Mikrobamánia

Mikrobák!

A fényképek forrása:
Giantmicrobes, inc., 2008

A mikrobák kb. 3,5 milliárd évvel ezelőtt jelentek meg a Földön.
Több mikroba van, mint amennyi állat és növény együttvéve.
Némelyik mikroba olyan helyeken is képes megélni, ahol egyetlen
más élőlény sem.
Ha nem lennének mikrobák, az emberek sem létezhetnének!
Mikrobák számtalan alakban és méretben léteznek.

(toxikus penész) - Gomba

(hastífusz) - Baktérium

MRSA

(meticillin-rezisztens

a gombák a mikrobák óriásai
a gombák is lehetnek hasznosak és ártalmasak: a
hasznos gombákat (élesztőt) használjuk kenyér,
antibiotikum készítéséhez; az ártalmas gombáktól
penészes lesz a kenyér, és még betegségeket
(pl. lábgombát) is okozhatnak!
Trictophyton mentaphytons

(lábgombásodás) - Gomba

Staphylococcus aureus)

- Baktérium
Streptococcus

(torokfájás) - Baktérium

3: Baktériumok

Mikrobatípusok

1: Gombák
Stachtbotrys chartarum

Salmonella typhi

Baktériumok MINDENHOL vannak, még a
testünkön és testünkben is!
Baktériumok háromféle alakban léteznek; a tudósok
eszerint azonosítják őket:
gömb

(Staphylococcus)

spirál

(Campylobacter)

pálcika

(Lactobacillus)
Staphylococcus aureus

(sebfertőzés) - Baktérium

2: Vírusok
a vírusok paraziták: csak állatok, növények vagy más
mikrobák sejtjeiben képesek életben maradni
az ember számára csak nagyon kevés vírus hasznos,
többségüktől megbetegszünk
(csókbetegség, mononukleózis) - Vírus

Streptococcus pneumoniae

(tüdőgyulladás) - Baktérium

Epstein barr

Saccharomyces cerevisiae

(kenyér- és sörélesztő) - Gomba

Rhinovirus

(megfázás) - Virus

Hasznos mikrobák

Orthomyxovirus

(influenza) - Virus

Ártalmas mikrobák

A legtöbb mikroba hasznos az ember számára, és NEM
okoz betegséget.

Némelyik mikroba ártalmas lehet az ember számára:
betegséget okozhat.

Az általunk belélegzett oxigénmennyiség legalább felét
mikrobák állítják elő.
Mikrobák élnek a növények gyökérzetén és segítenek
nekik felvenni a tápanyagot és a vizet a földből.

Az ártalmas mikrobát patogénnek vagy KÓROKOZÓnak nevezzük.

Mikrobáknak köszönhető, hogy létezik bor, sajt, ecet,
joghurt, csokoládé!

A kórokozók szoros testi érintkezéssel, köhögéssel, tüsszentéssel, továbbá étel, víz
vagy állatokkal való érintkezés útján terjedhetnek.
Azokat a betegségeket, amelyeket emberről emberre terjedő mikrobák okoznak,
fertőző betegségeknek nevezzük.
A kártékony mikrobák azt szeretik, ha te, az otthonod, az iskolád vagy a
környezeted koszos.
A mikrobák nagyon gyorsan szaporodnak. Így akár a szervezetedbe jutó egyetlen
patogén mikroba is megbetegíthet!
Hétköznapi betegségeink jó részét vírusok okozzák, pl. a fülfájást, a megfázást, az
influenzát és a legtöbb köhögést, torokfájást.
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