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1. Bevezetés 
 

A mezőgazdaságban hagyományosnak tekinthető vegyszeres növényvédelmet igen sok 

kritika érte az elmúlt évtizedekben. Ennek hatására a növényvédelemben fontos 

átalakulások zajlanak. A kémiai növényvédelem alternatívájaként jelent meg a biológiai 

(ökológiai) növényvédelem, illetve az integrált növényvédelem, ez utóbbi ötvözi a kémiai 

és biológiai védekezés módszereit. 

A biológiai növényvédelem a kártevők és kórokozók ellen azok természetes ellenségeit 

(vírusokat, baktériumokat, nematodákat, rovarokat, stb.) hívja segítségül. Felhasznál 

parazita (pl.: fürkészdarázs), ragadozó fajokat (pl.: atkák, poloskák, katicabogarak, 

énekesmadarak, stb.) illetve mikroorganizmusokat (pl.: Bacillus thuringiensis, különböző 

gomba fajok).  

Témavezetőm laboratóriumának fő kutatási területe 15 éven át az entomopatogén 

nematoda � baktérium komplex analízise volt. A különleges három résztvevős rendszer 

szereplői az entomopatogén baktériumok (Xenorhabdus, Photorhabdus), az 

entomopatogén nematodák (Heterorhabditis, Steinernema) és különböző rovar fajok. A 

Xenorhabdus fajok a Steinernema, a Photorhabdus fajok a Heterorhabditis nemzetség 

tagjainak szimbiontái. E baktériumok több biológiailag aktív vegyületet termelnek. Ezek 

közül a különböző toxinok a rovar elpusztítására szolgálnak, az antibiotikumok védik a 

rovar tetemet más mikroorganizmusok elszaporodásától, egyben fenntartják a nematoda-

baktérium komplex monoxénikus kapcsolatát, a különféle enzimek (proteázok, lipázok, 

foszfolipázok, stb.) pedig a rovar szöveteinek bontását végzik. A baktériumoknak két 

változata ismert, a primer illetve a szekunder változat. Általánosságban elmondható, hogy 

szimbiózis létesítésére csak a primer változat alkalmas; ez a változat termel 

antibiotikumokat, exoenzimeket, kristályproteint, pigmentet. E primer-szekunder 

átalakulás egyirányú, a folyamatot a fázis váltásnak nevezik.  

A nematoda fertőzőképes lárváinak (más néven dauer lárva) bélcsövében találhatóak meg a 

baktériumok. A nematoda megfertőzi a rovart (1. ábra), a hemocoelbe jutva szabadon 

ereszti baktérium párját, ami szaporodni kezd. A nematoda a rovar szöveteivel illetve a 

baktériummal táplálkozik és a rovaron belül néhány generáción át szaporodnak. A 

tápanyagok fogyásával újra megjelennek a fertőzőképes lárvák, amelyek felveszik, 

visszatartják a baktérium szimbiontáikat majd elhagyják a rovar tetemét.  



 4

 
1. ábra.  A rovarpatogén nematodák élete 

 

Az entomopatogén nematodák (elterjedt rövidítésével: EPN) szimbionta baktrérium 

szimbiontáikkal (EPB) együtt igen sokféle rovar (például Lepidopterea, Diptera, 

Coleoptera, Ortopera, Hymenoptera fajok) elpusztítására képesek. Hazánkban (Újfehértó 

Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. (Bubán Tamás, Inántsy 

Ferenc), kutatások folynak cserebogár (Melolontha melolontha) pajor elleni alkalmzására. 

Az EPB-k által termelt toxinok önmagukban is felhasználhatóak rovarölőszerként, 

hasonlóan a Bacillus thuringiensis által termelt toxinok alkalmazásához, illetve a 

toxingének beépítésével rovar rezisztens, genetikailag módosított növények hozhatók létre. 

Az EPB-k által termelt antibiotikumokkal megfékezhetőek lehetnek olyan bakteriális 

kórokozók, mint például az almafélék tűzelhalását okozó Erwinia amylovora. 

Laboratóriumunkban korábban Szállás Emília a Photorhabdus nemzetség filogenetikai 

analízisét végezte el (Szállás és mtsai, 1997, 2001, 2005). Pamjav Horolma és Dimitra 

Triga a Heterorhabditis illetve Steinernema fajok azonosítására dolgoztak ki módszert az 

rRNS operon ITS régiójának PhastSystem PAGE PCR-RFLP analízisével (Pamjav és 

mtsai, 2000; Triga és mtsai, 1999). Völgyi Antónia a Xenorhabdusok fázisváltását 
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tanulmányozta (Völgyi és mtsai, 1998, 2000). A szimbiotikus partner specificitás 

kérdéseivel többen (Oravecz Orsolya, Böszörményi Erzsébet, Ghazala Furgani és 

jómagam) foglalkoztunk. 

 

Az utóbbi évek egyik fontos célkitűzése az EPB-k által termelt antibiotikumok vizsgálata 

lett. Elsődleges feladatunk a törzsgyűjtemény tagjainak antibiotikum termelő képességének 

vizsgálat volt. A jó termelő törzseket ezután jellemezni, taxonómiailag azonosítani 

kívántuk. A kiválasztott törzsek tesztelés Erwinia amylovora törzsek ellen a Szent István 

Egyetem Kertészettudományi kar karantén laborjában történt (Hevesi Mária, Pekár 

Szilvia). A fermentációs vizsgálatok elsősorban Debrecenben Szentirmai professzor 

laboratóriumában folytak. A hatóanyagok izolálása és meghatározása szintén Debrecenben, 

az MTA Antibiotikumkutató laboratóriumában Sztaricskai Ferenc vezetésével történtek.  

Az antibiotikum termelést befolyásolja a fázis váltás is, mivel irodalmi adatok alapján a 

szekunder változat nem vagy csak kis mértékben termel antibiotikumot. A Photorhabdus 

génusz fázis váltásával kapcsolatban még nem született átfogó jellemzés, ezért e génusz 

tagjainak fázis váltását is tanulmányozni kívántuk.  

Elkezdtem egy EPB faj (Photorhabdus temperata) antibiotikum termelésének genetikai 

analízisét. Transzpozon mutagenezis után antibiotikumot nem vagy csökkent mértékben 

termelő mutánsokat azonosítottam.   
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2. Irodalmi áttekintés 
 

2. 1. Entomopatogén fonálférgek 
 

2. 1. 1. Rendszertan 
 
Az entomopatogén nematodák a fonálférgek törzsének Secernentea (Andrássy, 1983) 

osztályának Rhabditida rendjébe tartoznak. Két család (Steinernematidae és 

Heterorhabditidae) három nemzettsége (Steinernema, Neosteinernema, Heterorhabditis) 

tartozik ma e csoportba. 

 

Nematoda     törzs 
 Secernentea    osztály 
  Rhabditida        rend 
  Rhabditina       alrend 
  Rhabditoidea       főcsalád 
  Steinernematidae     család 
  Steinernema     nemzetség 
  Típusfaj: Steinernema kraussei 
  Neosteinernema    nemzetség 
  Típusfaj: Neosteinernema longicuricauda 
  Heterorhabditidae     család 
  Heterorhabditis     nemzetség 
  Típus faj: Heterorhabditis bacteriophora 
 
 

A filogenetikai vizsgálatok (18S rRNS szekvencia összehasonlítása alapján) alapján a 

Heterorhabditis fajok a Caenorhabditisekkel azonos csoportba tartoznak (2. ábra) és a 

Strongylida csoporttal mutatnak közelebbi rokonságot, míg a Steinernema fajok egy másik 

ágon találhatóak közelebb a Strongyloida csoporthoz (Blaxter és mtsai, 1998). E vizsgálat 

eredménye is azt mutatja, hogy a két nemzetség nem túl közeli rokanságban áll egymással 

és hasonlóságuk valószínűleg konvergens evolúció eredménye. 

 

2. 1. 2. A Steinernematidae család 
 
Az első entomopatogén fonálférget Steiner írta le 1923-ban, Aplectana kraussei néven. A 

genusz neve 1927-ben (Travassos) változott Steinernemára. 1934-től (Filipjev) a 

Steinernematinae alcsaládba 1937-től (Chitwood és Chitwood) Steinernematida családba 
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sorolták a Steinernema genuszt, a Neoaplectana genusszal együtt. Az utóbbi genuszról 

Wouts 1982-ben megállapította, hogy identikus a Steinernemával így annak szinonímája. 

1994-ben Nguyen és Smart új nemzettséget írt le a családon belül, amelynek a 

Neosteinernema nevet adta.  

 

 
2. ábra.  Nematodák 18S rRNS szekvencia alapján készült törzsfája (Blaxter és mtsai, 
1998) 
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A családnak ma két genusza van, a Neosteinernemán belül 1 fajt (Neosteinernema 

longicurvicauda) tartanak számon a Steinernemában 40-nél többet. A fajokat elsősorban 

morfológia, morfometriai kritériumok alapján írták le, néhány esetben keresztezési 

kísérletekkel is alátámasztották. Molekuláris módszerek közül elsősorban RFLP analízist, 

RAPD-ot, szatellit DNS és különböző DNS szekvenciák összehasonlítását alkalmazták. 

 

Steinernema fajok (http://kbn.ifas.ufl.edu/kbnstein.htm ) 

Steinernema abbasi, aciari, affine, anatoliense, apuliae, arenarium (anomali, anomalae), 

asiaticum, bicornutum, carpocapsae, caudatum, ceratophorum, cubanum, diaprepesi, 

feltiae, glaseri, guangdongense, intermedium, jollietti, karii, kraussei, kushidai, loci, 

longicaudum, monticolum, neocurtillae, oregonense, pakistanense, puertoricense, rarum, 

riobrave, ritteri,robustispiculum, sangi, scapterisci, scarabaei, serratum (nomen nudum), 

siamkayai, tami, thanhi, thermophilum, websteri, weiseri, yirgalomense 

A fajok részletes ismertetésétől most eltekintenék, de ezek megtalálhatók az 

Enotomopathogen Nematology című könyvben, illetve az Entomopathogenic Nematodes 

honlapon (http://kbn.ifas.ufl.edu/stein1.htm), amit folyamatosan frissítenek az újabb 

fajokkal.  

2. 1. 3. A Heterorhabditidae család 
 

Az első Heterorhabditis fajt Heterorhabditis bacteriophora néven Poinar írta le 1976-ban 

(Poinar, 1976). A nemzettségen belül ma körülbelül 10 fajt tartanak számon, néhány faj 

(például a H. poinari, H. hoptha, H. hambletoni) helyzete még vitatott. A fajok leírása a 

Steinernemákhoz hasonlóan történt, csak néhány esetben ismertek a keresztezési kísérletek 

eredményei (Dix és mtsai, 1992) 

 

Heterorhabditis fajok (http://kbn.ifas.ufl.edu/HETEROSP.htm ) 

Heterorhabditis bacteriophora (heliothidis, argentinensis), baujardi, brevicaudis, downesi, 

indica (indicus), marelata (hepialius), megidis, mexicana, taysearae, zaelandica 

 

1997-ben Stock és mtsai, illetve Hominick és mtsai az International Code of Zoological 

Nomenclature szabályainak megfelelően módosította néhány EPN faj nevét.  
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2. 1. 4. Biológiájuk 
 
Az EPN-k posztembrionális fejlődése során négy lárva stádiumot különböztetnek meg. 

Mindkét családra jellemző emellett egy alternatív posztembrionális fejlődési út, vagyis a 

dauerlárva kialakulása is. A dauerlárva hasonló a C. elegans dauerlárvájához, azonban 

entomopatogén nematodáknál ez a lárva képes a rovarok megfertőzésére (fertőzőképes 

lárva, elterjedt angol rövidítése: IJ), illetve hordozza a szimbionta baktériumot. A dauer 

nem táplálkozik, raktározott tápanyagait használja fel, testnyílásai zártak, általában 

megtalálhtó rajta az előző (második) lárva stádium kutikulája is, talajban gyakorlatilag 

csak ezt a lárva típust találhatjuk meg. Rovar kereső viselkedésük szempontjából két fő 

csoportba sorolhatóak (Campbell és mtsai, 1996): az első csoport tagjai (ambusher) főleg a 

talajfelszín közelében találhatóak, ott ülve várják áldozataikat (ide tartoznak például a S. 

carpocapsae, S. scapterisci), míg a második csoport tagjai (cruiser) a talaj mélyebb 

rétegeibe aktívan mozogva keresik a rovarokat (például: H. bacteriophora, S. glaseri). Sok 

faj viselkedése azonban e két végpont közé esik. 

 

 
1. ábra.  Steinernemák életciklusa 

 

Steinernemák szaporodása amfimiktikus. A dauerlárvákból hím vagy nőstény egyedek 

alakulnak ki, az ivar meghatározás valószínűelg XX/XO tipusú, (Dix és mtsai, 1994). 

Nemrégiben izoláltak egy új fajt ahol hermafroditákat is találtak (Griffin és mtsai, 2000). 

Neosteinernemákról még nagyon keveset tudunk, a dauerlárvából fejlődő első 
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generációban megfigyeltek hímeket és nőstényeket, azonban második generáció nem 

fordult elő (Nguyen és Smart, 1994).       

 

Heterorhabditis dauerlárvából ezzel szemben mindig öntermékeny hermafrodita egyedek 

fejlődnek. A következő generációk egyedei váltivarúak (bár minden generációban 

megjelennek hermafroditák és dauerlárvák különböző arányban). A Heterorhabditis fajok 

kariotipizálása még nem készült el, de az eddigi adatokból valószínűsítik, hogy az ivar 

kialakulását a környezet is befolyásolhatja (Strauch és mtsai 1994, Johnigk és Ehlers, 

1999). A hermafroditákra és nőstényekre is jellemző, hogy nem rakják le az összes 

petéjüket, hanem egy részét testükben visszatartják így a lárvák az anyatestében kelnek ki 

és ott általában dauerlárvává alakulnak (endotokia matricida).  

 

 
4. ábra. Heterorhabditis spp. életciklusa 
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2. 2. Entomopatogén baktériumok 
 
A rovarpatogén nematodákból izolált baktériumok két nemzetségbe tartoznak, a 

Steinernema fajokkal a Xenorhabdus, a Heterorhabditis fajokkal a Photorhabdus fajok 

alkotnak szimbiózist. Mindkét nemzettség a Proteobacteria γ-alosztályán belül az 

Enterobacteriaceae család tagja. Bár sok tulajdonságukban eltérést mutatnak az e családra 

jellemző tulajdonságoktól (pl.: mindkét genusz nitrát reduktáz negatív és a Xenorhabdus 

kataláz negatív is), antigénjeik (Ramia és mtsai, 1982) és a 16S rDNS szekenciák alapján is 

(Brunel és mtsai, 1997; Fischer-Le Saux és mtsai, 1999a; Liu és mtsai, 1997; Suzuki és 

mtsai, 1996; Szállás és mtsai, 1997) egyértelműen enterobaktériumok. 

 

2. 2. 1. Két nemzetség elválasztása 
 

Az első EPN-ből izolált baktériumot Achromobacter nematophilus néven írt le Poinar és 

Thomas, 1977-ben. A Xenorhabdus genust 1979-ben ugyanez a szerzőpár (Thomas és 

Poinar) javasolta e baktériumok számára. Kezdetben az összes rovarpatogén nematodából 

izolált baktériumot e nemzetségbe sorolták. A genuszon belül a Heterorhabditis spp. 

szimbiontái a X. luminescens fajt (elsősorban jellegzetes fenotípusok a biolumineszcencia 

miatt), a Steinernema fajok szimbiontái pedig a X. nematophilus fajt alkották. 1993-ban a 

Photorhabdus néven új genuszt hoztak létre az addigi X. luminescens faj törzseiből 

(Boemare és mtsai, 1993). A nemzetség szintű elkülönítést DNS-DNS hibridizációs, 

zsírsav analízis, kemotaxonómiai és fenotípusos eredmények támasztották alá, de 16S 

rDNS szekvencia adatokkal mások nem tudták megerősíteni (Rainey és mtsai, 1995). 

Később a mi munkacsoportunkból, Szállás Emíliának sikerült �kézjegy-szekvencia� 

(signature sequence) alapján egyértelműen elkülöníteni a két nemzettséget. A 

Photorhabdus törzsek 16S rDNS szekvenciájában a 208-213 (E. coli számozás) pozícióban 

a TGAAAG, míg Xenorhabdusok törzseknél a 208-211 pozícióban a TTCG szekvencia 

szerepel (Szállás Emília és mtsai., 1997). Kivételt képez e szabály alól két Photorhabdus 

törzs, amelyekben a Xenorhabdus �kézjegy-szekvencia� található meg (Szállás Emília, 

2005). 

A baktérium fajok nevét a Code of Nomenclature of Bacteria alapján módosították 

(Euzéby és Boemare, 2000). A módosítás oka, hogy mindkét nemzettség neve nőnemű a 
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modern latin szabályai szerint, igy a X. nematophilus X. nematophilára, a X. japonicus X. 

japonicára, a Photorhabdus új fajai P. temperata illetve asymbioticára módosultak.  

2. 2. 2. A Xenorhabdus nemzetség 
 
A X. nematophila fajon belül előbb (Akhurst, 1983) három alfajt, (subsp. nematophilus, 

subsp. poinarii, subsp. bovienii) különböztettek meg, később egy negyedik alfajt írtak le 

subsp. beddingii (Akhurst, 1986a) néven. 1988-ban pedig az alfajok faj szintre emelését 

javasolták (Akhurst és Boemare, 1988). 1994-ben a S. kushidaiból izolált új fajjal a X. 

japonicával (eredetileg japonicus) bővült a genusz (Nishimura és mtsai, 1994). 

Néhány vizsgálat alapján már korábban jelezték annak lehetőségét, hogy még több új faj 

kerülhet leírásra a Xenorhabdus nemzetségen belül, elsősorban az újabb Steinernema 

fajokból izolált baktériumok vizsgálata során (Akhurst és Boemare, 1988; Bonnifassi és 

mtsai, 1999; Fischer-Le Saux és mtsai, 1998). 

 

2. 2. 2. 1. A nemzetség általános jellemzői 
 

A Xenorhabdus fajok sejtjei asporogének, pálca alakúak, Gram-negatívak, átlagos 

méretük: 0,3-2×2-10 µm. Fakultatív ananerobok. Peritrich csillóiknak köszönhetően 

mozgékonyak. Az optimális növekedési hőmérsékletük általában 28°C. Glükózból savat 

képeznek, gáz termelése nélkül. Általában kevés szénhidrát fermentálására képesek. 

Kataláz negatívak és a nitrátot nem redukálják nitritté. Lipázt termelnek, bontják a Tween 

20-t, a legtöbb törzs hidrolizálja a Tween 40, 60, 80, 85-t is. Általában proteáz és DN-áz 

aktivitás mutatható ki. A Xenorhabdus fajok főbb, megkülönböztető tulajdonságait az 1. 

táblázatban foglaltam össze. Spontán fázis váltás figyelhető meg a törzseknél. A primer 

sejtek protein kristályokat termelnek stacioner fázisban. A természetben csak Steinernema 

fajok intesztinális lumenében, illetve fertőzött rovarokban találhatóak meg.  

 

2. 2. 2. 2. Xenorhabdus fajok  
 

Xenorhabdus nematophila 

Törzsei 35°C feletti hőmérsékleten nem nőnek. Telepei nem pigmentáltak. A törzsek indol 

termelése változó, nem hidrolizálják az eszkulint. Hasznosítják az L-aszpartátot, inozitolt 
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és DL-laktátot, néhány törzs a ribózt, glükonátot, fenilacetátot és L-tirozint is. Arbutint, L-

arginint és szalicint nem képesek felhasználni. 

S. carpocapsae-val alkotnak szimbiózist. 

Típus törzse: ATCC19061, (DSM3370). 

 

1. táblázat. A Xenorhabdus fajok jellemző tulajdonságai  

 X. 
nematophila 

X. bovienii X. 
poinarii 

X. 
beddingii 

X. 
japonica 

Maximális 
növekedési 
hőmérséklet 

35°C 32°C 40°C 39°C 35°C 

Pigmentáció fehéres sárga barna világos 
barna 

sárgás 
barna 

Simmon�s citrát + + + + - 
Eszkulin hidrolízis - - v + - 
Fenilalanin 
deamináz 

v - - - v 

Triptofán deamináz - + - + gy - 
Sav termelés: 
Mioinozitolból 

v, gy v, gy - - - 

Ribózból - + - + - 
Szalicinból - - - + - 
Szénhidrát 
hasznosítás: 
Diamino-bután 

- v - - - 

D,L-glicerinsav + + v + - 
L- hisztidin - + v + - 
Mio-inozitol + gy v, gy - - - 
Ribóz - v - + - 
Szukcinát + gy + + - 
Citrát + + + + - 
D-glükózamin + gy gy + - 
Malát + + + + - 
Propionát - - gy + - 
L-tirozin - v - + - 
Lecitináz aktivitás v v - v v 
Lipáz aktivitás  
(Tween 80) 

v + + gy + gy - 

v- változó, gy � gyenge  

 

Xenorhabdus beddingii 

A maximális növekedési hőmérséklete 39°C. Mindkét fázis változata motilis, a primer 

variáns általában nem stabil. Törzsei gyakran világos barna színű telepeket alkotnak. Az 
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eszkulint hidrolizálják. Az ureáz tesz negatív, a foszfatáz pozitív. Szénforrásként képesek a 

szalicint hasznosítani. 

Két le nem írt Steinernema fajból izolálták (Akhurst, 1986a) törzseit. 

Típus törzse az UQM2871, (ATCC49542, DSM4764). 

 

 

Xenorhabdus bovienii 

Törzsei csupán 32°C-ig nőnek, de néhány törzse már 5°C-on is. Általában sárgás színű 

telepeket alkotnak. Foszfatáz és ureáz tesztben negatívak, nem hidrolizálja az eszkulint. 

Néhány törzs redukálhatja a nitrátot. Indolt termelnek. Hasznosítják az L-aszpartátot, 

glükonátot, ribózt, általában a diaminobutánt, inozitolt, DL-laktátot, fenilacetátot, L-

tirozint, L-arginint is, de az arbutin és szalicint nem. 

Több Steinernema fajból izolálták törzseit (S. feltiae, S. intermedium, S. kraussei S. affine 

(Akhurst és Boemare, 1988; Fischer-Le Saux és mtsai, 1998). 

Típus törzse: UQM2210 (ATCC35271, DSM4766). 

 

X. japonica 

Törzsei 35°C hőmérsékletig képes növekedni. Sárgás barna színű telepeket alkotnak. Nem 

termelnek ureázt és foszfatázt, triptofánból indolt termelnek, a nitrátot nem redukálják. A 

fenilalanin deamináz teszt pozitív. Eszkulint nem hidrolizálnak. Nem képeznek savat mio-

inozitolból. Nem hasznosítják az inozitolt, DL-malátot, formátot és metanolt. 

S. kushidaiból írták le (Nischimura és mtsai, 1994). 

Típus törzse: SK-1, IAM14265 (DSM16522). 

 

X. poinarii 

Törzsei általában 40°C-ig képesek növekedni. Telepeik pigmentáltak, a különböző törzsek 

színe a világos barnától a vöröses barnáig változik. Ureáz és foszfatáz teszben negatívak 

(egyik törzsénél gyenge foszfatáz reakciót figyeltek meg), eszkulint nem hidrolizálnak és 

nem termelnek indolt triptofánból. Hasznosítják az L-arginint, DL-laktátot és gyakran a 

glükonátot, de az arbutint, L-aszpartátot, diamiobutánt, inozitolt, fenilacetátot, ribózt, 

szalicint nem, a tirozint gyengén asszimilálhatják. 

Két nematoda fajból írták le eddig: S. glaseri (Akhurst, 1986b) és S. cubanum (Fischer-Le 

Saux és mtsai, 1999a). 

Típus törzse: UQM2216 (ATCC35272, DSM4768). 
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2. 2. 2. 3. Xenorhabdus törzsek izolálása és azonosításuk 
 
Xenorhabdus törzset több módszerrel izolálhatunk. A függő csepp módszer esetében a 

dauer lárvák felszínét sterilizáljuk, majd egy csepp sterilen levett rovar hemolimfába 

helyezük, egy fedőlemezen. A lemezt általában 1-3 napig szobahőmérsékleten inkubáljuk. 

A nematoda ennyi idő alatt megvedlik és a hemolimfába juttatja szimbiontáját. A 

hemolimfa cseppet ezután táptalajra szélesztjük, amelyen két-három nap alatt felnőnek a 

baktériumok. A �macerátum� (Akhurst 1980) készítés során körülbelül 50-100 felületén 

sterilizált dauerlárvát homogenizálunk táplevesben. A macerátumot ezután táptalajra 

szélesztjük és 3 napig 28°C-on inkubáljuk. A harmadik módszer esetén Steinernemá-val 

fertőzött rovar hemolimfáját szélesztjük táptalajra. Lucskai Attila (1999) egy negyedik 

módszert dolgozott ki, mi általában ezt alkalmaztuk.  

A Xenorhabdusok más Enterobacteriaceae baktériumtól könnyen elkülöníthetőek, mivel 

kataláz negatívak és nem redukálják a nitrátot. Általában érzékenyek streptomicinre, 

neomicinre, gentamicinre, tetraciklinre, kanamicinre. Rezisztensek ampicillinre, 

cefaloridinre. Patogenitásukat általában Galleria mellonella fertőzésével vizsgálják 

injektálással. A biokémiai teszteket 28°C-on kell elvégezni és általában csak több nap után 

értékelhetőek. 

Az izolált baktérium azonosítása történhet 16S rDNS szekvenciája, illetve e gén PCR-

RFLP mintázata alapján. Sajnos mostanáig igen kevés törzs (körülbelül 15, de ezek nagy 

része 2004, 2005-ös) 16S rDNS szekvenciája került be adatbázisokba.  

 

2. 2. 3. A Photorhabdus nemzetség 
 
Az első Photorhabdus törzset 1977-ben Poinar izolálta Heterorhabditis bacteriophorából, 

amit akkor a Xenorhabdusként azonosítottak. A Xenorhabdus luminescens törzseket 1993-

ban helyezték át az új genust is jelentő Photorhabdus luminescens fajba (Boemare és 

mtsai, 1993).  

A nemzettség heterogenitását több szerző is felismerte. Liu és mtsai (1997) legalább két jól 

elkülönülő csoportot talált, Szállás és mtsai (1997) 6 alcsoportot (subclustert) különített el, 

Brunel és mtsai (1997) majd Fischer-Le Saux és mtsai (1998) a 16SrDNS restrikciós 

emésztése alapján összesen 12 genotípust határozott meg. A Photorhabdus luminescens faj 

több fajra bontását végül Fischer-Le Saux és mtsai (1999b) javasolták, DNS - DNS 

hibridizációs vizsgálatok, fenotípus analízis illetve 16SrDNS szekvencia hasonlóságok 
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alapján. A Photorhabdus törzseket három fajba, illetve 4 alfajba sorolták. Később, a 

Photorhabdus luminescens fajon belül két új alfajt írtak le, (Hazír és mtsai, 2004) illetve a 

P. asymbioticát felosztották két alfajra (Akhurst és mtsai, 2004). 

 

2. 2. 3. 1. A nemzettség általános jellemzői 
 
A Photorhabdus fajok sejtjei asporogének, pálca alakúak, átlagos méretük: 0,5-2×1-10 µm. 

Gram-negatívak. Körkörös elhelyezkedésű ostoraiknak köszönhetően motilisak. Fakultatív 

anaerobok. Valamennyi törzs kataláz pozitív, nitrát-reduktáz negatív. A zselatint 

hidrolizálják. A legtöbb képes a ló-, és birka-vörösvérsejteket hemolizálására, gyakran 

szokatlan kettős gyűrűs mintázatot (Farmer-hemolízis, Farmer és mtsai, 1989) mutatnak. 

Valamennyi törzs termel lipázt és bontja a Tween 20-at, a legtöbb törzs hidrolizálja a 

Tween 40, 60, 80 és 85-t. A glükózt savtermelés közben, gázképződés nélkül bontják. A 

fruktózt, a D-mannózt, a maltózt, a ribózt, és az N-acetil-glukózamint is savképződés 

közben bontják. A fumarátot, a glükózamint, az L-glutamátot, az L-malátot, az L-prolint, a 

szukcinátot és az L-tirozint, egyedüli szén,- és energiaforrásként hasznosítani tudják. A 

törzsek fenntartása során spontán fázisváltás következhet be. A primer sejtekre jellemző az 

intracelluláris protein kristály keletkezése a stacioner fázis alatt. Biolumineszcenciájuk 

fehér fény kibocsátását jelenti, amelyet sötéthez adaptált szemmel megfigyelhetünk. A 

fénykibocsátás intenzitása törzsenként eltérő. A primer sejtek fénykibocsátása általában két 

nagyságrenddel erősebb, mint a szekunder sejteké. A primer sejtek általában pigmentáltak, 

színük rózsaszín, narancssárga, vörös, sárga, zöld és barna lehet, különösen gazdag 

táptalajokon (TSY agar, tojás-agar).  

2. 2. 3. 2. Photorhabdus fajok 
 

Photorhabdus luminescens 

A faj sejtjei pálca alakúak, méretük 2-6×0,5-1,4µm között változik. Törzsei 35-39°C-ig 

nőnek. Triptofánból indolt termelnek. (A Photorhabdus fajok és alfajok főbb 

tulajdonságait a 2. táblázat tartalmazza.) Mindkét fázis variánsuk lumineszkál, de a 

szekunder variáns százszor gyengébben. A legtöbb törzs savat képez mannitolból és 

gyengén fruktózból, N-acetilglukózaminból, glükózból, glicerolból, maltózból, mannózból, 

ribózból és trehalózból. Törzseit Heterorhabditis bacteriophora úgynevezett Brecon és 

HP88 csoportjából illetve H. indicából izolálták. A fajon belül öt alfajt írtak le: P. 



 17

luminescens subsp. luminescens, P. luminescens subsp. laumondii, P. luminescens subsp. 

akhurstii, P. luminescens subsp. kayaii, P. luminescens subsp. thracensis. 

Típus törzse: Hb, ATCC29999 

 

 

 

2. táblázat. Photorhabdus fajok, alfajok megkülönböztető tulajdonságai  

 P. 
luminescens 

P. 
luminescens 
subsp. 
luminescens

P. 
luminescens 
subsp. 
laumondii 

P. 
luminescens 
subsp. 
akhurstii 

P. 
temperata 

P. 
temperata 
subsp. 
temperata

P. 
asymbiotica

Maximális 
növekedési 
hőmérséklet 

35-39 38-39 35-36 38-39 33-35 34 37-38 

Indol + + + v - - - 
DNáz - - + - + + - 
Ureáz v - + v v - + 
Eszkulin 
hidrolízis 

+ + + v + v + 

Triptofán 
deamináz 

- - v - + v - 

Simmons 
citrát 

v + v v v v gy 

Sav 
termelés 

       

Mannitol v gy,v - + - - - 
Trehalóz +gy +gy +gy +gy v + + 
Felhasználás        
L-fukóz vgy v - + v + - 
DL-
glicerinsav 

- v - - + + v 

L- hisztidin v + +gy v + + v 
Mio-inozitol + + + + + v v 
DL- laktát vgy - - v - - - 
D-mannitol v + - + - - - 

V: változó, gy: gyenge 

  

Photorhabdus luminescens subsp. luminescens 

Ez az alfaj 38-39°C-ig képes növekedni nutrient levesben. Törzsei az eszkulint 

hidrolizálják, triptofánból gyengén indolt termelhetnek, DNáz-t nem termelnek, negatívak 

ureáz tesztben. Egyedüli szénhidrát és energiaforrásként hasznosítják a mannitolt, de a DL-

laktátot nem. 
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Heterorhabditis bacteriophora Brecon csoportjából izolálták. Típustörzse: Hb, 

ATCC29999 

 Photorhabdus luminescens subsp. laumondii 

Törzsei Nutrient táplevesben 35-36°C-ig növekednek. Eszkulint hidrolizálják, pozitívak az 

indol, DNáz, uráz tesztekben. Nem hasznosítják az L-fukózt, DL-glicerinsavat, DL-

laktátot, mannitolt. 

Heterorhabditis bacteriophora HP88 csoportjának tagjaival alkot szimbiózist. 

Típustörzse: TT01, CIP (Collection of I�Institut Pasteur)105565 

 Photorhabdus luminescens subsp. akhurstii 

Törzsei 38-39°C felett nem szaporodnak. Az eszkulint hidrolizálják, a DNáz-t nem 

termelnek, változó  eredményeket kapunk ureáz és indol tesztben. A mannitolt 

hasznosítják, a DL-laktátot csak gyengén, a DL-glicerinsavat nem. 

Heterorhabditis indica szimbiontája. 

Típus törzse: FRG04, CIP105564 

 Photorhabdus luminescens subsp. kayaii 

Törzsei só nélküli Nutrient táplevesben csak 35-36°C-ig növekednek, só jelelnétében 37-

38°C-ig. Indolt termelnek triptofánból. Az eszkulint hidrolizálják. Nem hasznosítják a 

mannitolt, szalicint, L-fukózt. Savat termelnek D-glükózból, D-fruktózból, D-mannózból, 

N-acetilglükózaminból, eszkulinból, maltózból és trehalózból. 

Törökországból származó Heterorhabditi bacteriophorából izolálták (Hazir és mtsai, 

2004). 

Típustörzse 1121, DSM15194, NCIMB13951 

 Photorhabdus luminescens subsp. thracensis 

Törzsei só nélkül 34-35°C-ig, só mellett 37°C-ig szaporodnak Nutrient táplevesben. Indolt 

nem képeznek. Eszkulint hidrolizálnak, gyengén termelnek ureázt. Nem hasznosítják a 

mannitolt, L-fukózt, hasznosítják a szalicint és trehalózt. Savat termelnek D-glükózból, D-

fruktózból, D-mannózból, mio-inozitolból, N-acetilglükózaminból és eszkulinból. 

Törökországban gyűjtött Heterorhabditis bacteriophorából izolálták (Hazir és mtsai, 

2004). 

Típus törzse: 39-8, DSM15199, NCIMB13952 

 

Photorhabdus temperata 

Sejtjei pálca alakúak, 2-6×0,5-1,4µm nagyságúak. Törzsei 33-35°C-ig képesek növekedni. 

Általában indol negatívak, DN-ázt termelnek és eszkulin hidrolízisre pozitívak, ureáz 
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aktivitásuk változó. Savat képeznek fruktózból, N-acetilglukózaminból, glükózból, 

mannózból, ribózból és gyengén glicerolból és maltózból is. Hasznosítják a D,L-

glicerinsavat, egyedüli szénforrásként, ellentétben a D,L- tejsavval.  

H. megidis-ből, H. bacteriophora NC csoportjából és H. zealandicából izolálták eddig. 

Alfaja: Photorhabdus temperata subsp. temperata 

Típus törzse:XlNach, CIP 105563 

Photorhabdus temperata subsp. temperata 

Törzsei 34°C-ig növekednek. Indolt nem képeznek, DNázt termelnek, az eszkulin 

hidrolízise változó, általában ureáz negatívak. A törzsei képesek a DL-glicerinsavat és L-

fukózt, mint szénforrást hasznosítani, de a DL-laktátot és mannitolt nem. Két fázis variánsa 

között sok intermedier alakot is megfigyeltek. 

H. megidis nematoda törzsekkel alkot szimbiózist.  

Típustörzse az XlNach. 

 

Photorhabdus asymbiotica 

Ez a faj nem nematoda szimbionta, hanem humán klinikai mintákból izolálták. Törzsei 37-

38°C-ig képesek növekedni. Nem ismert primer izolátumuk, ezért nem adszorbeálnak 

festékeket, általában lecitináz negatívak, néha gyengén termelnek antibiotikumot. Nem 

hidrolizálják az eszkulint és nem termelnek indolt. DN-áz negatívak, ureáz pozitívak. Savat 

képeznek fruktózból, N-acetilglükózaminból, glükózból, maltózból, mannózból, ribózból, 

és gyengén glicerolból. Nem hasznosítják a L-fukózt, D,L- laktátot és a mannitolt.  

Természetes előfordulásuk nem ismert, minden izolátumok emberi sebekből származik.  

Típus törzs: ATCC43950 (3265-86-os izolátum) 

 Jelenleg két alfaja ismert: P. asymbiotica subsp. australis (Akhurst és mtsai, 2004) és P. 

asymbiotica subsp. asymbiotica.  

 

Szállás Emília (Szállás és mtsai, 1997, 2001, 2005) eredményei alapján (elsősorban 16S 

rRNS gén szekvencia) néhány új fajt készül leírni. H. bacteriophora moldáviai (mol) és 

magyarországi (A1, KOH) és egy azori-szigeteki (Az29) izolátumai vizsgálatában az ún. 

V. alcsoportot alkotják a többi izolátumtól egyértelműen megkülönböztethetőek. A VII. 

alcsoport egyetlen tagja a Wx13 is új fajt képviselhet. Igen érdekes csoportot alkottak 

kísérleteiben a �Xenorhabdus kézjegyet� képviselő Photorhabdus törzsek, ezek egyike egy 

H. megidis szimbiont, Jun, a másik a H. downesii HIT izolátuma. Alacsony DNS 
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hasonlósági értékeket kaptak más Photorhabdusokkal összehasonlítva. Szubsztrát 

hasznosításuk is inkább a Xenorhabdusokhoz állt közelebb. 

A három csoportot három új fajba, P. boemarii, P. nealsonii és P. stackebrandtii néven 

tervezik leírni. 

    

2. 2. 3. 3. Photorhabdusok izolálása és azonosításuk 
 
Photorhabdusok a Xenorhabdusokkal megegyező módon izolálhatóak. 

Azonosításukkor a biokémiai teszteket 28°C-on kell végezni és általában 2-5 nap után 

értékelhetőek. Xenorhabdus fajoktól megkülönböztethetőek lumineszcenciájuk és kataláz 

teszt segítségével. A lumineszcencia általában könnyen megfigyelhető sötétszobában, 

sötéthez szokott szemmel. Sok jellemző tulajdonságuk primer specifikus. Általában 

érzékenyek nalidixilsavra, gentamicinre, streptomicinre, kanamicinre, tetraciklinre és 

kloramfenikolra. Rezisztensek ampicillinre, karbenicillinre. 

Azonosíthatóak 16SrDNS szekvencia adatok, illetve PCR-RFLP segítségével is. Az 

adatbázisokban több mint 22 teljes szekvencia érhető el. 

 

2. 3. Fázis váltás 
 
Mindkét baktériumm nemzetségre jellemző tulajdonság a fenotípusos különböző formák, 

változatok kialakításának képessége. A nematodákból izolálható változatból (primer, egyes 

fázis variáns, változat) hosszabb fenntartás során alacsony és változó gyakorisággal 

alakulnak ki a szekunder formák. A szekunderek külön törzsként fenntarthatóak. 

Fázisváltás során a baktérium sok tulajdonsága egyszerre, szinkronizálva változik meg. 

2. 3. 1. A megváltozó fenotípusok 
 

Eredetileg festékkötő képességük alapján különböztették meg a két változatot: NBTA 

talajon a primer megköti a brómtimol kéket, a szekunder nem, MacConkey táptalajon 

pedig a neutrál vörös kötése eltérő (Akhurst, 1980; Boemare és Akhurst 1988). A primer 

telepek ragadósak, a szekunderek nagyobb és laposabb telepeket alkotnak és általában 

kevésbé pigmentáltak. A szekunder sejtek nem mozgényak, nincsenek flagellumaik. A 

glikokálix vastagsága is eltétő lehet a variánsoknál és különbözik a külső membrán fehérje 

összetétele. A szekunder sejtek nem termelnek antibiotikumot, bizonyos enzimeket 
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(lecitináz, lipáz, proteáz, hemolizin), sem kristály protein zárványokat. Photorhabdus fajok 

esetében a szekunder sejtek nem bocsájtanak ki fényt. A nematodák általában nem képesek 

növekedni a szekunder sejteken. Eltérő generációs időt mértek mind in vitro, mind in vivo 

vizsgálatokban primer és szekunder formák között. A szekunder alak csaknem kétszer 

olyan gyorsan növekedett, mint a primer párja (Nealson, Schmidt, Bleakley, 1990).  

 

A fenti képnél valójában kissé bonyolultabb a helyzet, hiszen a legtöbb esetben nem 

minőségi, vagyis van-nincs (+/-) eltérést, inkább mennyiségi különbségeket tapasztalunk. 

Az egyes tulajdonságok ráadásul törzsenkénti eltérést is mutathatnak. A két végpont 

(primer � szekunder) között sikerült bizonyos átmeneti (intermedier) változatokat is 

megfigyelni (Gerritsen és mtsai, 1992). Ennek ellenére a szakirodalomban még mindig 

elterjedt, hogy a fázis váltás ismertetésekor a két változat között +/-  különbséget adnak 

meg.  

 

Néhány tulajdonságot részletesebben bemutatok a továbbiakban. Az antibiotikum 

termelésre pedig külön fejezetben térek ki. 

 

Pigment: A Photorhabdus törzsek jellegzetes pigmentet termelnek. A telepek színe a 2.- 3. 

napon sárgás, később a narancssárgától a barnáig, illetve a rózsaszínen át a pirosig 

változik. Két sárga pigmentet izoláltak Photorhabdus luminescensből, mindkettő 

antrakinon származék (Li és mtsai, 1995b). A pigmentek szine pH függő (Richardson és 

mtsai, 1988). A Xenorhabdus törzsek általában kevésbé vagy nem pigmentáltak. 

 

Kristályprotein termelés: Mindkét nemzetség termel kristály proteint ami jellegzetes 

zárványokként megfigyelhetők a sejtekben. A Xenorhabdus két kristályproteinje 22 illetve 

26 kDA méretűek (Couche és mtsai,1987), génjeiket még nem azonosították. 

Photorhabdus luminescens fajból azonosították a kristályproteinek génjeit és cipA, cipB 

(crystalline inclusion protein) neveket adták (Bintrim and Ensign, 1998). A cipA, illetve 

cipB inaktiválásakor kapott mutánsok néhány más primer jellemző fenotípus is 

megváltozott. A primer és szekunder sejteket összehasonlítva úgy tűnt, hogy a kristály 

proteinek poszt-transzlácionálisan szabályozódnak. 
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5. ábra. Kristály fehérje zárvány Photorhabdus temperata-ban 

 

Enzim termelés: A szakirodalom általában a lecitináz, lipáz és protáz enzimek termelését 

említi, mint primer specifikus bélyegeket. Thaler és munkatársai (1998) szerint azonban 

sok Photorhabdus egyáltalán nem temel lecitinázt, illetve nem egyértelmű, hogy a primer 

vagy szekunder sejtek termelik-e nagyobb mennyiségben. Eredményeik alapján a lipáz 

termelés inkább primerre jellemző tulajdonság. K122 törzs vizsgálatakor (Wang és Dowds, 

1993) azt találták, hogy a lipázok is poszt-transzlációsan szabályozódnak. Ugyanakkor 

mások (Boemare és Akhurst, 1988; Völgyi és mtsai, 1998) eredményei azt mutatták, hogy 

Xenorhabdus fajok szekunder telepei több lipázt termelhetnek a primernél. 

Proteázokról általában szintén az a kép terjedt el, hogy primer specifikus, illetve a 

szekunder kevesebbet termel a primernél. Ezt alátámasztani látszott, amikor proteáz 

inhibitorokat izoláltak szekunder variánsokból (Wee és mtsai, 2000). A különböző 

proteázok száma és mennyisége törzsenként eltérő lehet. 

 

Külső membrán fehérjék: Xenorhabdus törzsek külső membrán fehérje összetételének 

vizsgálatakor eltérést tapasztaltak a primer és szekunder variánsok között. Az OpnB 

fehérje például nem jelenik meg szekunder sejtek felszínén (Völgyi és mtsai, 1998). 

 

Flagellum, fimbriae (pili): Szekunder sejtekről elterjedt nézet, hogy nem mozgényak. Úgy 

tűnik azonban, hogy ez a tulajdonság is törzsenként változhat, és a környezet által 

befolyásolt. Xenorhabdus esetében azt igazolták, hogy a fliCD (Givaudan és mtsai, 1996) 

operon nem íródik át szekunder sejtekben. Ezeknek a gének a transzkripcióját általában az 

flhDC operon szabályozza (Givaudan és Lanois 2000). Az flhDC mRNS szint azonban 

azonos volt primer és szekunder sejtekben. Az flhDC operont inaktiválva csökkent a lipáz 

és hemolízis aktivitás (ezek primer specifikusak), és a virulencia is (ami nem primer 
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specifikus). Néhány más tulajdonság, mint az antibiotikum termelés azonban nem változott 

meg. Nemrégiben kimutatták, hogy az OmpR szerepet játszhet az flhDC szabályozásában 

(Kim és mtsai, 2003) 

 
6. ábra. Xenorhabdus sejtek felszíne, a � Flagellum (csillók), b- fimbriae (pili), c- 

glikokálix 

 

Lumineszcencia: A Photorhabdusokra oly jellemző biolumineszcencia is primer specifikus 

tulajdonságnak tűnik. A szekunder sejtek a primereknél általában mintegy százszor 

kevesebb fényt bocsátanak ki. A biolumineszcenciáért felelős géneket (luxCDABE operon) 

már régen azonosították (Frackmann és mtsai, 1990) . A luxA és luxB gén a luciferáz α és 

β alegységét kódolja. Az enzim fény kibocsátása közben flavint és hosszú szénláncú 

aldehideket oxidál.  A jelenség ökológiai jelentőssége nem ismert. A lux gének mRNS 

szintje mindkét sejttípusban azonos volt, így itt is poszttranszkripciós szabályozást 

feltételeznek (Hosseini és Nealson, 1995). 

 

2. 3. 2. A fázisváltás szabályozása 
 

A klasszikus fázisváltást (pl.: Salmonella, Neisseria fajoknál vagy E. coli-nál), mint 

reverzibilis folyamatot írták le, ahol adott gyakorisággal alakulnak át egymásba a 

változatok. Az ilyen ismert átalakulások génátrendeződéssel, inverzióval, génkonverzióval, 

plazmid jelenlétével, illetve annak hiányával, DNS metilációval függenek össze. Az 

entomopatogén baktériumoknál megfigyelt jelenség nem felel meg a klasszikus fázisváltás 

fogalmának és feltehetően kialakulása is más mechanizmusokkal magyarázható. Az 
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irodalomban mégis a fázisváltás fogalom terjedt el, Forst és Clarke (2002) inkább a 

fenotípusos variancia, változatok kifejezéseket javasolja, de előfordul még a fajon belüli 

dimorfizmus elnevezés is (Boemare, 2002). Spontán visszaalakulást szekunderből 

primerbe, még csak Xenorhabdusnál figyeltek meg, Photorhabdusnál még soha. 

 

Akárhogy nevezzük is a jelenséget még elég keveset tudunk a szabályozásáról. 

Valószínűnek látszik, hogy más folyamat áll a Xenorhabdus és Photorhabdus fázis váltás 

hátterében. Nem találtak nagyobb genomátalakulásra vagy plazmid vesztésre utaló jelet (). 

Úgy tűnik nem OmpR (Forst és Clarke, 2002), RpoS(Vivas és Goodrich-Blair, 2001)), 

flhDC (Givaudan és Lanois, 2000), RecA (Pinyon és mtsai, 2000) szabályozza az 

átmenetet. Eredetileg úgy képzelték, hogy valamilyen mester szabályozó fehérje kapcsolja 

ki-be a géneket, de ez az elképzelés megdölni látszik. Transzpozon mutagenezissel 

Xenorhabdus nematophilában azonosítottak azonban olyan gént, amelynek mutációja teljes 

szekunder fenotípusúvá alakította a baktériumot, ezt komplementálni tudták a vad génnel 

(Völgyi és mtsai, 2000). Itt tehát egyetlen gén a var1 mutációja elegendő volta primer-

szekunder átmenet kialakításához. Photorhabdusban nem találták meg ezt a gént, illetve 

Xenorhabdus bovienii genomjában sem találtam hasonló fehérjét. 

Xenorhabdusban két gént találtak, amelyeknek szerepük lehet a fázis váltás folyamatában: 

NilC lipoprotein (Cowles és Goodrich-Blair, 2004) és a Lrp regulátor fehérje (Cowles és 

mtsai, 2007) génjeit, de a folyamatot még nem tisztázták. 

Photorhabdus fajokban felmerült az AstR-AstS kétkomponensű szabályozó rendszer 

(Derzelle és mtsai, 2004), a HexA regultár fehérje (Joyce és Clarke, 2003) és a Ner 

regulátor fehérje (O�Neill és mtsai, 2002) szerepe a fázis váltás során. 

 

2. 4. Biológiailag aktív anyagok 
 

Általában úgy gondolják, hogy az antimikrobiális hatású vegyületek feladata a rovar 

tetemek védelme más mikroorganizmusok felülfertőzése ellen és a monoxénikus állapot 

fenntartása. Már 1959-ben feltételezték, hogy az entomopatogén fonalférgek szimbiontái 

antibiotikumokat termelhetnek (Dutky, 1959), ám az első felfedezésig 1981-ig kellett várni 

(Paul és mtsai, 1981).  

Mára több mint harminc különböző, biológiailag aktív másodlagos anyagcsereterméket 

azonosítottak Xenorhabdus és Photorhabdus törzsekből. Általában minden törzs több, 
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különböző típusú molekulát termel. Ezek a molekulák rendelkezhetnek antibiotikus, 

antimikotikus, inszekticid, nematocid, tumorellenes és antivirális tulajdonságokkal. Az 

antibiotikus hatású anyagok között több igen széles spektrumú is előfordul amelyek, mind 

Gram negatív, mind Gram pozitív baktériumok ellen hatásosak.  

 

2. 4. 1. Antimikrobiális hatású vegyületek 
 
A Photorhabdus és Xenorhabdus törzsek kis és nagy molekulasúlyú antibiotikumokat is 

termelnek. A kis molekulájú antibiotikumok sokféle baktérium és gomba növekedését 

gátolják, míg a nagy molekulasúlyú anyagok általában a közel rokon fajok illetve törzsek 

növekedését gátolják. 

Akhurst (1982) mind Gram-negatív, mind Gram pozitív baktériumokon sikerrel (pl.: 

Micrococcus, Staphylococcus és Bacillus, Escherichia, Shigella, Enterobacter, Serratia, 

Proteus, Erwinia, Flavobacterium és Pseudomonas, valamint Candida és Saccharomyces) 

tesztelte a különböző Xenorhabdus és Photorhabdus törzsek által termelt anyagok hatását. 

Törzsenként igen eltérő, hogy hány különböző bioaktív anyagot és milyen mennyiségben 

termel. Eltérést tapasztaltak in vivo (Galleria mellonella lárvában) és in vitro vizsgálatok 

eredményei közt (Maxwell és mtsai, 1994; Li és mtsai, 1995a; Hu és mtsa, 1998; Hu és 

Webster, 2000). Az in vitro antibiotikum termelést befolyásoló tényezők például a 

tápanyagok összetétele, a hőmérséklet és a levegőztetés. A szekunder sejtek általában nem, 

vagy igen kis mennyiségben termelnek antibiotikumot, ezért ha a tenyészetben fázis váltás 

történik ez is csökkenti a termelést. Eltérő, hogy mikor kezd el termelődni, mikor éri el 

maximális mennyiségét, illetve mennyi ideig őrzi meg aktivitását a vizsgált antibiotikum.  

 

2. 4. 1. 1. Xenorhabdus antibiotikumok 
 
Xenorhabdusok által termelt anyagok közül eddig öt vegyületcsoportot azonosítottak, 

amelyek antimikrobiális hatással rendelkeznek: indol származékok (7. ábra) (e csoportba 

tartozik a nematofin (Li és mstai, 1997)) (8. ábra), xenorabdinok (McInerney és 

mtsai1991a) (9. ábra), xenorxidok (Li és mtsai, 1998) (oxidált xenorabdinok, 10. ábra), 

xenokumacinok (McInerney és mtsai1991b) (11. ábra) és a benzilidénaceton (Ji és 

mtsai,2004) (12. ábra).  
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Az indol és a hidroxisztilbén bár strukturálisan igen eltérő vegyületek, de 

hatásmechanizmusok hasonló, mindkettő az RNS szintézist gátolja. 

 

R1=H; R2=CH3 
R1= Ac; R2=CH3 
R1=H; R2=CH2CH3 
R1=Ac; R2=CH2CH3 
 

 

 

7. ábra. Indol származékok 

 

 

 

 

 

 

8. ábra. Nematofin 

 

A xenorabdinok (9. ábra) ditiolopirrolon származékok, hasonló vegyületeket először 

Streptomyces fajokból izoláltak. Xenorabdinok elsősorban Gram-pozitív baktériumok ellen 

hatásosak, de gátolják bizonyos gombák növekedését is. Valószínűleg RNS és fehérje 

szintézist gátolnak, hasonlóan más ditiolopirrolon származékokhoz, mint a thiolutin.  

 

 

R1=H; R2=n-C5H11 
R1=H;R2=(CH2)3CH(CH3)2 
R1=H; R2=n-C7H15 
R1=CH3;R2=n-C5H11 
R1=CH3; R2=(CH2)3CH(CH3)2 
R1=CH3; R2= CH2CH(CH3)2 
R1=CH+; R2=CH2CH2CH3 
 

 

9. ábra. Xenorhabdinok 
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A xenorxidok (10. ábra) tulajdonképppen a xenorabdinokhoz hasonló vegyületek, de egyik 

kénatomjuk oxidált. Hasonló vegyületek a xenominok is, amelyeket Webster (2002) 

Entomopathogenic Nematology egy fejezetében megemlít ugyan, de még nem publikálták. 

E vegyületek hatásmechanizmusát sem ismerjük még.  

 

R=n-C5H11 

R=(CH2)3CH(CH3)2 
 

 

 
 
 

 
10. ábra. Xenorxidok 

 
A xenokumacinok (11. ábra) az amikumacinokkal tartoznak azonos csoportba, amelyeket 

Bacillus pumilus-ból izoláltak először. Hatásosak Gram-pozitív és Gram-negatív baktérium 

és néhány gomba faj ellen is. A xenokumacinokról bizonyították, hogy in vivo nagyobb 

mennyiségben termelődnek, mint in vitro (Maxwell és mtsai, 1994). Ezt a megfigyelést a 

szerzők bizonyítéknak találták arra, hogy az antibiotikumok fontos szerepet játszanak a 

monoxénikus kapcsolat fenntartásában természetes környezetben. 

 
 

 

 

 

 

 

11. ábra Xenokumacinok 

 

2004-ben Ji és munkatársai számoltak be egy új antibakteriális hatású anyagról, 

benzilidénacetonról (12. ábra), amit Xenorhabdus nematophilából izoláltak. Az új 

antibiotikum hatásosnak bizonyult öt növénypatogén baktérium ellen (Agrobacterium vitis, 

Pectobacterium carotovorum subsp. atrosepticum, P. carotovorum subsp. carotovorum, 

Pseudomonas syringae pv. tabaci, Ralstonia solanacearum). 
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12. ábra. Benzilidénaceton 

 

 

Bakteriocinek 

Xenorhabdus-okban már 1992-ben kimutatták lizogén fágok jelenlétét (Boemare és mtsai, 

1992). A Xenorhabdus nematophilából izolált fág a Siphoviridae család tagja (hasonlóan 

az E. coli λ fágjához) (Thaler és mtsai, 1995). Szintén Boemar és társai (1992) 

bizonyították bakteriocinek jelenlétét. A bakteriocinok fág farokhoz hasonló részecskék, 

más Xenorhabdus fajok, illetve közel rokon genuszok tagjainak (Photorhabdus, Proteus 

vulgaris, Morganella morgani) növekedését gátolják. A X. nematopilában megfigyelt 

bakteriocint, xenorhabdicinnek nevezték el (Thaler és mtsai, 1995). 

 

         
13. ábra. Xenorhabdicin              14. ábra. Bakteriofág (Xene ) 
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2. 4. 1. 2. Photorhabdus antibiotikumok 
 

Két vegyületcsoportról: hidroxisztilbénekről (15. ábra) és poliketidekről (antraquinon 

származék, 16. ábra) már korábban (Li és mtsai, 1995b) igazolták, hogy rendelkeznek 

antimikrobiális hatással a nemzetség által termelt másodlagos anyagcsere termékek közül.  

 

 

R=CH(CH3)2 
R=CH2CH3 
 

 

15. ábra. Hidroxi-sztilbének 

 

R1= H; R2=H ; R3=CH3 ; R4=H ; R5=H  
R1= H; R2= CH3 ; R3= H; R4=H ; R5=H  
R1= H; R2=H ; R3=H ; R4=H ; R5=H  
R1= H; R2= CH3; R3= CH3 ; R4= H; R5=H  
R1= CH3; R2= H; R3= CH3; R4=H ; R5=H  
R1= H; R2= CH3 ; R3= CH3 ; R4=H ; R5=OCH3  
R1= CH3; R2= H; R3= CH3 ; R4=OH ; R5=H  

 

16. ábra Antrakinonok 

 

A Photorhabdus genom annotációja során több génről is feltételezték (Duchaud és mtsai, 

2003), hogy szerepet játszhatnak az antibiotikumok termelésében. Összesen 33 gént, 20 

lókuszon említenek a szerzők, amelyek egy része peptid szintézisért felelős, illetve 

különböző már azonosított antibiotikum szintetázokkal mutat homológiát. Igen érdekes 

géneket sorolnak fel, például: toxoflavin, nikkomicin, lichenizin, aktinomicin, 

sziringomicin, indigoidin, bacitracin bioszintézisért felelős gének homológjait. 

 

Karbapenem antibiotikumok 

A karbapenemek a β-laktám antibiotikum család tagjai. A karbapenemek Gram-pozitív és 

Gram-negatív baktériumok ellen is hatásosak lehetnek. Fontos tulajdonságuk, hogy több β-

laktamáz enzimmel szemben rezisztensek. 

Az első karbapenemet, a tienamicint, Streptomyces cattleyából izolálták,  eredetileg egy 

peptidoglikán szintézist gátló anyagokat kereső program során. Később több más 
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baktériumból sikerült azonosítani karbapenem antbiotikumokat, köztük: Erwinia és 

Serratia fajokból (McGowan és mtsai, 1996; Thomson és mtsai, 2000). A genom 

szekvenálása során azonosították a karbapenem bioszintéziséért felelős operont 

Photorhabdus luminescensből. A Photorhabdus karbapenem operonja (cpm) (Derzelle és 

mtsai, 2002) több lényeges tulajdonságában is eltér az Erwiniában illetve Serratiában 

található operonoktól (car).  

A cpm operon 8 génből áll cpmA-cpmH (ez megegyezik a car operonnal). A klaszter első 

öt génje (cpmABCDE) felelős a karbapenem szintéziséért, két gén (cpmFG) a karbapenem 

(β-laktám) rezisztenciáért, az utolsó gén funkciója még ismeretlen.  Az utolsó három gén 

egy másik lókuszon megismétlődik a genomban (cpmIJK). (A hasonlóság 98% feletti.)  

 
17. ábra. E. carotovora és Serratia sp. ATCC39006 car operonja és a Photorhabdus 

luminescens cpm opoeronja 

 

Eltérő a cpm szabályozása a car operonétól, mivel ebben az esetben nem találtak az operon 

előtt carR-rel homológ gént. A carR a LuxR családhoz tartozik, Erwinia és Serratia 

fajokban aktiválja a car operon átírását. A cpm operon szabályozása részben Rap/Hor 

homológon (Sly), részben luxS rendszereken keresztül történik.  A karbapenem teremelés 

az exponenciális fázisban éri el csúcsát, ennek végén az operon expressziója 

represszálódik.  

 

Egy nemrégiben (Williams és mtsai, 2005 ) megjelent cikk új antibiotikum termelésben 

szerepet játszó gént ismertet. Transzpozon mutagenezissel létrehozott mutáns törzs nem 

termelt sztilbén (ST) antibiotikumot. A további vizsgálatok kimutatták, hogy a mutáció a 

plu2234 jelű ORF-ban következett be. A plu2234 által kódolt fehérjéről valószínűsítették, 

hogy egy hisztidin ammónia-liáz (HAL). Mivel ez volt az első gén, amelyről igazolták, 

hogy szerepet játszik a sztilbén antibiotikum termelésében, a plu2234-t stlA-nak (sztilbén 
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A) nevezték el. A gén környezetének vizsgálatakor kiderült, hogy valószínűleg az stlA az 

egyetlen gén a régióban amely szerepet játszik a sztilbén szintézisében.  

A HAL a hisztidin, a hisztidin lebontásának első enzime, megtalálható baktériumokban, 

állatokban, emberben is. Hasonló szerkezetű fehérje a PAL (fenil-alanin ammónia-liáz), 

ami igen ritka prokarióták között. Egyetlen esetben, Steptomyces maritimusban az encP 

gén termékéről mutatták ki, hogy rendelkezik PAL aktivitással (Xiang és Moore, 2002). 

Williams és munkatársai úgy találták (szekvencia analízis, szupplementációs és biokémiai 

vizsgálat alapján), hogy a Photorhabdusban talált stlA gén terméke is inkább PAL, mint 

HAL aktivitással rendelkezik. A PAL a fenil-alanin oxidatív deaminációját katalizálja 

fahéjsavvá. Az stlA mutációját szupplementálni tudták, ha a táptalajba fahéjsavat tettek. A 

biokémiai útvonal többi lépése sajnos még nem ismert. 

 

 
 

18. ábra. A sztilbén antibiotikum szintézise Photorhabdus-ban 

 

Bakteriocinek 

Photorhabdus fajokban még nem bizonyították temperált fágok jelenlétét. Fág-farok alakú 

bakteriocineket már megfigyeltek elektron mikroszkópos felvételeken (Baghdiguian és 

mtsai, 1993). Ezek a bakteriocinek alakjukban és méretükben eltérnek a Xenorhabdus 

fajoknál megfigyeltektől, de valószínűleg azonos a szerepük. Sharma és munkatársai 

(2002) négy lókuszt azonosítottak P. luminescens subsp. akhurstii W14 törzsében, amelyek 

fehérje termékei képesek voltak Photorhabdus és Escherichia coli törzsek elpusztítására.  

Az új bakteriocineket lumicinoknak nevezték el a géneket lum1,2,3,4-nek. 

 

2. 4. 2. Más bioaktív vegyületek 
 

Más biológiailag aktív vegyületeket is azonosítottak EPB fajokból, például kitináz 

aktivitást több Xenorhabus és Photorhabdus fajban is kimutattak (Chen és mtsai, 1996).  
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2. 4. 2. 1. Nematocidok 

A Photorhabdusok által termelt indol és sztilbén nematicid aktivitással is rendelkeznek 

(Hu és mtsai,1999). A ST-ről kimutatták, hogy 100µg/ml koncentrációban néhány 

nematoda (Aphelenchoides rhytium, Bursaphelenchus spp. és Caenorhabditis elegans 

negyedik stádiumú lárva és felnőtt egyedeinek) közel 100%-os halálozásat okozta. Nem 

volt hatásos Heterorhabditis fajok ellen. Az indol is halálosnak bizonyult, illetve paralízist 

okozott több nematoda fajban. A két anyag gátolta a peték kikelését is. Érdekes módon az 

indol riasztóan hatott több Heterorhabditis és Steinernema fajra. 

2. 4. 2. 2. Toxinok 

Az első felfedezésektől kezdve nagy reményeket fűztek az EPB-k által termelt toxinokhoz. 

Az egyik első jelentős publikáció e téren a Science folyóiratban jelent meg1998-ban 

(Bowen és mtsai, 1998). Négy toxin komplex lókuszt azonosítottak akkor Photorhabdus 

luminescens subsp. akhurstii W14 törzsében (tca, tcb, tcc, tcd), amelyek egy része szájon 

keresztül is toxikus a rovarokra. Főleg ez utóbbi toxin komplexekre irányul nagy figyelem, 

hiszen a remények szerint a Bacillus thuringiensis által termel toxinok alternativái 

lehetnek, transzgénikus rovar-rezisztens növények előállításakor. 2003 őszén adtak hírt az 

első sikeres kísérletekről ahol tc toxint termelő rover-rezisztens transzgénikus növényt 

állítottak elő (Arabidopsis thaliana, tcdA gén)(Liu és mtsai,2003). 

Azóta több más törzsben, fajban kimutatták a toxin homológok jelenlétét sőt Xenorhabdus 

nematophila-ban is (Morgan és mtsai, 2001; Joo és mtsai, 2004) megtalálták. Új 

lókuszokat, géneket is publikáltak a tc családon belül illetve újabb toxin családokat is 

megismertek, mint az mcf (Daborn és mtsai, 2002)t oxinok, a Pir toxinok (Waterfield és 

mtsai, 2005). 

 

2. 5. Szimbiózis, kospeciáció 
 
Sok baktérium él szimbiózisban valamilyen eukarióta partnerrel. Az egyik legjobban 

tanulmányozott kapcsolat az Euprymní scolopes és a Vibrio fischeri párosáé. Az EPN-EPB 

szimbiózis egy igen érdekes kapcsolat, tulajdonképpen nem is két inkább háromoldalú, 

hiszen fontos szerepe van az elpusztítandó, elpusztított rovarnak is. A baktérium előnye a 

kapcsolatból, hogy a nematoda védelmet biztosít számára a talajban, illetve szállítja a 

tápanyag gazdag közegek (a rovar testek) között és a nematoda feltételezhetően segít a 

rovar antibakteriális proteinjeinek gátlásában. A nematoda számára fontos a baktérium a 
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rovar elpusztításában, illetve a táplálékforrás biztosításában egyrészt a rovar szöveteinek 

lebontásával, másrészt önmagával, mint táplálékforrással (hiszen a nematoda baktérium 

partnerével is táplálkozik) emellett a baktériumok által termelt antibiotikumok gátolják 

más mikroorganizmusok szaporodását. 

 

2. 5. 1. A szimbiózis partnerspecificitása 
 

Több kutató is vizsgálta már a partner specificitást (Grewal és mtsai, 1997; Han és mtsai, 

1990; Akhurst és mtsai 1996; Gerritsen és mtsai, 1997). Megfigyelték, hogy S. scapterisci 

több Xenorhabdus fajon is képes növekedni, az új kombinációk patogének. A 

Heterorhabditis � Photorhabdus páros esetén találtak olyan baktériumot, amin szinte 

minden vizsgált nematoda képes volt fejlődni, azonban az új párok egy része nem volt 

patogén. Akhurst megvizsgálta az adott nematoda által elfodadott és el nem fogadott 

baktérium törzsek filogenetikai helyzetét, de nem talált összefüggést a partner 

specificitással. Sicard és munkatársai (2004) eltérést tapasztaltak két különböző nematoda 

faj (Sicard és mtsai, 2004, 2005) partnerspecificitásának vizsgálatakor. A Steinernema 

carpocapsae felnevelhető axénikus (baktérium-mentes) körülmények között, de a felnőtt 

állatok infertilisek (Fodor, szóbeli közlés), bár olyan adat is ismert, hogy szaporíthatóak is 

(Ehlers, szóbeli közlés). Heterorhabditis fajokat azonban sem felnevelni (Fodor, szóbeli 

közlés), sem szaporítani mindmáig nem sikerült Photorhabdus nélkül, axénikusan. A 

baktériumok laboratóriumi körülmények között fenntarthatóak nematodák nélkül, de 

környezeti mintából még nem izolálták őket. 

 

2. 5. 2. A szimbiózis szakaszai 
 

A baktérium-nematoda kapcsolatot többféle módon osztották fel. Az egyik megközelítés 

(Forst and Clarke, 2002) szerint ez egy ciklikus kapcsolat, amely három szakaszra 

osztható. 

Az első szakaszban a nematoda dauer állapotban (más néven fertőzőképes lárva � IJ) van, 

bélcsövében a szimbionta baktériumával. Steinernemák esetében egy speciális 

vezikulumban található meg a baktérium (Bird és Akhurst, 1983), Heterorhabditis fajoknál 

a bél anterior részében (Ciche és Ensign, 2003). A dauerlárva a talajban rovar áldozatra les. 
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19. ábra. három felvétel a Xenorhabdus sejtek elhelyezkedéséről Steinernemában 

 

 
 
20. ábra. GFP-vel jelölt Photorhabdus sejtek egy Heterorhabditis bélcsövében 
 
A második szakaszban a fertőzés, vagyis a rovarba behatolást követően a baktérium bejut a 

hemocoelbe és ott szaporodni kezd. A fertőzés e szakaszában a baktérium virulencia 

faktorokat termel. Ma még nem ismerjük valamennyi virulencia faktort, de biztos, hogy a 

különböző toxinoknak, toxinkomplexeknek igen fontos szerepük van a rovar 

elpusztításában.  Az EPB-k virulenciáját jellemzi, hogy az LD50 (letális dózis) akár 

egyetlen baktérium sejt is lehet, ha azt injektálva juttatjuk a rovar testébe (Clarke és 

Dowds, 1995).  

A második szakasz késői részében elkezdődhet a rovar szöveteinek lebontása 

(biokonverziója), illetve ezen a táptalajon elkezdődhet a nematodák növekedése, fejlődése. 

A dauer lárvák átalakulásáról (recover) még nem alakult ki egységes kép. C. elegans 

esetében bizonyított, hogy sejtmentes élesztő-kivonattal (�food signal�) indukálható az 

átalakulás (Golden & Riddle, 1984), entomopatogén baktériumok esetében azonban semmi 

sem bizonyitott.   Strauch és Ehlers (1998) feltételezik, hogy hogy a food signal szerepét a 

baktériumok által termelt illetve a rovar által kibocsájtott anyagok töltik be. 

A harmadik szakaszban a tápanyagok mennyiségének csökkenésével a dauerlárvák újabb 

nemzedéke alakul ki, melyek bélrendszerét a szimbiotikus baktériumok kolonizálják. A 

primer sejtek specifikus kolonizációját retenciónak nevezik. Gerritsen megfigyelte, hogy 

nematodák nem minden esetben tartják vissza, azokat a nem saját szimbionta 

baktériumokat, amelyeket táplálék forrásként elfogadtak. A szekunder sejtek nem képesek 
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megtelepedni a dauerlárva bélcsövében, a retenció tehát kizárólag a specifikus szimbionta 

primer sejtek kiváltsága.  

 

3. táblázat. A szimbiózis szakaszai 

szakasz Nematoda Baktérium 
I Dauer lárvák a talajban 

Rovar keresés 
Dauer lárvák bejutnak a rovar 
hemocoeljébe  

A nematoda bélrendszerében 

II korai recover A rovar hemolimfájába jutnak 
Virulencia faktorokat termelnek 

II késői szaporodás Stacioner fázis 
Antibiotikum, exoenzim, 
kristályprotein termelés 

III Új dauer lárvák kialakulása A dauer lárvák bélrendszerének 
kolonizációja 

 
 
Egy másik megközelítés (Boemare, 2002) két szakaszra osztja a szimbiózist. Az elsőben a 

foretikus szakaszban a baktérium a dauerlárva bélcsövében található. Ezután a második 

vagy vegetatív szakaszban a baktérium a rovar hemolimfájában szaporodik. A szimbionta 

felek e szerint két eltérő környezet (egy tápanyagban gazdag és egy tápanyagban szegény) 

között mozognak.  

 

Williamson és Kaya (2003) ábrázolásában e kapcsolat szintén három szakaszból áll. A 

Photorhabdus életciklusának első szakaszában nematoda szimbionta, a másodikban egy 

rovar patogén, a harmadikban nematoda táplálék forrás. 
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2. 5. 3. Koevolúció, kospeciáció 
 
Boemare sokszor említi a kospeciációt EPN-EPB közötti kapcsolat ismertetésekor. Az 

EPN taxonómiáját összehasonlítva az EPB-k taxonómiájával (4., 5. táblázat) 

felfedezhetünk némi hasonlóságot. Néhány esetben valóban érvényes, hogy egy nematoda 

faj egy baktérium fajjal alkot szimbiózist (és e baktérium faj is csak e nematoda fajjal). Sok 

esetben a baktérium sajnos még nem lett taxonómiailag azonosítva. Más esetekben 

azonban egyetlen Xenorhabdus fajon (X. bovienii) osztozik több Steinernema faj. A 

Heterorhabditis bacteriophora szimbiontái pedig két faj (P. luminescens, P. temperata), 

azon belül négy alfaj képviselői. Boemare véleménye szerint (Boemare, 2002) a 

taxonómiai ellentmondások nem érvénytelenítik a kospeciációs hipotézist, mivel a faj 

definíciója igen eltérő a baktériumok és nematodák között. Boemare feltételezi továbbá, 

hogy 16S rDNS szekvenciák alapján a X. bovienii fajon belül alfajokat lehet majd 

megkülönböztetni, a nematoda szimbionta fajok szerint.  

 

 4. táblázat. Steinernema fajok és Xenorhabdus szimbiontáik 

Steinernema fajok Xenorhabdus fajok 
S. carpocapsae X. nematophila 
S. kushidai X. japonica 
S. feltiae X. bovienii 
S. affine X. bovienii 
S. kraussei X. bovienii 
S. intermedium X. bovienii 
S. glaseri X. poinarii 
S. cubanum X. poinarii 
S. longicaudum ? X. beddingii 
S. scapterisci X. sp.* (X. innexi) 
S. serratum X. sp.* (X. ehlersii) 
S. rarum X. sp.* (X. szentirmaii) 
S. bicornutum X. sp.* (X. budapestensis) 
S. monticulum X. sp. 
S. puertoricense X. sp. 
S. arenarium X. sp. 
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5. táblázat. Heterorhabditis fajok és Photorhabdus szimbiontáik 

Heterorhabditis fajok Photorhabdus fajok 
H. bacteriophora  P. luminescens luminescens 
H. bacteriophora  P. luminescens laumondii 
H. bacteriophora  P. luminescens kayaii 
H. bacteriophora  P. luminescens thracensis 
H. indica P. luminescens akhurstii 
H. zealandica P. temperata 
H.bacteriophora P. temperata 
H.megidis   P. temperata 
H. megidis P. temperata temperata 
Nincs nematoda, klinikai izolátumok P. asymbiotica 

 

2. 5. 4. A szimbiózisban szerepet játszó gének 
 
Mára több génről feltételezik, hogy szerepet játszhat a szimbiózis különböző szakaszaiban. 

Elsősoban a baktérium partner genetikai vizsgálata kezdődött el e tekintetben. 

Az OmpR, globális regulátor génben inaktivált X. nematophila mutánson a nematoda nőtt 

ugyan, de a retenció részleges volt (Forst és Clarke, 2002). Az RpoS, szigma faktor 

inaktiációja, nem érintette a fázis-váltás bélyegeket, azonban a mutánsok nem voltak 

képesek kolonizálni a nematodát (Vivas és Goodrich-Blair, 2001). Mindkét génre jellemző, 

hogy negatívan szabályozzák a flhDC operont. 

Photorhabdus luminescens mutagenesisével izoláltak olyan törzset, amelyen a nematodák 

nem voltak képesek növekedni, primer tulajdonságokkal rendelkezett, azonban az 

antibiotikum termelése csökkent. Egy foszfopanteteinil-transzferáz génben történt a 

mutáció, amely egy sziderofor enterobaktin szintéziséért felelős (Ciche és mtsai, 2001). 

Feltételezik, hogy e gén terméke szerepet játszhat a nematoda számára szükséges tápanyag 

vagy valamilyen növekedési faktor előállításában. Velük ellentétben a ffrench-Constant 

csoport két másik törzs esetében nem kapott azonos fenotípust e gén inaktiválásakor, tehát 

az EntD szerepe fajonként, sőt törzsenként is eltérő lehet.  

A szimbiózis kialakításában szerepet játszik Photorhabdusban a hexA gén is (Joyce és 

Clarke, 2003). Amikor szekunder változatban inaktiválták ezt a gént, a nematoda már 

elfogadta partnerként a mutánst. Ebből arra a következtetésre jutottak, hogy a hexA gén a 

szimbiózis faktorok represszora lehet a szekunder változatokban. Szintén 

Photorhabdusban igazolták, hogy az exbD a vas felvétele mellett részt vesz a 

szimbiózisban is (Watson és mtsai, 2005). 
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Xenorhabdusokban az iscRSUA-hscBA-fdx lókuszról írták le (Martens és mtsai, 2003), 

hogy megfelelő, koordinált átírásuk nélkül a baktérium képtelen a Steinernema 

kolonizációjára. E lókusz génjei a fehérjék vas-kén fehérjék kialakításában vesznek részt. 

A pbgPE (Bennett és mtsai, 2005) és a nil (Heungenset és mtsai, 2002) gének mutáció 

esetében a baktérium nem vagy nagyon csökkent mértékben volt képes kolonizálni a 

nematodát, az első Photorhabdusból, a másodikat Xenorhabdusból azonosították. 

 

2.6. Genom szekvenciák 
 
2003-ban tették közé az első teljes Photorhabdus szekvenciát (Duchaud és mtsai,). A 

Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TT01 törzsének szekvenciáját határozták 

meg. A Pasteur Intézet honlapján (http://genolist.pasteur.fr/PhotoList/index.html) elérhető 

a teljes szekvencia. A teljes szekvencia 5688987 bp hosszú, tartalmaz 4839 fehérje kódoló 

gént, köztük 157 pszeudogént és hét másolatban a riboszómális RNS operonok, 85 tRNS 

gén. Sok adhezint, toxint, hemolizint, proteázt, lipázt és antibiotikum termelésben szerepet 

játszó gént találtak. 

A legizgalmasabbnak a toxinok, az antibiotikum szintézisben illetve a szimbiózisban 

szerepet játszó gének tűntek. A szerzők szerint több toxin gént jeleztek a Photorhabdus 

genomjában, mint bármely más már megszekvenált baktérium esetén. Két toxin gén 

juvenil hormon észterázhoz volt hasonló. Megtalálták a W14 törzsből leírt Mcf toxinok 

génjeit illetve a tcc, tcd lókuszokat, egy nem teljes tca operont, illetve 5 új tc lókuszt. 8 gén 

az RTX toxin család tagjaival mutatott hasonlóságot. Az RTX (repeats-in-toxin) családhoz 

citolítikus toxinok, metalloproteázok és proteázok tartoznak. 20 lókuszon, 33 génről 

valószínűsítették, hogy részt vesznek antibiotikumok termelésében. E gének egy része 

poliketid szintáz vagy nem riboszómális peptid szintetáz. Számtalan adhezint határoztak 

meg a Photorhabdus genomjában, és 11 fimbriális klasztert találtak (a fimbriák és pilusok 

a nematoda bélrendszerének kolonizálásában játszhatnak fontos szerepet). Megtalálták sok 

szekretált enzim génjét is, mint például különböző típusú proteázokat (cink metalloproteáz, 

szerin proteáz, kalpain) valamint lipázokat, foszfolipázokat.  5 E. coli szigma faktor 

homológot azonosítottak (RpoD, RpoS, RpoH, FliA, RpoN) és öt ECF szigma faktort. 192 

különböző transzkripciós faktort jeleztek. 32 gén a LuxR regulátor családhoz tartozott. Sok 

fág gén represszort és Ner-szerű regulátort találtak. 19 kétkomponensű szabályozó 

rendszert és 20 LysR- típusú regulátort találtak. 
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A P. luminescens genomja a Y. pestis genomához hasonlít leginkább a már ismert 

baktérium genomok közül. 2107 Photorhabdus génnek van ortológja Y. pestis-ben. A 

genom 4% fág- maradványnak tűnt, továbbá találtak 195 IS elemet, lehetséges 

transzpozont, és 711 úgynevezett ERIC (enterobacterial repetitive intergenic consensus) 

szekvenciát. Úgy tűnik gyakoriak lehetnek a genom átrendeződések, duplikációk és 

folyamatos gén transzfer mehet végbe a genomban.  

 

Jelenleg folyik egy Photorhabdus asymbiotica törzs szekvenálása a Sanger intézetben 

(http://www.sanger.ac.uk/Projects/P_asymbiotica), illetve két Xenorhabdus faj, a X. 

nematophila ATCC 19061 és egy X. bovienii törzs  szekvenálása 

(http://xenorhabdus.danforthcenter.org)  Donald Danforth Plant Science Center-ben. 
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Célkitűzés 
 
 

Néhány éve figyelmünk a baktériumok által termelt antibiotikumok felé fordult. Távlati 

célunk mezőgazdasági kártevők (elsősorban Erwinia amylovora) ellen hatékony 

antibiotikumok azonosítása, tanulmányozása volt. Mind Photorhabdus, mind Xenorhabdus 

törzseink antibiotikum termelését megvizsgáltuk, kiválasztottuk a legigéretesebb törzseket. 

Az általunk izolált Xenorhabdus törzsek taxonómiai azonosítása, fajokba sorolása munkám 

fontos lépése volt. Első lépésben a törzsek részleges 16SrRNS szekvenciáját kívántam 

meghatározni, majd polifázisos vizsgálatnak alávetni. Feltételeztük, hogy izolátumaink egy 

része új fajba, fajokba lesz sorolható.  

 

Az antibiotikum termelés genetikai hátterének megismerésére irányuló kísérleteim 

keretében létre kívántam hozni olyan mutánsokat, amelyek nem vagy csökkent mértékben 

termelnek antibiotikumot. A mutációk azonosításával megismerhetőek lesznek az 

antibiotikum termelésben szerepet játszó struktúr és szabályozó gének is.  

 

Mivel antibiotikumot csak a primer alak termel, tanulmányoztam a Photorhabdus törzsek 

fázis váltását is. Én elsősorban a gyorsan, könnyen kivitelezhető módszerekre 

koncentráltam, amelyekkel egyértelműen megkülönböztethetőek a változatok. 

Laborunkban Böszörményi Erzsébet gnotobiológiai kísérleteket végzett, Völgyi Antónia 

külső membrán fehérje mintázatokat hasonlította össze, Janette Stenroos-Ek pedig a 

kristály protein termelést vizsgálta. 
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3. Anyag és módszer 
 

3. 1. Felhasznált baktérium törzsek 
 
A kísérleteimhez felhasznált rovarpatogén baktérium és nematoda törzsek témavezetőm, 

Fodor András törzsgyűjteményéből származtak. A baktérium törzsek nagy részét 

laboratóriumunkban izoláltuk (elsősorban Szállás Emília). A típus törzseket (kivéve az e 

munka során jellemzett új fajok típus törzseit) a DSMZ (Deutsche Sammlung von 

Mikroorganismen und Zellkulturen) törzsgyűjteményéből kaptuk. A nematoda, illetve 

baktérium törzseket és eredeti forrásukat a 6. táblázatban foglaltam össze. 

 
6. táblázat.  A taxonómiai munkához felhasznált nematoda és baktérium törzsek 

Baktérium  
faj törzs 

Nematoda faj Forrás 

X. nematophila DSM 3370 S. carpocasae  DSMZ 
X. beddingii DSM 4764 S. sp. DSMZ 
X. bovienii DSM 4766 S. feltiae  DSMZ 
X. poinarii DSM 4768 S. glaseri  DSMZ Tí

pu
s 

tö
rz

se
k 

X. japonica DSM 16522 S. kushidai DSMZ 
X. poinarii Cubanum S. cubanum  Zdenek 

Mracek 
X. poinarii KMD15 S. glaseri Attila 

Lucskai 
X. bovienii Intermedium Biosys S. 

intermedium  
Nelson 
Simoes 

X. bovienii Intermedium Lu S. 
intermedium 

PierreAbad 

X. bovienii Affine S. affine   
X. bovienii Kraussei S. kraussei  Jurg Gunter 
X. bovienii Bibionis S. feltiae  
X. szentirmaii sp. nov. EMC,  

DSM 16338 
S. rarum 
 

Byron 
Adams 

X. innexi sp. nov. Scapterisci,  
DSM 16336 

S. scapterisci Byron 
Adams 

X. budapestiensis sp. nov. Bicornutum,  
DSM 16342 

S. bicornutum  Béla Tallósi 

Sa
já

t t
ör

zs
ek

 

X. ehlersii sp. nov. Serratum,  
DSM 16337 

S. serratum  Byron 
Adams 
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7. táblázat. A fázis váltás vizsgálatához felhsznált törzsek 

Baktérium 
Faj/alfaj törzs 

Nematoda faj Forrás 

P. luminescens subsp. luminescens Hm/1 Nem ismert N. Boemare 
 Hm/2 - N. Boemare 
 Hb/1 H. bacteriophora N. Boemare 
 Hb/2 - N. Boemare 
P. luminescens subs. laumondii RH/1 H. bacteriophora R. Hurlbert 
 RH/2 - R. Hurlbert 
P. temperata Nc19/1 H. bacteriophora J. Ensign 
 Nc19/2 - J. Ensign 
 Wx6/1 Nem ismert K. H. Nealson
 Wx6/2 - K. H. Nealson
 Wx8/1 Nem ismert K. H. Nealson
 Wx8/2 - Fodor Barna 
 Wx8/intermedier - Fodor Barna 
 Wx8/hyper - Fodor Barna 
P. temperata subsp. temperata HSH2/1 H. megidis  

 
R. U. Ehlers 

 HSH2/2 - R. U. Ehlers 
 K122/1 H. downesii D. Clarke 
 K122/2 - D. Clarke 
P. boemarii  (javasolt faj név!) Mol/1 H. bacteriophora L. Gerritsen 
 Mol/2 - L. Gerritsen 
 
 

A mutagenezis munkák során felhasznált törzsek: 

P. temperata subsp. temperata K122 primer törzs spontán rifampicin rezisztens vonalát 

mutagenizáltuk, pLOF-Kn plazmidot hordozó E. coli S17-1 törzsét felhasználva (Herrero 

és mtsai 1990).  

Nematoda törzs: Heterorhabditis downesii, K122 

 

Antibiotikum termelés teszteléséhez felhasznált törzsek: 

Bacillus subtilis subsp. subtilis DSM 10T, Microccocus luteus, Ralstonia solanacearum 

DSM 9544T, Pectobacterium carotovora subsp. carotovorum DSM 30168T, Escherichia 

coli K12, X. nematphila DSM 3370 
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3. 2. Módszerek 
 

 Az entomopatogén fonálférgek fenntartása: 

Az entomopatogén nematodák dauer lárváit 15°C-on steril csapvízben tároljuk. A 

fenntartás, szaporítás általában Galleria mellonella (viaszmoly) fertőzésével történik. (A 

viaszmoly lárvákat tanszékünkön neveltük. Galleria mellonella fertőzéshez általában 

hernyónként 100 dauer lárvát használtunk.) A fertőzést Petri csészében, szűrőlapon, 

szobahőmérsékleten (23-25°C) végeztük. A hernyók a fertőzéstől számítva egy-két napon 

belül elpusztulnak. Heterorhabditis fertőzés esetén a Galleria hernyó elszíneződik (21. 

ábra d), Steinernema fajok esetén nem (21. ábra b, c). A keletkező dauerlárvák 

kinyeréséhez vizes csapdát, más néven a White trap módszert alkalmazzuk (22. ábra). A 

hernyókat elpusztulásukat követően a 7-10. napon tettem vizes csapdára. 9,5 cm ∅  üveg 

Petri csészébe egy 4,5 cm ∅  Petri csésze alját fordítva helyeztem el, erre szűrőpapírcsíkot 

raktam, majd a papírra az elpusztult hernyókat. A Petri csészébe szobahőmérsékletű 

csapvizet töltöttem. A dauer lárvák a fertőzést követő 2-4 héten hagyják el a rovar tetemét, 

a nedves papíron át a vízbe vándorolnak. A dauer lárvák innen egyszerűen 

összegyűjthetők, 15°C-on csapvízben tárolva 3-8 hónapig életképesek. 

 

                 
21. ábra. Fertőzött Galeria mellonella          22. ábra. White trap 

 

 

Baktériumok izolálása: 

Nematodák szimbionta baktériumainak izolálására több módszert dolgoztak ki. Én 

közvetlenül dauer lárvából izoláltam a Lucskai Attila által módosított technikával 

(Lucskai, 1999). A dauerlárvák felszínét először nátrium-hypokloritot tartalmazó 

mosóoldattal sterilizáltam, majd a férgeket többször M9 oldattal átmostam. Ezután a 

lárvákat egyesével kis M9 cseppekbe helyeztem át és a férgeket steril tűvel elvágtam. A 
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cseppeket ezután NBTA indikátor táplemezre cseppentettem. A lemezeket 28°C-on 

inkubálva, 2-4 napon belül, jelentek meg a baktérium telepek. A telepeket ismét indikátor 

lemezekre szélesztettük, tisztítottuk, majd -80°C-on glicerinben fagyasztva tároltuk.  

 

A Xenorhabdus törzsek azonosításához felhasznált módszerek 

A Xenorhabdus törzsek azonosítását nagyrészt Németországban, Braunschweigban a 

DSMZ-ben végeztem Erko Stackebrandt és Elke Lang irányítása, segítsége mellett. 

 

Molekuláris módszerek: 

DNS izolálás, a 16S rRNS gén amplifikációja, szekvenálása, ribotipizálás 

A baktériumokból genomi DNS-t Dneasy Tissue kittel (Qiagen) izoláltuk, a gyártó 

előírásainak megfelelően. Ezután a majdnem teljes 16S rRNA gént amplifikáltuk, 10-30 

forward (5'-AGAGTTTGATC(A,C)TGGCTCAG-3') és 1500 reverz (5'-AAGGAGG 

TGATCCA(A,C,T)CC(A,G)CA-3') primerek segítségével.  

A reakcióelegy tartalmazott mintánként: 

 10µl  puffer 

 20µl  dNTP (1mM) 

 1-1µl  primerek (0,5 mg/ml) 

 66,6µl  víz 

 1µl  DNS templát 

 

A reakcióelegy tetejére olajat cseppentettünk, és PCR készülékbe helyeztük.  

A PCR első lépésében 98°C-on 3 percig denaturáltuk a DNS-t. Ezután minden Eppendorf 

csőbe 0,4µl Taq polimerázt pipettáztunk. A program lépései: 

 52°C  1perc 

72°C  2 perc  28 ciklus 

93°C  1 perc 

 52°C 1perc 

 72°C 10perc 

 

A PCR terméket QIAquick PCR purification Kit (Qiagen) segítségével tisztítottuk, a 

gyártó előírásai szerint. Majd automata DNS szekvenátorral (CEQ 8000 Genetic Analysis 

System) CEQ Dye Terminator Cycle Sequencing kit (Beckman Coulter) felhasználásával 

több lépésben szekvenáltam a következő primerek felhasználásával:  
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530r (5′-G(T/A)ATTACCGCGGC(T/G)GCTG-3′),  

357F (5�- TACGGGAGGCAGCAG-3�),  

Fox (5�-ATTAGATACCCTGGTAG-3�), 1 

1100F (5'- CAA CGA GCG CAA CCC- 3') 

A szekvenáló reakció összetétele: 

1µl templát DNS (10× híg) 

1µl   primer  

2µl  DTCS Quick Start Master Mix 

6µl  víz 

 

A PCR program: 

 96°C 10másodperc 

 50°C 5 másodperc   25 ciklus 

 60°C 4 perc 

 

A szekvenáló PCR reakció termékét ezután etanolos precipitációval tisztítottuk, a CEQ 

DTCS Kit utasításai szerint.  

 

A kapott szekvenciákat ae2 editorral (Maidak és mtsai, 1999) illesztettem a DSMZ 

adatbázisában megtalálható szekvenciákhoz, amely tartalmazza Ribosomal Database 

Project adatait és megállapítottuk a hasonlósági értékeket. A távolsági értékeket distance 

matrix analízis (De Soete, 1983) Jukes és Cantor (1969) módszere alapján számoltuk. A 

filogenetikai dendogram a neighbor-joining algoritmussal, a PHYLIP csomaggal 

(Felsenstein, 1993) készült. A filogenetikai fa megbízhatóságának becslésére 500 

ismétléses bootstrap analízist végeztünk.  

A riboprint analízishez a RiboPrinter microbial characterization system (Qualicon, 

DuPont) használtuk, EcoRI restrikciós enzim alkalmazásával, követve a gyártó utasításait  

illetve a  leírt módszert (Allerberger és Fritschel, 1999).  

 
Xenorhabdus törzsek jellemzése: 

Az összes vizsgálatot 28°C-on végeztük. Az anaerob savtermelést API50CH (Biomérieux  

teszt csíkokkal, E táptalaj felhasználásával végeztük. A szénhidrátok hasznosítását 

BIOLOG GN lemezeken (Oxoid), valamint API20NE és API50CH teszt csíkokon 

vizsgáltuk. Az API 50CH csíkokhoz ebben az esetben egy módosított AUX táptalajt 
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használtunk, amelyben a növekedési faktorokat és aminosavakat élesztő kivonattal 

helyettesítettük. A vizsgálatokat a gyártók utasításainak megfelelően végeztük, de az 

eredményeket 10 napon keresztül olvastuk le az API csíkokról, illetve két napig a 

BIOLOG lemezekről. BIOLOG lemezek esetében a legerősebb mintához képest 20-30% 

közötti eredményeket gyenge, az ennél kisebb értékeket negatív eredményként értékeltük. 

A biokémiai teszteket részben az API 20NE rendszer tartalmazott, részben hagyományos 

módszereket alkalmaztunk (Smibert és Krieg, 1994). Az API csíkok esetében a nitrát 

redukciót és az indol termelést két nap után értékeltük.  

Néhány szénhidrát esetében aerob savtermelést is vizsgáltunk minimál táptalajjal, amelyet 

élesztő kivonattal és a megfelelő szénhidráttal egészítettünk ki. 

A telepek méretét és morfológiáját 3 napos inkubáció után határoztuk meg NA lemezeken. 

A növekedés maximális hőmérsékletét NB és TSB levesekben határoztuk meg 35 és 42°C 

között. 

 
Primer szekunder jellemzés 

A vizsgálatokat különböző táptalajok felhasználásával végeztük, elsősorban a Boemare és 

mtsai, 1997  által javasolt módszerek alapján. Felhasználtunk NA, NBTA, MacConkey, 

véres agart, Tween 20 és Tween 80 lemezeket, Zselatin agart, Tojássárga agart. A mozgás 

jellemzéséhez különböző agar tartalmú lemezeket használtam. A világítást sötétszobában 

szabad szemmel vizsgáltam. 

 

Antibiotikum termelés tesztelése 

A baktérium törzsek overnight tenyészetéből 1-1 µl mennyiséget cseppentettünk LB 

táptalajra, a lemezeket sötétben 1, 3, 7 napig inkubáltuk 28°C-n, majd a megfelelő teszt 

organizmust tartalmazó lágy agarral felülrétegeztük. Egy nap inkubálás után 

meghatároztuk a gátlási gyűrűk átmérőjét. 

 
Mutagenezis 

 A P. temperata subsp. temperata K122 törzs spontán rifampicin rezisztens törzsét 

mutagenizáltuk, pLOF-Kn plazmidot hordozó E. coli S17-1 törzsét felhasználva (Herrero 

és mtsai 1990). A törzseket OD600=0,3 opikai denzitásig növesztettük és többféle donor 

recipiens arányt próbáltunk ki. A baktériumokat filterre szűrtük, a sejteket egy éjszakán át 

inkubáltuk 28°C-on, IPTG tartalmú táptalajon. Az exkonjugánsokat rifampicin és 

kanamicin tartalmú LB lemezeken szelektáltuk. A mutánsokat ezután egyesével teszteltük. 
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Gnotobiológiai kísérletek  

Axénikus petéket Ehlers (1994) kissé módosított módszere alapján nyertem. A 

dauerlárvákat először 0,5%-os hyamin oldattal kezeltem, majd M9 oldattal háromszor 

átmostam. Az így nyert felületükön fertőtlenített lárvákat a saját szimbionta 

baktériumukból létrehozott pázsitra helyeztem (TSY agarra).  A lemezeket 

szobahőmérsékleten tartva, 4-5 nap múlva jelennek meg a megtermékenyített petéket 

tartalmazó hermafroditák. Az állatokat ekkor M9 oldattal lemostam a lemezekről, majd 

lúgos mosóoldattal kezeltem őket. A lúgos mosóoldatban vortexelés hatására az állatok 

elpusztulnak és szétesnek, ám a petéket a peteburok rövid ideig még megvédi. A petéket 

szintén M9 oldattal mostam, majd LB levesbe helyezve egy éjszakán át 

szobahőmérsékleten rázattam őket. A preparátum sterilitását ellenőriztem. A kikelt első 

stádiumú lárvákat a vizsgálni kívánt baktérium pázsitját tartalmazó TSY illetve Wouts 

lemezekre helyeztem (lemezenként 50-100 állatot). Szobahőmérsékleten inkubálva 

körülbelül egy hónapon keresztül pár naponta ellenőriztem a nematodák növekedését. 

Dauerlárvák megjelenésekor a lemezeket vizet tartalmazó nagyobb Petri csészékbe 

helyeztem. Pár nap után a dauerlárvák összegyűjthetőek. Ezután baktériumot izoláltam 

belőlük. 

 

3. 3. Felhasznált táptalajok és oldatok 
 
Nematoda táptalajok, oldatok 
 
Wouts 
Húskivonat   6g/l 
Pepton  10g/l 
Olaj    5 g/l 
Agar   12g/l 
 
TSY 
Élesztő kivonat      5g/l 
Szója pepton    30g/l 
Agar     15 g/l 
Koleszterinoldat (3%)  2 ml/l 
 
 
M9 
KH2PO4   3 g/l 
Na2KPO4   6 g/l 
NaCl    5 g/l 
MgSO4 1M   1 ml/l 
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Mosóoldat axénikus pete kinyeréséhez 
NaOH 4M   1,25ml 
NaOCl   2 ml 
Desztillált víz   6,75 ml 
 
 
Biokémiai vizsgálatokhoz és fázisváltás jellemzés során felhasznált táptalajok 
 
NB, NA (Nutrient broth, agar) 
Húskivonat   3g/l 
Pepton   5g/l 
Agar   15 g/l 
 
LB 
Élesztőkivonat    5g/l 
Tripton   10g/l 
NaCl      5 g/l 
Agar    15g/l 
 
Módosított API AUX 
Foszfát puffer 
 KH2PO4  2,24 g/l 
 Na2HPO4  4,18 g/l 
 pH 7,0 
ammónium szulfát  2 g/l 
MgSO4×7H2O  0,6 g/l 
CaCl2×2H2O  0,066g/l 
Agar    1,5g/l 
Élesztő kivonat  0,1 g/l 
Nyomelem oldat  1 ml 
Vitamin oldat   5ml 
 
Nyomelem oldat (SL-10): 
 HCl (25%; 7.7 M)                            10.00 ml/l 
 FeCl2 x 4 H2O                                1.50 g/l 
 ZnCl2                                        70.00 mg/l 
 MnCl2 x 4 H2O                              100.00 mg/l 
 H3BO3                                         6.00 mg/l 
 CoCl2 x 6 H2O                             190.00 mg/l 
 CuCl2 x 2 H2O                                2.00 mg/l 
 NiCl2 x 6 H2O                               24.00 mg/l 
 Na2MoO4 x 2 H2O                            36.00 mg/l 
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Vitamin oldat: 
 Vitamin B12                                  50.00 mg/l 
 Pantotén sav (B5)                            50.00 mg/l 
 Riboflavin (B2)                                 50.00 mg/l 
 Piridoxamin-HCl (B6)                      10.00 mg/l 
 Biotin  (H vitamin)                            20.00 mg/l 
 Fólsav                                              20.00 mg/l 
 Nikotinsav                              25.00 mg/l 
 Nikotin-amid                             25.00 mg/l 
 alfaa-liposav                                50.00 mg/l 
 p-aminobenzoát                                50.00 mg/l 
 Tiamin-HCl x 2 H2O                    50.00 mg/l 
  
DNáz agar 
Triptóz  20 g/l 
DNS    2g/l 
NaCl    5g/l 
Agar   15 g/l 
 
Eszkulin agar 
Pepton   10 g/l 
Na-citrát     1g/l 
Eszkulin     1 g/l 
Fe-citrát   0,05 g/l 
 
Na-fenoftalein-foszfát táplemez 
Nutrient agar kiegészítve 1%-os Na-fenoftalein-foszfát oldattal 1ml/100ml táptalajhoz 
 
Fenilalanin agar 
Élesztő kivonat    3g/l 
Fenilalanin     2g/l 
Na2PO4     1g/l 
NaCl      5g/l 
Agar    12g/l 
 
Keményítő agar 
Nutrient agar 1% natív keményítővel kiegészítve 
 
Triptofán tápleves 
Pepton  10 g/l 
Triptofán    1 g/l 
NaCl     5 g/l 
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Arginin táptalaj 
Pepton      1 g/l 
NaCl       5g/l 
K2HPO4      0,3 g/l 
Fenolvörös (0,02%-os oldat)    5ml 
L-arginin-HCl   10g/l 
Agar       3 g/l 
Kémcsövekbe 5 ml-t bemérni, majd parafinnal lezárni 
 
Tween agar 
Nutrient agar iegészítve CaCl2 0,1g 
Tween 1% 
 
Tojássárga agar 
1%NaCl-ot tartalmazó Nutrient agar 5ml tojássárga szuszpenzióval kiegészítve 
 
Véres agar 
pepton   20 g/l 
NaCl      5g/l 
Agar    15 g/l 
5%(v/v) fibrinmentes vér 
 
Zselatin agar 
Nutrient agar kiegészítve 12 g/l zselatinnal. 
A vizsgálatkor felülöntve a következő keverékkel: 
HgCl2       12g 
12N HCl   16ml 
víz  80ml 
 
Nitrát tápleves 
Nutrient tápleves kiegészítve 1 g/l KNO3-mal (pH7) 
 
Minimál táptalaj savtermelés vizsgálatához 
(NH4)2HPO4     1g/l 
KCl      0,2 g/l 
MgSO4Ú7/H2O    0,2 g/l 
Élesztő kivonat    0,2 g/l 
Agar    10g/l 
+ 15 ml/l 0,04%(w/v) brómkrezol-lila oldat/l 
kiegészítve a megfelelő szubsztrát 10%-os oldatával (végkoncentráció 1 %) 
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Minimál tápoldat szubsztrát hasznosítás vizsgálatához 
K2HPO4   0,8g/l 
KH2PO4   0,2g/l 
MgSO4×7H2O  0,2g/l 
CaCl2×2H2O   5 mg/l 
(NH4)2SO4   1g/l 
NH4-Fe(III)-citrát  0,05g/l 
Speciális tengeri só  3,3 g/l 
 
Kiegészítve 1:4 arányban a megfelelő szubsztrát 1%-os oldatával (0,5g szubsztrát, 10 ml 
brómtimolkék (100mg/l, NaOH-val neutralizálva) ). 
 
 
NBTA 
Nutrien agar kiegészítve 25 mg/l brómtimolkék és 40 mg/l trifeniltetrazóliumkloriddal 
 
MacConkey agar 
Pepton   20g/l 
Epesó      1,5g/l 
Laktóz   10g/l 
NaCl      5g/l 
Kristályibolya    1mg/l 
Neutrálvörös   30mg/l 
Agar    13,5 g/l 
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4. Eredmények 
 

4. 1. Törzsgyűjteményünk antibiotikum termelési vizsgálata 
 
A törzsgyűjteményünk körülbelül 100 törzsének (különböző Xenorhabdus és 

Photorhabdus fajok) antibiotikum termelő képességét vizsgáltuk meg Bacillus subtilis 

tesztorganizmus felhasználásával. Elsősorban cseppentéses módszerrel határoztuk meg a 

gátlási gyűrűk méretét, illetve néhány esetben lyuk tesztet is alkalmaztunk. Néhány törzs 

esetében párhuzamosan vizsgáltuk a lemezen évek óta fenntartott törzs mellett, a 

fagyasztva, illetve nematodából frissen, újra izolált baktérium antibiotikum termelését. A 

három vonal között nem tapasztaltunk lényeges különbséget. Legjobb törzseink nemcsak 

Gram-pozitív, de Gram-negatív baktériumok ellen is hatásosnak bizonyultak. 

 

            
23. ábra. Antibiotikum termelés, Bacillus subtilisszel vizsgálva. Jobbról-balra: 

Xenorhabdus Rarum, Int biossys, Photorhabdus FINN, Jun törzsei. 

 

A legjobb antibiotikum termelő törzseket később Hevesi Mária és Pekár Szilvia tovább 

vizsgálta Erwinia amylovora ellen. Valamennyi általuk vizsgált EPB gátolta a különböző 

forrásokból származó Erwinia amylovora törzsek növekedését. Két törzs fermentlevével 

kísérletet végezve citotoxikus hatást sikerült kimutatni. 

 

Eredményeinknek különös jelentőséget ad, hogy új entomopatogén baktérium 

izolátumaink közül több igen jó antibiotikum termelőnek bizonyult. 

Az általunk tanulmányozott entomoptaogén nematoda fajok közül a S. serratum, a S. 

rarum, a S. bicornutum és a S. scapterisci baktérium szimbiontáját korábban nem 

azonosították taxonómiailag, ezért döntöttünk e törzsek azonosítása mellett. 
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4. 2. Xenorhabdus törzsek taxonómiai azonosítása 

4. 2. 1. 16S rDNS szekvencia analízis 
 

A Xenorhabdus törzsek azonosítását Németországban a DSMZ laboratóriumaiban 

végeztem el. 11 törzsem egy részéről irodalmi adataink voltak arról, hogy mely 

Xenorhabdus fajhoz tartozhatnak, azonban a fajok leírásakor nem végeztek 16S rDNS 

szekvencia analízist. Ezért döntöttünk úgy, hogy mindegyik törzs esetében meghatározzuk 

a részleges 16S rDNS szekvenciát, vagyis az első kb. 500bp-t. Ez a szakasz több variábilis 

régiót is tartalmaz és általában elegendő az izoltumok faj szintű azonosításához. A kapott 

szekvenciákat illesztettem az adatbankban található típustörzsek szekvenciáihoz és 

meghatároztuk a hasonlósági értékeket. A kapott eredmények alapján törzseink 

egyértelműen a Xenorhabdus genusba voltak sorolhatóak. Xenorhabdus törzsekkel 

általában 93% feletti hasonlóságot, Photorhabdus törzsekkel 89-92%-os hasonlóságot 

tapasztaltam.  

Megállapítottam, hogy a S. kraussei, S. affinis, S. bibionis és S. intermedium fajok 

laboratóriumban fenntartott törzseinek szimbiontái a X. bovienii fajhoz tartoznak, mivel 

szekvenciáik hasonlósági értéke e fajjal 99% feletti. Legalacsonyabb értéket a S. affine 

törzsünk szimbiontája esetében kaptunk (99,2%). A S. kraussei faj szimbiontája 100% 

hasonlóságot mutatott a X. bovienii típustörzzsel. A csoporton belüli hasonlósági értékek 

99,2 és 99,8% közé estek. A legalacsonyabb értékeket az intermedium-bibionis, illetve 

kraussei-affine pároknál talátuk (99,2%). 100%-os hasonlósági értéket kaptunk a két 

különböző forrásból származó intermedium törzs között.  

A S. cubanum  szimbiontáj 98,7 a Kmd15 törzs 98,5 % hasonlóságot mutatott az X. poinari 

típustörzsével. A két törzs között a hasonlóság 99,4% volt. 

Az eredmények alapján faj szinten azonosítottnak tekintettük  a S. kraussei, S. bibionis, S. 

intermedium, S. affine illetve a S. cubanum és S. glaseri KMD15 törzsek szimbiontáit.  

 

Ezután 11 törzsemből 8 törzs (cubanum, KMD15, Intermedium biossys, affine, rarum, 

scapterisci, bicornutum, serratum) majdnem teljes 16S rRNS génjét, vagyis körülbelül 

1524-1525 nukleotidnyi szakaszt szekvenáltam meg.  

A teljes szekvenciákat illesztettem a már ismert Xenorhabdus illetve Photorhabdus 

szekvenciákhoz, a Xenorhabdus törzsekkel 95-98,2%, míg Photorhabdus törzsekkel csak 

93,4-94,4%-os hasonlósági értékeket kaptam. A nyolc törzs egymással 96-99% 
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hasonlóságot mutatott. A cubanum és Kmd15 törzsek hasonlósága 99,5% volt, a X. 

poinarii típus törzzsel a hasonlóság, 99,4 illetve 99,5% volt. Az intermedium és affinis 

törzsek hasonlósága 99,4% volt, a X. bovienii típustörzzsel 99,4, illetve 99,7%. 

 A  Steinernema rarum szimbiontája (DSM 16338) a X. nematophilával mutatta a 

legnagyobb hasonlóságot, de mindössze 98,2%-ot. A  scapterisci (DSM 16336), 

bicornutum (DSM 16342) és a serratum (DSM 16337) törzsek sem egymás közt (97,2-

97,9%) sem a típus törzsekkel nem mutattak nagyobb hasonlóságot (95,5-97,2%).  

E négy törzsünk csaknem teljes 16SrDNS szekvenciája az adatbázisokban elérhető, 

regisztráció számaik (accession number): AJ810292 (DSM 16336), AJ 810293 (DSM 

16342), AJ 810294 (DSM 16337), AJ810295 (DSM 16338). 

 

Elkészült a típus törzseket, valamint négy törzsünket tartalmazó filogenetikai dendogram.  

A dendogramon három törzsem (a DSM 16336-scapterisci, DSM 16342-bicornutum és a 

DSM16337-seratum) jól körülhatárolható csoportot alkotott, míg a DSM 16338 kicsit 

távolabb került.  

 
 

5%

Photorhabdus asymbiotica ATCC 43950T
 (Z76755)

Xenorhabdus beddingii DSM 4764T
 (X82254)

Xenorhabdus nematophilus nematophilus subsp.  DSM 3370T
 (X53188)

DSM 16338 (from ) T Steinernema rarum (AJ810295)

DSM 16336 (from ) 
T 

Steinenema scaperisci (AJ810292)

DSM 16342 (from ) T  Steinernema bicornutum (AJ810293)

DSM 16337 (from ) T Steinernema serratum (AJ810294)

Xenorhabdus japonica IAM 14265T
 (D78008)

Xenorhabdus bovienii DSM 4766T
 (X82252)

Xenorhabdus poinarii DSM 4768  T
( X82253)

Photorhabdus luminescens luminescens subsp.  DSM 3368T
 (X82248)

 
 
24. ábra. A 16S rRNS gén szekvencia hasonlósági értékei alapján készített, távolság 
mátrix analízissel készül dendogram, Jukes és Cantor korrekciójával. A bootstrap értékeket 
(csak az 50%-nál magasabbakat tüntettük fel) Felsenstein alapján számítottuk ki. 
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Egyetlen törzsem a S. rarum szimbionta DSM 163338 esetében kaptam 98% feletti 

hasonlósági értéket Xenorhabdus típustörzzsel, a X. nematophila DSM 3370. E két törzs 

esetében 20%-os DNS-DNS hibridizásiós értéket kaptunk. 

 

4. 2. 2. Riboprint analízis 
 
A 16S rRNS gén szekvenciája mellett, vizsgáltuk a teljes rRNS operon heterogenitását is 

automatizált riboprint módszerrel. Korábban Photorhabdus és Xenorhabdus törzsek 

esetében is megfelelő módszernek bizonyult fajok elkülönítésére (Szállás és mtsai, 2001). 

EcoRI enzim alkalmazásakor minden vizsgált törzsünk, az egy fajhoz tartozó izolátumok 

is, egyéni mintázatot mutattak.  

A riboprint módszerrel kapott hasonlósági értékek alapján készült dendogram (25. ábra) 

lényegesen különbözik a 16S rRNS gén szekvenciái alapján készült dendogramtól. 

 
25. ábra. Xenorhabdus típus törzsek riboprint mintázata, 
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4. 2. 3. Fenotípusos jellemzés 
 

Fenotípus vizsgálatokot végeztem a scapterisci (DSM 16336), bicornutum (DSM 16342), 

rarum (DSM 16338), serratum (DSM 16337) törzsekkel. Ezzel párhuzamosan a DSMZ 

törzsgyűjteményében megtalálható Xenorhabdus típustörzsekkel is elvégeztem 

ugyanazokat a teszteket. Vizsgáltam a szénforrások hasznosítást, illetve a savtermelést 

gyári identifikáló tesztekkel (API és BIOLOG), emelett Smibert és Krieg (1994) módszere 

alapján is vizsgáltam a savtermelést. Elvégeztem a következő klasszikus biokémiai 

teszteket: Tween lipolízis, lecitináz, DNáz, ureáz, fenilalanindeamináz termelés, keményítő 

hidrolízis, arginin dihidroláz, nitrát redukció, indol termelés, megállapítottam a maximális 

növekedési hőmérsékleteket és morfológiailag is jellemeztem törzseinket. 

 

 Az API tesztek három csoportba sorolhatóak. Az API20NE csíkokkal biokémiai 

tulajdonságokat és a törzsek növekedését tudtuk meghatározni különböző 

szubsztrátumokon. Az API 50CH csíkokon különböző tápoldatokat alkalmazva az adott 

szubsztrátokból történő savtermelést, illetve a törzsek növekedését tudtuk megfigyelni. A 

három vizsgálat eredényeit a 9. táblázatban foglaltam össze. 

 Az API 20 NE biokémiai tesztjei közül az arginin dihidroláz, ureáz aktivitást és az 

eszkulin hidrolízist hagyományos módszerekkel is megvizsgáltam. Egyik törzs sem 

mutatott arginin dihidroláz, ureáz és β-galaktozidáz aktivitást. Nitrát redukálására egy törzs 

(a DSM 4766 � X. bovienii típustörzs) volt képes, bár igen gyengén. Az API rendszerben 

vizsgálva a szubsztrátok igen nagy részén egyik törzs sem volt képes növekedni. Néhány 

szénhidráton (glükóz, mannóz, N-acetil-glükózamin, glicerol) azonban minden törzs nőtt. 

Az API 50CH teszt savtermelés vizsgálatakor a legtöbb szubsztrát esetében negatív 

eredményt kaptunk, így ezeket nem tüntettem fel a táblázatokban. Glükózból, mannózból 

és N-acetil-glükózamin-ból az összes törzs termelt savat. Azokat a szubsztrátokat, 

amelyeken nem kaptam pozitív eredményt nem tüntettem fel a táblázatban. 
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8. táblázat. Az API tesztek eredményei 
A táblázat az API 20NE és API CH50 tesztek szubsztrát hasznosítás és sav termelés 
(anaerob körülmények között) eredményeit foglalja össze.  

 DSM 
3370 

DSM 
16522 

DSM 
4764 

DSM 
4766 

DSM 
4768 

DSM 
16336 

DSM 
16342 

DSM 
16337 

DSM 
16338 

Nitrát redukció - - - gy - - - - - 
Indol termelés - - - - - + - - - 
Eszkulin 
hidrolízis 

- - + - - gy - + + 

Zselatin 
hidrolízis 

+ - + - + + + + + 

Maltóz, 
hasznosítás 

gy + + + + - - + + 

Maltóz sav  gy + + + + - - + - 
Ribóz, 
hasznosítás  

- gy gy - - + - + - 

Ribóz, sav - + + - - + - + - 
Fruktóz, 
hasznosítás   

+ - gy - - + + + - 

Fruktóz, sav + +# + +# +# + + + - 
Inozitol, 
hasznosítás   

+ - - - - - + - + 

Inozitol, sav - - - - - - gy - - 
Trehalóz, 
hasznosítás  

+ - + gy + - - + - 

Trehalóz, sav + +# + - + - - - - 
Glükonsav, 
hasznosítás   

- - + + + + - + + 

Glükonsav, 
sav 

- - + - - + - - - 

Eszkulin, 
hasznosítás  

- - + - - - - + + 

Eszkulin, sav - - + - - - - + + 
Almasav, 
hasznosítás 

+ - gy - - + - + + 

Citromsav, 
hasznosítás  

- - - - + - - + + 

Gy- gyenge vagy később jelentkező tulajdonság;  #, API 50CH teszt csíkokban nem képes 
a törzs az adott szubsztrátot felhasználni! 
 

A DSM 16336 (S. scapterisci szimbionta) egyedüli törzsként képes indol termelésére az 

összes általam vizsgált Xenorhabdus törzs közül. Az eszkulint gyengén hidrolizálja. A 

maltózt nem hasznosítja és savat sem képez belőle (a típustörzsek mindegyike pozitív 

maltózra). A ribózt és fruktózt hasznosítja és savat képez belőle. (Fruktózból a DSM 16338  

kivételével minden törzs képez savat azonban csak a DSM 3370, DSM 16336,  DSM 

16342, DSM 16337 és gyengén a  DSM 4764 nőtt rajta.) Trehalóz negatív, glükonsav és 

almasav pozitív. 
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A DSM 16342 (S. bicornutum szimbionta) a maltózt és ribózt nem hasznosítja, nem 

fermentálja. Fruktózon nő és savat képez belőle. Inozitolon növekszik (e törzs mellet 

csupán a 3370 és a 16338 nő ezen a szénforráson). Trehalóz és glükonsav negatív. 

 

 A DSM 16337 (S. serratum szimbionta) az eszkulint hidrolizálja (a típustörzsek közül 

csupán a DSM 4764, saját törzseim közül pedig a DSM 16338 és gyengén a DSM 16336),  

savat képez belőle és nő rajta. Ribózt, fruktózt hasznosítja, savat képez belőlük. A 

trehalózon és glükonsavan nő, de savat nem képez. Almasavon, citromsavon növekszik. 

 

 A DSM 16338 (S. rarum szimbionta) hidrolizája az eszkulint. Maltózt, inozitolt, 

glükonsavat hasznosítja, de savat nem képez belőlük. Ribóz, fruktóz, trehalóz negatív. 

Eszkulin, almasav, citromsav pozitív. 

 

A szénhidrátok felhasználása és a savképzés nem minden esetbe adott azonos eredményt 

(például: glükonát, inozitol, trehalóz, maltóz). Így a fruktózból három vizsgált törzs (DSM 

16522, DSM 4766, DSM 4768) savat képzett, de nem volt képes növekedni rajta. 

 

D-ribóz, szalicin, maltóz, glükonát, inozitol, D-fruktóz és trehalóz esetében a savképzést 

minimum táptalajon aerob körülmények között is megvizsgáltam (9. táblázat). Három 

esetben tapasztaltam eltérést az API tesztekkel eredményeivel összevetve. A DSM 16336 

inozitolból és trehalózból savat képzett aerob kísérletben, anaerob körülmények között 

viszont nem. A DSM 16337 törzs trehalózból gyengén, de képzett savat aerob 

körülmények között, míg az API tesztben nem. 

 

9. táblázat. Xenorhabdus törzsek aerob savtermelése 

Aerob 
savtermelés 

DSM 
3370 

DSM 
4764 

DSM 
4766 

DSM 
4768 

DSM 
16338 

DSM 
16342 

DSM 
16336 

DSM 
16337 

Inozitol gy - gy - gy gy + - 
D-fruktóz + + + + - + + + 
Trehalóz + + - + - - + gy 
gy- gyenge 
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A BIOLOG panellel kapott eredményeket a 10. táblázatban foglaltam össze. Az összes 

törzs hasznosította a dextrint, α-D-glükózt, D-trehalózt, metil-piruvátot, borostyánkősavat, 

L-aszparagin-savat, L-aszparagint, L-glutaminsavat, L-szerint, glicerolt, DL- α-glicerol-

foszfátot, inozint és glükóz-6-foszfátot. A táblázatban nem tüntettem fel azokat a 

szubsztrátokat, amelyekre minden törzs negatív volt.  

 
10. táblázat. A BIOLOG GN vizsgálatok eredményei 
 

 Xenorhabdus Új izolátumok 
 DSM 

3370 
DSM 
16522

DSM 
4764 

DSM 
4766 

DSM 
4768 

DSM 
16336

DSM 
16342 

DSM 
16337

DSM 
16338

Glikogén + - - - - - - + - 
Tween 40 - - - - + - - - - 
Tween 80 - - - - + + + - + 
N-acetil-D-glükózamin ++ + - ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
D-fruktóz ++ ++ + + - + + + + 
m-inozitol - + - - - - - - - 
α-laktóz - - - - + - - - - 
Maltóz + + + - + - + ++ + 
D-mannóz ++ + + + + ++ ++ ++ + 
Pszikóz - - - - - + - - - 
Mono-metil-szukcinát - + - - + + - - gy 
Ecetsav + + - - + - - + - 
Cisz-akonitik sav + - + - + - - ++ ++ 
Citromsav + - + - + - - + gy 
D-glukonsav + - ++ - + + - + - 
4-hidroxi-fenil-acetát + - - - - - + + - 
α-ketoglutarát + - - - - - - + - 
D, L-tejsav + + + - + + + + + 
Bromo-szukcinát + ++ + - + + - + + 
Alanin-amid + + - - - + - + - 
D-alanil + + - - + + - + + 
L-alanin + + - + + + - + + 
L-alanil- glicin + - + + + + - + + 
Glicil-L-aszparaginsav + - - + + + + + + 
Glicil-L-glutaminsav + - - - - + + + - 
L-hisztidin + + - + + + + + - 
L-prolin + - + - + + + + + 
D-szerin + + + + + + + + - 
L-treonin + + - + + - - - - 
Uridin ++ ++ - + + ++ + ++ + 
Timidin + + - - - + + - + 
Glükóz-1-foszfát ++ - + + ++ + - ++ gy 

Gy: gyenge reakció (< 20%-a a legnagyobb értékhez képst 24, illetve 48 óra elteltével) 
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A DSM 16336 (scapterisci) pozitív eredményt kaptam: a tween 80 (a Xenorhabdus 

típustörzsek közül csak a DSM 4768 volt pozitív e szubsztráton, de saját törzseim közül a 

DSM 16342 és DSM 16338 is), pszikóz (egyedüliként), mono-metil-szukcinát, L-alanil-

glicin, glicil-L-glutaminsav, timidin, negatív eredményt: a maltóz, L-treonin (e szubsztrátra 

minden új törzsem negatív a típustörzsek közül azonban csak a DSM4764 negatív) 

esetében. 

 

A DSM 16342 (bicornutum) pozitív: a tween80, 4-hidroxi-fenil-acetát, glicil-L-

glutaminsav és timidin, negatív: a D-glukonsav, bromo-szukcinát, L-anil-glicin, L-alanin, 

L-treonin, glükóz-1-foszfát szubsztrátokra. 

 

A DSM 16337 (serratum) pozitív eredményt adott: a glikogén (a típustörzsek közül csak a 

DSM 3370 pozitív), 4-hidroxi-fenil-acetát, α-ketoglutarát, alanin-amid, glicil-L-

glutaminsav, negatív eredményt: az L-treonin és timidin esetében.  

 

A DSM 16338 (rarum) pozitív: tween 80, timidin, negatív: D-glukonsav, D-szerin, L- 

treonin, illetve gyenge reakciót kaptam mono-metil-szukcinát, citromsav és glükóz-1-

foszfát esetében. 

 

Meghatároztam a maximális növekedési hőmérsékeltet is két különböző táplevesben (NB 

és TSB) (11. táblázat). Mint látható néhány törzs esetén igen eltérő eredmény kaptam a két 

különböző tápleves esetében (akár 5°C különbséget is). A DSM 4766 maximális 

növekedési hőmérséklete 32°C, ezért nem szerepel a táblázatban (mi 35°C-on kezdtük a 

vizsgálatokat). 

 

11. táblázat. Maximális növekedési hőmérsékletek 

 DSM 
3370T

DSM 
16522T 

DSM 
4764T

DSM 
4768T

DSM 
16336T

DSM 
16342T 

DSM 
16337T 

DSM 
16338T 

T-max °C 
(NB) 

35 36 35 36 36 35 36 35 

T-max °C 
(TSB) 

36 37 39 41 41 39 41 39 

 
 



 61

Néhány hagyományos biokémiai tesztet is elvégeztem. 

Minden törzs mutatott lecitináz, DN-áz aktivitást. Minden törzs negatív volt a következő 

tulajdonságokra: keményítő hidrolízis, fenilalanin-deamináz, foszfatáz termelés. Arginin 

dihidroláz, indol, ureáz termelés és a nitrát redukció vizsgálati eredményei megegyeztek az 

API20NE tesztekben tapasztaltakkal. Több Tween lipolízisét is megvizsgáltam, az 

erdményeket a 12. táblázat tartalmazza.  

 
12. táblázat. Lipolízis vizsgálata 
 
 DSM 

3370 
DSM 
4764 

DSM 
4766 

DSM 
4768 

DSM 
16336 

DSM 
16342  

DSM 
16337 

DSM 
16338 

Tween 20 + + - + - - + + 
Tween 40 + + w + - + + + 
Tween 60 + + + + + + + + 
Tween 80 - - - + + + + - 
 

Megvizsgáltam a törzsek antibiotikum termelését is. Mindegyik törzs gátolta a következő 

mikroorganizmusok szaporodását: Bacillus subtilis DSM 10, növény patogén Ralstonia 

solanancearum DSM 9544 (DSM 16336 gyenge reakciót mutatott), Pectobacterium 

carotovorum ssp. carotovorum DSM 30168 (kivéve: DSM 4768).  

 

13. táblázat. Antibiotikum termelés 

 DSM 
3370 

DSM 
4764 

DSM 
4766 

DSM 
4768 

DSM 
16336 

DSM 
16342  

DSM 
16337 

DSM 
16338 

Ralstonia 
solanaceae 

50/9 15/7 gy 16/8 gy 21/9 42/10 15/8 

Erwinia 
carotovora 

26/6 11/7 gy - 12/7 17/5 28/7 18/6 

Bacillus 
subtilis 

47/8 18/7 gy 18/10 15/8 23/8 18/8 25/7 

 

 

Meghatároztam a sejtek méretét és a telepek morfológiai sajátosságait. 

Minden új törzsünk kör alakú, konvex telepeket képzett, nem teljesen szabályos széllel. A 

telepek általában drappos-krémes színűek, a DSM 16337 izolátuma inkább sárgás színű, 

néhány nap elteltével a DSM 16338 színe inkább barnás. A DSM 16338 telepei 1-3 mm, a 

DSM 16336 1-2,5 mm a DSM 16342 1-1,5, a DSM 16337 2-3,5 mm átmérőjűek.  
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A sejtek méretét több táptalajon is vizsgáltuk, átlagos eredmények: 

DSM 16342: 3,3-3,7×0,84-0,98µm 

DSM 16338: 3,8-4,6×0,84-1,06µm 

DSM 16336: 3,17-4,29×0,81-1,02 µm 

DSM 16337: 3,03-3,14×0,74 µm 

 

  
26. ábra. A DSM 16342 törzs sejtjei 

 

A DSM 16338 izolátum jellegzetes tulajdonsága, hogy kristályokat termel. A kristályok 

szépen megfigyelhetőek a telepek fémes, vöröses csillogásán, a telepek alatt akár 

szabadszemmel is megfigyelhetőek. A kristályok vízben nem, alkoholban jól oldódnak. A 

kristály biológiai jelentőségét, feladatát még nem ismerjük. Transzpozon mutagenezissel 

Fodor András és Fodorné Máthé Andrea előállítottak kristályt nem termelő törzseket, 

amelyek vizsgálata jelenleg is folyik. Dolgozatom lezárása után értesültem arról, hogy a 

kristály kémiai szerkezetét azonosították (Fodor szóbeli). 

 

 
27. ábra. A DSM 16338 felszínén megfigyelhető, fémes-vöröses csillogás 

 

 
28. ábra A kristály fénymikroszkóppal készített fényképe 
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4. 3. Fázis váltás vizsgálata Photorhabdus törzsekben 
 
 
A törzsgyűjteményünkből 20 törzset vizsgáltam meg különböző fázis váltással kapcsolatos 

tulajdonságokra. A törzsek két Photorhabdus fajhoz, illetve négy alfajhoz tartoztak. (A 

P.asymbiotica fajból nem ismerünk fázis variánsokat.) Kilenc törzs primer, szekunder 

változatai illetve egy törzs intermedier és hyper változatát is vizsgáltam. 

Standard módszerekkel (Boemare és mtsai, 1997) hasonlítottam össze az alábbi 

tulajdonságokat: a telepek színét, festék megkötő képességét NBTA illetve MacConkey 

táptalajokon, biolumineszcenciáját, mozgóképességét, hemolízisét, exoenzim aktivitást, 

antibiotikum termelését különböző mikroorganizmusokon tesztelve. (Az én vizsgálataim 

mellet külső membrán fehérje összetételüket Völgyi Antónia, kristály protein termelést 

Janette Stenroos-Ek vizsgálta, gnotobiológiai kísérleteket pedig Böszörményi Erzsébet 

végzett e törzsekkel.) 

4. 3. 1. Pigmentáltság, festékkötő képesség 
 

A törzsek pigmentációját, festékkötő képességét a 14. táblázatban foglaltam össze. A 

HSH2 törzs kivételével valamennyi vizsgált primer törzsünk pigmentált volt. Színük a 

sárgától a barnáig terjedt. A szekunder telepek általában világosabbak voltak, több esetben 

fehérek, nem pigmentáltak. 

Az NBTA táptalajon a primer telepek általában zöldek voltak, bár a saját pigmentációjuk 

miatt néha inkább barnás-zöldek, mint a Hb, Mol, Wx8 hyper törzsek esetében. A 

szekunderek a Wx6 kivételével pirosak. A MacConkey talajon az összes törzs gyengén 

nőtt (valószínűleg a táptalaj epesó tartalma miatt). A telepek színe általában sötétebb vagy 

világosabb rózsaszín volt, csak néhány esetben, mint a RH, Nc19, Mol, Wx6 törzsek, volt 

egyértelműen piros színű a primer telep. A piros színhez a legtöbb esetben több mint egy 

hétig kellett inkubálni a lemezeket. Az intermedierként kapott törzs valóban kevésbé 

adszorbeálja a festékeket, de színe eltér a primer változatétól. A hyper pigmentációja 

mélyebb, erőteljesebb. 
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14. táblázat. A Photorhabdus izolátumok pigmentációja és festékkötő képessége 

 
Faj Törzs Szín 

(NA) 
Szín 

(NBTA) 
Szín 

MacConkey 
P. luminescens subsp. luminescens Hm/1 narancssárga zöld, piros 
 Hm/2 fehér piros rózsaszín 
 Hb/1 narancs barna rózsaszín 
 Hb/2 sárga barna sárgás-rózsa
P. luminescens subsp. laumondii RH/1 barna zöld, piros 
 RH/2 sárga piros rózsaszín 
P. temperata Nc19/1 narancs zöld piros 
 Nc19/2 sárga piros rózsaszín 
 Wx6/1 narancs zöld piros 
 Wx6/2 sárga zöld rózsaszín 
 Wx8/1 drapp zöld barna 
 Wx8/2 fehér piros rózsa 
 Wx8/int sárga halványzöld rózsa 
 Wx8/hyp barna barna barna 
P. temperata subsp. temperata HSH2/1 fehér zöld, rózsaszín 
 HSH2/2 fehér piros rózsaszín 
 K122/1 narancs zöld sötétrózsa 
 K122/2 fehér piros rózsaszín 
P. boemarii (?) Mol/1 barna barna piros 
 Mol/2 fehér piros rózsaszín 

+ = pozitív reakció, Gy = gyenge reakció, - = negatív reakció 
 
 

 

       

     
29. ábra. A Hm törzs két változatának színe különböző táptalajokon. Baloldalon a 

szekunder, jobb oldalon a primer változat. Balról-jobbra: NA, NBTA, MacConkey 4, 

MacConkey 7 napos inkubálás után. Alul Tween20 és tojás agarokon 

 



 65

4. 3. 2. Exo-enzim termelés 
 
Érdekes módon két törzs, a Hm1 és a Wx8 egyáltalán nem mutatott hemolízist. Három 

törzs a HSH2, K122, Wx6 esetben a vártnak megfelelően a primer pozitív a szekunder 

változat negatív, egy törzs a Hb esetén a szekundernél gyengébb hemolízist tapasztaltunk. 

 
15. táblázat. A Photorhabdus törzsek enzim termelése, világítása, mozgékonysága 
 

Faj Törzs Hemolízis
véres agar 

Lipolízis
tween20 

Proteolízis
zselatin 

Lecitináz 
Tojás agar 

Világítás Motilitás

P. 
luminescens 
subsp. 
luminescens 

Hm/1 

- + + + gy + 

 Hm/2 - gy - + - + 
 Hb/1 ++ + + gy + + 
 Hb/2 + gy + - - + 
P. 
luminescens 
subsp. 
laumondii 

RH/1 

 + + + + + 

 RH/2  gy + + - + 
P. temperata Nc19/1 + + + + + + 
 Nc19/2 + gy + + gy + 
 Wx6/1 ++ + + + + + 
 Wx6/2 - + - + + - 
 Wx8/1 - + + + + + 
 Wx8/2 - gy + - - - 
 Wx8/int + gy + + + + 
 Wx8/hyp  gy + + + + 
P. temperata 
subsp. 
temperata 

HSH2/1 
+ - gy - + + 

 HSH2/2 - - - - - - 
 K122/1 + + + + + + 
 K122/2 - gy - + +(gy) + 
P. boemarii 
(?) 

Mol/1  + + + + + 

 Mol/2  - - - - - 
 
 
A lecitináz aktivitást � a HSH2 kivételével- minden törzs mutatott. Három törzsem, a Hb, 

Mol, Wx8 szekunder változata volt egyértelműen negatív e tulajdonságra.  

 

Lipolízis vizsgálatakor a szekunder telepek általában igen gyenge aktivitást mutattak. A 

Tween 20 lemezeken a telepek igen élénken pigmentáltak, bár ezen a táptalajon a telepek 
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az NA-tól eltérő színeket mutatnak. Az intermedier és hyper törzsek a szekunderhez 

hasonlóak voltak. 

 

            
30. ábra. Hm törzs lipolízise 3, 4 és 7 nap inkubálás után. Bal oldalon a szekunder, jobb 

oldalon a primer változat látható 

 

Proteáz termelés tekintetében � a várakozással ellentétben � nem minden esetben volt 

eltérés a primer/szekunder telepek között. Úgy tűnik azonban, hogy a termelt proteáz 

mennyisége között különségek lehetnek. A korábbi irodalmi adatoknak ellenmondani 

látszik, hogy nem minden esetben a szekunder termel kevesebb proteázt. RH törzs esetében 

úgy tűnik, hogy a szekunder több proteázt termel. A Wx8 törzsek közül az intermedier 

teremeli a legtöbb proteázt. A zselatin lemezeken kapott eredményeket Marokházi Judit 

különböző zimográfiás módszerekkel végzett vizsgálatai megerősítették. A zimográfiás 

vizsgálatokban négy fő aktivitást tudtak kimutatni Phpa,b,c és D. A PhpA jelzésű 

megegyezik a korábban publikált (Bowen és mtsai, 2003) PrtA enzimmel, amelyet K122 és 

W14 törzsekből klónoztak. Úgy tűnik az általam is használt Frazier módszerrel elsősorban 

ennek az enzimnek az aktivitását tudjuk kimutatni. 

 

A törzsek világítását én szabad szemmel, sötét szobában vizsgáltam. A törzsek 

világításának intenzitása közt jelentős különbségeket lehetett megfigyelni. A primer-

szekunder változatok között általában erősségbeli különbséget tapasztaltunk, több 

szekunder változat, így a Nc19, K122, Wx6 is világított. 

 

A rajzás, swarming tekintetében azt tapasztaltam, hogy az semmiképpen sem tekinthető a 

primer változat privilégiumának. Csupán a HSH2, Mol, Wx6, Wx8 törzsek esetében 

találtam egyértelmű különbséget a két változat között. 
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4. 3. 3. Antibiotikum termelés 
 

Megvizsgáltam a Photorhabdus törzsek antibiotikum termelését három 

mikroorganizmussal, a gátlási gyűrűk méreteit a 16. táblázatban foglaltam össze.  

 

16. táblázat. A Photorhabdus törzsek antibiotikum termelése 

 
Faj Törzs Teszt organizmus 

  Bacillus 
subtilis 

Micrococcus 
luteus 

E. coli

P. luminescens subsp. 
luminescens 

Hm/1 19 / 10* 26 / 9 - 

 Hm/2 - - - 
 Hb/1 34 / 8 28 / 8 13 / 8 
 Hb/2 22 / 8 10 / 8 10 / 8 
P. luminescens subsp. laumondii RH/1 48 / 7 30 / 8 13 / 8 
 RH/2 20 / 10 - - 
P. temperata Nc19/1 25 / 6 33 / 7 15 / 8 
 Nc19/2 20 / 10 13 / 10 gy 
 Wx6/1 28 / 7 32 / 7 16 / 7 
 Wx6/2 17 / 12 - - 
 Wx8/1 20 / 10 17 / 8 - 
 Wx8/2 - - - 
 Wx8/int 25 / 11 20 / 12 16 / 

11 
 Wx8/hyp 22 / 6 10 / 7 8 / 6 
P. temperata subsp. temperata HSH2/1 - - - 
 HSH2/2 - - - 
 K122/1 30 / 8 28 / 8 22 / 8 
 K122/2 - - - 
P. boemarii (?) Mol/1 15 / 8 - - 

 Mol/2 - - - 
*  gátlási zóna átmérője / baktérim telep átmérője  

 

A vizsgált törzsek közül egyedül a HSH2 törzs nem mutatott antibiotikum termelést. A 

többi törzzsel kapott eredmények azt mutatják, hogy a szekunder törzsek kivétel nélkül 

kevesebb antibiotikumot termeltek, mint a primerek.  

Különböző volt a tesztorganizmusok érzékenysége a Photorhabdus törzsek antimikrobiális 

hatású metabolitjaira. A Mol törzs például gátolta a Bacillus subtilis növekedését, de nem 

hatott se a Micrococcus luteusra, se az E. colira. Hasonlóan viselkedtek az RH és a Wx6 

törzsek szekunder variánsai is. Bacillus subtilisszal vizsgálva mennyiségei különbséget, 

míg a másik két baktériummal +/- eredményt kaptam. A Wx8 és a Hm törzs ellenben 
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gátolta a Bacillus subtilis és a Micrococcus luteust, de az E. colit nem. Nc19 és Hb törzsek 

mindhárom baktérium esetén csak mennyiségi különséget mutattak. A Wx8 intermedier és 

hyper változatai inkább a primerhez hasonló módon termeltek antibiotikumot. A Wx8 

primer formája nem tudta gátolni az E. coli növekedését, az intermedier és a hyper azonban 

igen. A K122 egyedülálló mivel a primer változata gátolni képes mindhárom teszt 

organizmust, szekunder variánsa azonban egyiket sem. Ilyen összehasonlító vizsgálatokkal 

az irodalomban nem találkoztam. 

 

4. 4. Antibiotikum mutánsok 
 

4. 4. 1. Antibioikumot nem termelő mutánsok előállítása 
 

Xenorhabdus és Photorhabdus törzsek antibiotikum termelését is vizsgálni szerettük volna. 

Az én feladatom egy Photorhabdus törzs mutagenizálása és antibiotikumot nem vagy 

csökkent mértékben termelő mutánsok izolálása volt. Photorhabdus temperata K122 

törzsét választottuk, amellyel több laboratóriumban is folytatnak genetikai kísérleteket. A 

Photorhabdus törzs mutagenizálásához a korábban már sikerrel alkalmazott pLOFKm 

(Williams és mtsai, 2005; Bennett és Clarke, 20005; Joyce és Clarke, 2003; Völgyi és 

mtsai, 2000) plazmidot választottuk. E plazmid ampicilin rezisztencia gént is tartalmaz, a 

Photorhabdus-ok általában ampicilin rezisztensek, ezért spontán rifampicin rezisztens 

vonalat hoztunk létre és ezt használtuk a mutagenezishez. A mutagenezis körülményeit 

beállítottam: a legjobb eredményt 1: 2 donor-recipiens aránynál kaptam filteres 

konjugációnál. 

Összehasonlítottam a vad primer illetve a rifampicin rezisztens primer fenotípusú K122 

tulajdonságait, antibiotikum termelését is. A két törzs között nem tapasztaltam eltérést. 

Előállítottam körülbelül 9000 mutánst. A mutánsok antibiotikum termelését első körben 

csak Bacillus subtilisszel teszteltem. Az első vizsgálatokkal körülbelül 60 mutánst 

választottam ki, amelyek antibiotikum termelését és fázisváltásra jellemző tulajdonságait 

tovább vizsgáltam. 

 



 69

 
31. ábra. Néhány mutáns antibiotikum termelése 

Végül 19 mutánsról sikerült bizonyítanom, hogy a vadnál kevesebb antibiotikumot termel. 

A mutánsok antibiotikum termelését ezután még részletesebben vizsgáltam Bacillus 

subtilis mellett Micrococcus luteus, E. coli és egy Xenorhabdus nematophilus törzzsel, 

különböző időtartamokban is, e vizsgálat eredményeit tartalmazza az 17. táblázat. 

 

17. táblázat. A mutánsok antibiotikum termelése 

Teszt organizmusok 
Bacillus subtilis Micrococcus luteus Escherichia coli Xenorhabdus sp. 

Mutáns 

1 nap 3 nap 1 nap 3 nap 1 nap 3 nap  
A8 gy* 13/8 gy gy gy - + 
A10 - - gy - gy - - 
A11 - - gy - gy - + 
A12 - - gy - - - - 
A20 gy 22/12 gy 20/12 7/6 14/11 + 
A21 14/4 20/12 8 / 4 10/8 gy 11/7 + 
A22 - - gy - 6/4 gy + 
A24 8/4 16/7 gy gy 10/4 gy + 
A26 12/4 20/8 gy gy 7/4 8/6 + 
A28 9/4 18/8 gy gy gy gy + 
A29 gy 20/10 gy - 8/4 9/7 + 
A35 13/5 22/7 gy gy gy gy + 
A37 gy 21/10 gy gy gy gy + 
A38 - - - gy gy - + 
A40 - 23/10 - - 8/5 13/10 + 
A41 13/4 20/7 7 / 4 gy 8/4 11/7 + 
A42 gy 22/10 gy gy - 11/9 + 
A43 - gy gy - 7/3 gy + 
A46 - 21/9 gy - 7/5 13/10 + 
K122-1 19/4 24/7 12/4 22/8 11/4 17/8 + 
K122-2 - - - - - - - 
*Gátlási zóna átmérője/baktérium telep átmérője, gy  gyenge gátlás, - = nincs látható gátlás 
 

Látható, hogy néhány mutáns esetében jelentős eltérést tapasztaltam a különböző 

tesztorganizmusokkal végzett vizsgálatok eredményei között. A mutánsok egy részénél az 
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antibiotikum termelés csökkenése csak az egyik baktériummal vizsgálva volt jelentős, 

illetve az antibiotikum termelés ideje változott meg. Az A20 mutáns például csak az első 

napon vizsgálva termel kevesebbet a primer változatnál. Az ötödik nap után a legtöbb 

mutáns vizsgálatakor már nem kaptam jelentős eltérést az antibiotikum termelésben. 

Néhány mutánsom azonban hét nap inkubálás után kisebb gátlási gyűrűt adott, mint 

háromnapi inkubálást követően. 

A legtöbb mutánsom gátolni tudta a Xenorhabdus törzs növekedését, kivéve az A10 és 

A12 jelű mutánsokat, amelyek a szekunderhez hasonlóak voltak e tekintetben. 

4. 4. 2. A mutánsok jellemzése 
 
Mivel az antibiotikum termelés csökkenése fázis váltás következménye is lehet, annak 

eldöntésére, hogy a kiválasztott mutánsaink szekunder fenotípusúak-e, a mutánsokat több 

fázisváltás bélyegre (szín, enzimtermelés, világítás) is megvizsgáltam, eredményeimet 

összefoglalva a 18., 19.  táblázatokban mutatom be. 

 

18. táblázat. A mutánsok pigmentációja és festékkötése 

NA NBTA MacConkey 
A8 citrom piros rózsa 
A10 fehér piros rózsa 
A11 narancs zöld rózsa 
A12 halvány piros rózsa 
A20 sárga pirosas rózsa 
A21 sárga pirosas  rózsa 
A22 sárga zöldes rózsa 
A24 narancs zöld rózsa 
A26 sárga pirosas rózsa 
A28 sárga pirosas rózsa 
A29 sárga pirosas rózsa 
A35 fehér piros rózsa 
A37 sárga piros rózsa 
A38 narancs zöld piros 
A40 sárga pirosas rózsa 
A41 sárga piros rózsa 
A42 narancs pirosas rózsa 
A43 sárga pirosas rózsa 
A46 sárga pirosas rózsa 
K122/1 narancs zöld piros 
K122/2 fehér piros rózsa 

 

A mutánsok többségénél megváltozott a pigmentáltság. Az A10 és az A35 nem pigmentált 

telepeket kaptam, a többi mutáns telepe halványsárga - sárga színű volt. A festékkötő 
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képesség is változatos volt. NBTA táptalajon több esetben kaptam piros vagy pirosas színű 

telepeket, mint a primerre jellemző zöldet. Érdekes, hogy a MacConkey lemezeken egy 

mutáns, az A38 kivételével nem mutatták a primerre jellemző élénkpiros színt, illetve 

általában a telepek színe is halványabb volt. 

 
 
 
19. táblázat. A mutánsok jellemzése 

Lipolízis 
(pigment) 

Proteolízis
 

Lecitináz
 

Hemolízis Világítás Nematoda 
növekedés 

A8 gy (citrom) + + - gy + 
A10 gy  (fehér) gy gy - - - 
A11 + (narancs) + gy + + + 
A12 - ( fehér) - gy - - - 
A20 gy (sárga) - + + + + 
A21 + (citrom) + + + +  
A22 + (narancs) + + - gy  
A24 + (narancs) + + gy gy  
A26 gy   (fehér) gy + - -  
A28 gy   (sárga) gy + - -  
A29 gy   (sárga) - + gy gy  
A35 +  (fehér) + + ++ + + 
A37 gy (citrom) - + - - + 
A38 + (rózsaszín) + + + + +++ 
A40 gy (citrom) - gy + gy  
A41 + (narancs) + + gy gy + 
A42 gy (narancs) - + gy +  
A43 + (narancs) + + ++ gy  
A46 gy   (sárga) - + + gy  
K122/1 + (narancs) + + + + +++ 
K122/2 - (fehér) - + - gy - 

 

A törzsek mintegy felénél változást tapasztaltam a proteolízis képességében is. A lipolízis 

és lecitináz aktivitásában csak kisebb eltéréseket tapasztaltam. A hemolízisben is több 

esetben következett be változás, de nem csak gyengülést, hanem erősödést is 

megfigyelhettem két mutánsomnál, az A35 és A43 jelűeknél. A mutánsok többsége a 

primernél gyengébben világított. 

A nematodák növekedését nem vizsgáltam meg minden mutáns esetében. Két 

mutánsomon, az A10 és A12-n egyáltalán nem növekedtek a nematodák, a többin se 

fejlődtek túl jól és csak az A38 esetében kaptam dauerlárva utódokat, amelyekből nem 

sikerült a baktériumot visszaizolálni. Az A38-n felnövesztett dauerlárvák képesek voltak a 
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Galleria mellonella hernyókat elpusztítani, bár kissé lassabban. Az elpusztult hernyókból 

nem sikerült újabb dauerlárvákat kinyernem. 

Úgy tűnik, hogy mutánsaim közül három a szekunderhez hasonló tulajdonságokat mutat, 

ezek közül az A12 egyértelműen szekunderrel egyező fenotípusú, az A10, illetve az A35 

több tulajdonságban szekunderhez hasonlóak, összeségében intermedier fenotípusúak. Az 

A8 esetében is több fázis váltás tulajdonságában (hemolízis, lipolízis) tapasztaltam 

változást. A többi mutáns nem szekunder változat, tehát nem fázisváltás miatt nem 

termelnek antibiotikumot. 

4. 4. 3. A mutáció helyének azonosítása 
 
A mutációk helyének meghatározását Carolyne Lipke végezte el, Heidi Goodrich-Blair 

laboratóriumában, Madisonban. Mára három mutáció helyét határozták meg, illetve egy 

negyedik mutáns esetében egy genomszakaszt adtak meg, amelyen belül az inszerció 

bekövetkezett. Sajnos a komplementációs vizsgálatok még nem készültek el.  

 

A8-as mutáns 

Az A8 esetében a pssR nevű génben találtak inszerciót. E génről feltételezik, hogy egy 

LysR típusú regulátor fehérjét kódol. E gén mutációja foszfatidilszerin szintáz (pssA gén) 

túltermelését okozza Escherichia coli-ban (Sparroe és mtsai, 1983).  Ko és Park (2000) 

azonban azt találta, hogy a pssR, illetve a vele átfedésben lévő yifA ORF-ok 

tulajdonképpen egyetlen fehérjét kódolhatnak, a gént hdfR-nek nevezték el (hns-dependent 

flhDC regulator rövidítéseként). A hdfR szerepet játszik a flhDC operon szabályozásában, 

de nem regulálja a pssA-t. A pssR-t eredetileg egy 133 aminosav hosszúságú fehérjét 

kódoló ORF-ként írták le, ami igen rövid összehasonlítva más LysR családba tartozó 

fehérjékkel, amelyek kb. 300 aminosavat tartalmaznak. A P. luminescens TT01 pssR-ként 

azonosított ORF-ja egy 278 aminosav hosszú proteint kódol. 
A mutáció környezetében lévő egyéb géneket a 32. ábra mutatja. A plu4687 az E. coli yif 

E, a plu4686 a yif B-vel mutat hasonlóságot, e gének szerepe még nem tisztázott.  Az ilv 

operon aminosavak (isoleucin, leucin, valin) szintézisében vesz részt.   
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32. ábra A transzpozon inszerció helye A8 mutánsban 

 

(Az ábrák a Photorhabdus luminescens TT01 genom alapján készültek, a PhotoList Web 

Serverről (http://genolist.pasteur.fr/PhotoList/index.html) származnak. Az inszerció helyét 

háromszöggel jelöltem meg. ) 

 

A12 mutáns 

Az A12 jelű mutánsom esetében a mutáció a cpmI génben következett be (33. ábra). Ez a 

gén igen nagyfokú hasonlóságot mutat a cpmF génnel, amely a karbapenem antibiotikum 

termeléséért felelős operon része és feltehetően a karbapenem rezisztenica kialakításában 

van szerepe. A cpmIJK operon a karbapenem operon utolsó három génjének felel meg, de 

egy másik lókuszon található meg a genomban. A cpmK mellett a plu0878 jelű ORF 

található, melynek szekvenciája egy transzpozázzal mutat hasonlóságot (IS 427 család). A 

következő ORF az sfsA (sugar fermentation stimulation), amelynek terméke Escherichia 

coliban befolyásolja a maltóz fermentációját, egy DNS-hez aspecifikusan kötődő fehérje 

(Takeda és mtsai, 2001). A következő ORF a dksA (DnaK suppressor protein) egy 

transzkripciós faktort kódol, az rRNS promoter regulációjában vesz részt és közvetlenül 

kötődik az RNS polimerázhoz. A deléciója sok gén expresszióját befolyásolja (Paul és 

mtsai, 2004). A plu0875 funkciója nem ismert, talán tRNS szintetáz, némi hasonlóságot 

mutat az Escherichia coli yadB génjéhez. 

Másik irányban ellentétes átírási iránnyal következik a hrpB, mely egy ATP függő helikázt 

kódol, majd az mrcB egy penicillin kötő fehérje génje. Az mrc után néhány ismeretlen 

funkciójú ORF következik. 

 

 
33. ábra. A transzpozon inszerció helye A12 mutánsban 
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Az A22 mutáns 

Az inszerció az A22 mutánsban a plu2742 jelzetű ORF-ben következett be (34. ábra). Ez 

az ORF valószínűleg egy transzportert kódol, amely hasonlít az ABC transzporterekhez. 

 

 
34. ábra. A transzpozon inszerció helye A22 mutánsban 

 

A plu2741 is egy feltételezett transzporter fehérjét kódolhat. Egy sor ismeretlen funkciójú 

ORF és feltételezhetően transzportereket kódoló gének találhatóak még ebben az irányban. 

A másik oldalon az ISPlu3R egy IS630 családba tartozó transzpozázt kódolhat. A PurC 

foszforibozil-aminoimidazol-szukcinokarboxamid szintáz (5'-phosphoribosyl-5-

aminoimidazole-4-N-succinocarboxamide synthase). Az nlpB Lipoprotein-34 prekurzort, a 

dapA dihidropikolinát szintázt (dihydrodipicolinate synthase) kódol. Egy újabban 

megjelent cikk (Soo és mtsai, 2005) szerzői szerint az nlpB-dapA lókusznak szerepe van a 

swarming, a hemolizin termelés és a sejt attachment képességében.  
 
 

Az A 37 mutáns 

A37-ben még nem határozták meg a mutáció pontos helyét, de valahol a cpmG és a glpD 

ORF-ok közé esik.  

 

 
35. ábra. A transzopzon beépülésének valószínű régiója 
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A cpmG a karbapenem operon egy génje, a rezisztencia kialakításáért felelős. A cpmH 

feladata még nem ismert. A cpmH után négy ORF található a régióban: plu0190-plu0193.  

A plu0190 egy csonka gén, ami az IS427 család transzpozázával mutat hasonlóságot, a 

plu0193 az Escherichia coli yiiF génjéhez hasonlít, a plu0191 és a plu0192 pedig 

ismeretlen funkciójú ORF-ok.                                                                                                                          

A glpD aerob glicerol-3-foszfát dehidrogenázt kódol, ami aerob körülmények között 

esszenciális a glicerol metabolizmusában. A glpD a glp regulon tagja és így a glpR 

represszor szabályozása alá tartozik. Nemrégiben kimutatták, hogy  a glpD génnek szerepe 

lehet quorum sensing folyamatokban (Xavier és Bassler, 2005.) A glpG funkciója 

ismeretlen, a glpE egy tioszulfát transzferázt, másnéven rodanázt kódol. A glp gének után 

következő ORF-ok: a plu0198 hasonlít E. coli ismeretlen funkciójú yhgI génjéhez, a 

plu0199 pedig a szintén ismeretlen yhgH-hoz.  
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5. Eredmények értékelése 
 
Disszertáió célkitűzése az entomopatogén nematoda-szimbionta baktériumok egy 

csoportjának taxonómiai azonosítása és antibiotikum termelésének vizsgálata volt. 

Taxonómiai vizsgálataim eredményei lehetővé teszik, hogy megvizsgáljam mennyire 

helytálló az entomopatogén nematoda-baktérium koevolúciós elmélet. Mivel e szimbiózis 

faj-specifikus, mi több törzs-specifikus, általános vélemény, hogy a kospeciáció szép 

példájával állunk szemben. Ezt a kérdést azonban kellően még nem járták körül a terület 

kutatói. Adataim egy csoportja támogatja a hipotézist, másik csoportja azonban nem. 

Az entomopatogén baktériumok által termelt antibiotikumoknak gyakorlati szempontból a 

mezőgazdasági és állatorvosi gyakorlatban lehet potenciális szerepe. Ezért antibiotikum 

vizsgálataim egy része a rendelkezésemre álló törzsek screenelését, a legjobb termelők 

kiválasztását célozta. Az antibiotikum termelés potenciális fokozása érdekében az 

antibiotikum termelés genetikai hátterét kell feltárnunk, az antibiotikum-termelésben 

defektív mutánsok izolálásával és jellemzésével ehhez kívántam hozzájárulni. 

Disszertációm negyedik altémája az ún. fázis váltás az antibiotikum termeléssel és a 

szimbiózissal is egyaránt összefügg. Általánosan elterjedt nézet, hogy szimbiózisra is, 

antibiotikum termelésre is csak a primer variáns képes, míg a belőle irreverzibilisen 

kialakuló szekunder változat nem. Ebben a kérdésben azonban sajnos több a legenda, mint 

a tudományos eredmény, ezért arra vállalkoztam, hogy a rendelkezésemre álló 

Photorhabdus törzsek esetén a primer és szekunder variánsokat fenotípusosan leírjam. 

 

5. 1. A rovarpatogén baktérium törzseink antibiotikum termelése  
 
Régóta ismert tény, hogy az EPB törzsek széles spektrumú antimikrobiális hatású 

vegyületeket termelnek (Paul és mtsai, 1981; Akhurst, 1982; Boemare és Akhurst, 1988; 

Richardson és mtsai, 1988). Témavezetőm jelentős EPB gyűjteménnyel rendelkezik. A 

gyűjtemény nagy részét a Photorhabdus törzsek teszik ki, többmint száz izolátummal, 

kisebb részét (körülbelül ötven törzs) képviselik a Xenorhabdusok. E baktérium törzsek 

jelentős részét laboratóriumunk munkatársai (elsősorban Szállás Emíliának tartozunk 

hálával ezért) izolálták nematodákból. Figyelmünk pár éve fordult a rovarpatogén 

baktériumok által termelt antibiotikumok felé. A törzsgyűjtemény tagjainak antibiotikum 

termelését hasonlítottuk össze első lépésként (e munka nagy részét Máthé Andrea végezte 

el). Így kiválaszthattuk a legjobb antibiotikum termelő törzseket. Kísérleteink alapján úgy 



 78

tűnik, hogy az EPB fajok hosszabb laboratóriumi fenntartás során sem veszítik el 

antibiotikum termelő képességüket. 

A legjobb törzsek később több különböző laboratóriumba kerültek további vizsgálatokhoz. 

A Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának Karantén laborjában Hevesi Mária 

és Pekár Szilvia kimutaták, hogy 20 kiválasztott törzs mindegyike antimikrobiális hatású 

vegyülete(ke)t termel Erwinia amylovora ellen. Hevesi Mária vizsgálatai alapján törzseink 

hatásosak Agrobacterium, Clavibacter, Pseudomonas és Xanthomonas fajok ellen is. Az 

egyik baktérium (X. budapestensis EMA) nagyobb léptékű fermentálását Szentirmai Attila 

végezte Debrecenben. A hatóanyagok izolálása és meghatározása szintén Debrecenben, az 

MTA Antibiotikum-kémiai Kutatócsoport laboratóriumában, Sztaricskai Ferenc professzor 

irányításával történtek. A fermentlével fitotron kísérleteket is végeztek (Földes Lajos és 

Kormány Aranka, Hódmezővásárhelyen). E vizsgálatok biztató eredményekkel zárultak, 

ami azt jelzi, hogy az entomopatogén baktériumok antibiotikumainak mezőgazdasági 

alkalmazása nem utópia, hanem reális lehetőség. 

Legújabb, disszertációm lezárásakor kapott kísérletek eredményeinek tanulsága szerint a X. 

nematophila, a X. budapestensis és a X. szentiramii fajok antibiotikumai rendkívül 

hatékonyak mastisz patogén, antibiotikum-polirezisztens Staphilococcus-ok és számos 

coliform baktérium ellen, míg Klebsiella patogénekkel szemben csak az utóbbi két faj 

antibiotikumai hatásosak (Fodor, szóbelei). 

5. 2.  Xenorhabdus izolátumok azonosítása 
 
Törzsgyűjteményünk számos Xenorhabdus fajba be nem sorolt izolátumot tartalmazott. Az 

én feladatom volt néhány törzsünk taxonómiai azonosítása. A törzsek egy részéről a 

nematoda szimbionta alapján feltételezhető volt, hogy mely fajhoz tartozhatnak. Néhány 

törzset azonban olyan nematoda fajból izoláltunk, amelynek szimbionta baktériumát még 

senki nem vizsgálta meg korábban.  

A törzsek azonosítását 16S rDNS szekvenciáik meghatározásával kezdtem. Így sikerült is 

igazolnom, hogy a Steinernema kraussei, affine, intermedium és feltiae (bibionis) fajokból 

izolált baktériumok a Xenorhabdus bovienii fajhoz tartoznak, a Steinernema cubanum 

fajból származó baktérium törzs pedig a Xenorhabdus poinarii fajhoz. Ismereteim szerint 

ez volt az első eset, hogy e fajok esetében 16S rDNS szekvencia adatokkal támasztották alá 

a fajok leírását.  



 79

Négy izolátumunk (DSM16336 � Steinernema scapterisci, DSM16342 � S. bicornutum, 

DSM16338 � S. rarum, DSM16337 � S. serratum) azonban nem volt besorolható az ismert 

Xenorhabdus fajokba, mivel a hasonlósági értékek 95,4-98,2% közé estek. Ez a 

hasonlósági érték tartomány megfelel a már ismert fajok egymás közt mért értékeivel 

(96,3-97,3%), ezért feltételeztük, hogy új fajokat találtunk.  

Egy törzsünk (DSM 16338) esetében DNS-DNS hibridizációt is végeztünk. A kapott 

eredmények (~ 20%) alátámasztották, hogy e törzsünk is új fajt képviselhet.  

Az rRNS operon heterogenitásának megismerésére az automatizált riboprint módszert 

alkalmaztuk. Az EcoRI enzim használatakor minden törzsem egyedi mintázatt mutatott, ez 

is alátámasztotta a törzsek filogenetikai különbözőségét. Ugyanakkor a riboprint módszer 

inkább törzsek, semmint fajok azonosítására alkalmas, ezért sem meglepő, hogy a riboprint 

mintázatok hasonlósága alapján készített dendogram jelentősen eltért a 16S rRNS gén 

szekvenciák alapján készült dendogramtól. 

Ezután négy izolátumunk több fenotípusos tulajdonságát is megvizsgáltuk. A biokémiai és 

anyagcsere vizsgálatokkal is egyértelműen sikerült megkülönbeztetnem az izolátumaimat a 

már ismert Xenorhabdus fajoktól. Megjegyezném, hogy néhány esetben eltérést 

tapasztaltunk a szénforrások hasznosításának vizsgálatakor a savképzés és növekedés 

vizsgálatának eredményei között.  

 

A kapott eredményeink alátámasztották, hogy négy új fajt képviselnek a tözsek, amelyekre 

a következő neveket javasoljuk: X. budapestensis, X. ehlersii, X. innexi és X. szetirmaii. A 

típus törzsek két törzsgyűjteményben helyeztük el: a németországi DSMZ-ben és az angliai 

NCIMB-ben. A négy új faj leírása a Systematic and Applied Microbiology-ban megtörtént 

(Lengyel és mtsai, 2005), később elismert fajok listájában (Validation List no. 104) is 

megjelent az International a Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology-ban  

 

5.3. Az új fajok leírása 
 

Xenorhabdus szentirmaii, (szen.tir.ma�i.i N.L. gen. Masc. N.) Szentirmai Attila magyar 

mikrobiológusról elnevezve. 

A sejtek mérete 3,8-4,6 × 0,84-1,06 µm NA, TSA illetva NB növesztve. NA táptalajon 3 

napig, 28°C-on növesztve kerek, konvex, kissé hullámos szélű, szemcsés, barnás színű 2,5-
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3 mm átmérőjű telepeket alkot. NBTA táptalajon a telepek kék színűek. 35°C-ig képes 

növekedni NB táplevesben, TSB-ben 39°C-ig.  

Biolog pozitív: a dextrin, α-D-glükóu, D-trehalóz, metil-piruvát, borostyánkősav, L-

aszparaginsav, L- aszparagin, L- glutaminsav, L-szerin, glicerol, DL-α-glicerol-foszfát, 

inozin, glükóz-6-foszfát, N-acetil-D-glükózamin, fruktóz, maltóz, D-mannóz, cisz-akonitik 

sav, D.L-tejsav, bromo-szukcinát, D-alanin, L-alanin, L-alanil-glicin, glicil-L-

aszparaginsav, L-prolin, uridin, timidin hasznosításában. Hidrolizálja a Tween 20, 40 és 

60-t, de nem a Tween 80-t. Az API tesztek közül pozitív az eszkulin és zselatin hidrolízisre 

és képes felhasználni a glicerolt, glükózt, mannózt, N-acetil-glükózamint, maltózt, 

inozitolt, glükonátot, eszkulint, malátot, citromsavat, nem hasznosítja a fruktózt, ribózt és 

trehalózt. Nem képez savat inozitolból, D-fruktózból, almasavból, ribózból, glükonátból és 

trehalózból.  

Jellegzetes tulajdonsága a kristály termelés, melynek szerepe még nem ismert. 

Típus törzse a DSM 16338T (NCIMB 14019T), amelyet Steinernema rarumból (Cordoba, 

Argentina) izoláltuk. 

 

Xenorhabdus ehlersii, (eh.ler� si.i N.L. gen. Masc. N.) Ralf-Udo Ehlers (Kiel, 

Németország) német mikrobiológusról neveztük el. 

A sejtek  átlagosan 3,0-3,1 ×0,75 µm nagyságúak, NA illetve TSA agaron növesztve 3 

napig. NA-n a telepek 3,0-3,5 mm átmérőjüek, cirkulárisak, konvexek, kissé hullámos 

szélűek, szemcsések és sárgás színűk, NBTA táptalajon pirosak. NB-ben növesztve  36°C-

ig, TSB-ben 41°C-ig képes növekedni.  

Biolog pozitív: dextrin, α-D-glükóu, D-trehalóz, metil-piruvát, borostyánkősav, L-

aszparaginsav, L-aszparagin, L-glutaminsav, L-szerin, glicerol, DL-α-glicerol-foszfát, 

inozin, glükóz-6-foszfát, glikogén, N-acetil-D-glükózamn, D-fruktóz, maltóz, D-mannóz, 

ecetsav, cisz-akonitik sav, citromsav, D-glükonsav, p-hidroxi-fenilacetát, α-ketoglutarát, 

D,L-tejsav, bromo-szikcinát, alaninamid, L-alanil glicin, L-alanin, D-alanin, glicil-L-

aszparaginsav, glicil-L-glutaminsav, L-hisztidin, L-prolin, D-szerin, uridin, glükóz-1-

foszfát. Hidrolizálja a Tween 20, 40, 60-t és a 80-t is. Az API vizsgálatok alapján 

hidrolizálja az eszkulint, zselatint, hasznosítja glicerol, glükózt, mannózt, N-acetil-

glükózamint, maltózt, ribózt, fruktózt, trehalózt, glükonátot, eszkulint, malátot és a citrátot. 

Nem hasznosítja az inozitolt. Savat képez maltóztból, ribózból, fruktózból és eszkulinból. 

Az API 50 CH alapján nem képez savat trehalózból, de hagyományos vizsgálati 

módszerrel gyengén termel savat. 
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A típus törzsét a DSM 16337T-t (NCIMB 14018T) Steinernema serratumból (Dél-Kína) 

izoláltuk. 

 

Xenorhabdus innexi, (in.ne� xi L. gen. neut pa. perf.) Innexum (Hanover, Németország) 

vállalat nevéből.  

A sejtek NA, NB és TSB-n növesztve 3,3-3,4 × 0,87-1,1 µm méretűek. Nutrient agaron a 

telepek köralakúak, convexek, szélük enyhén hullámos, szemcsések és krém színűek, 

átmérőjuk 2-2,5 mm, NBTA agaron kéke színűek. NB-n 36°C-ig, TSB-ben 41°C-ig 

növekednek.  

Biolog vizsgálatban pozitív a következő szénforrások hasznosítására: dextrin, α-D-glükóz, 

D-trehalóz, metil-piruvát, borostyánkősav, L-aszparagin-sav, L-aszparagin, L-glutaminsav, 

L-szerin, glicerol, DL-α-glicerol-foszfát, inozin, glükóz-6-foszfát, N-aceetil-D-

glükózamin, D-fruktóz, D-mannóz, pszikóz, mono-metil-szukcinát, D-glükonsav, D,L-

tejsav, bromo-szukcinát, alaninamid, L-alanil-glicin, D-alanin, L-alanin, glicil,L-

aszparaginsav, glicil-L-glutaminsav, L-hisztidin, L-prolin, D-szerin, uridin, timidin, 

glükóz-1-foszfát. Hidrolizálja a Tween 60, 80-t, de nem a 20, 40-t.  Indolt termel. Az API 

vizsgálatok alapján hidrolizálja a zselatint, gyengén az eszkulint. Hasznosítja a glicerolt, 

glükózt, mannózt, N-acetil-glükózamint, ribózt, fruktózt, glükonátot, malátot, citromsavat. 

Savat képez ribózból, fruktózból, glükonátból, de eszkulinból nem. 

Típus törzsét a DSM 16336T-t (NCIMB 14017T) Uruguay-ból származó Steinernema 

scapterisciből izoláltuk. 

 

Xenorhabdus budapestensis (bu.da.pes.ten� sis. N.L. fem. Adj. )  

A sejtek NA, NB vagy TSA-n növesztve 3,3-3,7 ×0,84-0,98µm nagyságúak. NA-n a 

telepek cirkulárisak, konvexek, hullámos szélűek, szemcsések és krém színűek, 1,0-1,5 

mm átmérőjűek, NBTA-n kékek. NB-ben 35°C-ig, TSB-ben 39°C-ig nőnek. Hidrolizálják 

a Tween 40, 60, 80-t, de nem a 20-t.  

Biolog tesztben pozitívak a dextrin, α-D-glükóz, D-trehalóz, metil-piruvát, 

borostyánkősav, L-aszparaginsav, L-aszparagin, L-glutaminsav, L-szerin, glicerol, DL-α-

glicerol-foszfát, inozin, glükóz-6-foszfát, N-acetil-D-glükózamin, D-fruktóz, maltóz, 

mannóz, p-hidroxy-fenil-acetát, DL-tejsav, glicil-L-aszparaginsav, glicil-L-glutaminsav, L-

sisztidin, L-prolin, D-szerin, uridin, timidin hasznosításában. 
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API vizsgálataink alapján hasznosítják a glicerolt, glükózt, mannózt, N-acetil-glükózamint, 

fruktózt és inozitolt, hidrolizálják a zselatint, de az eszkulint nem. Savat képeznek 

fruktózból és inozitolból (bár ez utóbbiból csak gyengén). 

Típus törzsüket a DSM 16342T-t (NCIMB 14016T) Steinernema bicornutumból 

(Szabadka, Vojvodina, Szerbia) izoláltuk. 

 

 

Taxonómiai eredményeim értékelése 

 

E négy faj leírása megerősíteni látszik a kospeciációs elméletet, hiszen négy nematoda 

fajról mutattuk ki, hogy baktériumaik egy-egy új fajt reprezentálnak. A többi vizsgálati 

eredményem azonban ellentmondani látszik, hiszen 16S rDNS szekvenciákkal igazoltam, 

hogy az X. bovienii fajhoz négy az X. poinarii fajhoz két nematoda faj szimbiontái 

tartoznak. 

 

Boemare (2002) utal rá, hogy 16S rDNS szekvenciák alapján új alfajokat lehet majd leírni 

a X. bovienii fajon belül, amelyek megfelelnek majd a különböző nematoda fajok 

szimbiontáinak. Az én munkámnak nem volt ugyan célja új alfajok leírása, de több 

izolátumom is megfelelhetett volna a fenti feltételezéseknek. Sajnos a baktérium alfajok 

leírásához nincs pontos útmutatás. A X. bovienii fajba tartozott öt izolátumom: két 

intermedium törzsem a S. intermedium, az affine a S. affine, a kraussei a S. kraussei, a 

bibionis pedig egy S. feltiae fajból származott. A kraussei törzsből csak a 16S rRNS gén 

első 500 bázis hosszú részét szekvenáltam meg, de itt közel 100% hasonlósági értéket 

kaptam a típus törzzsel összehasonlítva. A teljes 16S rRNS gén nukleotid sorrend alapján 

az intermedium 99,4, az affine 99,7% hasonlóságot mutatott a típus törzzsel, egymás közt 

ez az érték 99,5% volt. Adataim alapján nem tartom valószínűnek e faj alfajokra bontását. 

A X. poinarii fajhoz két izolátumom tartozott: a cubanum és a KMD15. A KMD15 egy S. 

glaseri fajból lett izolálva, hasonlóan a X. poinarii típustörzséhez, míg a cubanum egy 

másik fajból a S. cubanum-ból. Korábban (Fischer-Le Saux és mtsai, 1999a) már leírták, 

hogy a S. cubanum szimbionta baktériuma e baktérium fajba tartozik. A két izolátum közül 

a cubanum esetében kaptam magasabb hasonlósági értéket (99,4%), egymás között 99,5%. 

Véleményem szerint ezek az értékek nem támasztanák alá egy alfaj leírását a X. ponarii 

fajon belül a S. cubanum-ból izolált törzsek számára. Elképzelhető azonban, hogy más 

nematoda fajok szimbiontáinak vizsgálata után újabb Xenorhabdus fajokat írnak majd le. 
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Saját vizsgálataim (az értekezésben nem ismertetett) is arra mutattak, hogy a különböző S. 

anomali törzsekből izolált baktériumok is új fajt képviselhetnek majd. Ennek igazolására 

azonban további vizsgálatokat (elsősorban DNS-DNS hibridizáció) kell majd elvégezni.  

 

5. 4. Fázis váltás 
 
Az antibiotikum termelést jelentősen befolyásolhatja a tenyészetben bekövetkező fázis 

váltás. Sajnos a szakirodalomban eddig leírt adatok nem minden esetben egyértelműek. 

Bár már többen is jelezték, hogy a két változat közötti különbség sok esetben inkább 

mennyiségi, mint minőségi, még ma is sok cikkben +/- jelölésekkel különböztetik meg a 

két változatot. 

A Xenorhabdus törzsek fázisváltásával csoportunkból korábban Völgyi Antónia 

foglalkozott részletesebben (1998, 2000). A Photorhabdus faj fázis variánsaival azonban 

még nem végeztek átfogó, összehasonlító vizsgálatot. A legtöbb e kérdésben megjelent 

publikáció a Photorhabdus genus leirása előtt született és így inkább a Xenorhabdus fajok 

jellemzésére alkalmas. Csoportunk több tagjával összefogva elkezdtük a 

törzsgyűjteményünkben található Photorhabdus törzsek részletes és szisztematikus, 

fenotípusos jellemzését.  Vizsgálataink klasszikus mikrobiológiai jellemzés (differenciáló 

táptalajok, pigment termelés) mellett antibiotikum, kristályprotein, exoenzim termelés 

vizsgálatára, gnotobiológiai kísérletekre és a külső membrán fehérje mintázat 

összehasonlítására terjedtek ki. E vizsgálatok közül én elsősorban a különböző 

differenciáló táptalajok alkalmazhatóságát és az antibiotikum termelést vizsgáltam. Arra 

voltam kiváncsi mely vizsgálatokkal tudjuk egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan 

megkülönböztetni a primer és szekunder változatokat. 

Sajnos nem minden ajánlott módszer alkalmazható a Photorhabdus törzsek esetében. A 

festékkötő képesség általában könnyen megfigyelhető, azonban az erősen pigmentált 

törzsek esetében használata korlátozottabb (különösen a pirosas-lilás színű törzsek 

esetében). MacConkey táptalajon több törzs is igen lassan nő, valószínűleg a táptalaj epesó 

tartalma miatt. A telepek is csak hosszabb idő után változnak pirosra, néha több mint egy 

hét inkubálás után. A világítás sötétszobában könnyen megfigyelhető, de itt is általában 

mennyiségi a különbség, több szekunder változat is világít. Mivel a törzsek világításának 

intenzitása törzsenként is igen eltérő csak arra van lehetőség, hogy a két változat világítását 

összehasonlítsuk, de egy adott törzsről ez alapján nem tudjuk egyértelműen megállapítani, 

hogy primer vagy szekunder változat. Az enzim termelés vizsgálatakor talán a lipolízissel 
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voltak legjobbak a tapasztalataim. A legtöbb párosnál a szekunder sokkal gyengébb 

reakciót kaptunk, mint a primernél, azonba ez a tulajdonság sem bizonyult minőségi 

különbségnek. A tojás agarral nem voltak jók a tapasztalataim. Ezen a táptalajon három 

enzim a lecitináz, lipáz és proteáz termlését is vizsgálni lehet. Lecitináz hatására a telepek 

körül  csapadék alakul ki, a lipáz hatására olajos gyöngyök, foltok (olaj a vizen) jelennek 

meg a táptalajon, a proteáz termelést pedig feltisztulás jelzi. A csapadék megfigyelése nem 

mindig egyértelmű, hiszen a táptalaj is kissé zavaros. 

A proteáz termelést Frazier módszerével (Frazier, 1926) mutattam ki, zselatint tartalmazó 

táptalajon. A Biokémiai Tanszéken Marokházi Judit a Photorhabdusok által termelt 

proteázokat elsősorban zimográfiás módszerekkel vizsgálta. A vizsgált törzsek felében a 

szekunder nem termelt proteázt, a másik felében azonban termelt. A törzsek között igen 

nagy mennyiségi különbségeket tudtam kimutatni. A Frazier és zimográfiás módszerrel 

kapott eredmények alapján úgy tűnik a zselatin táptalaj elsősorban a PrtA nevű proteáz 

kimutatására alkalmas. 

A proteázok rovar fertőzésben játszott szerepét is vizsgáltuk. Különböző mennyiségű 

proteázt termelő Photorhabdus törzsekkel fertőztünk Galleria mellonella lárvákat és 

megvizsgáltuk a halál időpontját. A proteáz termelés és a patogenitás között nem találtunk 

összefüggést. A legpatogénebb (Hm/2) nem termelt proteázokat. A szekunder törzsek 

általában patogénebbek voltak a primer változatoknál. A Galleria fertőzéses kísérletek 

alapján úgy tűnik, hogy a proteázoknak nincs közvetlen szerepük a fertőzésben.  

Az antibiotikum termelésben szintén kimutatható a változás primer és szekunder telepek 

között, azonban fontos, hogy milyen tesztelő organizmust választunk. A leginkább elterjedt 

két baktérium közül én a Micrococcus luteus esetében kaptam jelentősebb eltéréseket a 

változatok között. Azonban azok a törzsek amik nem gátolták a Micrococcus luteus 

növekedését gátolhatták a Bacillus subtilis növekedését. Sok törzs esetében a szekunder 

változat is termel antibiotikumot. 

5. 5 Az antibiotikum mutánsok 
 

Elkezdtük az antibiotikum termelés genetikai vizsgálatát is, transzpozon mutagenezissel. A 

mutagenezishez több okból a Photorhabdus temperata subsp. temperata K122 törzsét 

választottuk. E törzset sikerrel használták genetikai munkákhoz más laboratóriumokban, 

ezért természetesen az irodalomban is sok adatot találhatunk e törzsről. Az előzetes 

vizsgálatokból úgy tűnt e baktérium közepes szinten, széles spektrumú antibiotikumot 
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termel. Hátránya e választásnak, hogy genomja még nincs megszekvenálva. (Eddig 

egyetlen Photorhabdus faj, teljes genom szekvenálása történt meg, a Photorhabdus 

luminescens TTO1 törzsé.) A mutagenezishez a pLOF-Km vektort használtam, amelyet 

korábban Völgyi Antónia (2000) és mások (Williams és mtsai, 2005; Bennett és Clarke, 

20005; Joyce és Clarke, 2003) is sikerrel alkalmaztak entomopatogén baktérium 

vizsgálatokban. 

Mutagenezissel körülbelül kilencezer mutánst állítottam elő, amelyek antibiotikum 

termelését Bacillus subtilisszel vizsgáltam meg. A szűrések után 19 antibiotikumot nem 

vagy csökkent mértékben termelő mutánst választottam ki részletesebb analízishez. 

Megvizsgáltam, hogy mutánsaim fázis váltás következtében nem termelnek 

antibiotikumot. Találtam olyan mutánst, amely szekunder, illetve intermedier fenotípusú 

volt. 

  

Eddig négy mutánsom esetében azonosítottuk az inszerció helyét. Két mutáns esetében úgy 

tűnik karbapenem génben történt a mutáció. Az A37 mutánsom esetében a cpmA-H 

géncsoport végén következhetett be az inszerció, de a pontos helyet még nem határoztuk 

meg. A cpmG a karbapenem rezisztencia kialakításában fontos, a cpmH funkciója még 

nem ismert. 

Az A12 jelű mutánsom esetében a mutáció a cpmI ORF-ban történt. A cpm operon utolsó 

három génje cpmFGH a genom egy másik részén még egy kópiában megismétlődik 

cpmIJK. Az ismétlődés jelentőségét még nem ismerjük. A cpmI a cpmF génnel mutat 

nagyfokú hasonlóságot, amely a karbapenem rezisztencia kialakításában vesz részt. Az 

A12 mutáns ugyanakkor szekunder fenotípusú volt. Fontos további vizsgálatok (először 

komplementáció) elvégzése e mutáns esetében. 

 

Az A22 jelű mutánsom esetében az inszerció a plu2742 jelű ORF-ban következett be. Ez 

az ORF valószínűleg egy transzportert kódol, amely hasonlít az ABC transzporterekhez. 

Feltételezzük, hogy ez a transzporter az antibiotikumok transzportjában vesz részt. A 

plu2742 ORF közelében található a nlpB-dapA lókusz, amelynek szerepe lehet például 

hemolizin termelésében. E mutánsomnál nem tapasztaltam hemolízist véres agaron, de 

egyébként primer fenotípusó volt. E mutáns esetében is további vizsgálatok elvégzése 

indokolt. 
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Az A8 mutánsomban a pssR génben találuk meg az inszerciót. Ez a gén egy LysR típusú 

regulátor fehérjét kódol, amelynek mutűciója egy foszfatidilszerin szintáz (pssA gén) 

túltermelését okozza E. coli-ban. Mások (Ko és Park, 2000) azonban kimutatták, hogy a 

pssR, illetve a szomszédos yifA ORF-ekről egyetlen fehérje keletkezhet. A kutatók ezt a 

gént hdfR-nek neveztékel, mivel ez egy hns-függő flhDC regulátort kódolhat. Véleményem 

szerint a Photorhabdus luminescensben pssR-ként annotált gén is inkább hdfR, mivel ez az 

ORF egy 278 aminosav hosszó proteint kódol, az eredeti pssR pedig csupán 133 aminosav 

hosszú proteint. 

Az flhDC operonról tudott, hogy szabályozza a flagellum génjeit és néhány más a fázis 

váltás során is változó tulajdonságot (pl.: lipolízis, hemolizin) Xenorhabdusban. Azonban 

az flhD inaktiválásakor nem változott az antibiotikum termelés (Givaudan and Lanois, 

2000). Az A8 esetében csökkent a lipolízis és nem tapasztaltam hemolízist, de nem volt 

egyértelműen szekunder fenotípusú.  

 

Antibiotikum termelést hasonló módszerekkel vizsgálta Williams és munkatársai (2005). 

Ők Photorhabdus luminescens TT01 mutagenizését végezték el. A legfontosabb különbség 

munkánk között, hogy míg én egy, ők négy nap inkubálás után tesztelték a mutáns 

parkjukat antibiotikum termelésre. Az általam érintettnek talált karbapenemek a 

logaritmikus fázisban termelődnek. Az eltérő eredmények is jelzik, hogy a 

Photorhabdusok több antibiotikumot termelnek, amelyek biológiai funkciója, spektruma 

eltérő lehet.  
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Összefoglalás 

 
 

Disszertációm célkitűzése az entomopathogén nematoda szimbionta baktériumok egy 

csoportjának taxonómiai azonosítása és antibiotikum termelésének vizsgálata volt. 

 

Steinernema scapterisci, S. bicornutum, S. rarum és S. serratum fajok szimbiontáiról 16S 

rRNS gén szekvenciája, riboprint analízis és fenotípusos vizsgálatok alapján bizonyítottam, 

hogy új fajokat képviselnek. A fajokat Xenorhabdus innexneki, X. budapestensisnek, X. 

szentirmaiinak és X. ehlersiinek neveztük el. 

Megerősítettem, szintén 16S rDNS szekvenciák alapján, hogy a S. kraussei, S. affinis, S. 

bibionis és S. intermedium szimbionta baktériumai a X. bovienii fajhoz, míg a S. glaseri és 

S. cubanum szimbiontái a X. poinarii fajhoz tartoznak. 

 

Transzpozon mutagenezissel 9000 mutánst hoztam létre, Photorhabdus temperata subsp. 

temperata K122 törzséből. Minden mutánsom antibiotikum termelő képességét 

megvizsgáltam. Három esetben megállapítottuk a transzpozon inszerció helyét. Egy 

feltételezett LysR típusú regulátor fehérje génjében, egy ABC transzporter fehérje 

homológ génjében és egy karbapenem antibiotikum szintézisében szerepet játszó génben 

találtuk megy az inszerciót. E munka további kísérleteket igényel. 

 

20 Photorhabdus törzs primer és szekunder variánsait jellemeztem. Az eredmények alapján 

úgy tűnik, azon tulajdonságok esetében, amelyek mérhetőek (mint például az antibiotikum 

és proteáz termelés, illetve a lumineszcencia), a variációk között nem minőségi (+/-), 

inkább mennyiségi különség tehető. 
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Summary 
 

 

The main goals of this study were  the taxonomic identification of entomopathogenic 

bacteria isolets and analysis of there antibiotic production. 

 

I confirmed that symbionts of  Steinernema scapterisci, S. bicornutum, S. rarum and S. 

serratum  represent novel species on the basis of 16S rRNA gene sequences and riboprint 

patterns, as well as by physiological and metabolic properties. They were named: 

Xenorhabdus innexi, X. budapestensis, X. szentirmaii, X. ehlersii respectively. 

I proved that the symbiont of S. kraussei, S. affinis, S. bibionis and S. intermedium belong 

to the X. bovienii, symbiont of S. glaseri and S. cubanum are strains of X. poinarii, on the 

basis of the 16SrDNA sequences. 

 

I have established a mutant library consist of 9000 transposon induced mutants of 

Photorhabdus temperata subsp. temperata K122 strain. I characterised every mutant for 

antibiotics production. We have identified the location of the insertion in three cases, with 

the help of Heidi Goodrich-Blair. The transposon was insterted in a gene of a LysR-type  

transcriptional regulator, a gene of an ABC transporter-like protein and a gene playing role 

in carbapenem production. I would like to contimue and explore this analysis in the future. 

 

I characterised the primary and secondary variants of 20 Photorhabdus stranis 

phenotypically. I found for the character that can be quantified (such as antibiotic and 

protease production, luminescence), the difference between variation is quantitative, not 

presence or absence (qualitative). 
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és alkalmazási lehetöségeik vizsgálatában vettek részt, mindenekelött Szentirmai Attila és 

Sztaricskai Ferenc professzoroknak; Hevesi Máriának, Pekár Szilviának, Földes Lajosnak 

és Kormány Arankának. 

 

Nem utolsó sorban családomnak tartozom hálával, támogatásukért és nélkülözhetetlen 

szeretetükért. 
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