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Bevezetés

A mikrobiális fertőzések száma jelentősen emelkedett az utóbbi évtizedekben.
Ennek okát elsősorban a legyengült immunrendszerű betegek növekvő számában (pl.
AIDS, rosszul kezelt diabates mellitus, szervátültetés), az immunszupresszív terápia
eltejedésében és a széles spektrumú antibiotikumok nem megfelelő használatában kell
keresnünk. Különösen nagy mértékű növekedés következett be az opportunista
gombafertőzések esetszámában, amikor a legyengült szervezetben egy amúgy egészséges
emberrel szemben nem patogénként ismert gomba kórokozóként tűnik fel. A gombák
okozta fertőzések kezelése nehézkes, mivel a rendelkezésre álló terápiás szerek száma
alacsony, szűk spektrumúak, számos mellékhatással rendelkeznek és a gazda szervezetét
jelentős mértékben károsítják. Például a mind a mai napig széles körben alkalmazott
antimikotikum, az amfotercin B súlyosan károsíthatja a veséket.
A növényvédelemnek is komoly gondot jelent a különböző gombafertőzések
leküzdése. Célja a termésátlag megtartása, illetve annak növelése hatékony antifungális
szerek alkalmazásával. Egy ilyen szerrel szemben támasztott legfontosabb követelmények
a következőek: ne károsítsa a környezetet; ne okozzon növény, állat, ember egészségügyi
problémát és fontos szempont az olcsón, nagy mennyiségben való előállíthatóság is.
Mindezekből következően szükség van új, hatékony antimikrobiális szerek
kifejlesztésére. A fenti szempontoknak kiválóan megfelelnek az utóbbi két évtizedben
intenzíven kutatott, az alcsonyabb rendű élőlények „másodlagos védelmi rendszerét”
alkotó kis molekulatömegű antimikrobiális fehérjék. Számos ígéretes jelölt létezik, de
fajspecificitásuk, hatásmódjuk, más antimikrobiális szerekkel való kölcsönhatásuk még sok
feltáratlan vonatkozással bír.
Munkánk során egyrészt vizsgáltuk egy korábban azonosított antifungális fehérje
fajspecificitását és kölcsönhatását más antimikotikumokkal, másrészt új, antimikrobiális
aktivitással rendelkező fehérjéket és kódoló génjeiket azonosítottuk és jellemeztük.
Eredményeink jelentős mértékben bővítik a kis molekulatömegű antifungális fehérjékkel
kapcsolatos ismereteinket és új távlatokat nyitnak a lehetséges alkalmazásuk előtt.

2

1. Irodalmi áttekintés

1.1. Kis molekulatömegű antimikrobiális proteinek
Minden élő szervezet védi magát a környezetéből származó, rá ártalmas mikrobák
(vírusok, baktériumok, gombák, protozoák) ellen. A magasabbrendű szervezetekben
egymással komplex kapcsolatban lévő humorális és celluláris válaszrendszer fejlődött ki az
evolúció során. Az 1980-as évek elején egy esetenként konstitutívan, de általában indukált
módon aktivizálódó, úgynevezett „másodlagos védelmi rendszer” jelenlétét fedezték fel,
ami az alacsonyabbrendű élőlényekben is megtalálható. Ez a védelem kis móltömegű
kationos, széles spektrumú antimikrobiális peptidek termelése útján valósul meg. Azóta
több mint 500 hasonló tulajdonsággal rendelkező molekulát azonosítottak pro- és eukarióta
élőlényekben (Theis és Stahl, 2004). Típustól függően három fő támadáspontjuk lehet a
patogén mikroorganizmusban: a sejtmembrán, a sejtfal és az intracelluláris sejtalkotók
(Theis és Stahl, 2004; Yeamen és Yount, 2003). Az első esetben a sejtmembránhoz kötve
és önasszociálódva, azon csatornákat képezve annak szétesését vagy funkciójának a
megváltozott működését okozzák: a sejthalált végül a felborult ozmotikus háztartás
eredményezi. A második esetben a sejtfalat felépítő biopolimerek összeszerelődését
gátolják közvetlen, vagy közvetett módon: közvetlenül a prekurzor bioszintézisének a
gátlásával, közvetetten az extracelluláris struktúrák felépítésében szerepet játszó
sejtmembrán szétrombolásával. A harmadik esetben intracelluláris sejtalkotókhoz kötve
azok károsodását vagy működésének zavarát eredményezik. Célpontként szóbajöhet a
DNS, az RNS, a riboszómák, enzimek és a mitokondrium (Selitrennikoff, 2001; Theis és
Stahl, 2004; Yeamen és Yount, 2003). Csoportosításuk történhet eredet, hatásmód és
szerkezet alapján. Eredet szerint beszélhetünk baktérium, gomba, növény, rovar, gerinces
és külön emberi eredetű antimikrobiális peptidekről. Hatásmód alapján sejtfalra,
sejtmembránra és intracelluláris célpontra ható fehérjéket különböztetünk meg. A fehérjék
harmadlagos szerkezete alapján az α-hélix és a β-lemezes csoportba sorolhatjuk őket.
Kis móltömegű antimikrobiális fehérjék termelőiként gombákat, növényeket,
rovarokat és gerinces élőlényeket azonosítottak. A fehérjékre jellemző közös tulajdonságok
a kicsi molekulatömeg (3-7 kDa), a bázikus jelleg és a 6-8 cisztein molekula által képzett
diszulfid-hidak jelenléte. Ilyen jellemzőket hordozó peptidek a kitin-kötő fehérjék egy
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csoportja és a defenzinek (De Lucca és Walsh, 1999, 2000; Selitrennikoff, 2001; Theis és
Stahl, 2004). Kitin-kötő fehérjéket baktériumokból, növényekből és rovarokból egyaránt
izoláltak (Selitrennikoff, 2001). Ide tartozik például a Tachypleus gigas által termelt
tahchystatin, a penaeidin a Litopenaeus vannamei-ből és számos gomba (Alternaria
brassicola, Aspergillus fajok, Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, Neurospora crassa
és Paecilomyces variotii) hasonló aktivitású fehérjéje. Kizárólag antifungális hatásúak, a rá
érzékeny gombákon kifejtett károsító hatásuk hasonló a defenzin-szerű antifungális
proteinekéhez (Selitrennikoff, 2001; Theis és Stahl, 2004). A defenzinek kis méretű,
kationos amfipatikus peptidek. Szerkezetük szerint 3 csoportba sorolhatóak: α-, β-, θdefenzinek. A rovarokból és gerincesekből izolált típusai elektrosztatikusan kötnek a
sejtmembránhoz és pórusokat vagy feszültségfüggő ioncsatornákat képeznek a ShaiMatsuzaki-Huang modell alapján (SMH-modell; Theis és Stahl, 2004). Antimikrobiális
hatásuk a membrán depolarizálódása, az ionháztartás felborulása és a membránpotenciál
elvesztése által valósul meg, amit a sejt lízise és halála követ (De Lucca és Walsh, 1999;
Theis és Stahl, 2004). Emlősökből származó defenzinek vizsgálatával kimutatták a
celluláris adaptív immunválaszban betöltött szerepüket (Yang és mtsai., 2002), valamint
tumor- és HIV ellenes hatásukat (Biragyn és mtsai., 2002; Zhang és mtsai., 2002). A
növényi- és gombaeredetűek egy feltételezett szfingolipid receptoron keresztül kötnek a
membránhoz.

Nem

képeznek

pórust

vagy

ioncsatornát,

hanem

egy

belső

szignáltranszdukciós útban résztvevő molekulát aktiválnak, ami a belső ioncsatornákra
vagy iontranszporterekre hat. Ezáltal szelektív Ca2+-felvevő ioncsatornák aktiválódnak és
gyors K+-kiáramlás és Ca2+-felvétel történik, ami az ionháztarás és a membránpotenciál
megváltozását vonja maga után (Theis és Stahl, 2004). Fonalasgombáknál ez a hatás a
hifacsúcsok duzzadásában és degenerált hifanövekedésben nyilvánul meg: lásd például a
Raphanus sativus Rs-AFP2-vel végzett kísérletek eredményeit (Terras és mtsai., 1995).
Nagy koncentrációban alkalmazva, nem-specifikus kötőhelyhez asszociálva járulékos
membránpermeabilizáló hatásukat mutatták ki, ami az SMH-modellel magyarázható (Theis
és Stahl, 2004; De Lucca és Walsh, 1999). Az utóbbi két évtizedben számos kísérlet történt
mezőgazdasági, ipari és gyógyászati célú felhasználásukra (Theis és Stahl, 2004).
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1.2. Fonalasgombák által termelt kis molekulatömegű antimikrobiális fehérjék
A fonalasgombák által termelt extracelluláris defenzinszerű fehérjék hatékonyan
gátolják egyes mikroorganizmusok növekedését, illetve más fajba tartozó gombák
spóráinak csírázását. Közös jellemzőjük az extracelluláris kiválasztódás, a kis
molekulatömeg (5,8-6,6 kDa), a bázikus karakter, a ciszteinmolekulák viszonylag nagy
száma és ebből következően több intramolekuláris diszulfid-híd jelenléte. Mindezen
tulajdonságok jelentősen hozzájárulnak a molekulák nagymértékű stabilitásához eltérő
hőmérsékleti és pH értékeknél (Marx, 2004). Ilyen antibakteriális fehérjét eddig egy
Rhizopus microsporus (ABP1-2; Kobayashi és mtsai., 1992; Yamada és mtsai., 2005), míg
antifungális hatással rendelkezőt öt gombafajból mutattak ki: Aspergillus giganteus, AFP;
A. niger, ANAFP; A. clavatus, ACLA; Penicillium chrysogenum, PAF és P. nalgiovense,
NAF. A Gibberella zeae (GAMA) esetében egy ortológ gén jelenlétére következtetnek a
genomikus adatbázisok alapján (Marx, 2004). Az ACLA egy 2007-ben, a National Center
for Biotechnology Information (NCBI) génadatbázisában publikált, az AFP-hez
nagymértékben hasonló fehérje, habár tanulmány a jelen dolgozat elkészítéséig nem jelent
meg

róla.

Az

antifungális

aktivitással

rendelkező

proteinek

nukleotid-

és

aminosavsorrendje nagymértékben eltér (kivéve a PAF és a NAF esetében, ahol a
hasonlóság 100%-os), de konzervált régiók minden esetben megfigyelhetők. Ilyen a
ciszteinmolekulák elhelyezkedése és az azokat határoló aminosavak kisebb-nagyobb
mértékű egyezése. (1. és 2. Ábra.) Általános jellemző még a lizinmolekulák nagy száma
(az argininhez viszonyítva), ami következtében a molekula bázikussá válik (Marx és
mtsai., 1995; Marx, 2004). Az eddig ismertté vált fonalasgombák által termelt
antimikrobiális fehérjéket és azok tulajdonságait az 1. Táblázat foglalja össze.
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Protein

Termelő Aminosavszervezet
szám

MolekulaCiszteinek Lys/Arg Elméleti
tömeg
Referencia
száma
aránya
pI
(kDa)
Antifungális hatás

AFP

Aspergillus
giganteus

51

5,8

8

12/1

9,27

Wnendt és
mtsai., 1994

ANAFP

Aspergillus
niger

58

6,6

8

5/3

7,14

Lee és
mtsai., 1999

ACLA

Aspergillus
clavatus

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

NCBI:
ABR10398.1

NAF

Penicillium
nalgiovense

55

6,3

6

13/0

8,93

Geisen, 2000

PAF

Penicillium
chrysogenum

55

6,3

6

13/0

8,93

Marx és
mtsai., 1995

GAMA

Gibberella
zeae

55

6,4

6

12/1

9,1

GenBank:
BK004091

4/3

n.a.

Kobayashi
és mtsai.,
1992

Antibakteriális hatás
ABP
Rhizopus
1,2 microsporus

49

5,5
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1. Táblázat. Az ismert kis molekulatömegű, defenzinhez hasonló antimikrobiális fehérjék.
n.a.: nincs adat
A felsoroltak közül az A. giganteus és a P. chrysogenum által termelt AFP, illetve
PAF az intenzíven tanulmányozott. Mindkettőt egy rövid, két intront tartalmazó gén
kódolja: az érett protein 51, illetve 55 aminosavat tartalmaz. Mind a DNS, mind az
aminosavsorrendjük jelentős eltérést mutat, de megfigyelhető néhány konzervatív motívum
is (pl. a négy ciszteinmolekula jelenléte). Génjeik előtt jellemző szekvenciamotívumok
fordulnak elő a promóter régióban. Ezek lehetnek a szén-katabolizmusban szerepet játszó
CREA, a pH változásra reagáló PACC faktor, külső környezeti hatásokra válaszoló GATA
faktor, a hősokkra indukálódó HSE szabályozó protein és az eltérő stresszkörülményekre
termelődő STRE faktor kötőhelyei. Mennyiségük a fermentlében a leoltás után 70-90 óra
alatt éri el a csúcspontját: típustól függően termelődésüket eltérő tápanyagok és környezeti
körülmények indukálják vagy gátolják. (2. Táblázat.) Preproproteinként expresszálódnak,
6

a sejtből való kijutásuk alatt érési folyamaton mennek keresztül, amely során a
szignálszekvencia lehasad, majd kialakul a végleges aminosavsorrend és térszerkezet.
Antimikrobiális hatásukat az egy- illetve kétértékű kationok jelenléte erősen csökkenti
(Martinez-Ruiz és mtasi., 1997; Marx, 2004).
Az AFP kisebb hányada közvetlenül elektrosztatikusan köt a rá érzékeny
mikroorganizmus membránjához, és azon pórusokat képez. Nagyobb hányada a sejt külső
rétegében és a sejtfalban lokalizálódik, azt intakttá teszi, ami által a sejt elveszti ozmotikus
stabilitását. A vakuólumokban kis mennyiségű AFP mutatható ki az érzékeny fajok
esetében (Theis és mtsai., 2003, 2005). Megfigyelték, hogy az inszenzitív fajok képesek az
AFP-t felvenni és tápanyagként hasznosítani (Theis és mtsai., 2003). In vitro kísérletes
körülmények között kimutatták, hogy az AFP közvetlenül képes a DNS-hez kötni
oligonukleotid/oligoszacharid-kötő (OB) szerkezeti részével, ami által neutralizálja a DNS
negatív töltését és azt kondenzációra kényszeríti (del Pozo és mtsai., 2002). Termelődését
számos, más fajba tartozó fonalasgomba, élesztőgomba és baktérium fokozza
érzékenységtől és táptalajtól függetlenül (Meyer és Stahl, 2003). Egy, a közelmúltban
megjelent tanulmány in situ kísérlet alapján az AFP kitinszintézis-gátló képeségéről
számol be a kitin-szintáz specifikus gátlásával a rá érzékeny gombákban (Hagen és mtsai.,
2007).
A PAF receptormediált endocitózissal jut a sejtbe és ott intracellulárisan
lokalizálódik. Feltehetően egy G-protein által közvetített jelátviteli úton apoptózist hoz
létre. A folyamat részletei még nem tisztázottak. Ennek tünetei: metabolikus inaktiváció,
reaktív oxigénformák (ROS) megjelenése a sejtben, apoptotikus fenotípus és a
membránnal határolt sejtorganellumok szétesése (Kaiserer és mtsai., 2003; Leiter és mtsai.,
2005).
Az eltérések ellenére mindkét antifungális proteinre jellemző, hogy a szenzitív
gombák spóráinak csírázása gátlódik, micéliumaik torzult növekedést mutatnak és a csúcsi
hifasejtjeik membránintegritása megszűnik (Kaiserer és mtsai., 2003; Oberparleiter és
mtsai., 2003; Theis és mtsai., 2005). Antimikrobiális spektrumuk kevésbé intenzíven
tanulmányozott, de az eddigi adatok alapján jelentős eltérés mutatkozik, kis mértékű
átfedéssel (Marx, 2004). A 3. Táblázat foglalja össze a mindkét antifungális proteinnel
szembeni érzékenységre vizsgált fajokat. Feltehető, hogy a két, eltérő fajból származó
fehérjén alapuló kombinált szer szélesebb spektrummal rendelkezik fonalasgombák ellen.
Prokarióta és élesztő fajok inszenzitívnek bizonyulnak AFP-vel és PAF-fal szemben, habár
egy közlemény az ANAFP gombaellenes hatásáról számol be Candida albicans és
7

Saccharomyces cerevisiae ellen (MIC=8-15 μM; Lee és mtsai., 1999). Ezt az információt,
azóta nem erősítették meg. Antifungális képességük az egy- illetve kétértékű ionok
jelenlétében jelentősen csökken. AFP esetén a >20mM KH2PO4, az 50-100 mM KCl/NaCl,
PAF estén a >20mM MgCl2 és az 50-100 mM Na2SO4 bizonyult gátló hatásúnak (Marx,
2004). A PAF-ról kimutatták, hogy antifungális hatással rendelkező koncentrációban (2100 μg/ml) az emlősökből származó endotél-, ideg- és vázizomsejteket nem károsítja és
nem vált ki gyulladáskeltő reakciót in vitro (Szappanos és mtsi., 2005).
Az AFP mezőgazdasági hasznosítási lehetőségére is találhatunk példát a
szakirodalomban

az

AFP

transzgénikus

rizs

formájában,

amely

megnövelt

ellenállógépességgel rendelkezik Magnaporthe grisea fertőzésével szemben (Coca és
mtsai., 2004; Moreno és mtsai., 2006). Az AFP hatásosnak bizonyult 10 μM-os
koncentrációban Botrytis cinerea fertőzés ellen, felületi szerként alkalmazva Pelargonium
X

hortorum levelén in planta kísérletben (Moreno és mtsai., 2003).
A R. microsporus két extracelluláris, antibakteriális fehérjét termel (ABP1 és

ABP2), melyek a peptidlánc 15. aminosavában térnek el egymástól. Közülük az ABP1 a
biológiailag aktív. Génjeik fehérjét kódoló része rendkívül rövid (234 bp), intront nem
tarlamaz. (1. és 2. Ábra.) Az ABP1 baktericid hatását mindeddig csak Bacillus fajok ellen
sikerült bizonyítani. A két gén klónozása és heterológ expressziója Pichia pastoris-ban
megtörtént (Yamada és mtsai., 2005).
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AFP
-hősokk
Termelését indukálja

-C-éhezés
-NaCl hiánya vagy túlsúlya
-Et-OH hiánya vagy túlsúlya

PAF
-C-éhezés
-limitált glükózkoncentráció
-másodlagos C-források
jelenléte

Nincs, vagy kicsi a

-N2-éhezés

-hősokk

hatása

-H2O2 jelenléte

-PO43--vegyületek

-PO43--vegyületek
Erősen gátolja

-egy- vagy kétértékű
kationok

Termelődési idő

70-90 h

-glükóz
-glutamin
70-90 h

2. Táblázat. AZ AFP és a PAF termelődését befolyásoló környezeti hatások.
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Vizsgált fajok

AFP

PAF

Fonalasgombák
Aspergillus flavus

-

+

Aspergillus giganteus

+

+

Aspergillus nidulans

+

++

Aspergillus niger

++

++

Botrytis cinerea

++

++

Fusarium oxysporum

++

+

Penicillium chrysogenum

-

-

Trichoderma koningii

++

++

-

-

Bacillus subtilis

-

-

Escherichia coli

-

-

Élesztőgombák
Saccharomyces cerevisiae
Baktériumok

3. Táblázat. AFP-re és PAF-ra egyaránt megvizsgált mikroorganizmusok érzékenysége.
++: nagymértékben érzékeny, +: érzékeny, -: nem érzékeny.
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Antifungális fehérjék:

Antibakteriális fehérjék:

1. Ábra. Az ismert, fonalasgombák által termelt kis molekulatömegű antimikrobiális fehérjéket kódoló gének nukleotidsorrendjének
összehasonlítása.
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Antifungális fehérjék:

Antibakteriális fehérjék:

2. Ábra. Az ismert, fonalasgombák által termelt kis molekulatömegű antimikrobiális fehérjék aminosavsorrendjének összehasonlítása.
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1.3. Sztatinok és antifungális hatásuk
A sztatinok fonalasgombák által termelt másodlagos metabolitok (mevasztatin,
lovasztatin, szimvasztatin és pravasztatin), vagy teljesen szintetikus anyagok lehetnek
(atorvasztatin, cerivasztatin, fluvasztatin, pitavasztatin és rozuvasztatin). A humán
gyógyászatban, mint koleszterinszint csökkentő szerek ismertek, hatásukat a 3-hidroxi-3metilglutaril-koenzimA (HMG-CoA) reduktáz enzim kompetitív gátlása révén fejtik ki. Ez
az enzim katalizálja a HMG-CoA átalakulását mevalonáttá, amely folyamat kulcslépése a
szterolmolekulák és a szignáltranszdukciós folyamatokban szerepet játszó fontos
izoprenoid

molekulák

(pl.

farnezil-pirofoszfát,

geranil-geranil-pirofoszfát)

bioszintézisének. Utóbbiak lipid kapcsolóként szolgálnak a G-protein γ alegysége (Liao és
Laufs, 2005), vagy a guanozin-trifoszfátot kötő Ras és Ras-szerű proteinek (Rho, Rab,
Rac, Ral, vagy Rap) számára (Ghittoni és mtsai., 2005; Liao, 2002; Liao és Laufs, 2005).
Ennek következtében a sztatinok számos G-proteinen és Ras vagy Ras-szerű szignalizáción
keresztül megvalósuló folyamatot gátolnak (Cordle és mtsai., 2005). Utóbbiak szerepet
játszahatnak a spórák csírázásában (Osherov és May, 2000), a virulenciában (Panepinto és
mtsai., 2003) és az apikális növekedésben (Fortwendel és mtsai., 2005).
A sztatinok élesztőgombák növekedését gátló hatását már korábban kimutatták
Candida fajokkal, Cryptococcus neoformans-szal és Saccharomyces cerevisiae-vel
szemben in vitro kísérletes körülmények között (Chin és mtsai., 1997; Gyetvai és mtsai.,
2006; Lorenz és Parks 1990). Ezen felül fonalasgombákkal szembeni antifungális
hatásukra is vannak bizonyítékok. Az atorvasztatin és a szimvasztatin gátolja az
Aspergillus fumigatus hifáinak a növekedését (Macreadie és mtsai., 2006), míg a
lovasztatin mikrogrammos mennyiségben a táptalajba keverve gátló hatással rendelkezik a
Rhizomucor pusillus és R. miehei növekedésére és az előbbi sporangiospóráinak
csírázására (Lukács és mtsai., 2004). A lovasztatin (relatíven) nagy koncentrációban
apoptózis-szerű sejthalált indukál Mucor circinelloides-ben (Roze és Linz, 1988). Utóbbi
hatását Candida albicans-szal szemben nem bizonyították (Gyetvai és mtsai., 2006).
Vorikonazollal együtt alkalmazava a lovasztatin szinergista módon gátolja klinikai
mintákból származó járomspórás gombák (M. circinelloides, Rhizopus homothallicus, R.
oryzae és Cunninghamella bertholletiae) növekedését a táptalajtól és a vizsgált
mikroorganizmustól függetlenül, eltérő in vitro kísérletes körülmények között (Chamilos
és mtsai., 2006).
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1.4. A flukonazol és antifungális hatása bőrgombákra
A flukonazol a gyógyászatban használt mesterséges bisz-triazol alapú antifungális
szer. A citokróm P450 14α-demetiláz (cytP450-Erg11p vagy Cyp51p) működését gátolja.
Ez az enzim felel a lanoszterol 14α pozícióban történő demetilációjáért, ami az ergoszterol
szintézisnek egy kulcslépése (Odds és mtsai., 2003). Az ergoszterol a gombasejtmembrán
fő építőegysége, a membrán szteroltartalmának mintegy 90,5-97%-a S. cerevisiae-ben
(Theis és mtsai., 2004). Az akadályozott ergoszterol-bioszintézis következetében egyéb
szterolok épülnek be a sejtmembránba, ennek hatására megváltozik a gombára jellemző
membránfluiditás és mebránpermeabilitás. Másodlagos hatásként a működőképes
formában membránhoz kötött enzimek, például a sejtfalbioszintézisben szerepet játszók
nem tudnak kötődni a membránhoz, ami következtében a sejtfal felépülése gátlódik.
Mindezek együttes hatása az ozmotikus- és az anyagcsereháztartás felborulásában, végül a
sejt halálában nyilvánul meg. A gombák és az emlősök P450 monooxigenáz enzimeinek
hasonlósága következtében a flukonazol képes a humán citokróm P450-hez kötődni, így
kis mértékű májkárosító hatásával számolni kell. Számos gyógyszerrel való együttes
alkalmazás során képes velük kölcsönhatásba lépni, hatásukat csökkenteni (Odds és mtsai.,
2003).
A flukonazolt terápiásan legyakrabban kandidózis és aszpergillózis kezelésére
használják. Ismeretes, hogy rezisztencia alakulhat ki ellene célpontjának módosulása,
illetve egy azol-membrán effluxpumpa működése révén például Candida albicans-ban
(Sanglard és mtsai., 2002). A többi azollal (itrakonazol, klotrimazol, ketokonazol,
mikonazol, vorikonazol, poszakonazol, iszokonazol) összehasonlítva a flukonazol
rendelkezik a legkisebb antifungális hatással bőrgombák ellen. Az in vitro érzékenységi
tesztekből származó MIC értékek 1->64 μg/ml között változnak a vizsgált gombától és az
alkalmazott módszertől függően (Jessup és mtsai., 2000; Fernandez-Torres és mtasi., 2001;
Ghannoum és mtsai., 2004, 2006; Santos és mtsai., 2005, 2006). A legtöbb tanulmány a
MIC90 étéket Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes és Microsporum gypseum esetében
>64 (Santos és mtsai., 2005, 2006; Fernandez-Torres és mtasi., 2001), M. canis esetében
16, T. tonsurans esetében pedig 8-16 μg/ml-ben állapította meg (Jessup és mtsai., 2000;
Fernandez-Torres és mtasi., 2001; Ghannoum és mtsai., 2004).
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2. Célkitűzések

Az eddigi vizsgálatok alapján a Penicillium chrysogenum által termelt PAF
potenciális antifungális szer. Alátámasztja ezt az emlősökből származó endotél-, ideg- és
vázizomsejtek inszenzitivitása, a gyulladáskeltő reakciók hiánya in vitro körülmények
között PAF-kezelés hatására, és a molekula nagymértékű stabilitása. Ugyanakkor több
olyan

gombacsoport

van

(pl.

járomspórás

gombák,

Candida,

Malassezia,

Trichoderma/Hypocrea és a dermatofita fajok) ahol hatását csak érintőlegesen vizsgálták.
Más, klinikumban már használatos, illetve antifungális hatással bíró nemantifungális
szerekkel való kölcsönhatását mindmáig nem vizsgálták.
A GAMA egy, a Gibberella zeae (anamorfja: Fusarium graminerum) genomjában
megtalálható szekvenciából leszármaztatott hipotetikus antifungális protein, melynek
jelenléte csak in silico bizonyított (GenBank: BK004091, protein ID: XP 384921.1),
klónozásáról még nem számoltak be. Munkahipotézisünk szerint más fajok és fajcsoportok
is termelnek a defenzinekhez hasonló antimikrobiális fehérjéket, melyek az eddigi
feltételezéssel szemben szélesebb körben elterjedtek a fonalasgombák csoportjában.
Mindezek alapján a következő célokat fogalmaztuk meg:
1. A P. chrysogenum által termelt antifugális fehérje (PAF) hatásának vizsgálata
néhány gyakorlati szempontból jelentős gombacsoport tagjára.
2. A PAF és különböző sztatinok kölcsönhatásának vizsgálata járomspórás gombák
növekedésének gátlására.
3. A PAF és a flukonazol kölcsönhatásánák vizsgálata dermatofita fajok
növekedésének gátlására.
4.

Új,

antimikrobiális

fehérjéket

kódoló

gének

azonosítása

különböző

mikroszkopikus fonalasgomba-izolátumból.
5. Új antimikrobiális peptidek termelésének optimalizálása.
6. Egy új, kis molekulatömegű antimikrobiális fehérje tisztításának a kidolgozása,
antimikrobiális spektrumának és hatásának vizsgálata.
7. Heterológ expressziós rendszer létrehozása egy új, hatékony antimikrobiális
fehérje termelésére.
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3. Anyagok és módszerek

3.1. A vizsgálatokban szereplő mikroorganizmusok

Fajnév

Az izolátumok kódja,

Az izolálás adatai, egyéb

törzsgyűjteményes száma

adatok

SZMC 2010
NRRL 1706
NRRL 3293
NRRL 1442
FSU 969
CBS 168.59
IMI 101638(+)

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Zygomycetes
Absidia corymbifera
Actinomucor elegans
Backusella circina
B. lamprospora
Cladosporium herbarum
Cokeromyces recurvatus
Gilbertella persicaria
Micromucor ramanniana var.
ramanniana
M. ramanniana
Mortierella elongata
M. nanthalensis
M. wolfii
Mucor circinelloides
M. hiemalis f. luteus
M. piriformis
M. racemosus
Mycotypha africana
R1-izolátum

NRRL 1296

n.a.

NRRL 5844
NRRL 5513
NRRL 5842
NRRL 28640
SZMC 12028
NRRL 3632
SZMC 12078
WRL CN(M)304
NRRL 2978
R1

R2/a-izolátum

R2/a

R2/b-izolátum

R2/b

R3/a-izolátum

R3/a

R3/b-izolátum
R3/c-izolátum

R3/b
R3/c

R3/d-izolátum

R3/d

R3/e-izolátum

R3/e

R3/f-izolátum

R3/f

R4-izolátum

R4

R5-izolátum
R6-izolátum
Rhizomucor miehei
R. pusillus
R. pusillus

R5
R6
NRRL 5282
ETH M4920
WRL CN(M) 231

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
rinocerebrális humán
fertőzés, ismeretlen
humán tüdő, Hollandia
humán háti bőrlézió,
Toronto, Kanada
n.a.
n.a.
cukorbeteg mukormikózisa,
USA
kínai élesztő, Kína
agy, Texas, USA, (uraauxotróf mutáns), (pyrG181)
mielómás páciens
bronchikus folyadéka, USA
tempeh, Indonézia
kínai élesztő, Kína
n.a.
n.a.
n.a.
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R. stolonifer
Rhizopus microsporus var.
oligosporus
R. oryzae

SZMC 11101

n.a.

NRRL 514

tempeh, Indonézia

CBS 112.07

R. oryzae

CBS 146.90

Saksenaea vasiformis
Syncephalastrum racemosum
Thamnostylum piriforme
Umbellopsis isabellina
Zygorhynchus macrocarpus
Ascomycetes
A1-izolátum
A2-izolátum

FSU 870
SZMC 2011
MUFS 025
NRRL 1757
NRRL 2663

ismeretlen, Hollandia
humán palatum molle,
Hollandia
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A3/a-izolátum

A3/a

A3/b-izolátum
A4-izolátum
A5-izolátum
A6-izolátum
A7-izolátum
Aspergillus fumigatus
A. fumigatus var. aculeatus
A. nidulans
A. niger
A. niger
A. niger
A. terreus
Candida albicans
C. glabrata
C. guilliermondii
C. inconspicua
C. krusei
C. lipolytica
C. lusitaniae
C. norvegica
C. parapsilosis
C. pulcherrima
C. tropicalis
C. zeylanoides
F1-izolátum
F2-izolátum
F3/a-izolátum
F3/b-izolátum
F4-izolátum
F5/a-izolátum
F5/b-izolátum
F5/c-izolátum
F5/d-izolátum
F6/a-izolátum

A3/b
A4
A5
A6
A7
SZMC 1389
SZMC 1372
SZMC 0307
IMI 381727
SZMC 601
SZMC 608
NRRL 303B
ATCC 10231
CBS 138
CBS 566
CBS 180
CBS 573
CBS 6124
CBS 6936
CBS 4239
CBS 604
CBS 5833
CBS 94
CBS 619
F1
F2
F3/a
F3/b
F4
F5/a
F5/b
F5/c
F5/d
F6/a

A1
A2
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n.a.
n.a.
Szardínia, Alghero Central,
Olaszország
Marokkó, J. H. Croft
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Brazília, J. H. Croft
Brazília, J. H. Croft
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Magyarország
Észak-Amerika
Európa
n.a.

F6/b-izolátum
F7-izolátum
F8-izolátum
F9-izolátum
F10-izolátum

F6/b
F7
F8
F9
F10

Hypocrea orientalis

UAMH 9573

H. orientalis
Penicillium chrysogenum

CECT 2606
Q176

Trichoderma atroviride

T122

T. citrinoviride

CNM-CM-1792

T. harzianum

CBS 102174

T. inhamatum

005.00

T. longibrachiatum

UAMH 7955

T. longibrachiatum

UAMH 7956

T. longibrachiatum

UAMH 9515

T. longibrachiatum

ATCC 201044

T. longibrachiatum
T. longibrachiatum

ATCC 208859
CBS 446.95

T. longibrachiatum

IP 2110.92 (=IP 92.0494)

T. longibrachiatum

CNM-CM-382

T. longibrachiatum
T. longibrachiatum
T. longibrachiatum
T. viride
Trichophyton mentagrophytes
T. rubrum
T. tonsurans
Microsporum canis
M. gypseum
Basidiomycetes
Malassezia pachydermatis
M. pachydermatis
M. pachydermatis
Baktériumok
Bacillus subtilis
Escherichia coli
Micrococcus luteus
Serratia marcescens

CNM-CM-1798
CNM-CM-2171
CNM-CM-2277
043.99
ATCC 9533
ATCC 28188
ATCC 28942
ATCC 36299
ATCC 24102

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
peritoneális katéter csúcsi
része, St. John’s,
Newfoundland
talaj, Sierra Leone
n.a.
talaj, Ásotthalom,
Magyarország
bronchitiszes beteg köpete
veseátültetett beteg agy- és
tüdőszövete
krónikus rinoszinuszitiszes
beteg szinuszváladéka
szinusz
tüdő, máj, csontfal
csontvelőátültett betegből
peritoneális folyadék, St.
John’s, Newfoundland,
1999. március
4. fázisú neutropéniás
gyermek, Houston, Texas
HIV+ páciens, Texas
halott ember tüdeje
csontvelőátültetett ember
tüdeje, agya, szíve, felső
légútja
peritoneális folyadék,
CAPD-beteg
májátültetett ember vére
lábon található bőrlézió
tuberkulózisos beteg köpete
szinuszváladék
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

WM 623
WM 628
WM 629

A szerotípus
AD szerotípus
D szerotípus

SZMC 0209
SZMC 1304
SZMC 0197
SZMC 0567

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
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A törzsgyűjtemények rövidítései:
ATCC: American Type Culture

Collection, USA;

CBS:

Centralbureau

voor

Schimmelcultures Baarn, Hollandia; CNM-CM: Centro Nacional de Microbiologia
Immunologia y Virologia Sanitaria; FSU: Fungal Reference Centre University of Jena;
IMI: CABI Bioscience Genetic Resource Collection; IP: National Reference Center of
Mycoses and Antifungal Drugs at the Institute Pasteur; ITEM: Institute of Toxins and
Mycotoxins from Plant Parasites, Italy; NRRL: Northern Regional Research Laboratory
Agricultural Research Service Culture Collection, Peoria, Illinois, USA; MUFS:
Department of Microbiology and Biochemistry, The University of the Orange Free State,
South Africa; SZMC: Szeged Microbial Collection, University of Szeged, Szeged,
Hungary; UAMH: University of Alberta Microfungus Collection and Herbarium; WM:
The Wistar Institute Special Collection; WRL-CN: Welcome Bacterial Collection,
Beckham, Great Britain.
n.a.: nincs adat
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3.2. Táptalajok, tápoldatok, tenyésztési körülmények
3.2.1. Alkalmazott táptalajok és tápoldatok
A járomspórás gombákat és az Aspergillus fajokat malátás táptalajon (malt extract
agar, MEA: 0,5% malátakivonat, 0,5% élesztőkivonat, 0,5% glükóz, 1% KH2PO4, 2%
agar), a Candida és Malassezia fajokat Sabouraud táptalajon (SBD, Sigma-Aldrich, 2%
agar), az F-izolátumokat, a Trichophyton és Microsporum fajokat burgonyás táptalajon
(potato-dextrose

agar,

PDA,

Sigma-Aldrich

PDA

Broth,

2%

agar),

a

Trichoderma/Hypocrea fajokat élesztőkivonat-glükóz táptalajon (yeast-peptone-glucose
agar, YEG: 2% glükóz, 1% pepton, 0,5% élesztőkivonat, 2% agar), 4C-on tartottuk fenn.
A PAF és antifungális szerekkel való kombinációjának vizsgálatához MEA táptalajt
és tápoldatot, komplett táptalajt és tápoldatot (complete medium, CM: 0,2% pepton, 0,1%
élesztőkivonat, 0,1% NZ-amin A, 2% glükóz, 0,05% KCl, 0,04% MgSO4ּ7H2O, 0,15%
KH2PO4, pH=6,5), YEG táptalajt és tápoldatot, minimál táptalajt és tápoldatot (minimal
medium, MM: 1% glükóz, 0,5% (NH4)2SO4, 0,1% KH2PO4, 0,05% MgSO4), PDA táptalajt
és tápoldatot, speciális élesztőkivonat-pepton-glükóz táptalajt és táplodatot (special
medium, SPEC: 2,0% glükóz, 0,05% pepton, 0,1% élesztőkivonat, 2% agar) és RPMI 1640
tápoldatot (RPMI 1640 Medium L-glutaminnal, nátrium-bikarbonát nélkül, Sigma-Aldrich,
0,165 M-os morfolin-propán-szulfonsavval (MOPS) pH=7-re pufferelve) használtunk a
vizsgált mikroorganizmustól és kísérleti körülménytől függően.
Az antifungális fehérjék termelésének optimalizálásához antifungális protein
indukáló tápoldat (antifungal protein induction medium, AFPIM: 2% keményítő, 1%
húskivonat, 2% pepton) eltérő NaCl- (0,5-3%) és etanol- (0-1%) tartalmú kombinációit
próbáltuk ki.
A PAF termeltetése szacharóz tartalmú minimál tápoldatban (sucrose minimal
medium, SMM: 2% szacharóz, 0,3% NaNO3, 0,05% KCl, 0,05% MgSO4ּ7H2O, 0,005%
FeSO4ּ7H2O, pH=5,8) történt.
3.2.2. Alkalmazott tenyésztési körülmények
A spóraszuszpenziók készítéséhez, a fenntartáshoz használt táptalajon nevelt,
spóráztatott tenyészeteket használtuk; az inkubációs hőmérséklet fajtól függően 25-37C
között mozgott. Ez alól kivétel a Trichophyton rubrum, amit a konídiospórák nagy
20

mennyiségű termeléséhez zabdara táptalajon (oatmeal agar medium, OAM: 1% zabdara,
0,15% KH2PO4, 0,1% MgSO4ּ7H2O, 0,1% NaNO3, 2% agar) tenyésztettünk (Ghannoum
és mtsai., 2006; Jessup és mtsai., 2000).
A DNS és RNS kivonásához a gombákat YEG tápoldatban, 25C-on, 3 napon
keresztül, 200 rpm-en rázatva neveltük.
A PAF termeltetése SMM tápoldatban, 96 óráig, 25oC-on, 220 rpm-en rázatva
történt.
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3.3. Módszerek
3.3.1. A PAF tisztítása
A PAF tisztítását Dr. Pócsi István és munkatársai (Debreceni Tudományegyetem,
Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék) végezték. A Penicillium chrysogenum
centrifugált és szűrt (Amicon Strilled Cell, 50 ml; Biomax PBTK ultrafiltration disc,
polyethersulfone, MWCO 30000 Da, Millipore) fermentlevét a kiindulási térfogat 1/5-ére
koncentráltuk és a pH-ját 6,6-ra állítottuk nátrium-foszfát pufferrel. Az így kapott
koncentrátumot ioncserélő kromatográfiával tisztítottuk (CM Sephadex Fast Flow column,
2x18 cm, Amersham-Pharmacia). Az ekvilibrálás 50 mM NaH2PO4/Na2HPO4 (pH=6,6)
pufferrel, 1 ml/perc áramlási sebességgel történt. Az elúcióhoz 50 mM NaH2PO4/Na2HPO4
(pH=6,6) pufferben oldott 0,05 és 1M koncentrációjú NaCl oldatot használtunk. 3 ml-es
frakciókat szedtünk és az antifungális hatást mutatókat egyesítettük, majd 50 mM
NaH2PO4/Na2HPO4 (pH=6,6) pufferrel szemben dializáltattuk. A tisztított oldatot
liofileztük és Tris-HCl/OH pufferben (pH=7) oldottuk fel. A fehérje tisztaságát gyárilag
kész 16%-os TRIS/GLYCIN gélen SDS-PAGE-dzsel (Invitrogen Life Technologies)
ellenőriztük. A tisztítás teljes folyamata 4C-on történt. A gélek előhívása Coomassie-kék
reagenssel, majd ezüst-festéssel történt.
Coomassie-kék festés: 2-16 óra 40% metanol, 7% ecetsav, 0,0025 % coomassie
brillant blue R250 oldatában, majd 1 órán át 40% metanol és 7% ecetsav elegyében és 6
órán át 1-szer cserélve 7% ecetsav és 5% metanol elegyében lassan rázatva történt.
Ezüst-festés: A coomassie-kék festés után történt. 30 perc 10% glutáraldehidben, 2
óra desztillált vízben, 30 perc 0,005% ditio-tetratreitolban, 30 perc 0,1% ezüst nitrátban, 510 perc 3% Na2CO3 és 37% formaldehid elegyében való rázatás után 99%-os ecetsavat
adtunk a rendszerhez és 7% ecetsav és 5% metanol elegyével többször mostuk, majd
desztillált vízzel öblítettük. A kiértékelés UVP géldokumentációs rendszerrel, UV-szűrő
használatával történt.
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3.3.2. Az antifungális hatás megállapítására használt módszerek
3.3.2.1. A gombák hifanövekedés-gátlásának megállapítása PAF jelenlétében
Agardiffúziós módszert alkalmaztunk eltérő táptalajtípusok (MEA, YEG, CM és
MM) felhasználásával. 20 ml szilárd táptalajt az előzőleg 5 ml, spórát 105/ml
koncentrációban tartalmazó, 44C-os folyékony táptalajjal fedtünk be vízszintes felületen.
A spóraszuszpenzió koncentrációját Bürker-kamrás számolással állapítottuk meg. A
megszilárdult, spórát nagy mennyiségben tartalmazó táptalajba dugófúróval 5-5 lyukat
fúrtunk, melyekbe 100-100 μl, a táptalajnak megfelelő tápoldatban oldott, különböző
koncentrációjú (6,25, 12,5, 25, 50 μg/ml) PAF oldatot pipettáztuk. Kontrollként steril
tápoldatot használtunk. A gátlási zónákat fajtól függően 25, illetve 37C-on, 24 és 48 óráig
történő inkubáció után a lyuk szélétől mértük. Kísérleteink során PAF-érzékeny
kontrollként Aspergillus niger-t, negatív kontrollként pedig a PAF-ra inszenzitív A. terreus
törzset használtunk.
3.3.2.2. A spórák csírázóképességének vizsgálata PAF jelenlétében
A PAF csírázásgátló hatását a 3.3.2.1. fejezetben leírt táptalajokkal és tápoldatokkal
végeztük. A 104 spóra/ml koncentrációjú szuszpenziókat 50 μg/ml PAF jelenlétében, 200
μl végtérfogatban fajtól függően 25 és 37C-on, 18 órán keresztül inkubáltunk.
Centrifugálás (10000 rpm, 15 perc) után a spórákat 1,5 ml steril PAF-mentes tápoldattal
mostuk, majd 103 spóra/ml koncentrácójúra hígítottuk és eltérő mennyiségeit (25, 50, 100
μl) a megfelelő táptalajra szélesztettük. Ugyanilyen, de PAF-mentes körülmények között
kezelt spórákat használtunk kontrollként. A megjelenő telepeket fajtól függően 25, illetve
37C-on, 24 és 48 óráig történő inkubáció után számoltuk. Kísérleteink során PAFérzékeny kontrollként Aspergillus niger-t, negatív kontrollként pedig a PAF-ra inszenzitív
A. terreus törzset használtunk.
A fentebb említett módszerekkel járomspórás gombák, Candida, Malassezia és
Trichoderma/Hypocrea fajok PAF-érzékenységét vizsgáltuk. A spóracsírázás-gátlás
mértékének

megállapításától

az

élesztőgombáknál
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eltekintettünk,

ilyenkor

a

koncentrációértékek sejt/ml-ben értendők. A dermatofita fajok PAF-érzékenységének
vizsgálatát a 3.3.2.4. fejezet írja le.
3.3.2.3.

A

PAF

és

a

sztatinok

kölcsönhatásának

vizsgálata

járomspórás

gombafajokkal
A lovasztatin (Mevacor, Merck Sharp & Dohme), a rozuvasztatin (Crestor, Merck
Sharp & Dohme), a szimvasztatin (Vasilip, Egis) és az atorvasztatin (Atorvox, Richter)
gyógyszer formájában a rendelkezésünkre állt. Mindegyiket 99%-os metanolban oldottuk
fel, hígítási soraikat (128-1 μg/ml, felező hígítás) SPEC tápoldat felhasználásával
készítettük el. Az in vitro PAF, sztatin és sztatin-PAF kombinációk antifungális hatását 96
lyukú mikrotiterlapon 620 nm hullámhosszúságú fény abszorbanciájával mértük. A
mintahelyek egyenként 50μl spóraszuszpenziót és 150 μl eltérő koncentrációjú sztatint
tartalmaztak 50 μg/ml PAF jelenlétében vagy hiányában. A spóraszuszpenziókat SPEC
tápoldatban készítettük el és minden esetben 105 spóra/ml-re hígítottuk ki. A
mikrotiterlapokat 24 órán át 30oC-on inkubáltuk, majd az abszorbanciaértékeket
mikrotiterlap-leolvasóval (ASYS Jupiter HD, ASYS Hitech) határoztuk meg. A
spektrometriai kalibrációhoz 200 μl friss tápoldatot használtunk. A gátlási értékeket a
kezeletlen kultúrákhoz (100%-os növekedés) viszonyítva állapítottuk meg. A szerek
közötti együtthatás mértékét az Abbott-képlettel számoltuk ki: Ie = X+Y–(XY/100), ahol Ie
a kölcsönhatás várt mértéke %-ban, X és Y pedig a növekedés mértéke %-ban a két szer
külön-külön való alkalmazásakor. I0 a megfigyelt gátlási érték %-ban. Az együtthatás
mértékét (IR), az IR = I0/Ie képlet alkalmazásával kaptuk meg. Ha az IR 0,5 és 1,5 között
mozgott, akkor additív kölcsönhatást, ha nagyobb volt mint 1,5, akkor szinergizmust, 0,5nél kisebb IR érték esetén pedig antagonizmust állapítottunk meg (Moreno és mtsai.,
2003). Minden méréshez 3 párhuzamos leoltást használtunk.
3.3.2.4. A PAF és a flukonazol kölcsönhatásának megállapítása dermatofita fajokra
A flukonazol (FCZ, Sigma-Aldrich) dimetil-formamidos (DMF) törzsoldatából
készítettük el a kísérlet során alkalmazott hígítási sorokat RPMI 1640 tápoldatban (FCZ:
128-0,25 μg/ml és 32-0,25 μg/ml, PAF: 200-1,56 μg/ml; felező hígítás). Az inokulumok D.
A. Santos és mtsai. (2006) által kidolgozott módszer alapján készültek el RPMI 1640
tápoldatban.

Minden

inokulum

50-szeres
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hígításából

meghatároztuk

az

adott

spóraszuszpenzió telepképző mértékét (CFU/ml) SBD és PDA táptalajon, 30oC-on. A PAF
és PAF-flukonazol kombináció in vitro antifungális hatását 96 lyukú mikrotiter lapon 620
nm hullámhoszúságú fény abszorbanciájával mértük Minden lyuk 100 μl kétszeres
koncentrációjú PAF-ot vagy flukonazolt és 100 μl spóraszuszpenziót tarlamazott. A két
szer közötti kölcsönhatás megállapításához lyukanként 100-100 μl kétszeres koncentrációit
használtuk fel az anyagoknak, de ebben az esetben a PAF-ot a spóraszuszpenziókban
hígítottuk 200 μg/ml-re. Spektrometriai kalibrációhoz 200 μl steril tápoldatot használtunk.
Növekedési kontrollként 100 μl tápoldatot és 100 μl spóraszuszpenzió elegyét alkalmaztuk.
A mikrotiterlapokat 30oC-on inkubáltuk és az abszorbanciát 4, 7, 10 nap után mértük.
Teljes gátlás esetén, hogy eldöntsük fungicid-, vagy fungisztatikus hatással állunk-e
szemben, 10 μl spóraszuszpenziót cseppentettünk SBD és PDA táptalaj felületére a
mikrotiterlap megfelelő lyukából. Beszáradás után a Petri-csészéket 30oC-on inkubáltuk és
4, 7, 10 nap után ellenőriztük a telepek megjelenését. A két szer közötti kölcsönhatás
megállapításához az előző fejezetben alkamazott Abbott-képletet használtuk. Teljes gátlás
esetén a FIC indexszel (fractional inhibitory concentration (FIC) index (FICI)) számoltunk:
FICI = FICA+FICB = CAkomb/MICAegyedül+CBkomb/MICBegyedül, ahol a MICAegyedül és a
MICBegyedül az A és B anyag minimális gátlási koncentrációjának értéke (MIC) különkülön, a CAkomb és a CBkomb pedig az A és a B anyag koncentrációja kombinált
alkalmazásuk során (Hindler, 1995). Ha a FICI ≤ 0,5 akkor szinergista, ha 0,5 és 4 között
mozog, akkor nincsen, FICI > 4 esetén, pedig antagonista a kölcsönhatás. Ehhez
megállapítottuk külön-külön a felhasznált antifungális szerek adott fajra jellemző MIC
értékeit (Odds és mtsai., 2003). Minden méréshez 3 párhuzamos leoltást használtunk.
3.3.3. Az antimikrobiális hatású fehérjék keresése során alkalmazott módszerek
3.3.3.1 DNS kivonás
A folyékony tápközegben felszaporított gombák micéliumait desztillált vízzel
mostuk, majd folyékony nitrogénnel dörzsmozsárban porítottuk. LETS puffert (0,1 M
LiCl, 10 mM Na2EDTA, 10 mM Tris-HCl (pH=8), 0,5% SDS) (2,5 ml/1g micélium) és 1:1
arányban fenol:kloroform:izoamil alkohol, 25:24:1 arányú keverékét (PCI) adtunk hozzá,
majd elkevertük. Centrifugálást (15,000rpm, 20 perc, 4oC) követően a felülúszóhoz etanolt
(2,5:1) és Na-acetátot (1:0,1) adtunk. A kicsapódott nukleinsavat (1 óra, -70oC)
centrifugálással (15,000 rpm, 25 perc, 4oC) gyűjtöttük és a felülúszó leöntése után a
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csapadékot beszárítottuk. A mintát TE pufferben (10 mM Tris-HCl, 1 mM Na2EDTA)
oldottuk, 1:1 arányban PCI-vel kezeltük, majd centrifugáltuk (12,000 rpm, 10 perc). Ezt
követően kloroform:izoamilalkohollal (24:1) kezeltük, centrifugáltuk (12,000 rpm, 10
perc) és újból kicsaptuk. A csapadékot lecentrifugáltuk, mostuk 70%-os alkohollal,
beszárítottuk, majd desztillált vízben feloldottuk és -20oC-on tároltuk.
3.3.3.2. Génklónozásnál használt módszerek
Az általunk vizsgált izolátumok antimikrobiális proteineket kódoló génekre való
szűrésének alapja az NCBI adatbázisában megtalálható ABP1 (protein ID: BAD 13414.1),
ACLA (protein ID: ABR 10398.1), AFP (protein ID: CAA 43181.1), ANAFP (protein ID:
XP 00139122.1), PAF (protein ID: ABE 96640.1) és a Gibberella zeae hipotetikus protein
(protein ID: XP 384921.1) kódoló génje alapján tervezett indítószekvenciákkal végrehajtott
polimeráz láncreakció (PCR) volt.
F-izolátumok esetén
A PCR-hez tervezett specifikus indítószekvenciákkal 10 fajba tartozó 15 izolátum
genomi DNS-eit specifikus reakciókörülmények között vizsgáltuk. A vizsgált izolátumok:
F1, F2, F3/a-b, F4, F5/a-d, F6/a-b, F7, F8, F9, F10.
A reakcióhoz használt indítószekvenciák és reakciókörülmények:
PRIMER1F: 5’-AGTTCTCAACTATGATTCGA-3’ (Tm: 47,8C)
PRIMER1R: 5’-TTAGTAGCAGGTGAGGCG-3’ (Tm: 52,8C)
1. 94C – 2 p
2. 94C – 30 mp
3. 53C – 1p
4. 72C – 1p → 2. lépés 30X
5. 72C – 5p
A

gént

határoló

régiók

felderítéséhez

a

genomi

adatbázis

alapján

indítószekvenciákat terveztünk a gama gén -100-124. bp és a +95-110. bp szakaszaira, és
PCR-rel vizsgáltuk a genomi DNS-t nem-specifikus reakciókörülmények között.
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A reakcióhoz használt indítószekvenciák és reakciókörülmények:
PRIMER2F: 5’-GAGTCCATGTGTCTGCGTTTGAGC-3’ (Tm: 60,4C)
PRIMER2R: 5’-ACCCTAGCCCAAACTCTGCGCATAC-3’ (Tm: 62,6C)
1. 94C – 3 p
2. 94C – 1 p
3. 45 C – 1p
4. 68 C – 1p 15mp → 2. lépés 10X , dT/ds=0,18
5. 94C – 45 mp
6. 54C – 1p
7. 68C – 1p 15mp → 5. lépés 20X, dt/ds=5
8. 68C – 10 p
R-izolátumok esetén
Munkánk során 6 fajba tartozó 12 R-izolátumot (R1, R2/a-b, R3/a-f, R4, R5, R6)
vizsgáltuk paf-homológ gén jelenlétére nem-specifikus körülmények között lezajló PCRrel.
A rekacióhoz használt indítószekvenciák és reakciókörülmények:
PRIMER3F: 5’-ATGCTAGTTCTTTCTCAAATGAAGCAG-3’ (Tm: 56,6C)
PRIMER3R: 5’-TTAGCTGTAATAGCAGCAGCTCG-3’ (Tm: 56,9C)
1. 94C – 3 p
2. 94C – 1 p
3. 42 C – 1p
4. 68 C – 1p → 2. lépés 10X , dT/ds=0,18
5. 94C – 1p
6. 48C – 1p
7. 68C – 1p → 5. lépés 30X, dt/ds=5
8. 68C – 7 p
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A gént határoló régiók felderítésére inverz PCR-t használtunk. A reakcióhoz a
meglévő génszakaszok alapján specifikus indítószekvenciákat terveztünk. A genomi DNSt restrikciós endonukleázokkal (BstXI, EcoRI, HindIII, KpnI, NotI, NdeI, PdiI, PstI, SacI,
SalI, SmaI) kezeltük: az emésztést enzimtől függően 20 perces 65 vagy 80C-os
hőkezeléssel állítottuk le. A kétszeres térfogatnyi 96%-os etanollal történő DNS-kicsapás
(-20C, 16 óra) után, centrifugáltuk (12000 rpm, 25 perc), 200 μl 70%-os etanollal mostuk,
majd ismét centrifugáltuk (12000 rpm, 5 perc). A vákuumban szárított DNS-t 20 μl
desztillált vízben oldottuk. Az így nyert DNS-szakaszokkal végrehajtott ligáz reakciót 10
perces 65C-os hőkezeléssel állítottuk le és desztillált vízzel 100 μl-re kiegészítve a
korábban említett módon kicsaptuk a DNS-t, amit végül 10 μl desztillált vízben oldottuk.
Az így kapott cirkuláris DNS szakaszokkal specifikus körülmények között lejátszódó
inverz PCR-t hajtottunk végre.
Az emésztési reakció összetétele:
- 64 μl bidesztillált víz
- 40 μl genomi DNS
- 4 μl restrikciós endonukleáz (Fermentas)
- 12 μl puffer (Fermentas)
Az enzimnek megfelelő hőmérsékleten, 16 órán keresztül emésztettünk.
A ligálási reakció össszetétele:
- 17 μl restrikciós endonukleázzal emésztett genomi DNS
- 2 μl 10X T4 DNS ligáz puffer (Fermentas)
- 1 μl T4 DNS ligáz enzim (Fermentas)
A ligálás 4C-on 16 órán át történt.
A rekacióhoz használt indítószekvenciák és reakciókörülmények:
PRIMER4F: 5’-CGTAGATCAACTTCATTTGAGATCG-3’(Tm: 54,1C)
PRIMER4R: 5’-CAAGCTTGCTGCTGCTATGTC-3’ (Tm: 56,6C)
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1. 94C – 2 p 30mp
2. 94C – 45 mp
3. 50C – 1p
4. 72C – 2p 30mp → 2. lépés 10X
5. 94C – 1p 30 mp
6. 50C – 45 mp
7. 72C – 2p 30mp → 5. lépés 20X, dt/ds=5
8. 72C – 9 p
A-izolátumok esetén
A 7 eltérő fajba tartozó 8 A-izolátum (A1, A2, A3/a-b, A4, A5, A6, A7) szűrésének
alapja az NCBI adatbázisban megtalálható paf-homológ gének alapján tervezett nemspecifikus

indítószekvenciákkal

végrehajtott,

nem-specifikus

körülmények

között

lejátszódó PCR volt.
A rekacióhoz használt indítószekvenciák és reakciókörülmények:
PRIMER5F: 5’-AAYAYNTGYAMNTAYTG-3’ (Tm:52,9C)
PRIMER5R: 5’-TGYGARTWYCT-3’ (Tm:54,6C)
1. 94C – 2 p
2. 94C – 30 mp
3. 48C – 1p
4. 72C – 1p 15 mp → 2. lépés 30X, dt/ds=5
5. 72C – 7p
A gént határoló régiókat inverz PCR-rel derítettük fel az R-izolátumoknál említett
módon.
A rekacióhoz használt indítószekvenciák és reakciókörülmények:
PRIMER6F: 5’-TNGCANCNCCNSTNRC-3’ (Tm: 68,8C)
PRIMER6R: 5’-TTRTANKTRCANRCRGC-3’ (Tm: 64,7C)
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1. 94C – 2 p 30mp
2. 94C – 45 mp
3. 53C – 1p
4. 72C – 2p 30mp → 2. lépés 10X
5. 94C – 1p 30 mp
6. 55C – 45 mp
7. 72C – 2p 30mp → 5. lépés 20X, dt/ds=5
8. 72C – 9 p
Minden reakcióhoz az alábbi összetételű elegyet használtuk:
PCR és inverz PCR:
- 11 μl bidesztillált víz
- 5 μl 5X dNTP mix (Fermentas)
- 2,5 μl reakciópuffer (Biocenter)
- 2-2 μl 10 μM indítószekvencia
- 2 μl templát DNS
- 0,5 μl Pfu DNS-polimeráz (Fermentas)
cDNS szintézis:
A cDNS-hez használt RNS mintát fagyasztott micéliumból Total RNA Extraction
Miniprep System Kit (Viogene) segítségével tisztítottuk. A cDNS-t Revert Aid H Minus
First Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas) felhasználásával, egylépéses RT (reverz
transzkripció)-PCR módszer alapján hoztuk létre. A reakcióhoz gyári oligodT-t és a
vizsgált gén elejére és végére tervezett indítószekvenciákat használtunk.
A reakcióhoz használt indítószekvenciák és reakciókörülmények:
PRIMER7F: 5’-ATGCAGTTCTCAACTATGATTACG-3’ (Tm: 53,2C)
PRIMER7R: 5’-TTAGTAGCTGCTGACCGC-3’ (Tm: 53,6C)
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1. 94C – 2 p
2. 94C – 30 mp
3. 53C – 1p
4. 72C – 1p → 2. lépés 30X
5. 72C – 5p
DNS-gélelektroforézis:
A PCR során létrejött amplikonokat minden esetben 0,8%-os, etídium-bromiddal
festett gélen futtatuk. A géleket ultraibolya fénnyel megvilágítva vizsgáltuk és
fényképeztük. A gélek kiértékelése UVP géldokumentációs rendszerrel és az ehhez
csatlakozó GelBase programmal történt.
DNS-fragmentek tisztítása gélből:
A megfelelő méretű felszaporított DNS-darabot tartalmazó gélrészletet steril
szikével kivágtuk, egy Eppendorf–csövekből és horgászvattából készített minioszlopra
tettük és centrifugáltuk (3000 rpm, 2 perc, majd 10000 rpm, 10 perc). Az így kapott
mintához 1/5 térfogatnyi kloroformot adtunk, centrifugáltuk (12000 rpm, 5 perc), a szűrlet
felső, vizes fázisából 96%-os etanollal -20C-on kicsaptuk a DNS-t. Esetenként Gel-M Gel
Extraction System-et (Viogene) használtunk.
Szubklónozási reakció:
A PCR-ből származó DNS-fragmenteket a nukleotidsorrend megállapításához
pBluescript SK(-) plazmidba szubklónoztuk. A plazmidokat klónozás előtt EcoRV
restrikciós endonukleáz enzimmel emésztettük (37C, 16 óra). Az emésztést 65C-on
állítottuk le és a DNS-t a korábban említett módon kicsaptuk, majd vákuumban történő
beszárítás után bidesztillált vízben oldottuk. A felnyílt plazmid kompatibilis véget
hordozott a Pfu DNS-polimeráz által létrehozott fragmentvégekkel.
Az emésztési reakció összetétele:
- 43 μl desztillált vízben oldott plazmid
- 4 μl EcoRV enzimpuffer (Fermentas)
- 3 μl EcoRV restrikciós endonukleáz (Fermentas)
Az emésztést 20 perces, 65C-on történő hőkezeléssel állítottuk le.
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A szubklónozásnál használt ligálási reakció összetétele:
- 7 μl inszert DNS
- 1 μl emésztett pBluescript SK(-) plazmid
- 1 μl 10X T4 DNS ligáz puffer (Fermentas)
- 1 μl T4 DNS ligáz enzim (Fermentas)
A ligálás 4C-on 16 órán át történt, majd 10 perces 65C-os hőkezeléssel állítottuk
le.
Baktérium-transzformáció:
Az inszertet hordozó plazmidokat kompetens Escherichia coli (TOP 10F-) sejtekbe
transzformáltuk.
LB tápoldatban (LB: 1% tripton, 1% NaCl, 0,2% élesztőkivonat) nevelt
baktériumtenyészetből (24 óra, 37C) 1 ml-t 30 ml tápoldatba oltva, OD600 = 0,6 értékig
neveltük. Centrifugálást (8000 rpm, 5 perc, 4C) követően a sejtekre 8 ml hideg 100 mM
CaCl2 oldatot mértünk, majd újabb centrifugálást követően a sejteket 8 ml hideg 100mM
CaCl2 oldatba szuszpendáltuk, végül 4C-on 1 órán át inkubáltuk. Újabb centrifugálás után
a kompetens sejteket 800 μl hideg 100mM CaCl2 oldatban szuszpendáltuk és
felhasználásig 20%-os végtérfogatú glicerinoldatban tároltuk (-70C).
Transzformálás során 10 μl inszertet tartalmazó plazmidhoz 200 μl jégen
kiolvasztott kompetens sejtet adtunk, majd szuszpendálás után 25 percig 4C-on tarottuk.
42C-os, 2 percen át tartó hősokk után 1ml LB tápoldatot adtunk a sejtekhez és 1 órán
keresztül 37C-on rázatva tenyésztettük. A tenyészet egy részét ampicillin (100 μg/ml), 40
μl IPTG-t (izopropil-β-D-tiogalaktopiranozid, 20 mg/ml) és 40 μl X-gal-t (5-bromo-4kloro-3-indolil-β-D-galaktopiranozid, 20 mg/ml) tartalmazó LB táptalajra szélesztettük. A
pozitív klónokból plazmidot vontunk ki.
Plazmidkivonás:
Az LB táptalajon felszaporodott pozitív klónokat 3 ml, 100 μg/ml ampicillint
tartalmazó LB tápoldatba oltottuk tovább és előregyártott készlettel (Mini-M Plasmid DNA
Extraction System, Viogene) plazmidot vontunk ki.
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DNS-szekvenálási és szekvenciaelemzési kísérletek:
Az inszertet tartalmazó plazmidszakasz nukleinsavsorrendjének maghatározását a
Szegedi Biológiai Központ (SZBK) Szekvenáló Laboratóriumának munkatársai végezték.
A szekvenogramok kiértékeléséhez a Chromas Lite (Technelysium Pty. Ltd.), a BioEdit (©
Tom Hall) és az NCBI honlapján található Basic Local Alingment Search Tool (BLAST,
www.ncbi.nlm.hih.gov/BLAST) programokat használtuk.
3.3.3.3. Az antimikrobiális hatású fehérjék termeltetésének optimalizálása
Az antimikrobiális fehérjék termeltetésének optimalizálását az F-izolátumok
esetében végeztük el. 200 ml eltérő NaCl (0,5-3%) és etanol (0,1-1%) tartalmú AFPIM
tápoldatot 3 ml 106 spóra/ml koncentrációjó szuszpenzióval oltottunk be. 7 nap, 25C, 180
rpm és 1 nap 37C, 180 rpm körülmények között történő tenyésztés után a centrifugált
(10000 rpm, 30 perc, 4C) és szűrt (0,45 μm, Millipore) fermentleveket a kiindulási
térfogat 1/5 részére koncentráltuk. A szűrlemények biológiai aktivitását a 3.3.2.1. fejeztben
leírt módon SPEC táptalajon vizsgáltuk. A biológiailag aktív fermentlevek közül a
leghatékonyabból centrifugális ultraszűréssel eltávolítottuk a 10 kDa tömeg feletti
fehérjéket (15ml, Centriplus YM-10, Millipore).
3.3.3.4 Új, antimikrobiális hatású, kis tömegű fehérje tisztítása
A 3.3.3.3. fejezet alapján nyert fermentlé fehérjetartalmát szobahőmérsékleten
(25C) telített (NH4)2SO4 oldattal (74,5g/100ml) kisóztuk, majd a centrifugálás
(10000rpm, 30 perc, 4C) után nyert üledéket 20 ml 0,02M Tris-HCl/OH (pH=7) pufferben
oldottuk. Dializáltattuk (Dialysis tubing, benzoylated Avg. flat width 32 mm (1.27 in.),
Sigma-Aldrich) 0,02M TRIS-HCl/OH (pH=7) pufferrel szemben 4C-on, majd
centrifugálásos módszerrel ultraszűrtük (15ml, Centriplus YM-10, Millipore). A
szűrleményt ioncserés kromatográfiával tisztítottuk CM-szefaróz oszlopon (HiTrap CM
FF, Amersham-Pharmacia). Az ekvilibrálás 50 mM NaH2PO4/Na2HPO4 (pH=6,6)
pufferrel 1ml/perc áramlási sebességgel történt. Az elúcióhoz 50 mM NaH2PO4/Na2HPO4,
(pH=6,6)-ban oldott 0,05, 0,5 és 1M NaCl-t használtunk. 0,5 ml frakciókat szedtünk és az
antifungális hatást mutatókat egyesítettük, majd 50 mM NaH2PO4/Na2HPO4 (pH=6,6)
pufferrel szemben 4C-on dializáltattuk. A tisztított oldatot liofileztük és 0,02M Tris-
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HCl/OH pufferben (pH=7) oldottuk fel. A fehérje tisztaságát gyárilag kész NuPAGE®
NOVEX®, 4-12% Bis-Tris gélen SDS-PAGE-sel (Invitrogen Life Technologies) és
Novex® Pre-Cast vertikális izoelektromosan fókuszáló (IEF) gélen (pH=3-10)
ellenőriztük. A géleket a 3.3.1. fejezetben leírtak alapján hívtuk elő és értékeltük ki.
3.3.3.5. Új, antimikrobiális, kis tömegű fehérje hatásának és spektrumának vizsgálata
A tisztított

fehérje koncentrációját QubitTM fluoriméter (Invitrogen

Life

Technologies) rendszerrel határoztuk meg. Hatásának a megállapításához a Trichoderma
longibrachiatum (UAMH 7955) konídiospóráinak 6·105 spóra/ml szuszpenzióját 50 μg/ml
végkoncentrációjú F8AP tartalmú SPEC tápoldatban csíráztattuk 25C-on. Kontrollként
F8AP-mentes tápközegben csíráztatott spórákat használtunk. 4, 8, 10, 12 és 24 óra után
vizsgáltuk a csíratömlők kialakulását és a képződő hifák morfológiáját fénymikroszkóp
alatt, 400-szoros nagyítással natív és metilénkékkel festett preparátumokon. A 24 órás
tenyészetnek 103 spóra/ml szuszpenzójából 10 μl-t CM táptalajra kiszélesztve 48 órán át,
25C-on történő inkubáció után vizsgáltuk a telepképző képességét. In vitro
antimikrobiális hatását 96 lyukú mikrotiter lapon 620 nm hullámhosszúságú fény
abszorbanciájával mértük. A lyukak egynként 100 μl kétszeres koncentrációjú fehérjét
(100 μg/ml) és 105 spóra vagy sejt/ml koncentrációjú szuszpenziót tartalmaztak SPEC
tápoldatban oldva. A mikrotiterlapokat 24 órán át a mikroorganizmusnak megfelelő
hőmérsékleten inkubáltuk, majd az abszorbanciaértékeket mikrotiterlap-leolvasóval
(ASYS Jupiter HD, ASYS Hitech) határoztuk meg. Növekedési kontrollként (100%
növekedés) 100 μl spóraszuszpenzió és 100 μl SPEC tápoldat elegyét, kalibrációként steril
200 μl SPEC tápoldatot használtunk.
3.3.3.6. In silico vizsgálati módszerek
A tisztított fehérje fizikai és kémiai tulajdonságainak előrejelzéséhez az Expert
Protein Analysis System (EXPASY) internetes oldaláról (www.expasy.org/tools) elérhető
SignalP 3.0 Server-t és TargetP 1.1 Server-t (Technical University of Denmark), az
A.B.I.M. (L'Atelier BioInformatique de Marseille) internetes oldalán (www.iutarles.up.univ-mrs.fr/w3bb/d_abim/compo-p.html) található programokat és a SCRATCH
Protein

Structure

and

Structural

Feature

Prediction

Server-t

(www.ics.uci.edu/~baldig/scratch, University of California Irvine) használtuk fel. A
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molekula háromdimenziós modelljét a STRAP programmal (Structural Alignment
Program for Proteins, Humboldt University of Berlin, Institute of Biochemistry)
készítettük el.
3.3.3.7. Heterológ expressziós rendszer kidolgozása
A heterológ expressziós rendszer az EasySelectTM Pichia Expression Kit
(Invitrogen Life Technologies) felhasználásán alapult: a pPICZαA vektort használtuk az
intracelluláris fehérje túltermeltetéséhez. A transzformáns élesztők metanolos indukciót
követően megtermelték a plazmidba beépített gén által kódolt fehérjét. A plazmid
felépítését a 3. Ábra mutatja.

3. Ábra. A pPICZαA vektor felépítése.
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4. Eredmények és értékelés

4.1. A PAF hatása néhány gyakorlati jelentőségű gombacsoport tagjaira
4.1.1. Járomspórás gombák
21 járomspórás gombaizolátum PAF-érzékenységét vizsgáltuk a sporangiospórák
csírázására (4. Táblázat) és a hifák növekedésének gátlására (5. Táblázat) eltérő
táptalajokon. (4. és 5. Ábra.)

4. Ábra. PAF hatása Mycotypha africana (NRRL 2978) sporangiospóráinak csírázására
25C-on, 48 óráig történt inkbáció után. Felső sor: kezeletlen, alsó sor 50 µg/ml PAF-fal
kezelt spóraszuszpenziókból (103 sporangiospóra/ml, 18 óra, 25C) kiszélesztve 25 µl (A),
50 µl (B) és 100 µl (C) MEA táptalajra.
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5. Ábra. PAF hatása Mortierella elongata (NRRL 5513) hifanövekedésére CM táptalajon,
25C-on, 48 óráig történt inkubáció után. A lyukak 100 µl CM tápoldatban oldott PAF-ot
tartalmaznak 50µg/ml (A), 25 µg/ml (B), 12,5 µg/ml (C) és 6,25 µg/ml (D)
koncentrációban. 100 µl CM tápoldat PAF nélkül alkalmazva, mint kontroll (E).
A járomspórás gombák törzsének (Zygomycota), Zygomycetes osztályának,
Mucorales rendjébe tartozó Rhizopus, Mucor, Absidia és Rhizomucor fajok egy része
opportunista humánpatogénként ismert. Ritkábban a rend egyéb tagjai (Apophysomyces,
Cunninghamella, Cokeromyces, Saksenaea és Syncephalastrum fajok) is felbukkannak,
mint opportunista humán- és állati megbetegedéseket okozó gombák. A Mortierella fajokat
(pl. M. wolfii) állatok körében gyakori kórokozóként írták le (Ribes és mtsai., 2000). A
törzs tagjai által kiváltott fertőzéseket „zigomikózis” néven foglaljuk össze. Leggyakoribb
megjelenési formái a rinocerebrális, a pulmonáris, a gasztrointesztinális, az elsődleges
kután és a disszeminált zigomikózisok. Ezek esetszáma az utóbbi években fokozatosan
emelkedik az immunszupprimált betegek növekvő száma következtében. Hajlamosító
tényező

lehet

az

elhanyagolt

diabetes

mellitus,

a

rosszindulatú

hematológiás

megbetegedések, a szerv- és csontvelőátültetés, a szteroidok használata, a metabolikus
acidózis, a deferoxamin-terápia és a súlyos, hosszan tartó neutropénia (Ribes és mtsai.,
2000). Az általánosan és a legtöbb esetben eredményesen alkalmazott gyógymód
zigomikózisok kezelésére az amfotericin B-terápia. Sajnos a vegyület eléggé toxikus és
számos mellékhatással bír, pl. súlyosan károsítja a vesét (Gallagher és mtsai., 2003;
Vicente és mtsai., 2003).
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A Rhizopus, Mucor és Gilbertella nemzetség tagjai a leggyakrabban izolált raktári
kártevőként is ismertek: a termény rothadását okozhatják (Takó és Csernetics, 2005).
Korábbi tanulmányokkal ellentétben (Kaiserer és mtsai., 2003, Marx 2004) a
Mucor hiemalis f. luteus és M. racemosus ellenállónak mutatkozott a PAF hatásával
szemben. Hasonló eredményt, kaptunk a mindeddig nem vizsgált Actinomucor elegans,
Cokeromyces recurvatus, Gilbertella persicaria, Rhizopus stolonifer, Saksenaea vasiformis
és Syncephalastrum racemosum esetében, függetlenül az alkalmazott módszertől és
táptalajtól. Ugyanakkor az alábbi fajok a kísérletes körülményektől függetlenül PAFérzékenynek mutatkoztak: Absidia corymbifera, Micromucor ramanniana, Mortierella
fajok, Mycotypha africana, Rhizomucor fajok, Rhizopus microsporus var. oligosporus, R.
oryzae, Thamnostylum piriforme, Umbellopsis isabellina és Zygorhynchus macrocarpus. A
M. africana, Rhizopus pusillus és az U. isabellina esetén a sporangiospóra-csírázás és a
hifanövekedés gátlása jelentősen eltért az alkalmazott módszertől és táptalajtól függően. A
legnagyobb mértékű gátlásokat MM-táptalajon mértük. A PAF hatásának táptalajtól való
függése összefügghet azzal a megfigyeléssel, hogy a közeg bizonyos összetevői (egy- és
kétértékű kationok nagy mennyiségben) a fehérje antifungális hatását csökkentik (Kaiserer
és mtsai., 2003, Marx 2004).
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Faj

CM

YEG

MEA

MM

Absidia corymbifera (SZMC 210)

+++

++

+

++

Actinomucor elegans (NRRL 1706)

+

-

-

+

Cokeromyces recurvatus (CBS 168.59)

-

-

-

-

Gilbertella persicaria (IMI 101638(+))

-

+

-

+

Micromucor ramanniana (NRRL 5844)

+++

+++

+++

+++

Mortierella elongata (NRRL 5513)

++

++

+

+++

Mortierella nanthalensis (NRRL 5842)

+++

+++

+++

+++

Mortierella wolfii (NRRL 28640)

++

++

++

+++

Mucor hiemalis f. luteus (NRRL 3632)

+

-

-

+

Mucor racemosus (WRL CN (M)304)

+

-

+

-

Mycotypha africana (NRRL 2978)

+++

+++

++

+++

Rhizomucor miehei (NRRL 5282)

+

-

++

++

Rhizomucor pusillus (WRL CN (M)231)

+++

++

+

++

Rhizopus microsporus var. oligosporus (NRRL 514)

+++

-

++

+++

Rhizopus oryzae (CBS 112.07)

+++

+

-

++

Rhizopus stolonifer (SZMC 11101)

+

-

-

+

Saksenaea vasiformis (FSU 870)

-

+

-

-

Syncephalastrum racemosum (SZMC 2011)

+

-

-

+

Thamnostylum piriforme (MUFS 025)

+

-

+

++

Umbellopsis isabellina (NRRL 1757)

+++

+++

+++

+++

Zygorhynchus macrocarpus (NRRL 2663)

++

++

+

+++

Aspergillus niger (IMI 381727)

+++

+++

+++

+++

-

-

-

-

Aspergillus terreus (NRRL 303B)

4. Táblázat. Sporangiospórák csírázásainak gátlása 50 μg/ml PAF-kezelés hatására
járomspórás gombák esetén.
+++: nagyon érzékeny (75-100% gátlás), ++: érzékeny (50-75% gátlás), +: kismértékben
érzékeny (20-50% gátlás), -: érzéketlen (0-25% gátlás). A gátlás mértéke a kezeletlen
kontrollhoz (100%) viszonyítva van megadva.
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Faj

CM

YEG

MEA

MM

Absidia corymbifera (SZMC 210)

++

++

+++

++

Actinomucor elegans (NRRL 1706)

+

-

-

-

Cokeromyces recurvatus (CBS 168.59)

-

-

-

-

Gilbertella persicaria (IMI 101638(+))

-

-

-

+

Micromucor ramanniana (NRRL 5844)

++

++

++

+++

Mortierella elongata (NRRL 5513)

+++

+++

++

+++

Mortierella nanthalensis (NRRL 5842)

++

++

+

+++

Mortierella wolfii (NRRL 28640)

+++

+++

+++

+++

Mucor hiemalis f. luteus (NRRL 3632)

-

-

-

+

Mucor racemosus (WRL CN (M)304)

-

-

-

-

Mycotypha africana (NRRL 2978)

++

+

++

+++

Rhizomucor miehei (NRRL 5282)

+

+

-

++

Rhizomucor pusillus (WRL CN (M)231)

+

+

-

++

+++

+++

++

+++

Rhizopus oryzae (CBS 112.07)

+

++

-

++

Rhizopus stolonifer (SZMC 11101)

-

-

-

+

Saksenaea vasiformis (FSU 870)

-

+

-

+

Syncephalastrum racemosum (SZMC 2011)

-

-

-

+

Thamnostylum piriforme (MUFS 025)

++

+

+

+++

Umbellopsis isabellina (NRRL 1757)

-

+

+

++

Zygorhynchus macrocarpus (NRRL 2663)

+++

+++

++

+++

Aspergillus niger (IMI 381727)

+++

+++

+++

+++

-

-

-

-

Rhizopus microsporus var. oligosporus (NRRL 514)

Aspergillus terreus (NRRL 303B)

5. Táblázat. Hifanövekedés gátlása 50 μg/ml PAF jelenlétében járomspórás gombák
esetén.
+++: nagyon érzékeny (5-7 mm gátlási zóna), ++: érzékeny (3-4 mm gátlási zóna), +:
kismértékben érzékeny (1-2 mm gátlási zóna), -: érzéketlen (nincsen gátlási zóna).
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4.1.2. Trichoderma/Hypocrea fajok
18 Trichoderma izolátum PAF-érzékenységét CM és MM táptalajokon vizsgáltuk.
A spórák csírázása 48 óra (CM táptalaj) és 72 óra (MM táptalaj) után is gátlódott, míg az
agardiffúziós lyuktesztben a kezdeti gátlás után, nagymértékű hifaburjánzást és
konídiumképzést tapasztaltunk a gátlási zóna területén. (6. Ábra.) A T. viride spóráinak és
hifáinak a növekedését az 50 μg/ml PAF sem gátolta, míg T. harzianum és T. inhamatum
esetén erős táptalajfüggő hifanövekedés-gátlást észleltünk, CM esetén ezeknél a fajoknál
nem figyeltünk meg gátlást. A többi fajnál a gátlás mértéke gyengén függött az alkalmazott
táptalajtól. A 48 óra után mért gátlási értékeket a 6. és 7. Táblázat foglalja össze.

6. Ábra. PAF hatása Hypocrea orientalis (UAMH 9573) növekedésére CM táptalajon 24,
48, 72, 96 óra, 25C-on történt inkubáció után. A lyukak 100 µl CM-tápoldatban oldott
PAF-ot tartalmaznak 50 µg/ml (A), 25 µg/ml (B), 12,5 µg/ml (C) és 6,25 µg/ml (D)
koncentrációban. 100 µl CM-tápoldat PAF nélkül kontrollként használva (E).
A tömlősgombák (Ascomycota) törzsének, Pyrenomycetes (Sordariomycetes)
osztályának, Hypocreales rendjébe tartozó Hypocrea fajok anamorfjai a Trichoderma
nemzetség tagjai. A természetben elsősorban szaprofitaként élnek, de gombaparazitaként is
ismertek. Rendkívül intenzív termelői az extracelluláris enzimeknek (pl. celluláz, kitináz,
proteináz) (Jakucs és mtsai., 2003; Kevei és Kucsera, 1998). Az utóbbi években növekvő
esetszámban opportunista patogén törzseket

izoláltak

a klinikumban (közöttük

antimikotikum-rezisztens fajokkal), általában immunszupprimált betegekből (Kredics és
mtsai., 2003, 2004).
A szakirodalomban a mai napig csak a T. harzianum inszenzitivitására és a T.
koningii erős PAF-érékenységére található adat (≥90% gátlás) mikrotiterlapon végzett
érzékenységvizsgálat eredményéből, és nem számolnak be az általunk tapasztalt
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jelenségről. Kísérleteinkben, egy adott fajnál tapasztalható gátlási értékek erősen függenek
az alkalmazott módszertől és tápközegtől.
A PAF hatására létrejövő megnövelt hifatömegképzést valószínűleg egy, a
hifasérülésre beinduló stressz-válaszreakció indítja be, vagy egy a hifanökevedésben
szerepet játszó G-protein által szabályozott szintézisutat zavar a PAF jelenléte.
Magyarázatul szolgálhat még a PAF exoenzimek által való lebontása és tápanyagként való
hasznosítása (Theis és mtsai., 2003). A jelenség pontos magyarázata még várat magára.
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Faj

MM (72 óra)

CM (48 óra)

Hypocrea orientalis (CECT 2606)

+++

++

Hypocrea orientalis (UAMH 9573)

++

++

Trichoderma atroviride (T122)

+++

+++

Trichoderma citrinoviride (CNM-CM-1792)

+++

+++

Trichoderma harzianum (CBS 102174)

++

++

Trichoderma inhamatum (005.00)

++

++

Trichoderma longibrachiatum (UAMH 7955)

+++

+++

Trichoderma longibrachiatum (UAMH 7956)

++

++

Trichoderma longibrachiatum (UAMH 9515)

++

++

Trichoderma longibrachiatum (ATCC 201044)

+++

++

Trichoderma longibrachiatum (ATCC 208859)

+++

+

Trichoderma longibrachiatum (CBS 446.95)

++

++

Trichoderma longibrachiatum (IP 92.0494)

+++

+++

Trichoderma longibrachiatum (CM-382)

++

++

Trichoderma longibrachiatum (CNM-CM-1798)

++

++

Trichoderma longibrachiatum (CNM-CM-2171)

+

+

Trichoderma longibrachiatum (CNM-CM-2277)

++

++

-

-

+++

+++

-

-

Trichoderma viride (043.99)
Aspergillus niger (IMI 381727)
Aspergillus terreus (NRRL 303B)

6. Táblázat. Konídiospórák csírázásainak gátlása 50 μg/ml PAF-kezelés hatására
Trichoderma/Hypocrea fajok esetén.
+++: nagyon érzékeny (75-100% gátlás), ++: érzékeny (50-75% gátlás), +: kismértékben
érzékeny (20-50% gátlás), -: érzéketlen (0-25% gátlás). A gátlás mértéke a kezeletlen
kontrollhoz (100%) viszonyítva van megadva.
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Trichoderma longibrachiatum (UAMH 7955)

+++

+++

Trichoderma longibrachiatum (UAMH 7956)

+++

+++

Trichoderma longibrachiatum (UAMH 9515)

+++

++

Trichoderma longibrachiatum (ATCC 201044)

+++

+++

Trichoderma longibrachiatum (ATCC 208859)

+++

++

Trichoderma longibrachiatum (CBS 446.95)

+++

+++

Trichoderma longibrachiatum (IP 92.0494)

+++

++

Trichoderma longibrachiatum (CM-382)

+++

+++

Trichoderma longibrachiatum (CNM-CM-1798)

+++

+++

Trichoderma longibrachiatum (CNM-CM-2171)

+++

++

Trichoderma longibrachiatum (CNM-CM-2277)

+++

+++

-

-

+++

+++

-

-

Trichoderma viride (043.99)
Aspergillus niger (IMI 381727)
Aspergillus terreus (NRRL 303B)

7. Táblázat. Hifanövekedés gátlása 50 μg/ml PAF jelenlétében Trichoderma/Hypocrea
fajok esetén.
+++: nagyon érzékeny (5-7 mm gátlási zóna), ++: érzékeny (3-4 mm gátlási zóna), +:
kismértékben érzékeny (1-2 mm gátlási zóna), -: érzéketlen (nincsen gátlási zóna).
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4.1.3. Patogén élesztőgombák
Patogén élesztőgombákkal végzett kísérleteink során egyik Candida és Malassezia
izolátum sem mutatott PAF-érzékenységet, még 200 µg/ml PAF-koncentráció esetén sem.
Ez a megfigyelés összevethető a korábbi, C. albicans-szal végzett kísérletekkel,
amelyekben sem az AFP sem a PAF nem gátolta a növekedést (Marx, 2004). ANAFP
esetén a protein gátló hatását írták le C. albicans és Saccharomyces cerevisiae ellen (MIC=
8-15 μM) (Lee és mtsai., 1999), de mindmáig ezt az információt nem erősítették meg.
Eredményeink alapján valószínűsíthetjük, hogy a PAF nem képes gátolni az
élesztőgombák növekedését.
Egy új, hatékony, patogén élesztőgomba-ellenes szer kifejlesztése szükséges, hisz a
Candida fajok által kiváltott változatos betegségek (kandidózis) esetszáma rohamosan nő
(Jakucs és mtsai., 2003). Ráadásul a nemzetség egyes tagjai rezisztenciát mutatnak a
klinikumban általánosan használatos antifungális szerekkel (triazolok, amfotericin B)
szemben (Wagner és mtsai., 2006). Az állatgyógyászati szempontból jelentős M.
pachydermatis a kutyáknál és macskáknál gyakran a külső fül- és hallójárat gyulladását
okozza (Jakucs és mtsai., 2003).
4.1.3. Dermatofita fajok
A tömlősgombák (Ascomycota) törzsének, Plectomycetes (Eurotiomycetes)
osztályának, Onygenales (Gymnoascales) rendjébe tartozó Microsporum és Trichophyton
nemzetség tagjai az Arthroderma fajok anamorfjai, a szakirodalom dermatofiták néven
foglalja össze őket. Az ide tartozó 5 faj PAF-érzékenységét mikrotiterlapos érzékenységi
teszttel vizsgáltuk. A vizsgálatba bevont összes faj szenzitívnek mutatkozott a PAF
viszonylag nagy koncentrációjával (200 μg/ml) szemben, aminek alkalmazásával teljes
gátlást értünk el. A hatás ennél a koncentrációnál fungicid volt, a PDA táplemez felületére
200 μg/ml PAF-kezelt spóraszuszpenziót cseppentve nem tapasztaltunk kolóniaképzést.
100 μg/ml PAF jelenléte a növekedés mértékét 76% (±2,3%), 42% (±6,2%), 76% (±3,7%),
84% (±1,6%) illetve 62% (±2,3%)-ra csökkentette a kezeletlen kontrollhoz képest a T.
rubrum, T. tonsurans, T. mentagrophytes, M. canis illetve M. gypseum esetében. Gátló
hatást nem észleltünk ≤50 μg/ml PAF-koncentrációtól. Megvizsgáltuk a 100 μg/ml PAFfal kezelt hifák morfológiai változásait mikroszkóp alatt. A szegmentált hifák többszörösen
elágazó, torzult növekedést mutattak, a hifacsúcsok nagymértékben duzzadtak. (7. Ábra.)
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Midezek a változások megegyeznek a Kaiserer és mtsai. által leírtakkal és a
plazmamembrán permeabilizációjával, a hifák csúcsi növekedéséhez szükséges Ca2+-efflux
pumpák,

az

aktin-polimerizáció

és

a

sejtfalszintézis

működésének

zavarásával

magyarázhatóak (Kaiserer és mtsai., 2003).
A világszerte elterjed dermatofita fajok által kiváltott fertőzések esetszáma
folyamatosan nő (Squeo és mtsai., 1998; Fernandez-Torres és mtsai., 2002), ezek a keratin
tartalmú szervek kórokozóiként ismertek, növekedésükhöz ugyanis keratint igényelnek.
Kiválthatnak

haj-,

bőr-

és

körömfertőzéseket.

Atipikus

megnyilvánulásuk

az

immunszupprimált páciensekben a súlyos és gyorsan terjedő bőrléziók megjelenése.
Közvetlenül, vagy a betegből származó hámsejtekkel történő érintkezéssel fertőznek
(Santos és mtsai., 2006). Fő virulenciafaktoraik az általuk termelt, kolonizációjukat és
szétterjedésüket megkönnyítő enzimek, pl. savas proteinázok, elasztázok és keratinázok
(Weitzmann és Summerbell, 1995). A szakirodalom jelen dolgozat megjelenéséig nem
számolt be egyetlen egy Trichophyton és Microsporum izolátum PAF-érzékenységéről
sem. A PAF, mint egy pH- és hőstabil felületi szerként alkalmazható lehetne a dermatofita
fajok által kiváltott fertőzések megelőzésére és kezelésére.

7. Ábra. 100 μg/ml PAF hatása Microsporum gypseum (ATCC 24102) hifáinak
növekedésére. A: kezeletlen, B: PAF-kezelt tenyészet; a: duzzadt hifacsúcs.
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4.2. A PAF és különböző sztatinok kölcsönhatásának vizsgálata
Korábbi kísérleteink alapján (lsd. 4.1. Fejezet.) a Rhizopus stolonifer és a
Syncephalastrum racemosum érzéketlennek, a Mortierella wolfii és a Mycotypha africana
érzékenynek (50-75% és 75-100% növekedésgátlás) mutatkozott 50 μg/ml PAF jelenlétére.
Mikrodilúciós eljárással megállapítottuk ezeknek a fajoknak a PAF-érzékenységét SPEC
tápoldatban is: ennek alkalmazásával megpróbáltuk kizárni az egy- és kétértékű ionok
nagy koncentrációban való jelenlétének zavaró hatását. A M. africana 72% (±8,3%), a M.
wolfii 65% (±3,3%) és a S. racemosum 85% (±5,9%) növekedést mutatott a PAF-fal nem
kezelet kontrollhoz viszonyítva, míg a R. stolonifer rezisztens volt.
A R. stolonifer és a M. wolfii növekedését a lovasztatin nem gátolta még a
legmagasabb koncentrációban sem. A M. africana-t mérsékelten érzékenynek találtuk erre
a hatóanyagra: növekedési rátája fokozatosan esett 128 μg/ml sztatin-koncentrációig, ahol
a növekedés 34% (±0,5%) volt a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva. S. racemosum
esetében 16 μg/ml sztatin-koncentrációnál teljes növekedésgátlást tapasztaltunk. (8. A és 9.
A Ábra.)
A szimvasztatin egyaránt aktív volt S. racemosum és M. africana ellen. S.
racemosum esetén ≥8 μg/ml koncentrációnál a sporangiospórák csírázásának teljes gátlását
tapasztaltuk. Habár a szimvasztatin gátolta a M. africana sporangiospóráinak csírázását,
teljes gátlást a legmagasabb vizsgált sztatin-koncentrációnál (128 μg/ml) sem értünk el. A
≥32 μg/ml érték felett a R. stolonifer esetében is gátlást figyeltünk meg (55% (±1%)
növekedésgátlás 128 μg/ml szimvasztatin-koncentrációnál), míg a M. wolfii minden
esetben rezisztensnek mutatkozott. (8. A és 9. A Ábra.)
Az összes vizsgált törzs érzékenynek mutatkozott a rozuvasztatinnal és az
atorvasztatinnal szemben. A teljes növekedésgátlás eléréséhez szükséges minimális
rozuvasztatin- és atorvasztatin-koncentráció 64 μg/ml volt a R. stolonifer, 32 μg/ml a S.
racemosum és 8 μg/ml a M. africana esetén. A M. wolfii-t találtuk a legkevésbé
érzékenynek: a 128 μg/ml rozuva- és atorvasztatin a növekedési rátáját 41% (±5,8%)-ra és
68% (±3,8%)-ra csökkentette le. (8. B és 9. B Ábra.)
Állandó koncentrációjú PAF (50 μg/ml) és változó koncentrációjú sztatinok
kölcsönhatását vizsgáltuk. R. stolonifer esetén nem tapasztaltunk semmiféle kölcsönhatást
a két szer között. Ez a faj nagymértékben inszenzitívnek mutatkozott mindkét vizsgált
hatóanyagra. A megfigyelt gátlási értékek (ha voltak) a szimvasztatin-PAF, a
rozuvasztatin-PAF és az atorvasztatin-PAF kombinációkban, megegyeztek azokkal az
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értékekkel, amelyeket a sztatinok önmagukban történt alkalmazásával kaptunk. A M. wolfii
gyakorlatilag nem volt érzékeny az alkalmazott sztatinokkal szemben. A sztatin-PAF
együttes alkalmazás során mért 40%-os növekedésgátlás a PAF hatásának volt
tulajdonítható, így ennél a fajnál sem tapasztaltunk az alkalmazott szerek között fellépő
kölcsönhatást. S. racemosum esetén a lovasztatin és PAF között nem figyeltünk meg
kölcsönhatást, nem volt alapvető különbség a növekedésben lovasztatin, vagy annak PAFfal való együttes alkalmazása során. 4 μg/ml szimvasztatin és a PAF között szinergista
kölcsönhatást (IR=1,82) tapasztaltunk, ami a gomba növekedését 17% (±2%)-ra
csökkentette a kontrollhoz viszonyítva. Ennél magasabb szimvasztatin-koncentráció a
növekedés teljes gátlását okozta PAF jelenlétében. A rozuvasztatin és a PAF között szintén
szinergisztikus kölcsönhatás (IR=2,47) lépett fel még viszonylag alacsony sztatinkoncentráció esetén is (≥2 μg/ml); de ez a szer szintén képes a növekedést teljesen gátolni
már ≥32 μg/ml koncentrációnál. Az atorvasztatin és a PAF kombinált alkalmazása
szinergista módon hatott 1-8 μg/ml (IR= 5,2; 5,67; 6,07 és 3,28), és additíven 16 μg/ml
(IR=1,25)

atorvasztatin-koncentráció

esetén.

Magasabb

koncentrációban

teljes

növekedésgátlást tapasztaltunk. (8. Ábra.) A M. africana érzékenynek mutatkozott az
összes sztatinnal és a PAF-fal szemben, a két szer együttes alkalmazása során a gátlási
értékek emelkedését tapasztaltuk. Szinergista kölcsönhatást észleltünk a lovasztatin (1-8
μg/ml) és a PAF között (IR=1,6; 1,52; 1,53 és 1,73). A 8 μg/ml lovasztatin-koncentráció
PAF-fal való kombinációban a gomba növekedését 8% (±0,8%)-ra csökkentette; ez az
érték a sztatin koncentrációjának növelésével fokozatosan csökkent, de teljes gátlást még
128 μg/ml sztatin-koncentrációnál sem figyeltünk meg. Additív jellegű kölcsönhatást
tapasztaltunk minden szimvasztatin-PAF kombinációban 1-4 μg/ml-ig (IR=1,16; 0,99 és
1,05). Magasabb szimvasztatin-koncentrációnál a sztatin hatása került előtérbe, elnyomta a
PAF növekedésgátló tulajdonságát. Már 1 μg/ml rozuvasztatin-koncentrációval szinergista
(IR=1,6) kölcsönhatást értünk el PAF-fal való kombinációban M. africana-val szemben,
ami 92% (±0,2%)-os növekedésgátlást okozott. Additív kölcsönhatást (IR=1,08 és 1,18)
figyeltünk meg 2-4 μg/ml rozuvasztatin alkalmazása esetén; magasabb koncentrációban
teljes növekedésgátlást figyeltünk meg. 1-4 μg/ml atorvasztatin additív kölcsönhatásba
(IR=1,22; 1,05 és 1,02) lépett a PAF-fal, magasabb koncentrációban pedig teljesen gátolta
a hifanövekedést. A gátlási értékek a rozuvasztatin-PAF és az atorvasztatin-PAF
kombinációk alakalmazása esetén nagyon hasonlóak voltak. (9. Ábra.) Eredményeinket a
8. Táblázat foglalja össze.
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Kísérleteink során a PAF és a sztatinok között fellépő kölcsönhatást vizsgáltuk
járomspórásgombák ellen. Az eltérő PAF/sztatin érzékenységű törzsek eltérő módon
reagáltak a két szer együttes alkalmazására. Általánosságban kijelenthetjük, hogy a
sztatinok antifungális hatással rendelkeznek in vitro, amely PAF jelenlétében fokozódik. A
vizsgált szintetikus sztatinok (rozuvasztatin és atorvasztatin) hatékonyabbnak bizonyultak,
mint a természetes eredetűek (lovasztatin és szimvasztatin). A kísérleteinkbe bevont fajok
sztatin-érzékenységét eddig nem vizsgálták, de néhány más járomspórás gomba
lovasztatin-érzékenységéről ismertek adatok (Roze és Linz, 1988; Lukács és mtsai., 2004;
Chamilos és mtsai., 2006). A természetes sztatinok csak a S. racemosum esetében okoztak
teljes növekedésgátlást, a többi faj kevésbé mutatkozott érzékenynek. Egy, a közelmúltban
megjelent tanulmány 4 járomspórás gombafajt reprezentáló 7 klinikai izolátum lovasztatinérzékenységéről számol be (Chamilos és mtasi., 2006), ahol nem észleltek jelentős
érzékenységbeli különbséget (MIC=32-56 μg/ml). Az eltérő módszerek és vizsgált fajok
ellenére megjegyzésre érdemes, hogy az ebben a közleményben lovasztatin-érzékenynek
bizonyult Rhizopus oryzae és R. homotallicus izolátum közeli rokona a R. stolonifer, ami a
mi vizsgálataink alapján erre a szerre érzéketlen. Hasonló különbségeket figyeltek meg a
Rhizomucor nemzetség tagjai között agarlemezen végzett érzékenységvizsgálatban
(Lukács és mtsai., 2004).
A szimvasztatin antifungális hatása a lovasztatinéhoz volt hasonló, azzal a
kivétellel, hogy a S. racemosum meglepően érzékenynek bizonyult.
A leghatékonyabbnak a rozuvasztatin és az atorvasztatin bizonyult vizsgálataink
során R. stolonifer és M. africana ellen, habár teljes növekedésgátlást még 128 μg/ml
koncentrációnál sem értünk el. A M. wolfii volt a legkevésbé érzékeny: egyik anyag sem
okozott

60%-nál

nagyobb

növekedésgátlást

még

a

legnagyobb

alkalmazott

koncentrációban sem. Az eltérő sztatinérzékenység molekuláris háttere nem tisztázott:
magyarázatként felmerült a HMG-CoA reduktáz gén eltérő kópiaszáma (Lukács és mtsai.,
2004).
A vizsgált sztatinok aktivitáskülönbsége magyrázható egyebek mellett az eltérő
farmakokinetikai tulajdonságaikkal. A rozuvasztatin és az atorvasztatin képes egy
járulékos hidrogénhíd-kötést létrehozni a HMG-CoA reduktáz katalitikus helyével, amit a
hidrofób tulajdonsága által kifejtett kötés is erősít (Liao és Laufs 2002; Schachter, 2004).
A PAF a rá érzékeny Aspergillus nidulans-ban a sejtmembrán hiperpolarizációját
váltja ki: gátló hatását egy, a heterotrimer G-protein által kifejtett szignalizációs úttal
magyarázzák. Az egy G-proteinen keresztül létrejövő szignalizációjának fontos szerepe
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lehet a sejtmembrán H+ pumpáira való hatásában és a nagymértékű ionkiáramlásban
(Kaiserer és mtsai., 2003; Leiter és mtsai., 2005).
A sztatin-PAF kombinációk antifungális hatása nagymértékben függött az egyes
anyagok külön-külön mért akitivitásától. Amennyiben a vizsgált törzs ellenállónak
bizonyult az egyik szerre, akkor jelentős mértékű kölcsönhatást nem figyeltünk meg a két
anyag között. Járomspórás gombafajok érzékenységét vizsgálva in vitro, Chamilos és
mtsai. szinergista reakciót figyeltek meg lovasztatin és vorikonazol együttes alkalmazása
során. A vorikonazol önmagában alkalmazva nem gátolta észlelhető mértékben a gombák
növekedését (Chamilos és mtsai., 2006). Abban az esetben, amikor a vizsgált törzs különkülön mindkét anyagra érzékeny volt, akkor szinergista vagy additív kölcsönhatásokat
figyeltünk meg. Az 1 μg/ml atorvasztatin 50 μg/ml PAF-fal kombinálva 80% és ≥90%-os
növekedésgátlást okozott a S. racemosum és a M. africana esetében. Ezeknél a gombáknál
teljes növekedésgátlást tudtunk elérni viszonylag alacsony sztatin-koncentrációk PAF
kombinációival. Érdemes megjegyezni, hogy a vizsgálatunkban használtnál magasabb
PAF-koncentrációk alkalmazásával a teljes növekedésgátlás alacsonyabb sztatinkoncentrációértékeknél is kiváltható.
Említésre érdemes, hogy a sztatinok az azolokhoz hasonló módon a citokróm P450
enzimrendszeren keresztül metabolizálódnak a májban, így számos mellékhatásuk van
(Herman, 1999; Chan és mtsai, 2003). A sztatin-PAF kombinációk megfigyelt
gombanövekedés-gátló hatása ígéretes alapja lehet kombinált antifungális szerek
kifejlesztésének.
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A,
Syncephalastrum racemosum (SZMC 2011)
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B,
Syncephalastrum racemosum (SZMC 2011)
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8. Ábra. A lovasztatin, a szimvasztatin, a rozuvasztatin és az atorvasztatin PAF-fal (50
µg/ml) való kombinációinak hatása Syncephalastrum racemosum (SZMC 2011)
növekedésére. 85% (±5,9%) növekedésgátlás 50 µg/ml PAF jelenlétében.
: lovasztatin, : lovasztatin + 50 μg/ml PAF, : szimvasztatin, : szimvasztatin + 50
μg/ml PAF, : rozuvasztatin, : rozuvasztatin + 50 μg/ml PAF, : atorvasztatin, :
atorvasztatin + 50 μg/ml PAF.
51

A,
Mycotypha africana (NRRL 2978)
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B,
Mycotypha africana (NRRL 2978)
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9. Ábra. A lovasztatin, a szimvasztatin, a rozuvasztatin és az atorvasztatin PAF-fal (50
µg/ml) való kombinációinak hatása Mycotypha africana (NRRL 2978) növekedésére. 72%
(±8,3%) növekedésgátlás 50 µg/ml PAF jelenlétében.
: lovasztatin, : lovasztatin + 50 μg/ml PAF, : szimvasztatin, : szimvasztatin + 50
μg/ml PAF, : rozuvasztatin, : rozuvasztatin + 50 μg/ml PAF, : atorvasztatin, :
atorvasztatin + 50 μg/ml PAF.
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Sztatin (μg/ml)

4
2
4
8
16
1
2
4
8
16

1
2
4
8
16
32
64
128
1
2
4
1
2
4
1
2
4

I0

Ie
IR
Kölcsönhatás típusa Növekedés mértéke (%)
Syncephalastrum racemosum (SZMC 2011)
Szimvasztatin
83 45,6 1,82
szinergista
17
Rozuvasztatin
37
15
2,47
szinergista
63
36
13
2,77
szinergista
64
42 26,9 1,56
szinergista
58
39 24,35 1,6
szinergista
61
Atorvasztatin
78
15
5,2
szinergista
22
85
15
5,67
szinergista
15
15
6,07
szinergista
9
91
91 27,75 3,28
szinergista
9
97 77,9 1,25
additív
3
Mycotypha africana (NRRL 2978)
Lovasztatin
54 33,76 1,6
szinergista
46
60 39,52 1,52
szinergista
40
szinergista
34
66 43,12 1,53
92 53,2 1,73
szinergista
8
93 52,48 1,77
szinergista
7
94 59,68 1,58
szinergista
6
94 69,76 1,35
additív
6
additív
4
96 75,52 1,27
Szimvasztatin
45 38,8 1,16
additív
55
54 54,64 0,99
additív
46
additív
34
66 62,56 1,05
Rozuvasztatin
92 57,52 1,6
szinergista
8
97 89,92 1,08
additív
3
99
84
1,181
additív
1
Atorvasztatin
93 76,24 1,22
additív
7
95 90,64 1,05
additív
5
97 94,96 1,025
additív
3

8. Táblázat. Az eltérő koncentrációjú sztatinok és a PAF (50 µg/ml) között megfigyelt
kölcsönhatások típusai Syncephalastrum racemosum (SZMC 2011) és Mycotypha africana
(NRRL 2978) esetében. A növekedés mértéke a kezeletlen kontrollhoz (100%) viszonyítva
van megadva.
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4.3. A PAF és a flukonazol kölcsönhatásánák vizsgálata
A dermatofita fajok speciális tenyésztési körülmények között is csak kis
mennyiségben képeznek spórákat, melyek nehezen és hosszú idő után csíráznak, így a
ténylegesen csírázóképes spórák számát a telepképző képesség mértékével (CFU) adtuk
meg. (9. Táblázat.)
Faj

Inokulum mérete (CFU/ml)

Trichophyton mentagrophytes (ATCC 9533)

6,8ּ104

Trichophyton rubrum (ATCC 28188)

1,2ּ105

Trichophyton tonsurans (ATCC 28942)

4,6ּ104

Microsporum canis (ATCC 36299)

4,8ּ104

Microsporum gypseum (ATCC 24102)

3,1ּ104

9. Táblázat. A kísérlet során használt inokulumok mennyisége CFU/ml-ben.
A gombaellenes szerek hatását 7 nap inkubáció (30C) után vizsgáltuk.
Megállapítottuk az egyes izolátumok flukonazol (FCZ)-érzékenységét: fungisztatikus
hatást figyeltünk meg 64 és 32 μg/ml flukonazol alkalmazása során Trichophyton
tonsurans, T. mentagrophytes, Microsporum gypseum, illetve T. rubrum és M. canis
esetében, az ennél magasabb flukonazol-koncentrációnál fungicid hatást értünk el. (10. A
Táblázat.) A két anyag közötti kölcsönhatást állandó PAF-koncentráció (100 μg/ml) és
változó flukonazol-koncentráció (32-0,25 μg/ml, felező higításban) mellett mértük.
A T. rubrum és a T. tonsurans bizonyult a legérzékenyebbnek eltérő PAFflukonazol kombinációkra. Szinergista kölcsönhatást figyeltünk meg 8-16 μg/ml, illetve 32
μg/ml flukonazol-koncentrációnál. Ezután a csökkenő koncentrációkkal a kölcsönhatás
additívvá vált egészen 2 μg/ml és 4 μg/ml flukonazol alkalmazásáig. Additív módon hatott
egymásra a két szer ≥8 μg/ml flukonazol-koncentrációnál T. mentagrophytes és M. canis
esetében, kölcsönhatást nem észleltünk M. gypseum vizsgálata során. (10. B Táblázat.)
A PAF önmagában is képes gátolni a dermatofita fajok növekedését, habár a
gátláshoz szükséges koncentráció lényegesen nagyobb (200 μg/ml), mint a dolgozatban
vizsgált többi, érzékeny faj esetében, melyeknél némely esetben már ennek a
koncentrációnak a negyede is elég a teljes növekedésgátláshoz (4.1. fejezet). Gátló hatása a
dolgozatban már korábban ismertetettekkel magyarázható.
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A flukonazolt, mint az in vitro legkevésbé hatékony azol-típusú antifungális szert
írták le dermatofita fajok esetében. A MIC értékek az inokulumkészítés módszerétől, a
vizsgált fajtól és az alkalmazott teszttől függően széles tartományban (1->64 μg/ml)
mozognak (Jessup és mtsai., 2000; Fernandez-Torres és mtsai., 2001; Ghannoum és mtsai.,
2004, 2006; Santos és Hamdan, 2005; Santos és mtsai., 2006). A legtöbb tanulmány a T.
rubrum, T. mentagrophytes és a M. gypseum MIC90 értékeit >64 μg/ml (Fernandez-Torres
és mtsai., 2001; Santos és mtsai., 2005), M. canis és T. tonsurans esetében pedig 16 μg/ml,
illetve 8-16 μg/ml flukonazol-koncentrációban állapította meg (Fernandez-Torres és mtsai.,
2001; Ghannoum és mtsai., 2004; Jessup és mtsai., 2000). Kísérleti eredményeink
összhangban vannak ezekkel az adatokkal, kivételt képez a T. rubrum, ahol kisebb (32
μg/ml), valamint a T. tonsurans, és M. canis, ahol nagyobb (64- és 32 μg/ml) értéket
állapítottunk meg.
A 32 μg/ml flukonazol fungisztatikus hatása fungiciddé vált 100 μg/ml PAF-fal
való együttes alkalmazása során T. rubrum és M. canis esetében, de a számított FICI
értelmében a két szer között nincsen kölcsönhatás. A kezdeti szinergista kölcsönhatás 16
μg/ml flukonazol-koncentrációtól additívvá változott T. tonsurans-nál egészen 4 μg/ml
flukonazolig. T. mentagrophytes esetében a vizsgált koncentráció értékekben a flukonazolPAF között additív kölcsönhatás lépett fel egészen 8 μg/ml flukonazolig. A megfigyelt
szinergista és additív hatások alapján feltételezhetjük, hogy a két anyag kölcsönösen képes
fokozni egymás gombaellenes aktivitását. A M. gypseum kilóg a sorból, hisz ennél a fajnál
a két anyag között nem volt észlelhető kölcsönhatás, minden esetben csak az egyik szer
hatása érvényesült. Habár ez a faj volt az egyik leginkább érzékeny az alkalmazott 100
μg/ml PAF-koncentrációra, ami önmagában is átlagban 38%-os növekedésgátlást okozott.
Ebben az esetben 8 μg/ml flukonazol-koncentrációig a flukonazol, utána pedig a PAF gátló
hatása

érvényesült.

Valószínűleg

ennél

kisebb

koncentrációjú

PAF-flukonazol

kombinációjával, elérhető valamilyen szintű kölcsönhatás.
Az azolok, mint az ergoszterol-bioszintiézisben szerepet játszó citokróm P450 14αdemetiláz enzim gátlói ismertek (Odds és mtsai., 2003). A PAF és az flukonazol közvetett
membrándestabilizáló

hatása

kombinált

alakalmazásuk

kölcsönösen fokozódik.
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estén

valószínűsíthetően

A,
Faj
Trichophyton mentagrophytes
(ATCC 9533)
Trichophyton rubrum
(ATCC 28188)
Trichophyton tonsurans
(ATCC 28942)
Microsporum canis
(ATCC 36299)
Microsporum gypseum
(ATCC 24102)

Szer
PAF

μg/ml
200
100

FCZ
PAF

64
200
100

FCZ
PAF

32
200
100

FCZ
PAF

64
200
100

FCZ
PAF

32
200
100

FCZ

64

Hatás
fungicid
76% (±3,7%)
növekedés
fungisztatikus
fungicid
76% (±2,3%)
növekedés
fungisztatikus
fungicid
42% (±6,2%)
növekedés
fungisztatikus
fungicid
84% (±1,6%)
növekedés
fungisztatikus
fungicid
62% (±2,3%)
növekedés
fungisztatikus

10. Táblázat. A, A PAF és a flukonazol MIC értékeinek hatása a vizsgált dermatofita
fajok növekedésére. A növekedés mértéke a kezeletlen kontrollhoz (100%) viszonyítva van
megadva.
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B,
Faj

FCZ (μg/ml)

Trichophyton mentagrophytes
(ATCC 9533)

32
ADD
(0,9),
26%

Trichophyton rubrum
(ATCC 28188)

TG (1,5NK), 0%

Trichophyton tonsurans
(ATCC 28942)

SZI (2,6),
15%

Microsporum canis
(ATCC 36299)

TG (1,5NK), 0%

Microsporum gypseum
(ATCC 24102)

NK, 64%

16
ADD
(0,65),
35%

8
ADD
(0,52),
48%

SZI (3,4), SZI (1,7),
8%
11%
ADD
(0,9),
31%
ADD
(0,64),
58%

ADD
(0,65),
36%
ADD
(0,51),
72%

NK, 64%

NK, 62%

4

2

1

0.5

0.25

NK, 57%

NK, 70%

NK, 72%

NK, 75%

NK, 72%

ADD
(1,17),
21%
ADD
(0,62),
38%

ADD
(0,52)
49%

NK, 73%

NK, 78%

NK, 79%

NK, 41%

NK, 41%

NK, 42%

NK, 43%

NK, 81%

NK, 83%

NK, 86%

NK, 82%

NK, 84%

NK, 65%

NK, 65%

NK, 64%

NK, 60%

NK, 64%

10. Táblázat. B, A PAF (100 μg/ml) és az eltérő koncentrációjú flukonazol között fellépő kölcsönhatások dermatofita fajok növekedésgátlása
során (%). TG: teljes gátlás; NK: nincs kölcsönhatás, SZ: szinergista kölcsönhatás, ADD: additív kölcsönhatás. Zárójelben TG esetén a FICI,
más esetben az IR értéke található. A fungicid hatások vastag betűvel vannak jelölve. A növekedés mértéke a kezeletlen kontrollhoz (100%)
viszonyítva van megadva.
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4.4. Új antimikrobiális fehérjéket kódoló gének azonosítása
4.4.1. F-izolátumok vizsgálata
Az F-izolátumok szűrésének alapja az NCBI genomi adatbázisában megtalálható
antifungális proteinek voltak. 10 fajt képviselő 15 F-izolátumot vizsgáltunk. A PCR-ek
eredményeként 385 bp hosszúságú gama-homológ DNS-szakaszokat izoláltunk, melyek
nukleinsavsorrendjei teljes nyílt leolvasási keretet (ORF) mutattak. (10. Ábra.)

10. Ábra. PCR: A 15 F-izolátumból amplifikált gama-homológ DNS szakaszok. 1. F1, 2.
F5/b, 3. pUC mix (Fermentas), 4. F3/b, 5. F5/d, 6. F4, 7. F5/c, 8. F6/a, 9. F9, 10. F3/a, 11.
pUC mix (Fermentas), 12. F6/b, 13. Kontroll, 14. F10, 15. F7, 16. F2, 17. F5/a, 18. F8, 19.
pUC mix (Fermentas).
Az ORF-ek a Gibberella zeae hipotetikus proteint (protein ID: XP 384921.1)
kódoló génjével (gene ID: 2786695) mutattak nagy fokú hasonlóságot, ami 385 bázispár
(bp) hosszúságú, 2 intronnal (1. intron: 50 bp (127-177 bp); 2. intron: 54 bp (268-322 bp)).
A feltételezett prekurzor fehérje 92 aminosavat tartalmaz. Minden ORF-ben 2 intront
találtunk (konzervált intron határoló régiók keresése alapján) a 127-177. bp és a 268-322.
bp szakaszokban. Összehasonlító szekvenciaelemzések alapján az általunk vizsgált 15
izolátumot nukleotid- és aminosavsorrendjük alapján 6 csoportba soroltuk:
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1. csoport: F3/a
2. csoport: F3/b, F6/a-b, F9
3. csoport: F4, F8, F10
4. csoport: F7
5. csoport: F2, F5/a-d
6. csoport: F1
Nukleotid- és feltételezett aminosavssorendjük összehasonlító elemzését a 11.
Ábra mutatja.
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A,

11. Ábra. A, Az F-izolátumokból meghatározott gama-homológ gének feltételezett cDNS-szekvenciájának össszehasonlítása.
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B,

11. Ábra. B, Az F-izolátumokból meghatározott gama-homológ gének alapján feltételezett aminosav-szekvenciák össszehasonlítása.
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A párhuzamosan folyó kísérletek eredményeként az F8-izolátumból tisztított RNS-t
felhasználva, a feltárt gén szekvenciájára tervezett, illetve oligo d(T) indítószekvenciák
alkalmazásával cDNS-t szintetizáltunk. A PCR egy 279 bp hosszúságú cDNS-fragmentet
eredményezett

(12.

Ábra):

ennek

szekvenálásával

megerősítettük

korábbi

feltételezéseineket az intronok elhelyezkedéséről.

12. Ábra. PCR: 1. 279 bp cDNS az F8-izolátumból, 2. pUC mix (Fermentas).
Megjegyzésre érdemes, hogy a genomi adatbázisban talált, feltételezett protein
aminosavsorrendjéhez csak az F3/a-izolátumból meghatározott DNS-szekvencia alapján
feltételezett aminosavsorrend mutatott 100%-os hasonlóságot. Ha a feltételezett
szignálszekvenciákon (1-18. aminosav) kívüli (SignalP 3.0 Server, Technical University of
Denmark) szakaszokat vesszük figyelembe, akkor mindössze 3 új típusú fehérjét találtunk
a 25., 59., 86., és a 90. aminosavban megfigyelhető eltérésekkel. Ez a 4. csoportot (F7), az
5. csoportot (F2, F5/a-d) és a 6. csoportot (F1) jelenti. A szakirodalom mindmáig nem
számolt be a gama-gén klónozásáról és homológ fehérjék génszintű jelenlétéről.
Kísérleteink eredményeként 6, valójában 3 új GAMA-homológ antifungális fehérje
meglétét feltételezzük a vizsgált F-izolátumok körében.
4.4.2. R-izolátumok vizsgálata
Munkánk során 6 fajt magában foglaló 12 R-izolátumot vizsgáltunk antimikrobiális
proteint kódoló, homológ gén jelenlétére. Az általunk vizsgált összes fajban megtaláltuk az
abp1 és az abp2 gén 100%-os homológját (234 bp). (13. Ábra.)

62

13. Ábra. PCR: A 12 R izoláltumból amplifikált abp1- és abp2-homológ DNS-szakaszok.
1. R3/b, 2. R3/e, 3. R3/c, 4. R3/d, 5. R3/a, 6. R3/f, 7. pUC mix (Fermentas), 8. R6, 9. R5,
10. R1, 11. R2/a, 12. R2/b, 13. R4, 14. pUC mix (Fermentas).
A korábbi szakirodalomban nem található adat az abp 1-2 gén jelenlétére a R.
microsporus var. oligosporus-tól eltérő fajok körében. A teljes homológia és a széleskörű
elterjedés miatt feltételezzük, hogy egy fontos, konzervált génről van szó.
Kísérleteink eredményeként az abp 1-2 gén jelenlétét mutattuk ki 5 további
fonalasgomba-izolátumban.
4.4.3. A-izolátumok vizsgálata
Antimikrobiális protein homológok génszintű szűrését 7 fajt magában foglaló 8 Aizolátum körében végeztük el. AFP/ANAFP homológ gén jelenlétét csak az A6- és az A2izolátumnál sikerült észlelnünk. (14. Ábra.)

14. Ábra. PCR: A 2 A-izolátumból meghatározott afp/anafp-homológ DNS-szakaszok 1.
A2, 2. A6, 3. pUC mix (Fermentas).
A DNS- és aminosavszekvenciáik összehasonlító elemzése hasonlóságokat és
eltéréseket tárt fel. A két intron az A2- és az A6-izolátum feltételezett génjében (konzervált
intronhatároló régiók keresése alapján) a 145-235. és a 317-372., illetve a 316-371. bp
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szakaszra esik. Utóbbi faj esetén az 1 bázispárnyi „késést” a 296. pozícióban található
timin deléciója okozza. Más, az evolúció során bekövetkező mutáció is megfigyelhető az
A6-izolátum nukleotid sorrendjében: A 427-430. bp szakasz reverziója figyelhető meg,
illetve egy nukleotid eltérés a 269. és 102. pozícióban. (15. A Ábra.) Ha az észlelt
mutációktól eltekintenénk, akkor ennél a fajnál is egy ORF jelenlétére tudnánk
következtetni. Az A2-izolátumból meghatározott szakasz egy ORF, ami a korábban leírt
afp-vel szemben kisebb-nagyobb eltéréseket hordoz. A feltételezett cDNS-szekvencia
alapján várható aminosavsorrendben egy aminosavnyi eltérés tapasztalható a 3. pozícióban
(fenilalanin helyett valin). (15. B Ábra.) Ez a különbség valószínűleg a szignálszekvencia
területén található, így nem befolyásolja az érett, működőképes protein tulajdonságait. A
szakirodalom ilyen jelenségről mindeddig nem számolt be az antifungális fehérjék
körében. Ennek a megfigyelésnek a fordítottja viszont megtalálható PAF és a NAF esetén,
amikor ugyanazt a fehérjét teljesen azonos kódoló DNS-szakasszal találták meg két
különböző faj esetében (Marx, 2004). Ugyanezt tapasztaltuk mi is az ABP és homológjai
vizsgálata során (4.4.2. fejezet).
Kísérleteink során egy eltérő izolátumából származó új, AFP-homológ fehérje
génjét találtuk meg, illetve az A6-izolátum esetén egy valószínűleg az evolúció során
mutációval működésképtelenné vált antimikrobiális fehérjét kódoló DNS-szakaszt
észleltünk.
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A,

B,

15. Ábra. Az A2- és az A6-izolátum által kódolt AFP-homológ fehérje DNS- (A,) illetve aminosav-szekvenciájának (B,) összehasonlítása.
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4.5. Új, kis molekulatömegű antimikrobiális fehérje izolálása
4.5.1. F-izolátumok fermentleveinek vizsgálata
168 óráig 25C-on, majd 24 óráig 37C-on, AFPIM tápoldatban tenyésztett Fizolátumok 45 μm pórusátmérőjű szűrőn átszűrt, ötszörös töménységű fermentleveinek
antifungális biológiai aktivitását vizsgáltuk agardiffúziós lyukteszttel SPEC táptalajon.
Az alábbi izolátumokat vizsgáltuk:
1. F1
2. F2
3. F3/a
4. F4
5. F5/a
6. F6/a
7. F7
8. F8
9. F9
10. F10
Kontrollként a kiindulási térfogat 1/5 részére töményített tápközeget alkalmaztunk.
Tesztorganizmusként a Trichoderma longibrachiatum (UAMM 7955) és a Mortierella
elongata (NRRL 5513) törzset használtuk.
A legnagyobb antifungális hatást az alábbi összetételű tápoldatban nevelt
tenyészetek fermentleveinél mértük:
-

2% keményítő

-

2% pepton

-

1% húskivonat

-

0,5% NaCl

-

1% etanol
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A 10-ből 8 fermentlé mutatkozott aktívnak: az F2-, F3/a-, F4-, F6/a-, F7-, F8-, F9és az F10-izolátum által termelt. A T. longibrachiatum esetén hifanövekedés-gátlást, míg
M. elongata esetén a diffundálási zónában a sporangiólumképzés hiányát tapasztaltuk. (16.
Ábra.)
A,

B,

16.

Ábra.

Az

F-izolátumok

5-szörös

töménységű

fermentleveinek

hatása

a

hifanövekedésre a Trichoderma longibrachiatum (UAMH 7955) 48 órás (A) és a
Mortierella elongata (NRRL 5513) 72 órás tenyészetében (B). 1. F1, 2. F9, 3. F10, 4. F4,
5. F8, 6. F5/a, 7. F3/a, 8. F7, 9. F2, 10. F6/a, K. Kontroll (5-szörös töménységű tápoldat).
A gátlási zónákat mikroszkóp alatt 400-szoros nagyítással vizsgálva a T.
longibrachiatum

esetén

torzult

növekedésű

hifákat

észleltünk

a

zónán

belül,

összehasonlítva az ezen kívül eső területekkel. A M. elongata hifáinak morfológiája nem
változott, de a sporangiólumok nem, vagy csak késleltetve, kis számban jelentek meg a
gátlási zóna területén. (17 Ábra.)
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17. Ábra. A Trichoderma longibrachiatum (UAMH 7955, felső sor) és Mortierella
elongata (NRRL 5513, alsó sor) esetén az F8-izolátum 5-szörös töménységű
fermentlevének hatására létrejött gátlási- (A, C) és nem-gátlási (B, D) zónák mikroszkópos
képe (400-szoros nagyítás).
4.5.2. F-izolátumok fermentleveinek 10 kDa alatti fehérjefrakciójának vizsgálata
Centriplus (YM-10) centrifugális ultraszűrő (Millipore) használatával vizsgáltuk a
részlegesen tisztított fermentelevek 10 kDa alatti fehérjetartalmát és biológiai aktivitását.
Agresszív ezüstfestéssel az összes általunk korábban aktívnak talált fermentléből
kimutatható volt egy ~6 kDa tömegű fehérje. (18. Ábra.)
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18. Ábra. Az aktív fermentlevek 10 kDa alatti fehérjekészlete. 1. SeeBlue Plus2
(Invitrogen), 2. F2, 3. F8, 4. F4, 5. F9, 6. F7, 7. F10, 8. F6/a, 9. F3/a, 10. PAF (6,3 kDa).
A szűrt fermentelvekből az F8-, az F4- és az F2-izolátum esetén észleltünk
nagymértékű biológiai aktivitást Trichoderma longibrachiatum-mal és Mortierella
elongata-val szemben. Továbbiakban csak az elsőként említett izolátummal (F8)
dolgoztunk tovább.
4.5.3. Az F8 antifungális protein tisztítása
A 10 kDa alatti fermenteleveket CM-szefaróz oszlopon tisztítva egy ~6 kDa
tömegű antifungális hatással rendelkező fehérjét találtunk, amit F8 antifungális proteinnek
(F8AP) neveztünk el. (19. Ábra.)
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19. Ábra. A CM-szefaróz oszlopról lemosott F8-izolátum 10 kDa alatti fermentlevének
frakciói. 1. SeeBlue Plus2 (Invitrogen), 2. PAF (6,3 kDa), 3. átfolyási frakció (fr.), 4.
vivőpufferel lemosott fr., 5. 0,05 M NaCl fr., 6. 0,5 M NaCl fr., 7. 1 M NaCl fr., 8. végső
átfolyó fr., 9. az F8-izolátum 10 kDa alatti fermentleve.
Ezek után Novex® Pre-Cast vertikális izoelektromosan fókuszáló (IEF) gélen
(pH=3-10) ellenőriztük a fehérjénk tisztaságát. A futtatás eredményeként egy, a bázikus
tartományba eső pI értékű sávot kaptunk. Más egyéb pH-tartományban nem észleltünk
fehérjére utaló jelet. Ez alapján feltételezhetjük, hogy az antifungális hatásért a ~6 kDa
tömegű F8AP a felelős.
4.5.4. Az F8AP hatása és fajspecificitása
Megvizsgáltuk az 50 μg/ml koncentrációjú SPEC-ben oldott F8AP hatását a
Trichoderma longibrachiatum konídiospóráinak (6ּ105 spóra/ml) csírázóképességére
fénymikroszkóp alatt (400-szoros nagyítás), 4, 8, 10, 12 és 24 óra után. Kontrollként
F8AP-mentes SPEC-tápoldatot használtunk. A csírázásukban gátolt spórák telepképző
tulajonságának

mértékét

a

24

órás

spóraszuszpenziók

CM

táptalajra

történő

kiszélesztésével ellenőriztük. F8AP jelenlétében a hifatömlők később jelentek meg (a 8.
helyett a 10. órában), a képződő hifák rövidek, többszörösen elágazóak voltak a
kontrollhoz képest. (20.Ábra.) A CM táptalajra kiszélesztett (100 μl, 103 spóra/ml), kezelt
konídiospórákból kevesebb és kompaktabb telep képződött. (21. Ábra.)
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20. Ábra. F8AP hatása a Trichoderma longibrachiatum (UAMH 7955) konídiospóráinak
csírázóképeségére 4, 8, 10, 12 és 24 óra, 25C-on történt inkubáció után. A sor: F8APkezelt natív, B sor: kontroll natív, C sor: F8AP-kezelt, metilénkékkel festett, D sor:
metilénkékkel festett kontroll preparátum (400-szoros nagyítás).

21. Ábra. 24 órás F8AP-kezelés (50 μg/ml) hatása a Trichoderma longibrachiatum
(UAMH 7955) konídiospóráinak telepképző képességére 48 óra, 25C-on történt inkubáció
után CM táptalajon. A: F8AP-kezelt, B: kontroll csésze.
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Agardiffúziós lyukteszttel is ellenőriztük az F8AP (50 µg/ml) hatását a
hifanövekedés gátlására T. longibrachiatum és Mortierella elongata esetén. Kontrollként
0,02M Tris-HCl/OH (pH=7) puffert használtunk. Az előbbi faj esetén a hifanövekedés
csökkent mértékét, az utóbbi fajnál a vöröses színű sporangiólumok hiányát figyeltük meg
a gátlási zóna területén. (22. Ábra.)

22. Ábra. F8AP (50 µg/ml) hatása a Trichoderma longibrachiatum (UAMH 7955) (A, 72
óra, 25C) és a Mortierella elongata (NRRL 5513) (B, 48 óra, 25C) hifanövekedésére
SPEC táptalajon. 1. Kontroll (0,02M TRIS-HCl/OH, pH=7), 2. 50 µg/ml F8AP.
18 járomspórás- és 15 tömlősgomba (4 fonalas és 11 élesztő) bevonásával
vizsgáltuk az F8AP gátló hatását más fajok hifanövekedésére mikrotiterlapos érzékenységi
tesztben. A Mucor, a Rhizopus és az Aspergillus nidulans fajokat nem találtuk érzékenynek
kísérleti körülményeink között, hasonlóképpen az általunk vizsgált legtöbb Candida fajt
sem. (11. Táblázat.) Baktériumokra (Bacillus subtilis, Escherichia coli, Micrococcus
luteus, Serratia marcescens) a tisztított F8AP nem volt hatással.
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A,
Faj

Növekedés mértéke (%)

Szórás (%)

Absidia corymbifera (SZMC 95033)

100

±11,14

Actinomucor elegans (NRRL 2214)

9,24

±6,2

Backusella circina (NRRL 3293)

25,7

±7,24

Backusella lamprospora (NRRL 1442)

87,23

±6,97

Cladosporium herbarum (FSU 969)

44,44

±8,15

Gilbertella persicaria ( IMI 101668)

66,23

±5,21

17,8

±3,15

Mortierella wolfii (NRRL 28640)

61,2

±21,4

Mucor circinelloides (SZMC 12028)

100

±19,15

Mucor piriformis (SZMC 12078)

100

±17,62

Mycotypha africana (NRRL 2978)

100

±9,24

Rhizomucor mieheii (CBS 360.92)

32,15

±14,27

Rhizomucor pusillus (ETH M4920)

71,46

±5,16

100

±2,37

Syncephalastrum racemosum (SZMC 2011)

34,52

±7,43

Thamnostylum piriforme (MUFS 015)

54,23

±5,17

Umbellopsis isabellina (NRRL 1757)

18,78

±13,96

Zygorhynchus macrocarpus (NRRL2663)

39,6

±1,85

Micromucor ramanniana var. ramanniana
(NRRL 1296)

Rhizopus oryzae (CBS 146.90)

11. A, Táblázat. Az 50 μg/ml F8AP hatása eltérő járomspórás gombafajok növekedésére.

73

B,
Faj

Növekedés mértéke (%)

Szórás (%)

Aspergillus niger (IMI 381727)

61,9

±2,14

Aspergillus nidulans (SZMC 0307)

100

±12,47

Aspergillus terreus (NRRL 303B)

22,81

±6,44

Trichoderma harzianum (CBS 102174)

53,17

±2,35

Candida albicans (ATCC 10231)

100

±8,34

Candida glabrata (CBS 138)

100

±4,78

Candida guilliermondii (CBS 566)

100

±9,28

61,52

±3,56

100

±6,41

Candida lipolytica (CBS 6124)

72,72

±5,9

Candida lusitaniae (CBS 6936)

69,94

±11,6

Candida norvegica (CBS 4239)

76,06

±4,56

100

±4,22

Candida parapsilosis (CBS 604)

83,39

±3.9

Candida zeylanoides (CBS 619)

100

±3.57

Fonalasgomba

Élesztőgomba

Candida inconspicua (CBS 180)
Candida krusei (CBS 573)

Candida tropicalis (CBS 94)

11. B, Táblázat. Az 50 μg/ml F8AP hatása eltérő tömlősgombafajok növekedésére.
A kis molekulatömegű antifungális aktivitással rendelkező fehérje termeltetésére
AFPIM-t használtunk. A tápközeg összetételét és a tenyésztés paramétereit mepróbáltuk
úgy megállapítani, hogy stresszkörülményt jelentsenek a mikroorganizmus számára. Erre a
célra szolgált a keményítő, mint fő szénforrás, a NaCl és az etanol jelenléte. Az előbbi egy
nehezen hasznosítható cukrot jelent a gomba számára, így éhezést indukál. A viszonylag
magas sókoncentráció és az alkohol vízelvonó tulajdonsága is stresszfaktorként jöhet
szóba. Hőstresszt az F-izolátumok számára a 37C-on való tenyésztés jelentett. Az
alkalmazott tápközeg kidolgozásának alapját a szakirodalomban már korábban leírt, fehérje
termelését serkentő tápközegösszetevők jelentették (Marx, 2004). Kísérleteink alapján
kijelenthetjük, hogy az általunk alkalmazott tápközeg alkalmas az F-izolátumok kis
molekulatömegű antifungális proteinjeinek a hatékony termeltetésére.
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Az ilyen körülmények között nevelt tenyészetek fermentlevével, illetve annak 10
kDa alatti szűrletével való kezelés hatására bekövetkező morfológiai változások az
érzékeny fajokban egy kis molekulatömegű, antifungális hatással rendelkező fehérje
jelenlétére engedtek következtetni. Az F8-izolátum esetében kísérletet tettünk ennek a
fehérjének (F8AP) a tisztítására. CM-szefaróz oszlopon való frakcionált tisztítással sikerült
igazolnunk a jelenlétét. Az így izolált, ~6 kDa fehérje megtartotta korábbi biológiai
aktivitását és azonos hatásokat váltott ki a rá szenzitív fajokban. Ilyen a hifák torzult,
elágazó növekedése, a hifacsúcsok duzzadása, a spóracsírázás gátlása és késleltetése. Ezek
és a megállapított fizikai, kémiai tulajdonságok (molekulatömeg, pI) az eddig ismertté vált
antifungális fehérjékre is jellemzőek (Kaiserer és mtsai., 2003; Theis és mtsai, 2005;
Moreno és mtsai. 2003). Új, eddig le nem írt hatás a sporangiólumképzés hiánya F8APkezelés hatására, amit megfigyeltünk a rá érzékeny Mortierella elongata esetében. A
korábban PAF-kezelés után bekövetkező hifaburjánzást nem tapasztaltuk a Trichoderma
longibrachiatum-mal végzett kísérleteink során (4.1.2. fejezet). Az F8AP-ra érzékeny
gombafajok körét kiterjesztettük 18 járomspórás gombafaj vizsgálata során további 12-vel.
A gátlási táblázatban szereplő adatok összevethetőek a 4.1. fejezetben tárgyalt PAFérzékenységi táblázattal. Az alkalmazott módszer és tápközeg különbözött, de a Mucor és
Rhizopus fajokat itt sem találtuk szenzitívnek. Tömlősgombák esetén is hasonló
eredményről tudunk beszámolni Aspergillus és Trichoderma/Hypocrea fajok esetén. A
PAF-fal szembeni inszenzitivitást mutató patogén élesztőgombák közül a Candida
inconspicua, C. lipolytica, C. lusitaniae, C. norvegica, C. parapsilosis növekedése
kismértékben gátlódott. A korábban említett ANAFP-nál ezt a jelenséget már megfigyelték
(Lee és mtsai., 1999). Baktériumokra a tisztított F8AP nem volt hatással (Bacillus subtilis,
Escherichia coli, Micrococcus luteus, Serratia marcescens).
Kísérleteink során sikerült igazolnunk egy antifungális tulajdonsággal rendelkező,
PAF-homológ, kis tömegű fehérje jelenlétét az F8-izolátumban, ami a tisztítás után is
megőrizte biológiai aktivitását.
4.5.5. In silico vizsgálatok
Az

EXPASY

internetes

oldalán

található

programok

felhasználásával

megállapítottuk a lehetséges lehasadó szignálszekvenciát, valamint az érett fehérje
valószínűsíthető izoelektromos pontját (pI) és térszerkezetét.
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A SignalP 3.0 Server az eukariótákra kifejlesztett neural networks (NN) és a
Hidden Markov Model (HMM) alapján egyaránt a 18. és 19. aminosav közé helyezi a
szignálszekvencia lehasadásának helyét.
A TargetP 1.1 Server alapján a proprotein N-terminális végéről még további 19
aminosavnyi szakasz hasad le. A feltételezett, érett protein így 55 aminosav hosszúságú,
6357,16 Da tömegű és bázikus (pI= 9,26) lesz a ciszteinek által képzett diszulfidhidakat
figyelembevéve az A.B.I.M. weboldalán található program számításai szerint. (23. Ábra.)
A SCRATCH: Protein Structure and Structural Feature Prediction Server három diszulfid
hidat feltételez az érett protein szerkezetében a 28-54., 7-14. és 36-43. pozícióban található
ciszteinek között és 2 domént az 1-27. és a 28-55. aminosav-régiók által alkotva.

23. Ábra. Az előre feltételezett változások a F8AP preproprotein érése során.
Az F8AP STRAP program felhasználásával készült térszerkezetét a 24. Ábra
mutatja. A defenzinekéhez hasonló szerkezet feltételezhető (2 darab β-redő α-hélixszel
kapcsolva), amit 3 diszulfid-híd stabilizál.

24. Ábra. F8AP feltételezett térbeli modellje (STRAP, Humboldt University of Berlin,
Institute of Biochemistry).
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Az in silico vizsgálatok eredményeként egy ~6,36 kDa tömegű, bázikus, a
defenzinekéhez hasonló szerkezetű F8AP feltételezett modelljét határoztuk meg. A
számítógépes adatok figyelembevételével az érett F8AP a hipotetikus GAMA 100%-os
homológja. Mindezek az előre jelzett tulajdonságok hasonlóak az általunk várt és a
szakirodalom által korábban leírt hasonló fehérjék jellemzőihez (Marx, 2004).
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4.6. Heterológ expressziós rendszer kidolgozása
Az F8AP antifungális proteint kódoló gént (f8ap) pPICZαA plazmidba építettük,
majd Pichia pastoris-ba transzformáltuk. Vizsgáltuk, hogy ebben a heterológ expressziós
rendszerben metanol által indukálva képes-e az F8AP aktív formában termelődni.
Kísérleteinket az EasySelectTM Pichia Expression Kit (Invitrogen Life Technologies)
útmutatásai alapján hajtottuk végre. Kontrollként, YPD tápoldatban tenyésztett sejteket
használtunk. A metanol indukálta sejtek által termelt extracelluláris proteineket tartalmazó
fermentlé CM-szefarózon történő tisztítása után, egy az F8AP mérettartományában
megjelenő fehérjét találtunk, előzetes tesztjeink alapján hasonló biológiai aktivitással. (25.
Ábra.)

25. Ábra. F8AP heterológ expressziója Pichia pastorisban. 1. pPICZαA-t hordozó P.
pastoris fermentleve (10 kDa szűrlet), 2. a fermentléből CM-szefaróz oszlopon tisztított
fehérje (F8AP), 3. YPD-én nevelt P. pastoris fermentleve (10 kDa szűrlet), 4. PAF (6,3
kDa), 5. SeeBlue Plus2 (Invitrogen).
Az F-izolátumok ipari alkalmazása nem előnyös káros tulajdonságaik miatt
(növény- és opportunista humán patogének), ezért célszerű egy, a biotechnológiai iparban
már biztonságosan alkalmazott és könnyen tenyészthető, eukarióta mikrororganizmust
alkalmassá tenni az általunk izolált fehérje termelésére. Ilyen mikroorganizmus lehet a P.
pastoris

élesztőgomba,

amibe

az

F8AP

génjét

tartalmazó

pPICZαA

plazmid

transzformálásával sikerült aktív, működőképes fehérjét termeltetni.
A szakirodalom mindmáig csak az abp gének P. pastoris-ban történő heterológ
expressziójáról számolt be (Yamada és mtsai., 2005).
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5. Összefoglalás

Az utóbbi években számos, fonalasgombák által termelt, a defenzinekhez hasonló
szerkezetű, kis tömegű, antimikrobiális hatással rendelkező, bázikus, ciszteinben gazdag
proteint írtak le. Az antifungális hatással rendelkezők közül az AFP, ANAFP, PAF/NAF a
jellemzett. A GAMA jelenlétére in silico vizsgálatokból következtetnek. A 2007. év
februárjában került az ACLA az NCBI génadatbázisába (GenBank). Ez utóbbi kettő
biológiai aktivitásáról, hatásáról, szerekezetéről nem jelent meg publikáció a mai napig.
Hasonló, de antibakteriális tulajdonsággal rendelkező fehérjék az ABP1 és ABP2, melyek
közül csak az ABP1 a működőképes. Mindezek közül csak az AFP és a PAF az intenzíven
tanulmányozott, de a fajspecificitásuk pontos meghatározása mindmáig hiányzik. Munkánk
során célul tűztük ki a PAF-érzékenységre vizsgált gombák számának a bővítését néhány
gyakorlati szempontból jelentős fonalasgomba-csoport köréből. Vizsgáltuk a PAF
lehetséges kölcsönhatását nem antifungális, de antifungális hatással bíró és a klinikumban
használatos sztatinokkal eltérő sztatin/PAF-érzékenységű járomspórás fajok és kifejezetten
antifungális szerként alkalmazott flukonazollal dermatofita fajok ellen. Feltételeztük, hogy
a hasonló defenzin-szerű fehérjék jelenléte gyakoribb a fonalasgombák körében, így
célunk volt új, hasonló aktivitású fehérjéket kódoló gének keresése az F-, R- és Aizolátumokban. További célunk egy, az elsődleges tesztek alapján aktívnak mutatkozó
fehérje termeltetése, tisztítása és jellemzése volt. Kísérletet tettünk ennek heterológ
expressziójára Pichia pastoris-ban.
Vizsgálataink során 21 járomspórás gombafajból 13 (Absidia corymbifera,
Micromucor ramanniana, Mortierella elongata, M. nanthalensis, M. wolfii, Mycotypha
africana, Rhizomucor miehei, R. pusillus, Rhizopus microsporus var. oligosporus, R.
oryzae, Thamnostylum piriforme, Umbellopsis isabellina, Zygorhynchus macrocarpus)
érzékenynek mutatkozott 50 μg/ml PAF-kezelés hatására. Minden esetben mind a
hifafonalak növekedése, mid a sporangiospórák csírázása gátlódott, de alkalmazott
táptalajtípustól függően eltérő mértékben. A legnagyobb aktivitásokat MM táptalaj
alkalmazásával mértük. Ugyanekkora koncentrációjú PAF-kezelés hatására a Trichoderma
viride kivételével az általunk vizsgált összes Trichoderma/Hypocrea faj szintén
szenzitívnek mutatkozott, azonban a T. harzianum és T. inhamatum esetén erős
táptalajfüggő hifanövekedés-gátlást észleltünk. Ennél a nemzetségnél az alkalmazott
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tápközegtől függő inkubációs idő után intenzív hifaburjánzást tapasztaltunk a korábbi
gátlási zóna területén. A vizsgálatainkba bevont összes dermatofita faj (Trichophyton
mentagrophytes, T. rubrum, T. tonsurans, Microspurum canis és M. gypseum) érzékenynek
mutatkozott, de ennél jóval nagyobb PAF-koncentrációt kellett alkalmaznunk (100 μg/ml).
A 200 μg/ml PAF ebben az esetben fungicid hatással bírt. A korábbi szakirodalomban leírt
eredmény alapján, ahol a Candida albicans érzéketlennek mutatkozott PAF-kezelésre, egy
izolátumot sem találtunk szenzitívnek a Candida fajok (C. albicans, C. glabrata, C.
guilliermondii, C. inconspicua, C. krusei, C. lipolytica, C. lusitaniae, C. norvegica, C.
tropicalis, C. parapsilosis, C. pulcherrima, C. zeylanoides) és a Malassezia pachydermatis
esetében. Kísérleteinkkel jelentős mértékben sikerült bővítenünk a PAF-érzékeny fajokról
rendelkezésre álló információt, számos opportunista humánpatogénként nyilvántartott,
klinikai mintából származó izolátum esetében is igazoltuk a PAF-érzékenységet.
Az állandó koncentrációjú PAF (50 μg/ml) számos eltérő sztatinkombinációval
szinergista vagy additív kölcsönhatásba lépett, abban az esetben, ha a járomspórás
gombafaj érzékenynek mutatkozott korábbi tesztjeink alapján az egyik szerrel szemben. A
szintetikus sztatinkészítmények (atorvasztatin, rozuvasztatin) önmagukban alkalmazva
erősebb antifungális hatással rendelkeztek, mint a természetes eredetűek (lovasztatin,
szimvasztatin), és már 1-2 μg/ml koncentrációjukkal PAF kombinációban jelentős
mértékben sikerült visszaszorítani a gombák növekedését M. africana és Syncephalastrum
racemosum esetében. Új eredményként könyveljük el számos, általunk vizsgált
sztatinkészítmény antifungális hatását.
Dermatofita fajok esetében az eltérő flukonazol és az állandó koncentrációjú PAF
(100 μg/ml) a legtöbb esetben (32-2 μg/ml flukonazol) szinergista vagy additív módon
hatott. 2 gomba esetében (T. rubrum, M. canis) a 32 μg/ml flukonazol fungisztatikus
hatását sierült fungiciddé tenni PAF kombinációban. Számos esetben a hatékony
flukonazol-koncentráció PAF alkalmazásával jelentős mértékben csökkenthető volt.
Kísérleteink igazolták, hogy a PAF képes antifungális hatással rendelkező szerekkel
hatékonyan együttműködni, azok terápiás koncentrációit lecsökkenteni.
10 fajba tartózó 15 F-izolátum vizsgálata során PCR-technika alkalamazásával a
genomi adatbázisban szereplő gama gén homológjait sikerült meghatároznunk. Teljes
homológiát figyeltünk meg az F3/a-izolátumból meghatározott gén által kódolt fehérje és
az in silico megahatározott GAMA között. Ha nem vesszük figyelmbe a feltételezett
szignálszekvenciákat, akkor az F3/b-, F6/a-b-, F9-, F4-, F8- és az F10-izolátum is 100%
megegyezést mutat aminosavsorrendje alapján. 3 ettől eltérő, de nagymértékben hasonló
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fehérje jelenlétére sikerült következtetnünk az F7-, F2- és F5/a-d-, illetve az F1-izolátumok
esetében. cDNS szintézisével a tényleges intronhatárokat bizonyítottuk az F8-izolátumnál.
Az abp1-2 gén jelenlétét sikerült igazolnunk az általunk vizsgált 6 fajba tartozó 12
R-izolátumban. A homológia mértéke minden esetben 100%-os volt a DNS-szekvencia
alapján az abp1-hez és abp2-höz viszonyítva.
Az A-izolátumok vizsgálatával, egy az evolúció során mutációval funkcióját
vesztett afp/anafp-homológ gén jelenlétét figyeltük meg az A6-izolátum esetében. A
feltételezett szignálszekvenciában egy aminosavnyi különbséget hordozó, de az érett AFPvel megegyező fehérje jelenlétét mutattuk ki a DNS-szekvencia alapján várható
aminosavösszetétellel az A2-izolátumnál.
Kísérleteink eredményeként megállapíthatjuk, hogy a defenzinszerű antimikrobiális
hatással rendelkező fehérjék jelenléte gyakoribb a fonalasgombák körében, mint eddig
feltételezték.
Az antifungális hatással bíró fehérjék termeltetésére az általunk optimalizált
tápközeg és tenyésztési körülmények alkalmazásával vizsgáltuk az F-izolátumok
fermentleveinek gombaellenes aktivitását két érzékeny faj (T. longibrachiatum, M.
elongata) bevonásával. 10-ből 8 fermentlé aktívnak mutatkozott (F2, F3/a, F4, F6/a, F7,
F8, F9, F10) melyek közül a leghatékonyabbal, az F8-izolátum által termelttel dolgoztunk
tovább. Sikerült izolálnunk egy ~6,35 kDa tömegű fehérjét, ami antifungális hatással
rendelkezett, és F8-izolátum antifungális proteinnek, F8AP-nak neveztük el. Az 50 μg/ml
koncentrációjú oldata által kiváltott morfológiai változások összeegyeztethetőek a PAF
hatásával: a spórák csírázása gátlódik; a hifák rövidek, többszörösen elágazódóak, végük
duzzadt, abnormális növekedésűek. 18 járomspórás- és 15 tömlősgomba (4 fonalas és 11
élesztő) bevonásával vizsgáltuk a fajspecificitását, ami hasonló volt a korábban PAF által
mutatotthoz. Eltérést a Candida fajok vizsgálata során kaptunk: A C. inconspicua, C.
lipolytica, C. lusitaniae, C. norvegica és a C. parapsilosis kismértékben érzékenynek
bizonyult F8AP-kezelés hatására. A különbség adódhat az eltérő kísérleti körülményekből
illetve az alkalmazott tápközegből, így ennek az eredménynek a tényleges igazolása
további vizsgálatokat igényel. A Trichoderma/Hypocrea fajok esetén nem figyeltünk meg
a gátlási zóna területén bekövetkező, későbbi hifaburjánzást, mint azt a PAF esetében
tapasztaltuk. Új, eddig le nem írt hatást észleltünk M. elongata esetén, ahol a
hifanövekedés nem, de a sporangiólumok képződése gátlódott.
In silico módszerek alkalmazásával megatároztuk a F8AP előre várható fizikai és
kémiai tulajdonságait. Ezek alapján egy 55 aminosav hosszúságú, két doménből álló;
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6357,16 Da tömegű és bázikus (pI= 9,26) proteint feltételezünk, amit 3 diszulfid-híd
stabilizál. Az F8AP háromdimenziós modellje alapján várható harmadlagos és negyedleges
szerkezete a defenzinekéhez hasonló: 2 β-redő, 2 α-hélix; a 2 β-redő egy α-hélixszel
összekapcsolva.
Heterológ expressziós rendszerben a pPICZαA plazmid felhasználásával sikerült az
F8AP-t egy biológiailag biztonságosan alkalmazható és iparilag könnyen kezelhető
élesztőgombával, a P. pastoris-szal metanol által indukált módon megtermeltetnünk. A
fermentléből tisztított, extracelluláris fehérje megőrizte biológiai aktivitását.
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6. Angol nyelvű összefoglaló (Summary in English)

Examination of low molecular mass antimicrobial proteins and their encoding genes
The extracellular antimicrobial proteins secreted by some filamentous fungi are
effective inhibitors of microorganisms. The features of these proteins are a low molecular
mass (5.8-6.6 kDa), a basic character, and the presence of 6-8 cysteine residues and several
disulfide bonds. Proteins with such properties with antifungal activity have been isolated
and investigated from 5 fungal species (Penicillium chrysogenum, P. nalgiovense,
Aspergillus clavatus, A. giganteus and A. niger), furthermore, in silico investigation of
genomic databases has been revealed a putative protein with high homology to P.
chrysogenum antifungal protein (PAF) in Gibberella zeae. It has been shown that, in
sensitive fungi, PAF is localized intracellularly and exerts multiple detrimental effects:
induction of morphological changes, membrane perturbation and intracellular oxidative
stress. The effect of PAF on fungal species has been investigated on a very limited number
of isolates until now, and its ability to cooperate with any antifungal drugs has not been
revealed yet. The Rhizopus microsporus var. oligosporus antibiotic peptide encoded by
two genes (abp1 and abp2) has an antibacterial effect against Bacillus spp. only. ABP1 of
the both is the biologically active form.
The aims of this study were:
1. To investigate the effect of PAF on some practically important fungal isolates.
2. To investigate the possible interactions between statins and PAF against various
PAF/statin sensitive Zygomycetes.
3. To investigate the possible antifungal effect of PAF-fluconazole (FCZ)
combination against dermatophyte species.
4. To determine the presence of possible novel antimicrobial proteins and their
encoding genes in the case of F-, R- and A-isolates.
5. To optimize the expression of a novel antimicrobial protein.
6. To develop a procedure for the isolation and purification of the novel
antimicrobial peptides, and for the determination of its antimicrobial spectrum.
7. To create a heterolog expression system for the novel antimicrobial protein.
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PAF treatment (50 μg/ml) resulted in a strong inhibition of the germination of
spores and the hyphal extension in the case of Absidia corymbifera, Micromucor
ramanniana, Mortierella elongata, M. nanthalensis, M. wolfii, Mycotypha africana,
Rhizomucor miehei, R. pusillus, Rhizopus microsporus var. oligosprus, R. oryzae,
Thamnostylum

piriforme,

Umbellopsis

isabellina,

Zygorhynchus

macrocarpus.

Actinomucor elegans, Cokeromyces recurvatus, Gilbertella persicaria, Mucor hiemalis f.
luteus, M. racemosus, Rhizopus stolonifer, Syncephalastrum racemosum and Saksenaea
vasiformis proved to be insensitive to PAF. Similar results were observed in PAF-treated
Hypocrea orientalis, Trichoderma atroviride, T. citrinoviride, T. harzianum, T. inhamatum
and T. longibrachiatum. Only the T. viride isolate was insensitive to influence of PAF, and
the rate of inhibition in case of T. harzianum and T. inhamatum depended on the applied
medium. Sprawling hyphae were observed in the region of earlier inhibition zones after 48
or 72 hours of incubation depending on the applied medium. All pathogenic yeast isolates
(Candida albicans, C. glabrata, C. guilliermondii, C. inconspicua, C. krusei, C. lipolytica,
C. lusitaniae, C. norvegica, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. pulcherrima, C. zeylanoides
and Malassezia pachydermatis) proved to be insensitive species to PAF treatment. Higher
concentrations of PAF (≥50 μg/ml) were effective in inhibiting the growth of
dermatophytes (Trichophyton mentagrophytes, T. rubrum, T. tonsurans, Microsporum
canis, M. gypseum) and fungicidal effect was observed in every cases at 200 μg/ml of PAF.
The effects of combination of statins with PAF were investigated on four isolates of
Zygomycetes (R. stolonifer, M. wolfii, S. racemosum and M. africana) which represented
combinations of lovastatin sensitive/insensitive and PAF sensitive/insensitive properties
based on preliminary experiments. The efficiency to inhibit sporangiospore germination
was studied with 4 statins (lovastatin, simvastatin, rosuvastatin, atorvastatin) at different
concentrations (1-128 μg/ml) with a constant concentration of PAF (50 μg/ml) in in vitro
experiments. Interactions were not found in R. stolonifer. This species was completely
insensitive to both lovastatin and PAF. The inhibitions induced by the combinations of
simvastatin-PAF, rosuvastatin-PAF and atorvastatin-PAF were the same as those observed
for the statins alone. M. wolfii was practically insensitive to the applied statins. The
approximately 40% decrease in the growth of M. wolfii in the presence of the statin-PAF
combinations corresponds with the activity of PAF applied without a statin. For S.
racemosum, no interaction between lovastatin and PAF was detected: there was no
significant difference between sensitivity to lovastatin or lovastatin-PAF. Simvastatin at 4
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μg/ml acted synergistically with PAF, decreasing the growth rate to 17% (±2%). Higher
concentrations of simvastatin added together with PAF led to the total inhibition of growth.
Rosuvastatin acted synergistically with PAF even at low statin concentrations (≥2 μg/ml);
but it is worth to mention that rosuvastatin alone can evoke a complete growth inhibition at
concentrations above 32 μg/ml. Atorvastatin acted synergistically with PAF on S.
racemosum at 1-8 μg/ml concentrations, and additively at 16 μg/ml of atorvastatin; higher
statin concentrations combined with PAF resulted in complete growth inhibition. M.
africana was sensitive to all statins and PAF, and the inhibition was increasing when the
two types of compounds were applied in combinations. Synergistic interactions were
detected between lovastatin (at 1-8 μg/ml) and PAF. The addition of 8 μg/ml lovastatin
together with PAF reduced the growth rate to 8% (±0.8%); higher concentrations resulted
in further slight decreases in the growth, but complete inhibition was not achieved.
Simvastatin interacted additively with PAF at 1-4 μg/ml. However, no effect of PAF was
detected at higher simvastatin concentrations: the inhibition rates were the same as those
with the same amounts of simvastatin without PAF. One μg/ml of rosuvastatin and PAF
acted synergistically against M. africana, causing an inhibition of 92% (±0.2%). Additive
interactions were observed at 2-4 μg/ml; higher rosuvastatin concentrations led to complete
growth inhibition. Atorvastatin at 1-4 μg/ml acted additively with PAF; higher
concentrations in the presence of PAF inhibited germination completely. The inhibition
rates obtained with the rosuvastatin-PAF and atorvastatin-PAF combinations were very
similar. In conclusion, the activities of the statin-PAF combinations on the different strains
varied and depended considerably on the activities of the components alone. When a strain
was resistant to one of the components, e.g. R. stolonifer to PAF or M. wolfii to the statins,
significant interactions could not be detected; only the effect of the active component was
observed.
A constant concentration of PAF (100 μg/ml) combined with eight different (0.2532 μg/ml) concentrations of fluconazole was investigated against dermatophytes. The
activities of PAF-fluconazole combinations on different strains varied and depended on the
activities of the components alone. T. rubrum and T. tonsurans were the most sensitive
species to PAF-fluconazole combinations. Synergistic interactions were detected betweeen
PAF and fluconazole at 8-16 μg/ml and 32 μg/ml in several cases. PAF interacted
additively with fluconazole at 4-2 μg/ml for T. rubrum, and 16-4 μg/ml of fluconazole in
the case of T. tonsurans. For T. mentagrophytes and M. canis, additive interactions were
detected between the two compounds at ≥8 μg/ml of fluconazole. Interactions were not
85

found in the case of M. gypseum, only the effect of PAF or fluconazole was detectable.
Fluconazole was dominant ranging from 32 μg/ml to 8 μg/ml, than the influence of PAF
was prevailed. The fungistatical effect of fluconazole at 32 μg/ml in the case of T. rubrum
and M. canis turned into fugicidical when 100 μg/ml of PAF was added.
Fifteen F-isolates representing 10 species have been screened via PCR experiments.
Sequences corresponding to hypothetical defensin-like proteins have been found in all
isolates. These revealed high similarity to the nucleic acid sequence of the gama gene.
Taking into account their nucleic acid and hypothetical protein sequences, 6 types of
antifungal proteins could be differentiated. Aside from the possible signal sequences, only
3 novel antifungal protein groups were detectable: F7, F2 and F5/a-d, F1.
The presence of abp1-2 gene was observed in 12 R-isolates representing 6 species.
The percentage of homology between the DNA sequences was 100% to abp1 and abp2.
We also examined A-isolates representing 7 species. One, non functional afp/anafp
homologue mutant gene was detected in the case of the A6-isolate. An AFP-similar protein
encoding gene was established in the case of A2-isolate, which carries one amino acid
mutation in its hypothetical signal sequence compared to AFP.
The presence of defensin-like antifungal proteins is more frequent among
filamentous fungi than presumed before.
The production of antifungal poteins in the case of F-isolates has been optimized.
Their biological activities on hyphal growth of T. longibrachiatum and M. elongata was
investigated with an agar diffusion technique. The extracts of eight of ten species showed
similar inhibitory effect like PAF, while the ferment broth of two isolates (F1 and F5/a)
proved to be inactive in these tests. The supernatant of F8 was the most effective in the
inhibition of hyphal extension.
Protein gel electrophoresis revealed the presence of a small protein (approximately
6.3 kDa) in the eight biologically active species. These proteins were purified further with
ultrafiltration and ion exhcange chromatography on a CM-sepharose column. The purified
protein of F8-isolate maintained its antimicrobial activity. It was determined with several
tests against T. longibrachiatum and M. elongata, that this ~6.3 kDa protein is responsible
for the antifungal activity, and it was named F8-isolate antifungal protein (F8AP). The
effect of F8AP on germination efficiency of sensitive conidiospores was examined in T.
longibrachiatum. The conidiospores displayed abnormal and delayed germination when
cultivated in an F8AP-containing medium. F8AP-treated conidiospores formed very short,
swelled hyphae with multiple branches. F8AP treatment (50 μg/ml) resulted in the
86

inhibition of growth in the cases of most of the 18 examined Zygomycetes and the 11
yeasts and 4 filamentous fungi from Ascomycetes. The species specifity of F8AP was the
same as that of PAF in most of the cases, but differences were observed in the case of
Candida spp.: C. inconspicua, C. lipolytica, C. lusitaniae, C. norvegica and C. parapsilosis
were slightly sensitive. However, it has to be mentioned that there were differences in the
applied test methods. Sprawling hyphae were not observed in the region of earlier
inhibition zones in the case of Trichoderma/Hypocrea species like in case of PAF. A
novel, yet undescribed phenomenon is that hyphae can grow but they can not produce
sporangiola in the inhibition zone in the case of M. elongata. F8AP had no effect on
bacterial growth (examined: Bacillus subtilis, Escherichia coli, Micrococcus luteus,
Serratia marcescens).
In silico examination revealed the physical and chemical properties of F8AP: it is
small molecular mass (6357.16 Da), basic (pI= 9.26) protein consisting of 55 amino acids,
which contains two domains and is stabilized by three disulfide bridges. The tertiary and
quaternary structure of the protein (based on the presumed 3D model of F8AP) is very
similar the defenzin-like molecules: 2 β-sheets connected by one α-helix.
The f8ap gene was built into the pPICZαA vector and transformed into Pichia
pastoris. F8AP expression was observed when methanol was added into the medium.
Purified F8AP from the supernatant maintained its biological activity.
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