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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 hívja segítségül, ide tartoznak a rovarpatogén nematodák és 

baktériumok is.  

 

Témavezetőm laboratóriumának fő kutatási területe 15 éven át az entomopatogén nematoda � 

baktérium komplex analízise volt. E 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. A 

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

baktériumok. A nematoda fejlődési alakjai közül egyedül a dauer lárva található meg a 

talajban, ez képes megkeresni, megtalálni a rovart, illetve bejutni a rovarba. A fertőzést 

követően a dauerlárva megvedlik, eközben szabadon engedi a rovarpatogén baktérium 

szimbiontáját. A baktérium elszaporodik, miközben toxinokat illetve más patogenitási 

faktorokat termelve elpusztítja a rovart. A baktérium a rovar szöveteit a nematoda számára 

fogyaszthatóvá változtatja exoenzimei (lipázai, proteázai) segítségével. Maga a baktérium is 

tápanyagul szolgál a nematodák részére, miközben a baktériumok által termelt antibiotikumok 

fenntartják a monoxénikus kapcsolatot, megvédve a rovartetemet egyéb mikroorganizmusok 

fertőzésétől. Néhány generációnyi szaporodás után a rovarban a túlnépesedés és a tápanyagok 

fogyásának hatására újra megjelennek a fertőzőképes dauer lárvák, amelyek felveszik, 

visszatartják a baktérium szimbiontáikat, majd elhagyják a rovar tetemét, hogy új gazdát 

keressenek.  

 

Témavezetőm kutatási területébe tartozott a rovarpatogén baktériumok és nematodák 

heterogenitásának és taxonómiájának vizsgálata. Laboratóriumunkban korábban Szállás 

Emília a Photorhabdus nemzetség filogenetikai analízisét végezte el Erko Stackebrandt 

professzor úr segítségével (Szállás és mtsai, 1997). 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).  E két kolleganőm munkáját Dr. Buzás Zsuzsanna segítette.  

 

A baktérium és nematoda között kialakult szimbiózisról még igen kevesett tudunk. Többen 

vizsgálták a szimbiózis partnerspecificitását és kísérletek folytak olyan gének azonosítására 

amelyek befolyásolják a szimbiózist, azonban egységes kép nem alakult még ki. Néhány 

kutatóban felmerült, hogy e szimbiózis a kospeciáció szép példája lehet, de ezt a hipotézist 

még nem támasztották alá megfelelően. A szimbiotikus partner specificitás kérdéseivel többen 

(Oravecz Orsolya, Böszörményi Erzsébet, Ghazala Furgani és jómagam) foglalkoztunk. 

 

Xenorhabdus és Photorhabdus fajokból több, igen különböző antimikrobiális hatással 

rendelkező anyagot izoláltak. Az antibiotikus hatású anyagok egy része széles spektrumú, 

amelyek mind Gram negatív, mind Gram pozitív baktériumok, mind gombák ellen hatásosak.  

 

A baktériumoknak két változata ismert, a primer illetve a szekunder változat. Általában 

elterjedt nézet, hogy szimbiózis létesítésére csak a primer változat alkalmas; ez a változat 

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

átalakulás egyirányú, e folyamatra az elterjedt elnevezés a fázis váltás. A fázis váltás 

szabályozásáról is igen keveset tudunk, de valószínűnek tűnik, hogy eltérő a Photorhabdus és 

Xenorhabdus fajok esetében. Laboratóriumunkból korábban Völgyi Antónia vizsgálta egy 

Xenorhabdus nematophila törzs fázisváltását Steven Forst professzor (University of Madison, 

Milwaukee, USA) társ-témavezetésével (Völgyi és mtsai,1998, 2000). 

 

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 legígéretesebb törzseket. 

Az általunk izolált Xenorhabdus törzsek taxonómiai azonosítása, fajokba sorolása munkám 

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

meghatározni, majd a törzseket polifázikus vizsgálatnak alávetni. Feltételeztük, hogy 

izolátumaink egy része új fajba, fajokba lesznek sorolhatóak.  



 

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. 

 
 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A munkám során felhasznált Photorhabdus és Xenorhabdus törzsek jelentős részét laborunk 

dolgozói izolálták nematoda lárvákból. A baktérium izolálást Lucskai Attila (1999) módszere 

alapján végeztük. 

 

A Xenorhabdus izolátumok azonosítása során DNS izolálás, PCR, szekvenálás, automata 

ribotipizálás, kereskedelmi gyors teszteket (API, BIOLOG) és klasszikus biokémiai teszteket 

(Smibert és Krieg, 1994) alkalmasztam.  

 

A fázis váltás jellemzésekor elsősorban a korábban leírt (Boemare és mtsai, 1997) 

bakteriológiai módszereket alkalmaztam. 

 

Photorhabdus temperata subsp. temperata K122 törzsének mutageneziséhez a korábban 

Xenorhabdus és Photorhabdus törzseknél is sikerrel alkalmazott (Völgyi Antónia, 2000, 

Williams és mtsai, 2005; Bennett és Clarke, 2005; Joyce és Clarke, 2003) pLOF-Km vektort 

alkalmaztam. A mutánsokat a fázis váltás jellemzésekor is felhasznált módszerekkel 

jellemeztem. 

 

 



 

EREDMÉNYEIM 

 

1. 8 törzs teljes, 3 másik törzs részleges 16S rDNS szekvenciáját határoztam meg és 

hasonlítottam össze a leírt Xenorhabdus fajok típustörzseinek szekvenciáival. Az 

adatok alapján 7 törzset a már ismert Xenorhabdus fajokba sorolhattam, négy törzsem 

azonban új fajnak tűnt. 

 

2. Megerősítettem, hogy a S. kraussei, S. affinis, S. bibionis és S. intermedium törzsek 

szimbiontái a X. bovienni fajt alkotják.  Alátámasztottam, hogy az S. cubanum 

szimbiontája az S. glaseri szimbiontákhoz (mint a nemrégiben azonosított KMD15 

törzs is, Lucskai Attila) hasonlóan az X. poinarii fajhoz tartoznak. 

 

3. Négy izolátumom (a S. scapterisci, S. bicornutum, S. rarum és S. serratum fajok 

szimbiontái) a 16S rDNS szekvencia alapján nem volt azonosítható egyetlen 

Xenorhabdus fajjal sem. E törzseket további vizsgálatoknak (riboprint analízis, 

biokémiai tesztek, telep, sejt morfológia, stb.) vetettem alá. Az újabb vizsgálatok is 

megerősítették, hogy e izolátumok nem tartoznak az ismert Xenorhabdus fajokhoz.  

Eredményeim alapján négy új faj létrehozására tettem javaslatot: X. budapestensis, X. 

ehlersii, X. innexi és X. szentirmaii néven. Az új fajok az elismert fajok listájában is 

megjelentek (Validation List no. 104, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2005. 55 : 1395-

1397.). Taxonómiai munkám társ-témavezetője Erko Stackebrandt professzor úr volt 

(DSMZ, Braunschweig, Németország). 

 

4. Megvizsgáltuk témavezetőm entomopatogén baktérium törzsgyűjteményének (102 

Xenorhabdus és Photorhabdus törzs) antibiotikum termelését és a további 

vizsgálatokhoz kiválasztottuk a legígéretesebb törzseket. Négy új fajom közül három 

(X. budapestensis, X. szentirmaii, X. innexi) reprodukálhatóan nagyobb mennyiségű 

antibiotikumot termelt, mint más törzseink.  

 

5. Az antibiotikum termelés genetikai hátterének vizsgálatára létrehoztam 9000 

transzpozon mutánst P. temperata subsp. temperata K122 törzséből. Az összes mutáns 

antibiotikum termelő képességét megvizsgáltam. A szűrés során 19 antibiotikumot 

nem vagy csökkent mértékben termelő mutánst azonosítottam. E törzsek antibiotikum 



termelését más mikroorganizmusokon is teszteltem és egyéb fázis váltás 

tulajdonságaikat is megvizsgáltam. Három mutánsom esetében a mutáció helyét Heidi 

Goodrich-Blair (University of Wisconsin, Madison, USA) laboratóriumában Carolyne 

Lipke határozta meg. Egyik mutánsom esetében az inszerció egy LysR típusú 

regulátor fehérje génjében, egy másik esetben egy ABC transzporter génjében, a 

harmadik mutánsnál pedig egy karbapenem antibiotikum termelésében szerepet játszó 

génben történt. 

 

6. 20 Photorhabdus törzsünk fázis váltását vizsgáltam festékkötés, pigment termelés, 

biolumineszcencia, mozgóképesség, hemolízis, exoenzim (proteáz, lecitináz,lipáz) és 

antibiotikum termelés szempontjából. A Photorhabdus törzsek fázis váltásának 

vizsgálatát a laboratóriumnkban többen végeztük. Böszörményi Erzsébet 

gnotobiológiai  vizsgálatokat végzett, vagyis összehasonlította a nematodák 

növekedsét a baktérium primer és szekunder változatain, Völgyi Antónia a külső 

membrán fehérje mintázatokat, Janette Stenroos-Ek a intracelluláris fehérjekristály 

termelést hasonlította össze. Megállapítottuk, hogy a nematodák egyedül a primer 

változaton képesek fejlődni, illetve bélcsatornájukban visszatartani. Az exoenzim, 

antibiotikum termelés, motilitás viszont a korábbi leírásokkal ellentétben nem 

bizonyultak primer specifikusnak. Általában megállapítható volt, hogy azon 

tulajdonságok esetében, amelyek mérhetőek, inkább mennyiségi, mintsem minőségi 

különbség tapasztalható a változatok között. 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEIM 

 

Disszertációm célkitűzése az entomopatogén nematoda-szimbionta baktériumok egy 

csoportjának taxonómiai azonosítás és az antibiotikum termelésének vizsgálata volt. 

 

Taxonómiai vizsgálataim eredményeként négy különböző Steinernema faj szimbiontáját négy 

új baktérium fajként írtam le. Vizsgálataim lehetővé tették, hogy megvizsgáljam a kospeiációs 

elméletet is. Eredményeim egy része (az új fajok leírása) támogatta a hipotézist, más része (X. 

poinariihoz tartozó különböző Steinernema fajokból izolált törzsek vizsgálata) azonban nem. 

 



Az antibiotikum termelés vizsgálatának első lépése a rendelkezésemre álló törzsek 

screenelése, a legjobb törzsek kiválasztása volt. A törzseket ezután a Szent István Egyetem 

Kertészettudományi Karára, Hevesi Mária laboratóriumába küldtük, ahol az almafélék 

tűzelhalását okozó Erwinia amylovora ellen tesztelték sikerrel őket. A X. budapestensis 

típustörzsével kiemelkedően jó eredményeket értek el. E törzs fermentálását Debrecenben, 

Szentirmai Attilá végezte el, a hatóanyag izolálását és meghatározását Sztaricskai Ferenc 

kezdte el.  

 

A genetikai vizsgálataim alapján egy ABC transzporter és egy szabályozó fehérje 

antibiotikum termelésben játszott szerepét szeretnénk tovább vizsgálni.  Emellett igazoltam 

egy munkám elkezdése után leírt operon, a cpm jelentősségét is a korai antibiotikum 

termelésben. Remélem a közeljövőben többi mutánsom analízise is befejeződhet. 

 

A fázisváltás összefügg az antibiotikum termeléssel, hiszen csak a primer variánsra jellemző 

tulajdonságnak tartották. A fázisváltással kapcsolatban, mint azt egyik jeles kutató (Richard 

ffrench Constant) megjegyezte több a legenda, mint a tudományos tény, ezért is vállalkoztam 

arra, hogy a rendelkezésemre álló törzsek esetében a primer és szekunder variánsokat 

részletesen jellemezzem. Röviden összefoglalva eredményeimet a fázis váltás során vizsgált 

tulajdonságok többsége (például: proteáz és antibiotikum termelés) nem minőségi, hanem 

mennyiségi eltérést mutat a variánsok között. Több korábban leírt módszer nem vagy csak 

megszorításokkal alkalmazható a Photorhabdus törzsek esetében.  
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