek)

• A GAME eseteket rendszerint nem ismerik fel, →
nincsenek adatok!



Amoebozoa
Acanthamoeba castellani

granulómás enkefalitiszt 
okozó Acanthamoeba 
castellani cisztája emberi 
agyszövetben

Acanthamoeba által okozott keratitisz emberi 
szaruhártyán; kontaktlencse tárolófolyadékában 
az amőba kiválóan tenyészik!



Amoebozoa
Pelomyxa palustris

o Tavasszal a cisztából kétmagvú amőbák kelnek ki, 
o majd osztódnak és a sejtmagvak száma megnő, 
o endoszimbionta baktériumok kerülnek a citoplazmába, 
o a sejt hosszúkás ovális alakú lesz,
o a hátulsó ún. uroidális pólusán rövid ostorokat visel,
o később legömbölyödik, 
o a baktériumok a sejtmagvak köré csoportosulnak, 
o az amőba fragmentálódik és vagy cisztát képez, vagy 

folytatja 

Max. 3 mm

Anaerob vagy mikroaerofil 
élőhelyeken

Sok sejtmagja van

A citoplazmában 10um-es 
glikogén granulumok 

Nincs mitokondrium

Nincsenek diktioszómák (Golgi-
készülék)

Szimbionta baktériumok 



Amoebozoa

Pelomyxa palustris
Endoszimbionta baktériumok: 

három féle:
nagy, hengeralakú
hosszúkás pálcika
metanogén

ostorait csak 15 éve fedezték fel!

kariomasztigont rendszer: az alapi test egy kúp alakú mikrotubulus köteggel 
kapcsolódik a sejtmaghoz



Ostoros amőbák

Szabadonélők, anoxikus ill. mikroaerob környezetben (iszap)

Van mitoszóma

Mastigamoeba fajok

Mitoszóma: mitokondrium származék, 

kettős membránnal borított parányi hólyagok, 

ATP termelés nincs, 

Van:

fehérje-importáló apparátus, amely felismeri az  N-terminális 
szignál-peptideket, 

a bejuttatott fehérjék refoldingja dajkafehérjékkel

vas-kén komplex bioszintézise



Entamoeba histolytica – vérhas amőba

bekebelezett vörösvértestek ciszta és trofozoita

Amoebozoa



ciszta, 4 sejtmag

trofozoit, 1 sejtmag

non-invazív alak a bélben

bélpanaszokat okozó alak

invazív alak megtelepedési 
helyei a szervezetben

Fertőző alak
Diagnosztizálható alak

Érett ciszta

trofozoit

Entamoeba histolytica – vérhas amőbaAmoebozoa



EntamoebidaeEntamoebidae
– állati bélparaziták, 
– szimbionták, kommenzalisták; 
– nemek megállapítása a sejtmag festődése, struktúrája alapján;
– legtöbb faj cisztát képez, amely a faecessel ürül;
– fertőzés fekális szennyeződés következtében ivóvízzel, élelemmel;
– fajok elkülönítése magfestés és a ciszták alapján; 
EntamoebaEntamoeba colicoli::
• 20-35 µm,
• emberi bélcsatornában, nem patogén; 
• gyakran összetévesztik az E. histolyticaval; 
• lassú mozgású baktériumfaló;
• nagy sejtmagvú, (sejtmag: a karioszóma nem központi helyzetű, nagy
különálló kromatinrögöket tartalmaz);
• a ciszta nyolcmagvú;
• az aktív sejt elülső végén nincs áttetsző citoplazma front;
• mozgása lassabb, mint E. histolyticaé; 
• gyakori; 

Amoebozoa



Amoebozoa
EntamoebaEntamoeba gingivalisgingivalis::

• 10-30 µm;

• emberi szájüregben, különösen a gennyes íngyulladásos fogak tövénél, 
ahol fogkő képződik (emberszabású majmokból is kimutatták); 

• a fogkő mentén lehatolnak az íny és a fog közé, leukocitékat fogyasztanak, 
feloldják a fogcementet, amely a fogat a fogmederben rögzíti;

• minél több fogkő képződik a fogfelszínen lefelé, annál közelebb kerülnek
a baktériumok és az amőbák a gyökérhez, ahogy a cement oldódik, a fog 
kilazul és kieshet;

• a gennyes ínygyulladás a felnőtt fogveszteségek kb. 50%-áért felelős; 
intenzív szájápolással elkerülhető;



Entamoeba histolyticaEntamoeba histolytica:
• amőbás hasmenés (amőbás vérhas), amőbás kolitisz és májtályog;
• évente 34-50 mió humán fertőzés, évi 40-100 ezer halálozás világszerte;
• 1993-ban újradefiniálták a fajt, biokémiai, immunológiai  és genetikai alapon: két, 
morfológiailag megkülönböztethetetlen, de genetikailag eltérő faj létezik : E. histolytica: az 
invazív intesztinális és extraintesztinális amőbiázis okozója és E. dispar, nem patogén 
intesztinális egysejtű;
• E. histolytica diagnosztizálása: 1. E. histolytica antigén kimutatása ELISA-val (enzyme-
linked immunosorbent assay) (leggyorsabb!) 2. PCR segítségével DNS felszaporítása, 3. 
székletből izoenzim vizsgálat;
• az amőbiázis elleni vakcina kifejlesztése folyamatban van;
• az E. histolytica fertőzöttek kb. 10%-ában alakul ki invazív reakció;
• a májtályogok kialakulása 5-50-szer kevesebb, mint a hasmenéses tünet;
• E. histolytica fertőzés világszerte előfordul, a mortalitás Közép- és Dél-Amerikában, 
Afrikában, Indiában és Bangladeshben a legnagyobb (a 6 évnél fiatalabb gyermekek 
halálozásáért nagy arányban felelős, ötéves korra 50%-nál is több gyerek szeropozitív a ~ 
antigénre);
• a lázállatkák (Plasmodium spp.) után másodikként az Entamoeba histolytica felelős a 
legtöbb protozoon okozta halálozásért

Amoebozoa
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