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ÁLLATI JELLEGŰ 
EGYSEJTŰEK

A kikülönült  sejtmaggal  rendelkező (eukarióta)  egysejtű  szervezeteket  valamikor  a 
Protista-nak  nevezett  csoportba  sorolták.  Bár  a  Protista  jelenleg  inkább  egy 
gyűjtőfogalomként  használható,  a  mai  napig  az  egysejtű  lényekkel  foglalkozó 
tudományterületet  protisztológiának,  a  vele  foglalkozó  szakembereket  pedig 
protisztológusoknak nevezik.

ÁLLATI EGYSEJTŰEK ORSZÁGA

Regnum Protozoa

Állati jellegekkel (mozgásképesség, heterotróf táplálkozási mód, ingerelhetőség stb.) 
rendelkező egysejtűek. Több mint 45000 heterotróf faj ismert világszerte, s ezek igen jelentős 
része  (kb.  8-10000  faj)  állatokban  élősködik.  Mozgásra  és  táplálékszerzésre  állábakat 
(pseudopodium),  ostorokat  (flagellum)  vagy  ún.  csillókat  (cilia)  használnak.  Hetero-  és 
autotróf szervezetek egyaránt tartoznak ebbe a csoportba.

Osztályozásuk nagyon változatos, szinte lehetetlen két megegyező osztályozást taglaló 
szakkönyvre bukkanni, mivel a molekuláris vizsgálatok és a ultrastruktúrák elemzése révén 
születő újabb eredmények különböző, egymástól több-kevesebb mértékben eltérő elméleteket 
szülnek.  Bár  a  rendszerezésben  nincs  összhang,  de  abban  már  többé-kevésbé  minden 
szakember egyetért, hogy az állati egysejtűek feltehetően polifiletikus csoport, éppen emiatt 
javallottabb  a  nagyobb  csoportok  önálló  törzsekként  való  kezelése,  mint  egy  bonyolult, 
feltehetően valós filogenetikai kapcsolatokat nem tükröző, elsősorban külső hasonlóságokra 
alapozó hierarchikus rendszerezés használata. E könyv keretében  is a didaktikusabb, azaz 
egyszerűbb rendszer (1.  szövegdoboz)  tárgyalását  választottuk.  A törzscsoportok kategória 
jelen esetben nem taxonómiai szintet jelképez, csupán bizonyos nagyobb ismérvek alapján 
(pl.  mozgásszervecskék  jellege)  csoportosítja  a  törzseket,  mintegy  áttekinthetőbbé, 
tanulhatóbbá téve a rendszert.



1. szövegdoboz
Az állati egysejtűek osztályozása:

Állati egysejtűek országa (Regnum Protozoa)
Ostorosok törzscsoportja (Mastigophora / Flagellata)

I. Szemes ostorosok törzse (Phylum Euglenozoa)
II. Páncélos ostorosok törzse (Phylum Dinozoa)
III. Parabazália törzs (Phylum Parabasalea)

a.) Kinetoplasztida rend (Ordo Kinetoplastida)
b.) Diplomonadida rend (Ordo Diplomonadida)
c.) Rengetegostorosok rendje (Ordo Hypermastigida)
d.) Lábasostorosok rendje (Ordo Rhyzomastigida)

IV. Galléros ostorosok törzse (Phylum Choanozoa)
V. Gyöngyállatkák törzse (Phylum Opalinata)

Állábasok törzscsoportja (Sarcodina)
VI. Gyökérlábúak törzse (Phylum Rhizopoda)

Lebenyes állábúak osztálya (Classis Lobosea)
1. Csupaszamőbák alosztálya (Subclassis Gymnamoebia)
2. Héjjas lebenyeslábúak alosztálya (Subclassis Testacealobosia)

VII. Likacsoshéjúak tözse (Phylum Foraminifera)
Tengelysugaras állábúak törzscsoportja (Actinopoda)

VIII. Napállatkák törzse (Phylum Heliozoa)
IX. Sugárállatkák törzse (Phylum Radiozoa)

Spórások törzscsoportja (Sporozoa)
X. Spórások törzse (Phylum Apicomplexa)

a.) Tagolt spórások vagy üregi élősködők rendje (Ordo Gregarinida)
b.) Sejtélősködők rendje (Ordo Coccidia)

Csillósok törzscsoportja (Ciliophora)
XI. Kétféle magvúak törzse (Phylum Ciliophora)

1. Csillósok osztálya (Classis Ciliata)
1.1. Egyforma csillósok alosztálya (Subclassis Holotricha)
1.2. Örvényszervesek alosztálya (Subclassis Spirotricha)
1.3. Csillókoszorúsok alosztálya (Subclassis Peritricha)
2. Szívókások osztálya (Classis Suctoria)

Ostorosok törzscsoportja (Mastigophora vagy. Flagellata)

Mozgásszerveik ostorok (legtöbb négy), testméretük általában alig haladja meg az 50 
µm-t.  Határozott  testalakkal  rendelkeznek,  sejttestük  pellikulával  (proteinalapú  vastagabb 
réteg)  rendelkezik.  Ha  több  sejtmagvuk  van,  ezek  morfológiailag  és  funkcionálisan  is 
általában egyformák. Ivartalan szaporodásuk általában hosszanti osztódás, de egyes fajoknál 
ivaros szaporodás (itt összeolvadás = kopuláció) is megfigyelhető.

I. SZEMES OSTOROSOK TÖRZSE 
Phylum Euglonozoa

Többnyire  ovális  vagy orsó alakú,  0,05-1 mm nagyságú egysejtűek.  Egy vagy két 
ostoruk egy ún. ostorzacskó (rezervoir vagy  ampulla) mélyéről ered a test elején, ennek az 
üregnek a szűk nyílása a garat nevet viseli. Az ostorzacskóhoz egy piros szemfolt (stigma) 
tapad, feltételezhetően fényreceptorként hatása van az ostor működésére. A fény intenzitása és 
iránya lehet az inger. Ugyanitt található a lüktető vakuóla, melynek gyűjtőhólyagját számos 
apróbb lüktető űröcske veszi körül. A lüktető vakuóla tartalmát rendszeresen az ostorzacskóba 



üríti.  A  citoplazmában  színtestecskék  (cromatophora)  találhatók,  amelyek  feltehetően 
endoszimbionta  eredetűek.  Táplálkozásuk  főként  autotróf,  esetenként  mixotróf,  csak 
kivételesen  heterotróf.  Keményítőszerű  asszimilációs  termékeik  a  citoplazmában  található 
színtelen ún. paramilonszemcsék.

Általában  hosszanti  osztódással  szaporodnak  ivartalanul,  egyes  fajaik  ivarosan 
összeolvadással is szaporodnak.

Legtöbb  fajuk  édesvízben  él,  tavak,  folyók  üledékében,  pocsolyákban  gyakoriak. 
Színük  általában  zöld,  de  vannak  piros,  vagy  színtelen  fajok  is.  Egyes  fajaik  nagyobb 
mennyiségben csoportosulva a hófelszínen ún. színes havat hoznak létre magashegységekben. 
Világszerte  hozzávetőlegesen  1600,  Romániában  körülbelül  230  fajuk  ismert.  Elsőként 
Antony van Leeuwenhoek írt le egy ide tartozó egysejtűt, 1674-es leírása alapján azonosítani 
lehet, hogy egy Euglena fajról volt szó.

Akár  a  zöld szemesostoros (Euglena viridis EHRENBERG 1830)  is  lehetett  a 
Leeuwenhoek által látott faj. E faj orsó alakú, megnyúlt testű, 0,05-0,1 mm nagyságú, csupán 
egyetlen, klorofill tartalmú zöldszíntestecskével (kloroplasztis) rendelkezik. A színtestecske 
sugárirányú  nyúlványainak  köszönhetően  jellegzetes  csillagalakú,  felületes  szemlélőnek 
valójában több különálló színtestecskeként jelenik meg. A zöldostoros sejt elöl lekerekített, 
hátul  kihegyezett,  a  testet  borító  pellicula határozott  sejtalakot  kölcsönöz.  Az ostorzacskó 
mélyéből, az alapi testecskéből (corpus basale) ered egy hosszú ostor (flagellum), emellett 
egy  rövid  második  ostor  is  található,  ennek  a  vége  hozzátapad  a  hosszú  ostorhoz.  Az 
ostorzacskó mellett egy nagy lüktető vakuóla található, melyet apró űröcskék vesznek körül. 
A  piros  színű  fényérzékeny  szemfolt  szintén  az  ostorzacskóhoz  tapad.  A  test  hátsó 
harmadában található a nagy gömbded sejtmag (nucleus). A citoplazmában a színtestecske 
mellett számos apró, színtelen paramilonszemcse található.

Ostora  segítségével  változtatja  helyét,  előrehaladás  közben  hossztengelye  körül 
forgómozgást végez. Az ostor finom, vékonyfonalú oldalirányú kinövésekkel (mastigonaema) 
rendelkezik,  az  ostorhullám  az  ostor  alapjától  indul,  ami  egyébként  a  testet  tolná,  ám  a 
kinövések jelenlétének köszönhetően a sejt mégis az ostor irányába mozdul el, s így az ostor 
vontatóként működik. Másodpercenként körülbelül huszonötöt csap az ostorral.

Bomló szerves anyagokat tartalmazó pocsolyákban, vizesárkokban él, gyakran annyira 
elszaporodva, hogy zöld színt kölcsönöz a víznek. A víz egysejtű lények tömeges jelenléte 
következtében  akár  el  is  színeződhet,  ún.  vízvirágzás  jöhet  létre.  A  zöldostoros  autotróf 
táplálkozás  mellett  képes  heterotróf  táplálkozásra  is.  Kedvezőtlen  körülmények  között 
betokozódik, ostorát elveszti, majd alakját féregszerűen változtatva fokozatosan gömb alakot 
vesz fel, és ellenálló burkot (cysta) választ ki maga körül.

A hozzá mindenben nagyon hasonlító, valamennyire gyakoribb rokonfajától, a karcsú 
szemes  ostorostól  (Euglena  gracilis  KLEBS,  1883)  a  színtestecskék  száma  és  alakja 
különbözteti meg. A karcsú szemes ostorosnál több, rendezetlenül elhelyezkedő színtestecskét 
találunk.

II. PÁNCÉLOS OSTOROSOK TÖRZSE

Phylum Dinozoa

A sejtet általában cellulózpáncél, ritkábban kocsonyás burok borítja. A cellulózpáncél 
lapjai közvetlenül a sejthártya alatt helyezkednek el. Felületükön tipikus esetben két árok fut, 
egyik ekvatoriálisan (cingulum),  míg a másik rá merőlegesen,  hosszanti  irányban (sulcus). 



Mindkettőben  pillás  ostor  található:  a  hátrafelé  irányuló  hosszanti,  és  az  ekvatoriális 
barázdában elhelyezkedő harántirányú ostor. A hosszanti ostor esetében a hullám az alapnál 
képződik,  a  sejtet  tolja  az ostor.  A rövidebb harántirányú  ostor  oldalirányú  kinövésekkel, 
pillákkal rendelkezik, s ez esetben is a hullám az alapnál képződik. A sejtek mozgása jobbra 
vagy  balra  forduló  csavarmenetben  történik.  A  külső  citoplazmarétegben  extruszómák 
találhatók.  Színtestecskékkel  is  rendelkezhetnek.  Heterotróf  és  autotróf  fajok  egyaránt 
tartoznak ide.

Hosszanti  osztódással  szaporodnak  ivartalanul,  míg  egyes  fajaik  ivarosan 
összeolvadással is szaporodhatnak.

Általában barna színűek, s az előző csoporthoz hasonlóan vízvirágzást is okozhatnak. 
A világon mintegy 4500 különböző fajt írtak le, melyek több mint fele fosszilis. Nagy részük 
tengeri, édesvízi fajaik többsége a Ceratium és a Peridinium nemekbe tartozik. Romániában 
körülbelül 123 recens tengeri és édesvízi faj ismert.

A  világító ostoros (Noctiluca miliaris SURIRAY,  1816)  színtestecskékkel  nem 
rendelkező,  0,2-1,5  mm  nagyságú  (leggyakrabban  0,3-0,6  mm)  átmérőjű,  gömbded  testű 
egysejtű. Cellulózpáncélt nem találunk e fajnál. A sejttest kocsonyás alapanyagába ágyazott 
központi  plazma tartalmazza a sejtmagot.  A sejtben vékony, hálózatos struktúra figyelhető 
meg. Ingerek hatására az egysejtű zöldeskék fényt bocsájt ki. A test felületén található az ún. 
orális mélyedés (infundibulum),  amelyben két ostor helyezkedik el: egy kis méretű és egy 
hosszú,  szalag  alakú,  harántirányban  sávozott  ostor.  Ez  utóbbi  tapogatóként  működik, 
elsősorban  táplálékszerzésre  használja.  Ennek  megfelelően  az  egysejtű  lassan  mozog, 
percenként 2-4 csapást végez. Lebegő, ún. planktonikus életmódot folytat.

Sajátos módon fényképzésre is képes, s a biolumineszcenciát általában a vízmozgás 
idézi  elő.  Tömeges  megjelenése esetén,  a tenger  felszíne rózsaszínű-szürkés lesz,  a  sejtek 
csoportosulva nyálkás masszát képeznek, amely akár 30 cm vastag is lehet. Ilyen esetekben 
akár  a  beálló  éjszakai  sötétség  is  kiválthatja  a  biolumineszcenciát.  A  Föld  különböző 
tengereiben tömegesen fordul elő, a Fekete-tengerben is gyakori nyár kezdetétől ősz végéig.

Cellulózpáncéllal  rendelkező faj  a  fecskemoszat (Ceratium hirundinella DUJARDIN, 
1841).  Viszonylag  nagy termetű  (0,1-0,4  mm)  és  sajátos  ,  szigonyra  emlékeztető  alakkal 
rendelkezik.  A  sejt  eleje  elkeskenyedő,  hátsó  részének  három  különböző  hosszúságú 
szarvszerű  nyúlványa  fecskefarkra  emlékeztet,  erről  kapta  nevét.  Ezek  a  lebegtetést 
szolgálják. A sejtpáncélt középen kettéosztja egy ostorral rendelkező harántirányú csatorna 
(cingulum),  a  hosszanti  ostor  a  sulcusban  nyúlik  hátrafele.  Sajátos  sejtszervecskéje  a 
pedunculus,  egy  hosszan  kinyújtható  képlet.  Ez  a  haránt-  és  hosszanti  irányú  csatornák 
találkozásánál  levő  garatból  nyújtható  ki,  és  táplálékszerzésre  alkalmas.  Zöld 
színtestecskékkel  rendelkezik. Ivartalan  osztódással  való  szaporodás  mellett  ivarosan  is 
szaporodhat.

Gyakori  édesvízi faj, állóvizekben él,  gyakran barna színű vízvirágzásokat okozhat. 
Szarvszerű  nyúlványai  szezonális  változást  mutatnak,  hosszuk  a  víz  hőmérsékletének 
függvényében változik: meleg vízben hosszabbak, hidegebb vízben rövidebbek. Kedvezőtlen 
körülmények között betokozódik, s így rendkívül ellenálló, 6,5 évig is életképes maradhat.

III. PARABAZÁLIA TÖRZS

Phylum Parabasalea



Nem rendelkeznek színtestecskékkel, kifejezetten heterotróf módon táplálkoznak. Az 
ostor  alapi  részének  közelében  gyakran  egy  sajátos  mitokondrium,  ún.  kinetoplaszt  vagy 
parabazális testecske található. Többnyire egyedül élők. Szabadonélő, szimbionta és parazita 
fajok egyaránt  ismertek.  Osztályozásuk  során  a  test  alakját,  az  ostorok  számát  és  alakját, 
valamint egyéb sejtszervecskék szerkezetét veszik figyelembe.

A  KINETOPLASZTIDA rend  (Ordo Kinetoplastida)  képviselői  nevüket  egy  jellegzetes 
mitokondriumról, a kinetoplasztról kapták. A parabazális testecskének is nevezett képlet az 
ostor alapi testecskéje (corpus basale) közelében helyezkedik el a sejttestben. Többnyire egy 
vagy két ostoruk van, gyakran hullámzó hártyával (membrana undulans) is rendelkeznek, ami 
az ostor és a sejttest között alakul ki. Szabadonélők vagy élősködők. Két nagy és közismert 
csoportjuk  a  szabadonélő  Bodonidák  és  a  parazita  Trypanosomatidák.  A  Bodo fajok  két 
ostorral  rendelkeznek,  nagyon  elterjedtek,  szinte  mindenféle  élőhelyen  megtalálhatóak, 
számos fajuk szennyvizekben is előfordul (pl. Bodo putrinus (STOKES) LEMMERMANN, 1914).

A Trypanosomatidák vagy fúró ostorosok egy ostorral rendelkeznek, és a parazitált 
gazdaszervezetek  jellegének  függvényében  különféle  megjelenési  formákat  ölthetnek 
magukra.  Ezek  közül  csupán  a  legfontosabbakat  soroljuk  fel.  Az  amastigota alak  rövid 
ostorkezdeménnyel rendelkezik, ovális alakú, a kinetoplaszt a sejtmag előtt található. Ez az 
alak intracellulárisan parazitál a gerinces gazdaszervezetben. A promastigota alak ostora jól 
fejlett,  de nem rendelkezik hullámzó hártyával,  a kinetoplaszt  a sejttest elején található az 
alapi  testecske  közelében,  a  sejtmag  előtt.  Gerinctelenekben  extracellulárisan  élősködik. 
Szintén  gerinctelenekben  található  extracellulárisan  az  epimastigota alak,  melynek  rövid 
ostora hullámzóhártyával kötődik a sejttesthez. Az ostor a test elején ered, a kinetoplaszt a 
sejtmag előtt található. A csoport névadója a trypomastigota alak elnyúlt, hosszú, ostora a test 
végén  ered,  itt  található  a  kinetoplaszt  is  a  sejtmag  mögött.  Az  ostort  hosszú,  jól  fejlett 
hullámzóhártya köti a testhez, csak a vége szabad a test elején. Gerincesek vérében élősködik 
extracellulárisan. Ritkábban előforduló forma a choanomastigota alak, melynél az ostor körül 
egy  nagy  ostorzacskó  alakul  ki.  Régebben  ugyanazon  faj  különböző  formáit  is  külön 
fajokként írták le. Növényekben és állatokban egyaránt fellelhetőek.

Az  egyik  legveszélyesebb  betegséget,  az  álomkórt  okozza  az  álomkórostoros 
(Trypanosoma brucei gambiense DUTTON, 1902). Forde és Dutton azonosították az álomkór 
okozójaként  1901-ben Közép-Afrikában,  Ugandában.  Az ember  vérében  trypanomastigota 
alakban  található,  a  gerinctelenek  bélcsatornájában  a  másik  három  alak  (amastigota,  
promastigota,  epimastigota)  alakban fordulhat  elő.  Hosszúkás,  spirálisan  csavarodott  teste 
elöl  kihegyezett,  hátul  lekerekített.  A sejtmag a sejt közepén található.  Az ostorhullám az 
ostor csúcsán keletkezik, s az egysejtű az ostor irányába mozdul el.

Az  ember  vérében  elszaporodva  a  szervezetet  ellenanyagok  képzésére  serkenti, 
melyek hatására csökken ugyan az élősködők száma, de rezisztens változatok fennmaradása 
révén újra elszaporodik.  Ez a folyamat  többször ismétlődik periodikusan,  egy-két  hetente. 
Kezdeti stádiumban fejfájás, láz, általános gyengeség,  megmagyarázhatatlan eufória, alvási 
zavarok jelentkezhetnek. Az élősködők a vérből fokozatosan behatolnak a nyirokrendszerbe, 
és két-három hónap alatt eljuthatnak az agy körüli térbe. Ebben a stádiumban a beteg már 
menthetetlen,  a  lázrohamokat  leküzdhetetlen  apátia  váltja  fel,  a  beteg többnyire  alszik,  és 
végül bekövetkezik a halál. Lefutása viszonylag lassú, akár két-három év is lehet. A betegség 
korai felismerése és megfelelő kezelése azonban teljes gyógyulást eredményezhet. Terjesztője 
a  cecelégy  (Glossina  palpalis [ROBINEAU-DESVOIDY,  1830]),  így  az  egyik  leghatékonyabb 
védekezés  ennek a  légynek  az  irtása.  A légy bélcsatornájában  ivarosan  is  szaporodik,  itt 
promastigota alakban fordul elő. Majd a légy nyálmirigyébe hatol, ahol  epimastigota alakot 



ölt magára. Mivel az emberben csupán az ivartalan szaporodási szakasz fordul elő, ezért az 
ember  a  köztes gazda  és  az  ivaros  szaporodásnak  helyt  adó  cecelégy  a  végleges  gazda. 
Elsősorban Nyugat-Afrikában elterjedt.

Közép- és Kelet-Afrikában előforduló, gyorsabb lefutású (néhány hónap) betegséget 
okozó  testvéralfajával  (T.  b.  rhodesiense [STEPHENS &  FANTHAM,  1910])  együtt  több  mint 
500000 embert betegítenek meg évente, és körülbelül 55 millió ember él fertőzött régiókban. 
Elsősorban  rurális  betegségként  tartják  számon.  Ez  utóbbi  alfajt  egy  másik  cecelégyfaj 
(Glossina morsitans WESTWOOD, 1851) terjeszti.

Amerikai  testvérfaja  a  Trypanosoma  cruzi CHAGAS,  1909 a  Chagas-kórt  terjeszti, 
amely  az  Egyesült  Államoktól  Dél-Amerika  déli  csücskéig  kisebb-nagyobb  mértékben 
mindenhol megtalálható.  Több mint 14 millió ember fertőzőtt  e kórokozóval. Vektora egy 
rablópoloska (Triatoma infestans [KLUG, 1834]), amely a beteg ember vérét szívva fertőződik, 
majd újabb embereket az ürülékével fertőz vérszívás közben. Az ürülékben található fertőző 
formák a vérszívás nyomán kialakult seben vagy más bőrfelületi sérüléseken keresztül jutnak 
be.  Újabban  kimutatták,  hogy  ellenőrizetlen  vérátömlesztéssel  is  terjed.  Gyakran 
szívbántalmakat okoz, a halál akár infarktus nyomán is beállhat.

Rokonfajuk, a Trypanosoma equiperdum (DOFLEIN, 1901) a lovak vérében élősködik, 
s  a  lovak  tenyészbénaság  nevű  betegségét  okozza.  Az  ivarszerveken  keresztül  terjed,  de 
istállólegyek is terjesztik. Elsősorban a Földközi-tenger térségében fordul elő.

Egy másik nem képviselője a szintén emberi élősködő Leishmania donovani LAVERAN 
& MESNIL, 1903, melynek ovális teste nagyon kicsi (2-4 mikrométer), így a gazda egyetlen 
sejtjében akár 200 példányban is található. Többnyire amastigota vagy promastigota alakban 
fordul elő. A sejt közepén a sejtmag van, ez előtt a kinetoplaszt és az ostor kezdeménye. A 
fekete betegséget (Kala-Azar vagy Durn-Durn láz) okozza, a betegség nevét a bőr jellegzetes 
sötét  színű  elváltozásáról  kapta.  A  lép  megnagyobbodásával  jár,  a  leukociták  számának 
csökkenésével,  valamint  szabálytalanul  visszatérő  lázrohamokkal.  Megfelelő  kezelés 
hiányában halálos. Terjesztői a lepkeszúnyogok (Phlebotomus) nemébe tartozó apró, óvilági 
vérszívó  rovarok,  míg  Dél-Amerikában  egy másik  szúnyogfaj  (Lutzomyia  chagasi [COSTA 
LIMA,  1941])  terjeszti.  Az  emberben  intracellulárisan  amastigota alakban  található,  a 
szúnyogok bélcsatornájában azonban extracellulárisan promastigota alakban fordul elő.

Elsősorban a Földközi-tenger medencéjében elterjedt, de Ázsia trópusi és szubtrópusi 
régióiban,  illetve  szórványosan  Afrikában  és  Dél-Amerikában  is  előfordul.  Románia  déli 
határvidékén is észlelték már. A mediterráneumban azonban főleg a kutyákat és a rágcsálókat 
betegíti meg, az ember csak véletlenszerűen fertőződik. Közeli rokona, a Leishmania tropica 
(WRIGHT, 1903) a keleti kelevény nevű betegséget okozza a Közel-Kelettől Indiáig (más néven 
aleppói, bagdadi vagy delhi fekély), ezt is lepkeszúnyogok terjesztik. Ez az egysejtű a beteg 
bőrén, főleg az arcon és a végtagokon okoz fekélyes daganatokat.

A DIPLOMONADIDA rendbe (Ordo Diplomonadida) sorolható egysejtűeknek négy vagy 
nyolc ostoruk van. Az ostorok párosával fordulnak elő egy-egy barázdában. Jellegzetessége 
az  ide  tartozó  szervezeteknek,  hogy  több  sejtalkotó  párosan  található  a  sejtben.  Nagyon 
gyakori emberi élősködő a néha tévesen epeféregnek nevezett sárkányképű vagy körteképű 
ostoros vagy lamblia (Giardia [= Lamblia] intestinalis STILES, 1915). Nevéhez illően körte 
alakú, 0,01-0,02 mm-es sejttesttel rendelkezik, főbb sejtszervei párosával vannak jelen, két 
sejtmagja  és  négy  pár  ostora  van.  Jellegzetes  az  alakja,  egyik  oldala  lapított,  ezt 
konvencionálisan hasoldalnak hívjuk, míg domború oldalát hátoldalnak. Hasoldalán kétcsúcsú 
tapadókorongszerű  mélyedés  is  van,  ennek  segítségével  az  ember  patkóbelében  a 
bélhámsejtekre  tapad.  Nagyon  elszaporodva  a  máj  epeútjaiban  is  előfordulhat,  ennek 



köszönhetően  nevezik  tévesen  epeféregnek.  Hasmenéses  megbetegedést  okozhat,  ennek 
tünetei: eperenyheség, hasmenés, kiütések, krónikus fejfájás, stb. Majmokban és disznókban 
is előfordulhat. Romániában az egyik leggyakoribb emberparazita, elsősorban gyermekeknél 
van jelen. Több osztódás után ellenálló cisztákat képez, melyek szabadba kikerülve szél és víz 
útján terjedhetnek.

A RENGETEGOSTOROSOK rendjének (Ordo Hypermastigida) képviselői általában négynél 
több, néha nagyon sok ostorral rendelkeznek, s a hullámzó hártya is előfordulhat. A sejttest 
belsejében  mikrotubulusokból  létrejövő  szilárd  vagy  rugalmas  tengelypálcika  (axostyl) 
található.  Az ostorok alapi  testecskéje  és  a  sejtmag között  jól  fejlett  parabazális  készülék 
található (a kinetoplasztnak felel meg).

Szimbionta szervezetek, a termeszek és csótányok bélcsatornájában élnek, úgy tartják, 
hogy közvetlenül vagy közvetve (a testükben élő baktériumok révén) fontos szerepük van a 
cellulóz lebontásában.

Jellegzetes fajuk a Lophomonas blattarum STEIN, 1860 egy kerekded alakú, egyik 
végén kihegyesedő, másik végén szélesen lekerekedő szimbionta rengetegostoros. Számtalan 
ostora egyetlen ostorcsokrot képez a test végén. Vékony tengelypálcikával rendelkezik, amely 
merev és végignyúlik a sejtben. Csótányokban él.

Rokona a Spirotrichonympha bispira CLEVELAND, 1938 szintén szimbionta, 
termeszekben él. Megnyúlt alakja van, hátsó része szélesen lekerekedő, elülső vége csúcsba 
futó. Számtalan ostora spirálvonal mentén helyezkedve beborítja teljes mértékben a sejtet. Az 
ostorok alapi testecskéi és a parabazális készülékek duplaspirált képeznek a sejttesten belül. 
Az axostyl vaskos, az egész sejttesten végignyúlik. A sejtmag a test első felében található.

Sajátos  csoportot  képez  a  LÁBASOSTOROSOK rendje  (Ordo Rhyzomastigida).  Mivel  a 
pellicula fejletlen,  így  állábakat  képezhetnek.  Ugyanakkor  egy  vagy  több  ostorral  is 
rendelkeznek.  Parabazális  testecskéjük  hiányzik.  Többségük édesvízi.  Jellegzetes  fajuk  az 
érdes lábasostoros (Mastigamoeba aspera SCHULTZE, 1875), melynek egy viszonylag rövid 
ostora és számos sertézett állába van, amelyek hosszúak és vékonyak. Az ostorhullám az ostor 
csúcsáról indul, az ostor húzza a sejtet. A sejtmembrán felületén finom serték és megtapadt 
homokszemcsék vannak. Egy sejtmaggal és két lüktető űröcskével rendelkezik. Mérete eléri a 
0,2 mm-t. Édesvízi, állóvizek iszapjában él.

IV. GALLÉROS OSTOROSOK TÖRZSE

Phylum Choanozoa CAVALIER-SMITH, 1989

Nevüket  a testpólusról  eredő egyetlen  ostort  körülvevő gallérszerű plazmahártyáról 
kapták. A gallér (collarc) boholyszerű elemei csak elektronmikroszkóppal láthatók. Az ostor 
által keltett vízáramlás a gallér felületére sodorja a táplálékszemcséket, melyek továbbjutnak a 
hártya  és  a  sejttest  határáig,  s  bekerülnek  a  sejtplazmába.  Tojásdad  testüket  hosszabb-
rövidebb nyél  rögzítheti  az aljzathoz.  Tengeriek és édesvíziek egyaránt  lehetnek,  akárcsak 
telepesek  és  magányosak.  Újabban  egyes  szakemberek  az  Állatok  országába  (Regnum 
Animalia)  sorolják  őket  egyes  kezdetleges  állati  csoportokkal  való  rokonságukat 
hangsúlyozva (szivacsok, űrbelűek), de erről még nincs teljes egyetértés szakmai berkekben. 
Didaktikai  szempontokat  követve  mi  az  állati  jellegű  egysejtűek  keretében  tárgyaljuk  e 
törzset. Világszerte kb. 150 fajuk ismert.



Édesvizeinkben gyakori telepes faj a  fürtös ostoros (Codosiga botrytis KENT,  1880). 
Telepei 8-20 mikrométer nagyságú, galléros sejtekből állnak, amelyek hosszú, olykor elágazó 
közös  nyélre  tapadnak,  rövid  másodrangú  nyeleikkel.  Az  ostor  mozgása  által  keltett 
vízáramlás a táplálékdarabkát a gallér külső felületére sodorja, majd a táplálék lefelé csúszik, 
és a sejttest,  valamint  a  sejttesttől  kissé elálló  nyálkaburok közé kerül.  A táplálékdarabka 
ezután  rögzül,  és  a  sejt  alsó  részén  bekerül  a  citoplazmába.  Elsősorban  baktériumokkal 
táplálkozik.

V. GYÖNGYÁLLATKÁK TÖRZSE

Phylum Opalinata WENYON, 1926

Egész  testüket  csillók  borítják,  két  vagy  több  egyforma  sejtmaggal  rendelkeznek. 
Fajaik jelentős része kizárólag belső szimbionta, ennek megfelelően sejtszájuk, emésztő- és 
lüktető űröcskéjük nincsen. Az osztódás hosszanti irányban az ostorsorokkal párhuzamosan 
történik,  de  bizonyos  fejlődési  szakaszban  harántosan  is  történhet.  Ivaros  szaporodásuk 
összeolvadás. Kétéltűek és hüllők utóbelében élnek. Világszerte kb. 400 fajuk ismert, ennek 
mintegy negyede endoszimbionta. A galléros ostorosokhoz hasonlóan e csoport taxonómiai 
helye  és filogenetikai viszonyai  is vitatottak.  Egyesek a többek között  az egysejtű  algákat 
tartalmazó  országba  (Regnum  Chromista)  sorolják,  de  mivel  efelől  sincs  egyetértés,  így 
didaktikai szempontból tanácsosabb egyelőre az állati jellegű egysejtűek között tárgyalni e 
törzset.

Névadó  fajuk  a  közönséges  gyöngyállatka  (Opalina ranarum [EHRENBERG,  1831]), 
melynek nagyobb  példányai  a  0,3  mm-es  nagyságot  is  elérhetik.  Ovális  testét  mindenhol 
csillószerű ostorok borítják. A citoplazma két rétegre, a vékony exoplazmára és a szemcsés, 
számos  egyforma,  gömbded  sejtmagot  tartalmazó  endoplazmára  oszlik.  A  Rana nembe 
tartozó békák (zöldbékák, barnabékák), valamint az unkák (Bombina spp.), a varangyok (Bufo 
spp.) és egyes gőték (Triturus spp.) végbelében él.

Szaporodása  során  nemzedékváltakozás  figyelhető  meg.  Nyáron  ferde  osztódással, 
ivartalanul  szaporodik.  Tavasszal  (a  békák peterakásával  egyidőben)  többszöri  osztódással 
apró, kevés sejtmagvú és kevés ostorú egyedeket hoz létre, melyek betokozódnak (3-6 magjuk 
van)  és  kikerülnek  a  szabadba.  Miután  a  békalárvák  elnyelik  a  cisztákat,  mikro-  és 
makrogaméták keletkeznek belőlük, ezek egyesüléséből pedig zigóták jönnek létre. A zigóta 
újfent betokozódik és kijut a vízbe, majd fejlettebb békalárvák nyelik el, melyek végbelében 
kifejlődik a  soksejtmagvú gyöngyállatka,  vagy újrakezdődhet  az előző szaporodási  ciklus. 
Feltételezések szerint a gazdaállat hormonszint változása indítja be, és tartja ellenőrzése alatt 
a békák szaporodási periódusában zajló gyors, egymás utáni osztódást.
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Állábas egysejtűek törzscsoportja (Sarcodina)

A pellicula hiányzik, alakjuk ennek megfelelően testük alakja állandóan változik, és 
állábak  (pseudopodium)  képzésére  válik  alkalmassá.  Az  állábak  széles  lebenyes  alakúak 
(lobopodium,  lamellipodium),  vékonyak,  fonalszerűek  (filopodium),  esetleg 
hajszálgyökérszerű,  elágazó,  hálózatos  struktúrát  létrehozó  állábak  (rhizo- vagy 
reticulopodium)  is  lehetnek.  Egyes  fejlődési  alakjuknál  ostor  is  megjelenhet.  Kül-  és 
belplazmájuk  jól  elkülönül,  sejtszájuk  nincs,  lüktető  űröcskével  csak  az  édesvíziek 
rendelkeznek.  Ivartalan  szaporodásuk  kettéosztódás  vagy  sokszoros  osztódás,  ivaros 
szaporodásuk összeolvadás.  Kizárólag heterotróf szervezetek. Ma már egyre több bizonyíték 
(elsősorban molekuláris) támasztja alá e csoport polifiletikus eredetét, illetve az állábképzés 
konvergens evolúció nyomán való kifejlődését. Szabadonélők és paraziták (pl. vérhasamőba – 
Entamoeba  histolytica SCHAUDINN, 1903,  a  trópusi  vérhas  okozója)  egyaránt  akadnak 
közöttük.

VI. GYÖKÉRLÁBÚAK TÖRZSE

Phylum Rhizopoda VON SIEBOLD, 1845

Állábaik lebenyes (lobopodium, lamellipodium) vagy fonalas (filopodium) jellegűek. 
Hozzávetőlegesen 5000 ismert fajuk van.

Általunk  tárgyalt  egyetlen  osztályuk  a  LEBENYES ÁLLÁBÚAK (Classis Lobosea). 
Jellemzőjük, hogy állábaik lebeny (lobopodium) vagy fonal (filopodium) alakúak. Többségük 
szabadon él, de ismeretesek élősködő fajok is. Két alosztályuk a csupaszamőbák és a héjas 
lebenyeslábúak.

A  CSUPASZAMŐBÁK alosztályába  (Subclassis Gymnamoebia)  tartozó  lényeknek váza, 
héja  vagy  háza  nincs.  A  fajok  többsége  vízi,  de  számos  talajlakót  is  találunk  közöttük, 
valamint parazitákat is. 

A csupaszamőbák közé tartozik egyike a tanórákon leggyakrabban emlegetett egysejtű 
lényeknek:  az óriásamőba (Amoeba proteus LEIDY,  1879 =  Chaos chaos  LINNAEUS,  1758). 
Hossza 0,2-0,5 mm között változik, teste színtelen, átlátszó. Több, lebeny alakú állába van. 
Átlátszó  külplazmája  (ektoplazma)  vékony  réteget  képez  a  test  felületén,  az  állábakban 
fejlettebb, mint a test többi részén. A belplazma (endoplazma) szemcsés szerkezetű, ebben 
található a gömbded sejtmag, egy lüktető űröcske, valamint több emésztő űröcske.

Helyváltoztatásuk kezdetén a sejttest egy vagy több oldalán kitüremkedő, lebenyszerű 
állábak  jelennek  meg.  Ezekbe  plazma  áramlik,  majd  a  sejtmag  és  a  lüktető  űröcske  is 
fokozatosan  nagyobbodó  állábba  jut.  A  menetiránnyal  ellenkező  végén  ugyanakkor 
visszahúzódnak  az  állábak.  Az  egysejtű  állandó  alakváltoztatásának  megfelelően  a  görög 
amoeba szó változást jelent, régi magyar nevük is ennek megfelelően változóállatka.

Egyszerű  kettéosztódással,  csak  ivartalanul  szaporodik.  Állábaival  moszatokat, 
baktériumokat  és  más  egysejtűeket  kebelez  be.  Az  amőba  ezzel  a  módszerrel  hosszabb 
moszatszálakat  is  fogyaszt,  valósággal  felcsavarja  azokat.  A  táplálékdarabok  körül 
emésztőűröcskék alakulnak ki, ezekben zajlik a felhasználható szerves anyagok emésztése. 
Az emésztőűröcskékből végül kilökődik az emészthetetlen anyag. Az édesvizek iszapjának 
lakója. Dús növényzetű, baktériumokban gazdag állóvizek iszapos talaján él. 

Hasonló  élőhelyen  él  kisebb  rokona  a  sugaras amőba (Astramoeba  radiosa 
EHRENBERG,  1930),  amelynek  állábai  sugaras  helyzetűek,  vékonyak  és  kihegyezettek. 

9
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Pocsolyavizekben  gyakori  kisebb  testvérfaja,  a  0,05  mm-es  csigaamőba (Amoeba limax 
DUJARDIN,  1841),  amelynek  általában  csak  egy  széles  állába  van.  Egy  sejtmaggal  és  egy 
lüktető űröcskével rendelkezik.

A  fenti  csoporttal  ellentétben  a  HÉJAS LEBENYESLÁBÚAK alosztálya  (Subclassis 
Testacealobosia)  olyan  egysejtűeket  tartalmaz,  amelyek  egykamrás  héjjal  vagy  házzal 
rendelkeznek, s ez a képlet szerves anyagból (pseudokitin) épül fel, melybe homokszemcsék 
vagy más idegen részecskék is beépülhetnek. A ház egyetlen nyílásán lebeny vagy fonál alakú 
állábak nyúlnak ki. Osztódással szaporodnak, azoknál a fajoknál, ahol a ház puha, a ház is 
osztódik, a többi fajnál az egyik fiókegyed örökli a házat. Kizárólag édesvizekben élnek, kb. 
250 fajuk ismert.

Kalapos  gombára  emlékeztető,  barnássárga  színű  háza  van  a  bárkaállatkának 
(Arcella vulgaris EHRENBERG, 1832). Háza az egysejtű által termelt szerves alapanyagból épül 
fel,  apró hatszögletű elemek alkotják. Átmérője 0,05-0,1 mm. Alsó oldalán egyetlen kerek 
szájadéknyíláson  (pseudostoma)  nyúlnak  ki  a  lebeny alakú  állábak.  Két  sejtmagja  és  egy 
lüktető űröcskéje van. Ivartalanul osztódással vagy bimbózással szaporodik. Álló és lassan 
folyó vizekben, növények felületén található.

Sajátosan szép héjat képeznek a zománcállatkák (Difflugia spp.). Számos faj tartozik 
ebbe a nembe. Héjuk ovális, körte alakú, főként homokszemcsékből és kovamoszat vázakból 
áll, ezeket a zománcállatka maga gyűjti be állabaival és ragasztja a sejtfelszínre. Keskenyebb, 
alsó végén van a ház szájadéknyílása. A házak általában 100-150 mikrométeresek, de fél mm-
es  nagyságúak  is  akadnak  közöttük.  Szintén  lebenyes  állábakkal  rendelkezik.  Állóvizek 
iszapos aljzatán található.

A zománcállatkákhoz hasonló nagyságú házzal rendelkeznek a Centropyxis fajok, de 
házuk anyagának nagyrészét pszeudokitin alkotja. Színük barna, alakjuk inkább ovális, s a 
zománcállatkáktól  eltérően  a  ház  szájadéknyílásának  pereme  betüremkedő.  Állóvizek 
iszapfelszínén gyakoriak.

VII. LIKACSOSHÁZÚAK TÖRZSE

Phylum Foraminifera D’ORBIGNY, 1826

A legnagyobb egysejtű fajok tartoznak ide, akár 6-7 cm-esek is lehetnek, de az átlagos 
átmérőjűk kisebb mint 1 mm. A sejttestet általában különböző alakú, elsősorban különböző 
idegen  szemcsékből  összeragasztott  (ún.  agglutinált),  vagy  kálcium-karbonát  alapú  váz 
borítja,  mely egy-  vagy többkamrás  lehet  (mono-  ill.  polythalamia),  egyeseknél  a  kamrák 
száma a százat  is  elérheti.  A kamrák  közötti  válaszfalak  pórusokkal  áttörtek  (foramina = 
likacs,  lat.)  lehetnek,  nevüket innen kapták.  Ezeken az apró pórusokon keresztül a sejttest 
különböző részei plazmahidakkal (plasmodesmus) kapcsolódnak egymással. A ház külső fala 
szintén lyuggatott (perforata vagy hialin) vagy ép (imperforata vagy porcelán). A vázak külső 
oldalán  különböző  felszíni  struktúrák  jöhetnek  létre  bordák,  tüskék,  élek,  gyöngyszerű 
képletek stb. formájában.

A  finoman  szemcsézett  állábak  hajszálgyökérszerűek  és  retikuláris  struktúrát 
alakítanak  ki  az  egysejtű  körül  (rhizo- vagy  reticulopodium),  mivel  ezek  akár  össze  is 
olvadhatnak  (anasztomozálódhatnak).  A váz  változatos  alakú  szájadékán (apertura),  vagy 
esetenként melléknyílásain keresztül nyúlnak a szabadba, vagy amennyiben a ház fala áttört, 
akkor  ezeken  a  pórusokon  is  kinyúlhatnak.  Az  állábakban  merevítő  mikrotubulusok  is 
találhatók, de ezek nem rendeződnek szabályos struktúrákba.
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Szaporodásukra  jellemző  az  ivartalanul  és  ivarosan  szaporodó  nemzedékek 
váltakozása. A gaméták gyakran ostorral is rendelkeznek. A ma ismert élő és fosszilis fajok 
száma meghaladja az 50000-t is, ezeknek többsége fosszilis. A recens fajok túlnyomó része 
tengeri környezetben fordul elő (kb. 4000 faj), és többségük aljzatlakó (bentonikus) életmódot 
folytat,  csupán  50  fajuk  lebegő  (planktonikus).  Főként  a  planktonikus  formáknak,  gyors 
evolúciójuk  köszönhetően,  nagy  jelentőségük  van  a  geológiában  a  különböző  rétegek 
kormeghatározásában.  Ugyanakkor  mind  a  bentonikus,  mind  a  planktonikus  éltemódot 
folytató  fajok  kiválóan  használhatóak  paleoklimatikai  és  paleoökológiai  jelenségek 
azonosítására.

Többkamrás, áttört falú, agglutinált kúpos vázzal rendelkeznek a Textularia fajok. A 
kamrák két (estenként az első rend kamrák három) sorban helyezkednek el, a kezdőkamrától 
kiindulva fokozatosan nőnek, a ház alakja copfszerű.

Egykamrás,  hialin  típusú  vázzal  rendelkeznek  a Lagena fajok.  A  vázuk  tojásdad 
alakú, és a szájadék egy vékony, csőszerű nyúlvány végén található. A váz külső felületén 
hosszanti bordákat találunk.

Többkamrás (multiloculin),  perforata, hialin vázzal rendelkeznek a  Nodosaria fajok. 
A gömbszerű kamrák egy sorban helyezkednek el, a legkisebb az ún. kezdőkamra, az utána 
következő kamrák fokozatosan nőnek. A váz felülete díszítettlen. A legutolsó kamra végén 
elhelyezkedő szájadék egyszerű kör vagy csillagszerű nyílás.

A  Rotalia fajok hialin,  perforata típusú váza többkamrás, a kamrák a legkisebb ún. 
kezdőkamrától  indulva  csigavonal  mentén  helyezkednek  el  és  fokozatosan  nőnek,  erről 
kapták nevüket is.

Egyik  legismertebb  recens  képviselőjük  az  óceánokban  gyakori  golyóállatka 
(Globigerina bulloides D’ORBIGNY, 1826). Többkamrás és hialin típusú vázzal rendelkezik, a 
kamrák  fokozatosan  nőve  egy  szabálytalan  spirál  mentén  helyezkednek  el.  Planktonikus 
életmódot  folytat,  ezért  a  lebegtetést  szolgáló hosszú tüskékkel  rendelkezik.  Az elpusztult 
egyedeknek  a  vázai  a  tengerek  és  óceánok  aljzatán  3000-4000  méter  mélységben 
felhalmozódva sűrűn rétegződőtt  Globigerina-iszapot alkothat. A kiterjedt területeket borító 
iszapréteg mintegy 250 év alatt lesz 1 mm-rel vastagabb.

A  szó  szoros  értelmében  legendás  képviselője  e  csoportnak  Szent  László  pénze 
(Nummulites  spp.).  A  legenda  szerint  a  magyarok  elől  menekülő  kunok  aranypénzeket 
szórtak maguk mögé, így lassították az üldözést, az érmék felszedésére késztetve a magyar 
katonákat. László király fohászára azonban a pénzek kővé váltak, s így a kunok csele nem 
vált be. Valójában a Szent László pénze név számos, hasonló fajt foglal magába, amelyeknek 
mészváza  kerek,  lapos,  és  egyre  nagyobb  kamrái  koncentrikusan  helyezkednek  el.  Egyes 
fosszilis  fajoknak  10  cm  átmérőjű  vázuk  is  lehet.  A  Nummulitesek  trópusi-szubtrópusi 
sekélytengeri környezetben élnek, A felhalmozódott Nummulites vázak jelentős mészkőképző 
tényezők.  Számos  faj  fosszilis  vázát  meg  lehet  találni  a  Tordai-hasadék  környékén,  de 
Kolozsvár környékén, és Erdélyszerte elég sok helyen előfordulnak.
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Tengelysugaras állábúak törzscsoportja (Actinopoda)

Állábaik  központi  merevítő  struktúrával  rendelkeznek  (axopodium),  a  központi 
tengely  mikrotubuláris  alapú  és  rendezett  struktúrájú.  Ennek  köszönhetően  az  állábak 
viszonylag  stabil,  időszakosan  állandó  nyúlványokká  válnak.  A  sugarasan  elhelyezkedő 
állábak a lebegtetésben és a táplálékszerzésben egyaránt szerepet játszanak. A citoplazma kül- 
és  belplazmára  tagolódik,  a  különböző  sejtalkotók  elhelyezkedése  is  ennek  megfelelően 
térbelileg  szegregálódik.  Sejtszájuk  nincs,  lüktető  űröcskével  csak  az  édesvíziek 
rendelkeznek.  Ivartalan  szaporodásuk  kettéosztódás  vagy  sokszoros  osztódás,  ivaros 
szaporodásuk összeolvadás, és egyes fejlődési alakjaik ostorral is rendelkezhetnek. Heterotróf 
szervezetek.

VIII. NAPÁLLATKÁK TÖRZSE

Phylum Heliozoa HAECKEL, 1866

Többségük  gömb  alakú,  0,05-0,5  mm  körüliek,  vékony,  sugarasan  elhelyezkedő 
állábaikat  tengelyfonál  szilárdítja,  nevüket  összességében  naphoz  hasonlító  alakjuk  miatt 
kapták (helios = nap, gr.). Testüket kocsonyás burok is körülveheti,  ugyanakkor sugarasan 
elhelyezkedő  kovapálcikákból  álló  vázuk  vagy  gömbvázrácsuk  van  (pl.  a  nyeles 
napállatkának [Clathrulina  elegans CIENKOVSKY,  1867]).  A  tengelyfonállal  rendelkező 
állábak  a  passzív  táplálékszerzésben  is  szerepet  játszanak,  mivel  a  zsákmányállatok 
ráragadnak  az  axopódiumokra.  A  külplazmában  számos  űröcske  található,  a  szemcsés 
belplazmában  helyezkedik  el  a  sejtmag.  Sajátos  ivaros  szaporodási  módjuk  az  autogámia 
vagy  pedogámia,  melynek során egyetlen egyedből  jön létre a hím és női jellegű gaméta, 
amelyek  aztán  létrehozzák  a  zigótát.  Életciklusuk  során  ostoros,  úszó  formák  is 
megjelenhetnek.  Többnyire  magányosak,  de  néha  állábaikkal  összekapcsolódva  ideiglenes 
telepeket is létrehozhatnak. Többnyire lebegő életmódot folytatnak, de vannak közöttük ülő 
életmódúak is. Általában édesvíziek, főleg lápok (pl. tőzegmohalápok) vizében fordulnak elő, 
kevés fajuk tengeri vagy félsósvízi, mintegy 180 fajuk ismert összesen.

Egyik  legismertebb  fajuk  a  gömbállatka (Actinosphaerium eichhorni [EHRENBERG, 
1870]).  Teste  gömb  alakú,  1,3  mm  átmérőjű  is  lehet.  Vékony,  sugarasan  elhelyezkedő 
állábainak  tengelyfonalai  a  kül-  és  a  belplazma  határán  erednek.  A  külplazma  átlátszó, 
számtalan űröcskével rendelkezik, míg a szemcsésebb jellegű belplazmában több mint 200 
sejtmagot találunk. Nincs váza. Rothadó anyagokat tartalmazó állóvizekben fordul elő.

IX. SUGÁRÁLLATKÁK TÖRZSE

Phylum Radiozoa CAVALIER-SMITH, 1987

Testük többnyire gömbded, de lehetnek sugarasan vagy kétoldalian részarányosak is. 
Több  mm-es  nagyságot  is  elérhetik  telepes  fajaik.  Házaik  változatosak,  többnyire  kova, 
ritkábban stronciumszulfát alapúak, de vannak háznéküli fajaik is. A különleges alakú házak a 
legszebb,  élőlények  által  létrehozott  struktúrákként  ismertek,  többek között  Ernst  Haeckel 
XIX. századi biológus – máig legművészibb „biológiai” alkotásként számontartott – rajzainak 
köszönthetően. A kül- és a belplazma határán egy pszeudokitinből álló központi tok (capsula 
centralis) található, ami a sejtplazmát extra- és intrakapszuláris részre osztja. A külplazma 
számos  űröcskét  tartalmaz,  de  lüktető  vakuólával  nem  rendelkezik.  Gyakran  szimbionta 
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ostoros  algákat  (zooxanthellákat)  is  találunk  a  külplazmában,  ezek  száma  a  magányos 
fajoknál  akár  4000-nél  is  több  lehet.  A  sugárállatkák  feltehetően  szimbiontáikkal  is 
táplálkoznak (szimbiotrófia). A napállatkákhoz hasonlóan több sejtmagjuk is lehet.

Magányos  és  telepes  fajokat  egyaránt  találunk  közöttük.  Ivartalanul  és  ivarosan 
egyaránt szaporodhatnak, ivaros szaporodásuk során ostoros alakok jelennek meg. Tengeri, 
planktonikus életmódú lények, az elpusztult sugárállatkák lerakódott házaiból jön létre az ún. 
radiolária-iszap.  Vezérkövületekként  igen  nagy  a  jelentőségük.  Körülbelül  11650  fajuk 
ismert, ezek kb. 65%-a fosszilis.

Váz nélküli képviselőjük a Collozoum inerme (J. MÜLLER, 1858), amely eléri az 5 cm-
es  nagyságot  is.  A  Hexaconthium  fajok hármas  gömbvázráccsal  és  sugaras  váztűkkel 
rendelkeznek.
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Csillósok (Ciliata)

X. KÉTFÉLE MAGVÚAK TÖRZSE

Phylum Ciliophora DOFLEIN, 1901

Az  ide  tartozó  lényeket  tartják  a  legfejlettebb  egysejtűeknek.  Kétféle  sejtmaggal 
rendelkeznek:  a  szaporodásban  szerepet  játszó  kismaggal  (micronucleus)  és  a  vegetatív 
szereppel  bíró  nagymaggal  (macronucleus).  Életük  során  legalább  bizonyos  időszakban 
csillókkal  is  rendelkeznek.  Elsősorban  heterotrófok.  Ivartalanul  harántosztódással  vagy 
bimbózással  szaporodnak.  Megváltozott  környezeti  körülmények  hatására  ivarosan  is 
szaporodnak  magkicserélődéssel  (konjugáció).  Édesvizekben  és  tengerekben  egyaránt 
előfordulnak, lehetnek szabadonélők és élősködők is. Körülbelül 8000 faj sorolható a kétféle 
magvúakhoz, és a törzs két nagy osztályt tartalmaz: a csillósok és a szívókások osztályát.

CSILLÓSOK OSZTÁLYA

Classis Ciliata

Kifejlett  alakjuk  csillókkal  rendelkezik.  Alakjuk  állandóságát  pellicula biztosítja. 
Állandó sejtszájjal  (cytostoma)  rendelkeznek.  A szájnyílás  felőli  oldalt  hasi  (ventrális),  az 
ellentétes oldalt háti (dorzális) oldalnak nevezzük. Ivartalanul harántosztódással szaporodnak, 
ivaros  szaporodásuk konjugációval  történik.  Legtöbbjük szabadon  él,  de  vannak  közöttük 
helyhez kötött életmódot folyatató fajok is, számos fajuk emlősök emésztőcsatornájában él. 
Három fontos alosztályuk van: egyforma csillósok, örvényszervesek és csillókoszorúsok.

Az EGYFORMA CSILLÓSOK alosztályába (Subclassis Holotricha) tartozó lények sejttestét 
többé-kevésbé egyenletesen csillók borítják.

Körülbelül  3500 faj  tartozik ide,  melyek közül az egyik legismertebb,  s  egyúttal  a 
legemlegetettebb egysejtű, a papucsállatka (Paramecium caudatum EHRENBERG, 1838). Teste 
fordított papucs alakú, 0,1-0,3 mm nagyságú, elöl lekerekedő, míg a hátsó része kiszélesedő, 
majd a vége elhegyesedik. Testét spirális sorokba elrendeződött csillók borítják, mozgásuk 
hatására a papucsállatka duplaspirál mentén halad előre: saját tengelye körül, és a mozgás 
irányának tengelye  körül is pörög.  A test  végén a csillók hosszabbak,  üstökszerű képletet 
hoznak  létre.  A  citoplazma  kül-  és  belplazmára  tagolódik.  A  külplazmában  a  felületre 
merőlegesen  elhelyezkedő  apró,  orsó  alakú  robbanószervecskéket  (trichocysta)  találunk, 
melyek  a  papucsállatka  védekezésében  játszanak  szerepet.  Ezek  apró  tű  alakú  képletek, 
kilövellve eredeti hosszuk hat-hétszeresére nyúlhatnak meg. A nagysejtmag babszem alakú, a 
sejt közepén található, közelében a nála jóval kisebb kis sejtmaggal. A sejtszáj (cytostoma) a 
szájmezőből  (peristoma)  kiinduló  tölcsérszerű  sejtgarat  (cytopharynx)  mélyén  található.  A 
peristomában található csillók és csillós hártyácskák (membranella) által keltett vízáram tereli 
a táplálékul szolgáló apró élőlényeket a sejtszájba. Az emésztő űröcske az órával ellenkező 
irányban vándorolva körbejárja a sejttestet, és ürülékvakuólává alakulva a sejt hátsó részén 
található sejtalrésen keresztül (cytoproct vagy cytopyge) kiüríti a visszamaradt anyagokat. A 
kiválasztást és a felesleges víz kiürítését két felváltva működő lüktető vakuóla biztosítja, ezek 
a sejt két végén helyezkednek el.

A papucsállatka szennyes,  baktériumokban gazdag vizekben gyakori,  álló és lassan 
folyó  édesvizekben  egyaránt  előfordul.  Elsősorban  baktériumfaló,  naponta  akár  40000 
baktériumot is elnyelhet. Szénaázalékban 7-10 nap után jelenik meg nagyobb tömegben.
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Gyakoribb rokona a  veseállatka (Colpoda cucullus O. F.  MÜLLER,  1786), melynek 
teste  enyhén  lapított,  0,08-0,11  mm  nagyságú,  és  nevével  megegyezően  határozott  vese 
alakkal  rendelkezik.  A  veseszerű  alakot  kölcsönző  homorulat  a  sejt  egyik  oldalán  levő 
szájmező  sajátos  alakjának  köszönhető,  ez  a  sejt  első  felében  található.  Nagysejtmagja, 
ellentétben  a  papucsállatkával,  ovális,  a  kissejtmag  szintén  jóval  kisebb  és  gömbölyded. 
Csillói sorokba rendeződnek, párosával helyezkednek el. Egy lüktető űröcskével rendelkezik 
csak, ez rendszerint a sejt hátsó, szélesebb felében helyezkedik el. Pocsolyavizekben szintén 
gyakori,  de  a  szénaázalékban  már  3-4  nap  után  tekintélyes  mennyiségben  megjelenik. 
Talajban is előfordul.

Az  ÖRVÉNYSZERVESEK alosztályába  (Subclassis Spirotricha)  tartozó  egysejtűeknél  a 
szájmezőt jellegzetes csillólemezekből (membranella) álló, jobbra csavarodó örvénykészülék 
veszi körül, a szájmezőben pericentrikusan helyezkedik el a sejtgarat mélyén levő sejtszáj. Az 
örvénykészülék  mellett  egyszerű  csillókkal  is  rendelkeznek,  ezek  részben vagy egészében 
beborítják a sejttestet. Körülbelül 2000 faj ismert.

Egyik  legnagyobb képviselőjük a  kürtállatka (Stentor polymorphus O.F.  MÜLLER, 
1773),  kürtalakú,  hosszúkás  teste  elérheti  az  1,5  mm nagyságot  is,  így valóságos  óriás  a 
csillósok között, sokszor szabad szemmel is látható az akvárium falán, vagy élő mikroszkópos 
készítményben.  Elülső,  kiszélesedő  végén  található  az  örvénykészülék,  a  testet  végig 
egyforma  hosszúságú  csillók  borítják,  még  a  test  végén  is  megtalálhatók.  A test  végével 
ugyanakkor  képes  megtapadni  az  aljzaton.  Összehúzódásra  képes  fehérjéket  (ún. 
sejtizmocskák v. myonema) találunk a külplazmában, melyek segítségével alakját képes igen 
képlékenyen  változtatni.  Zavarás  hatására  hirtelen  összehúzódik.  Színe,  szimbionta  algák 
hatására  zöld,  hiányukban  barnás.  Nagy  sejtmagja  gyöngyfüzér  alakú.  Csak  egy  lüktető 
űröcskével rendelkezik. Rokonának, a tegzes kürtállatkának (Stentor roeseli EHRENBERG, 1835) 
a nagysejtmagja tagolatlan, szalagszerű, teste vöröses színű. Ez utóbbi az egyetlen kürtállatka 
faj, amely kis héjat képez a sejttestvég körül. Mindkét faj álló- és édesvizekben gyakori.

A papucsállatkák és veseállatkák mellett ázalékokban nagyon gyakori a kagylóállatka 
(Stylonychia mytilus EHRENBERG,  1838).  Teste  lapított,  elöl  szélesebb,  hátul  valamivel 
keskenyebb,  lekerekített,  hossza  0,1-0,3  mm.  Testén  hasi  és  háti  részt  is 
megkülönböztethetünk,  ez  a  szájmező  elhelyezkedéséből,  valamint  hosszú,  hengeres 
csillósertéinek  (cirrhus)  hasi  jelenlétéből  fakad.  Ezeknek  a  csillósertéknek  a  segítségével 
valósággal  lépked,  szalad  a  szilárd  aljzaton,  pl.  a  moszatszálakon.  Mozgása  jellegzetes, 
szaggatott.  A  szájmező  szintén  a  hasi  oldalon  található,  V-alakban  csillólemezkék 
(membranella)  határolják.  Csillóserték  nem  csak  a  hasoldalon  találhatók:  kb.  öt  hasi,  öt 
homlok, öt anális és három farokcirrus van összesen. Hasi oldala lapos, háti oldala domború. 
A sejttest oldalszegélyein rövidebb sertékből álló sorok húzódnak végig, míg a hátoldalon 
érző  funkciókkal  rendelkező  csillók  találhatók.  Két  tojásdad  nagysejtmaggal  és  két 
kissejtmaggal  rendelkezik.  Egyetlen  lüktető  űröcskéje  a  test  elején  a  szájmező  közelében 
található.  Poshadó  vizekben  gyakori,  a  veseállatkákkal  együtt  gyakran  előfordul.  Főleg 
algaevő.

Sajátos  alakkal  rendelkeznek  a  CSILLÓKOSZORÚSOK alosztályának  (Subclassis 
Peritricha) képviselői: főként harang, korsó vagy gömbded alakúak. A lecsapott szájmezőt az 
örvényszervesektől  eltérő  módon  balra  csavarodó  örvénykészülék  határolja.  A  test  többi 
részén  ugyanakkor  nem  találunk  csillókat,  legfennebb  a  test  végén,  a  szabadon  úszó 
alakoknál.  A  helytülő  életmódot  folytató  fajok  hosszabb-rövidebb  nyéllel  rendelkeznek. 
Osztódásuk sajátos  módon hosszanti  irányú.  Legtöbb fajuk szabadonélő,  de parazitákat  is 
találunk  közöttük,  mint  a  közönséges  hidrán  élősködő  hidratetűt  (Trichodina  pediculus 
EHRENBERG, 1838).
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Nagyon látványos képviselője e csoportnak a szabadonélő közönséges harangállatka 
(Vorticella nebulifera O.F.  MÜLLER,  1786).  Hosszú  nyéllel  rendelkezik,  harang  alakú. 
Örvénykészüléke  belső  kettős  csillókoszorúból  és  külső  gallérszerű  hártyából  áll.  Ha 
megzavarják,  ezt  a hártyát  csuklyaszerűen borítja rá a szájmezőre és összehúzódik.  A test 
belsejében a szájmező megnyúlt, tölcséres sejtgaratban folytatódik. Az ektoplazmában itt is 
összehúzódásra képes elemek találhatók, akárcsak a kürtállatkánál, zavaró ingerek hatására 
ezek  segítségével  teljesen  legömbölyödik,  a  nyél  pedig  rugószerűen  felcsavarodik  –  ez 
utóbbiban található miofibrillumokat szpazmonémának hívják. A nagysejtmag patkó alakú, a 
kissejtmag  gömbölyded.  A  hosszanti  irányú  osztódást  követően  a  sejtnyél  az  egyik 
fiókegyednél marad, míg a másik fiókegyed ún. rajzót képez csillókoszorúval a sejttest végén. 
A  tiszta  állóvizeket  kedveli,  növényekre,  vagy  vízi  állatokra  tapad  nyelével,  sokszor 
valóságos telepeket képez fehér bevonatként. Neve (nebula = köd, homály, lat.) is arra utal, 
hogy a  szorosan  egymás  mellett  letelepedett  sejtek  felhőszerű  bevonatot  képeznek  főként 
vízinövények felületén.

SZÍVÓKÁSOK OSZTÁLYA

Classis Suctoria

Többnyire  helytülő  életmódot  folytató  fajok  tartoznak  ide,  általában  nyéllel 
rendelkeznek.  Csak  a  fiatal,  ún.  rajzó  egyedek  rendelkeznek  csillókkal,  fejlett  állapotban 
csillótlanok.  Táplálékszerző  szervecskéik  jellegzetesek,  ún.  szívócsövecskék  (suctellum,  
tentaculum).  Ezek  sejthártyája  vékonyabb  s  mikrotubulláris  merevítéssel  rendelkeznek. 
Kétfélék  lehetnek:  zsákmányfogó  és  táplálékfelvevő  csövecskék.  Az  előbbiek  végén  egy 
dudor  található,  ebben  helyezkednek  el  a  haptociszták,  melyek  segítségével  megbénítják 
zsákmányukat,  majd  táplálékfelvevő,  mikrotubulusokat  tartalmazó  csöveken  keresztül 
kiszívják  áldozatuk  testnedveit.  Ivartalanul  külső  vagy  belső  bimbózással,  ritkábban 
kettéosztódással  szaporodnak.  A leváló  bimbó  a  csillókoszorúval  rendelkező  rajzó,  amely 
később letapadva elveszti csillóit és nyelet meg szívócsövecskéket fejleszt. 

Édesvizekben  és  tengerekben  egyaránt  előfordulnak.  A  talpas szívókásnak 
(Dendrocometes paradoxus STEIN, 1852) gömb alakú, kb. 0,1 mm átmérőjű testéből változó 
számú  nyúlvány  ágazik  ki,  ezek  végén  vannak  a  szívócsövecskék.  Belső  bimbózással 
szaporodik  ivartalanul.  Bolharákokon  (Gammaridae  család,  Felemáslábú  rákok  rendje 
[Amphipoda])  élősködik.  A  Sphaerophrya  soliformis LAUTERBORN,  1908 gömb  alakú, 
szívócsövecskéi sugárirányban helyezkednek el, nagyobb csillósokkal táplálkozik.
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Spórás egysejtűek (Sporozoa)

XI. SPÓRÁSOK TÖRZSE

Phylum Apicomplexa LEVINE, 1970

Kifejezetten  belső  élősködők.  A  parazita  életmódnak  megfelelően  testük  jelentős 
mértékben leegyszerűsödött. Citoplazmájuk kül- és belplazmára tagolódik. Latin nevüket egy 
ún. csúcsi szervről (apikális komplexum) kapták, amely csak elektronmikroszkóppal látható és 
feltehetően  a  gazdasejtbe  való  behatolást  segíti  elő.  Egy  vagy  több  sejtmaggal  is 
rendelkezhetnek. Szaporodásuk bonyolult, nemzedékváltakozással történik, s három, egymást 
követő  szakaszt  ölel  fel:  schizogónia (ivartalan)  → gamogónia (ivaros)  → sporogónia 
(ivartalan). A sporogónia során jönnek létre az ellenálló tokkal rendelkező terjesztő formák, a 
spórák. Egyes csoportokra a gazdaváltás is jellemző. Egészségügyi jelentőségük nagyon nagy. 
Körülbelül 5000 fajuk ismert. Az idetartozó osztályok közül csak egyet tárgyalunk, a törzs 
egyébként feltehetően polifiletikus eredetű.

A  SPOROZOEA OSZTÁLY (Classis Sporozoea) tagjai csak egy sejtmaggal rendelkeznek. 
Spóráik a fejlődési ciklus végén keletkeznek a betokozódott zigótából. A mikrogamétáknak 
általában ostoruk van. Ha a fejlődés két gazdában megy végbe, akkor a köztesgazdában megy 
végbe  az  ivartalan  schizogónia,  míg  az  ivaros  gamogónia  és  az  azt  követő  ivartalan 
sporogónia a végleges gazdában történik. Ebbe az osztályba két nagy rend tartozik: a tagolt 
spórások (üregi élősködők) és a sejtélősködők.

A  TAGOLT SPÓRÁSOK vagy  ÜREGI ÉLŐSKÖDŐK (Ordo Gregarinida) többnyire megnyúlt, 
féregszerű sejttel rendelkeznek, egyes fajaik elérhetik a másfél cm-es hosszúságot. Nevüket 
sajátos sejtszerkezetükről kapták: legtöbb esetben két vagy három részre tagolódik.  Elülső 
részük a rögzítő szereppel  rendelkező  epimerit,  ezt  követi  a  protomerit,  majd a sejtmagot 
tartalmazó deutomerit. Az epimerit azonban számos fajnál hiányzik. Citoplazmájuk szemcsés 
belső és külső részre tagozódik,  a két réteg határán hosszanti  és körkörös összehúzódásra 
képes elemek találhatók. 
A schizogónia sok esetben hiányzik  fejlődési  szakaszukból.  Gerinctelen állatok  élősködői, 
kifejlett  állapotban  a  gazda  üreges  szerveiben  élnek  extracellulárisan.  A  Monocystis nem 
képviselői például a giliszták gyakori élősködői. 

A  Gregarina blattarum SIEBOLD,  1839, ahogy az a nevéből  is  kikövetkeztethető,  a 
konyhai csótány (Blatta orientalis) bélcsatornájában él. Kifejlett állapotban sejtje két részre 
tagolódik,  nagysága  eléri  az  1  mm-t  is.  A sejt  két  része  eltérő  nagyságú:  az  első rész,  a 
protomerit, kisebb, míg a lényegesen nagyobb deutomeritben találjuk a sejtmagot. A sejt két 
részét  egy  külplazmakorong  választja  el.  Az  ivaros  szaporodás  első  lépésében  két  egyed 
hosszanti irányban összetapad (syzygium), majd ezt követően betokozódnak, s a tokon belül 
kerül sor a gamétaképzésre.

A  SEJTÉLŐSKÖDŐK rendjébe  (Ordo Coccidia)  tartozó  fajok  alakja  gömbölyded  vagy 
amöboid,  mindig  tagolatlan.  Makrogametocitájukból  csak  egy  makrogaméta  lesz. 
Szaporodásmenetükben  a  schizogónia  mindig  megtalálható.  Gerinces  és  gerinctelen 
állatokban egyaránt fellelhetők, kifejletten többnyire intracellulárisan élnek a gazdaállatban. 
Az Eimeria fajok számos háziállatnál okoznak bélkokcidiózist, ami halálos is lehet (Eimeria 
stiedai [LINDEMANN, 1895] nyúlnál, Eimeria zuerni [RIVOLTA, 1878] szarvasmarháknál). A házi 
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macskától  elkapható  Toxoplasma fajok  terhes  nőkre,  illetve  magzataikra  különösen 
veszélyesek  lehetnek.  A  kullancsok  által  terjesztett  Babesia  bigemina STARCOVICI,  1893 
Észak-Amerikában a texasi lázt okozza szarvasmarháknál, míg a  Babesiella fajok általában 
piroplazmósisos megbetegedéseket okoznak háziállatoknál.

Emberi  szempontból legjelentősebb azonban a maláriát  okozó lázállatkák csoportja, 
mint például a  Plasmodium falciparum (WELCH, 1897). Körülbelül 5 mikorméter átmérőjű. 
Fejlődésmenete  két  szervezetben,  az  emberben  és  a  maláriaszúnyogban  (Anopheles  
maculipennis [MEIGEN,  1818])  zajlik.  A  malária  megnevezés  arra  utal,  hogy  sokáig  az  a 
hiedelem tartotta magát, hogy a rossz levegő (mal aer) okozza a betegséget. Ronald Ross brit 
gyarmati  orvos  az  első  orvosi  Nobel-díjat  kapta  annak  köszönhetően,  hogy  felfedezte  a 
szúnyogok  szerepét  a  betegség  terjesztésében.  Fejlődésmenetük  bonyolult,  valamely 
csípőszúnyog (Culicidae) a végleges gazda, s az ember, vagy valamely szárazföldi gerinces a 
köztesgazda. Az emlősspecifikus lázállatkákat az Anopheles fajok, a madárspecifikusakat az 
Aedes és a Culex fajok terjesztik.

A fertőzött  szúnyog  szúrásával  a  lázállatka  sporozoitjai  bekerülnek  az  emberbe,  s 
ezzel a fertőzés ún.  exoeritrocitális (vörös vértesten kívüli) szakasza veszi kezdetét: a vérbe 
jutva  a  véredényrendszer  endothel  sejtjeibe,  a  máj  parenchimasejtjeibe  vagy  csontvelőbe 
hatolva, majd sokszorosan osztódva (schizogonia) részállatkákat (merozoit) hoznak létre. A 
merozoitok  a  maguk során újabb sokszoros osztódáson mehetnek keresztül.  Egy idő után 
azonban  a  merozoitok  a  vörös  vértesteket  is  megtámadják,  és  ezekbe  behatolva  újfent 
többszörös  osztódáson mennek keresztül.  Ez  a  vörös  vértesteken  belüli  (endoeritrocitális) 
fejlődési  szakasz.  A  merozoitok  a  továbbiakban  gametocitákká  alakulnak,  ami  az  ivaros 
szaporodási szakasz kezdete. A gametociták azonban az emberben már nem fejlődnek tovább, 
hanem egy újabb szúrás következtében egy szúnyogba kerülve folytatódhat a fejlődésük. A 
szúnyog  bélcsatornájában  mikro-  és  makrogamétákat  hoznak  létre,  melyek  összeolvadása 
révén mozgó zigóták, ún.  ookinéták jönnek létre, ezek a bélhámsejtekbe hatolva  oocisztává 
alakulnak. Osztódva sporoblasztokat hoznak létre, amelyek felületén sporozoitok alakulnak 
ki,  kirajzanak a tokból, és a testfolyadék útján a szúnyog nyálmirigyében jutnak. Egyetlen 
oociszta akár 10000 sporozoitot is tartalmazhat.

A  maláriás  megbetegedés  legfőbb  tünete  az  időszakosan  visszatérő  lázroham,  de 
hasonlóan fontos tünet a levertség, májduzzanatok fellépése és a mélyalvás. A P. falciparum-
ra jellemző a kapillárisok elzáródása az agyban. A lázat a merozoitok által megtámadott vörös 
vértestek szétesése és az így a vérbe kerülő másodlagos anyagcsere-termékeik toxikus hatása 
idézi  elő.  A  P.  falciparum a  trópusi  hideglelést  idézi  elő  (malaria  tropica),  amelyet 
szabálytalan időközökben visszatérő lázrohamok jellemeznek (40-41o), s egy lázroham akár 
nyolc órán keresztül is tarthat. Nála lényegesen gyengébb hatású (és a legkisebb mortalitási 
rátát  okozó) a  P. vivax  (GRASSI & FELETTI, 1890), amely a harmadnapos maláriát  (malaria 
tertiana) okozza 48 óránként visszatérő lázrohamokkal, míg a vivax-nál erősebb P. malariae  
(LAVERAN,  1881) a  negyednapos  maláriát  (malaria  quartana)  72  óránként  visszatérő 
lázrohamokkal.  E két utóbbi fajnál  a kórokozó egyedei  azonos gyorsasággal  fejlődnek, ez 
idézi elő a lázrohamok szabályos időközönkénti előfordulását. A malária vérszegénységgel is 
jár, hiszen a vörös vértestek szétesése következtében számuk akár negyedére is csökkenhet. 
Korai  szakaszában  a  malária  gyógyítható,  de  a  megelőző  kezelések  a  leghatékonyabbak, 
illetve a maláriaszúnyogok elleni védekezés.

Elterjedésüket  a  maláriaszúnyog  elterjedése,  valamint  a  klimatikus  viszonyok  is 
korlátozzák:  18oC-nál  magasabb  hőmérsékletre  van  szükségük  a  lázállatkáknak 
fejlődésükhöz. Ennek következtében elsősorban trópusi és szubtrópusi területeken elterjedt. A 
XX. század első felében még Románia területén is jelen volt, elsősorban a Duna környékén. 
Magyarország  területén  is  előfordult  az  1950-es  évekig.  Jelenleg  elsősorban  trópusi  és 
szubtrópusi  területeken  található  Mexikótól  Afrikáig,  Törökországtól  Kínáig  az  északi 
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szélesség 40o. és a déli szélesség 29o-a között. A P. falciparum elterjedése sokkal szűkebb a 
másik két fajnál. A trópusokon a maláriában évenként megbetegedettek száma a százmilliós 
nagyságrendet éri el. Történelmi érdekesség, hogy Makedón Nagy Sándor is maláriában halt 
meg,  akárcsak  korunk  egyik  legnagyobb  evolúcióbiológusa,  W.  D.  Hamilton.  Ez  utóbbi 
sajnálatos eset is jelzi, hogy a malária elleni védekezésben még korántsem sikerült kimondani 
az utolsó szót.
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