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2. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

2D-gélelektroforézis – két-dimenziós gélelektroforézis 

A – adenilációs domén 

ACP – acil-karrier protein, tiolációs domén 

antiSMASH – Antibiotics & Secondary Metabolite Analysis Shell 

AT – aciltranszferáz domén 

ATP – adenozin-5'-trifoszfát 

C – kondenzációs domén 

CHAPS – 3-[(3-kolamidopropil)-dimetilammónia]-1-propánszulfonát 

CoA – koenzimA 

COG – Clusters of Orthologous Groups of proteins 

Cy – ciklizációs domén 

DEPC – dietil-pirokarbonát 

DH – dehidratáz domén 

DTT – ditiotreitol 

E – epimerizációs domén 

EDTA – etilén-diamin-tetraecetsav 

EEA – European Enviroment Agency 

ER – enoil-reduktáz domén 

HTH – helix-turn-helix 

IEF – izoelektromos fókuszálás 

IMG-ER – Integrated Microbial Genomes Database Expert Review 

LB – Luria-Bertani 

KR – ketoreduktáz domén 

KS – ketoszintáz domén 

M – metilációs domén 

MF – főfermentációs tápközeg (main-fermentation) 

MALDI-TOF/TOF MS – Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass 

Spectrometry 

MAPSI – Management and Analysis for Polyketide Synthase type I 

MEME – Multiple Em for Motif Elicitation 

MRSA – methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus 

MW – molecular weight / molekulatömeg 
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NAD+– nikotinamid-adenin-dinukleotid 

NADP+– nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát 

NCBI – National Center for Biotechnology Information 

NRPS – nem-riboszomális peptid szintáz 

PCP – peptidtartó protein, tiolációs domén 

PF – előfermentációs tápközeg (pre-fermentation) 

PKS – poliketid - szintáz 

PMFS – fenil-metil szulfonil fluorid 

RAST – Rapid Annotation using Subsystem Technology 

RPKM – (illesztett leolvasások száma/a transzkript kilobázisban mért hossza)/a leolvasások 

teljes száma millióban kifejezve 

SBSPKS – Structure Based Sequence Analysis of Polyketide Synthases 

SDS – nátrium-dodecil-szulfát 

SDS-PAGE – nátrium-dodecil-szulfát - poliakrilamid gélelektroforézis 

SMART – Simple Modular Architecture Research Tool 

TA – toxin-antitoxin rendszer 

TCA – triklór-ecetsav 

Te – tioészteráz domén 

TEMED – tetrametil-etilén-diamin 

WHO – World Health Organization  
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3. BEVEZETÉS 

A betegségek leküzdése iránti vágy egyidős az emberiséggel. Az antibiotikumokat azért is tartják 

a 20. század egyik legnagyobb felfedezésének, mert milliók életét mentették meg egykoron 

halálos kimenetelű betegségektől. Napjainkban mégis a túlzott mértékű, vagy indokolatlan 

antibiotikum használat következtében a kórokozók elleni küzdelemben alkalmazott terápiák 

egyre hatástalanabbá válnak. Ennek egyik fő oka, hogy a folyamatosan bővülő antimikrobiális 

szerekkel szemben multirezisztens baktériumtörzsek alakulnak ki. Az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség (EEA) 2008-2011 időszakról szóló jelentése a 32 tagország egyharmadában a 

harmadik generációs cefalosporinokkal, a fluoroquinolonokkal és az aminoglycosidokkal 

szemben is rezisztens Klebsiella pneumoniae és Escherichia coli törzsek szignifikáns 

emelkedéséről számolt be. Emellett a methicillin-rezisztens Staphyloccocus aureus (MRSA) 

törzsek száma sem csökken oly mértékben, mint azt korábban prognosztizálták.  

Az EEA 2014. évben kiadott beszámolója szerint Európában az antibiotikum-rezisztens 

baktériumok évente közel 20.000 ember halálát okozzák, annak ellenére, hogy az ilyen 

megbetegedésekben szenvedők egészségügyi ellátása több mint 1,5 milliárd eurót emészt fel. 

Történik mindez annak dacára, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már a 2001. évi 

jelentésében az emberiséget fenyegető három legnagyobb veszélyforrás közé sorolta a 

multirezisztens kórokozók okozta megbetegedések, járvány(ok) kialakulásának kockázatát. A 

probléma súlyosságát még tovább tetőzi, hogy az utóbbi években a nagy gyógyszervállalatok 

antibiotikum fejlesztő programjaikat a magas költségek és sokszor bizonytalan kimenetel miatt 

visszavonták. Ez a tendencia – ha nem sikerül megállítani – odáig vezethet, hogy a jövőben a 

legáltalánosabb fertőző megbetegedésekre sem lesz hatékony gyógyszer, sőt mi több a modern 

gyógyászat számos vívmányának (pl. transzplantáció, immunszuppreszív kemoterápia) 

használatát is veszély fenyegeti. A probléma tehát akut, megoldása a társadalom széleskörű 

együttműködését követeli meg. 

A megoldáson dolgozó kutatók elsődleges feladatként többek között az új, vagy újszerű 

antibiotikumok izolálását; a biológiailag aktív metabolitok termelődési folyamatainak 

tanulmányozását, illetve a meglévő antibiotikumok hatékonyságának költségkímélő növelését 

célozzák meg. Ezen kihívásokra reagálva, jelen disszertációban a rendszerszemléletű „omik” 

vizsgáló módszerek nyújtotta lehetőségeket mutatom be. A munka alapjául a PTE TTK Általános 

és Környezeti Mikrobiológiai Tanszék és a PannonPharma Kft. közös kutatási programja 

szolgált, melynek során a Saccharomonospora azurea SZMC 14600 baktérium által termelt 

úgynevezett „szekunder” metabolitok termelésének molekuláris jellemzése volt a cél. 
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4. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

4.1. Másodlagos anyagcserefolyamatok és szabályozásuk 

A mikroorganizmusok életfolyamataik fenntartásához és a sejt építőköveinek bioszintéziséhez 

folyamatos energia és tápanyagellátást igényelnek. Mindazon köztiterméket vagy végterméket, 

mely a sejtek energiatermeléséhez vagy növekedéséhez nélkülözhetetlen elsődleges (primer) 

anyagcsereterméknek nevezzük. Az ezen felül termelődő vegyületek már a másodlagos 

(szekunder) anyagcseretermékek kategóriába tartoznak. Ezek egy részénél már sikerült a 

funkcionális azonosítás, míg sok esetben a termelődött vegyület élettani szerepének kimutatása 

még megoldásra vár. Elnevezésük egy német növény fiziológus, Bu’ Lock nevéhez köthető, aki 

az öregedő tenyészet által termelt anyagok megjelölésére alkalmazta. Képződésük jellemezően a 

növekedési fázis (trofofázis) végső szakaszától a stacioner fázis (idiofázis) első szakaszáig tart, 

amikor is a kedvezőtlenebbé váló körülmények az addig jól szabályozott rendszerben változást 

idéznek elő. A tápanyagok egy részének elfogyása után a sejtosztódás sebessége csökken, illetve 

sok esetben megindul a spóraképződés (1, 2). 

A primer és szekunder metabolizmus folyamatai kapcsolódnak egymáshoz (4.1-1. ábra). Ezt 

mi sem bizonyítja jobban, minthogy az elsődleges anyagcsere folyamatok - kiváltképpen a 

szénhidrát-anyagcsere - számos intermediere szolgál a másodlagos anyagcsere folyamatok 

prekurzoraként: úgymint az acetil-koenzimA; a glükóz-6-foszfát; a glicerinaldehid-3-foszfát, az 

α-ketoglutarát vagy az oxálecetsav. A primer metabolizmus során a szerves szubsztrátok 

lebontásából származó ATP a metabolitok bioszintéziséhez szükséges hajtóerőt biztosítja, míg a 

NADH és NADPH elektrondonorként szolgál (3). 

 

4.1-1. ábra. A primer és szekunder metabolizmus összekapcsolódásának 

sematikus ábrája (3). 
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A mikroorganizmusok termelte szekunder metabolitok viszonylag alacsony, <3000 Da 

molekulatömegű, kémiai szerkezetüket tekintve rendkívüli variabilitással jellemezhető anyagok. 

Képviselőik között antibiotikumok, pigmentek, feromonok, toxinok, enzim inhibítorok, 

immunmodulátor ágensek, receptor antagonisták, peszticidek és antitumor ágensek is találhatóak. 

Mivel szintézisük akkor indul meg, amikor a tápanyagforrások már fogytán vannak, természetes 

szerepük legvalószínűbb magyarázata, hogy termelésükkel - magukat védve - versenytársaikat 

kiszorítják az adott élőhelyről. Mégis, amennyiben a termelt metabolit a fennmaradásért való 

küzdelemben valamilyen előnyt biztosít, az a tulajdonság „stabil rögzülését” és a termelő-variáns 

gyors elterjedését okozhatja (4, 5).  

Termelődésüket azonban számos tényező befolyásolhatja: abiotikus (pH, tápanyagellátottság, 

hőmérséklet) és biotikus faktorok (tenyészet kora) egyárant meghatározó szerepet játszhatnak (6). 

Jellemzően, amikor a mikroorganizmusok növekedési üteme egy bizonyos kritkus érték alá 

csökken, a jelentkező tápanyaghiány különböző irányú differenciációs folyamatokat indukál (pl. 

endospóraképzés; konídiumképzés). A termelődő szekunder metabolitok pedig ezen 

differenciációs folyamatok effektor molekuláiként szolgálnak (2).  

A szekunder metabolit szintézisre talán legnagyobb hatással a rendelkezésre álló szénforrás 

bír. Kísérleti tapasztalatok bizonyították, hogy fermentációs körülmények között 

poliszaccharidok és oligoszaccharidok jelenlétében az antibiotikumtermelés lényegesen nagyobb, 

mint glükóz felhasználás esetében. Sőt mi több, a glükóz represszáló hatása ismeretes a 

Streptomyces venezuelae chloramphenicol, a Saccharopolyspora erythrea erythromycin valamint 

a Streptomyces griseus streptomycin szintézisek folyamataiban. Valamennyi esetben elmondható, 

hogy glükóz és más nehezebben hasznosítható szénforrás egyidejű adagolása a tápközegbe, 

rendszerint a glükóz mihamarabbi felhasználását és az antibiotikum szintézis hiányát 

eredményezi. Azonban a glükóz, mint szénforrás kimerülését követően a másodlagos 

szénforrások hasznosítására is sor kerül miközben az antibiotikumok termelése is megindul (7). 

Mindezidáig csupán néhány tanulmány foglalkozott a nitrogénanyagcsere antibiotikum 

bioszintézist befolyásoló hatásával, azonban számos tanulmány az ammónia és más könnyen 

hozzáférhető nitrogén források jelentőségét tárgyalja. Erythromycin termelés esetében, amíg a 

mikroorganizmus számára elegendő szén-forrás áll rendelkezésre az antibiotikum bioszintézise 

zavartalanul folyik. Ha viszont további nitrogén-forrást (ammónium-klorid, glicin vagy 

szójaliszt) adunk a tápközeghez, az az erythromycin szintézis gátlását eredményezi. Az ammónia 
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és más könnyen hozzáférhető nitrogén-források represszálják a más nitrogén források 

hasznosításáért felelős enzimeket, úgymint nitrit-, nitrát-reduktáz; nikotinamid-adenin-

dinukleotid-függő glutamát dehidrogenáz, ornitin, transzamináz, extracelluláris proteáz, 

acetamidáz, treonin dehidratáz. Ezen felül befolyásolják a purin degradációval kapcsolatos 

enzimek, valamint az urea és a glutamát transzport folyamatait (8). A Streptomyces törzsek 

nitrogén-szegény környezetben történő antibiotikum fermentációs vizsgálatai kiemelt szerepet 

tulajdonítanak a riboszomához kapcsolódó magasan foszforilált guanozin nukleotid (ppGpp) 

szintáznak (RelA), amely ilyen körülmények között nélkülözhetetlen a Streptomyces coelicolor 

A3(2) actinorhodin és a Streptomyces clavuligerus cephamycin C termeléséhez (9). 

Az antibiotikum termelés megkezdésének egyik fontos szignálja a tápközeg szervetlen foszfát 

tartalmának kimerülése, mely egyúttal a mikrooganizmusok növekedését korlátozó jelként is 

szolgál. A S. griseus a candicidin szintézis megindulása előtt 2 órával teljes mértékben kimeríti a 

tápközeg szervetlen foszfát tartalmát. Azonban ha az idiofázis idején extracelluláris foszfát akár 

csak kis koncentrációban (10 mM) is jelen van, az a sejtek további növekedését és a candicidin 

szintézis represszióját eredményezi. Hasonló jelenséget tapasztaltak S. aureofaciens tetracyclin és 

Amycolatopsis orientalis vancomycin termelés vizsgálatai során (8).  

A különböző kedvezőtlen környezeti hatásokhoz - beleértve a tápanyagforrások változásához, 

vagy kimerüléséhez - való alkalmazkodásban fontos szerep jut a szabadon élő baktériumokban 

széleskörűen megtalálható, kromoszómálisan  vagy plazmidon kódolt toxin-antitoxin (TA) 

rendszereknek (10). Ezek a prokariotákra jellemző, alapvetően kétkomponensű rendszerek egy 

stabil toxin proteinből és a hozzá kapcsolódó, azt semlegesítő instabil antitoxinból épülnek fel. 

Az antitoxin biokémiai természete alapján három fő típusra különíthető el (11). Az I. típusnál az 

antitoxin nem-kódoló kis RNS, ami képes hibridizálni a toxin mRNS-sel. A kialakult komplex 

nem tud a riboszómához kapcsolódni vagy az RN-áz III hasítás áldozata lesz megakadályozva a 

toxin fehérje transzlációját. A II. típus esetében az antitoxin egy kisméretű, instabil, proteázos 

emésztésre érzékeny fehérje, mely fehérje-fehérje interakció révén képes kapcsolódni a toxinhoz, 

vagy, mint DNS kötő fehérje a promóter régióhoz kötődve blokkolja a TA operont. A toxin 

fehérje ebben a típusban leggyakrabban endonukleáz aktivitásán keresztül fejti ki hatását, de 

célpontja lehet a DNS giráz vagy az elongációs faktorok is. A III. típusnál az antitoxin egy RNS, 

ami közvetlenül kapcsolódik a toxin fehérjéhez így hatástalanítva azt.  
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A TA rendszerek biológiai funkciója a stressz rezisztencia kialakítása mellett kiterjed többek 

között az antibiotikummal szembeni ellenálló képesség, a bakteriofágok elleni védekezés, a 

biofilm képzés, vagy a programozott sejthalál folyamatainak szabályozására is (12). Ilyen 

körülmények között az egyes típusokra jellemző módon az antitoxin mennyisége jelentős 

mértékben csökken, ami a szabad toxin mennyiség növekedésének hatására a transzláció gátlását, 

az anyagcsere intenzitásának csökkenését eredményezi, elősegítve a kedvezőtlen 

körülményekhez való gyorsabb alkalmazkodást.  

A szekunder metabolit szintéziséért felelős genetikai információ kromoszómálisan, illetve 

extrakromoszómálisan is kódolt lehet. A másodlagos anyagcseretermék struktúrgénjei a 

genomban többnyire klaszterekbe szerveződnek, melyek magukba foglalják a 

metabolitbioszintézis időzítését és az egyes gének expressziós megnyilvánlásának szintjét 

szabályozó specifikus szabályozó elemeket is. A reguláció azonban a sejtnövekedést befolyásoló 

általános szabályozó mechanizmusok, illetve az egyes szintézisútvonalak specifikus szabályozása 

(indukciós, katabolitrepressziós, és végtermék szabályozás) révén is megvalósulhat (9). 

A prokarióta transzkripcionális regulátorok szekvencia hasonlóságuk, strukturális és 

funkcionális sajátságaik szerint családokba csoportosíthatóak (4.1-1. táblázat). A legtöbb esetben 

a transzkripciós regulátorok olyan fehérjék, melyek két kitüntetett domént hordoznak: egy jel-

vevő domént és egy DNS-kötő domént. Míg más esetekben a transzkripciós apparátus beindítása 

egy két-komponensű rendszeren keresztül valósul meg. Az egyik fehérje általában egy membrán 

kapcsolt kináz, amely a megfelelő jel érzékelésekor foszforilálja a DNS-kötő fehérjét, amely ezt 

követően a célgén promóterén keresztül mediálja a transzkripciót (13). 

4.1-1. táblázat. Prokarióta transzkripcionális szabályozó családok (13). 

Család Hatás Funkció DBD motívum Pozíció 

LysR 
Aktivátor/ 

represszor 
Szén- és nitrogén- metabolizmus HTH N-terminális 

AraC/XylS Aktivátor Szén metabolizmus és stressz válasz HTH C-terminális 

TetR Represszor 
Antibiotikum bioszintézis, efflux 

pumpák, ozmotikus stressz, stb. 
HTH C-terminális 

LuxR Aktivátor Quorum sensing, stb. HTH C-terminális 

LacI Represszor Szénforrás hasznosítás HTH N-terminális 

ArsR Represszor Fém- rezisztencia HTH Központi 

AsnC 
Aktivátor/ 

represszor 
Aminosav bioszintézis HTH N-terminális 

MarR 
Aktivátor/ 

repressor 
Multi-antibiotikum rezisztencia HTH Központi 

NtrC Aktivátor 
Nitrogén asszimiláció, aromás 

aminosav szintézis, stb. 
HTH C-terminális 

GntR Represszor Általános szabályozó HTH N-terminális 
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A stacioner fázis időszakában a másodlagos anyagcserefolyamatok expressziójának 

beindításában elsősorban az úgynevezett útvonal-specifikus szabályozó gének játszanak kiemelt 

szerepet. Konstitutív expressziójuk az anyagcseretermék növekedési fázisban való korai 

megjelenését idézi elő, míg túlzott expressziós megnyilvánulásuk a metabolit jelentős mértékű 

termelésnövekedését eredményezi (14, 15).  

Az 4.1-1. táblázat foglalja össze a prokarióták körében ismert legjelentősebb transzkripcionális 

regulátor családokat. A másodlagos anyagcsere folyamatokkal kapcsolatosan genetikailag és 

biokémiailag az egyik legjobban jellemzett transzkripcionális fehérje család a TetR, amely nevét 

a tetracyclin antibiotikummal szembeni rezisztencia kialakításáért felelőssé tehető tet génről 

kapta. A TetR család tagjai a toxikus anyaggal szembeni tolerancia kialakítását elsősorban efflux 

pumpák és transzporterek szabályozása révén valósítják meg. Továbbá gyakran saját 

szintézisüket is szabályozzák és ezzel a feedback kontrollal biztosítják a transzkripcionális 

represszor fehérje koncentrációjának optimális szinten tartását. Ezen felül a sejtszintű 

mechanizmusok komplex szabályozási hálozatában kiemelt szerepet játszanak még a mindenkori 

homeosztázis fenntartásában (elsősőrban az aminosav-, nukleotid-, protohem bioszintézis 

szabályozásán keresztül), továbbá nélkülözhetetlen szerepük van az ozmoprotekció, a „quorum 

sensing”, a rezisztencia és virulencia, valamint a növekedési fázis-függő differenciációs 

folyamatok, úgymint sporuláció és antibiotikum szintézis folyamatainak regulációjában (13). 

4.2. Antibiotikumok és antibiotikum termelő szervezetek 

A szekunder metabolitok gyűjtőfogalom kémialag, funkcionálisan és biológiai aktivitásukat 

tekintve is rendkívül diverz anyagcseretermékeket foglal magába. Ipari és gazdasági szempontból 

talán az egyik legnagyobb jelentőséggel az antibiotikumok csoportja bír. Az antibiotikumok 

olyan mikroorganizmusok által termelt másodlagos anyagcseretermékek, melyek más 

mikoorganizmusok növekedését és szaporodását gátolják (16). 

Az első antibiotikum (penicillin) felfedezése óta a bioaktív szekunder metabolitok kutatása 

számos sikerekkel teli és borúlátóbb időszakot is megélt. Az új patogének és a (multi)rezisztens 

kórokozók számának folyamatos növekedése azonban, újra és újra felkelti a klinikai igényt egy 

gyógyászati szempontból hatékonyabb bioaktív metabolit felkutatására. A korai, 1950-1960-as 

években a termelő szervezetek elsősorban alacsonyabb rendű gombák és baktériumok, főként 

Streptomyces törzsek csoportjai közül kerültek ki. A következő két évtizedben a nem-

Streptomyces, úgynevezett ritka Actinomycetes törzsekből izolált antibiotikumok száma azonban 
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robbanásszerű növekedést mutatott és az akkor ismert bioaktív metabolitok közel 20%-át tették 

ki. Az 1990-es évektől a 2000-es évek közepéig a kutatások iránya az alacsonyabb rendű gombák 

másodlagos anyagcseretermékeinek vizsgálata felé fordult. Napjainkban az érdeklődés egyre 

inkább a ritka Actinomycetes, vagy még inkább az egzotikus környezetből (mélytenger, barlang) 

származó törzsek, mint új metabolit források felé irányul (4.2-1. ábra) (17). 

 

4.2-1. ábra. Az ismert antibiotikumok eloszlása a termelőszervezetek szerint 1950-től napjainkig (17). 

A Streptomyces nemzetségbe (Actinomycetales; Streptomycineae; Streptomycetaceae; 

Streptomyces) jelenleg 364 fajt sorolnak, melyek az általuk szintetizált antibakteriális, 

antifungális, antivirális, antiparazita, antitumor, immunszupresszáns és koleszterinszint 

csökkentő szekunder metabolitjaik révén a gyógyszeripar legfontosabb termelő szervezeteivé 

váltak. Így nem meglepő, hogy az alap- és alkalmazott kutatások kiemelt jelentőségű 

modellszervezetévé váltak (18). Számos, jól ismert antibiotikum termelője, a Streptomyces 

avermitilis (szinonim: Streptomyces avermectinius), mint például az aminoglycosidok 

csoportjába tartozó streptomycin, a makrolid-laktonokat képviselő erythromycin és avermectin, 

vagy a tetracyclin, amely egy poliketid vázból felépülő polién. A Streptomyces coelicolor is 

számos szekunder metabolitot termel, mint például az aromás poliketidek közé tartozó 

actinorhodint, methylenomycint, melynek különlegessége, hogy a termeléséért felelős gén egy 

hatalmas ”megaplazmidon” kódolt, valamint undecylprodigiosint, amely egy bioaktív vörös 

pigment. A Streptomyces griseus által termelt, eltérő szerkezeti sajátsággal bíró bioaktív 

szekunder metabolitok száma pedig meghaladja a harmincat (19). 
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Az antibiotikumtermelésre képes szervezetekről egységes képet adni szinte lehetetlen. 

Gyakran előfordul, hogy rendszertanilag távol álló, genetikailag eltérő fajok azonos 

antibiotikumot szintetizálnak, ugyanakkor az sem ritka, hogy az azonos fajba tartozó törzsek 

antibiotikum termelő képessége, vagy az általuk termelt antibiotikumok kémiai szerkezete 

jelentős eltérést mutat (20). 

Az antibiotikumok közül mintegy tízezret a fonalas morfológiájú, mikroaerofil, vagy anaerob 

Gram-pozitív baktériumok közé tartozó Aktinomicéta (Actinobacteria; Actinobacteridae; 

Actinomycetales) rend tagjai termelik. Az utóbbi évtizedekben meghatározó antibiotikum 

termelő szervezetekké váló, úgynevezett ritka Actinomycetes törzsek közül kiemelkednek 

Micromonosporaceae, Pseudonocardiaceae és Thermomonosporaceae családok, melyek 

csoportjuk bioaktív szekunder metabolit termelésének több mint 50%-t biztosítják (4.2-2. ábra) 

(21). 

 

4.2-2. ábra. Az Actinomycetes rend ritka nemzetségeinek antibiotikum termelő családjai (21). 
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4.3. Antibiotikum szintézis útvonalak 

A szekunder metabolitok és ezen belül az antibiotikumok kémiai összetettségét és diverzitását 

elnézve nem meglepő, hogy ezen anyagcseretermékek szintézise szokatlan biokémiai 

útvonalakon megy végbe. A klasszikus fermentációs eljárások során izolált és a gyakorlatban már 

sikerrel alkalmazott terápiás szerek fő hatóanyagát alkotó mikrobiális eredetű 

anyagcseretermékek bioszintézisének mélyrehatóbb, molekuláris vizsgálatai világítottak rá, hogy 

számos biológiailag aktív metabolit a tiotemplát szintézis útvonalon képződik, amely elnevezés 

magában foglalja többek között a poliketid-szintézis (PKS), a nem-riboszomális peptidszintézis 

(NRPS) és ezen útvonalak kombinációiból létrejövő hibrid útvonalakat is (22). A PKS és NRPS 

multienzimek moduláris felépítése magában rejti a lehetőséget, hogy biotechnológiai úton az 

egyes modulok sorrendjét tetszőlegesen módosítsuk, vagy az egyes domének célzott deléciójával, 

inszerciójával új termék(ek)et állítsunk elő, akár a két szintézis útvonal funkcionális elemeinek 

kombinálása révén is. Az enzimatikus útvonalak kombinatórikai megjelenése nemcsak 

biotechnológiai úton valósítható meg, a természet is számos példát szolgáltat ezen 

anyagcsereutak keveredésére. Így nem meglepő, hogy mára számos klinikai gyakorlatban 

alkalmazott szerről bizonyosodott be hibrid termék jellege, úgymint a peptid/poliketid/peptid 

termékekből álló bleomycin, az immunszuppresszásként használt rapamycin vagy Streptomyces 

pristinaespiralis által termelt pristinamycin, melyet methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus 

(MRSA) törzsek okozta megbetegedések kezelésében alkalmaznak (23). 

A poliketid szintázoknak három csoportja ismert. Az I-típusú poliketid-szintáz (PKS I) 

csoportba multifunkciós óriásfehérjék tartoznak, melyek moduláris felépítésűek. A kettes-típusú 

poliketid-szintázok (PKS II) csoportjába az iteratív poliketid szintázok tartoznak, melyek 

szerkezetileg és funkcionálisan is eltérnek a PKS I-től, mert fehérje alegységeinek aktív 

centrumai ismétlődő (iteratív) módon, sokféle független katalitikus lépésben vehetnek részt. A 

PKS II az aromás antibiotikumok szintézisében és a spóra pigmentek termelődésében vesz részt. 

A bakteriális poliketid szintázok utolsó csoportját a kalkon szintáz szerű hármas-típusú poliketid-

szintáz (PKS III) enzimek képviselik, melyek biológiai funkciója baktériumokban még ismeretlen 

(24).  

A nem-riboszomális peptid szintázok strukturális szerveződése az egyes-típusú poliketidek 

csoportjával mutat hasonlóságot (4.3-1. táblázat). A multifunkcionális enzimkomplexek 

ismétlődő egységekből, fehérje-modulokból épülnek fel, ahol is a növekvő polipeptid, illetve 
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poliketid lánc modulról-modulra vándorolva, a lánchosszabbítás lépései során a kolinearitás elvét 

követve alakítják ki a végleges terméket. Az egyes modulok funkcionálisan jól elkülöníthető 

egységekre, doménekre tagolhatók. A modulok felépítésében minimum három alapdomén vesz 

részt. A poliketidek esetében a ketoszintáz (KS), aciltranszferáz (AT), illetve a tiolációs (ACP) 

domének jelenléte nélkülözhetetlen. Az NRPS multienzimkomplex minimál moduljának alkotói: 

egy kondenzációs domén (C), amely katalizálja a kialakításra kerülő amidkötés képződését; egy 

adenilációs domén (A), amely ATP segítségével specifikusan aktiválja a beépítendő aminosavat; 

valamint egy hordozó (PCP), peptidtartó vagy tiolációs domén (22). 

4.3-1. táblázat. A poliketid-szintáz és a nem-riboszomális peptidszintáz enzimeket alkotó domének és a multienzim 

komplexek révén képződő polimerek potenciális építőköveinek összefoglaló ábrája. 

 Funkcionális domének 
Építőkövek 

 alap domének opcionális domének 

P
K

S
 

KS ketoszintáz KR ketoreduktáz 

 

AT acil-transzferáz DH dehidratáz 

ACP acil-karrier ER enolredeuktáz 

Te tioészteráz   

N
R

P
S

 

C kondenzációs E epimerizációs 

 

A adenilációs MT metilációs 

PCP peptidtartó Cy ciklizációs 

Te tioészteráz   

 

Az alapdomének biztosítják a monomerikus építőegységek - acil-tioészterek (pl.: acetil-CoA, 

malonil-CoA, stb.), illetve aminosavak – aktivációját és modulról modulra történő transzferjét. 

Az egyes modulok szubsztrát specificitásáért az AT, illetve az A domének felelősek, mely 

domének aktív centrumának analízise révén „in silico” predikciót tehetünk a szintézis útvonalak 

termékeinek elsődleges összetételére, szerkezetére vonatkozóan. A PKS monomerek beépítéséért 

felelős aciltranszferáz domének átlagosan 280-300 aminosav hosszúságúak, építőegységekként 

elsősorban metilmalonil-CoA, malonil-CoA illetve etilmalonil-CoA prekurzorokat használnak. 

Az adenilációs domén az ún. NRPS kód hordozója. Aktiválja a megfelelő aminosavat, acilsavat 

vagy arilsavat és ATP energiáját felhasználva aktivált aminoacil-adenilátokat hoz létre, melyeket 

a peptidtartó egységhez (PCP) köt. Az enzim egy nagyobb N- és egy rövid C- terminális 
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egységgel jellemezhető. A szubsztrátkötőhely a két alegység közötti régióban található. A 

doménre 10 magasan konzervált szekvenciamotívum jellemző, amely a Bacillus brevis 

gramicidin szintáz génklaszter GrsA fenil-alanin aktiválta adenilációs domén aminosav 

szekvenciájával történő illesztés révén határozható meg. A szekvenciaillesztést és filogenetikai 

analízist követően már a szubsztrátum jóslása is lehetővé válik (25, 26). 

A kondenzációs domén (C) az NRPS szintáz moduljain épülő polipeptidlánc egyes aminosavai 

közötti peptidkötés kialakításáért felelős. Két kötőhellyel, a donor és akceptor helyekkel 

rendelkezik. Az akceptor hely köti a “downstream” 5’ irányban elhelyezkedő adenilációs modul 

által aktivált aminosavat, a donor hely pedig az upstream elhelyezkedő PCP-hez kötött - az előző 

modulokon összeépült - peptidláncot. A kondenzációs reakció után az upstream PCP domén 4’-

foszfopantotén karja felszabadul, és így a tőle upstream elhelyezkedő adenilációs modul által 

aktivált aminosav kovalens megkötésére lesz képes. A downstream PCP domén immáron egy 

taggal bővített peptidláncot hordozó 4’-foszfopantotén karja pedig a következő modul 

kondenzációs doménjének donor helyéhez továbbítja a peptidláncot, ahol az akceptor helyen az 

adott modul adenilációs doménje aktiválta aminosav már készen áll a peptidlánc fogadására. A 

kondenzációs doméneket funkcionális aktivitásuk alapján három altípusba sorolhatjuk: starter, 

DCL és LCL. A starter domén az első, indító aminosav acilezésére képes, ezzel beindítva a 

multienzim komplex láncépítését. Ezzel szemben a DCL és LCL típusok kizárólag elongációs 

modulokban jelenhetnek meg. Míg a DCL domén egy D- és egy L-isoformájú aminosav közötti 

peptid kötés kialakításáért felelős, addig az LCL domén két L-isoformájú aminosav között létesít 

peptidkötést (27). 

A nem-riboszómális peptidszintáz kondenzációs doménjéhez hasonló szerepet tölt be a 

poliketidek szintézis útvonalában a ketoszintáz domén (KS), amely a növekvő poliketid lánc és 

az aktivált monomerek közötti kötés kialakítását katalizálja. A funkcióképes domének 410-425 

aminosav hosszúságúak. Az N-terminális részen EPIAIVGMACR motívumhoz hasonló 

szekvenciákat tartalmaznak, míg a C-terminális részen GTNAHVV/I
L/VE aminosavsorrend 

jelenléte jellemzi őket. Az aktív centrum egy erősen konzervált motívum: egy ciszteint követ 

három szerin (28). 

A moduláris szerveződés harmadik, nélkülözhetetlen alapdoménje mindkét szintézisút 

esetében a tiolációs (ACP és PCP) domén, amely szubsztrátra nem szelektív módon egy 

foszfopantotén karhoz köti az épülő polimerlánc egyes monomerjeit. A doménben jelen lévő 
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konzervált LGXDS motívum magába foglalja az aktív centrum magasan konzervált 

foszfopantotén kart tartó szerin (S) pozícióját is (28). 

A lánckezdő egységek azonban mindkét szintézis útvonal esetében eltérő szerveződést 

mutatnak a legalább három alapdomént hordozó, lánchosszabbító struktúrákhoz képest. A 

poliketidek ún. „loading”, indító modulja általában AT-ACP, míg a nem-riboszomális peptidek 

A-PCP doménszerveződést mutatnak. Eltérést tapasztalhatunk ettől a strukturális szerveződéstől 

starter funkcionális csoportba tartozó kondenzációs domén jelenléte esetében (22, 27).  

A modulok azonban az alpdoméneken kívül további opcionális enzimatikus doménekkel is 

kiegészülhetnek, ilyen a ketoreduktáz (KR) domén, amely NADPH-val, redukálja a β-keto 

csoportot hidroxi maradékká; a hidroxi csoport dehidratálásával kettős kötést kialakító dehidratáz 

(DH) domén vagy az enoil-reduktáz (ER) domén, mely redukálja a kettős kötést a telített 

szénláncon. További kiegészítő egységek lehetnek az epimerizációs domén (E), mely az 

aminosavak L – D konfigurációváltozását katalizálja; az amidcsoport nitrogénjének N-

metliációját végző metilációs domén (M) vagy a heterociklikus gyűrű elrendeződést kialakító 

ciklizációs domén (Cy). Mindezek közül kiemelendő a KR domén, melynek fontos sztereokémiai 

szerepe van a poliketid termékek kialakításában, amely a prekurzortól származó β-hidroxil 

csoport és az α-szubsztituens termékbe épülésének pozíciójában nyilvánul meg. A keletkező 

termék sztereokémiai elrendeződésére így hatféle lehetőség kínálkozik (4.3-1. ábra). Ha a β-

hidroxil csoport S-konformációban szerepel a keletkező terméken, akkor A-típusú KR-ról 

beszélünk, míg ha R-konformációban, akkor B-típusúról. A harmadik főcsoportba a C-típusú KR 

domének tartoznak, melyek hatására a terméken ketocsoport keletkezik a β -hidroxil csoport 

helyett. Az α-szubsztituens helyzete a három főcsoporton belül további két lehetőséget (1-es, 

illetve 2-es) határoz meg. Mindegyik csoportot jellemző motívumok kísérik. Az aktív 

centrumban lévő LDD a B-típusú ketoreduktázokra jellemző. A 141-es pozícióban triptofán (W) 

az A-típusba tartozó ketoreduktázok sajátossága. Az A1-es, illetve a B1-es típusú ketoreduktázok 

esetében a 146-os pozícióban glutamin (Q) áll. A B2-es típusra pedig a 151-es pozíciójú prolin 

(P) jellemző (29). 
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4.3-1. ábra: A ketoreduktáz domének csoportosítása a keletkező termék sztereospecificitása alapján (29). 

A lánchosszabbításért felelős és az opcionális domének lehetséges kombinációi szerteágazó 

kémiai struktúra biztosítékai. A szintézis utolsó lépéseként a terméket a multienzim 

komplexekről a tioészteráz domén (TE) hasítja le, ezáltal katalizálva a molekulán belüli 

makrociklizációs reakciókat, aminek eredményeként kialakul a szintézis termékének végleges 

térszerkezete. A szintézis azonban nem ér véget a multienzimkomplexről való lehasadással. Az 

enzimkomplexről való leválás után a termék utólagos módosításokon eshet át, mely 

megvalósulhat oxidoreduktázok, csoport transzferázok, halogenázok, ciklázok, dezoxicukor 

bioszintézis enzimek révén is. Talán mindközül legfontosabbak a transzferázok, azok közül is a 

glikoziltranszferázok, hiszen számos antibiotikum (pl. erythromycin), antifungális (pl. 

amphotericin B) és rákellenes szer (pl. doxorubicin) glikozilált formában szintetizálódik (30). 

Poliketid szintézist követő módosító hatású enzimek még a halogenázok. A szén-halogén kötést 

tartalmazó vegyületek egy igen diverz csoportját képzik a másodlagos anyagcseretermékeknek. A 

klórozás a leginkább megismert mechanizmus a halogénezési reakciók közül, mert a brómózás és 

a jódozás ritkán fordul elő a természetben. A halogén szubsztituensek jelenléte egy szekunder 

metabolitban nagy hatással van annak biológiai aktivitására. A klorid és a bromid bekötődését 

leggyakrabban a flavin függő-halogenáz enzim katalizálja (31). 
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4.4. „Omik”-technológiákra alapozott törzsnemesítés 

A mikrobiális törzsnemesítés pár évtizede még csak kizárólag a hagyományos genetikai eszközök 

segítségével volt megvalósítható. A random mutagenezis és az azt követő magas antibiotikum 

termelést mutató szervezetek szkrínelésének kombinált eljárása rendkívül idő, munka és 

pénzigényes. A biotechnológia utóbbi évtizedben tapasztalható fejlődése ígéretes áttörést 

eredményezett a mikrobiális törzsnemesítés és antibiotikum kutatás terén, lehetőséget teremtve 

egy költséghatékonyabb és időtakarékosabb metodikai megközelítésre. 

Napjainkban az új-generációs szekvenáló készülékek alkalmazásának köszönhetően az ismert 

teljes örökítőanyag szekvenciával rendelkező szervezetek száma robbanásszerűen növekszik. A 

rendelkezésünkre álló genomikai információk pedig nemcsak a jelenleg alkalmazott terápiás 

szerek genetikai, biokémiai sajátságainak feltárásában nyújtanak nélkülözhetetlen segítséget, 

hanem számos esetben korábban nem ismert, kriptikus bioszintetikus génklaszterek jelenlétének 

feltárásában is. A mikroorganizmusok genom szekvenálásaiból származó óriási adatmennyiség 

nyilvánvalóvá tette, hogy másodlagos metabolit termelő képességüket jócskán alábecsülték. Így 

például a korábban 3, illetve 4 másodlagos metabolit termeléséről nevezetes Streptomyces 

coelicolor A3(2) (actinorhodin, methylenomycin, undecylprodigiosin, perimycin) és 

Streptomyces avermitilis (avermectin, oligomycin, pentalenolacton) törzsek szekvenálási 

adatelemzése további 20-25 génklaszter jelenlétét azonosította a genomban (32, 33). A S. 

coelicolor genomannotációját követő poszt-genomikai vizsgálatok pedig mára már két, a 

genomszekvenálások alkalmával feltételezett termék izolálását eredményezték (34), alátámasztva 

az újfajta megközelítésben rejlő kiaknázhatatlannak tűnő lehetőségeket. 

Az „omik”-technológiákra alapozott törzsnemesítés folyamatának kulcslépését a szekunder 

anyagcseretermékek bioszintézisét meghatározó genetikai információtartalom átfogó, részletes 

jellemzése jelenti (4.4-1. ábra). A strukturális genomikai eszköztár számos elektronikusan, 

ingyen hozzáférhető adatbázis segítségével lehetővé teszi a bioaktív másodlagos 

anyagcseretemékek szintézisében érintett struktúrgének, rezisztencia elemek és szabályozó 

fehérjéket kódoló gének azonosításását, illetve szekvenciális sajátosságainak feltárását. A 

szekunder metabolit szintézisében eltérő aktivitást mutató törzsek teljes örökítőanyag tartalmának 

genomikai, transzkriptomikai és proteomikai összehasonlítása révén pedig a termelés hátterében 

álló biológiai következtetések levonása is megvalósítható: az új, egyedi (gének eltérése) és 

csoportos összefüggések (géncsoportok, hálózatok) feltárása révén (35). 
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4.4-1. ábra. Az „omik” – technológiákra alapozott törzsnemesítés lehetőségei (35). 

A mélyreható strukturális genomikai vizsgálatok révén azonosított tiotemplát génklaszterek 

moduláris szerveződése a genetikai mérnökség eszközeinek alkalmazásával célzottan, „plug-and-

play” módon átrendezhetőek. Az egyes modulok kombinatórikai módosításával az adott 

génklaszterről származtatható lehetséges szubsztrátok száma jeletős mértékben növelhető (36). 

Így például, az erythromycin PKS génklaszter acil-transzferáz doménjeinek cseréjével 61, 

többségében a természetből még nem ismert végtermék előállítása volt lehetséges. Hasonlóan a 

pikromycin, tylosin génklaszterek kombinatórikai módosításai is új makrolidok izolálását tették 

lehetővé (37).  

A módosításokat követően a képződő metabolit termelésének optimalizálása a natív törzs vagy 

akár alternatív, heterológ törzs alkalmazásával is megvalósulhat. Azonban nemcsak a génklaszter 

moduljainak kombinatórikai módosítása, hanem akár a teljes génklaszter genomban történő 

felsokszorozása közvetlen pozitív hatással lehet az enzimatikus apparátusra. Csak úgy, mint a S. 

coelicolor esetében: actinorhodin génklaszterének genomba történő 4-12 tandem kópiában való 

elhelyezésével az antibiotikum hozam 20-szoros növekedését érték el. Hasonló jelenségről 

számoltak be a teljes kanamycin génklaszter felsokszorozása révén a S. kanamycetus 12-6 
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törzsnél, mely három kópiában tartalmazta a kanamycin génklasztert és átlagosan 376 µg/ml 

antibiotikum termeléssel volt jellemezhető, szemben a szülői S. kanamycetus 12-6-4 törzzsel, 

amely csupán egy kópián hordozta a kanamycin génklasztert és 196 µg/ml termelést mutatott. 

Ezzel szemben a szülői törzsbe juttatott teljes kanamycin génklasztert hordozó pMJ20-0-1 

kozmid alacsonyabb kanamycin hozamot eredményezett; a kozmid szupresszálta az antibiotikum 

termelést. Tehát a bioaktív metabolit termelése a szülői törzsbe juttatott teljes génklaszterek 

kópiaszámától erősen függ (38).  

A natív törzsek vizsgálatát azonban megnehezíti, hogy a metabolit képződést számos biotikus 

és abiotikus tényező befolyásolja, így a termelés számára optimális tenyésztési körülmények 

megtalálása rendkívül munka-, idő- és pénzigényes. Továbbá, sok esetben a natív törzs genetikai 

módosításának nehézsége, vagy csak egyszerűen a törzs lassú növekedési üteme megkívánja egy, 

a laboratóriumi körülmények között jobban alkalmazható, heterológ törzsek alkalmazását, 

melyek baktériumok esetében leggyakrabban Streptomyces spp., Escherichia coli, Pseudomonas 

spp., Bacillus spp. törzsek közül kerülnek ki. A heterológ termelőként alkalmazott törzsek gyors 

növekedési ütemmel és jó transzformációs hatékonysággal jellemezhetőek. Teljes 

genomszekvenciájuk ismert. Aktív természetes metabolittermelésüket teljes mértékben 

elcsendesítették, így a másodlagos anyagcseretermelés prekurzorai elsősorban a vizsgálni kívánt 

génklaszter szintetikus folyamataiban kerülhetnek hasznosításra (39, 40).  

Napjaink „omik”-technológiákra alapozott vizsgálati módszerei a szekunder metabolit 

túltermelésével kapcsolatba hozható génexpresszió megnyilvánulás változásának nagy sikerrel 

alkalmazott eszközei. Amíg a transzkriptomikai vizsgálatok a különböző termelési körülmények 

alkalmával eltérő expressziót mutató RNS molekulák azonosításával foglalkoznak, addig a 

proteomikai vizsgálatok ugyanezen változó körülmények között eltérő megnyilvánulást mutató 

fehérjék 2D-gélelektroforézis alkalmazásával történő azonosítását teszik lehetővé. Míg a 

metabolomika elsősorban NMR-spektroszkópiára, illetve tömegspektrometriai eljárásokra 

alapozva nyújt információt a szervezet adott körülmények között megnyilvánuló kis 

molekuláinak összességéről. A sejt anyagcsere folyamatainak globális vizsgálata révén az 

anyagcsereutak hálózatának és szabályozásának átfogó jellemzésével segíthetjük az 

intracelluláris folyamatok mind mélyrehatóbb megértését, valamint az anyagcsereutak 

biotechnológiai módosításainak, az antibiotikum termelés hozamnövekedésének célzottabb 

megvalósítását (41). 
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4.5. Modellszervezet - Saccharomonospora azurea SZMC 14600 

Modellszervezetünk az antibiotikum kutatás szempontjából ígéretesnek kínálkozó ritka 

actinomycoták Saccharomonospora nemzetségének képviselője. A genusz első törzseit még 

1971-ben Nonomura és Ohara írták le (42). Míg morfológiai és fiziológiai tulajdonságait Runmao 

1987-ben foglalta össze (43). Elsősorban aerob talajlakó baktériumokról van szó, melyek 

szubsztrát micéliuma nem fragmentált és nem képez sporangiumot. Sima felületű, ovális vagy 

kerek spórái magányosan helyezkednek el a légmicéliumokon. Kolóniái a 

tápanyagkomponensektől függően változatos színűek lehetnek, átlászótól egészen kékeszöld 

színig. A taxonnak jelenleg 11 referencia speciese ismert: Saccharomonospora amisosensis, 

Saccharomonospora azurea, Saccharomonospora viridis, Saccharomonospora cyanea, 

Saccharomonospora glauca, Saccharomonospora halophila, Saccharomonospora marina, 

Saccharomonospora oceani, Saccharomonospora paurometabolica, Saccharomonospora 

saliphila és Saccharomonospora xinjiangensis (44).  

Az egyes fajok eredetének nyomonkövetését jelentősen megnehezíti, hogy a nemzetség több 

taxonómiai revízión is átesett már. Egy fajt akár több szinonim elnevezés alatt is megtalálhatunk 

az irodalomban. Így például a modellszervezetünkként szolgáló Saccharomonospora azurea 

esetében: 1999-ben a nemzetség törzsgyűjtemények által ismert képviselőinek DNS-DNS 

hibridizációja igazolta azonosságát a Saccharomonospora caesia speciessel (45).  

A genusz Saccharomonospora azurea SZMC 14600 törzse nem ismeretlen a klinikum 

számára. A viaszmoly béltraktusából (Galeria melonella) izolált termelő törzs leírása, 

azonosítása Vályi-Nagy és munkatársainak nevéhez fűződik (46). A törzs által termelt makrolid-

lakton antibiotikumot, a primycint sikerrel alkalmazzák topikális szerként bakteriális 

felülfertőzések és akne kezelésére (47). A primycin egy nem polién típusú poliketid-lakton, 

melyet sokáig kémiailag egységes anyagnak véltek (48). A rétegkromatográfiás vizsgálatok 

alapján viszont több mint húsz komponensből álló anyagkeveréknek bizonyult, melynek egyes 

komponensei nemcsak önmagukban rendelkeznek antimikrobiális aktivitással, hanem egymással 

is szinergisták. Feltételezett hatásmechanizmusával kapcsolatban több teória is létezik. Egyik 

feltételezés szerint, a baktériumokra és élesztőkre a sejtmembrán dezorganizációja révén 

dózisfüggő módon hat, növeli az ionpermeabilitást és konduktivitást (49). Másik elképzelés 

szerint az antibiotikum nukleinsavval való kölcsönhatását valószínűsítik (50). 
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A primycin antibiotikum-érzékenységi vizsgálatai szerint Gram-pozitív baktériumokra igen 

alacsony koncentrációban hat, például a csökkent vancomycin érzékenységű Eneterococcus 

törzsek már 0,25–0,5 µg/ml MIC érték esetében érzékenyeknek bizonyultak. Horváth I. és 

munkatársainak (1979) tanulmánya szerint Gram-negatív baktériumokra százszoros 

koncentrációban fejti ki hatását (49). Ezzel ellentétben Feiszt és mukatársainak (2014) legutóbi 

közleménye valamennyi vizsgálatba bevont Gram-negatív baktériummal szemben hatástalannak 

találta a primycint (51). Gombák esetében, a törzsek érzékenységétől függően 32 - 64 µg/ml MIC 

értéket mértek (50, 52).  

Ezen ismeretek ellenére a primycin antibiotikum termelődésének molekuláris mechanizmusai 

a mai napig nem tisztázottak. A PTE TTK Általános és Környezeti Mikrobiológiai Tanszék, 

valamint a PannonPharma Kft. együttműködésének keretében megvalósult kutatási program 

lehetőséget nyújtott a termelő törzs modern technológiák alkalmazásával megvalósuló, a centrális 

dogma információ áramlásának több szintjét érintő mélyreható vizsgálataira. Ezáltal bővítve 

tudásunk a Saccharomonospora azurea SZMC 14600 törzs másodlagos anyagcsere 

folyamatainak és termékeinek genomikai hátteréről, valamint a biológiailag aktív 

metabolittermelő körülmények között megnyilvánuló gének proteomikai jellemzőiről. 
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5. CÉLKITŰZÉSEK 

A jelen munka tárgya, hogy rendszerbiológiai szemlélettel, a modern „omik” vizsgáló módszerek 

alkalmazásával, elősegítsük új gyógyszerkészítmények fejlesztését azáltal, hogy feltárjuk, 

valamint strukturális és funkcionális genomikai eszközök alkalmazásával jellemezzük a 

Saccharomonospora azurea SZMC 14600 primycin termelő törzs örökítőanyagában rejlő már 

ismert, illetve ezidáig, megfelelő tenyésztési körülmények híjján rejtve maradt szekunder 

metabolit termelő potenciált. 

 

Munkánk során az alábbi célokat tűztük ki: 

- A Saccharomonospora azurea SZMC 14600 „de novo” genomszekvenálása új-

generációs szekvánáló platformok előnyeinek ötvözésével. 

- A genom általános sajátságainak jellemzése. 

- A Saccharomonospora taxon összahasonlító genomikai vizsgálatai. 

- A genomban fellelhető NRPS és NRPS/PKS génklaszterek „in silico” strukturális 

jellemzése. 

-A multienzim-komplexeket felépítő enzimatikus domének azonosítása. 

-Az „in silico” feltételezett domének aktív centrumának meghatározása. 

-Konzervált motívumok azonosítása a domének szekvenciájában. 

- A Saccharomonospora azurea SZMC 14600 és DSM 44631 törzsek, valamint a S. 

viridis DSM 43017 fehérjeizolálásanak és SDS-PAGE elválasztásának optimalizálása. 

-Az előfermentációs (PF) és a főfermentációs (MF) táptalajon tenyésztett 

Saccharomonospora azurea SZMC 14600 és DSM 44631 törzsek, valamint 

a S. viridis DSM 43017 teljes fehérjetartalmának összehasonlító két-

dimenziós-gélelektroforézise. 

-Az eltérést mutató fehérje foltok tripszines emésztése és MALDI-TOF/TOF 

tömegspektrometriai vizsgálatai. 

-Az eltérést mutató fehérje foltok funkcionális azonosítása. 



 

26 

 

6. ANYAG ÉS MÓDSZER 

6.1. Alkalmazott mikroorganizmusok 

Saccharomonospora. azurea SZMC 14600; 

Saccharomonospora azurea DSM 44631; 

Saccharomonospora. viridis DSM 43017; 

Saccharomonospora. glauca DSM 43769; 

Saccharomonospora cyanea DSM 44106. 

6.2. Alkalmazott módszerek 

6.2.1. Mikroorganizmusok tenyésztése 

Az alkalmazott mikroorganizmusok általános fenntartásához LB (1,00% trypton (Difco); 0,50% 

élesztőkivonat (Merck); 1,00% NaCl (Reanal); pH 8) mediumot használtunk. Hosszabb távú 

tárolás 20% glicerintartalmú LB tápközegben -80 °C-on történt.  

A bioaktív metabolit termelés indukálása többlépcsős termelési folyamat során valósult meg, 

folyékony és szilárd tápközeg egyidejű alkalmazásával. A termeltetési folyamat során a 

baktérium törzs 1 ml-es fagyasztott letétjével oltottunk be 50 ml LB tápoldatot 300 ml-es 

lombikban. A tenyészetet két napig 200 rpm-en, 37 °C-on rázattuk, majd 1 ml-ével inokuláltunk 

50 ml előfermentációs (PF) (3,00% szójaliszt (Biogal); 4,20% vízoldékony keményítő (Reanal); 

0,36% NaCl (Reanal); 0,60% CaCO3 (Reanal);0,50% napraforgóolaj; pH 8) tápoldatot, melyet 

szintén két napig 200 rpm-en, 37 °C-on inkubáltunk. Ezt követően ennek 1 ml-ével oltottunk be 

35 ml főfermentációs (MF) (4,00% szójaliszt (Biogal); 4,00% vízoldékony keményítő (Reanal); 

0,30% NaCl (Reanal); 0,50% CaCO3 (Reanal); 0,60% napraforgóolaj; 0,30% sztearinsav 

(Sigma); 0,10% KH2PO4 (Reanal); pH 9,5) tápoldatot egy 300 ml-es lombikban, melyet 5 napon 

keresztül 28 °C-on 200 rpm-mel rázattunk. Szilárd táptalajon történő termeltetés esetében a 

rázatott kultúrák tenyésztési kondícióival megegyező paramétereket alkalmaztunk és a 

tenyészetek masszív oltását az adott táptalaj felszínére végeztük el. A táptalajok a tápoldattal 

szemben 2% agart (Spektrum) is tartalmaztak. A tápközegeket kétszer sterileztük és frissen 

készítettük el.  
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6.2.2. Genomikai vizsgálatok 

6.2.2.1. DNS izolálás 

A DNS izolálását Sambrook és munkatársai Molecular Cloning Manual (53) genomi DNS izoláló 

módszerének adaptálásával végeztük. A 100-200 mg nedves sejttömeget 0,5 ml extrakciós 

pufferben (50 mM Tris (Sigma); 50 mM EDTA (Sigma); 2% SDS (Sigma); 1% β-merkaptoetanol 

(Sigma)) szuszpendáltuk és folyékony nitrogén alatt steril dörzsmozsárban feltártuk 

(elporítottuk). A sejttörmeléket centrifugálással ülepítettük (12 000 rpm, 4 °C), míg a felülúszót 

új Eppendorf csőbe pipettáztuk és azonos térfogat fenol-kloroform-izoamil alkohol 25:24:1 

arányú keverékével (Ambion) extraháltuk, majd az előző paraméterekkel megegyező módon újra 

centrifugáltuk. Az extrakció lépését mindaddig megismételtük, amíg az interfázison a DNS 

oldatot szennyező csapadék kiválását tapasztaltuk. A fenol vizes fázisból történő eltávolítása 

érdekében a mintákat kloroformmal (Spektrum-3D) (Sigma) extraháltuk. A felülúszó DNS 

tartalmát 1/10 térfogat 3 M-os nátrium-acetát (Sigma) és kétszeres térfogatú hideg abszolút etanol 

hozzáadásával kicsaptuk. A DNS kiválását -20 °C-on 30 percig történő tárolással segítettük elő. 

A kicsapodó DNS-t centrifugálással ülepítettük (20 perc, 15 000 rpm, 4 °C). A felülúszót 

vízlégszivattyúval eltávolítottuk, majd a csapadékot 75% etanollal kétszer átmostuk. A cső DNS 

tartalmát 30 µl bidesztillált vízben visszaoldottuk, majd 1 µg/ml RNáz végkoncentrációt és 30 

perc 37 °C-os inkubálást alkalmazva RNáz-os emésztésnek tettük ki. A minták mennyiségi és 

minőségi meghatározását NanoDrop 2000 UV-Vis spektrofotométerrel (Thermo Scientific) és 

Agilent 2100 Bioanalyzer DNS kittel végeztük. 

6.2.2.2. „De novo” genomszekvenálás 

A Saccharomonospora azurea SZMC 14600 törzs esetében izolált nagy mennyiségű és tisztaságú 

gDNS nukleotidsorrendjét SOLiD 3 Plus (Sequencing by Oligonucleotide Ligation and 

Detection) és Roche 454 FLX szekvenáló rendszerek segítségével határoztuk meg a szegedi 

BayGen Intézetben. A szekvenáláshoz a SOLiD 3 Plus rendszer esetében 25 bp adapterekkel 

ellátott mate-pair könyvtárt, illetve 50 bp-os fragment könyvtárt, míg a Roche 454 FLX rendszer 

esetében 400 bp hosszúságú könyvtárakat készíttettünk. A két rendszer által alkalmazott 

munkamenet főbb lépéseiben megegyezik (6.2-1. ábra). A genomi DNS fragmentálását mindkét 

rendszer fizikai módszerrel valósítja meg: a SOLiD rendszer szonikációt, míg a Roche rendszer 1 

perces 30 psi nitrogén nyomást alkalmaz. Ezt követően adaptorokkal, 5’ végen biotinált, 

duplaszálú oligonukleotid szekvenciákkal látják el az egyes fragmenteket, melyek a 
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munkafolyamat későbbi lépéseiben a szekvenálás indító szekvenciáiként működnek, illetve 4 

bázis hosszúságú non-palindrom szekvencia részletük a szoftveres kiértékelés hitelesítésében 

alapjeleként funkcionál. Továbbiakban a könyvtár egyes elemeit sztreptavidinnel borított 

paramágneses gyöngyök felszínéhez kötik és klonális amplifikáció révén megsokszorozzák. A 

könyvtárak készítésének folyamatai között párhuzam elsősorban a SOLiD 50 bp 

fragmentkönyvtár és a Roche 400 bp könyvtár eseteiben húzható. A mate-pair könyvtárak 

kialakítása az adaptorok ligálásának lépésében kiegészítő eljárásokat igényel: a fragmentumokat 

előbb internal adaptor oligonukleotiddal körré zárják, majd feldarabolva őket, az 

oligonukleotidon át összekapcsolódott részeken végeznek szekvenálást. 

 

6.2-1. ábra. A „de novo” genomszekvenálás folyamatábrája. 
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A szekvenálásból származó adatok minőségi szűrését követően, a kapott fragmentek 

elemzésében és grafikus megjelenítésében a Genomics Workbench 4.8 (CLC Bio) volt 

segítségünkre. A genomok annotálása az NCBI (National Center for Biotechnology Information) 

Prokaryotic Genomes Automatic Annotation Pipeline (54), EMBL EBI Velvet program valamint 

a RAST (Rapid Annotation using Subsystem Technology) server felhasználásával történt. 

6.2.2.3. Összehasonlító genomanalízis 

Összehasonlító genomikai vizsgálatokat az Integrated Microbial Genomes Database Expert 

Review (IMG-ER) [http://img.jgi.doe.gov\cgi-bin\w\main.cgi (55)] szoftver használatával 

végeztük. A vizsgálatba bevont nukleotid szekvenciák GeneBank azonosítói a következőek: 

AHBX01000000, Saccharomonosora azurea SZMC 14600; AGIU02000000, 

Saccharomonospora azurea DSM 44631; CP001683, Saccharomnospora viridis DSM 43017; 

AGJI00000000, Saccharomonospora glauca DSM 43769; AHLY00000000, Saccharomonospora 

cyanea DSM 44103. 

6.2.2.4. NRPS és PKS/NRPS hibrid domének strukturális genomikai jellemzése 

A Saccharomonospora azurea SZMC 14600 genomban kódolt NRPS és PKS/NRPS hibrid 

génklaszterek azonosításához CLUSTSCAN és antiSMASH (Antibiotics & Secondary 

Metabolite Analysis Shell) programcsomagokat használtuk (56, 57). A feltárt génklaszterekben 

annotált gének és fehérjék homológia keresését az National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) BLAST szerveren (58) végeztük el. Az enzimatikus domének részletes 

azonosításához és analíziséhez SMART [Simple Modular Architecture Research Tool (59)], 

MAPSI [Management and Analysis for Polyketide Synthase type I (60)], SBSPKS [Structure 

Based Sequence Analysis of Polyketide Synthases (61)], PKS/NRPS Analysis-Website (62) és 

MEME [Multiple Em for Motif Elicitation (63)] programokat alkalmaztuk. A szekvenciák 

többszörös illesztését CLUSTALW (64) program használatával hajtottuk végre. A fehérjék 

transzmembrán motívumainak felderítése érdekében TMHMM Server v. 2.0-t (65) használtuk. 

6.2.3. Proteomikai vizsgálatok 

6.2.3.1. Fehérje izolálás és koncentráció meghatározás 

A fehérje izolálás céljából történő mintavételezés minden esetben a tenyésztési/termeltetési 

folyamatok (LB, PF, MF) végén történt.  

A rázatott kultúrák esetén a kívánt sejttömeg (100, 250, 500 és 1000 mg) gyűjtése 

centrifugálást (15 perc, 6.000 rpm) követően az üledék felszínéről steril spatula segítségével 

http://img.jgi.doe.gov/cgi-bin/w/main.cgi
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történt, míg a szilárd médiumról történő mintavételezést a táptalaj felszínéről óvatos lekaparással 

végeztük.  

6.2.3.1.1. X-Press 

Sejtfeltáráshoz a mintákat 5 ml foszfát pufferben (20 mM KH2PO4 (Reanal); 30 mM K2HPO4 

(Reanal); 10 mM Fenil-metil szulfonil fluorid (PMFS) (Sigma) pH 7,4) vettük fel, és -22 °C-on 

fagyasztottuk. Leghamarabb 4-5 órán belül kezdtük el a sejtfeltárást, melyhez az X-Press (X-

PRESS 25 ml, AB BIOX, Dybecksgatan 10, S-412 70 Göteborg SWEDEN) készüléket 

használtuk. A sejttörmeléket 10 percnyi 13.500 rpm-vel történő 4 °C-os centrifugálással 

ülepítettük, a továbbiakban a felülúszóval dolgoztunk. 

6.2.3.1.2. Mikrogyöngyös feltárás 

A módszert Sánchez és munkatársainak a sejt teljes fehérjetartalmának prepalását biztosító 

protokollja alapján végeztük (66). A mintákat 1000 µl pufferben (0,0625 M Tris-HCl 

(Calbiochem); 2% SDS (Sigma); 10% glicerol (Sigma)) vettük fel, melyhez 100 µl 10 mM fenil-

metil szulfonil fluoridot (PMFS) (Sigma), továbbá 250 mg üveggyöngyöt (425-500 µm; Sigma) 

adtunk. A sejtek feltárására a Tissue Lyzer (Quiagen) készüléket alkalmaztuk, melynek 

mintatartóit használat előtt -20 °C-ra behűtöttük. A sejttörmeléket, illetve az üveggyöngyöket 10 

percnyi 13.500 rpm-vel történő 4 °C-os centrifugálással ülepítettük, a továbbiakban a 

felülúszóval dolgoztunk.  

6.2.3.1.3. Fagyasztás és felolvasztás 

A fehérjék izolálását többszöri fagyasztás és felolvasztás révén Kajiwara és munkatársai 

módszerének (2003) adaptációjával végeztük (67). A mintákat folyékony nitrogén mellett ötszöri 

fagyasztás és felolvasztás alkalmazásával tártuk fel és lízis pufferrel (7 M urea (Reanal); 1 mM 

PMSF (Sigma); 1%CHAPS (BioRad); 2% Triton X100 (Spektrum-3D); 5% merkaptoetanol 

(Fluka); 0,5 M EDTA (Sigma)) a fehérjéket közvetlen kicsaptuk. A sejttörmeléket 10 percnyi 

13.500 rpm-vel történő 4 °C-os centrifugálással ülepítettük, a továbbiakban a felülúszóval 

dolgoztunk. 

6.2.3.1.4. Triklór-ecetsav/aceton és fenol kombinált módszer 

A minták fehérjeizolálását Wei Wang és munkatársai által kidolgozott protokoll (2006) alapján 

végeztük (68). A különböző termeltetési fázisból származó mintákat folyékony nitrogénben 

eldörzsöltük, majd 2 ml-es Eppendorf csövekbe mérve 10% TCA/aceton-t (Szkarabeusz) adtunk 
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hozzájuk és 30 másodpercig erőteljesen rázattuk. 3 perc 16.000 g hűtött (4 °C) centrifugálást 

követően a felülúszót elöntöttük. A csapadékot 80% metanol (Szkarabeusz) és 0,1 M ammónium-

acetát (Spektrum-3D) elegyével mostuk. Újabb centrifugálást követően (16.000 g/ 4 °C) a pelletet 

acetonnal (Pancreac) mostuk, majd 50 °C-on 10 percig szárítottuk. Ezt követően kiindulási 

sejttömegtől függően 0,4-0,8 ml 1:1 arányú fenol (pH 8,0; Sigma)/SDS-pufferrel extraháltuk a 

fehérjét. A fenolos fázis proteintartalmát 0,1 M ammónium-acetát tartalmú metanollal csaptuk ki 

egy éjszakán át. Másnap 5 perc centrifugálást (16.000 g, 4 °C) követően a fehérje fehér pellet 

formájában maradt vissza, melyet metanollal és 80%-os acetonnal mostunk. A fehérje csapadékot 

-80 °C-on felhasználásig tároltuk, majd a vizsgálatoknak megfelelő minta pufferben oldottuk fel. 

A minták fehérje koncentrációját Nanodrop 2000 UV-Vis stpekrtofotométer segítségével 

UV280 nm-en; Bradford mikromódszer alkalmazásával 595nm-en, valamint Agilent Bioanalyzer 

2100 készülék High Sensitivity Protein chip használatával mértük. 

6.2.3.2. Egydimenziós gélelektroforézis (SDS- PAGE) 

Az SDS-poliakrilamid gélek összeállítása Laemmli módszere alapján történt (69).  

Törzsoldatok: 

(A) Akrilamid elegy 

30% akrilamid (Sigma); 

0,8% N’-N’ metilén-biszakrilamid (Merck). 

(B) Tris-puffer a szeparáló gél elegyhez 

1,5 M TRIS-HCl, pH=8,8 (Calbiochem); 

4% (v/v) 10%-os SDS (Sigma). 

(C) Tris-puffer a tömörítő gél elegyhez 

0,5 M TRIS-HCl, pH=6,8 (Calbiochem); 

4% (v/v) 10%-os SDS (Sigma). 

(D) Puffer oldat az elektroforézishez 

4x töménységű TRIS-glicin törzsoldat (pH=8,3) 

0,1 M Tris base (Calbiochem); 

0,77 M glicin (BioRad); 
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(E) Minta puffer 

6,25 mM TRIS-HCl, pH=6,8 (Calbiochem); 

3% (w/v) SDS (Sigma); 

10% (v/v) glicerin (Sigma); 

5% (v/v) merkaptoetanol (Fluka); 

0,02% brómfenolkék (Sigma). 

(F) 10% (w/v) ammónium-perszulfát oldat (mindig frissen készítve) (Merck) 

Szeparáló gél összeállítása: 

6.2-1. táblázat. Szeparáló gél összeállítása. 

 5% 7% 10% 12,5% 15% 

H2O 5,8 ml 5,2 ml 4,2 ml 3,45 ml 2,5 ml 

A) OLDAT 1,8 ml 2,4 ml 3,4 ml 4,15 ml 5 ml 

B) OLDAT 2,5 ml 2,5 ml 2,5 ml 2,5 ml 2,5 ml 

F) OLDAT 30 µl 30 µl 30 µl 30 µl 30 µl 

TEMED 5 µl 5 µl 5 µl 5 µl 5 µl 

Munkánk során többnyire 12,5%-os szeparáló gélt alkalmaztunk. 

Tömörítő gél összeállítása: 

2,9 ml H2O; 

0,83 ml (A) oldat; 

1,25 ml (C) oldat; 

15 µl (F) oldat; 

5 µl TEMED. 

A gélelktroforézist a Biorad Miniprotean Tetra Cell készülék használatával végeztük. A minták 

felvitelét megelőzően 10 perces 150 V-os előfuttatást alkalmaztunk, míg a mintákat 120 V-on 

futtattuk. A gélek festését 1,5 óra hosszat, Coomassie Brilliand Blue festék oldattal (0,1% (w/v) 

Coomassie Brilliand Blue R-250; 40% (v/v) metanol; 10% (v/v) jégecet) végeztük. A 

differenciáló oldatot (10% (v/v) ecetsav; 10% (v/v) metanol) többször cseréltük. A gélképek 

dokumentációjához a FluorChemQ – Protein Simple készüléket használtuk. 
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6.2.3.3. Két-dimenziós-gélelektroforézis (O’Farrell-féle) 

Komplex fehérjeminták nagyhatékonyságú elválasztása érdekében két-dimenziós elektroforetikus 

eljárást alkalmaztunk, mely során a fehérjéket két független eljárás összekapcsolása révén két 

jellemző sajátságuk alapján (izoelektromos pont; molekulaméret) is frakcionáltuk. 

Az első dimenzióban a Ready IPG Strip pH 3-10 tartományú 7 cm hosszúságú stripjeit 

(BioRad) használatuk. A géleket a fehérjemintával együtt egy éjszakán át rehidratáltuk (8 M urea 

(Reanal); 2% (w/v) CHAPS (BioRad); 50 mM DTT (BioRad); 0,2% (w/v) Bio-Lyte 3/10 amfolit 

(Biorad); 0,001% brómfenolkék (Sigma)). Másnap a BioRad PROTEAN izoelektromos 

fókuszáló készülék (PROTEAN IEF) gyári beállításai szerint fókuszáltuk azokat (6.2-2. táblázat). 

6.2-2. táblázat. PROTEAN IEF készülék programbeállítása. 

Lépés Feszültség [V] Mód Áramerősség [A] Időtartam Mértékegység 

1 250 Rapid 50 0:15 HH:MM 

2 4000 Gradual 50 1:00 HH:MM 

3 4000 Rapid 50 15.000 Volt Hr 

4 500 Hold 50 ∞ HH:MM 

A második dimenzió előtt a stripeket két lépésben ekvilibráltuk (Ekvilibráló puffer I.: 6 M 

urea (Reanal); 2% (w/v) SDS (Sigma); 0,375 M Tris-HCl (pH 8,8) (Calbiochem); 20% (v/v) 

glicerol (Sigma); 130 mM DTT (BioRad); Ekvilibráló puffer II. összetétele: 6 M urea (Reanal); 

2% (w/v) SDS (Sigma); 0,375 M Tris-HCl (pH 8,8) (Calbiochem); 20% (v/v) glicerol (Sigma); 

135 mM jód-acetamid (BioRad)). A második dimenzióban a fehérjéket 12,5%-os SDS-PAGE 

gélben szeparáltuk 120 V feszültségen a BioRad Mini Protean Tetra Cell rendszerében. A 

géldokumentációt a FluorChemQ – Protein Simple készülékkel végeztük. A minták 

összehasonlító proteomikai analízisére a Prodigy Software-t használtuk. A vizsgálatba bevont 

törzsek genomszekvenciái alapján virtuális proteinprofilt hoztunk létre a JVirGel szoftvercsomag 

(70) használatával.  

6.2.3.4. Tömegspektrometria 

6.2.3.4.1. Gélben történő emésztés 

A fehérje foltokat a gélből kivágtuk, feldaraboltuk majd Eppendorf csőbe raktuk. A gél darabokat 

10-10 percig háromszor 200 µL 50 mM ammónium-hidrogén-karbonát (Sigma) tartalmú 50% 

(v/v) acetonitril (Sigma) oldattal mostuk. A fehérjében jelen levő diszulfidhidakat 50 µL 20 mM 

ditiotreitolt (DTT) (BioRad) 100 mM ammónium-hidrogén-karbonátot (Sigma) tartalmazó 
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oldattal redukáltuk 55°C-on, 1 órán át. Az alkilálást 50 µL 20 mM jódacetamid-oldattal (BioRad) 

végeztük. Az oldószert Speed Vac készülék segítségével távolítottuk el a mintákból, 

szobahőmérsékleten. Az emésztéshez 10 µL, 2,5 mM Tris pufferben (pH=8.5) oldott módosított 

tripszint (Promega) (0,04 mg/mL) használtunk, a hőmérsékletet egy éjszakán át 37 °C-on 

tartottuk. Az emésztést 15 µL acetonitril (Sigma), hangyasav vizes oldatával állítottuk le (50/1/49 

v/v/v). A mintákat ezután szobahőmérsékleten 60 percig inkubáltuk, majd Speed Vac készülékkel 

beszárítottuk.  

6.2.3.4.2. MALDI TOF/TOF MS vizsgálat 

A fehérje foltokat gélből kivágtuk és tripszin enzimmel gélben emésztettük. Az emésztett 

mintákat C18 ZipTip SPE pipetta heggyel (Millipore Kft) koncentráltuk, illetve sótalanítottuk. A 

következő lépésben a peptideket közvetlen a mintatartó lemezre (AnchorChip, Bruker Daltonics) 

cseppentettük. A mérések során egy 1 kHz Smartbeam-II szilárd fázisú lézerrel felszerelt 

Autoflex speed TOF/TOF (Bruker Daltonics) típusú tömegspektrométert használtunk, pozitív 

reflektron üzemmódban. A gyorsító feszültség 20 kV volt. A vizsgált peptid tömegtartomány 

700-5000 m/z volt. Egy minta mérése során automatizált módban 8000 lézerlövés átlagát vettük. 

A készülék vezérlésére FlexControl 2.4 (Bruker Daltonics), a spektrumok kiértékelésére 

FlexAnalysis 2.4 szoftvert (Bruker Daltonics) használtunk. Az egyszeresen töltött monoizotópos 

peptidtömegeket MSDB, Swiss-Prot illetve NCBInr adatbázisban kerestettük Mascot PMF kereső 

szerver (version 2.2) (www.matrixscience.com, Matrix Science Ltd., London, UK), Bruker 

BioTools 3.0 szoftver (Bruker Daltonics, Bréma, Németország) illetve ProteinScape szerver 2.1 

(Bruker Daltonics) segítségével. A keresési beállításoknál maximum két kihagyott triptikus 

hasítási helyet, illetve 150 ppm hibahatárt adtunk meg. Globális poszttranszlációs módosításként 

karbamidometilációt, variálható poszttranszlációs módosításként metionin oxidációt állítottunk 

be. 
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7. EREDMÉNYEK 

7.1. Genomikai vizsgálatok 

7.1.1. A „de novo” genomszekvenálás – Saccharomonospora azurea SZMC 14600 genom 

általános jellemzői 

Az új-generációs szekvenálásokból származó nagymennyiségű adat feldolgozása során elsőként 

minden esetben egyedi azonosító kóddal láttuk el a keletkezett elsődleges “read”-eket és 

elvégeztük a szekvenciák minőségi értékelését, majd bioinformatikai úton kontigba építettük 

azokat. A SOLiD 3 Plus rendszeren végrehajtott szekvenálás során alkalmazott 2×25 bp 

hosszúságú leolvasási keretméret alkalmazásával 8022 kontigot építettünk, melyek átlagos 

mérete 370 bp volt. A kontigok nagyobb hatékonyságú összeépítését célzó informatikai 

erőfeszítéseink nem jártak sikerrel, ezért megduplázott leolvasási keret alkalmazásával (50 bp) 

újra elvégeztük a genom szekvenálását. Az újonnan létrehozott kontigok hossza és 

összefűzhetősége elmaradt az elvárható értéktől, a kontigszámot nem tudtuk elfogadható szintre 

csökkenteni, ezért a hosszabb leolvasási kerettel dolgozó Roche 454FLX rendszeren újabb futást 

hajtottunk végre. A Roche rendszer alkalmazása nagyon hatékonyan csökkentette a korábbi 

kontig számot és ezzel párhuzamosan az összeépített kontigok méretei is jelentősen növekedtek. 

Az újonnan létrehozott, ~ 600 kontig ismételt bioinformatikai analízisével (az átfedő DNS 

szakaszok összehasonlítása, a redundáns szekvenciák kiszűrése) 255 konszenzus kontigot 

hoztunk létre. A következő lépésben összehasonlítottuk a 454FLX és a SOLiD rendszerekkel 

létrehozott szekvenciákat. Ezáltal lehetővé vált, hogy a SOLiD rövid, de megbízható 

szekvenciáival javítsuk a 454FLX konszenzus kontigjainak minőségét, amellett, hogy 454FLX 

konszenzus kontigjai mint “referencia DNS szakaszok” segítették a rövid SOLiD szekvenciák 

összeszerelését. A 454FLX szekvenáló készülékkel leolvasott 4691636 bázis összehasonlítása a 

SOLiD rövid leolvasásaival 47497 esetben tárt fel konfliktust a 255 kontig szekvenciájában. A 

javítás eredményeképpen a kontigok száma 255-ről 216-ra csökkent (7.1-1. táblázat). 
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7.1-1. táblázat. A S. azurea SZMC 14600 genomszekvenálása során alkalmazott platformok révén egyedileg, illetve 

előnyeik ötvözésével nyert információk jellemző paraméterei. 

 

Az új-generációs szekvenálási eljárásokból származó „de novo” genomszekvenálás 

konszenzus kontigjainak további analízise, pontosítása érdekében elvégeztük az NCBI 

MEGABLAST homológia keresését (hosszú DNS szekvenciákkal genom adatbázisokban történő 

keresés), illetve a génfunkció megállapításnak (annotáció) nevezett bioinformatikai folyamatokat, 

melyhez a CLCbio Workbench, valamint a RAST (Rapid Annotation using Subsystem 

Technology) szervert használtuk. A bioinformatikai adatok feldolgozása során 4554 kódoló 

szekvenciát, 47 tRNS és 3 rRNS lókuszt sikerült azonosítani. Az annotált genom grafikus 

ábrázolását AHXB0100049 kontig példáján a 7.1-1. ábra szemlélteti. 

 



 

 

 
7.1-1. ábra. A S. azurea SZMC 14600 AHXB0100049 kontig génannotációjának grafikus megjelenése a CLC MainWorkbench szoftverben. A nyílhegyek az adott gén 

átírásának irányát jelzik és nagyságuk arányos az adott gén méretével. A gének azonosítói a génszimbólumokhoz (nyilak) tartozó függőleges vonalak mellett láthatók 

.



 

A genom feltételezhetően fehérjéket kódoló szekvenciáinak filogenetikai rendszerezésen alapuló 

besorolását a Clusters of Orthologous Groups of proteins (COG) adatbázis használatával 

végeztük el (7.1-2. táblázat). 

7.1-2. táblázat. A S. azurea SZMC 14600 tözs funkcionális annotálása a Clusters of 

Orthologous Groups of proteins (COG) adatbázis alapján . 

COG kategória Annotált gének 

Rövidítés Elnevezés  szám százalék 

Információtárolás és feldolgozás 

J Transzláció, riboszóma biogenezise 163 3.58 

A RNS információfeldolgozás és modifikáció 1 0.02 

K Transzkripció 402 8.83 

L DNS replikáció, rekombináció és repair 169 3.71 

B Kromatin struktúra és dinamika 1 0.02 

Sejtszintű folyamatok 

D Sejtosztódás és kromoszóma partícionálás 31 0.68 

V Védelmi mechanizmusok 7 0.15 

T Szignál transdukciós mechanizmusok 164 3.60 

M Sejtfal/membrán/burok biogenezis 152 3.34 

N Sejt motilitás és szekréció 41 0.90 

U Intracelluláris anyagáramlás és szekréció 20 0.44 

O 
Poszttranszlációs módosítások, protein turnover, 

chaperonok 
121 2.66 

Metabolizmus 

C Energia termelés és konverzió 257 5.64 

G Szénhidrát transzport és metabolizmus 273 5.99 

E Aminosav transzport és metabolizmus 397 8.72 

F Nukleotid transzport és metabolizmus 93 2.04 

H Koenzim metabolizmus 197 4.33 

I Lipid metabolizmus 163 3.58 

P Szervetlen ion transzport és metabolizmus 212 4.66 

Q 
Szekunder metabolit bioszintézis, transzport és 

katabolizmus 
253 5.56 

Kevésbé jellemzett  folyamatok 

R Általános funkcionális predikció 611 13.42 

S Ismeretlen funkcionalitás 227 4.98 

- COG kategória nem ismert 120 2.64 

 Gének száma 4554  
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7.1.2. Összehasonlító genomikai vizsgálatok 

Az előbbiekben bemutatott S. azurea SZMC 14600 törzs mellett a közelmúltban a 

Saccharomonospora nemzetség több képviselőjének komplett örökítőanyag szekvenciája is 

publikussá vált. Azonban mindezidáig csupán a S. viridis genomszekvenálási projektje zárult le. 

A nemzetség további vizsgálatba bevont képviselői „draft” genom szekvencia információval 

bírnak, örökítőanyaguk 5-216 kontigban reprezentált. Mégis a genomok jellemző paraméterei 

alapján valamennyi törzsről elmondhatjuk, hogy közel 5 Mb genom mérettel és magas GC-

tartalommal (~70%) jellemezhetőek (7.1-3. táblázat).  

7.1-3. táblázat. A S. azurea SZMC 14600 genom általános jellemzőinek összehasonlítása a Saccharomonospora 

nemzetség négy képviselőjével. 

A vizsgálatba bevont törzsek fehérjét kódoló génjeit a funkcionális vizsgálatok tükrében COG 

abundancia profil mátrixba rendeztük, melyet a génszámok szerint normalizáltunk. Az egy-egy 

törzsre specifikus gének, pángenom, illetve az 5 szervezet közös génszettjét reprezentáló 

coregenom számszerű megoszlását Venn-diagramon szemléltettük. (7.1-2 ábra). 

Tulajdonság 
S. azurea 

SZMC 14600 

S. azurea 

DSM 44631 

S. viridis 

DSM 43017 

S. glauca 

DSM 43769 

S. cyanea 

DSM 44103 

Genom méret (bp) 4,973,727 4,763,852 4,308,349 4,564,108 5,408,301 

DNS kódoló régió (bp) 4,383,706 4,287,642 3,756,312 4,085,489 4,885,459 

DNS G+C tartalma (bp) 3,495,659 3,331,901 2,900,171 3,154,521 3,771,475 

DNA scaffold 216 93 1 11 5 

Total génszám 4,604 4,530 3,962 4,386 5,196 

Protein kódoló gének száma 4,554 4,472 3,906 4,330 5,139 

RNS gének száma 50 58 56 56 57 

Protein kódoló gének száma 

COG adatbázis szerint 
3,421 3,312 2,730 3,213 3,834 

A szekunder metabolizmus 

bioszintézis, transzport és 

katabolizmus folyamatában 

érintett gének száma 

209 152 142 134 196 
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7.1-2. ábra. Venn-diagram a Saccharomonospora nemzetség öt 

képviselőjének COG fehérje családjainak abundancia profiljáról. 

Meghatároztuk és kigyűjtöttük a kizárólag a Saccharomonospora nemzetség bioaktív 

metabolit termeléssel (primycin) bíró törzseinek, a S. azurea SZMC 14600 és DSM 44631 közös 

génszettjét (7.1-4. táblázat).  

7.1-4. táblázat. A primiycin termelő S. azurea SZMC 14600 és S. azurea DSM 44631 törzsek közös génszettje. 

Acession number 

azonosítószám 
Génnév 

COG 

kategória 

azonosító 

COG fehérjecsalád név 

EHK89059 

EHY91303  
hipotetikus fehérje COG0116 

Feltételezett N6-adenin-specifikus DNS 

metiláz 

EHK88926 

EHY89671 
Ca2+/H+ antiporter COG0387 Ca2+/H+ antiporter 

EHK88212 

EHY87155 

nitrát reduktáz béta 

alegység 
COG1140 Nitrát reduktáz béta alegység 

EHK88410 

EHY88946 
amin oxidáz COG1231 Monoamin oxidáz 

EHK87404 

EHY89150 

külső membrán 

fehérje/peptidoglikán-

kapcsolt (lipo)protein 

COG1360 Flagellaris motorfehérjék 

EHK87655 

EHY89095 

transzglikoziláz család 

fehérje 
COG1388 FOG: LysM ismétlés 
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Acession number 

azonosítószám 
Génnév 

COG 

kategória 

azonosító 

COG fehérjecsalád név 

EHK88708 

EHY91206 
kreatinin amidohidroláz COG1402 

Nemkarakterizált fehérje, feltételezett 

amidáz 

EHK88766 

EHY88286 
nukleáz prekurzor COG1525 

Micrococcal nukleáz (thermonukleáz) 

homológok 

EHK86524 

EHY87673 

fém-függő 

foszfohidroláz, HD regió 
COG1896 Feltételezett HD szupercsalád hidroláz 

EHK88213 

EHY87154 

légzési nitrát reduktáz 

chaperon, NarJ 
COG2180 Nitrát reduktáz delta alegység 

EHK88214 

EHY87153 
nitrát reduktáz COG2181 Nitrát reduktáz gamma alegység 

EHK82340 

EHY87812 
hopotetikus fehérje COG2263 Feltételezett RNS metiláz 

EHK81122 

EHY87215 

RelA/SpoT domén-

tartalmú fehérje 
COG2357 

Baktériumokban konzervált 

nemkarakterizált fehérje 

EHK88611 

EHY87193 

alkilált DNS javító 

fehérje 
COG3145 Alkilált DNS javító fehérje 

EHK87501 

EHY87393 
hipotetikus fehérje COG3354 Feltételezett flagelláris G fehérje 

EHK87785 

EHY88328 

Szénhidrátkötő CenC 

domén-tartalmú fehérje 
COG3469 Kitináz 

EHK80913 

EHY87014 
Hipotetikus fehérje COG3507 Béta-xilozidáz 

EHK80204 

EHK87412 

EHY90683 

dihidrodipikolinát 

reduktáz N-terminális 

domén-tartalmú fehérje 

COG3804 
Dihidrodipikolinát reduktáz-szerű 

nemkarakterizált konzervált fehérje 

EHK88631 

EHY87229 
Hipotetikus fehérje COG4185 

Baktériumokban konzervált 

nemkarakterizált fehérje 

EHK87579 

EHY87654 
Hipotetikus fehérje COG4244 Feltételezett membrán fehérje 

EHK83999 

EHY90169 
Hipotetikus fehérje COG4346 

Feltételezett membrán-kötő dolikil-

foszfát-mannóz-fehérje 

mannoziltranszferáz 

EHK83401 

EHY89624 
Hipotetikus fehérje COG4371 Feltételezett membrán fehérje 

EHK87385 

EHK84192 

EHY89131 

EHY89788 

Hipotetikus fehérje COG4547 

Kobalamin bioszintézis fehérje CobT 

(nikotinát-mononukleotid-5, 6-

dimetilbenzimidazol 

foszforiboziltranszferáz) 

EHK86138 

EHY91364 
Hipotetikus fehérje COG4634 

Baktériumokban konzervált 

nemkarakterizált fehérje 

EHK86523 

EHY87538 
Hipotetikus fehérje COG4803 Feltételezett membrán fehérje 
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Acession number 

azonosítószám 
Génnév 

COG 

kategória 

azonosító 

COG fehérjecsalád név 

EHK84180 

EHY89775 

ABC transzporter, 

CydDC cisztein exporter 

(CydDC-E) család, 

permeáz/ATP-kötő 

fehérje CydD 

COG4987 

Citokróm bd bioszintézisében 

résztvevő ABC-típusú transzport 

rendszer, ATPáz és permeáz 

egységekkel 

EHK88211 

EHY87156 

nitrát reduktáz alfa 

alegység 
COG5013 Nitrát reduktáz alfa alegysége 

EHK88268 

EHY90243 
Hipotetikus fehérje COG5177 Nemkarakterizált konzervált fehérje 

EHK87586 

EHY87661 
Hipotetikus fehérje COG5649 Nemkarakterizált konzervált fehérje 

Megállapítottuk a S. azurea SZMC 14600 törzs-specifikus génlistáját (7.1-5. táblázat).  

7.1-5. táblázat. S. azurea SZMC 14600 pángenom génlistája. 

Acession number 

azonosítószám 
Génnév 

COG 

kategória 

azonosító 

COG fehérjecsalád név 

EHK89311 Aszparagin szintetáz A COG0017 Aszpartil/asparaginil-tRNS szintetáz 

EHK83636 Hipotetikus fehérje COG0507 
ATP-függő exoDNáz (exonukleáz V), alfa 

alegység  

EHK89309 Metilaszpartát mutáz COG2185 
Metilmalonil-CoA mutáz, C-terminális 

domén/alegység (kobalamin-kötő) 

EHK83970 
N-acilglukózamin 2-

epimeráz 
COG2942 N-acil-D-glükózamin 2-epimeráz 

EHK81687 Hipotetikus fehérje COG3108 
Baktériumokban nemkarakterizált 

konzervált fehérje 

EHK85284 Hipotetikus fehérje COG3220 
Baktériumokban nemkarakterizált 

konzervált fehérje 

EHK83097 Hipotetikus fehérje COG4034 
Baktériumokban nemkarakterizált 

konzervált fehérje 

EHK84792 
ABC-2 típusú 

transzporter 
COG4587 

ABC-típusú nem karakterizált transzport 

rendszer, permeáz 

EHK89310 Metilaszpartát mutáz COG4865 Glutamát mutáz epszilon alegység 

EHK87746 
Béta-laktamáz inhibitor 

fehérje II 
COG5184 

Alfa-tubulin szuppresszor és RCC1 domén-

tartalmú fehérjével kapcsolódó fehérje 

EHK85085 
glükóz/szorboszón 

dehidrogenáz 
COG5243 

HRD ubiquitin ligáz komplex, ER membrán 

összetevő 

EHK88747 
Zn-függő proteáz-szerű 

fehérje 
COG5504 Feltételezett Zn-függő proteáz 
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7.1.3. NRPS és PKS/NRPS hibrid domének strukturális genomikai jellemzése 

Az AntiSmash programcsomag használatával S. azurea SZMC 14600 törzs teljes genomját 

reprezentáló, redudáns szekvenciatartalmat megvizsgáltuk, melynek eredményeként 

AHXB01000215 kontigján egy 37 annotált génből álló NRPS-PKS hibrid génklasztert tártunk 

fel, melyet a sah névvel illettünk. A nukleinsavsorrend és a termék-szerkezet között fennálló 

kolinearitás elve alapján a génklaszter által kódolt potenciálisan bioaktív, másodlagos 

anyagcseretermék alapvető, módosítások nélküli szerkezetének predikciója is lehetővé vált 

(7.1-3. ábra). A sah génklaszterben kódolt gének annotációját és a génekről transzlálódó 

fehérjékhez leginkább hasonló proteint a 7.1-6. táblázatban foglaltuk össze. 

 

 

7.1-3. ábra. A sah génklaszter elrendeződése. A Az S. azurea SZMC 14600 NRPS/PKS hibrid 

génklasztert hordozó kromoszóma szegmense. A nyilak iránya a génátíródás irányát jelzi. Az annotált 

gének nevei a nyilak felett láthatók. B A hibrid génklaszter moduláris- és enzimatikus domén- 

szerveződése. A domének jelölésére azok rövidített megnevezését alkalmaztuk. A fekete sávok az 

intermoduláris linkerek pozícióját jelöli. C A multienzimkomplex génszerveződése alapján jósolható 

termék szénlánca. 
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7.1-6. táblázat. A sah génklaszter annotált génlistája. 

Génnév és 

azonosító 
Géntermék 

Fehérje 

ID 

Méret 

(aa) 
Fehérje homolog 

ID 

azonosság 

(%) 

Putitativ funkció 

Homológia alapján 

COG 

kategória 

sah1 

(359731067) Sah1 EHK80179 518 
Saccharomonospora cyanea 

NA-34 (ZP_09747286.1) 
85 

Apolipoprotein N-

aciltransferáz M 

sah2 

(359731068) Sah2 EHK80180 257 
Saccharomonospora cyanea 

NA-134(ZP_09747285.1) 
92 

Glikozil transzferáz 

M 

sah3 
(359731069) Sah3 EHK80181 114 

Saccharomonospora marina 

XMU15 (ZP_09741799.1) 
94 

Hipotetikus fehérje 

No Hit 

sah4 

(359731070) Sah4 EHK80182 213 
Saccharomonospora cyanea  

NA-134 (ZP_09747283.1) 
92 

Timidin kináz 

F 

sah5 

(359731071) Sah5 EHK80183 482 
Saccharomonospora cyanea  
NA-134 (ZP_09747282.1) 

95 

Fő facilitátor 

szupercsalád permeáz R 

sah6 

(359731072) Sah6 EHK80184 260 
Saccharomonospora cyanea  

NA-134 (ZP_09746722.1) 
78 

Kobriksav szintáz 

H 

sah7 
(359731073) Sah7 EHK80185 167 

Saccharomonospora viridis  
DSM 43017 

(YP_003134009.1) 

71 

Hipotetikus fehérje 

S 

sah8 

(359731074) Sah8 EHK80186 256 
Nocardiopsis sp.  

FU40 (AEP40926.1) 
63 

Streptomycin 

bioszintézis operon 
regulátor 

NoHit 

sah9 

(359731075) Sah9 EHK80187 261 
Cordyceps militaris  

CM01 (EGX87936.1) 
38 

FkbM család 

metiltranszferáz H 

sah10 

(359731076) Sah10 EHK80188 332 
Mycobacterium sp. JDM60111 

(YP_004525157.1) 
57 

Hipotetikus fehérje 

No Hit 

sah11 
(359731077) Sah11 EHK80189 313 

Saccharopolyspora erythraea  
NRRL2338 

(YP_001103877.1) 

58 

Alkánszulfonát 
monooxigenáz C 

sah12 

(359731078) Sah12 EHK80190 398 

Saccharopolyspora erythraea  

NRRL2338 
(YP_001107923.1) 

54 

Citokróm P450-szerű 

enzim Q 

sah13 

(359731079) 
Sah13 EHK80191 6029 

Streptomyces albus 

(ABS90475.1) 
46 

Béta-ketoacil szintáz 

KS DH ACP KS AT DH 
KR ACP KS AT DH KR 

ACP  

KS AT DH KR ACP 

Q 

sah14 

(359731080) Sah14 EHK80192 1164 
Streptomyces coelicoflavus  

ZG0656 (EHN77489.1) 
48 

aminosav adeniláció 

A PCP Q 

sah15 
(359731081) Sah15 EHK80193 377 

Streptomyces bingchenggensis  

BCW (YP_004967910.1) 
71 

Hipotetikus fehérje 

D 

sah16 

(359731082) Sah16 EHK80194 893 
Streptomyces bingchenggensis  

BCW-1 (YP_004967911.1) 
52 

Béta-ketoacil szintáz 

KS ACP Q 

sah17 

(359731083) 
Sah17 EHK80195 3019 

Streptomyces bingchenggensis  

BCW-1 (YP_004967901.1) 
52 

Aminosav adenilációs 

fehérje 

KS AT DH cMT ACP C 
A PCP  

Q 

sah18 
(359731084) 

Sah18 EHK80196 5212 
Streptomyces bingchenggensis  

BCW-1 (YP_004958923.1) 
47 

Hibrid poliketid 

szintáz/nem-riboszomális 
peptid szintáz 

KS AT KR ACP KS DH 
KR ACP KS ACP KS 

ACP AT  

KR ACP KS 

Q 

sah19 

(359731085) Sah19 EHK80197 890 
Bacillus amyloliquefaciens  

CAU-B946 

(YP_005130401.1) 

43 

Poliketid szintáz 

DH ACP KS Q 
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Génnév és 

azonosító 
Géntermék 

Fehérje 

ID 

Méret 

(aa) 
Fehérje homolog 

ID 

azonosság 

(%) 

Putitativ funkció 

Homológia alapján 

COG 

kategória 

sah20 

(359731086) Sah20 EHK80198 721 
Streptomyces bingchenggensis 

BCW-1 (YP_004967899.1) 
41 

Poliketid szintáz 

Q 

sah21 
(359731087) Sah21 EHK80199 1977 

Brevibacillus brevis 
NBRC 100599 

(YP_002773465.1) 

48 

Nem-riboszómális 
peptidszintáz 

C A MT PCP C 
Q 

sah22 

(359731088) Sah22 EHK80200 1133 
Streptomyces bingchenggensis 

BCW-1 (YP_004967897.1) 
55 

Hipotetikus fehérje 

I 

sah23 

(359731089) Sah23 EHK80201 465 

Stackebrandtia nassauensis 

DSM 44728 

(YP_003513810.1) 

37 

Citokróm P450 

Q 

sah23 

(359731090) Sah23 EHK80202 461 
Stackebrandtia nassauensis 

DSM 44728 

(YP_003513810.1) 

37 

Citokróm P450 

Q 

sah25 
(359731091) Sah25 EHK80203 317 

Thermomonospora curvata 
DSM 43183 

(YP_003299696.1) 

57 

Alkohol dehidrogenáz 
cink-kötő domént 

hordozó fehérje 
C 

sah26 

(359731092) Sah26 EHK80204 349 
Mycobacterium avium 

104 (YP_881053.1) 
41 

Dihidrodipikolinát 

reduktáz N-terminális 
domént hordozó fehérje 

S 

sah27 

(359731093) Sah27 EHK80205 490 
Saccharomonospora cyanea 
NA-134 (ZP_09747387.1) 

83 

Szubtilizin-szerű szerin 

proteáz O 

sah28 

(359731094) Sah28 EHK80206 413 
Mycobacterium sp. MCS 

(YP_638505.1) 
68 

Amidohidroláz 

R 

sah29 
(359731095) Sah29 EHK80207 230 

Saccharomonospora glauca 

K62 (ZP_09688970.1) 
84 

Hipotetikus fehérje 

S 

sah30 

(359731096) Sah30 EHK80208 399 
Saccharomonospora cyanea 

NA-134 (ZP_09747320.1) 
81 

Izokorizmát szintáz 

család fehérje H 

sahH 

(359731097) SahH EHK80209 550 
Saccharomonospora cyanea 
NA-134 (ZP_09747319.1) 

89 

Peptid arilációs enzim 

A Q 

sah32 

(359731098) Sah32 EHK80210 223 
Saccharomonospora cyanea 

NA-134 (ZP_09747318.1) 
84 

Izokorizmát hidroláz 

Q 

sah33 
(359731099) Sah33 EHK80211 81 

Saccharomonospora glauca 

K62 (WP_09690350.1) 
80 

Aril carrier domént 
hordozó fehérje Q 

sah34 

(359731100) Sah34 EHK80212 298 
Saccharomonospora cyanea 

NA-134 (ZP_09747316.1) 
91 

Sziderofór-kölcsönható 

fehérje P 

sah35 

(359731101) Sah35 EHK80213 320 
Saccharomonospora cyanea 
NA-134 (ZP_09747315.1) 

85 

ABC-típusú Fe3+-

hidroxamát transzport 
rendszer 

P 

sah36 

(359731102) Sah36 EHK80214 337 
Saccharomonospora cyanea 

NA-134 (ZP_09747314.1) 
84 

ABC-típusú Fe3+-

sziderofór transzport 

rendszer 
P 

sah37 
(359731103) Sah37 EHK80215 342 

Saccharomonospora cyanea 

NA-134 (ZP_09747313.1) 
87 

Transzporter permeáz 

P 

sah38 

(359731104)    
Sah38 EHK80216 257 

Saccharomonospora glauca 
K62 (WP_005464738.1) 

86 

ABC-tipusú 

kobalamin/Fe3+-
sziderofór transzport 

rendszer, ATPáz tartalmú 

H 

Továbbá az AHXB01000041 kontigon egy 65,6 kb hosszúságú NRPS szintáz homológ 

géneket hordozó kromoszóma szegmenst azonosítottunk, melyet san génklaszternek neveztünk 

el. A nem-riboszomális peptidszintázt mindösszesen 2 struktúrgén (san23 és san29) kódolja, míg 
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a klaszteren további 41 járulékos gén foglal helyet. A grafikus megjelenítéssel pontosabb képet 

kaptunk a klaszterről, így láthatóvá vált az említett gének egymáshoz való viszonya, valamint 

átírásuknak iránya is (7.1-4. ábra). A san génklaszterben kódolt gének annotációját és a génekről 

transzlálódó fehérjékhez leginkább hasonló proteint a 7.1-7. táblázatában foglaltuk össze. 

 

7.1-4. ábra. A san génklaszter elrendeződése. A Az S. azurea SZMC 14600 NRPS génklasztert hordozó 

kromoszóma szegmense. A nyilak iránya a génátíródás irányát jelzi. Az annotált gének nevei a nyilak felett láthatók. 

B A san génklaszter moduláris- és enzimatikus domén- szerveződése. A domének jelölésére azok rövidített 

megnevezését alkalmaztuk. C A multienzimkomplex génszerveződése alapján jósólható peptid-termék. 

7.1-7. táblázat. A san génklaszter annotált génlistája. 

Génnév és 

azonosító 
Géntermék 

Fehérje 

ID 

Méret 

(aa) 
Fehérje homolog 

ID 

azonosság 

(%) 

Putitativ funkció 

Homológia alapján 

COG 

kategória 

san1 
(359740449) 

San1 EHK89290 396 
Saccharomonospora glauca  

K62 (WP_005462707.1) 
73 Hisztidin kináz M 

san 2 

(359740450) 
San 2 EHK89291 310 

Saccharomonospora cyanea 

NA-134 (WP_005454729.1) 
86 

ABC-tipusú 

multidrug transzport 

rendszer, ATPáz 

tartalmú 

G 

san 3 

(359740451) 
San 3 EHK89292 251 

Saccharomonospora cyanea 

 NA-134 (WP_005454730.1) 
78 

ABC-2 szerű 

transzporter 
M 

san 4 

(359740452) 
San 4 EHK89293 274 

Saccharomonospora cyanea  

NA-134 (WP_005454732.1) 
85 Hipotetikus fehérje E 

san 5 

(359740453) 
San 5 EHK89294 161 

Saccharomonospora viridis  

DSM 43017 (YP_003133039.1) 
79 

Citozin/adenozin 

deamináz 
O 
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Génnév és 

azonosító 
Géntermék 

Fehérje 

ID 

Méret 

(aa) 
Fehérje homolog 

ID 

azonosság 

(%) 

Putitativ funkció 

Homológia alapján 

COG 

kategória 

san 6 

(359740454) 
San 6 EHK89295 222 

Saccharomonospora cyanea  

NA-134 (WP_005454751.1) 
72 

NUDIX család 

fehérje 
G 

san 7 

(359740455) 
San 7 EHK89296 258 

Saccharomonospora cyanea  

NA-134 (WP_005454755.1) 
92 

Metionin 

aminopeptidáz 
S 

san 8 

(359740456) 
San 8 EHK89297 88 

Saccharomonospora xinjiangensis  

XJ-54 (WP_006237173.1) 
89 DNS-kötő fehérje R 

san 9 

(359740457) 
San 9 EHK89298 343 

Saccharomonospora cyanea  

NA-134 (WP_005454758.1) 
95 

Transzkripcionális 

regulátor, LacI család 

fehérje 

R 

san 10 
(359740458) 

San 10 EHK89299 521 
Saccharomonospora glauca  

K62 (WP_005462740.1) 
88 Glikozidáz O 

san 11 

(359740459) 
San 11 EHK89300 282 

Saccharomonospora cyanea 

NA-134 (WP_005454761.1) 
96 

Szénhidrát ABC 

transzporter membrán 

fehérje 

M 

san 12 

(359740460) 
San 12 EHK89301 295 

Saccharomonospora glauca 

K62 (WP_005462743.1) 
94 

Szénhidrát ABC 

transzporter membrán 

fehérje 

M 

san 13 
(359740461) 

San 13 EHK89302 426 
Saccharomonospora cyanea 

NA-134 (WP_005454763.1) 
90 

ABC-tipusú cukor 

transzport rendszer, 

periplazmatikus 

egysége 

No hits 

san 14 
(359740462) 

San 14 EHK89303 161 
Saccharomonospora cyanea  

NA-134 (WP_005454764.1) 
94 Hipotetikus fehérje T 

san 15 

(359740463) 
San 15 EHK89304 294 

Saccharomonospora cyanea  

NA-134 (WP_005454774.1) 
97 Hipotetikus fehérje No hits 

san 16 

(359740464) 
San 16 EHK89305 157 

Saccharomonospora cyanea  

NA-134 (WP_005454775.1) 
89 

Fő facilitátor 

szupercsalád fehérje 
No hits 

san 17 
(359740465) 

San 17 EHK89306 132 
Saccharomonospora glauca  

K62 (WP_005462751.1) 
92 

Fő facilitátor 

szupercsalád fehérje 
No hits 

san 18 
(359740466) 

San 18 EHK89307 212 
Saccharomonospora glauca  

K62 (WP_005462751.1) 
95 

Fő facilitátor 

szupercsalád fehérje 
J 

san 19 

(359740467) 
San 19 EHK89308 129 

Saccharomonospora cyanea  

NA-134 (|WP_005454776.1) 
92 

Transzkripcionális 

regulátor 
S 

san 20 

(359740468) 
San 20 EHK89309 119 

Streptomyces sulphureus 

(WP_016908611.1) 
56 Metilaszpartát mutáz No hits 

san 21 

(359740469) 
San 21 EHK89310 417 

Streptomyces hygroscopicus  

ATCC 53653 (WP_009715019.1) 
57 Metilaszpartát mutáz H 

san 22 
(359740470) 

San 22 EHK89311 328 
Streptomyces lydicus 

(CBA11568.1) 
63 

Aszparagin szintetáz 

A 
E 

san 23 

(359740471) 
San 23 EHK89312 4965 

Verrucosispora maris  

AB-18-032 (YP_004406681.1) 
45 

Aminosav 

adenilációs domént 

hordozó fehérje 

No hits 

san 24 

(359740472) 
San 24 EHK89313 318 

Saccharothrix mutabilis  

subsp. capreolus (ABR67746.1) 
51 Hipotetikus fehérje No hits 
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Génnév és 

azonosító 
Géntermék 

Fehérje 

ID 

Méret 

(aa) 
Fehérje homolog 

ID 

azonosság 

(%) 

Putitativ funkció 

Homológia alapján 

COG 

kategória 

san 25 

(359740473) 
San 25 EHK89314 376 

Saccharothrix mutabilis  

subsp. capreolus (ABR67747.1) 
52 

Aminotranszferáz , I 

és II osztály 
No hits 

san26 

(359740474) 
San26 EHK89315 70 

Frankia sp. EuI1c  

(YP_004018399.1) 
68 

MbtH domént-

hordozó fehérje 
R 

san 27 

(359740475) 
San 27 EHK89316 111 

Streptomyces sp. MspMP-M5 

(WP_018537335.1) 
56 Tioészteráz G 

san 28 
(359740476) 

San 28 EHK89317 343 
Streptomyces zinciresistens  

K42 (WP_007497751.1) 
65 Hipotetikus fehérje No hits 

san 29 

(359740477) 
San 29 EHK89318 562 

Streptomyces albulus 

(WP_016578687.1) 
49 

Aminosav adeniációs 

domént hordozó 

fehérje 

H 

san 30 

(359740478) 
San 30 EHK89319 181 

Saccharomonospora cyanea  

NA-134 (WP_005454777.1) 
90 

Transzkripcionális 

regulátor, ArsR 

család 

K 

san 31 
(359740479) 

San 31 EHK89320 437 
Saccharomonospora cyanea  

NA-134 (WP_005454778.1) 
92 Hipotetikus fehérje T 

san 32 

(359740480) 
san 32 EHK89321 1019 

Actinosynnema mirum  

DSM 43827 (YP_008014340.1) 
36 

Transzkripcionális 

regulátor, SARP 

család 

V 

san 33 

(359740481) 
San 33 EHK89322 406 

Amycolatopsis mediterranei  

U32 (YP_003766926.1) 
37 

Transzkripcionális 

regulátor, XRE 

család 

No hits 

san 34 

(359740482) 
San 34 EHK89323 143 

Saccharopolyspora erythraea 

NRRL 2338 (YP_001104545.1) 
89 Transzpozáz Q 

san35 

(359740483) 
San35 EHK89324 224 

Saccharopolyspora erythraea 

(WP_009947829.1) 
88 ISJP4 transzpozáz F 

san36 
(359740484) 

San36 EHK89325 143 
Saccharopolyspora erythraea 

NRRL 2338 (YP_001104738.1) 
84 Transzpozáz, IS4 L 

san37 
(359740485) 

San37 EHK89326 94 
Streptomyces flavogriseus  

ATCC 33331 (YP_004909476.1) 
87 

Transzpozáz IS4 

család fehérje 
J 

san 38 

(359740486) 
San 38 EHK89327 42 

Saccharomonospora marina 

XMU15 (WP_009155402.1) 
74 Transzpozáz K 

san 39 

(359740487) 
San 39 EHK89328 149 

Saccharomonospora cyanea  

NA-134 (WP_005454784.1) 
93 Hipotetikus fehérje K 

san 40 
(359740488) 

San 40 EHK89329 655 
Saccharomonospora cyanea  

NA-134 (WP_005454785.1) 
91 Hipotetikus fehérje G 

san 41 

(359740489) 
San 41 EHK89330 558 

Saccharomonospora cyanea 

NA-134 (WP_005454786.1) 
98 

Feltételezett ABC 

transzporter ATP-

kötő fehérje 

G 

san 42 
(359740490) 

san 42 EHK89331 750 
Saccharomonospora cyanea  

NA-134 (WP_005454792.1) 
72 Hipotetikus fehérje G 

san 43 

(359740491) 
San 43 EHK89332 1643 

Saccharomonospora cyanea  

NA-134 (WP_005454793.1) 
91 

Glutamát 

dehidrogenáz 
G 
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Az AntiSmash programmal azonosított génklaszterekben kódolt strukturális fehérjék 

prognosztizált doménszerveződése módszeres felülvizsgálatot igényel. Első lépésként az 

egymással magas homológiát mutató NRPS és PKS tiolációs domének konzervált motívumainak 

megállapítását végeztük el. A PCP, ACP domének funkcionális aktivitása a konzervált motívum 

(LGG{HD}S) szerin származékán keresztüli poszttranszlációs módosítás révén valósul meg egy 

4’ foszfopantotén csoport kovalens kapcsolódása által (28). A sah és san génlaszterek mindegyik 

tiolációs doménjében megtalálható a konzervált szerin származék (7.1-5. ábra).  

ACP 
 N-terminal * C-terminal 

Sah13_M1 EVLRGILAETTKL-13-YGIDS-12-HFGELSKTLFFEYESLGLLAEYFAEE 

Sah13_M2 LDLLRDTVGEKVG-13-YGIDS-12-HFPDLAATAFFEYETLEALADHLADE 

Sah13_M3 DYLRNQASGVLKL-13-YGIDS-12-AFPGLRGTVLFEYRTLADLAGYLLRE 

Sah13_M4 QVIAVFARVLEMS-13-YGIDS-12-HFGPLPAPVLFEHTTIGRLADYLCAE 

Sah14_M5 EREIADVWRAVLG-13-VGGNS-12-RVTDSVSRVEMFRYPTIRTLARRLST 

Sah16_M6 KEISTVLGRADSG-10-LEVDS-14-GISVPSSAFIEHPTVNAFVASLARQL 

Sah17_M7 EFASVVEHALKLG-11-YGFDS-10-RERFGIELSVNDFFEYPTVREIVEYV 

Sah17_M8 AQLVGELAGLPAD-10-LGLNS-12-RFAVEVTPTLFYSRPTLAALAAHLGG 

Sah18_M9 DWMVELFADELHF-13-YGLDS-13-LDTELDPSALLEHSSIDRFTAWLVQE 

Sah18_M10 AVLRDLVASRLGV-13-LGLQS-12-AVGAPLPPTLPFEYATIRDLARHLTE 

Sah18_M11 RLLRAELADVLGV-13-YGVDP-  -VHLATLRDRIEEVAGVEL 

Sah18_M12 VRTFADELRMDVE-10-LGVDS-12-EVSEPIDPSALYEYPTFDDLAAWLTE 

Sah18_M13 DVVREVLAAELGV-13-LGLDS-14-DVTLPPTLLFEHSSVDRLAAWLRTRL 

Sah19_M15 LVLDAWREVLGVP-10-LGGDS-12-NLPFELELRDLLEAGTAADMAQLVEA 

Sah20_M16 EKQLADLWADVLG-11-VGGDS- 9-ANRQGLPITAQDVFQYRTIAELAEEA 

Sah21_M17 ERVRADVAELLGR-13-LGLDS-  -IRIMSLIDRWRAA 

consACP/PP LGXDS//LGGH/DS 

PCP 
 N-terminal * C-terminal 

San23_M1 EVLCGVFAEVLGV-11-LGGHS-12-VLDAEIEIRDFFRSPTVAGVIELL  

San23_M2 DLLCELFAETLGV-11-MGGHS-12-LLGVELSIRDFFRAPTVSGIAAEL  

San23_M3 EVLCGLFAEVLGV-11-LGGYS-12-ALGVEIGVRAIFESPTVAKLVARL  

San23_M4 EILCGLFAEVLGV-11-LGGHS-13-LSVDLDIQEFFRGPTVREVNAAL  

San23_M5 EVLAHLFAEVLGL-11-LGGHS-13-LGRELGLAELFRAPTVAGLAAAA   

San29_M6 ALIAGVWSDVLGL-11-LGGHS-12-LGVRISTRDVYRYPRLSDLAAYV 

Cons PCP  LGGH/DS 

7.1-5. ábra. A S. azurea SZMC 14600 sah és san génklasztereinek tiolációs domén aminosav illesztése. A 

konszenzus szekvencia ACP esetében Donadio és Katz (1992) szerint, míg PCP esetében Schlumbohm W (1991) 

szerint. A foszfopantetén kötőhely * jelölve. (M – modul.) 



 

50 

 

Az NRPS és/vagy PKS multienzim komplexen szintetizálódó termék leválasztásáért felelős 

tioészteráz domént csak a san génklaszter esetében azonosítottunk, amely hordozza a doménre 

jellemző konzervált motívumot (7.1-6. ábra). 

 N-terminal C-terminal 
San23_M5 FCVHPMAGLA—-W-51-YHLLGWSLGGTLAHRIACR-97-AVPCAHLEMARPTPLARIAAELTAML 

consTE GXSXG GXH 

7.1-6. ábra. A S. azuea SZMC 14600 san génklaszter TE domén aminosav illesztése. A konszezus szekvencia 

Donadio és Katz szerint (1992). 

A san és sah génklaszterekben kódolt adenilációs domének szekvenciáinak többszörös 

illesztése révén megállapítottuk a tíz „core” motívumot (7.1-7. ábra).  

A1 A2 A3 A4 A5 

sah14_M5 LTYGEL LRSGAAYVPLD LAYVIFTSGSTGRPKG FDIA NMYGPTE 

sah17_M8 VTYAEL QRAGAAYVPLD TAYVIYTSGSTGKPKG FDIA NLFGPTE 

sah21_M17 LTYAEL LKAGGAYVPLD LAYLIYTSGSTGKPKA FDVS NLYGPTE 

sah31_M19 WTYSDL WRLGAWPVFTD VAFLQLSGGSTGLSKL YPLS QVFGMAE 

san23_M1 YTYAEV LTAGAAYSLLD TACVMYTSGSTGTPKG WDAF NGYGPVE 

san23_M2 MTYGAL LKSGAAFLPVD AAYVAYAPSSTGQPSG VDAA NGYGPTE 

san23_M4 FTYDEL LKAHKVFLLID AACVFFTSGTTNRPKG FDVL NVYGLTE 

san23_M5 LTYAQL LKTGAAYLPLD AAYVIYTSGSTGRPKG FDFS NMYGITE 

san29_M6 LTYAQL LKTGAAYLPLL AAYVIYTSGSTGRPKG FDFS NMYGITE 

Core L{TS}YxEL LKAGxAY{VL}P{LI}D LAYxxYTSG{ST}TGxPKG FDxS NxYGPTE 

A6 A7 A8 A9 A10 

sah14_M5 GELYIGGAGVADGYL YRTGDA RRLDDQVKLHGYRIELGEIE LPDYMIP NGKVDR 

sah17_M8 GELYIGGDGLARGYL YRTGDE GRLDNQVKIRGHRVETAEIE LPEYMIP NGKVDR 

sah21_M17 GELHIGGVQVADGYH YRTGDL GRTDFQVKVRGFRIEPGEVE EPDDQVS AGQTPA 

sah31_M19 GALLTRGPYTIRGYY YRTGDL GRAKEQINRAGEKVSAEEVE IAAFKVP ------ 

san23_M1 GELYVAGVGLADGYA YRTGDL GRVDDQVKIRGFRVEPGEVE FPTYLVP NGKVDR 

san23_M2 GEVYIGGSGLARGYV YRTGDL GRVDDQVKVRGFRIELAEVE LPDYMVP EGEVDR 

san23_M4 GELYLAGTGLARGYM YRTGDI GREDGQVKISGFRIELGEVE LPQYMVP TGKLDR 

san23_M5 GELYVSGPGLARGYL YRSGDL GRADRQVQVRGFRVEPAEVE LPEYMVP NGKLDR 

san29_M6 GELYVSGPGLARGYL YRSGDL GRADRQVQVRGFRVEPAEVE LPEYMVP NGKLDR 

Core GRLxIxGxG{VL}ARGYL Y{RK}TGDL GRxDxQVKIRGxRIELGETE LPxYM{IV}P NGK{VL}DR 

7.1-7. ábra. A sah és san génklaszterekben kódolt adenilációs domének tíz „core”-szekvenciamotívuma. 

Sárgával kiemelve a konszenszus szekvenciával hasonlóságot mutató magasan konzervált poziókat jelöltük. 

A konszenzus szekvencia nem-konzervált pozíciójú aminosavjait kis betűvel jeleztük. 

Az adenilációs domének kötő motívum megállapítása érdekében a Bacillus brevis gramicidin 

szintáz génklaszter GrsA fenil-alanin aktiválta A doménnel illesztettük (25). Az adott domén 

kötőmotívuma szekvenciaillesztés és filogenetikai analízis révén a szubsztrátum jóslására válik 

alkalmassá (71, 72). A sah NRPS struktúrgének adenilációs doménjei Gly-Gly-Ser tripeptid 

szubsztrátumokra mutatnak specificitást. A san génklaszter esetében a San23 modul 5, illetve a 

San29 modul 6 A-domének szubsztrátspecifitását tudtuk nagy bizonyossággal megállapítani, 

mindkét esetben triptofán aminosavat határoztunk meg (7.1-8. táblázat).  
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7.1-8. táblázat. Az S. azurea SZMC 14600 sah és san génklaszterein azonosított NRPS gének adenilációs domén 

szubsztrátspecificitásért felelős aminosav szekvencia mintázatok. A kötőmotívum pozíciói a Bacillus brevis fenil-

alanin aktiválta GrsA adenilációs doménjéhez történő illesztés révén került megállapításra (25). Az adott domén 

szubsztrátuma a kötőmotívum szekvenciaillesztése és filogenetikai analízise révén került jóslásra (71, 72). 

Kötőmotívum 

A-domén 

lokalizáció 

Aminosav szekvencia pozíció 

Specificitás 
235 236 239 278 299 301 322 330 331 517 

sah14_M5 D I L Q C G M I W K Gly 

sah17_M8 D I L Q C G L I W K Gly 

sah21_M17 D V W H F S L V D Q Ser 

san23_M1 D A L Q M A G G F K ?/Val 

san23_M2 D A W A T R G L G E ?/Phe 

san23_M4 D V E E L G V V T K ?/Ahp 

san23_M5 D F W C F G M V H K Thr 

san29_M6 D F W C F G M V H K Thr 

 

A kondenzációs domén katalitikus aktivitásáért 4 aminosavmaradék tekinthető felelősnek, 

ezek közül is a legfonotosabb az aktív centrum His- motívumának második pozíciójú hisztidin 

aminosava. A sah génklaszter valamennyi NRPS-struktúrgénjéről transzlált fehérjetermék 

prediktált kondenzációs doménje hordozza a HHxxxDG karakterisztikus motívumot, kivéve a 

Sah21 protein C-terminálisán elhelyezkedő kondenzációs domént, amely NLALQDG 

motívummal bír, így funkcionalitása bizonytalan. Annak érdekében, hogy a San23 protein első 

moduljában lokalizálódó kondenzációs domén starter alcsoportba tartozásáról meggyőződjünk 

filogenetikai vizsgálatot végeztünk a san génklaszteren azonosított valamennyi kondenzációs 

domén funkcionális altípusba sorolásával (7.1-8. ábra) (27). 

 



 

 
7.1-8. ábra. Az S. azurea SZMC 14600 törzs san és sah génklaszterein azonosított kondezációs domének (* jelölve) 

filogenetikai vizsgálata és funkcionális alcsoportba sorolása. A filogenetikai fa MEGA5 programmal készült Jones–

Thornton–Taylor (JTT) aminosav szubsztitúciós modell (gamma – eloszlás) alkalmazásával (Bootstrap 100). 

Referenciák: Strchrys.: Streptomyces chrysomallus – actinomycin(acm), Strprist.: Streptomyces pristinaespiralis – 

pristinamycin(snb), Strecoeli.: Streptomyces coelicolor - calcium-dependent antibiotic, Streaverm.: Streptomyces 

avermitilis, Strlaven.: Streptomyces lavendulae, Strtoyoc.: Streptomyces toyocaensis. 

Starter 

DcL 

LcL 

* 

* * 
* * 

* 

* 
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A KS domének az N-terminális részen EPIAIVGMACR motívumhoz hasonló szekvenciákat 

hordoznak, míg a C-terminális részen GTNAHVV/I
L/VE aminosavsorrend jelenléte jellemzi őket 

Funkcionalitásukhoz az aktív centrum (CSSS) jelenléte nélkülözhetetlen. A Cys aminosav 

származéka az acil-S-KS és a szén anion közötti C-C kötés kialakítását katalizálja. A génklaszter 

KS doménjeinek strukturális genomikai analízise valamennyi prediktált KS domén esetében 

azonosította a funkcionalitáshoz nélkülözhetetlen katalitikus motívumot (7.1-9. ábra) (73). 

 

7.1-9. ábra. A S. azurea SZMC 14600 sah génklaszter KS domének aminosav illesztése. A 

konszenzus szekvencia Donadio és Katz (1992) szerint. A magasan konzervált aktív centrum * 

jelölve.  

A KR domének katalitikus alegységének stabilitását biztosító jellegzetes Rossmann 

motívumot (GxGxxGxxxA) minden esetben azonosítottuk. A KR domének katalitikus triádját 

alkotó szerin (S), tirozin (Y) és aszparagin (N) aminosav-maradék pozícióját szintén valamenyi 

domén esetében sikerrel azonosítottuk. A KR doméneket szterokémiai jellemzőik szerint típusba 

soroltuk (7.1-10. ábra) (74). 

 

7.1-10. ábra. A S. azurea SZMC 14600 sah génklaszter KR domének aminosav illesztése. A konszenzus szekvencia 

Aparicio és mts. szerint (1996). A kerettel jelölt szekvencia részletek a KR domén sztereokémiai sajátságait 

határozzák meg. Keatinge- Clay szerinti (2007) sztereokémiai besorolást a szekvenciák mellett jobb oldalt tüntettük 

fel. 
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A DH domén konzervált motívuma nagy hasonlóságot mutat a NADPH-kötőhelyének 

konszenzus motívumával, HxxxGxxxxP-vel. A motívum ezenkívül két aktív 

aminosavszármazékot tartalmaz: a hisztidint és a prolint (28). Mindezen karakterisztikus 

bélyegeket azonosítottuk (7.1-11. ábra) (75). 

 

7.1-11. ábra. A S. azuea SZMC 14600 sah génklaszter DH 

domének aminosav illesztése. A konszezus szekvencia Donadio és 

Katz (1992) szerint. 
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A B C 

7.2. Proteomikai vizsgálatok 

7.2.1. Fehérjeizolálás és detektálás 

A proteomikai vizsgálatok első kulcsfontosságú lépése a fehérje izolálás optimalizálása volt, 

melyhez szilárd, illetve folyékony LB, PF és MF tápközegekben inkubált  S. azurea SZMC 

14600 törzset használtunk. Minthogy a baktériumok sejtfala rendkívül ellenálló, így elsősorban 

erős mechanikai vagy erős detergensek használatán alapuló sejtfeltárási módszereket 

alkalmaztunk, úgymint X-Press, mikrogyöngyös feltárás; fagyasztás és felolvasztás; triklór-

esetsav/aceton és fenol kombinált módszere. Az izolált fehérje minták mennyiségét NanoDrop 

UV-Vis spektrofotométerrel mértük. A fehérje izolálást követően az extraktumok molekulatömeg 

szerinti megoszlását SDS- poliakrilamid gélektroforézis technika segítségével vetettük össze 

(7.2-1. ábra). 

 

7.2-1. ábra. Szilárd, MF táptalajon tenyésztett S. azurea SZMC 14600 teljes fehérje tartalmának SDS-PAGE gél 

képei különböző fehérje feltárási módszerek esetében. A: X-Press;  B: triklór-esetsav/aceton és fenol kombinált 

módszer; C: mikrogyöngyös feltárás. Az egyes minták eltérnek a fehérjeextraháláshoz használt kiindulási tömeg és 

a gélre felvitt minták mennyiségében Így.: 1, 2: 100 mg (5 µl, 10 µl); 3, 4: 250 mg (5 µl, 10 µl); 5, 6: 300 mg (5 µl, 

10 µl); 7: 500 mg (5 µl); 8: 1000 mg (5 µl); 9: üres; 10: Precision Plus Protein Unstained standard (5 µl; BioRad).  

A gélképek denzitometriás kiértékelése alapján egyértelmű, hogy a leghatékonyabb fehérje 

feltárási módszernek az X-Press készülék használatán alapuló metodika mutatkozott, ahol 

valamennyi alkalmazott kiindulási sejttömeg esetében hasonló eredményt kaptunk (7.2-1. ábra). 

A TCA/aceton/fenolos feltárást követő SDS-PAGE alapján a 250 és 300 mg kiindulási tömeg 

eredményei voltak a legjobbak, míg alacsonyabb és magasabb tömeg alkalmazása jelentősen 

csökkentette a megjelenő „band”-ek számát. A mikrogyöngyös eljárás viszont az alkalmazott 

legnagyobb kiindulási sejttömeg (1000 mg) esetében sem közelítette meg a hatékonyabb 

módszerek feloldóképességét. A fagyasztás-felolvasztás eljárás esetében pedig a többszöri 

ismétlés ellenére sem  tudtunk fehérjemintázatot detektálni. A módszer esetünkben nem bizonyult 
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célravezetőnek a sejtfeltárás megvalósításához. Igaz ugyan, hogy a leghatékonyabb fehérje 

feltárási módszernek az X-Press készülék használatán alapuló metodika mutatkozott, azonban a 

kivitelezés nagy manuális erőkifejtést igényel, illetve kevésbé standardizálható. Továbbá, mivel a 

triklór-esetsav/aceton és fenol kombinált módszer esetében 250-300 mg kiindulási baktérium 

tömegnél az X-Press-hez hasonló eredményt kaptunk, így a további munkáinkhoz az utóbbi 

módszer használata mellett döntöttünk.  

7.2.2. Két-dimenziós-gélelektroforézis (O’Farrell-féle) 

Az SDS-PAGE, valamint az Agilent Bioanalyzer technikák nyújtotta molekulatömeg szerinti 

szeparáció komplex fehérjeminták összehasonlítására nem bizonyolult kellően érzékenynek, így 

az összfehérje extraktumok elválasztását két-dimenziós-gélelektroforézissel finomítottuk. Ehhez 

az előbbi fejezetekben tárgyalt összahasonlító genomikai vizsgálatokba bevont, és a tanszék 

korábbi biológiai értékmérési tesztjeiben eltérő primycin termelési aktivitást mutató 

intraspecifikus Saccharomonospora törzseinek (S. azurea SZMC 14600, S. azurea DSM 44631) 

nem induktív (LB) és induktív (PF, MF) tápközegről származó fehérje extraktumait használtuk. 

A két-dimenziós elválasztásokat minden esetben egy SDS-PAGE futtatás előzte meg a fehérje 

izolálás hatékonyságának ellenőrzése érdekében. Ahogy azt a 7.2-2. ábra is mutatja az 

alkalmazott izolálással nyert fehérje extraktumok tisztaság és fehérjetartalom alapján megfelelőek 

a további 2D elválasztáshoz.. Továbbá, az eltérő táptalajok alkalmazása szemmel látható 

eltéréseket eredményezett a fehérjemintázatban, ami jó alapot szolgáltat a 2D elválasztást 

követően az eltérést mutató  fehérjefoltok izolálásához. 



 

57 

 

 

7.2-2. ábra. Két intraspecifikus különböző tápközegen nevelt 

Saccharomonospora törzs SDS-PAGE fehérje profilja.  

S. azurea SZMC 14600 1: LB, 2: PF és 3: MF tápközegben; S. azurea 

DSM 44631 4: LB, 5: PF és 6: MF tápközegen; 7: Precision Plus 

Protein Unstained standard (BioRad). 

A két-dimenziós elválasztás alkalmával a mintákat első dimenzióban pH 3-10 tartományban 

izoelektromos fókuszálással, majd a második dimenzióban 12,5%-os SDS-PAGE futtatással 

molekulatömegük szerint szeparáltuk (7.2-3. ábra). 



 

  

 

7.2-3. ábra. A két intraspecifikus S. azurea törzs (SZMC 14600, DSM 44631) nem-induktív (LB) és induktív (PF, MF) tápközegben történő tenyésztéséből 

származó fehérje extraktumok két-dimenziós gélelektroforetikus képe. 
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A 2D fehérje elválasztásunk hatékonyságának igazolására a JVirGel 2.0 szoftver 

alkalmazásával elkészítettük a két törzs genomszekvenciájában prediktált fehérjék összességének 

virtuális futási képét (7.2-4. ábra). 

 
7.2-4. ábra. A két intraspecifikus Saccharomonospora törzs virtuális protein profilja.  

A. S. azurea SZMC 14600. B. S. azurea DSM 44631. 

A kísérletes, illetve a virtuálisan generált gél képek nagyfokú átfedést mutatnak. A gélenként 

közel 500 megjelenő fehérje folt főként a pH 4-7 tartományban összpontosult. 

7.2.3. Tömegspektrometria 

Továbbiakban, a primycin termelés hatására expresszállódó fehérjék kimutatására összehasonlító 

vizsgálatokat végeztünk az előfermentációs és főfermentációs táptalajon tenyésztett nagy 

primycin termelési aktivitást mutató S. azurea SZMC 14600 2D fehérjemintázatában. 

Mindezidáig 4 eltérést mutató fehérjét különítettünk el, melyeket tripszines emésztést követően 

MALDI-TOF/TOF tömegspektrométerrel analizáltunk (7.2-5.ábra). 
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7.2-5. ábra. A MF tápközegren tenyésztett S. azurea SZMC 14600 

fehérje extraktumának 2D gélképe. A számozással kiemelt négy 

fehérje a baktériumok PF tápközegből MF tápközegbe való áthelyzést 

követően jelentek meg.  

A fehérjék ún. „peptid ujjlenyomatát (peptide mass fingerprint)” a Matrix Science adatbázis 

MASCOT programjával a S. azurea SZMC 14600 genomszekvenciája alapján prediktált fehérjék 

összességéből létrehozott teljes proteomadatbázissal történő összevetés révén azonosítottuk. A 

négy „különbség-fehérje” tömegspektrometriai vizsgálta révén egy HicB-családhoz tartozó 

fehérjét, egy nukleozid difoszfát kináz regulátort és  két hipotetikus fehérjét azonosítottunk. 

(7.2-1. táblázat).  

7.2-1. táblázat. A S. azurea SZMC 14600 fehérje foltjainak MALDI-TOF/TOF tömegspektrométerrel azonosított 

adatai. 

Folt 

száma 
Azonosított fehérje Azonosító szám Score érték* Kalkulált MW[Da]-pI 

1 HicB-család fehérje EHK86651 107 19158 – 6,54 

2 
Nukleozid difoszfát kináz 

regulátor 
EHK81899 46 16000 – 5,13 

3 Hipotetikus fehérje EHK86777 106 18065 -  8,19 

4 Hipotetikus fehérje EHK88946 70 15933 – 6,80 

*A fehérje score érték szignifikáns ≥ 49 estében. 

 

 

Annak eldöntésére, hogy az azonosított négy fehérje valóban a primycin termeléshez 

kapcsolható-e a kisebb primycin termelési aktivitást mutató S. azurea DSM 44631 és a primycint 
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nem termelő S. viridis-el is elvégeztük a 2D-PAGE fehérje elválasztásokat. A 7.2-6. ábra 

szemlélteti ezen törzsek esetében a MF tápközegben nevelt baktériumok fehérjemintázatát 

kiemelve a négy kérdéses fehérje meglétét, vagy hiányát. Eredményeink egyértelműen igazolják, 

hogy a primycint nem termelő S. viridis esetében egyik fehérje sem jelenik meg termeltető 

táptalaj hatására. A kisebb primycin termelő aktivitással rendelkező S. azurea DSM 44631-nél 

sem kimutatható az egyik hipotetikus fehérje (EHK88946), a HicB és másik hipotetikus protein 

(EHK86777) alacsonyabb, míg a  nukleozid difoszfát kináz regulátor magasabb denzitással 

jelenik meg, mint a S. azurea SZMC 14600 esetében. 

 

7.2-6. ábra. A MF tápközegen tenyésztett S. azurea DSM 44631 (A) 

és S. viridis (B) fehérje extraktumának 2D gél képe. A vizsgált 

fehérjefoltok megjelenését bekarikázással, hiányát nyílheggyel 

jelöltük.  
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8. EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 

8.1. Genomikai vizsgálatok 

8.1.1. A „de novo” genomszekvenálás – S. azurea SZMC 14600 genom általános jellemzői 

A S. azurea SZMC 14600 törzs komplett genom szekvenálási programja (76) a baktérium által 

termelt bioaktív metabolit, a primycin termelésének, valamint az eddig még nem ismert önvédő 

stratégiának felderítését célozta meg. A genetikai állomány meghatározásához két eltérő 

stratégiát alkalmazó új-generációs szekvenáló platform előnyeinek egyesítésére volt szükség. A 

két rendszer egyidejű alkalmazása mellett számos érv szólt. Míg a SOLiD 25-50 bp hosszúságú, 

rövid, magas megbízhatósági értékkel (99,9%) jellemezhető leolvasási kereteket alkalmaz, addig 

a 454FLX hosszabb, ~400-500 bp leolvasási keret mérettel dolgozik, azonban a szekvenciák 

megbízhatósági értéke nem éri el a SOLiD által nyújtott magas biztonsági értéket. Továbbá, a 

SOLiD rendszer alkalmazása esetében nehézséget jelent - a rövid leolvasás következtében - a 

genom ismétlődő szekvenciáinak biztonságos térképezése. Ezzel szemben a 454FLX által 

alkalmazott leolvasási méret az esetek többségében lehetővé teszi, hogy a repetitív DNS 

szakaszokat határoló egyedi szekvenciákat is leolvassuk, így egyértelműsítve azok genomban 

elfoglalt helyzetét. Sajnálatos azonban, hogy a hosszan leolvasott szekvenciák, a homopolimerek 

(AAAAAAAA) és a leolvasott DNS szakasz 3’-vég közeli területein sok bizonytalanul leolvasott 

bázist tartalmaznak, ami viszont megnehezítette a kontigok összeépítését (77). 

A “de novo” szekvencia adatok bioinfomatikai feldolgozása alapján elmondhatjuk, hogy a S. 

azurea SZMC 14600 genomja a kontigok teljes hosszára (4.973.727 bp) vetítve igen GC gazdag. 

A primycin termelő törzs 70,3%-os GC tartalma alapján a Gram-pozitív aktinobaktériumok 

úgynevezett magas GC tartalmú csoportjába tartozik. Az összeállított kontigok referencia 

genomokkal történő összehasonlítása a S. viridis esetében 62%-os, a S. coelicolor és a S. griseus 

esetében 53%-os, míg a S. averermitilis esetében 51%-os egyezést mutatott. A hasonlósági 

adatok egyértelműen jelzik, hogy a S. azurea SZMC 14600 filogenetikailag a 

Saccharomonospora viridis-hez áll legközelebb (Bacteria; Actinobacteria; Actinobacteridae; 

Actinomycetales; Pseudonocardineae; Pseudonocardiaceae; Saccharomonospora), mely faj a 

Pseudonocardiaceae család és Saccharomonospora genus képviselője. 
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8.1.2. Összehasonlító genomikai vizsgálatok 

Az Általános és Környezeti Mikrobiológiai Tanszék tevékenysége a korábbi években a 

Saccharomonospora nemzetség másodlagos anyagcseretermelő képességének feltárására 

irányult. Laboratóriumi biológiai értékmérés teszt és HPLC vizsgálatok megállapították, hogy a 

S. azurea SZMC 14600 és DSM 44631 egyaránt primycin termelőképességgel bír, bár a DSM 

44631-es törzs bioaktív metabolit produkciója messze elmarad az SZMC 14600 izolátum 

hatékonyságától. A S. viridis, S. glauca és S. cyanea nem rendelkeznek ezen szekunder metabolit 

előállításának képességével.  

A másodlagos anyagcseretermékek bioszintéziséért felelős génklaszterek, valamint a 

szintézisre ható szabályozó gének szerkezeti és funkcionális elemzése érdekében a 

Saccharomonospora nemzetség öt törzsének főbb genomikai ismérveit hasonlítottuk össze az 

Integrated Microbial Genomes (IMG) rendszer platformjára alapozva. A weboldal egy integrált 

felületet biztosít mikrobiális draft és komplett genomok analízisére. Információ tartalmának 

hitelességét az NCBI RefSeq és GOLD adatbázisokkal való együttműködés biztosítja. A 

szekvencia adatok elsődleges annotációja, a prediktált gének és fehérje termékek listázása az 

NCBI RefSeq adatai alapján történik, az esetlegesen hiányzó információk többek között a GOLD 

adatbázis segítségével kerülnek kiegészítésre. Az úgynevezett másodlagos, funkcionális gén 

annotáció többféle kategorizálás (COG, Pfam, TIGRfam, Gene Ontology, KEGG) alapján 

valósul meg, mely a fehérje családok és domének azonosítását is lehetővé teszi. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy a fehérje kódoló gének annotációjára hatással lehet az új-

generációs szekvenálási eljárások metodikai megközelítésének eredményeként létrejött 

nagyszámú kontig: egyrészt a kódoló régiók téves kizárása, másrészt azok duplikumként történő 

azonosítása révén. Továbbá a draft genom meglévő kontigjainak határaiban a mobilis elemekkel 

és integrázokkal kapcsolatba hozható gének az alkalmazott bioinformatikai megoldások 

függvényében előfordulhat, hogy csak részben kerülnek feloldásra. Mindezeket szem előtt tartva, 

illetve mindazon tapasztalatok birtokában, miszerint az annotált gének száma a KEGG adatbázis 

alkalmazása esetében - a genom-fragmentáció következtében - túlbecsülté, míg a Pfam adatbázis 

használata esetében szignifikánsan alulbecslésülté válik, az összehasonlító genomikai 

vizsgálatok kiindulásaként az annotálás folyamatában legkisebb torzítást (nem szignifikáns 

alulbecslés) eredményező, COG adatbázis kategorizálási metodikája mellett döntöttünk (78).  
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A S. azurea SZMC 14600 törzs 3421 fehérjét kódoló génjét - a fehérjét kódoló gének teljes 

génszámának 74%-át – 1603 COG fehérjecsaládba soroltuk. A legalacsonyabb reprezentáltságú 

COG besorolását a S. viridis 43017 törzsnél tapasztaltuk, ahol a protein kódoló gének 69%-át 

(2.730 gén) csoportosítottuk. Az öt törzs közös génszettjét, coregenomját 1320 COG 

fehérjecsalád, míg az egyes törzsek pángenomjait mintegy néhány tíz COG fehérjecsalád képezi 

(7.1-2. ábra). 

A szekunder metabolit termelés szempontjából relevanciával bíró génszett-listák számos 

Streptomyces törzsekben már jól jellemzett, bioaktív anyagcseretermeléssel kapcsolatba hozható 

homológ fehérjét kódoló gént tartalmaznak (7.1-4. táblázat, 7.1-5. táblázat). Ezek közül 

kiemelendő az aszparagin szintáz A (Acc. EHK89311) és a metilaszpartát mutáz A (Acc. 

EHK89309, EHK89310). Előbbi 63%-os hasonlóságot mutat a Streptomyces lydicus 

aszparaginil-tRNS szintáz enzimével (Acc. CBA11568), amely egy hibrid poliketid-nem-

riboszomális peptid termék, a streptolydigin bioszintézisében vesz részt úgy, hogy az 

aszparaginsav amidációja révén aszparagint képez. Ezen kívül csupán néhány antibiotikum 

bioszintézissel kapcsoltba hozható aminisav-tRNS szintáz ismeretes az irodalomban. A 

Streptomyces viridifaciens MG456-hF10 törzs szeril-tRNS szintetáz (VlmL) génje (79) és az 

aminosav-tRNS ciklodipeptid szintáz (AlbC) (80). Ezzel szemben a metilaszpartát mutáz A 

szignifikáns homológiát mutat a Streptomyces tendae törzs B12-függő glutamát mutáz koenzim 

S és E alegységeivel, amelyek a 2-oxoglutarát ↔ 3-metiloxaloacetát izomerizáció folyamatában 

vesznek részt. Továbbá ezek a gének nagyfokú hasonlóságot mutatnak egy B12-függő koenzim, 

a Streptomyces lydicus glutamát mutáz S és E alegységeivel (slgE1 és slgE2), amelyek 

reverzibilisen katalizálják a hibrid poliketid-nem-riboszomális peptid antibiotikum, 

streptolydigin bioszintézisében nélkülözhetetlennek tűnő (S)-glutamát ↔ (2S,3S)-3-

methylaspartát egymásba alakulásának folyamatát (81).  
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8.1.3. NRPS és PKS/NRPS hibrid domének strukturális genomikai jellemzése 

Annak ellenére, hogy még sem a S. azurea SZMC 14600, sem a S. azurea DSM 44631 

genomszekvenálási projektje nem zárult le, a szervezetek által termelt vagy potenciáliasan 

termelhető szekunder metabolitok spektrumának feltérképezéséhez az eddig rendelkezésünkre 

álló információk is elegendőek.  

Hasonlóan más Actinomycetes törzsekhez, a S. azurea SZMC 14600 is számos másodlagos 

anyagcseretermék előállításával kapcsolatba hozható kromoszómális szegmenttel rendelkezik. 

Ezek közül kiemelendő az antibiotikum termelés szempontjából legnagyobb jelentőséggel bíró I-

típusú moduláris poliketidek (PKS), nem-riboszomális peptid szintázok (NRPS) és PKS-NRPS 

hibrid génklaszterek, melyek összességében a genom 6,33%-t képezik. 

A S. azurea SZMC 14600 törzs AHXB01000216 kontigján (70636 bp-tól 183487 bp-ig) PKS 

génklasztert azonosítottunk (strukturális genomikai jellemzése Csepregi Kitti munkája), míg az 

AHXB01000215 kontigon egy 37 annotált génből álló NRPS-PKS hibrid génklasztert tártunk 

fel, melyet a sah névvel illettünk. A sah génklaszter fehérjeszinten 98%-os hasonlóságot mutat a 

S. azurea DSM 44631 törzs AGIU02000015 kontigjával.  

Továbbá az AHXB01000041 kontigon egy 65,6 kp hosszúságú NRPS szintáz homológ 

géneket hordozó kromoszóma szegmenst azonosítottunk, melyet san génklaszternek neveztünk 

el. Meglepő módon, a génklaszter egy közel 40 Kb – nyi inszerciót, unikális régiót hordoz a S. 

azurea DSM 44631 törzs homológ régiójával történő összehasonlításban.  

8.1.3.1. Az NRPS/PKS hibrid génklaszter – sah génklaszter 

A S. azurea SZMC 14600 AHBX01000215 kontig „in silico” vizsgálata egy 99165 bp 

hosszúságú NRPS/PKS hibrid génklasztert tárt fel – sah génklaszter-, amely nemcsak 

struktúrgéneket, hanem egyéb szabályozó és módosító enzimeket is kódol. A nukleinsavsorrend 

és a termék-szerkezet között fennálló kolinearitás elve alapján a génklaszter által kódolt 

potenciálisan bioaktív, másodlagos anyagcseretermék alapvető, módosítások nélküli 

szerkezetének predikciója is lehetővé vált (7.1-3. ábra). A sah génklaszterben kódolt gének 

annotációját és a génekről transzlálódó fehérjékhez leginkább hasonló proteineket a 7.1-6. 

táblázatban foglaltuk össze.  
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8.1.3.1.1. Az NRPS struktúrgének 

A sah génklaszter sah14 és sah21 génjeinek prediktált aminosav sorrendje szignifikáns 

homológiát mutatott ismert nem-riboszómális peptidszintáz struktúrgénekkel, és hordozzák az 

NRPS jellemző doménszerveződést, úgy mint adenilációs (A) domén (82), tiolációs (PCP) (83) 

és kondenzációs (C) domének (84). 

A génklaszterben kódolt adenilációs doméneket a kötő motívum megállapítása érdekében a 

Bacillus brevis gramicidin szintáz génklaszter GrsA fenil-alanin aktiválta A doménnel 

illesztettük (25). Az adott domén kötőmotívuma szekvenciaillesztés és filogenetikai analízis 

révén a szubsztrátum jóslására válik alkalmassá (71, 72). A sah NRPS struktúrgének adenilációs 

doménjei Gly-Gly-Ser tripeptid szubsztrátumokra mutatnak specificitást. Mivel a génklaszter 

epimerizációs domént vagy racemáz gént nem kódol, így ezen aminosavak L-konfigurációban 

kerülnek a végső termékbe (25). 

A C domén katalitikus aktivitásáért 4 aminosavmaradék tekinthető felelősnek, ezek közül is a 

legfonotosabb az aktív centrum His- motívumának második pozíciójú hisztidin aminosava. A sah 

génklaszter valamennyi NRPS-struktúrgénjéről transzlált fehérjetermék prediktált kondenzációs 

doménje hordozza a HHxxxDG karakterisztikus motívumot, kivéve a Sah21 protein C-

terminálisán elhelyezkedő kondenzációs domént, amely NLALQDG motívummal bír, így 

funkcionalitása bizonytalan. 

A PCP domén funkcionális aktivitása a konzervált motívum (LGG{HD}S) szerin 

származékán keresztüli poszttranszlációs módosítás révén valósul meg egy 4’ foszfopantotén 

csoport kovalens kapcsolódása által. A sah génlaszter mindegyik NRPS fehérje tiolációs 

doménjében megtalálható a konzervált szerin származék.  

A Sah21 protein 17-moduljában azonosított metiltranszferáz domén jelenléte a modul 

szubsztrátjának metilálódását feltételezi (85, 86). 

8.1.3.1.2. A hibrid PKS/NRPS struktúrgének 

A sah17 gén egy hibrid NRPS/PKS fehérjét kódol, amely mind a NRPS, mind a PKS-re jellemző 

alapdoméneket hordozza. A Sah17 N-terminálisa egy PKS modullal (AS 52-1687) indul, KS-

PCP-KR-cMT-PCP doménszerveződéssel, majd ezt egy NRPS modul (modul-8) követi (AS 

1753-2790) a jellegzetes NRPS lánchosszabbító doménszerveződéssel, C-A-PCP. A sah17 

szekvencia vizsgálata nagyfokú hasonlóságot tárt fel több, már ismert NRPS-PKS hibrid 

szintázzal, úgymint a Streptomyces albus JA3453 törzs oxazolomycin génklaszteréből ismert 
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OzmH (Acc. ABS90470; 51% azonosság (87)) vagy a Streptomyces virginiae MAFF 116014 

törzs virginiamycin génklaszterből ismert VirA (Acc. BAF50727; 34% azonosság). 

8.1.3.1.3. A PKS struktúrgének 

A sah génklaszteren 6 PKS gént azonosítottunk, úgymint sah13, sah16, sah18, sah19, sah20 és 

sah22. A sah13 gén egy 6029 AS-ból álló fehérjét kódol, amely 4 modulra tagozódik és 4 KS, 3 

DH, 2 KR, 4 ACP és 1 MT domént kódol. A sah16 gén egy 2681 AS hosszúságú KS-ACP 

bidomént kódol, amely a génklaszter hatodik modulját képezi. A sah18 gén egy óriás fehérjét 

kódol (5212 AS) 4 KS, 3 KR, 5 ACP és 1 DH doménekkel. A sah19 gén DH – ACP - KS 

doménszerveződést kódol (7.1-3. ábra). 

A PKS génklaszterek általános szerveződésétől eltérően a lánchosszabbító modulok integrált 

AT domént nem tartalmaznak, azonban a KS doménektől downstream az aciltranszferáz kötésére 

szolgáló motívummal rendelkeznek. Az AT-mentes szerveződés irodalomban ismert prominens 

képviselői a Streptomyces atroolivaceus leinamycin génklasztere (88), illetve a Streptomyces 

virginiae virginiamycin génklasztere (89). Ezekhez hasonlóan a sah génklaszter is externális AT 

doménnel rendelkezik: a Sah22 ugyanis két AT domént (Sah22_AT1 and Sah22_AT2), illetve 

egy további oxidoreduktáz doménekkel gyenge homológiát mutató szekvenciarészlettel bír. A 

Sah22 protein homológia vizsgálata nagyfokú hasonlóságot tárt fel a szintén AT-mentes 

szerveződést mutató Streptomyces bingchenggensis BCW-1 milbemycin génklaszterének 

externális AT-t kódoló malonil-CoA-ACP transzferázával (Acc. YP_004967897; 56% 

azonosság). 

A KS domének funkcionalitásához a C-S-S-S aktív centrum jelenléte nélkülözhetetlen. A Cys 

aminosavszármazéka az acil-S-KS és a szén anion közötti C-C kötés kialakítását katalizálja. A 

génklaszter KS doménjeinek strukturális genomikai analízise valamennyi prediktált KS domén 

esetében azonosította a funkcionalitáshoz nélkülözhetetlen katalitikus motívumot (73). 

A DH domén konzervált motívuma nagy hasonlóságot mutat a NADPH-kötőhelyének 

konszenzus motívumával, HxxxGxxxxP-vel. A motívum két aktív aminosavszármazékot 

tartalmaz: a hisztidint és a prolint (28). A jellegzetes motívumot valamennyi modulban 

megtaláltuk. Azonban a modul 10 DH doménjében azonosított His→Thr változás a domén 

inaktivitását idézheti elő (75). 

A KR domének katalitikus alegységének stabilitását biztosító jellegzetes Rossmann 

motívumot (GxGxxGxxxA) minden esetben azonosítottuk. A KR domének katalitikus triádját 



 

68 

 

alkotó szerin (S), tirozin (Y) és aszparagin (N) aminosav-maradék pozícióját valamennyi domén 

esetében azonosítottuk, azonban konzervált jelenlétet csupán a domén aktivitása szempontjából 

legfontosabb tirozin pozíciójának esetében tapasztaltunk. A KR domének szterokémiai 

jellemzőik szerint többnyire az A1-típusba sorolhatóak, azonban a Sah13 modul 4 és a Sah18 

modul 9 KR doménje a C2-típus sajátságait mutatja, a Sah17 modul 7 ketoreduktáz doménjén 

pedig a B1-típus jellemzőit azonosítottuk (74). 

Az ACP domének magas homológiát mutatnak ismert PKS ACP szekvenciákkal és 

tartalmazzák az invariábilis 4’-foszfopantetén doménhez kapcsolásához szükséges jellegzetes 

Ser motívumot (28). 

8.1.3.1.4. Szabályozó, Rezisztencia és egyéb, nem ismert funkcióval rendelkező gének 

A génklaszterben egyetlen regulátor gént, a sah8-t azonosítottuk, amely az útvonal specifikus 

StrR transzkripcionális családba tartozó fehérjeterméket kódolja. A géntermék nagyfokú 

szekvencia hasonlóságot mutat a Streptomyces kasugaensis (Acc. BAC53615; hasonlóság 63%) 

illetve a Streptomyces griseus subsp. griseus NBRC13350 (Acc. YP_001822413; hasonlóság 

60%) StrR transzkripcionális szabályozó fehérjéivel. 

A multienzim komplex termékképződésének utólagos módosító enzimei feltételezhetően a 

Sah12, Sah23 és Sah24, melyek a termék hidroxilációjáért lehetnek felelősek, ugyanis 

mindegyikük hordozza az aktivitáshoz szükséges jellegzetes hem kötő motívumot, 

FGHGAHxCLG (90). A Sah12 a Streptomyces bikiniensis chalcomycin bioszintetikus 

génklaszterének Chalc_00070 fehérjével (51% hasonlóság), a Sah23 a Streptomyces 

nanchangensis citokróm P450 hidroxiláz enzimével, míg Sah24 a Streptomyces avermitilis 

avermectin bioszintetikus génklaszterének AveE proteinjével mutat magas homológiát. 

A sah9 a Streptomyces hygroscopicus subsp. ascomyceticus FkbM géntermékével, egy C-31 

O-metiltranszferázzal mutat hasonlóságot, amely kiemelkedő szereppel bír a makrolid 

antibiotikum, ascomycin bioszintézisében (91). Az fkbM gén Streptomyces lividans törzsben 

történő heterológ expressziója az FK506 C-31 hidroxil és az FK520 C-31-O-demetil-

csoportjainak metilálását igazolta (92).  
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A sah30, sah31, sah32 és sah33 gének által kódolt fehérjék a Bacillus subtilis catechol-peptid 

sziderofór bacillibactin génklaszter DhbBCEG fehérjéivel mutat homológiát, mely fehérjék a 

2,3-dihidroxibenzoát (DHBA) bioszintézis aktivációjához szükségesek (93). 

A génklaszterben lokalizálódó sah3, sah7, sah10, sah15 és sah29 gének szekvenciaanalízise 

ismeretlen funkciójú fehérjékkel mutatott hasonlóságot az adatbázisban. 

8.1.3.2. Az NRPS génklaszter 

Összesen 43 gént azonosítottunk az NRPS (san) génklaszteren, mely közel 90 kbp nagyságú. A 

nem-riboszomális peptidszintázt mindösszesen 2 struktúrgén (san23 és san29) kódolja, míg a 

klaszteren további 41 járulékos gén foglal helyet. A grafikus megjelenítéssel pontosabb képet 

kaptunk a klaszterről, így láthatóvá vált az említett gének egymáshoz való viszonya, valamint 

átírásuknak iránya is (7.1-4. ábra). A san génklaszterben kódolt gének annotációját és a génekről 

transzlálódó fehérjékhez leginkább hasonló proteint az 7.1-7. táblázatban foglaltuk össze. 

8.1.3.2.1. Az NRPS struktúrgének 

A san génklaszter aminosav szekvenciáinak vizsgálata két nemriboszómális-peptid szintáz 

struktúrgén (san23; san29) jelenlétét tárta fel, melyek összességében 6 modult kódolnak (7.1-4. 

ábra).  

Ellentétben a moduláris NRPS-ek általános szerveződésével, miszerint az egyes modulok több 

domént, jellemzően A-PCP-C hordoznak, a San29 csupán egy diszkrét NRPS adenilációs (A) 

domént kódol, azonban ez is magas homológiát mutat ismert moduláris NRPSek adenilációs 

doménjeivel és hordozza a doménre jellemző magasan konzervált 10 szekvenciamotívum 

mindegyikét. Az A-domén szubsztrátspecifitását nagy bizonyossággal a San23 modul 5, illetve a 

San29 modul 6 esetében tudtuk megállapítani, mindkét esetben triptofán aminosavat határoztunk 

meg. Míg a San23 modul 1-4 esetekben csak alacsony megbízhatósággal tudtuk az A-domén 

specificitást jósolni, ugyanis vagy unikális kötőmotívummal rendelkező doménekről lehet szó, 

vagy az egyes domének szubrátspecificitásának megállapításához a szubtrátspecificitásért felelős 

kötőhely motívum egyes aminosavainak hidrofobicitás szerinti varianciáját vettük figyelembe. 

További szokatlan elrendeződést tapasztaltunk a nem-riboszomális peptidszintáz N-

terminálisán: az általános NRPS doménszerveződéstől eltérően az indító adenilációs doméntől 

upstream egy kondenzációs domént azonosítottunk. Hasonló doménszerveződésről számoltak be 

a Bacillus licheniformis lichemycin szintáz tanulmányozása során, ahol is az indító kondenzációs 

domén az N-terminális vég N-acilációjában vett részt (94). Annak érdekében, hogy a San23 



 

70 

 

protein első moduljában lokalizálódó kondenzációs domén starter alcsoportba tartozásáról 

meggyőződjünk filogenetikai vizsgálatot végeztünk a san génklaszteren azonosított valamennyi 

kondenzációs domén funkcionális altípusba sorolásával (27). A filogenetikai vizsgálat a San23 

első kondenzációs doménjének esetében szoros kapcsolatot mutatott az actinomycin II 

bioszintetikus útvonal loading kondenzációs doménjével, ezzel megerősítve a San23 feltételezett 

szintézist indító szerepét.  

A san génklaszter PCP doménjei ugyan csak részben hordozzák a konzervált LGG{HD}S 

motívumot, azonban a funkcionalitásért felelős Ser aminosavszármazék minden esetben 

megtalálható (86, 95).  

A san27 feltételezett fehérje terméke nagyfokú hasonlóságot mutat néhány másodlagos 

anyagcseretermék terminációjában szerepet játszó tioészteráz proteinhez. A szekvencia 

tartalmazza az első GxSxG konzervált motívumot, amely nélkülözhetetlen az enzim 

aktivitásához (28), azonban a karboxi vég közeli, második diagnosztikai motívumot (SxH) csak 

részben hordozza (GxH), így a domén tioészteráz aktivitása bizonytalan (96, 97).  

8.1.3.2.2. Szabályozó, Rezisztencia és egyéb, nem ismert funkciójú gének 

A san9, san19, san30, san32 és san33 gének hiptetikus szabályozó fehérjéket kódolnak. A san9 

génterméke a Streptomyces avermitilis (98) és a Streptomyces coelicolor (32) genomokban már 

jól jellemzett, LacI transzkrpcionális szabályozókkal mutat nagyfokú hasonlóságot. A san19 

génterméke 43% hasonlóságot mutat az Amycolatopsis decaplanina DSM 44594 törzs deplanin 

termelésében fontos TetR transzkripcionális szabályozó fehérjéjével. A San30 protein a 

Streptomyces auratus AGR0001 (Acc. EJJ03060; identity: 43%) és a Streptomyces clavuligerus 

ATCC27064 (Acc. EDY47712; identity: 47%) N terminális végén jellegzetes α-helix-turn-α-

helix (HTH) DNS kötő motívumot hordozó, az ArsR transzkripcionális családba tartozó 

szabályozófehérjéivel mutat magas szekvencia hasonlóságot. A San32 Streptomyces davawensis 

JCM4913 Streptomyces-ek általános antibiotikum szabályozó fehérje családjába (SARP) tartozó 

AfsR szabályozó fehérjéjével homológ (38). Míg, a San33 szekvenciaanalízise alapján a 

baktériumok világában második leggyakoribb szabályozónak számító, XRE transzkripcionális 

szabályozó családba sorolható, melynek tagjai elsősorban a dinamikusan változó környezethez 

való alkalmazkodásban és a metabolikus folyamatok újrahangolásában vesznek részt (99).  

A san2, san3 és san41 gének feltételezett terméke az ATP független ABC transzporter 

szupercsaládba tartozik, melyek a sejtmembrán permeabilitásának megváltoztatása révén 
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feltételezhetően az efflux és self-reszisztencia folyamataiban játsznak szerepet. Míg a San11, 

San12 és San13 fehérjék egy ATP kötő kazetta transzportert alkotnak, melyek a termék sejtből 

történő aktív transzport általi kijuttatásért lehetnek felelősek (100). További, a termék 

transzportjával és a törzs self-rezisztencia folyamataival kapcsolatba hozható MFS 

szupercsaládba tartozó (major facilitator superfamily= fő facilitator szupercsalád) fehérjéket 

kódol a san16, san17 és san18.  

A san10 gén egy glikozidáz enzimet kódol. A san bioszintetikus génklasztert hordozó 

kontigon a génklasztertől upstream glikozidtranszferáz gének találhatóak. A glikozidok, 

glikoziltranszferázok antibiotikum inaktiváló, illetve reaktiváló szerepét írták le a Streptomyces 

antibioticus oleandomycin termelése kapcsán. Az oleandomycin bioszintézise során a 

multienzim komplex terméke az OleI glikoziltranszferáz által intracellulárisan inaktiválódik, 

majd az OleB és OleC membránproteineken keresztül a sejtből szekretálódik. Végezetül az 

oleandomycin újraaktiválásáért az extracellulárisan megjelenő OleR glikozidáz enzim a felelős 

(101).  

A génklaszter 5’ végének közelében transzpozázok (san34, san35, san36, san37 és san38) 

lokalizálódnak, melyek a genom internális genetikai átrendeződésében és a gének horizontális 

géntranszferében játszhattak fontos szerepet. 
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8.2. Proteomikai vizsgálatok 

A proteomika az adott időpillanatban és termelési körülmények alkalmazása mellett expressziót 

mutató fehérjék detektálásával foglalkozó tudomány. Minthogy a fehérjék a sejt funkcionális 

egységei és a mindenkori fenotípusos tulajdonságok kialakításáért közvetlenül felelősek, ezért 

bármely, a mikroorganizmus anyagcseréjéhez kapcsolódó kérdés megválaszolásához a genetikai 

háttér ismerete mellett is elengedhetetlen a proteomkai megközelítés. A proteom 

tanulmányozását azonban nagyban nehezíti, hogy egyes fehérjék alacsony szinten 

expresszálódnak, és a fehérjék amplifikálására szolgáló PCR-jellegű módszer jelenleg még nem 

létezik. Továbbá működésüket és azonosításukat nemcsak mennyiségük, hanem térszerkezetük, 

kovalens módosulásaik (foszforiláció, glikolizáció, acetiláció) is befolyásolják. A sejtek teljes 

fehérje-profiljának vizsgálata azonban hasznos információt szolgáltathat új, ismeretlen fehérjék 

azonosítására; valamint a szekunder metabolizmust érintő fehérjék expressziós megnyilvánulása 

különbözőségeinek feltárására. 

8.2.1. Fehérjeizolálás és detektálás 

A proteomikai eredmények alkalmazhatósága szempontjából alapvető a különböző 

sejtfeltárási és fehérje extrahálási eljárások adaptálása, az adott kísérleti objektumra nézve a 

leghatékonyabb módszer kiválasztása. Az általunk vizsgált Sacharomomospora törzsek esetében 

sem voltak erre nézve irodalmi adatok. Az SDS PAGE analízissel nyomon követett, a sejtfeltárás 

és fehérje izolálás optimalizálása érdekében tesztelt négyféle  független módszer közül 

esetünkben az X-Press sejtfeltárás (7.2-1. ábra A) és a triklór-esetsav/aceton és fenol kombinált 

módszer (7.2-1. ábra B) bizonyult a leghatékonyabbnak. Mikrogyöngyös feltárással (7.2-1. ábra 

C) jelentősen csökkent a produktivitás, míg meglepő módon a fagyasztás-felolvasztás 

alkalmazása teljességgel alkalmatlannak bizonyult vizsgált a Sacharomonospora törzsek 

esetében. Az egyes feltárási eljárások eltérő hatékonysága okainak felderítése – bár érdekes 

lenne értelmezni- nem tartozott jelen kísérlet sorozathoz. Úgy véljük, hogy a mikrogyöngyös és a 

fagyasztás-felolvasztásos módszer hatástalansága mindenképpen a mikroorganizmusunk egyéni 

sajátságaival, esetlegesen sejtfalszerkezetével magyarázható. 

8.2.2. Két-dimenziós-gélelektroforézis (O’Farrell-féle) 

A két-dimenziós-gélelektroforézis érzékeny és széleskörűen alkalmazott technika fehérjeelegyek 

komponenseinek elválasztására. Esetünkben a módszer optimalizálás eredményeként az 
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izoelektromos fókuszálást pH 3-10 tartományban végeztük, melyet a molekulatömeg szerinti 

szeparáció követett 12,5%-os SDS-PAGE-n történő elválasztással. 

Korábbiakban bemutatott genomikai vizsgálatok révén S. azurea SZMC 14600 törzs esetében 

4.554, a S. azurea DSM 44631-nál pedig 4.472 fehérje kódoló régiót állapítottunk meg, melyek 

közül kb. 4% (kb. 250) kapcsolható a másodlagos anyagcseréhez. A két-dimenziós géleken 

mindösszesen 200-500 fehérjét tudtunk azonosítani, mint az adott élettani pillanatban 

funkcionáló génterméket. A fehérjeprofil eloszlását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az 

elsősorban 15-150 kDa molekulatömeg és 4–7 izoelektromos pont tartományba esik. Továbbá 

magasabb pH tartományban markáns fehérje foltok jelenlétét detektáltuk, azonban ezek száma 

lényegesen alacsonyabb (7.2-3. ábra). Eredményeink nagyságrendileg azonosak hasonló jellegű 

kísérletekben kimutatott értékekkel, így a Saccharopolyspora spinosa proteomikai vizsgálata 

esetén is (102). Adataink, kísérleti módszereink helyességét az is igazolja, hogy a JVirGel 2.0 

szoftver alkalmazásával generált virtuális gél képek nagy megbízhatósággal fedésbe hozhatóak 

voltak (7.2-4 ábra).  

8.2.3. Tömegspektrometria 

Az MF indukáló tápközegről származó S. aurea SZMC 14600 törzs két-dimenziós poliakrilamid 

géljein azonosított 4 differenciáló fehérje folt MALDI-TOF/TOF tömegspektrométer készülék 

használatával nyert „peptid ujjlenyomatát (peptide mass fingerprint)” a Matrix Science adatbázis 

MASCOT programjával, illetve a S. azurea SZMC 14600 genomszekvenciája alapján prediktált 

fehérjék összességéből létrehozott teljes proteom adatbázissal történő összevetés révén 

azonosítottuk (7.2-1. táblázat). A találatok közül kiemelendő egy HicB-család fehérje, amely 

feltételezhetően egy az archeák és baktériumok körében egyik leggyakrabban előforduló HicAB 

toxin-antitoxin rendszer antitoxinja (103). Továbbá egy nukleozid difoszfát kináz (Ndk) 

regulátor fehérjét is azonosítottunk, amely a DNS/RNS szintézis, sejtosztódás, makromolekuláris 

metabolizmus, valamint a növekedés folyamataiban nélkülözhetetlen NTP és dNTP termelés 

legfőbb „housekeeping” enzimje. Feltételezhetően a bakteriális sejt stacioner fázisbeli 

túlélésének szabályozó folyamataiban vesz részt. Azt, hogy a fenti két fehérje, és a további két 

azonosított hipotetikus fehérje kapcsolható a primycin termeléssel összefüggő másodlagos 

anyagcsere folyamatokhoz egyértelműen igazolja az a tény, hogy a primycint nem termelő S. 

viridis  esetében ezek a fehérjék nem jelennek meg indukáló táptalajon sem. A TA rendszer 

tagjaként azonosított HicB fehérje ilyen jellegű szerepét támasztja alá a tény, hogy a kisebb 
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primycin termelő aktivitással rendelkező S. azurea DSM 44631 esetében a gél képen kisebb 

denzitással jelent meg ez a fehérje folt. Proteomikai vizsgálatainkat kiindulópontnak tekintjük a 

további, a primycin termelés szabályozásának felderítését célzó munkákhoz. 
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9. ÖSSZEFOGLALÁS 

A kórokozók elleni küzdelemben manapság egyre hatástalanabbá váló antibiotikum terápiák, és 

ezzel egyidejűleg a multirezisztens törzsek számának robbanásszerű növekedése, mindinkább 

szükségszerűvé teszik egyrészt a kórokozók rezisztencia viszonyainak molekuláris szintű 

megismerését, másrészt új bioaktív metabolitok izolálását, vagy a meglévőek módosítását. 

Számos biológiailag aktív metabolit a nem-riboszomális peptidszintézis (NRPS), a poliketid-

szintézis (PKS) és ezen útvonalak kombinációiból létrejövő hibrid útvonalakon képződik. A 

bioszintézisükért felelős enzimkomplexet kódoló gének elhelyezkedése a genomban nem 

véletlenszerű, azok csoportokba, ún. gén-klaszterekbe szerveződnek. 

A jelen munka tárgya, hogy rendszerbiológiai szemlélettel, a modern „omik” vizsgáló 

módszerek alkalmazásával segítse elő új gyógyszerkészítmények fejlesztését azáltal, hogy 

feltárjuk azok termelődésének molekuláris hátterét. Vizsgálatainkat az első magyar 

antibiotikumként ismertté vált primycin termelésére a mai napig használt Saccharomonospora 

azurea SZMC 14600 törzs (Actinobacteria; Actinobacteria; Actinobacteridae; Actinomycetales; 

Pseudonocardineae; Pseudomonocardiaceae) tanulmányozásával végeztük. A törzs „de novo” 

genomját két új-generációs szekvenálási technológia előnyeinek ötvözése – Solid 3 Plus (ABI) 

és 454 FLX (Roche) – révén 216 kontigba rendeztük. 

A másodlagos anyagcseretermékek bioszintéziséért felelős génklaszterek, valamint a 

szintézisre ható szabályozó gének szerkezeti és funkcionális elemzése érdekében komparatív 

genomikai analízist hajtottunk végre az Integrated Microbial Genomes (IMG) rendszer 

platformjára alapozva. Az IMG adatbázis alkalmazásával öt törzs főbb genomikai ismérveit 

hasonlítottuk össze, melyekről laboratóriumi biológiai értékmérés tesztben megvizsgálva 

elmondható, hogy a Saccharomonospora azurea SZMC 14600 és DSM 44631 egyaránt primycin 

termelőképességgel bír, bár az DSM 44631 törzs bioaktív metabolit produkciója messze elmarad 

az SZMC 14600 izolátum hatékonyságától. A nemzetség további tesztelt tagjai 

(Saccharomonospora viridis, Saccharomonospora glauca, Saccharomonospora cyanea), nem 

rendelkeznek ezen szekunder metabolit előállításának képességével. Az annotált géneket a 

funkcionális vizsgálatok tükrében COG csoportokba soroltuk és megállapítottuk az egy-egy 

törzsre specifikus; a primycin termelő és nem termelő törzsek; illetve az 5 szervezet közös 

génszettjét, valamint génjeinek számszerű megoszlását. 
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A draft genom általános paramétereinek (genomméret, GC%, totál génszám, RNS gének 

száma, ORF szám) meghatározásán túllépve, bioinformatikai eszközök segítségével strukturális 

genomikai szempontból jellemeztük a PKS, NRPS és hibrid PKS-NRPS homológ szekvenciákat 

hordozó kontigok moduláris szerveződését és domén-struktúráját. Meghatároztuk az „in silico” 

prediktált domének szekvenciájában magasan konzervált motívumokat és azonosítottuk a 

domének aktív centrumát (MEME, ClustalW, MEGA 5). A nukleinsav-sorrend és a termék-

szerkezet között fennálló kolinearitás elvére alapozva; a multienzim komplexek egyes 

doménjeinek egymáshoz viszonyított helyzetéből, számából és azok szerkezetéből, a 

poliketidszintáz aciltranszferáz (PKS_AT), illetve a nem-riboszomális peptidszintáz adenilációs 

(NRPS_A) doménjeinek szubszrát specificitására alapozva prediktáltuk a termékek 

posztszintetikus módosításoktól mentes (ciklizáció), oldalláncok nélküli szénvázainak 

szerkezetét.  

Annak érdekében, hogy betekintést nyerjünk a Saccharomonospora azurea törzs másodlagos 

anyagcsere termelésének és a genom funkcionális változásainak összefüggéseibe, biológiai 

értékmérésben tesztelt, eltérő aktivitást mutató törzsek (Saccharomonospora azurea SZMC 

14600 és DSM 44631) bevonásával proteomikai vizsgálatokat hajtottunk végre. Megtörtént a 

törzsek többlépcsős termelési folyamatának valamennyi táptalajáról a fehérje izolálás 

optimalizálása. Ezen túlmenően az interspecifikus törzsek összehasonlító proteomikai 

vizsgálatait is megkezdtük 2D-gélelektroforézis (IEF/SDS-PAGE) és MALDI-TOF/TOF 

tömegspektrometria összekapcsolásával. Ezáltal azonosítottunk négy olyan fehérjét, melyeknek 

szerepe lehet a primycin termeléshez kapcsolódó másodlagos anyagcsere folyamatokban. 
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10. SUMMARY 

Increasing administration of antibiotics has led to a growing number of antibiotic-resistant 

pathogens. As the problem of antimicrobial resistance becomes more widespread, the need for 

new anti-infective agents is more urgent than ever. A wide range of biologically active products 

are synthesized by thiotemplate modular systems (TMS) including polyketide synthases (PKS), 

non-ribosomal peptide synthetases (NRPS) and hybrid PKS-NRPS enzymes. The TMSs are 

multifunctional proteins that are structurally organized in gene clusters. Modular organization of 

thiotemplate geneclusters provide potential for isolating new bioactive metabolite by ‘plug and 

play’ fashion – rearrangement of each modules or domains - using genetic engineering 

approaches.  

In the course of this project, based on system biology methodologies we would like to 

promote improvement of new medical agents by exploring their biosynthetic machinery on 

molecular level. Our investigations was carried out on the first known Hungarian antibiotic 

(primycin) producing strain, Saccharomonospora azurea SZMC 14600 (Actinobacteria; 

Actinobacteria; Pseudomonocardiaceae). The genome of the bacterial strain was sequenced by 

the whole genome shotgun sequencing methods (Solid 3 Plus and 454 FLX (Roche)). Results 

derived from the de novo sequence assembly were allowed us the genome to represent in 216 

contigs. 

In order to structural and functional analyse the secondary biosynthetic geneclusters and 

regulatory elements we performed comparative genomic analyses based on the Integrated 

Microbial Genomes (IMG) platform and the previous analysis at the Microbiology Department 

in Pécs (antimicrobial assay and HPLC) that have revealed different primycin producing ability 

of Saccharomonospora genus. S. azurea SZMC 14600 is characterized as high producer till 

DSM 44631 as low producer while the other members of the genus are not able to produce this 

antibiotic. As recently a number of genome sequences of Saccharomonospora genus have 

become available thus allowing to identify the genetic similarities and differences that 

responsible for the antibiotic producing attributes of these closely related Saccharomonospora 

bacteria. We chategorized the annotated genes into COG categories and we could determine 

pangenome and coregenome genelist of each primycin producing and non-producing strains.  

Besides determination of genome general information we performed structural genomic 

investigation to describe modular and domain organization of PKS, NRPS and hibrid PKS-NRPS 
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homolog genesequences. We identified the core sequences and active centers in the in silico 

predicted domain sequences using MEME, ClustalW and MEGA5 software packages. According 

to colinearity rule, based on the substrate specificity of poliketide aciltransferase (PKS_AT) and 

non-ribosomal adenilation (NRPS_A) domain we are able to predict the postsyntethic 

modification free carbone backbone of the product considering especialy the organization and 

numbers of each domains.  

In order to further explore the molecular background of secondary metabolite production of 

Saccharomonospora azurea, we optimalize the protein isolation of differnt pimicyin producing 

ability strains (Saccharomonospora azurea SZMC 14600 and DSM 44631) from each producing 

media (LB, PF, MF). Furthermore we devised proteomic methods, e.g. 2D-gelelectrophoresis 

(IEF/SDS-PAGE) and MALDI-TOF/TOF, that allow us to identify four proteins that could play 

role in the secondary metabolite primycin production. 
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