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1. Bevezetés 

 

Túlzás nélkül állítható, hogy az antibiotikumok felfedezése, majd széles körű elterjedése 

nem csupán az orvosi gyakorlatban, a fertőző betegségek elleni küzdelemben jelentett áttörést, 

hanem máig ható módon döntő befolyást gyakorolt az emberi történelem menetére is [1]. A 

huszadik század közepén, amit az antibiotikumok aranykorának tartunk, az antibiotikumok a 

bakteriális fertőzések végleges gyógyszereinek tűntek, azonban annak ellenére, hogy ma sincs 

egyéb lehetőségünk a fertőző betegségek elleni küzdelemre, hamar kiderült, hogy az antibiotikumok 

nem bizonyulnak mindenható gyógyszereknek. A kórokozók egyre gyakrabban előforduló 

antibiotikumokkal szembeni rezisztenciája elindította a gyógyszerkutatók és a rugalmasan 

alkalmazkodó baktériumpopulációk közötti versenyfutást [2], [3]. Így nem meglepő, hogy az eddig 

ismert természetes antibiotikumok mellett mára a mesterségesen előállított penicillinszármazékok 

száma is meghaladja az ötvenezret. Annak ellenére, hogy napjainkban jelentős számú természetes, 

félszintetikus és szintetikus antibiotikum áll rendelkezésre a gyógyításban, részben az 

antibiotikumok indokolatlan használatának következtében a kórokozók ellen alkalmazott terápiás 

eljárások egyre gyakrabban hatástalanok. Ennek egyik oka, hogy a folyamatosan bővülő 

antimikrobiális szerekkel szemben multirezisztens baktérium törzsek alakulnak ki. Az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) 2001. évi jelentésében az emberiséget fenyegető három legnagyobb 

veszélyforrás közé sorolta a multirezisztens kórokozók okozta megbetegedések, járvány(ok) 

kialakulásának kockázatát [4]. Ezt követően, 2014-ben átfogó jelentést adott ki az antimikrobiális 

rezisztenciáról, melyben az antibiotikumok utáni korszak eljövetelére figyelmeztet, amikor a 

közönséges fertőzések és kisebb sérülések is komoly kihívás elé állítják majd az egészségügyet [5]. 

A kiterjedten antibiotikum-rezisztens Mycobacterium tuberculosis, a meticillin-rezisztens 

Staphylococcus aureus (MRSA), a multirezisztens Escherichia coli és Klebsiella pneumoniae ma 

már komoly közegészségügyi fenyegetések [6]. Az 1970-1980-as évektől kezdve az antibiotikum 

kutatás lelassult, köszönhetően az egyre nagyobb költségeknek és az egyre szigorúbb engedélyezési 

eljárásoknak. Az új antibiotikumok kifejlesztésének lassulása miatt új stratégiák alkalmazása vált 

szükségessé a világszerte egyre fenyegetőbbé váló antibiotikum rezisztenciák ellen. Ezen stratégiák 

egyike a régi, a jelenlegi klinikai gyakorlatban nem vagy kevéssé használt antibiotikumok 

felelevenítését célozza [7]–[9].  

A primycin, mely az első Magyarországon felfedezett [10], izolált és gyártott antibiotikum, 

kimagasló hatékonyságot mutat a leggyakoribb Gram-pozitív kórokozók jelenlegi populációival 

szemben, beleértve a jelenleg terjedő multirezisztens törzseket is [11]. A nem osztódó 

baktériumokkal szembeni baktericid hatása [12], és a multirezisztens Gram-pozitív baktériumokkal 

szembeni kiterjedt és nagyfokú hatékonyága a primycint igen értékessé teszi a klinikai gyakorlat 
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számára. A gyógyszerfejlesztés szempontjából azonban mindenképpen szükséges a primycin 

modern vizsgálati módszerekkel történő újraértékelése és ismereteink bővítése, hogy a mai kor ipari 

és tudományos elvárásainak megfeleljen. Munkám célja a primycintermelő törzs mikrobiológiai 

jellemzése, a törzs pontos taxonómiai meghatározása molekuláris biológiai módszerekkel és a 

primycin antimikrobiális hatásának vizsgálata volt. Jelen munkában in vitro háromdimenziós (3D) 

humán szövet modellen vizsgáltuk a primycin toxikológiai hatását, valamint a primycin kezelés 

hatására bekövetkező génexpresszió változásokat orálisan nem toxikus [13], azonban hatékony 

antimikrobiális hatást kifejtő koncentrációban [11]. 

A munka alapjául a PTE TTK Általános és Környezeti Mikrobiológiai Tanszék és a 

Pannonpharma Kft. közös kutatási programja szolgált, melynek célja, hogy a primycintermelő 

szervezetről és az antibiotikumról rendelkezésünkre álló információkat kibővítsük a mai kor 

technikai színvonalának elvárásai alapján, elősegítve ezzel a klinikumban történő megbízható 

alkalmazását és a primycinnel kapcsolatos további lehetséges termékfejlesztést. A két partner 

közötti munkakapcsolat elősegíti a termelésben innovatív fejlesztések és az alapkutatások 

harmonizálását. 
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2. Rövidítések jegyzéke 

 

2D kétdimenziós 

3D háromdimenziós 

ACP acil-karrier protein 

ACTB β-aktin 

ADRP adipose differentiation-related protein 

AFP α-fetoprotein 

ALB albumin 

amB amfotericin B 

APOB apolipoprotein B 

AT aciltranszferáz 

ATCC American Type Culture Collection 

ATP adenozin-trifoszfát 

BEV Butanol:etanol:víz  

BLAST Basic Local Alignment Search Tool 

C7orf44 cytochrome c oxidase assembly factor 1 homolog 

CBS Centraalbureau voor Schimmelcultures 

CCD töltés-csatolt eszköz (Charge-coupled device) 

CLSI Clinical and Laboratory Standards Institute 

COG Clusters of Orthologous Groups of proteins 

CXCL kemokin (C-X-C motívumot tartalmazó) ligand 

CYP3A4 citokróm P450 izoenzim 

DH dehidratáz 

DMEM Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 

DMSO dimetil-szulfoxid 

DSMZ Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen 

EDTA etilén-diamin-tetraecetsav 

EF előfermentációs tápoldat 

EI előinkubációs tápoldat 

EIC extrahált ion kromatogram 

ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

ER enoil-reduktáz 

ESI elektrospray ionizáció 

FABP1 zsírsavkötő protein 1 

Fb fibroblaszt 

FCS magzati borjú szérum 

HepG2 májkarcinóma sejtvonal 

hNHEPS primer humán májsejt 

HPLC nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia 

HPLC/ESI-MS nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával kapcsolt elektrospray 

ionizációs tömegspektrométer 

IL interleukin 

ITS Internal transcribed spacer 

KoA koenzim A 

KR ketoreduktáz 
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KRT18 keratin 18 

KRT19 keratin 19 

KS ketoszintáz 

LB Luria-Bertani tápoldat 

LD letális dózis 

MED20 mediátor fehérje komplex 20-as alegysége  

MIC minimális gátló koncentráció 

MRSA meticillin-rezisztens Staphylococcus aureus 

MTT 3-[4,5-dimetil-2-tiazolil]-2,5-difenil-tetrazolium-bromid 

NCBI National Center for Biotechnology Information 

NGS új generációs szekvenálás 

NHLF normál humán tüdő fibroblaszt 

PBS foszfáttal pufferelt sóoldat 

PCR polimeráz láncreakció 

PDK4 piruvát dehidrogenáz kináz 4  

PKS poliketid szintáz 

PPAR peroxiszóma proliferátor aktivált receptor 

PPRE PPAR responsive element 

qPCR kvantitatív polimeráz láncreakció 

RPMI-1640 Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium 

rRNS riboszómális ribonukleinsav 

SGK1 szérum és glükokortikoid regulált kináz 1  

SIRT1 sirtuin 1 

SNP egypontos nukleotid-polimorfizmus 

SOLiD szekvenálás oligonukleotid ligálással és detektálással 

SZMC Szeged Microbiology Collection 

TE tioészteráz 

Tris Trisz-(hidroximetil)-amino-metán 

UPMC University of Pécs Microbiology Collection 

YPD Yeast Extract–Peptone–Dextrose tápoldat 
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3. Irodalmi áttekintés 

3.1. Az antibiotikumok jellemzése 

 

Az antibiotikumok olyan mikroorganizmusok által termelt másodlagos anyagcseretermékek, 

melyek más mikroorganizmusok növekedését és szaporodását gátolják. Csoportosításuk többféle 

szempont alapján történhet. Az alapján, hogy az antibiotikum az élőlények mely rendszertani 

csoportjaira fejti ki hatását megkülönböztetünk baktériumellenes, gombaellenes, parazitaellenes 

(alacsonyabb rendű állati egysejtűek, férgek, rovarok), antivirális és citosztatikus hatású anyagokat. 

A baktériumok szaporodására gyakorolt hatás szerint bakteriosztatikus és baktericid szereket 

különböztetünk meg. Az antibiotikum azon legkisebb koncentrációját, mely gátolja a 

baktériumpopuláció szaporodását minimális gátló koncentrációnak (MIC, minimal inhibitory 

concentration) nevezzük. A baktericid hatást azon legkisebb antibiotikum koncentrációval 

fejezhetjük ki, amely a baktériumpopuláció 99,9%-át képes elölni (MBC, minimal bactericidal 

concentration). Az antibakteriális hatás spektruma szerint szűk és széles spektrumú 

antibiotikumokat különböztetünk meg. A szűk spektrumú antibiotikumok a baktériumoknak csak 

bizonyos csoportjára (pl. csak Gram-pozitívok vagy csak anaerobok baktériumokra) hatnak. Széles 

spektrumúnak azokat az antibiotikumokat nevezzük, amelyek számos, egymástól rendszertanilag 

távol álló baktériumfajra is hatásosak. Az antibiotikumok hatásukat azáltal fejtik ki, hogy károsítják 

a baktériumok életfontosságú struktúráit vagy funkcióit. Hatásmechanizmusuk szerint 

megkülönböztetünk sejtfalszintézis-, nukleinsavszintézis-, fehérjeszintézis-, metabolizmus-gátló, 

valamint sejtmembrán-károsító antibiotikumokat. Kémiai szerkezetük alapján aminosav 

származékok (penicillinek, cefalosporinok), glikozid típusú antibiotikumok (streptomycin, 

neomycin), naftacén és fenantrén vázas antibiotikumok, polién, valamint makrolid (eritromycin, 

claritromycin) antibiotikum csoportokra oszthatók fel [14]. 

Az antibiotikum termelésre 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 antibiotikumtermelő 

képessége vagy az általuk termelt antibiotikumok kémiai szerkezete jelentős eltérést mutat. 

A baktériumok antibiotikumokkal szembeni rezisztenciája lehet veleszületett vagy szerzett. 

A szerzett rezisztencia kialakulhat spontán mutáció következtében vagy az alkalmazott antibiotikum 

indukciója útján, valamint létrejöhetnek a meglévő rezisztens egyedek antibiotikum adására történő 

szelektálódása révén is, ezért különösen fontos a hatásos antibiotikum alkalmazásának időtartama és 

a dózis nagysága. A túl rövid ideig, nem megfelelő dózisban alkalmazott antibiotikum a rezisztens 

baktériumok szelekcióját segítheti elő [15]. 

Fertőzéskor az alkalmazni kívánt antibiotikum helyes megválasztása a sikeres terápia egyik 
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feltétele. Lehetőség szerint a mikrobiológiai vizsgálatot követően, az izolált baktérium ismeretében, 

az adott baktériumra leghatásosabb antibiotikumot kell alkalmazni (célzott terápia). A mindennapi 

gyakorlatban ugyanakkor számtalanszor előfordul, hogy nincs lehetőség megvárni a mikrobiológiai 

vizsgálat eredményét. Ilyen esetben az ún. empirikus antibiotikum terápiát alkalmazzák, a 

feltételezetten leggyakoribb kórokozók ellen hatásos széles spektrumú antibiotikumot vagy 

antibiotikum kombinációt választva. Az antibiotikum profilaktikus alkalmazása abban az esetben 

lehet indokolt, ha a fertőzés kialakulásának valószínűsége az átlagosnál nagyobb, bekövetkeztével 

számolni kell, azonban klinikai jele még nincs. Általában közvetlen sebészeti beavatkozások előtt, 

valamint immunhiányos betegek (pl. HIV fertőzöttek) kezelése esetén alkalmazzák. 

 

3.2. A primycin 

 

A primycin egy antibiotikum keverék, mely három főkomponensből [A, B, C], valamint 12-

15 minor komponensből áll, melyek a főkomponens homológjai. Kémiai neve: 18-R2-2-R1-

3,7,11,15,19,21,23,25,27,37-dekahidroxi-4,16,32,34,36-pentametiltetrakonta-16,32-dién-35-O-

lakton-40-guanidin-szulfát. Szerkezete alapján a makrolid antibiotikumok családjába, a 

marginolaktonok közé tartozik. Marginolaktonoknak nevezzük az amino vagy guanidin csoporttal 

rendelkező, 32-nél több lakton gyűrűből álló makrolid antibiotikumokat [16] (1. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. A primycin antibiotikum keveréket alkotó általános molekula szerkezete.  

Az R1 és R2 jelölések a variábilis szubsztituenseket jelentik. 

A primycin vékonyrétegkromatográfiás vizsgálatok alapján több mint húsz komponensből 

álló anyagkeverék, melynek egyes komponensei önmagukban is antimikrobiális aktivitással 

rendelkeznek, együttesen azonban egymás hatását is erősítik, azaz jelentős mértékű szinergizmust 

mutatnak. Az anyagkeverékben előforduló eltérő komponenseket, valamint a komponensekben 

található R1 és R2 szubsztituensek lehetséges variánsait az 1. táblázat foglalja össze. A primycin 36 

tagú gyűrűs szerkezetével egyedülálló az antibiotikumok között, melyet tovább fokoz az, hogy a 

gyűrűhöz a guanidin csoport mellett arabinóz is kapcsolódik.  
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Komponens R1 R2 

A1 (chinopricin) n-butil -arabinozil 

A2 (midopricin) n-pentil -arabinozil 

A3 (metipricin) n-hexil -arabinozil 

B1 (hydropricin) n-butil -H 

B2 (hymipricin) n-pentil -H 

B3 (hymetipricin) n-hexil -H 

C1 (oxypricin) n-butil -OH 

C2 (oxymipricin) n-pentil -OH 

C3 (oxymetipricin) n-hexil -OH 

 

1. táblázat: A primycin antibiotikum keverék komponensei 

Az R1 és R2 szubsztituensekkel rendelkező primycin komponensek kémiai elnevezései, A1-A3, B1-B3, 

C1-C3 a komponensek meghatározására alkalmazott jelölések és kémiai elnevezések, az R1 és R2 a 

gyűrűhöz kapcsolódó lehetséges szubsztituensek. 

 

A primycin átkristályosított formában drappos vagy sárgásfehér színű, finom szemcséjű 

szagtalan por. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan, kevéssé oldódik metanolban, jól oldódik azonban 

dimetil-szulfoxidban, szerves savat tartalmazó metanolban és magas szénatomszámú alkoholokban. 

Feltételezett hatásmechanizmusával kapcsolatban több teória is létezik, azonban az irodalmi 

adatok azt a feltételezést támasztják alá, hogy a primycin a baktériumokra a sejtmembrán 

dezorganizációja révén dózisfüggő módon hat, növelve a membrán ionpermeabilitását és a 

vezetőképességét [17]. A sejtmembránt érintő növekedésgátló antibiotikumok alkalmazása során 

(pl. vankomycin) a primycin baktericid hatásának jelentős csökkenését figyelték meg, míg a 

metabolikus aktivitást befolyásoló növekedésgátló antibiotikumok (pl. erythromycin) csak 

kismértékű csökkenést okoztak a primycin aktivitásában. A legnagyobb csökkenést a primycin 

baktericid hatásában a hideg kultúrákban tapasztalták [12]. Az alacsony hőmérséklet a metabolikus 

aktivitás csökkentése mellett a membránfluiditás drasztikus csökkenését okozza [18]. Az 

alacsonyabb membránfluiditás szintén mérsékeltebb primycin érzékenységgel járt egy ergoszterol-

hiányos Candida albicans (erg-2) mutáns törzsnél, mely a szülői törzsnél (33erg+) kompaktabb 

membránnal rendelkezett [19], [20]. Feltehetőleg az alacsony hőmérséklet miatt lecsökkent 

membránfluiditás és a lelassult diffúzió hátráltatta a primycin integrálódását a sejtmembránba, ami 

feltételezhetően szükséges a hatás kifejtéséhez [20]. Tovább erősíti a sejtmembrán támadáspontot az 

a megfigyelés, hogy a primycin sejtlízis nélkül fejti ki baktericid hatását [12]. 

A primycin biológiai hatásának vizsgálatáról korábban számos cikk született. Ezek közül 
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néhány részletesebben foglalkozik a primycin MIC értékének vizsgálatával. A szerzők 

megállapították, hogy a primycin elsősorban Gram-pozitív baktériumokra hat, de a Gram-negatív 

baktériumok és a gombák is érzékenyek a primycinre. Továbbá a vírusokra és protozoákra is gátló 

hatást gyakorol [21]–[23]. Ezzel ellentétben Feiszt és munkatársainak (2014) legutóbbi közleménye 

alapján a primycin kimagasló hatékonyságot mutatott a leggyakoribb Gram-pozitív kórokozókkal 

szemben, beleértve a multirezisztens törzseket is, azonban a vizsgált Gram-negatív fajokkal 

szemben hatástalan volt. A primycin spektruma és hatásossága a Gram-pozitív baktériumok ellen 

jobbnak bizonyult hat (gentamicin, eritromicin, ofloxacin, oxitetraciklin, tobramicin és neomicin) 

széles körben alkalmazott topikális antibiotikumnál, valamint a vancomycinnél is. Az MRSA-val 

végzett vizsgálatokban hatékonyabbnak bizonyult a mupirocinnál is [11].  

A primycint a felfedezése utáni három évtizedben számos alkalmazásban vizsgálták. Bár jó 

eredményeket értek el urogenitális tuberkulózis [24], nem-gonorrheás húgycsőgyulladás, ováriális 

fertőzések [25], valamint szemészeti fertőzések esetében [26], a primycin rossz vízoldhatósága 

miatti formulálási nehézségek határt szabtak alkalmazásának. A primycint a bőrgyógyászatban 

alkalmazták a legnagyobb sikerrel. Külsőleges alkoholos gél formulációja, az Ebrimycin® gél 

klinikai vizsgálatokban igen hatásosnak bizonyult különböző bőrfertőzések [27], [28] és ezekhez 

kapcsolódóan égési sérülések kezelésében [29]. 

 

3.3. A primycin képződésének útja 

 

A makrolid antibiotikumok családjába tartozó primycin kémiailag egy nem-polién típusú 

poliketid-lakton. A poliketidek olyan szerteágazó biológiai aktivitással bíró másodlagos 

anyagcseretermékek, melyek bioszintézisét számos, egymást követő lépés során a poliketid szintáz 

(PKS) nevű enzimkomplex végzi. A bakteriális PKS enzimek három csoportja ismert. Az egyes 

típusba (PKS I) tartoznak az olyan multifunkciós óriásfehérjék, melyek moduláris felépítésűek és az 

egymást követő lépésekben növekvő poliketid lánc modulról-modulra vándorol. A modulok száma 

határozza meg, hogy a képződő poliketid lánc a ciklizációt megelőzően milyen hosszúságú legyen. 

A modulok felépítésében minimálisan három domén, a ketoszintáz (KS), az aciltranszferáz (AT) és 

az acil-karrier protein (ACP) vesz részt, melyek mellett bizonyos modulok kiegészülnek a 

ketoreduktáz (KR), dehidratáz (DH), és enoil-reduktáz (ER) doménekkel. Az AT domén határozza 

meg, hogy a poliketid lánchosszabbítás milyen acil-tioészter prekurzor egységekből történjen (pl.: 

acetil-KoA). A megkötött lánchosszabbító elem beépülését a KS domén katalizálja, miközben az 

ACP domén rögzíti a növekvő tioésztert. A folyamat végén a tioészteráz (TE) választja le az 

enzimkomplexről a végterméket [30]. 

A kettes típusú (PKS II), ún. iteratív poliketid szintáz olyan multifunkciós enzimkomplex, 
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melyet elválasztható monofunkciós fehérjék építenek fel. A PKS I és PKS II szerkezeti 

különbségein kívül működésük módjában is jelentősen eltérnek. Amíg a PKS I moduljait felépítő 

domének a lánchosszabbítás során csak egyszer aktívak, addig a PKS II fehérje alegységeinek aktív 

centrumai ismétlődő (iteratív) módon, számos független katalítikus lépésben vehetnek részt. A PKS 

II felelős az aromás antibiotikumok (antraciklinek, tetraciklinek, antrakinonok, stb.) mellett a spóra 

pigmentek termelődéséért is. A poliketid szintázok harmadik csoportjának (PKS III) biológiai 

funkciója baktériumokban még jórészt ismeretlen [31]–[34].  

A PKS enzimkomplexet kódoló gének elhelyezkedése a genomban nem véletlenszerű, azok 

csoportokba, ún. gén-klaszterekbe szerveződnek. A képződő antibiotikumok fizikai, kémiai és 

biológiai tulajdonságai a PKS géncsoport által kódolt speciális katalitikus domének szerkezetétől, 

számától, illetve azok elrendeződésétől függenek. Mivel a termék kémiai alapszerkezete és a 

genomban kódolt genetikai információ között párhuzamos kapcsolat 

(kolinearitás/megfeleltethetőség) van, ezáltal a termék bioszintéziséért felelős PKS domének 

prediktálhatók. Az amino csoporttal rendelkező makrolaktonok (marginolaktonok) bioszintézise 4-

guanidinobutanoil-KoA starter molekulából indul ki, hogy a lánc kezdeti ciklizációja ne történjen 

meg [35]–[38]. A 4-guanidinobutanoil-KoA-t egy aciltranszferáz szállítja a poliketid szintáz 

multienzimhez, mely megkezdi a lánc elongációját (2. ábra). Ezen hipotézis szerint az amino 

molekula a guanidino-szubsztituált azonos molekulából képződik a bioszintézis út legvégén 

deamidináció útján [39]–[41], azonban a deamidinációhoz szükséges enzim meglétére nem volt 

bizonyíték. 

 

2. ábra. A 4-guanidinobutanoil-KoA képződése argininből, illetve a guanidinobutanoil csoport 

kapcsolódása a moduláris PKS N-terminális ACP (acil-karrier-protein) doménjéhez Streptomyces 

violaceusniger DSM 4137 törzsnél.AM-arginin monooxigenáz, AH- acilhidroláz, CoL- KoA-ligáz, 

AT- aciltranszferáz 
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A marginolaktonok genom-alapú bioszintézisének vizsgálatakor azonosítottak egy új 

amidinohidroláz enzimet (dstH), melyről bebizonyították, hogy szükséges az amino csoporttal 

rendelkező desertomycin A képződéséhez a guanidin csoporttal rendelkező desertomycin B-ből. A 

mutáns dstH génnel rendelkező Streptomyces macronensis az amidinohidroláz működése nélkül 

nem volt képes desertomycin A termelésre. [41]. A marginolaktonokra jellemző amino molekula 

meglétét a primycin esetében még nem azonosították az ipari termelő törzsnél. 

 

3.4. A primycintermelő törzs rövid története 

 

Az 1930-40-es években fontos kutatási téma volt egy, a tuberkulózis elleni készítmény 

kifejlesztése. Mivel a humán tuberkulózist okozó baktériumok közel 40%-a lipoid tartalommal 

rendelkezik, a „lipoid burok” enzimatikus bontásával a tuberkulózis megfékezhetőnek tűnt. Ezen 

elgondolás alapján kezdték el vizsgálni a viaszmoly (Galleria mellonella) lárvájának béltraktusában 

előforduló viaszbontó enzimeket. 1949-ben Vályi-Nagy és Uri a hernyók bélflóráját vizsgálva 

izoláltak egy Actinomyces törzset, ami egy akkor még ismeretlen antibiotikumot termelt.  

Vályi-Nagy és munkatársai először 1954-ben a Nature lapjain számoltak be a primycinről, 

mely kémiai és biológiai tulajdonságai alapján nem volt azonos egyetlen ismert antibiotikummal 

sem [10]. Megállapították továbbá, hogy a vízben rosszul, szerves oldószerekben jobban oldódó 

hatóanyag bakteriosztatikus hatást fejt ki Gram-pozitív baktériumokra, valamint Mycobacterium 

törzsekre.  

Az első, nemzetközileg is jelentős szakmai lapban megjelent közlést követően a termelő törzs, 

illetve a primycin kutatás története igen nehezen követhető. A termelő törzs leírására, azonosítására, 

valamint taxonómiai helyzetének tisztázására tett kezdeti törekvések főként Vályi-Nagy és 

munkatársainak nevéhez fűződik [10]. A primycintermelő törzset az akkori Szovjetunió új 

antibiotikumokkal foglalkozó intézetének Actinomyceta gyűjteményében fenntartott törzsekkel 

hasonlították össze és végül megállapították, hogy az Actinomyces albus sterilis fajcsoport tagja, 

azonban eredetiségére tekintettel a Streptomyces primycini spec. nov. elnevezést kapta. Később 

Vályi-Nagy és munkatársai a korábban izolált törzs alacsony termelőképessége és a sikertelen 

törzsnemesítési kísérletek miatt egy új primycintermelő törzset izoláltak, melyről megállapították, 

hogy mikromorfológiai jegyei alapján nem azonos a korábban leírt Streptomyces primycini-vel. Az 

újonnan izolált törzs antibiotikumtermelő képessége a korábban izolált antibiotikumtermelő törzs 

valamennyi variánsát felülmúlta (250-300 µg/ml). Az újonnan izolált törzsre alapozott szabadalmi 

leírásból [42] kiderül továbbá, hogy a primycin gazdaságos ipari előállításához (2000-3000 µg/ml) a 

vad típusú törzs mutagén kezelésével és szelekciójával jutottak. A szabadalmi leírás megállapítja, 
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hogy tekintet nélkül a telepek alakjára, nagyságára és színére a vizsgált színvariánsok (fehér, zöld és 

sárga telepek) primycin termelést elősegítő táptalajon egyaránt jó fermentációs eredményeket 

mutattak. A felsorolt eredmények széles körű vizsgálatokról tanúskodnak, de a kísérleti rendszerek 

pontos leírása és a termelő szervezet megbízható taxonómiai azonosítása a legtöbb esetben 

hiányzik.  

 

3.5. A baktériumok rendszerezésének módszerei napjainkban 

 

A baktériumok rendszerezése és taxonómiája együtt változott az alkalmazott technika fejlődésével. 

Ferdinand Cohn, aki elsőként próbálta rendszerbe foglalni az addig ismert baktériumokat és 

definiálni a baktériumfaj fogalmát, a 19. század második felében mikroszkópos megfigyeléseinek 

eredményeit felhasználva morfológiai bélyegekre alapozva végezte a baktériumok rendszertani 

besorolását. A 20. században a morfológiai bélyegek mellett egyre több fiziológiai és biokémiai 

jellemző vizsgálata vált lehetővé. A karakterisztikus jegyek alapján történő kijelölése a taxonómiai 

egységeknek sokáig döntő szerepet töltött be a prokarióták rendszerezésében. Carl Woese kutatásai 

során bebizonyította, hogy a riboszómális RNS-t (rRNS) kódoló génszekvenciák evolúciós 

kronométerként használhatóak és az élőlények filogenetikai rendszerbe sorolhatók a rRNS-t kódoló 

gének összehasonlító elemzése alapján [43], [44]. Az rRNS molekulát kódoló gének filogenetikai 

célú vizsgálatát, annak sajátos tulajdonságai teszik lehetővé: ősi, esszenciális terméket kódol (a 

fehérjeszintézist végző riboszómák alegységeit), ami minden sejtes életformában univerzálisan 

előfordul; a molekula erősen konzervált és különböző fokú variabilitást mutató régiókból áll; 

alegységes felépítésű, ahol a riboszóma egyes doménjeit kódoló gének különböző szakaszai eltérő 

evolúciós sebességgel változnak. Az első kutatások az 5S rDNS elektroforetikus szétválasztására és 

jellemzésére szorítkoztak [45], [46], később egyre inkább a rRNS kis alegységét kódoló gén (16S 

rDNS) és a rRNS nagy alegységét kódoló gén (23S rDNS) vizsgálatára helyeződött a hangsúly, 

mivel az 5S rDNS méretéből adódóan nem hordoz elegendő információt a megfelelő filogenetikai 

összehasonlításokhoz [47]. Az utóbbi néhány évtizedben a molekuláris biológiai módszerek a 

mikroorganizmusok rendszerezése és az új fajok leírása során meghatározó szerepre tettek szert, és 

sokszor alapjaiban átformálták a korábbi csoportosítási rendszereket. A technológiai fejlesztéseknek 

köszönhetően a DNS szekvenálás költségének az utóbbi években bekövetkezett drasztikus 

csökkenése több gén együttes összehasonlító vizsgálatát (multigénes vizsgálat), sőt akár a 

baktérium genomok teljes bázissorrendjének meghatározását is általánosan elérhetővé tette. 

Napjainkban a prokarióták rendszerezése és azonosítása során több identifikációs módszer együttes 

alkalmazása az ún. polifázikus taxonómia a követendő [48]. A polifázikus taxonómia egyesíti a 
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fenotípusos (morfológiai, anyagcsere és élettani), kemotaxonómiai (a sejtek kémiai összetételére 

vonatkozó) és a genotípusos (a genom különböző jellemzői) eredményeket. 

A filogenetika célja az adott taxonokat jellemző tulajdonságokból kiindulva a rokonsági 

kapcsolatok becslése, melynek eredményét filogenetikai fákkal ábrázoljuk. Míg eleinte a 

filogenetika szerepe szinte kizárólag taxonok leszármazási kapcsolatának vizsgálatára 

korlátozódott, ma a biológia számos területén alapvető jelentőségű. A nagy genom régiók vagy 

teljes genomok összehasonlító elemzése távolság alapú módszerekkel történik. Ilyen távolság alapú 

módszer a szomszéd-összevonáson alapuló (Neighbor-Joining) módszer [49]. 

 

3.6. Nagy áteresztő képességű (high throughput) genomika 

 

A genomikai megközelítés bevezetése a molekuláris biológiába radikálisan átalakította 

napjaink kísérletes biológiáját és lehetővé tette az élő rendszerek molekuláris működésének 

gyorsabb, átfogóbb megismerését. A lehetőség, hogy megismerhető a mikroorganizmus teljes 

örökítő anyagának (genom) bázissorrendje, számos gyakorlati előnyt biztosít az ipari 

mikrobiológiára alapozott gyógyszerkészítmény fejlesztésben azáltal, hogy elősegíti a fermentációs 

úton történő termékelőállítás optimalizálását: a hozamnövelést; emellett lehetőséget ad a termék 

biológiai tulajdonságainak módosítására, illetve a rejtett szintézis utak felderítésével új bioaktív 

metabolitok termelésének képességét prognosztizálhatja [50]. 

Az új generációs szekvenálási eljárások (NGS, Next-generation sequencing) lényege a 

masszív parallel szekvencia analízis, amely a korábban alkalmazott technológiákhoz képest (Sanger 

szekvenálás) jelentősen gyorsabb és költséghatékonyabb bázissorrend meghatározást tesz lehetővé. 

Napjainkban mintegy 30 különböző technológiát képviselő, illetve különböző áteresztő képességű 

NGS platform érhető el [51]. Az NGS laboratóriumi folyamatában általánosságban a következő 

lépéseket különböztetjük meg: 1. könyvtárkészítés, 2. klonális amplifikáció, 3. szekvenálás. A 

könyvtárkészítés során a DNS molekulát fizikai behatással vagy enzimatikus úton fragmentáljuk, 

majd a DNS molekulákhoz adapter szekvenciákat kapcsolunk. Ezt követően a DNS molekulákat 

méret szerint szelektáljuk, majd a cél régiókat felsokszorozzuk [52]. A cél régió felsokszorozása 

leggyakrabban polimeráz láncreakció (PCR), molekuláris inverziós próba (MIP) vagy hibridizáció 

alapú [53]. A klonális amplifikáció szerepe a jelfelerősítés, amely a különböző szekvenáló 

platformok esetében lehet emulziós PCR, híd-amplifikáció vagy ún. „template-walking”, illetve 

„DNS nanolabda” (DNA nanoball) alapú [51]. A szekvenált DNS szakasz hossza szerint az NGS 

technológiákat feloszthatjuk rövid és hosszú leolvasásokat lehetővé tévő platformokra. A rövid 

leolvasást lehetővé tévő NGS platformokon belül megkülönböztethetünk ligálás és szintézis alapú 

szekvenálást. A ligálás alapú eljárások a jelölt oligonukleotid próba hibridizációján és ligálásán 

https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2011_0025_bio_2/ch04s02.html#x0114
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alapulnak, míg a szintézis alapú rendszerek polimerázokat alkalmaznak és a jelölt nukleotid 

beépülését detektálják. Munkánk során SOLiD 3 Plus (Sequencing by Oligonucleotide Ligation and 

Detection) és Roche 454 FLX platformokat alkalmaztunk. 

A Roche 454 FLX készülékkel végzett szekvenálás piroszekvenáláson alapul. A szekvenálás 

szintézissel történik egy speciális mikrotiter lemezen, amelyben a lyukátmérő akkora, hogy abba 

egyszerre egy mikrogyöngy fér. A gyöngyök felszínén mennek végbe a szekvenálási reakciók, 

amelyek során a polimeráz meghosszabbítja a gyöngy felszínéhez kötött DNS-szálat a ciklikusan 

hozzáadott nukleotidokkal. A nukleotid beépítése során közvetett módon (luciferin-oxiluciferin 

átalakulás luciferáz enzim jelenlétében) kemilumineszcens jel jön létre, melyet CCD-kamerával 

detektálunk. 

A SOLiD technika 2006-ban született meg. Előnye, hogy jóval alacsonyabb költségekkel 

dolgozik, mint a korábbi szekvenáló módszerek, viszont hátránya, hogy rövid leolvasott 

szekvenciákat eredményez. Az eljárás során fragmentum könyvtárat hoznak létre, azaz 

feldarabolják a genomot 35-50 bázis hosszúságú fragmentumokra. A fragmentumok két végére 

különböző adaptereket ligálnak, majd a DNS szálakat mágneses gyöngyökhöz kapcsolják úgy, hogy 

a gyöngyökhöz kapcsolt primerek hibridizálnak a komplementer adapter végekkel. Minden 

gyöngyhöz csak egyféle DNS darab kapcsolódik. Ezt követően emulziós PCR-rel felszaporítják a 

szálakat a gyöngyök felszínén. A szekvencia meghatározás ligálással (dinukleotid ligálás) történik 

olyan oligonukleotidok segítségével, melyek 8 nukleotidból állnak és négyféle fluorofórral jelöltek. 

A nyolc bázist tartalmazó próbák komplex felépítésűek: két ismert, három degenerált és három 

univerzális bázist tartalmaznak. A 3’ végükhöz fluoreszcens csoport kapcsolódik, melyek színe 

előre meghatározott a nukleotidok kombinációjának megfelelően. Egy templát szál ligálásához 7 

ciklus szükséges. Az összes bázis elhelyezkedésének megismeréséhez ötször kell megismételni a 

hétciklusos reakciót. Minden ismétlésnél új primert adnak a reakcióhoz, ami egy-egy bázissal 

elcsúszva kapcsolódik a templáthoz. A megfelelő primer bekötése során a fluorofór lehasad és a 

fluoreszcens jelet CCD kamerával detektáljuk. 

A SOLiD szekvenálási módszer rövid leolvasási kereteket alkalmaz, azonban a szekvenciák 

megbízhatósági értéke rendkívül magas. Ezzel szemben a Roche 454 FLX leolvasási keretmérete 

hosszú (400-500 bázispár), de a szekvenciák megbízhatósági értéke messze elmarad a SOLiD 

értékétől. A SOLiD szekvenálás alkalmazásakor a nehézséget az okozza, hogy a genom ismétlődő 

szekvenciái (eltérő genomi pozíciókban található, de azonos bázissorrendű területek) a rövid 

leolvasásnak köszönhetően nem térképezhetők biztonságosan. A Roche 454 FLX által alkalmazott 

hosszabb leolvasási méret az esetek többségében lehetővé teszi, hogy az ismétlődő DNS 

szakaszokat határoló egyedi szekvenciákat is leolvassuk, ezzel meghatározva azok genomban 

elfoglalt helyzetét.  
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A de novo szekvenálások esetében, azaz amikor olyan genom szekvenálását végezzük, 

amelyről nem rendelkezünk referencia adatokkal, az eltérő megközelítést alkalmazó platformok 

együttes használata nélkülözhetetlennek tűnik. 

 

3.7. Funkcionális genomika 

 

Annak ellenére, hogy egyre fejlettebb technológiákkal rendelkezünk a gének struktúrális 

azonosításához, ezek a technikák nem nyújtanak információt a gének funkciójáról. Az élő 

szervezetek működése során a genetikai információ áramlása egyirányú: DNS-RNS-fehérje. A 

gének kifejeződése, azaz a génexpresszió két, egymás után következő folyamat, a transzkripció és a 

transzláció során valósul meg, melynek eredményeképp az eredeti DNS kódtól az mRNS 

molekulákon keresztül eljutunk egy funkcionáló, működőképes fehérje molekuláig, amely ezután a 

sejt alapvető élettani mechanizmusainak a betöltéséért felelős. A funkcionális genomika a sejtekben 

termelődő RNS-ek és fehérjék vizsgálatára, egyidejű kimutatására, valamint minőségi és 

mennyiségi analízisére ad lehetőséget. A génexpresszió változásának mérésére alkalmas technika a 

fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH), a valós idejű kvantitatív PCR (qPCR) és a DNS-chip vagy 

microarray analízis. Munkánk során qPCR és microarray technikákat alkalmaztunk. A qPCR olyan 

PCR alapú módszer, mely lehetővé teszi a PCR ciklusok során keletkező termék valós idejű 

detektálását és mennyiségi mérését. A módszer széleskörűen alkalmazható génexpresszió analízisre. 

A qPCR során a DNS mennyiségének mérése fluoreszcens detektáláson alapul, amihez kettősszálú 

DNS-hez (dsDNS) kötődő fluoreszcens festékeket (SYBR Green) vagy fluoreszcensen jelölt 

szekvenciaspecifikus próbákat (pl. Taqman, Hibridizációs próba, Molecular Beacon) használnak. A 

qPCR mérés feltétele, hogy a fluoreszcens jel erőssége egyenesen arányos legyen az amplikon 

mennyiségével. A SYBR Green olyan fluoreszcens festék, amely a dsDNS-hez kötődik az 

amplifikálás során. A SYBR Green fluoreszcenciájának detektálása minden ciklusban a 

lánchosszabbítási lépés végén történik, a keletkező fluoreszcens jel nagysága a PCR folyamat során 

felszaporodó dsDNS mennyiségével arányosan növekszik. Univerzális dsDNS-kötő tulajdonságából 

következik, hogy bármilyen szekvenciához használható, ugyanakkor a fluoreszcens jel nem 

specifikus egy adott amplikonra, ezért fontos a primerek specifitása. 

A gének funkciójának és eltéréseinek tanulmányozása egyedi gének vizsgálatán alapult, 

mely rendkívül munkaigényes és kis hatékonysággal jellemezhető. Köszönhetően annak, hogy 

egyre több organizmus genomszekvenciája vált és válik ismertté, új technikák alakultak ki, 

melyekkel számos gén expressziójának egyidejű tanulmányozása válik lehetővé. A technikák közül 

az egyik automatizálható módszer a DNS chip technológia, melynek bevezetése (1996) 



18 

 

forradalmasította a molekuláris biológiát, a funkcionális genomikát és napjainkban a klinikai 

diagnosztikai módszereket is [54], [55]. 

A DNS-chip nagyszámú gén expressziós mintázatának egyidejű meghatározására szolgál. 

Működésük alapja a DNS-DNS vagy DNS-RNS hibridizáció. A DNS próbákat ún. fotolitográfiai 

módszerrel szintetizálják a hordozó chip felszínére. A próbák szekvencia sorrendje és chippen való 

elhelyezkedése pontosan ismert. Ezt követően adják hozzá a mintából izolált DNS-t (illetve RNS-t), 

melyet előzőleg fluoreszcens festékkel jelöltek. A minta DNS (RNS) az in situ hibridizációhoz 

hasonló módon kapcsolódik a hordozó felületére kötött próbákhoz. A különböző minták 

génexpressziójának összehasonlítását ugyanazon microarray chipen több, különböző színű 

fluoreszcens festék alkalmazása teszi lehetővé. Ebben az esetben a két mintából származó RNS-t 

reverz transzkripcióval cDNS-sé írják át. A cDNS-t fluoreszcensen jelölik, majd a DNS-chipen 

hibridizálják. Ezt követően egy nagyfelbontású lézerszkenneres leolvasás után meghatározható az 

egyes gének relatív kifejeződése. A gén aktivitása az adott pontban detektálható fluoreszcens jel 

intenzitásával arányos. Az adott mintákból származó fluoreszcens jelek kiértékelését követően 

képet kaphatunk a kezelés hatására növekvő, illetve csökkenő expressziót mutató génekről.  

 

3.8. A primycin hatóanyag toxikológiai jellemzése 

 

A kezdeti toxikológiai vizsgálatok elsősorban a primycin letális dózisának (LD) 

meghatározására szorítkoztak. Toxicitását számos állaton vizsgálták. Kimutatták, hogy a 

parenterálisan bevitt primycin jóval toxikusabb, mint a szájon át történő alkalmazás. A per os 

adagolt primycin felszívódását 12 óráig elhúzódó vérszint megfigyeléssel mutatták ki, illetve 

megerősítették, hogy az parenterális adagolás során is felszívódik. A krónikusan, szubtoxikus 

mennyiségben adagolt primycin nem halmozódik fel, azonban enyhe vörösvértest-szétesést és a 

fejlődő állatok mérsékelt testsúlycsökkenését okozta. A primycin nagyobb dózisú, de szubtoxikus 

adagolása az adrenalin mobilizáló és érszűkítő tulajdonságának köszönhetően perifériás eredetű 

vérnyomásemelkedést vált ki, azonban a portális érrendszerbe juttatott antibiotikum nagy 

adagokban beadva sem okozott vérnyomásemelkedést. A primycin lebontása, semlegesítése 

feltételezhetően a májban történik, mivel az intravénásan beadott primycin hatása megszűnik, 

amikor az megjelenik a portális vénában [13]. Számos állaton végzett toxikológiai vizsgálat alapján 

megállapítható, hogy a primycin intravénásan vagy intraperitoneálisan adagolva toxikus, azonban 

szájon át történő adagolásakor nem okozott toxikus tüneteket. 

A preklinikai toxikológiai vizsgálatok célja a vizsgált vegyület adagolása során fellépő 

minden, potenciálisan emberre káros tényező feltárása. A toxikológia jelenlegi vizsgálati 

rendszerével kapcsolatban azonban számos kérdés merül fel, pl. mennyire jól jelzik előre a 
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preklinikai állatkísérletekben jelentkező toxicitások a klinikai fejlesztés során látott tényleges 

humán toxicitásokat. Az állatkísérletek prediktív eredményességével számos tanulmány 

foglalkozott az elmúlt években [56], [57]. A felmérésbe bevont esetekben a humán toxicitási esetek 

71%-át jelezte előre egy vagy több állatfajon végzett toxikológiai vizsgálat eredménye. 29%-ban 

azonban semmilyen kapcsolatban nem volt az állatkísérletekben kapott eredményekkel. Az 

állatvédelmi szempontok miatt kérdéses továbbá, hogy milyen állatfajok vonhatók be az in vivo 

vizsgálatokba. Általános szempont a kísérleti állatok minél ésszerűbb alkalmazása és számuk 

lehetséges csökkentése [58]. A klasszikus gyógyszerfejlesztés alapvető lépései a molekula 

előállítása, az in vitro, majd az in vivo hatástani és toxikológiai vizsgálatok állatokon, humán sejt-, 

illetve szövettenyészeteken, ezt követik a humán klinikai vizsgálatok. Ezek ma sem változtak, 

azonban a molekuláris biológia, a genetika, a farmakogenomika fejlődésével az in vitro módszerek 

alkalmazása a gyógyszerkutatásban és fejlesztésben egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. Az 

emberi szöveteken végzett in vitro vizsgálatok során nyert adatokból következtethetünk a 

gyógyszermolekula metabolizmusára, toxicitására, farmakokinetikájára és más gyógyszerekkel való 

interakciójára, ezáltal a gyógyszerfejlesztésre szánt idő és pénz lecsökkenthető.  

A sejt- és szövettenyésztés széles körben elterjedt és alkalmazott technika a gyógyszeripari 

fejlesztések területén. Kiváló lehetőséget nyújt a sejt-sejt közötti kölcsönhatások és különböző 

biológiai aktivitású molekulák sejtekre kifejtett hatásának in vitro körülmények közötti vizsgálatára. 

A leggyakrabban alkalmazott kétdimenziós (2D) adherens monokulturákkal szemben, az általában 

két sejttípusból álló kokultúrák nagy előnye, hogy a sejtek a közvetlen környezetükben lévő, 

hálózatot alkotó sejtekkel kapcsolatba kerülve nagyobb mértékben képesek megtartani a rájuk 

jellemző differenciáltsági fokot. A környező sejtek, pl. fibroblasztok, által termelt növekedési 

faktorok és egyéb hormonhatású molekulák befolyásolják a sejtek proliferációját, differenciációját, 

invázióját. A csak azonos típusú sejteket tartalmazó ún. monokultúrák esetében ezek a sejttípusok 

közötti interakciók nincsenek jelen [59]. Az elmúlt években a kétdimenziós modellek mellett, 

megjelentek a különböző kivitelezésű háromdimenziós modellek is, melyek jobban leképezik a 

humán szöveti környezetet, mint a kétdimenziós modellek [60]–[62]. A kétdimenziós kultúrában 

tenyésztett sejtekre jellemző dedifferenciálódási folyamat kevert, háromdimenziós szövetrendszerek 

alkalmazásával elkerülhető, ezáltal fiziológiás körülményeket megközelítő feltételek mellett teszi 

lehetővé pl. a toxicitási vizsgálatok elvégzését. A toxicitás előrejelzését az újabb technológiák 

fokozatos bevezetésével próbálják javítani [63], [64]. Ezek közül az in silico modellek, az in vitro 

citotoxicitás vizsgálatok és az „omik” technológiák (toxikogenomika [65]–[69], toxikoproteomika 

[70], [71], metabonomika [72], transzkriptomika [73], metabolomika [74]), részben gyorsaságuk és 

költséghatékonyságuk révén, értékes kiegészítői vagy alternatívái lehetnek az in vivo teszteknek a 

toxikus hatások minél korábbi szakaszban történő kiszűrésében. 
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4. Célkitűzések  

 

Jelen munka célja, hogy kibővítse a primycintermelő szervezetről és az antibiotikumról 

rendelkezésünkre álló információkat a mai kor technikai színvonalának legjobban megfelelő 

multidiszciplináris, rendszer szemléletű biológiai vizsgáló módszerek segítségével. Ezen új 

információk reményeink szerint hozzájárulnak a primycin klinikai gyakorlatban történő megbízható 

alkalmazásához. 

 

Mindezek tükrében a kutatómunka célkitűzései a következőek:  

 

 A primycin antimikrobiális hatásának vizsgálata eddig még nem vizsgált 

mikroorganizmusokon, illetve a már elvégzett vizsgálatok újraértékelése modern, 

standardizált mikrobiológiai módszerekkel. 

 A primycintermelő törzs mikrobiológiai jellemzése és taxonómiai helyzetének pontosítása 

molekuláris biológiai módszerekkel.  

 Az in vitro toxikológiai vizsgálatok elvégzéséhez humán háromdimenziós (3D) májmodell 

fejlesztése. 

 A primycin in vitro toxikológiai vizsgálata különböző módszerekkel. 

 Primycin kezelés hatásának génexpressziós vizsgálata mikroarray, valamint valós idejű 

kvantitatív PCR technikával.  

  



21 

 

5. Anyagok és módszerek 

 

5.1. Alkalmazott mikroorganizmusok 

 

A vizsgálatok során többféle törzsgyűjteményből (SZMC - Szeged Microbiology Collection, ATCC 

- American Type Culture Collection, UPMC - University of Pécs Microbiology Collection, CBS - 

Centraalbureau voor Schimmelcultures, DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und 

Zellkulturen) és különböző klinikai mintákból származó izolátumokat alkalmaztunk, melyek az 1. 

számú mellékletben kerülnek részletezésre. 

 

Kérdéses rendszertani státuszú primycintermelő ipari törzsek: 

Saccharomonospora azurea SZMC 14600 ipari nevezéktan szerint NCAIM 00028,  

NCAIM 000181 ipari törzs 

ES-23 ipari törzs 

 

5.2. A felhasznált táptalajok és vegyszerek  

 

A baktérium törzsek fenntartására, tenyésztésére, vizsgálatára és antibiotikum termeltetésére 

használt tápoldatok és táptalajok: 

Micro Assay Culture Agar (Difco): 0,50% pepton, 2,00% élesztőkivonat, 1,00% dextróz, 0,20% 

KH2PO4, 01% poliszorbát 80, 1,00% agar 

 

Mueller-Hinton leves: 1,95% pepton, 0,15% keményítő, 

Luria-Bertani tápoldat (LB): 1,00% tripton (Difco), 0,50% élesztőkivonat (Merck), 1,00% NaCl 

(Reanal), 2,00% agar (Spektrum-3D) 

 

D1: 3,00% szacharóz (Spektrum-3D), 1,70% corn meal agar (Oxoid), 0,10% K2HPO4 (Reanal), 

0,20% NaNO3 (Reanal), 0,05% KCl (Reanal), 0,05% MgCl2 x 6 H2O (Scharlau), 0,001% FeSO4 x 7 

H2O (Reanal), 1,00% agar (Spektrum-3D) 

 

Előinkubációs tápoldat (EI): 3,00% szójaliszt (Biogal), 4,20% vízoldékony keményítő (Reanal), 

0,36% NaCl (Reanal), 0,60% CaCO3 (Reanal), 0,50% napraforgóolaj (kereskedelemben kapható) 

 

Előfermentációs tápoldat (EF): 4,00% szójaliszt (Biogal),  4,00% vízoldékony keményítő (Reanal), 

0,30% NaCl (Reanal), 0,50% CaCO3 (Reanal), 0,60% napraforgóolaj (kereskedelemben kapható), 

0,30% sztearinsav (Sigma), 0,10% KH2PO4 (Reanal) 
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Élesztőgombák tenyésztésére és MIC meghatározásra alkalmazott táptalaj: 

Élesztőkivonat-pepton-glükóz tápoldat (YPD): 2,00% glükóz (Sigma), 2,00% pepton (Merck), 

1,00% élesztőkivonat (Merck), 2,00% agar (Spektrum-3D) 

 

Fonalasgombák tenyésztésére alkalmazott táptalaj: 

Malátás komplett táptalaj (MEA): 0,50% malátakivonat (Difco), 0,50% élesztőkivonat (Merck), 

0,50% glükóz (Sigma), 2,00% agar (Spektrum-3D) 

 

Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium (RPMI-1640, Sigma): RPMI-1640 vitamin oldat 

(Sigma), RPMI-1640 aminosav oldat (Sigma), Na-bikarbonát (Sigma), L-glutamin (Sigma), 3-N-

morfolino-propánszulfonsav (MOPS, Sigma) 

 

Szénasszimilációs vizsgálatokhoz felhasznált táptalaj: 

Asszimilációs táptalaj: 0,50% (NH4)2SO4 (Reanal),  0,10% KH2PO4 (Reanal), 0,05% MgSO4 x 7 

H2O (Reanal), 2,00% Bacto agar (Difco) 

 

Fajazonosítási tesztekhez használt táptalajok: 

Keményítős táptalaj: 1,00% vízoldékony keményítő (Reanal), 0,50% élesztőkivonat (Merck), 

2,00% agar (Spektrum) 

 

Frazier-féle zselatin agar: 0,80% húskivonat (Reanal), 0,80% pepton (Merck), 0,80% zselatin 

(Reanal), 0,20% élesztőkivonat (Merck), 3,00% agar (Spektrum-3D) 

 

Tejtáptalaj: 0,40% pepton (Merck), 0,20% glükóz (Sigma), 0,80% kazein (Reanal), 0,40% 

Na2HPO4 (Reanal), 2,00% NaCl (Reanal), 3,00% agar (Spektrum-3D) 

 

T-14a:   0,80% húskivonat (Reanal) 

   2,00% pepton (Merck) 

0,20% KNO3 (Reanal) 

 

Reagensek: 

Hidrogénperoxid oldat kataláz próbához: 9 ml H2O2 (33%-os), 91 ml desztillált víz 

 

Lugol oldat: 5 g jód (Reanal), 10 g KI (Spektrum-3D), 100 ml desztillált víz 

Használat előtt az oldatot 50x-re hígítottuk desztillált vízzel. 

 

HgCl2 oldat: 15 g HgCl2 (Reanal), 20 ml cc. HCl (Scharlau), 100 ml desztillált víz 
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R-19: 70 mg difenilamin (Reanal), 60 ml cc. H2SO4 (Scharlau), 29 ml desztillált víz, 11 ml cc. HCl 

(Scharlau) 

 

R-20: A oldat: 800 mg szulfanilsav (Reanal), 100 ml 5 M ecetsav 

 B oldat: 500 mg α-naftilamin (Reanal), 100 ml 5 M ecetsav 

 

A szénasszimilációs vizsgálatokhoz felhasznált cukrok: 

glükóz, arabinóz, mannóz, xilóz, ribóz, ramnóz, galaktóz, maltóz, szacharóz, inulin, mezo-inozit, 

maltodextrin, laktóz, adonit (Reanal), fukóz (Sigma), trehalóz, melibióz (SENN Chemical), fruktóz, 

D-szorbit (Merck), raffinóz, melezitóz, inozitol, dulcitol, mannitol, L-szorbóz (Fluka), mannit 

(Roche). 

 

0,1 M-os Na-foszfát puffer (pH=7,2): 28 ml 0,2 M NaH2PO4, 72 ml 0,2 M Na2HPO4, kiegésztve 

400 ml-re desztillált vízzel 

 

etanolos foszfát puffer: 1,16% K2HPO4, 0,9 % KH2PO4, 25% etanol 

Lízis puffer (DNS izoláláshoz): 50 mM Trisz-(hidroximetil)-amino-metán (Tris, Sigma), 50 mM 

etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA, Sigma), 2% nátrium-dodecil-szulfát (SDS, Sigma), 1% β-

merkaptoetanol (Sigma); pH 8) 

 

TE puffer: 10 mM Tris (Sigma), 1 mM EDTA (Sigma), pH 8 
 

TAE puffer: 40 mM Trisz, 20 mM ecetsav, 1 mM EDTA 
 

Plazmid DNS izoláláshoz felhasznált vegyületek: 

I.oldat: 50 mM glükóz, 25 mM Tris (pH 8), 10 mM EDTA (pH 8) 15 perc autoklávozás 

II. oldat: 0,2 N NaOH, 1% SDS 

III. oldat: 60% 5M Kálium acetát, 11,5% ecetsav  

III: oldat (100 ml): 60 ml 5M kálium-acetát 

STE oldat: 0,1 M NaCl, 10 mM Tris- HCl (pH 8), 1 mM Edta (pH 8) 
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5.3. Alkalmazott módszerek 

 

5.3.1. Mikrobiológiai módszerek 

 

5.3.1.1. Minimális gátló koncentráció meghatározása mikrodilúcióval 

Az antimikrobiális anyagokkal szembeni érzékenység megállapítására végzett vizsgálatokat 

nemzetközi szabványok alapján végeztük. Ezen protokollokat a Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI) által kidolgozott nemzetközi szabvány gyűjtemény tartalmazza. A 

mikroorganizmusok primycinnel szembeni érzékenységének vizsgálatát a szabvány megfelelő 

szervezetre vonatkozó protokollja alapján végeztük; az élesztőgombák vizsgálatát az M27-A3 [75], 

a fonalas gombák vizsgálatát az M38-A2 [76], a baktériumok vizsgálatát pedig az M7-A5 [77] 

referencia módszer alapján.  

Az élesztőgombák vizsgálatára YPD táptalajon fenntartott Candida törzsek 24 órás, 35°C-on 

előnevelt tenyészetét alkalmaztuk. A vizsgálat során a primycinből dimetil-szulfoxiddal (DMSO) 

6,4 mg/ml töménységű törzsoldatot készíttetünk, majd a törzsoldatból felező hígítást végeztünk. 

Technikai kontrollként amfotericin B-t (amB) alkalmaztunk. Az amB a primycinhez hasonlóan 

membrán támadáspontú, és a klinikumban is elterjedt az alkalmazása gombás fertőzések kezelése 

során. A primycinnel szembeni érzékenységet mikrodilúciós módszerrel 96-lyukú mikrotiter 

lemezeken vizsgáltuk 200 l végtérfogatban. A szuszpenzió optikai denzitását ellenőriztük és 

beállítottuk úgy, hogy azonos legyen a 0,5 McFarland standarddal, mely megfelel 1-5x10
6
 sejt/ml 

koncentrációnak. A CLSI szabvány a kiindulási sejtkoncentráció meghatározásához a McFarland 

standardot adja meg viszonyítási alapul. Az antibiotikumot és a sejtszuszpenziót is RPMI-1640 

tápoldatban higítottuk, úgy hogy a végső oldószer koncentráció 1% legyen. Az alkalmazott 

koncentrációtartomány primycin esetében 2 – 64 µg/ml, amB esetében 0,015 – 8 g/ml volt. A 

lemezeket 48 órán keresztül 35°C-on inkubáltuk. A mikrotiter lemezek értékelését vizuálisan és 

mikrotiter leolvasóval (Bioscience, Multiskan EX) is elvégeztük. 

A fonalasgombák vizsgálatára MEA táptalajon fenntartott Aspergillus törzsek 7 napos, 

35°C-on előnevelt tenyészetét alkalmaztuk. A primycin oldat készítését az élesztőgombáknál 

ismertetett módon végeztük. Kontrollként itt is amB-t alkalmaztunk. A spóra szuszpenziót 0,4-

5x10
4
 db/ml koncentrációban alkalmaztuk 200 l végtérfogatban. Az antibiotikumot és a 

spóraszuszpenziót is RPMI-1640 tápoldatban higítottuk, úgy hogy a végső oldószer koncentráció 

1% legyen. Az alkalmazott koncentrációtartomány primycin esetében 2 – 256 g/ml, amB esetében 

0,063 – 2 g/ml volt. A lemezeket 48 órán keresztül 35°C-on inkubáltuk és az előzőekben már leírt 

módon értékeltük.  
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A baktériumok primycinnel szembeni érzékenységének vizsgálata az élesztőgombáknál leírt 

módszerrel lényegében megegyezik. A baktériumok LB táptalajon fenntartott maximum 24 órás, 

35°C-on előnevelt tenyészetéből desztillált vizes szuszpenziót készítettünk. A szuszpenzió optikai 

denzitását ellenőriztük és beállítottuk úgy, hogy azonos legyen a 0,5 McFarland standarddal, mely 

megfelel 1x10
8
 sejt/ml koncentrációnak [78]. A primycinből 6,4 mg/ml törzsoldatot készítettünk 

DMSO-ban, majd DMSO segítségével felező hígítási sort készítettünk. Ezt követően az 

antibiotikum hígítási sor tagjait és a sejtszuszpenziót is Mueller-Hinton tápoldatban hígítottuk, úgy, 

hogy a végső oldószer koncentráció 1% legyen. A mikrodilúciós eljárás esetén 1x10
4
 sejt/lyuk 

sejtkoncentrációt alkalmaztunk 200 l végtérfogatban. Az alkalmazott koncentrációtartomány 

primycin esetében 0,007-640 g/ml. A leoltott mikrotiter lemezeket 24 órán keresztül 35°C-on 

inkubáltuk, és az előzőekben már leírt módon értékeltük. 

Minimális gátló koncentrációnak azt a koncentrációt tekintettük, ahol a primycin vagy az amB a 

vizsgált mikroorganizmus növekedését teljes mértékben gátolta. 

 

5.3.1.2. Szénasszimilációs és fajazonosításhoz használt tesztek 

A szénasszimilációs és fajazonosításhoz használt vizsgálatokat mindhárom primycintermelő ipari 

törzs esetében (NCAIM 00028, NCAIM 000181 és ES-23) elvégeztük. 

 

5.2.1.3.1. Szénasszimilációs teszt 

A szénasszimilációs vizsgálatok célja, hogy megállapítsuk, képes-e egy adott mikroba 

oxigén jelenlétében a tápoldatban egyedüli szénforrásként rendelkezésre álló szénhidrátot 

felhasználni. A teszt során az asszimilációs táptalajt az 5.2. fejezetben részletezett szénforrások 

egyikével egészítettük ki 0,5% végkoncentrációban. A vizsgálatokhoz a primycin termelő ipari 

törzsek 37°C-on 7 napig inkubált tenyészeteitből készített sejtszuszpenzióját használtuk, melyet 

20µl térfogatban a szénhidrátokkal kiegészített táplemezekre cseppentettük. Ez követően a 

lemezeket 37°C-on, 7 napig inkubáltuk majd megvizsgáltuk, és értékeltük az eredményt. 

 

5.2.1.3.2. Keményítőbontás (amiláz kimutatás) 

Számos mikroorganizmus képes amiláz termelésére, mely a táptalajba diffundálva a 

táptalajban lévő keményítőt glükózzá bontja. A folyamat végterméke (glükóz) befolyásolhatja az 

enzim indukcióját. Ha a táptalajhoz glükózt adunk, akkor egyes mikrobák a glükózt, mint 

szénforrást részesítik előnyben, és így az amiláz génje represszálódik glükóz hatására.  

A vizsgálathoz keményítőt tartalmazó táptalajt és glükózzal kiegészített táptalajt alkalmaztunk. Az 

előkészített tenyészeteket (37°C, 7 napos tenyészet desztillált vízzel lemosva) a táplemezekre 

cseppentettük (20 µl), majd a lemezeket inkubálás után (37ºC, 7 nap) Lugol-oldattal öntöttük le. A 
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keményítő kék színreakciót ad a Lugol-oldatban lévő jóddal. A telepek körül színtelen „oldási 

udvar” volt látható, ha a mikroba bontotta a keményítőt.  

 

5.2.1.3.3. Zselatináz kimutatás 

Szénhidrátmentes táptalajon a mikroorganizmusok nagy része képes zselatin bontásra, míg 

egyéb szénhidrát jelenlétében a zselatin bontása elmarad. A vizsgálathoz Frazier-táptalajt 

használtunk, erre oltottuk rá a primycintermelő ipari törzseket egyenes vonalú csíkhúzás mentén. A 

csészéket 37ºC-on 7 napig inkubáltuk. Az inkubációs idő után sósavas HgCl2 oldattal hívtuk elő a 

csészéket. A HgCl2 a zselatinnal opálos csapadékot ad, az elbontott zselatin helyén világos udvar 

látszik. 

 

5.2.1.3.4. Kazein hidrolízis 

Számos mikroorganizmus képes a tejben található kazein bontására. A kísérlethez kazein 

tartalmú táptalajt (tejtáptalaj) használtunk, erre oltottuk rá a primycintermelő ipari törzseket egyenes 

vonalú csíkhúzás mentén. A csészéket 37ºC-on 7 napig inkubáltuk. Az inkubációs idő után sósavas 

HgCl2 oldattal hívtuk elő a csészéket. A HgCl2 a kazeinnel opálos csapadékot ad, az elbontott 

kazein helyén világos udvar látszik. 

 

5.2.1.3.5. Nitrát redukció 

Egyes mikroorganizmusok szerves anyagot vagy nitrátot hasznosíthatnak 

elektronakceptorként légköri oxigén hiányában. A nitrátot nitrátreduktáz enzim segítségével 

redukálják, melynek során nitrit, illetve nitrogén keletkezik. A vizsgálatokhoz nitrátlevest 

használtunk. A tápoldatba oltottuk be a primycintermelő ipari törzseket, majd 37ºC-on 7 napig 

inkubáltuk. Az inkubálás után a tenyészetekből és a kontroll tápoldatból 1-1 ml-t kémcsövekbe 

pipettáztunk és nitrát , illetve nitrit reagenseket rétegeztünk rájuk. A pozitív nitrit reakció esetén a 

tápoldat piros színre vált, ha a nitrát-nitrit átalakulás nem következik be, akkor kék színgyűrűk 

jelennek meg a fázishatáron. 

 

5.2.1.3.6. Kataláz teszt 

A kataláz jelenléte vagy hiánya a mikroorganizmus anyagcseréjének fontos jellemzője. A 

légköri oxigén jelenlétében az obligát anaerob szervezetekben a kataláz hiánya miatt toxikus 

hidrogénperoxid keletkezik, mely a sejtek pusztulásához vezet. A vizsgálat során LB táptalajt 

használtunk. A primycintermelő ipari törzsek foltban leoltott tenyészetére 3%-os H2O2 oldatot 

csepegtettünk közvetlenül a telepek felszínére. A kataláz pozitív mikroorganizmusok esetében rövid 

időn belül intenzív pezsgést tapasztaltunk, mely a H2O2 kataláz általi bontása során keletkező 
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oxigén jelenlétére utal.  

 

5.3.1.3. Rázatott lombikos fermentáció primycin termeltetésre 

A primycintermelés indukálása többlépcsős fermentációs folyamat során valósult meg. A 

termeltetési folyamat során a primycin termelő törzs (NCAIM 00028) 5 napos tenyészetéből 

származó 20% glicerolt tartalmazó fagyasztott mintáiból 1 ml-t oltottunk be 50 ml LB tápoldatba. A 

tenyészetet két napig 200 rpm-en, 37°C-on rázattuk, majd ennek 1 ml-ével inokuláltuk az 50 ml 

előfermentációs (EI) tápoldatot, melyet szintén két napig 200 rpm-en, 37°C-on inkubáltunk. Ezt 

követően az előfermentációs fermentlé 1 ml-ével oltottuk be a 35 ml főfermentációs (EF) 

tápoldatot, melyet 5 napon keresztül 28°C-on 200 rpm-vel rázattunk.  

 

5.3.1.4. Biológiai értékmérés 

A primycin biológiai értékmérését, az ipari primycintermelő törzs és a Saccharomonospora 

fajok esetében is, rázatott lombikos fermentációból kiindulva végeztük el. Mindegyik rázatott 

tenyészetből 0,5 ml, baktériumot tartalmazó fermentlét vettünk, melyekhez 4,5 ml butanol-etanol-

víz (BEV) 1:1:2 arányú elegyét adtuk, fél percig kevertettük, majd 5 percig ultrahangos vízfürdőben 

inkubáltuk. Ezután etanolos foszfát pufferrel kilenctagú felező hígítási sort készítettünk, ahol az 

első tag maga a feltárt tenyészet, az utolsó pedig ennek 256x hígítása volt.  

Az értékméréshez standard antibiotikum hígítási sort készítettünk, mely során a kristályos 

primycint BEV-ben oldottuk (végkoncentráció 1 mg/ml), majd szintén BEV-vel tízszeresére 

hígítottuk (100 g/ml), majd ebből etanolos foszfát pufferrel további nyolctagú felező hígítási sort 

készítettünk.  

A biológiai értékméréshez a B. subtilis ATCC 6633 törzs 24 órás tenyészetét használtuk. A 

desztillált vizes sejtszuszpenziót 200 ml Mueller-Hinton táptalajhoz adtuk és alaposan 

összekevertük. A beoltott táptalajt 6x6-os latin négyzetbe öntöttük. Dermedés után 9 mm átmérőjű 

dugófúróval lyukakat készítettünk a táptalajba. A kontrollokból és a mintákból 100-100 µl-t 

adagoltunk a lyukakba. Minden esetben a hígítási sor 4-9. tagját használtuk fel, ami a kontroll 

primycin esetében 12,5 µg/ml; 6,25 µg/ml; 3,125 µg/ml; 1,56 µg/ml; 0,78 µg/ml és 0,39 µg/ml 

antibiotikumot tartalmazott. A latin négyzeteket 24 órán keresztül 30°C-on inkubáltuk. A gátlási 

zónák leolvasását tolómérővel végeztük. A kontroll primycin esetében kapott értékeket átlagoltuk, 

majd ábrázoltuk a kontroll görbét. A pontokhoz illesztett görbe egyenletébe visszahelyettesítve a 

mért minta esetében kapott gátlási zóna számértékét, meghatároztuk az adott tag primycin 

koncentrációját. Ezt visszaszoroztuk a hígítás értékével, ezáltal megkaptuk az eredeti tenyészet 

primycin koncentrációját. Mind a hat tag (4-9) hatóanyag tartalmát kiszámoltuk, majd átlagoltuk, és 

ezek alapján határoztuk meg a vizsgált minta primycin koncentrációját. 
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5.3.1.5. Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat 

A primycintermelő ipari törzset (NCAIM 00028) LB tápoldatban, 37°C-on, 48 órán 

keresztül inkubáltuk. A tenyészetet centrifugáltuk (15 perc, 4000 rpm, 4°C), majd a kiülepedett 

sejteket 0,1 M nátrium-foszfát pufferrel kétszer átmostuk. Ezt követően az ülepített baktérium 

sejteket 5 ml 2,5% glutár-aldehid oldatban vettük fel és szobahőmérsékleten, 1 órán keresztül 

fixáltuk. A fixálást követően a sejteket centrifugáltuk és kétszer átmostuk 0,1 M nátrium-foszfát 

pufferrel. A sejteket ezután 2%-os OsO4 oldatban inkubáltuk szobahőmérsékleten 1 órán keresztül. 

A sejtek dehidratálását 5 perces inkubálási időket alkalmazva, etanol hígítási sorral (30, 50, 70, 80, 

90, 95, 100%) végeztük. Az elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz szükséges arany bevonat 

készítéséhez JFC 1100 (JEOL) készüléket használtunk. A pásztázó elektronmikroszkópos 

vizsgálatokat JSM 6300 (JEOL) mikroszkóppal végeztük.  

 

5.3.2.  Analitikai módszerek 

 

5.3.2.1.1. Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC, High Performance Liquid 

Chromatography) 

A primycin-termelő ipari törzsből (NCAIM 00028) és az antibiotikum termelést mutató 

DSMZ törzsgyűjteményből származó Saccharomonospora azurea törzsekből rázatott lombikos 

fermentációt indítottunk. Mindegyik rázatott lombikból 2 ml baktériumot tartalmazó fermentlét 

vettünk, majd centrifugáltuk (10 perc, 5000 rpm). Az ülepített baktérium sejteket 2 ml metanol és 

85%-os foszforsav 10:1 (v/v) arányú keverékével homogenizáltuk, majd 10 percig ultrahangos 

vízfürdőben feltártuk. Ezt követően a mintákat centrifugáltuk (10 perc, 13000 rpm) és a felülúszót 

Agilent 1100 folyadékkromatográf készülékkel vizsgáltuk. A komponensek elválasztására 4,6 x 150 

mm-es, 5 μm töltetű BDS Hypersil C18 (Shandon) oszlopot használtunk. A kolonna hőmérséklet 

40°C volt. A mobil fázis trietilamin-foszfát puffer (7,0 ml trietilamint HPLC minőségű vízzel 

1000,0 ml-re kiegészítettünk és 85% foszforsavval a pH-ját 5,0-re beállítottuk) és acetonitril 80/20 

v/v arányú keveréke (Eluens A, melyet ultrahangos fürdőben 5 percig légtelenítettünk), illetve tiszta 

acetonitril (Eluens B) keveréke volt 0,8 ml/perc áramlási sebességet alkalmazva. Az alkalmazott 

gradiens elúció lépései a következők voltak: 0-5 perc 95% Eluens A, 5-16 perc 95%-ról 78% Eluens 

A, 16-30 perc 78% Eluens A, 30-50 perc 78%-ról 50% Eluens A, 50-55 perc 50%-ról 95% Eluens 

A, 55-60 perc 95% Eluens A. Az injektált minta térfogata 20 μl volt. A minták detektálását 210 nm-

en végeztük. Standardként kristályos primycin-szulfát 4 mg/ml koncentrációjú oldatát vizsgáltuk, 

melyet a bemérést követően ultrahangos vízfürdőben 20 percen keresztül inkubáltunk. Az 
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elválasztás ideje 60 perc, ebből a 16-26 perc közötti kromatogram szakasz került kiintegrálásra. A 

méréseket két technikai ismétlésben vizsgáltuk. A komponensek azonosítása a csúcsok retenciós 

ideje alapján történt.  

 

5.3.2.1.2. Folyadékkromatográfiával kapcsolt elektrospray ionizációs tömegspektrometria 

(HPLC/ESI-MS, High Performance Liquid Chromatography / Electrospray Ionization-

Mass Spectrometry) 

A primycin komponensek vizsgálatát HPLC/ESI-MS módszerrel is elvégeztük. A 

tömegspektrometria segítségével atomok, molekulák vagy molekulatöredékek tömegét tudjuk 

megmérni. A módszer alapja az, hogy a mintából gázhalmazállapotú ionokat állítunk elő, majd 

ezeket az ionokat elektromágneses terek segítségével tömeg/töltés (m/z) arányuk szerint 

elválasztjuk. A korszerű elválasztástechnikákkal kombinált tömegspektrometria módszerekkel 

(HPLC-MS, stb.) az összetett elegyek minőségi és mennyiségi elemzése rövid idő alatt elvégezhető. 

A komponensek elválasztására 2,1 x 150 mm-es, 3,5 μm töltetű Zorbax Eclipse XDB-C18 

(Agilent) oszlopot használtunk. A kolonna hőmérséklet 40°C volt. A mobil fázis ammónium-

formiát és hangyasav (50 mM ammónium formiát és 0,1% hangyasav), metanol-acetonitril (50/50 

v/v ultrahangos fürdőben 5 percig légtelenítettük) és hangyasavas ammónium-formiát (50 mM 

ammónium formiát és 0,1% hangyasav) keveréke volt 0,5 ml/perc áramlási sebességet alkalmazva. 

Az injektált minta térfogata 1 μl volt. A minták fragmentálását pozitív elektrospray ionizációval (70 

V) végeztük. A kromatográfiás paraméterek ellenőrzését és az adatok kiértékelését Chemstation 

(Agilent, A.08.04.) szoftverrel végeztük. 

 

5.3.3.  Genomikai vizsgálatok 

 

5.3.3.1. DNS izolálás 

A primycintermelő törzseket (NCAIM 00028, NCAIM 000181 és ES-23) 48 órán keresztül 

tenyésztettük 37°C-on LB (pH 8) tápoldatban folyamatos rázatás (200 rpm) mellett 50 ml 

térfogatban. Az inkubálás után a tenyészetet centrifugálással ülepítettük. A felülúszó eltávolítását 

követően a sejteket folyékony nitrogén alatt dörzsmozsárban porítottuk. A mintát 2 ml lízis 

pufferrel kezeltük, majd 1,5 ml-es Eppendorf csövekbe adagoltuk. Azonos térfogatú fenollal fenolos 

extrakciót végeztünk, majd a mintákat centrifugáltuk (10 perc, 12000 rpm). A vizes fázist újabb 

Eppendorf csövekbe pipettáztuk és addig ismételtük a fenolos extrakciót, amíg a szerves és vizes 

fázis határán a DNS mintát szennyező anyagok kiválását tapasztaltuk. Végül a vizes fázist azonos 

térfogatú kloroformmal extraháltuk, hogy eltávolítsuk az oldatban lévő fenol maradékot, mely a 

későbbi enzimatikus folyamatokat befolyásolhatja. A fenol-mentesített oldatba lévő nukleinsav 
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kicsapását egytized térfogat 3 M nátrium-acetát (pH 5,2) és kétszeres térfogatú jéghideg etanol 

hozzáadásával (kisózás) értük el. A DNS kiválását -20°C-on 30 percig történő inkubálással 

segítettük elő. A csapadékot centrifugáltuk (10 perc, 12000 rpm), 70% etanollal mostuk, majd 

beszárítottuk. A nukleinsav csapadékot 200 µl TE pufferben feloldottuk és felhasználásig -20°C-on 

tároltuk. A DNS izolálást 50, 100, 150 mg nedves sejttömegből kiindulva végeztük el. A DNS 

mintákat agaróz gélelektroforézissel ellenőriztük (TAE puffer, 80 V, 44 mA).  

 

5.3.3.2. PCR reakció 

A totál DNS minták mennyiségi (nanodrop) és minőségi (gélelektroforézis) ellenőrzését 

követően minden egyes mintából 50 ng DNS-t vittünk a 16S rRNS-t kódoló és a PKS génklaszter 

KS-AT doménjét kódoló génszakasz polimeráz láncreakcióban történő amplifikálásához. A 

primerek a 16S riboszómális RNS-t kódoló gén konzervált szekvenciáival mutattak homológiát, 

melyek pozíciói az Escherichia coli szekvenciák alapján kerültek megállapításra, melyek 

szakirodalmi adatok alapján nagy megbízhatósággal működtek a három ipari törzs és a nemzetközi 

törzsgyűjteményekből származó, a termelő törzsekkel feltételezhetően taxonómiai kapcsolatot 

mutató mikroorganizmusok esetében. A 16S rRNS [47] és a PKS génklaszter KS-AT [79] doménjét 

kódoló génszakaszok amplifikálására alkalmazott PCR primerpár bázissorrendjét, tagszámát és 

olvadási hőmérsékletét a 2. táblázatban mutatjuk be. 

 

Név  Bázissorrend 5’-3’ 
Nukleotidok 

száma 

Olvadási 

hőmérséklet 

27F AGAGTTTGATCMTGCCTCAG 20 53,2ºC 

1492R (s) TACGGYTACCTTGTTACGACTT 22 54,6ºC 

K1 TSAAGTCSAACATCGGBCA 19 55,7 ºC 

M6R CGCAGGTTSCSGTACCAGTA 20 59,4ºC 

 

2. táblázat. A qPCR kísérletekben alkalmazott degenerált primerek. A 27F és 1492R(s) indító 

szekvenciák a16S rRNS-t kódoló, míg a K1 és M6R indító szekvenciák a PKS I KS és AT doménjét 

kódoló DNS szakaszokra specifikusak  

A degenerált primerek szintetikus oligonukleotidja adenin-citozin (M) és citozin-timin (Y) 

bázispárosodásra képes. 

 

A 16 rRNS-t kódoló génszakasz amplifikációjához használt PCR paraméterek a 

következőek voltak: Kezdeti denaturáció 95°C-on 10 percig, ezután 40 cikluson keresztül a 

denaturáció (95°C, 30 másodperc), a primer bekötés (52°C, 60 másodperc) és a lánchosszabbítási 

lépések (72°C, 60 másodperc) ismétlése, ami egy láncelvarró lépéssel (72°C, 10 perc) zárult. A 

PKS I. KS-AT doméneket kódoló génszakasz amplifikációjához használt PCR paraméterek a 

következőek voltak: Kezdeti denaturáció 95°C-on 10 percig, ezután 40 cikluson keresztül a 
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denaturáció (95°C, 20 másodperc), a primer bekötés (60°C, 20 másodperc) és a lánchosszabbítási 

lépések (72°C, 30 másodperc) ismétlése, ami egy láncelvarró lépéssel (72°C, 10 perc) zárult. A 

létrehozott amplikonokat a gélelektroforézist követően SpinPrep Gel DNA Kit (Novagen) 

alkalmazásával izoláltuk a gyártó utasítása szerint. A terméket a TA klónozó stratégiának 

megfelelően pCR 2.1 TOPO (Invitrogen) klónozó vektorba ligáltuk. A vektorba ligált termékkel 

kémiailag kompetenssé tett E. coli sejteket transzformáltunk (One Shot Mach1, Invitrogen). A 

rekombináns telepeket ampicillin és 5-bróm-4-klór-3-indolil-ß-D-galaktozid (X-gal) tartalmú LB 

csészékre szélesztettük. A random kiválasztott rekombináns kolóniákból plazmidot tisztítottunk 

VioGene Mini-Plus
TM

 plazmid DNS tisztító Kit (VioGene) használatáva , majd azok inszert 

tartalmát M13 vektorspecifikus primerekkel végrehajtott PCR segítségével ellenőriztük. Az inszert 

vektorból történő kivágását EcoRI restrikciós enzim (Thermo Scientific) alkalmazásával is 

elvégeztük.  

A 16S rRNS és a PKS I. KS-AT doménjeit kódoló DNS amplifikált szakaszának 

szekvenálását a BIOMI Kft. végezte. A kromatogram file-ok értékelését Chromas, ill. BioEdit 

programok segítségével végeztük el. A vizsgált szekvenciák DNS bázissorrendjét az NCBI 

(National Center for Biotechnology Information) nukleotid alapú homológia kereső BLASTn 

(Basic Local Alignment Search Tool) programja segítségével analizáltuk [80]. Az azonosított 16S 

rDNS szekvenciák összehasonlítását többszörös szekvenciaillesztés révén végeztük el (NCBI-

ClustalW) [81]. A 16S rDNS szekvenciákra alapozva, Neighbor-Joining módszert alkalmazva, 

elkészítettük a vizsgált törzsek filogenetikai helyzetét mutató törzsfát a MEGA4 programcsomag 

segítségével [82]. 

 

5.3.3.3. Genom szekvenálás 

 

A primycintermelő ipari törzsek (NCAIM 00028, NCAIM 000181 és ES-23) esetében 

izolált nagy mennyiségű és tisztaságú genomi DNS nukleotidsorrendjét a szegedi BayGen 

Intézetben SOLiD 3 Plus és Roche 454 FLX szekvenáló rendszerek segítségével határoztuk meg. A 

SOLiD rendszer esetében 25 bp adapterekkel ellátott „mate-pair” könyvtárat, illetve 50 bp-os 

fragmentum könyvtárat, míg a Roche 454 FLX rendszer esetében 400 bp hosszúságú könyvtárakat 

készítettünk a szekvenáláshoz. A szekvenálásból származó adatok minőségi szűrését követően, a 

kapott fragmentumok elemzését és grafikus megjelenítését a Genomics Workbench 4.8 (CLC Bio) 

programcsomaggal végeztük. A genomok annotálása az NCBI Prokaryotic Genomes Automatic 

Annotation Pipeline [83], az European Molecular Biology Laboratory - European Bioinformatics 

Institute (EMBL-EBI) Velvet programjának, valamint a RAST (Rapid Annotation using Subsystem 

Technology) [84] szerver felhasználásával történt. 
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Az összehasonlító genomikai vizsgálatokat az Integrated Microbial Genomes Database 

Expert Review (IMG-ER) szoftver használatával végeztük [85]. A vizsgálatba bevont nukleotid 

szekvenciák GeneBank azonosítói a következőek: AHBX01000000, Saccharomonospora azurea 

SZMC 14600; AGIU02000000, Saccharomonospora azurea DSM 44631; CP001683, 

Saccharomonospora viridis DSM 43017; AGJI00000000, Saccharomonospora glauca DSM 43769; 

AHLY00000000, Saccharomonospora cyanea DSM 44103. 

 

5.3.3.4. A PKS génklaszter struktúrális elemzése 

 

A primycintermelő ipari törzsek (NCAIM 00028, NCAIM 000181 és ES-23) genomjában 

kódolt PKS génklaszterek azonosításához CLUSTSCAN és antiSMASH (antibiotics & Secondary 

Metabolite Analysis Shell) programcsomagokat használtuk [86]. A feltárt génklaszterekben annotált 

gének és fehérjék homológia keresését az NCBI BLAST szerveren [80] végeztük el. A PKS 

domének részletes azonosításához és analíziséhez a MAPSI (Management and Analysis for 

Polyketide Synthase type I) [87], SBSPKS (Structure Based Sequence Analysis of Polyketide 

Synthases) [88], a SMART (Simple Modular Architecture Research Tool) [89] és MEME (Multiple 

Em for Motif Elicitation) [90] adatbázisokat használtuk fel. A PKS domén szekvenciák többszörös 

illesztését CLUSTALW [81] program használatával hajtottuk végre. 

 

5.3.4.  Sejtbiológiai vizsgálatok 

 

5.3.4.1. Humán szövetkultúrák 

 

A két- és háromdimenziós in vitro májmodell összeállításához humán májkarcinóma 

sejtvonalat (HepG2, ATCC), primer humán hepatocita sejteket (hNHEPS, Lonza) és primer humán 

tüdő fibroblaszt (Fb) sejteket (NHLF, Lonza) használtunk. A humán májkarcinóma sejtvonal 

sejteket 1x10
6
 sejt/ml koncentrációból kiindulva, 75 cm

3
-es flaskákban (TPP) 10% magzati borjú 

szérummal (FCS) kiegészített Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium-ban (DMEM, Lonza) 

szaporítottuk fel. A sejteket 37°C-on 5% CO2 koncentráció mellett inkubáltuk.  

A primer humán hepatocita sejteket 1,4x10
5
 sejt/ml koncentrációból kiindulva, 6 lyukú 

kollagén kezelt sejttenyésztő lemezen (BD), gentamicinnel (10 µg/ml), amfotericin B-vel (2,5 

ng/ml), 2% borjú szérum albuminnal (BSA), valamint növekedési faktorokat és hormonokat 

tartalmazó oldattal kiegészített hepatocita tenyésztő médiumban (HCM, Lonza) szaporítottuk fel, 

37°C-on 5% CO2 koncentráció mellett.  

A primer humán tüdő fibroblaszt sejtek esetében a kiindulási sejtkoncentráció 1x10
4
 sejt/ml 



33 

 

volt, melyet 25 cm
3
-es flaskákban (TPP), gentamicinnel (10 µg/ml), amfotericin B-vel (2,5 ng/ml), 

2% FCS-el, valamint növekedési faktorokat és hormonokat tartalmazó oldattal kiegészített 

fibroblaszt növekedési médiumban (FGM, Lonza) szaporítottunk fel. A primer humán fibroblaszt 

sejteket 37°C-on 10% CO2 koncentráció mellett inkubáltuk. A sejteket ~80% konfluencia mellett 

tripszineztük és használtuk fel a különböző vizsgálati modellekhez.  

 

5.3.4.2. In vitro modellek összeállítása és ellenőrzése 

 

Hét különböző in vitro májmodellt állítottunk össze. A modellek összeállítását az 3. táblázat 

foglalja össze. 

 

Sejtkultúra  
sejtszám 

(sejt/lyuk) 
HepG2/hepatocita sejt Fibroblaszt sejt 

2D HepG2 monokultúra 10
4
 100% - 

3D HepG2 monokultúra 10
5
 100% - 

2D Fb* monokultúra 10
4
 - 100% 

3D Fb* monokultúra 10
5
 - 100% 

2D HepG2:Fb* kokultúra 10
4
 20% 80% 

3D HepG2:Fb* kokultúra 10
5
 20% 80% 

3D hNHEPS:Fb* kokultúra 10
5
 20% 80% 

 

3. táblázat. Az in vitro májmodellek összeállítása. 

* Fb- fibroblaszt 

 

A 2D és 3D kokultúrák esetében 1:4 hepatocita-fibroblaszt sejtarányt alkalmaztunk. A 

kiindulási sejtszám 2D kultúrák esetében 10
4
 sejt/lyuk, míg a 3D kultúrák esetében 10

5 
sejt/lyuk 

volt. A 3D májmodell kialakításához a sejteket 96-os V-aljú lemezre helyeztük, majd 

összecentrifugáltuk (5 perc, 1500 rpm), ezt követően 24 órán keresztül 37°C-on, 5% CO2 

koncentráció mellett inkubáltuk. Az ismert hepatocita differenciálódási marker géneket, mint a 

humán albumin (ALB) [91], humán keratin 19 (KRT19) [92], [93] és a humán citokróm P450 

izoenzim (CYP3A4) [94], génexpressziós vizsgálatokkal ellenőriztük minden vizsgálatba bevont 

3D májmodellnél. 
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5.3.4.3. Primycin-kezelések 

 

A primycin toxikológiai vizsgálatához a sejtkultúrákat 0,1; 1,0; 10 és 100 µg/ml primycin 

oldattal kezeltük 72 órán keresztül. Kontrollként a primycin oldásához használt DMSO-t és 

klórpromazint alkalmaztunk. A primycin hatástani vizsgálataiban pozitív kontrollként 0,2 µg/ml és 

2,0 µg/ml prednizolonnal kezeltük a 3D HepG2:Fb kokultúrákat. 

 

5.3.4.4. Beágyazás és metszetkészítés, festés 

 

A 3D HepG2:Fb kokultúrákat 30 percig 4%-os formalinban fixáltuk, majd PolyFreeze 

(Polyscience Inc.) beágyazó médiumba helyeztük és a metszettartó kazettákban felhasználásig -

80°C-on tároltuk. A hematoxilin-eozin festés céljából 9 µm vastagságú metszeteket kriosztáttal 

készítettük (CM1950, Leica) és poli-L-lizin kezelt tárgylemezre (Thermo Scientific) helyeztük. A 

májmetszeteket Mayer’s hematoxilin oldatban (Sigma Aldrich) festettük 10 percig, ezt követően 

folyó vízben 10 percig mostuk, majd 0,25%-os ecetsavval differenciáltattuk 1 percig. Ezután 

desztillált vízzel mostuk, majd 2 percig eozin oldattal festettük. A mosást követően Vectashield 

fedőoldattal (Vector Laboratories) fedtük és Olympus BX61 mikroszkóppal fotóztuk. 

 

5.3.4.5. RNS izolálás, cDNS készítés 

 

A különböző sejtkultúrákból származó mintákból az RNS izolálást EZ-10 totál RNS (Bio 

Basic Inc.) izoláló kittel végeztük a gyártói utasítások szerint. A minták RNS tartalmát Qubit 

fluorométerrel (Invitrogen, verzió 1.0) Quant-iT
TM

 RNA BR Assay Kit (Invitrogen) használatával 

ellenőriztük. Az izolált RNS-t DNáz I enzimmel (Thermo Scientific) kezeltük, majd ezt követően 

cDNS-t készítettünk a gyártói protokoll szerint, melyhez a High capacity RNA to cDNA Kitet 

(Applied Biosystems) használtuk. A minta cDNS tartalmát Qubit fluorométerrel ss DNA BR Assay 

Kit (Invitrogen) használatával ellenőriztük.  

A peroxiszóma proliferátor aktivált receptor (PPAR) génexpressziós vizsgálatoknál a minták 

RNS izolálását NucleoSpin RNA isolation kit-el (Macherey-Nagel, Düren, Germany) végeztük a 

gyártói utasításnak megfelelően. Az izolált RNS-t DNáz I enzimmel kezeltük, majd az RNS 

koncentrációt Eppendorf BioSpectrometer basic (Eppendorf) készülékkel ellenőriztük. A 

koncentrációmérést követően cDNS-t készítettünk a High-Capacity cDNA Reverse Transcription 

kit (Applied Biosystems) segítségével a gyártói protokoll alapján. 
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5.3.4.6. Valós idejű kvantitatív PCR (qPCR) 

 

Az elkészített cDNS mintákból génexpressziót vizsgáltunk valós idejű qPCR segítségével. A 

PCR reakciók során használt specifikus oligonukleotidokat a 4. táblázat foglalja össze. 

 

Gének Referencia 

szekvencia 

azonosító 

Primer szekvenciák 

Humán albumin (ALB) NM_000477 
5’-GATGTCTTCCTGGGCATGTT-3’ 

5’-AGCAGCAGCACGACAGAGTA-3’ 

Humán α-fetoprotein (AFP) NM_001134 
5’-CTTGTGAAGCAAAAGCCACA-3’ 

5’-CCCTCTTCAGCAAAGCAGAC-3’ 

Humán keratin 18, transzkripciós 

variáns 1 (KRT18) 
NM_000224 

5’-CACAGTCTGCTGAGGTTGGA-3’ 

5’-CAAGCTGGCCTTCAGATTTC-3 

Humán keratin 19 (KRT19) NM_002276 
5’-TGAGCAGGTCCGAGGTTACT-3’ 

5’-TCTTCCAAGGCAGCTTTCAT-3’ 

Humán citokróm P450, 3 család, A 

alcsalád, polipeptid 4 (CYP3A4) 
NM_017460 

5’-TTCAGCAAGAAGAACAAGGACAA-3’ 

5'-GGTTGAAGAAGTCCTCCTAAGC-3’ 

Humán adipocita differenciálódás-

kapcsolt protein (ADRP) 
BC005127.2 

5’-CCGTCGATTTCTTTCTCCAG-3’ 

5’-TGATGGTCTTCACACCGTTC-3’ 

Humán peroxiszóma proliferátor 

aktivált receptor alfa (PPARA) 
EU650667.1 

5’-GTAGAATCTGCGGGGACAAG-3’ 

5’-GTTGTGTGACATCCCGACAG-3’ 

Humán peroxiszóma proliferátor 

aktivált receptor gamma (PPARG) 
NM_138712.3 

5’-GCTTTTGGCATACTCTGTGATCTC-3’ 

5’-GGTGGCCATCCGCATCT-3’ 

Humán β aktin (ACTB) NM_001101 
5’-GCGCGGCTACAGCTTCA-3’ 

5’-CTTAATGTCACGCACGATTTCC-3’ 
 

4. táblázat. A PCR reakciók során vizsgált gének és az alkalmazott specifikus oligonukleotidok. 

 

A differenciálódási markerek vizsgálata során ABI Power SYBR Green Master Mixet 

(Applied Biosystems) használtunk, az amplifikációt pedig ABI 7900HT (Applied Biosystems) 

készüléken futtattuk. A PCR kondíciók a következők voltak: kezdeti denaturáció 50°C-on 2 percig 

majd 95°C 10 perc, ezután 40 cikluson keresztül a denaturáció (95°C, 15 másodperc), a primer 

bekötés (58-63°C, 30 másodperc) és a lánchosszabbítási lépések (72°C, 30 másodperc) ismétlése, 

ami egy láncelvarró lépéssel (72°C, 2 perc) zárult. A differenciálódási markereket három csoportra 

bontottuk a primerek optimális bekötődési hőmérsékletét (anneling Tm) figyelembe véve: 1. 

csoport esetén Tm = 58ºC – ALB és AFP; 2. csoport esetén Tm = 60ºC – ACTB, KRT18, KRT19; 

míg a 3. csoport esetén a (Tm = 63°C – CYP3A4. A kapott eredményeket ABI Prism 7900 

Sequence Detection System (verzió 2.3.) szoftverrel analizáltuk.  

A PPAR génexpressziós vizsgálatok során a PPAR α, PPAR γ és ADRP géneket vizsgáltuk. 

A vizsgálatokhoz HighROX SensiFast SYBR Green Master Mixet (BioLine) használtunk, az 

amplifikációt pedig ABI StepOnePlus (Applied Biosystems) készüléken futtattuk. A PCR kondíciók 
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a következők voltak: kezdeti denaturáció 50°C-on 2 percig majd 95°C 2 perc, ezután 40 cikluson 

keresztül a denaturáció (95°C, 5 másodperc), a primer bekötés (60°C, 30 másodperc) és a 

lánchosszabbítási lépések (72°C, 30 másodperc) ismétlése, ami egy láncelvarró lépéssel (72°C, 2 

perc) zárult. A kapott eredményeket StepOne szoftverrel analizáltuk. A génexpresszió változások 

kiszámítására ddCt módszert alkalmaztunk és ACTB belső kontrollhoz normalizáltuk. A ddCt 

relatív génexpresszió mérés módszerét követve, azon gének génexpresszió változását tekintettük 

differenciáló értékű génmegnyilvánulásnak, melyek a kétszeresnél nagyobb génexpressziós érték 

változást mutattak.  

 

5.3.4.7. Ureagenezis aktivitás mérés 

 

Az urea koncentráció meghatározását QuantiChrom
TM 

Urea Assay Kit-el (DIUR-500, 

BioAssay Systems) végeztük. A 2D és 3D HepG2 monokultúrákat és HepG2:Fb kokultúrákat 1, 3, 

illetve 5 napig tenyésztettük. A tenyészetekről származó médiumot ezt követően közvetlenül a 

mérésre használt 96-lyukú mikrotiter lemezre pipettáztuk, majd a gyártói utasításnak megfelelően 

hozzáadtuk a reagenseket. A minták optikai denzitását 50 perc, szobahőmérsékleten történő 

inkubálást követően 430 nm-en MultiScan Ascent mikrotiter leolvasóval (Thermo Labsystems) 

végeztük. A minták urea koncentrációjának (mg/dL) meghatározását a gyártói protokoll szerint 

végeztük. 

 

5.3.4.8. Microarray analízis 

 

A 2D és 3D mono- és kokultúrákat az előbbiekben már ismertetett módon készítettük. A 

sejtkultúrákat 1 µg/ml primycin oldattal kezeltük 48 órán keresztül. Kontrollként kezeletlen 

sejtkultúrákat alkalmaztunk. Az eltérő szövetkultúrák, valamint a primycin kezelés összefoglaló 

kísérleti tervét és az összehasonlított mintapárokat az 5. táblázat szemlélteti. 

 

Kezelés összehasonlítása Kód Szerkezet összehasonlítása Kód 

2D Fb kezelt 2D Fb kontroll C1 3D Fb kontroll 2D Fb kontroll C7 

3D Fb kezelt 3D Fb kontroll C2 3D HepG2 kontroll 2D HepG2 kontroll C8 

2D HepG2 kezelt 2D HepG2 kontroll C3 3D HepG2:Fb kontroll 2D HepG2:Fb kontroll C9 

3D HepG2 kezelt 3D HepG2 kontroll C4 3D Fb kezelt 2D Fb kezelt C10 

2D HepG2:Fb kezelt 2D HepG2:Fb kontroll C5 3D HepG2 kezelt 2D HepG2 kezelt C11 

3D HepG2:Fb kezelt 3D HepG2:Fb kontroll C6 3D HepG2:Fb kezelt 2D HepG2:Fb kezelt C12 

 

5. táblázat. Microarray kísérleti összeállítás. 

 



37 

 

Microarray vizsgálatainkat az Affymetrix GeneAtlas™ Personal Microarray (Affymetrix) 

készülékkel végeztük [95], mely során U219 array humán genomi információt tartalmazó chip-et 

(Affymetrix) használtunk, amely 20000 gén és 36000 transzkripciós variáns génexpressziós 

szintjének vizsgálatára alkalmas [96]. A microarray kísérletek munkalépései röviden a következők 

voltak: 1. szövetkultúrából történő RNS izolálás, ehhez EZ-10 Spin column Total RNA Minipreps 

Super Kit-et (Bio Basic Inc.) alkalmaztuk a gyártó utasításait követve; 2. a tisztított RNS minőségi 

és mennyiségi analízise, melyet Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies) készülékkel RNA 

6000 Nano Kit (Agilent) használatával végeztünk 3. RNS amplifikáció, fluoreszcens jelölés és 

hibridizáció, ezen munkafolyamatokat az Affymetrix 3' IVT Express Kit (Affymetrix) utasításai 

alapján végeztük [97].  

A három párhuzamos technikai replikátumot tartalmazó kísérletek előzetes eredményeit 

CEL kiterjesztésű fájl formátumban tároltuk, majd a CEL file-okat R statisztikai környezetben 

analizáltuk Affymetrix Bioconductor szoftver alkalmazásával (Bioconductor, verzió 2.10.1). A 

hibridizációt követően kapott fényintenzitási értékek array közötti normalizálását Robust 

MultiArray Average (RMA) módszer alkalmazásával végeztük. A normalizált microarray adatok 

további bioinformatikai feldolgozását az Astrid Kft. (Astrid Research Ltd.) végezte.  

 

5.3.4.9. Viabilitási tesztek 

 

5.3.4.9.1. Kolorimetriás mérés (MTT teszt) 

 

A primycin toxikológiai hatásának vizsgálatára 2D HepG2 monokultúrákat, valamint 2D és 

3D HepG2:Fb kokultúrákat és 3D hNHEPS:Fb kokultúrát használtunk. A sejtkultúrákat a 

különböző koncentrációjú (0,1; 1,0; 10 és 100 µg/ml) primycin oldatokkal 72 órán keresztül 

inkubáltuk 37°C-on, 5% CO2 koncentráció mellett. A hatóanyag sejttoxikus hatásának kimutatására 

3-(4,5-Dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-tetrazolium-bromid (MTT) reagenst (Sigma-Aldrich) 

használtunk, mellyel a kezelést követően 37°C-on, 2 órát inkubáltuk a sejteket. A teszt az élő sejtek 

mitokondriumában lejátszódó enzimreakción alapul, melynek során a reagens kék színű formazánná 

redukálódik. Az így keletkezett színes csapadék 450 nm-en detektált abszorbanciája egyenesen 

arányos a sejtkultúrában jelen lévő élő sejtek arányával. A hatóanyag citotoxikus aktivitásának 

meghatározásához mikrotiter leolvasót (Multiskan Ascent, Thermo Fisher Scientific Inc.) 

használtunk. Az eltérő primycin koncentrációjú kezeléseket három párhuzamos ismétlésben 

végeztük el.  
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5.3.4.9.2. Lumineszcens mérés (CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay) 

 

A 0,1 és 1,0 µg/ml végkoncentrációban alkalmazott primycin és a 0,2 és 2,0 µg/ml 

végkoncentrációban alkalmazott prednizolon sejttoxikológiai hatásának vizsgálatát elvégeztük 2D 

HepG2:Fb kokultúrán CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay Kit (Promega), illetve 3D 

HepG2:Fb kokultúrán CellTiter-Glow 3D Cell Viability Assay Kit (Promega) alkalmazásával. A 

sejtek életképességének mérését a gyártói utasításoknak megfelelően végeztük. A sejtkultúrákat 24 

és 48 óráig inkubáltuk 37°C-on, 5% CO2 koncentráció mellett. A mérés az adenozin-trifoszfát 

(ATP) lumineszcens meghatározásán alapszik, mely korrelál a metabolikusan aktív sejtek 

mennyiségével. A hatóanyagok citotoxikus aktivitásának meghatározásához mikrotiter leolvasót 

(Synergy HT Multi-Mode, BioTek Instruments) használtunk. A különböző sejtkultúrákon elvégzett 

két különböző viabilitási teszt kísérleti tervét a 6. táblázat mutatja be. 

 

Sejtkultúrák 
Kolorimetriás mérés 

(MTT assay) 

Lumineszcens mérés 

(CellTiter-Glo Luminescent Cell 

Viability Assay) 

2D HepG2 monokultúra X - 

2D HepG2:Fb kokultúra X X 

3D HepG2:Fb kokultúra X X 

3D hNHEPS:Fb kokultúra X - 

 

6. táblázat. Viabilitási tesztek kísérleti összeállítása. 

(X-szel jelöltük az adott technikával elvégzett kísérletet). 

 

5.3.4.10. Lipidtox festés 

 

A négykamrás szövettenyésztő lemezen (BD Falcon™) növesztett 3D HepG2:Fb 

kokultúrákat 20 percig 4%-os formaldehidben fixáltuk, majd PolyFreeze (Polyscience Inc.) 

beágyazó médiumba helyeztük. A mintákból 9 µm vastagságú metszeteket készíttetünk kriosztáttal 

(CM1950, Leica) lipid festés céljából. A fixáló oldat eltávolítását követően kétszer óvatosan 

foszfáttal pufferelt sóoldattal (PBS) átmostuk a metszeteket. A lipidek festését HSC LipidTOX™ 

Red neutrális lipid festékkel (Invitrogen) végeztük. A metszeteket 30 percig inkubáltuk az 1:1000 

arányban hígított festékkel. A képek rögzítése LSM 710 konfokális mikroszkóppal (Zeiss) történt. 
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5.3.4.11. Peroxiszóma proliferátor aktivált receptor (PPAR) gamma aktivitás mérés 

 

A vizsgálathoz a HepG2 sejteket 6-lyukú szövettenyésztő lemezen DMEM médiumban 

tenyésztettük 10
5
 sejt/lyuk kiindulási sejtkoncentrációban, majd 24 órán keresztül 37°C-on, 5% CO2 

koncentráció mellett inkubáltuk. Inkubációt követően a transzfektálást PPAR responsive element 

gént (PPRE) tartalmazó plazmiddal végeztük. A transzfektálás során 6x10
3
 sejthez 100 ng plazmid 

DNS-t használtunk fel. A transzfektáláshoz reakciónként 0,3 μl Lipofektamin 3000 reagenst 

(Thermo Fisher Scientific) és 0,5 μl P3000 reagenst (Thermo Fisher Scientific) használtunk. Az 5 

órán keresztül történő inkubálást követően a sejteket friss DMEM médiumba helyeztük, 72 órán 

keresztül inkubáltuk, majd elvégeztük a sejttenyészet kezelését. A kezeléshez 2,0 μg/ml 

prednizolontés 1,0 vagy 0,1 μg/ml primycin-szulfát oldatot alkalmaztunk. A kezelés 72 órán 

keresztül történt. Ezt követően a médiumot eltávolítottuk és a sejteket 0,1% Triton X-et tartalmazó 

foszfát puffer oldattal mostuk. A PPAR gamma aktiváció méréséhez BrightGlo luciferáz assay-t 

(Promega) alkalmaztunk, melyet mikrotiter leolvasó készülékkel (Synergy™ HT, BioTek 

Instruments) detektáltunk. 

 

5.3.4.12. Statisztikai analízis 

 

A sejtbiológiai vizsgálatok során kapott eredmények a párhuzamosok átlagait, a feltüntetett 

hiba határok pedig a középérték standard hibáját (SEM) mutatják. A kezelések statisztikai 

kiértékelésére Student-féle t-eloszlást végeztük, ahol a P <0,05 értékeket tekintettük 

szignifikánsnak. Az eredmények statisztikai ellenőrzésére SPSS 20 (IBM) statisztikai 

programcsomagot alkalmaztunk. 
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6. Eredmények 

 

6.1. Primycin antimikrobiális hatásának vizsgálata 

 

Az antibiotikumok antimikrobiális hatásának mérésére a minimális gátló koncentráció 

(MIC) szolgál, ami megadja egy antibiotikum azon legkisebb koncentrációját, amivel az adott 

mikroorganizmus szaporodását még gátolni lehet. Minél kisebb ez az érték, annál nagyobb az 

antibiotikum hatáserőssége az adott mikroorganizmusra. A hatékony antibiotikum terápia 

alapfeltétele, hogy a terápia során az infekció helyén az adott antibiotikum koncentrációja 

meghaladja a MIC értéket. Ugyan a primycin esetében a különböző mikroorganizmusokra 

vonatkoztatott MIC értékek az irodalomban elszórtan megtalálhatóak, azonban a primycin 

hatásosságáról megjelent utolsó publikáció óta mind a mikroorganizmusok rezisztencia mintázata, 

mind az antibiotikumok értékelésének módszerei jelentősen megváltoztak. A primycinre vonatkozó 

MIC értékek megállapítására a CLSI szabványait alkalmaztuk. 

 

6.1.1. A primycin MIC értékének meghatározása élesztőgombák esetében 

 

Munkánk első lépéseként mikrodilúciós módszert alkalmazva meghatároztuk a primycin 

MIC értékeit a PTE TTK BI Általános és Környezeti Mikrobiológiai Tanszéken megtalálható, 

nemzetközi törzsgyűjteményekből származó Candida törzsekre. Technikai kontrollként amB 

használtunk, hogy validáljuk a módszer primycinre adott eredményeit. Az amB a primycinhez 

hasonlóan membrán támadáspontú és a klinikumban is elterjedt az alkalmazása gombás fertőzések 

kezelése során. A primycin esetében 13 Candida fajt vizsgálva 4-64 μg/ml között tapasztaltunk 

növekedésgátlást (7. táblázat). A technikai kontrollként használt amB 0,015-0,5 μg/ml közötti MIC 

értékeivel hatékonyabbnak bizonyult a vizsgált törzsekkel szemben.  
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Vizsgált mikroorganizmusok 
Primycin MIC 

(μg/ml) 

amB MIC 

(μg/ml) 

Candida albicans (33erg+) ATCC 44829 12 0,063 

Candida albicans (erg-2) ATCC 44831 16 2* 

Candida glabrata CBS 138 16 0,25 

Candida guilliermondii CBS 566 4 0,015 

Candida inconspicua CBS 180 8 0,125 

Candida lipolytica CBS 6124 8 0,25 

Candida lusitaniae CBS 6936 8 0,25 

Candida norvegica CBS 4239 4 0,25 

Candida parapsilosis CBS 604 16 0,063 

Candida pulcherrima CBS 5833 16 0,031 

Candida tropicalis CBS 94 4 0,5 

Candida zeylanoides CBS 619 4 0,25 

Candida krusei CBS 573 64 0,5 

Candida dubliniensis CBS 7987 64 0,125 
 

7. táblázat. Primycin és amfotericin B mikrodilúciós módszerrel meghatározott MIC értékei 

Candida törzseken vizsgálva.  

*polién-rezisztens törzs 

 

6.1.2. A primycin MIC értékének meghatározása Candida albicans izolátumok esetében 

 

Az invazív gombafertőzések (mikózisok) napjainkban egyre komolyabb egészségügyi 

problémát jelentenek, amelyek megfelelő kezelés hiányában akár halállal is végződhetnek. Az 

invazív mikózisok egyik leggyakoribb kórokozói a Candida fajok, melyek között a rezisztens 

törzsek növekvő száma egyre nagyobb kihívást jelent az egészségügy számára [98], [99]. 

Összefoglaló tanulmányok alapján, melyek a Magyarországra vonatkozó nemzetközi adatokra, 

valamint országos klinikai adatokra (Szeged, Budapest) támaszkodnak, elmondható, hogy a 

mikózist okozó mikroorganizmusok közül a C. albicans a leggyakrabban előforduló faj [100], 

[101].  

Ennek tükérben 74 C. albicans klinikai izolátum primycin és amB szembeni érzékenységét 

határoztuk meg mikrodilúciós módszerrel. Ahogy a 8. táblázatban bemutatjuk a primycin esetében a 

MIC 19 esetben 16 μg/ml, 55 esetben 32 μg/ml volt, míg az amB-nél 0,063 és 0,25 μg/ml közötti 

MIC értékeket kaptunk. 

  



42 

 

 

C. albicans 

izolátum azonosító 

száma 

Primycin 

MIC 

(µg/ml) 

amB 

MIC 

(µg/ml) 

C. albicans 

izolátum azonosító 

száma 

Primycin 

MIC 

(µg/ml) 

amB 

MIC 

(µg/ml) 

D002 32 0,25 D100 32 0,063 

D008 32 0,125 D101 32 0,063 

D009 32 0,125 D102 16 0,125 

D013 16 0,125 D103 32 0,125 

D017 32 0,125 D104 32 0,063 

D018 32 0,063 D105 32 0,125 

D021 32 0,125 D106 32 0,125 

D023 32 0,125 D107 16 0,125 

D031 32 0,125 D109 32 0,125 

D033 32 0,125 D110 32 0,125 

D042 32 0,25 D111 32 0,125 

D043 32 0,125 D112 32 0,125 

D044 16 0,063 D113 32 0,125 

D052 16 0,25 D114 32 0,125 

D054 32 0,063 D115 32 0,125 

D057 32 0,25 D116 32 0,125 

D058 32 0,125 D117 32 0,125 

D069 32 0,25 D119 32 0,125 

D070 16 0,125 1 16 0,125 

D072 16 0,25 2 16 0,063 

D076 16 0,5 3 16 0,063 

D077 32 0,125 4 32 0,25 

D078 32 0,125 5 32 0,25 

D079 16 0,25 6 32 0,25 

D085 32 0,125 7 32 0,063 

D086 32 0,125 8 32 0,25 

D087 32 0,125 9 32 0,125 

D088 32 0,25 10 16 0,125 

D089 32 0,125 11 32 0,125 

D092 32 0,125 12 32 0,25 

D093 32 0,125 13 32 0,25 

D095 16 0,25 14 16 0,125 

D096 32 0,063 15 32 0,125 

D097 32 0,063 16 16 0,25 

D098 16 0,125 B 32 0,25 

D099 32 0,063 C 32 0,063 

F 16 0,125 E 16 0,125 
 

8. táblázat. C. albicans izolátumok primycin és amB MIC értékei mikrodilúciós eljárással 

meghatározva.  
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6.1.3. Minimális gátló koncentráció meghatározása fonalas gombák esetében 

 

A gombák által okozott keratitisz (más néven keratomikózis) a szaruhártya gyulladásos 

megbetegedése, mely gyakran okoz látásromlást, súlyosabb esetekben vakságot [102]. Elsősorban a 

trópusi, szubtrópusi fejlődő országokban jellemző, ahol a kezeletlen szürkehályog után a gombák 

által okozott keratitisz a monokuláris vakság második leggyakoribb oka [103]. Az Aspergillus fajok 

közül elsősorban az Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus és Aspergillus niger tekinthetők a 

leggyakoribb szemfertőzést okozó patogéneknek [102]–[105]. A primycinre alapozott 

termékfejlesztés egyik potenciális alkalmazási területe lehet a szemészeti készítmények fejlesztése. 

Ahhoz, hogy a primycint tartalmazó készítmény hatékonyságát teszteljük számos, szemfertőzésből 

származó fonalas gomba izolátum esetében megvizsgáltuk a primycinnel és az amB-vel szembeni 

érzékenységüket. Az eredményeket a 9. táblázatban mutatjuk be. A primycin a Candida törzsekhez 

képest kevésbé bizonyult hatékonynak a fonalas gombák esetében. Kijelenthetjük, hogy a 

különböző Aspergillus fajok eltérő érzékenységet mutattak. A különböző szemfertőzésből származó 

Aspergillus izolátumok közül az A. niger izolátumok bizonyultak legérzékenyebbnek, kevésbé 

érzékenyek voltak az A. fumigatus és az A. tamarii izolátumok, legkevésbé érzékenyek pedig az A. 

flavus izolátumok voltak. Az A. flavus érzékenységének megállapítását megnehezítette, hogy a 100 

µg/ml feletti oldatokban a primycin oldhatósága kritikus (hatóanyag kicsapódást tapasztaltunk). A 

fonalas gombák esetében a primycin MIC értéke általában 64-szer magasabb volt az amfotericin B 

MIC értékéhez képest. 

 

Vizsgált mikroorganizmusok Primycin MIC (µg/ml) amB MIC (µg/ml) 

A. tamarii 2342/05 64 0,5 

A. niger 1697/06 16 0,25 

A. niger 832/06 32 0,25 

A. fumigatus 79/06 32 0,25 

A. fumigatus 1752/06 32 0,5 

A. flavus 1833/05 128 1 

A. flavus 1846/05 128 1 

A. flavus 136/05 128 1 

A. flavus 1724/05 128 0,5 

 

9. táblázat. Az Aspergillus nemzetség klinikai szemfertőzésből származó izolátumainak mikrodilúciós 

technikával meghatározott primycin és amB MIC értékei. 
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6.1.4. Baktériumok primycin érzékenységének meghatározása mikrodilúcióval 

 

A szakirodalomban ismert, hogy a Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumok 

antibiotikumokkal szembeni rezisztenciája jelentős eltéréseket mutat. Annak érdekében, hogy 

néhány reprezentatív Gram-pozitív és Gram-negatív baktérium törzsön demonstráljuk a primycin 

MIC értékeinek különbségeit, a PTE TTK BI Általános és Környezeti Mikrobiológiai Tanszék 

törzsgyűjteményében található fajok segítségével elvégeztük a primycin MIC értékeinek 

meghatározását mikrodilúciós módszerrel, melyet a 10.a és 10.b táblázatban összegeztünk. 

 

Vizsgált Gram-pozitív baktériumok 
Primycin MIC 

(µg/ml) 

Bacillus cereus var. mycoides SZMC 0042 0,0312 

Micrococcus luteus SZMC 0197 0,0156 

Streptococcus pyogenes SZMC 0119 0,0312 

Bacillus megaterium SZMC 0205 0,0625 

Staphylococcus aureus UPMC 270 0,0625 

Bacillus subtilis ATCC 6633 0,0312 

Enterococcus hirae ATCC 8043 0,250 

 

10.a táblázat. Gram-pozitív baktérium törzsek primycinnel szembeni érzékenység vizsgálata 

mikrodilúciós technikával meghatározva. 

 

Vizsgált Gram-negatív baktériumok 
Primycin MIC 

(µg/ml) 

Serratia marcescens SZMC 0049 > 640 

Pseudomonas aeruginosa UPMC 001 > 640 

Escherichia coli UPMC 106 > 640 

Proteus vulgaris UPMC 271 > 640 

 

10.b táblázat. Gram-negatív baktérium törzsek primycinnel szembeni érzékenység vizsgálata 

mikrodilúciós technikával meghatározva. 

 

A törzsgyűjteményben található törzsek vizsgálata során a Gram-pozitív baktérium fajoknál 

0,015 és 0,25 µg/ml közötti minimális gátló koncentrációt állapítottunk meg, ezzel szemben a 

Gram-negatív fajok esetében a primycin nem bizonyult hatékonynak. A mért adatok megegyeznek 

más szerzők által megállapított MIC értékekkel [11]. 

A nemzetközi törzsgyűjteményekből származó, a PTE TTK BI Általános és Környezeti 
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Mikrobiológiai Tanszéken fenntartott, irodalomból nem ismert primycin érzékenységű Gram-

pozitív Saccharomonospora nemzetségbe tartozó fajok primycinnel szembeni érzékenységét a 

korábbiakban bemutatott CLSI szabvány szerint mikrodilúciós módszerrel vizsgálva azt 

tapasztaltuk, hogy a Saccharomonospora nemzetségbe tartozó fajok eltérő érzékenységet mutattak a 

primycinnel szemben és a mért MIC értékek 0,5-64 µg/ml értékek között változtak (11. táblázat). A 

MIC értékek meghatározása során a vizsgálatba bevont Saccharomonospora fajok közül a 

Saccharomonospora azurea mutatta a legnagyobb toleranciát a primycinnel szemben. 

 

Fajnév  

Primycin MIC 

(µg/ml) 

Antibiotikum termelés (E/ml) 

S. viridis (DSM 43017) 0,5 nincs 

S. glauca (DSM 43769) 8 nincs 

S. cyanea (DSM 44106) 8 nincs 

S. xinjiangensis (DSM 44391) 1 nincs 

S. azurea (DSM 44631) 64 kb. 40 

 

11. táblázat: A Saccharomonospora izolátumok primycinnel szembeni érzékenysége és antibiotikum 

termelése.  

 

Mivel a primycinnel szemben mutatott érzékenység/tolerancia hátterében irodalmi adatok 

alapján az is állhat, hogy a mikroorganizmus képes azonos vagy analóg hatásmechanizmusú 

másodlagos anyagcseretermék szintézisére, feltételeztük, hogy a toleranciát mutató S. azurea törzs 

képes antibiotikum hatású termék előállítására. A vizsgálatok időpontjában a Saccharomonospora 

nemzetség tagjainak antibiotikumtermelő képességéről kevés irodalmi adat állt rendelkezésre, 

antibiotikumtermelő képességről (thermoviridin) csak a Saccharomonospora viridis esetében 

számoltak be [106]. Hogy feltételezésünket igazoljuk a Saccharomonospora izolátumokkal először 

szilárd táptalajon tenyésztett és feltárt sejtek antibiotikus hatását vizsgáltuk. A Saccharomonospora 

azurea tenyészetek feltárt sejtextraktumai hasonló antibiotikus hatást mutattak más Gram-pozitív 

baktériumfajok törzseivel szemben, mint a primycin. A vizsgálatba bevont fajok közül a S. cyanea 

(DSM 44106), S. viridis (DSM 43017), S. glauca (DSM 43769), S. xinjiangensis (DSM 44391), S. 

paurometabolica (DSM 44619) és S. saliphyla (DSM 45087) kivonatok nem mutattak antibiotikus 

hatást. A Saccharomonospora fajok antibiotikum termelését megpróbáltuk kvantifikálni a primycin 

esetében alkalmazott értékmérő módszerrel. A mikrobiológiai értékmérés során az antibiotikumot a 

mikroorganizmusokra kifejtett hatásával minősítjük. A kvantitatív mérés alapja az ismert aktivitású 

standarddal való összehasonlítás. Az antibiotikum hatáserősségét nemzetközi egységben (NE/ml, 
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nemzetközi egység/ml vagy primycinnél E/ml, egység/ml) adjuk meg. Az eredmények alapján 

elmondható, hogy a magas primycin tolerancia mindegyik vizsgált faj esetében összefüggésben volt 

az antibiotikum termelő képeséggel. 

A másodlagos anyagcseretermékek termelő képessége törzsszintű tulajdonság, ezért annak 

igazolására, hogy az antibiotikumot termelő tulajdonság nem csak a S. azurea DSM 44631 törzs 

esetében van jelen további S. azurea törzsek primycin MIC értékmérését végeztük el (DSM 43044, 

43068, 43680). Ezen törzsek primycin MIC értéke minden esetben 64 µg/ml volt. Az S. azurea 

törzsek antibiotikum termelését kvantifikáltuk a primycin esetében alkalmazott értékmérő 

módszerrel és megállapítottuk, hogy a vizsgált S. azurea törzsek mindegyike képes antibiotikum 

termelésre (3. ábra). 

 

 

3. ábra. Különböző S. azurea törzsek antibiotikum termelésének vizsgálata.  

A biológiai értékmérést latin négyzeten végeztük. Referenciaként kristályos primycint és az ipari 

primycintermelő törzs (NCAIM 00028) fermentlevéből extrahált primycint alkalmaztuk. 1-6 

kristályos primycin koncentrációk (12,5; 6,25; 3,13; 1,56; 0,78 és 0,39 µg/ml). 

 

6.1.5. Antibiotikumtermelő S. azurea törzsek HPLC vizsgálata 

 

Az antibiotikumtermelő törzsekkel végzett rázatott lombikos fermentációt követően 

elvégeztük a termelt antibiotikum analitikai vizsgálatát folyadékkromatográfiás módszerrel. Az 
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ismeretlen antibiotikumot tartalmazó minták azonosítását a primycin standard oldatban lévő 

komponensek relatív retenciós ideje alapján azonosítottuk. A HPLC vizsgálatokban a kapott 

retenciós idők alapján elmondhatjuk, hogy vizsgálatba bevont S. azurea törzsek (DSM 43044, 

43068, 43680, 44631) mindegyike termelt primycint (4. ábra).  

 

 

 

4. ábra. HPLC kromatogramok (A) S. azurea DSM 43680, (B) S. azurea DSM 44631, (C) S. azurea 

DSM 43044, (D) S. azurea DSM 43068 törzsek fermnetációját követően.  

A kromatogram vízszintes tengelye a retenciós időt, a függőleges tengelye az abszorbanciát (mAU, 

milli absorbance unit) ábrázolja. A primycin komponensek (amino A1, A1, A2, A3, B1, C1) 

elnevezéseit az adott csúcsok felett jelöltük. 

 

A S. azurea DSM 43044, DSM 43068, DSM 43680 izolátumok a primycin főkomponensei 

közül az A1, A2, A3, C1, B1 komponenseket termelték. A primycin A1 főkomponenst legnagyobb 

mennyiségben a S. azurea DSM 43044 törzs esetében mértük. A S. azurea DSM 43044 törzs által 

termelt primycin komponensek kromatogramját összehasonlítva az ipari termelő törzs (NCAIM 

00028) kromatogramjával megfigyelhető, hogy az A1, C1, B1 és A3 komponenseket a két törzs 

közel azonos mennyiségben termeli, míg az A2 komponens mennyiségében eltérés mutatható ki (5. 

ábra). 
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5. ábra. A S. azurea (NCAIM 00028) ipari törzs és a S. azurea DSM 43044 törzs fermentlevéből 

izolált primycin kromatogramjainak összehasonlítása.  

A kromatogram vízszintes tengelye a retenciós időt, a függőleges tengelye az abszorbanciát (mAU, 

milli absorbance unit) ábrázolja. A primycin komponensek (amino A1, A1, A2, A3, B1, C1) 

elnevezéseit az adott csúcsok felett jelöltük. 

 

A HPLC mérési eredmények pontosítására HPLC/ESI-MS vizsgálatokat végeztünk. Az ipari 

S. azurea törzs (NCAIM 00028) esetében felvettük a fermentlében található primycin komponensek 

extrahált ion kromatogramjait (EIC) (6. ábra), melyet a komponensek számolt molekulatömeg 

értékeiből származtattunk (12. táblázat).  

 

Primycin komponens Számolt molekulatömeg (g) 

Deguanidino-amino-A1 1036,71 

A1 1078,74 

A2 1092,75 

A3 1106,77 

B1 930,70 

B2 944,72 

B3 958,73 

C1 946,69 

C2 960,71 

C3 974,73 

 

12. táblázat. A primycin komponensek számolt molekulatömege. 
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6. ábra. Az ipari S. azurea primycintermelő törzs (NCAIM 00028) fermentlevéből készült extrahált 

ion (EIC) kromatogram.  

A kromatogram vízszintes tengelye a retenciós időt, függőleges tengelye az ionintenzitást 

(jelerősség) ábrázolja. A szelektált molekulaionokat különböző színekkel jelöltük, a csúcsok felett a 

primycin főkomponens nevei láthatóak. 

 

Ezt követően a törzsgyűjteményből származó Saccharomonospora törzsek fermentlé 

extraktumaiból készült mintákban szelektáltunk a referencia mintaként alkalmazott primycintermelő 

ipari (NCAIM 00028) törzs fermentlé mintájának analizálásakor kapott m/z értékekre. A 7. ábrán a 

négy vizsgált S. azurea törzs EIC kromatogramjai láthatók, melyeken a kapott m/z értékek alapján 

egyértelműen azonosíthatóak a primycin komponensek.  
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7. ábra. A törzsgyűjteményből származó S. azurea törzsek extrahált ion kromatogramjai (EIC): (A) S. azurea DSM 

43680, (B) S. azurea DSM 43068, (C) S. azurea DSM 43044, (D) S. azurea DSM 4463.  

A kromatogram vízszintes tengelye a retenciós időt, függőleges tengelye az ionintenzitást (jelerősség) ábrázolja. A 

szelektált molekulaionokat különböző színekkel jelöltük, a csúcsok felett a primycin főkomponens nevei láthatóak. 



51 

 

 

Kimutattuk, hogy a marginolaktonok termelődése során leírt, a guanidin csoport 

leválasztásával keletkező primycin amino A1 molekula az ipari primycintermelő törzs (NCAIM 

00028) (8. ábra) és a DSMZ törzsgyűjteményből származó összes S. azurea törzsnél (7. ábra) 

HPLC-MS módszerrel detektálható. Legnagyobb mennyiségben az ipari törzsnél termelődik a 

primycin amino A1 komponens.  

 

 

8. ábra. Az ipari primycintermelő törzs (NCAIM 00028) guanidin csoporttal rendelkező primycin A1 és 

az amino csoporttal rendelkező primycin A1 ESI-MS kromatogramja pozitív ionizációs módban.  

A kapott intezitás jeleknél a primycin komponens jelölése és a hozzá tartozó molekulaion (A1=1078,7, 

amino A1=1036,7) m/z értéke található.  
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6.2. Ipari törzs azonosítás 

 

6.2.1. Törzsazonosítás klasszikus mikrobiológiai módszerekkel 

 

Klasszikus mikrobiológiai fajmeghatározó bélyegek vizsgálata 

A klasszikus fajazonosítás egyik ma is elfogadott alaplépése a törzsek szénforrás 

hasznosításának vizsgálata. A korábbi szakirodalmi adatok a primycintermelő törzs 

cukorasszimilációs adatait részben bemutatják [42], [107], de a bemutatott cukorasszimilációs 

spektrumok eltérnek egymástól. Ennek tükrében elvégeztük 26 diagnosztikai értékkel bíró cukor 

asszimilációs vizsgálatát. A cukorasszimilációs vizsgálatokat mindhárom primycintermelő ipari 

törzs esetében (NCAIM 00028, NCAIM 000181 és ES-23) elvégeztük, melynek eredményeként 

megállapíthatjuk, hogy a három primycintermelő ipari törzs cukorasszimilációs spektruma 

megegyezik egymással (13. táblázat). 

 

Szénforrás 
NCAIM 

00028 

NCAIM 

00181 
ES-23 Szénforrás 

NCAIM 

00028 

NCAIM 

00181 
ES-23 

Glükóz + + + Maltóz + + + 

Fukóz - - - Szacharóz + + + 

Arabinóz - - - Inulin + + + 

Mannóz + + + Melezitóz - - - 

Xilóz + + + Mezo-inozit + + + 

Ribóz + + + Maltodextrin + + + 

Ramnóz - - - Laktóz - - - 

Trehalóz + + + Inozitol - - - 

Melibióz - - - Dulcitol - - - 

Galaktóz + + + Mannitol + + + 

Fruktóz + + + Adonit + + + 

Raffinóz - - - L-szorbóz - - - 

Mannit + + + D-szorbit + + + 

 

13. táblázat. A szénasszimilációs vizsgálat során kapott eredmények összefoglaló táblázata, mely 

tartalmazza a vizsgált ipari primycintermelő törzsek azonosítóját és a vizsgált cukrokat. 

A cukorasszimilációs vizsgálatot követően meghatároztunk néhány további bélyeget, 

melyek a klasszikus mikrobiológiai fajmeghatározó vizsgálatok alapját képezik. Eredményeink 

alapján elmondhatjuk, hogy a három primycintermelő ipari törzs képes keményítő bontásra, kataláz 
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pozitívak, képesek bontani a zselatint, nem termelnek kazeinbontó enzimet és a nitrátot nitritté 

redukálják. Az általunk kapott eredmények egybecsengenek a korábban szakirodalomban leírtakkal 

[107]. Eredményeinket a 14. táblázat foglalja össze. 

 

 keményítő bontása 
zselatin 

bontása 

kazein 

hidrolízis 

nitrát 

redukció 

kataláz 

teszt 
glükózzal glükóz 

nélkül 

NCAIM 00028 + + + - + + 

NCAIM 000181 + + + - + + 

ES-23 + + + - + + 

 

14. táblázat. Fajazonosításra alkalmazott tesztek eredményeinek összefoglalása a három 

primycintermelő ipari törzs esetében. 

 

Mivel munkánk kezdetén a primycintermelő ipari törzs taxonómiai státusza bizonytalan volt, 

ezért első vizsgálataink egyike megpróbált fényt deríteni a karakterisztikus morfológiai bélyegek 

meglétére. A spóramorfológia megfigyeléséhez LB táptalajról egyedi telepeket izoláltunk, majd a 

mintaelőkészítést követően az ipari törzset pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) vizsgáltuk. 

Telepmorfológia alapján fonalas növekedésű, morfológiai jellemzői a következőek: a vegetatív 

micélium vékony, 0,3-0,4 µm átmérőjű, hosszú, szabálytalanul elágazó (9. ábra). A spórák ovális 

alakúak, durva felszínűek, méretük 0,8-1 µm között változik. Az elektronmikroszkópos felvételek 

alapján feltételeztük, hogy a Saccharomonospora nemzetségbe tartozik [108]. 

 
 

9. ábra. A primycintermelő törzs(NCAIM 00028) spóráinak elektronmikroszkópos képe. 
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6.2.2. Primycin termelő törzs azonosítása16S rDNS szekvencia analízissel 

 

Sikeresen kidolgoztunk egy módszert a genomi DNS kivonásra az NCAIM 00028 

azonosítójú primycintermelő ipari törzsből (10. ábra), optimalizáltuk a 16SrDNS-re tervezett PCR 

reakció körülményeit, melyhez a 2. táblázatban bemutatott univerzális primereket alkalmaztuk.  

 

 

10. ábra. A primycintermelő ipari törzs (NCAIM 00028) eltérő kiindulási sejttömegéből 

izolált DNS minták 10, 5 és 1 µl térfogatának elektroforetikus képe. M:  DNS 

EcoRI+HindIII molekulasúly marker; 1, 2, 3: 50 mg kiindulási anyagból tisztított DNS; 4, 5, 

6: 100 mg kiindulási anyagból tisztított DNS; 7, 8, 9: 150 mg kiindulási anyagból tisztított 

DNS. 

 

A szakirodalmi és génbanki adatok alapján a PCR fragmentum várható mérete 1400-1500 

bázispárra tehető. Az irodalom alapján számos olyan törzsből is elvégeztük a 16S rDNS szakasz 

amlifikálását, melyet a törzsazonosításhoz referencia törzsnek választottunk ki Ennek megfelelően 

kaptunk méretben megegyező PCR fragmentumokat (11. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. ábra. Az antibiotikumtermelő ipari törzs és a referencia törzsek genomi DNS-ből amplifikált 

PCR fragmentumok elektroforetikus képe. 1: Micromonospora chalcea DSM 43026, 2: Actinoplanes 

brasiliensis DSM 43805, 3: Nocardia brevicatena DSM 43024, 4: NCAIM 00028, 5: Streptomyces 

ambofaciens DSM 40053, 6: Micromonospora purpureochromogenes DSM 43814, 7: Micromonospora 

rosaria DSM 803, 8: Dactylosporangium roseum DSM 43916, M:  DNS EcoR+HindIII molekulasúly 

marker. 
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Az így kapott PCR terméket megszekvenáltattuk és a kapott adatokkal összehasonlító 

szekvencia analízist végeztünk. Mindhárom primycintermelő ipari törzs (NCAIM 00028, NCAIM 

00181, ES-23) 16S rDNS génjének szekvencia összehasonlítása (12. ábra), valamint a Neighbor-

Joining módszerrel szerkesztett törzsfán elfoglalt helye azt valószínűsíti, hogy a 

Saccharomonospora azurea néven leírt faj képviselői.  

 

 
 

12. ábra. A három primycintermelő ipari törzs (NCAIM 00028, ES-23, NCAIM 00181) 16S rDNS 

szekvenciájának összehasonlítása. 

A szekvenciában a kék és fekete színnel jelölt betűk az eltéréseket mutatják. 

 

A filogenetikai összehasonlításban a három primycin termelő ipari törzs 16S rDNS 

szekvencia adatait egyéb Saccharomonospora fajok génbanki 16S rDNS szekvencia adataival 

hasonlítottuk össze. A vizsgálatok idejében leírt Saccharomonospora nemzetséget az alábbi fajok 

képviselték, amelyekről 16S rDNS szekvencia adat állt rendelkezésre (13. ábra). 
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13. ábra. A primycintermelő törzsek (NCAIM 00028, ES-23, NCAIM 000181) és a 

Saccharomonospora referencia törzsek elfoglalt helye a Neighbor-Joining törzsfán. 

Az elágazásoknál csak az 50% feletti bootstrap értékeket tüntettük fel. A skála a 0,005 nukleotid 

szubsztitúciós rátát, genetikai távolságot jelöli. Az S. azurea törzsek még S. caesia néven deponált 

törzsei esetében a szinoním elnevezést használtuk. A fajnév után a 16S rDNS gén génbanki 

azonosítója látható. 

 

A nemzetség több taxonómiai revízión is átesett az elmúlt időszakban, ezért a 

szakirodalomban egy fajt akár több szinonim elnevezés alatt is megtalálhatunk. A 

Saccharomonospora caesia esetében 1999-ben a nemzetség törzsgyűjtemények által ismert 

képviselőinek DNS-DNS hibridizációja igazolta azonosságát a Saccharomonospora azurea törzzsel 

[109]. Ezen fajnév megszüntetését javasolták, de a tudományos közéletben sokáig mind a két név 

szinonímaként használatban volt. 

Az elmúlt években számos új Saccharomonospora faj került leírásra. A Saccharomonospora 

nemzetségnek jelenleg 12 elfogadott és leírt képviselője ismert [110]: Saccharomonospora 

 PPH ES-23

 PPH NCAIM 000181

 PPH NCAIM 00028

 S.caesia Z38022

 S.caesia Z38023

 S.caesia Z38024

 S.azurea Z38017

 S.caesia Z38018

 S.caesia Z38019

 S.xinjiangensis AJ306300

 S.glauca Z38003

 S.glauca Z38006

 S.glauca Z38004

 S.glauca AF139879

 S.glauca AF139880

 S.viridis Z38007

 S.viridis Z38005

 S.viridis Z38021

 S.halophila AJ278497

 A.iraqiensis EF372522

 A.iraqiensis EF372523
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amisosensis [111], Saccharomonospora azurea [108], Saccharomonospora viridis [112], 

Saccharomonospora cyanea [113], Saccharomonospora glauca [114], Saccharomonospora 

halophila [115], Saccharomonospora marina [116], Saccharomonospora oceani [117], 

Saccharomonospora paurometabolica [118], Saccharomonospora saliphila [119], 

Saccharomonospora xinjiangensis [120] és Saccharomonospora xiaoerkulensis [121].  

 

6.2.3.  Rokonsági kapcsolatok feltárására alkalmas gének filogenetikai összehasonlítása  

 

A primycintermelő ipari törzs taxonómiai helyzetét tisztázó nagy áteresztő képességű NGS 

technológiát alkalmazva megállapítottuk, hogy az ipari törzs (NCAIM 00028) a 16S rDNS génre 

alapozott filogenetikai összehasonlítás alapján azonos a Runmao által 1987-ben leírt S. azurea DSM 

44631 fajjal (14. ábra). A filogenetikai analízist reprezentáló törzsfákat Neighbor-Joining 

módszerrel, 500 bootstrap replikációt alkalmazva (MEGA4) hoztuk létre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ábra. NGS technológiából származó 16S rDNS génre alapozott Neighbor-Joining filogenetikai törzsfa.  

Az elágazásoknál csak az 50% feletti bootstrap értékeket tüntettük fel. A skála a 0,005 nukleotid 

szubsztitúciós rátát, genetikai távolságot jelöli. Az S. azurea törzsek még S. caesia néven deponált törzsei 

esetében a szinoním elnevezést használtuk. 

 S viridis AB562475

 S viridis Z38007

 S viridis Z38021

 S viridis Z38005

 S viridis EU430565

 S viridis AB562490

 S viridis AB562474

 S viridis AB588632

 S viridis AB562473

 S viridis AB326921

 S viridis AB562479

 S glauca NR027229

 S glauca Z38003

 S glauca AF139880

 S glauca Z38004

 S glauca AF139879

 S glauca Z38006

 S cyanea NR029371

 S cyanea Z38018

 S caesia X76960

 NCAIM 00028 C30

 S azurea AB562470

 S azurea NR029370

 S caesia Z38022

 S caesia Z38023

 S caesia Z38024

 S azurea Z38017

 S caesia Z38019
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A genomszekvenálásnak köszönhetően a filogenetikai analízist a 16S rRNS-t kódoló génen 

kívül kiterjesztettük a 23S (15. ábra), 5S és ITS (Internal Transcribed Spacer) régió (16. ábra), 

valamint a ribonukleáz P gén RNS alegységet kódoló szakaszának (17. ábra) molekuláris 

elemzésére is. Így a primycintermelő ipari törzs (NCAIM 00028) NGS technológiából származó 

szekvencia adatai alapján ismételt fajmeghatározása tartalmazta az összes olyan S. azurea gént, 

melyekről génbanki adatok állnak rendelkezésre és alkalmasak evolúciós céllal történő 

összehasonlításra. A filogenetikai analízisek az összes vizsgált gén esetében megerősítették, hogy a 

primycintermelő törzs (NCAIM 00028) a S. azurea fajba tartozik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ábra. A 16S és 23S rDNS és ITS szekvenciákra alapozott Neighbor-Joining filogenetikai törzsfa. 

Az elágazásoknál csak az 50% feletti bootstrap értékeket tüntettük fel. A skála a 0,01 nukleotid 

szubsztitúciós rátát, genetikai távolságot jelöli. A S. azurea törzsek még S. caesia néven deponált 

törzsei esetében a szinoním elnevezést használtuk. 

  

 S glauca U73404

 S glauca U73418

 S glauca U73424

 S glauca U73438

 S glauca U73406

 S glauca U73416

 S viridis U73426

 S viridis U73436

 S viridis U73420

 S viridis U73412

 S viridis U73434

 NCAIM 00028

 S azurea U73397

 S caesia U73430

 S caesia U73428

 S caesia U73410

 S caesia U73440

 S caesia U73422

 S caesia U73400

 S caesia U73432

 S cyanea U73402
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16. ábra. Az 5S rDNS és ITS szekvenciákra alapozott Neighbor-Joining filogenetikai törzsfa. 

Az elágazásoknál csak az 50% feletti bootstrap értékeket tüntettük fel. A skála a 0,005 nukleotid 

szubsztitúciós rátát, genetikai távolságot jelöli. Az S. azurea törzsek még S. caesia néven deponált 

törzsei esetében még a szinoním elnevezést használtuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17. ábra. A ribonukleáz P gén RNS alegységet kódoló szakaszára alapozott Neighbor-Joining 

filogenetikai törzsfa. 

Az elágazásoknál csak az 50% feletti bootstrap értékeket tüntettük fel. A skála a 0,005 nukleotid 

szubsztitúciós rátát, genetikai távolságot jelöli. Az S. azurea törzsek még S. caesia néven deponált 

törzsei esetében a szinoním elnevezést használtuk. 

 S caesia AF012795

 S caesia AF012796

 S caesia AF012797

 S caesia AF012794

 S caesia AF012798

 NCAIM 0028

 S cyanea AF012804

 Saccharomonospora sp AF012803

 S glauca AF012802

 S glauca AF012800

 S glauca AF012801

 S glauca AF012799

 S viridis AF012808

 S viridis AF012807

 S viridis AF012806

 S viridis AF012805

 NCAIM 00028

 S azurea Z50062

 S caesia Z50064

 S caesia Z50063

 S glauca Z50068

 S cyanea Z50065

 S viridis Svir 07460

 S viridis Svir 25510

 S viridis 256583961

 S viridis Svir 05580
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Az NCBI adatbázisban egyetlen további S. azurea gén található (BAJ22160 gyrB), mellyel a 

NCAIM 00028 szekvenciája 100%-os egyezést mutat, tovább erősítve a 16S rDNS, 23S rDNS, 5S 

rDNS, ITS, valamint a ribonukleáz P szekvenciákra alapozott megállapítást.  

A filogenetikai összehasonlítások egyértelműen bizonyították, hogy a rendszertani 

hovatartozást nem jelző ipari primycintermelő törzsek (NCAIM 00028, NCAIM 00181, ES-23) 

azonosak a S. azurea-ként leírt szervezettel. Az ipari törzs (NCAIM 00028) S. azurea SZMC 14600 

néven került deponálásra a Szegedi Mikrobiológiai Törzsgyűjteményben. 

 

6.2.4. PKS szekvenciák összehasonlító analízise 

 

Mivel a primycintermelő ipari törzsek (NCAIM 00028, NCAIM 000181), valamint a DSMZ 

törzsgyűjteményből származó S. azurea törzsek antibiotikumtermelő képessége között jelentős 

különbségek mutatkoztak, elvégeztük ezen törzsek részleges PKS szekvenciáinak összehasonlító 

analízisét. A PKS génklaszter 5’ elhelyezkedésű, a ketoszintáz (KS) és aciltranszferáz (AT) 

doméneket kódoló DNS szakasza az antibiotikum szintézis inicializáló és kezdeti lánchosszabbító 

lépéseiért felelős, ezért azok nagyobb mértékű változásai teljes termelésvesztéssel járnának. A PKS 

génklaszter KS és AT doménjét kódoló DNS szakaszra tervezett degenerált PCR primerpár 

segítségével amplifikáltunk egy 1312 bp hosszúságú PKS specifikus genomi DNS szakaszt. 

 A PKS KS és AT doménjét kódoló DNS szakaszt a klónozó vektorba történő ligálását 

követően, független szekvenálási kísérletekben mindkét irányból, két eltérő pozíciójú univerzális 

primerrel, mindkét szálát megszekvenáltuk. A S. azurea-ként azonosított NCAIM 00028 és NCAIM 

00181 törzsek részleges PKS szekvenciáinak összehasonlításából kiderült, hogy a két törzs a 

vizsgált szekvencia 5’ végén csupán egyetlen pozícióban mutat eltérést (SNP, single nucleotid 

polimorphism). 

A T-C tranzíció következtében a törzsekre jellemző fehérje elsődleges szerkezete is 

különbözik. Ennek eredményeként a NCAIM 00028 esetében a kérdéses pozícióban szerin, míg a 

NCAIM 00181 törzsben prolin aminosav található. A fehérje szekvenciákat az NCBI PSI-BLAST 

(Position-Specific Iterated BLAST) segítségével azonosítottuk, majd elvégeztük a fehérje domének 

összehasonlítását. Az ipari törzsek fehérje doménjeinek összehasonlításában a poliketid szintázokra 

jellemző COG3321 (Clusters of Orthologous Groups) konzervált modul képviselőivel találtunk 

hasonlóságot. Az ipari törzsekben tapasztalt egyedi eltéréseket a 18. ábra szemlélteti. 
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18. ábra. Az ipari törzsek COG3321 poliketid szintáz modullal mutatott homológiái. 

Magyarázat: gi - Az összehasonlításban résztvevő szervezetek génbanki száma; [x] - nem konzervált 

aminosavak száma;pirossal jelölt aminosavak - a génbanki adatok az ipari törzsekkel egyezést 

mutatnak; kékkel jelölt aminosavak - az ipari törzsek egyedi eltéréseket mutatnak; zölddel jelölt 

aminosavak - a két ipari törzs közti különbséget mutató aminosav pozíció. 
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6.3. A hatóanyag in vitro toxikológiai és hatástani vizsgálata 

 

6.3.1. Vizsgálati modellek 

 

6.3.1.1. Differenciálódási markerek vizsgálata 

 

Vizsgálatunk során olyan háromdimenziós májmodellt alkalmaztunk, mely gyorsan és 

könnyen elkészíthető, és irodalmi adatok [59] alapján jobban modellezi a humán szöveti 

környezetet, mint a kétdimenziós modellek. A vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy 

összehasonlítsuk a saját kétdimenziós és háromdimenziós modelljeink alkalmazhatóságát 

toxikológiai vizsgálatokban és elvégezzük a primycin in vitro toxikológiai vizsgálatát. A modellek 

vizsgálata során a májra jellemző differenciálódási markerek közül a keratin 18 (KRT18), keratin 

19 (KRT19), albumin (ALB), -fetoprotein (AFP) és citokróm P450 izoenzim (CYP3A4) qRT-

PCR vizsgálatát végeztük el [122]. A 2D kokultúrában és a 3D kokultúrában a májsejtekre jellemző 

fő differenciálódási markerek közül a KRT18, KRT19 és ALB szignifikáns növekedést mutatott a 

2D monokultúrában tenyésztett HepG2 sejtekhez képest. A CYP3A4, mely fontos szerepet játszik a 

xenobiotikumok metabolizmusában, a 3D kokultúrákban szignifikáns növekedést mutatott. A 

májsejtek differenciálódásának inverz markere az AFP, legnagyobb mennyiségben magzati korban 

expresszálódik a hepatoblasztomák által. Születést követőn az expressziós szintje lecsökken. 

Vizsgált modelljeinkben az AFP szintje nem mutatott szignifikáns eltérést (19. ábra). 

 

19. ábra. Differenciálódási markerek vizsgálata különböző sejtmodellekben. 

* szignifikáns eltérést mutató génexpresszió, KRT18 p=0,002; p=0,003, KRT19 p=0,001; p=0,001, 

ALB p=0,021; p=0,005, CYP p=0,05. A HepG2:Fb a hepatocita és fibroblaszt kokultúrát jelöli 
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6.3.1.2. Ureagenezis aktivitás mérés 

 

A májmodellek metabolikus funkció vizsgálata során az urea termelő képességet vizsgáltuk, 

mely fontos funkcionalitási marker az albumin termelés mellett. A májsejtek a nitrogén-anyagcsere 

toxikus terméke, az ammónia detoxifikálása során ureát termelnek. A termelt urea mennyisége 

folyamatosan növekedett mindegyik májmodellnél, azonban legnagyobb mennyiségben a 3D 

HepG2:Fb kokultúránál mértük. Az első napon mért mennyiséghez képest a termelt urea 

mennyisége a kísérlet végére (5. nap) megduplázódott (20. ábra).  

 

20. ábra. Ureagenezis aktivitás mérés 2D és 3D mono- és kokultúrákban. 

 

6.3.1.3. Szöveti morfológia 

 

A differenciálódási marker vizsgálatok és az ureagenezis aktivitás mérés alapján kiválasztott 

3D HepG2:Fb kokultúrából metszetet készítettünk, melyet összehasonlítottunk in vivo májszövetből 

származó metszetekkel. A metszeteket hematoxilin-eozinnal festettük. A képek alapján jól látható a 

hasonló szöveti szerkezet. A sejtek szoros hálózatot alkotnak, a sejtmag sötéten festődik (21. ábra). 

 

21. ábra. Normál májszövetből (A) és a 3D HepG2:Fb kokultúrából (B) származó metszetek 

fénymikroszkópos felvétele. Nagyítás: 10x. 
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6.3.2. Viabilitási tesztek 

 

A primycin in vitro toxikológiai hatását MTT teszttel és lumineszcens viabilitási teszttel 

vizsgáltuk 2D és 3D mono-, illetve kokultúrákban. A vizsgálatot elvégeztük 3D primer humán 

hepatocita (hNHEPS):Fb kokultúrával is. Vizsgáltuk, hogy a primer hepatocita sejtek és a 

májkarcinóma sejtek sejtmodellben történő felhasználása okoz-e a toxikológiai eredményekben 

eltérést, esetleges érzékenységbeli különbséget ki tudunk-e mutatni, mely a primer humán sejtek 

használatának szükségességét támasztja alá toxikológiai vizsgálatokban.  

Eredményeink alapján a 3D HepG2 modell nem volt alkalmas a primycin hatásának 

vizsgálatára, mivel 24 órás primycin kezelés hatására a modell szerkezete sérült. Hasonló szerkezeti 

sérülés a kezeletlen kontroll sejtmodellnél nem volt megfigyelhető. A 10 és 100 µg/ml 

koncentrációban alkalmazott primycin minden modellnél toxikusnak bizonyult. A 2D kultúrában 

növesztett sejtek érzékenyebbnek bizonyultak primycinnel szemben, mint a 3D szöveti 

környezetben növesztett sejtkultúrák. Alacsonyabb primycin koncentrációknál (0,1 és 1,0 µg/ml) a 

sejtek életképessége nem mutatott változást egyik vizsgált modell esetében sem. A toxikológiai 

vizsgálatokban felhasznált HepG2 májkarcinóma sejtet és primer humán hepatocita sejtet 

tartalmazó 3D kokultúra modellek között nem találtunk szignifikáns eltérést (22. ábra). 

 

 

22. ábra. A primycin in vitro toxikológiai vizsgálata különböző májmodellekben. 

* szignifikáns eltérést mutató koncentrációk, 10 µg/ml kezelés során a 2D HepG2 p=0,002, 2D 

HepG2:Fb p=0,0002, 3D HepG2:Fb p=0,007, 3D hNHEPS:Fb p=0,007, 100 µg/ml kezelés során 

2D HepG2 p=0,002, 2D HepG2:Fb p=0,0001, 3D HepG2:Fb p=0,003, 3D hNHEPS:Fb p=0,008.  
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Az MTT teszt megerősítésére elvégeztük a teszt során toxicitást nem mutató primycin 

koncentrációk (0,1 és 1,0 µg/ml) vizsgálatát 2D és 3D HepG2:Fb kokultúrákban független 

módszerrel is. A lumineszcens viabilitási teszt, melynek eredményét a 23. ábrán összegezzük, 

megerősítette az MTT teszt eredményét. A primycin alacsony koncentrációban (0,1 és 1,0 µg/ml) 

nem csökkentette a sejtek ATP termelését, ami azt jelzi, hogy a primycin ezen koncentrációkban 

nem rendelkezik citotoxikus hatással. 

 

23. ábra. A primycin in vitro toxikológiai vizsgálata különböző májmodellekben lumineszcens 

módszerrel. 

 

6.3.3. Affymetrix mikroarray analízis 

 

A mikroarray technika a sejtekben termelődő RNS-ek mennyiségi analízisére ad lehetőséget. 

A kapott intenzitás adatok kiértékelését követően képet kaphatunk a struktúra (2D és 3D) illetve 

primycin kezelés hatására növekvő, illetve csökkenő expressziót mutató génekről. 

A 2D és 3D, illetve primycin kezelt és kezeletlen minták 12 array mintán történő 

hibridizálását követően elvégeztük az array adatok összehasonlíthatóságát szolgáló előfeldolgozást, 

ami három lépésből állt: háttér korrekció, a hibridizációs jelek array-ek közötti normalizása és a 

technikai replikátumok ugyanazon génre vonatkozó statisztikai összegzése. A háttérkorrekció során 

a cellákban található gének jelintenzitását csökkentettük a cellákon kívüli fluoreszcens értékekkel. 

Ezt követően az összehasonlítandó array-ket normalizáltuk, közös szintre hoztuk az egyszerre 

vizsgált és elemzett chipek fluoreszcencia intenzitás tartományát. Az összegzés során az egy génre 

vonatkozó több array-en reprezentált fluoreszcencia intenzitásokból egy értéket képeztünk. Az 

előfeldolgozást követően megállapítottuk, hogy mely gének mutattak eltérő génexpressziót a 

különböző modellek és kezelések összehasonlításában. Az így azonosított eltérő expressziót mutató 
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génekből létrehoztuk a kezelések és szerkezet differenciálódását jellemző génlistákat, melyek 

statisztikai analízisét eltérő szignifikancia szinteken is elvégeztük. 

A génexpressziós mintázat meghatározásához a primycin kezelt 2D és 3D HepG2:Fb 

kokultúra, valamint 2D és 3D HepG2:Fb kontroll kokultúra mintából készült chip eredményeket 

használtam fel. A primycin kezelés hatására expressziós változást mutató gének számát a 24. ábra, a 

struktúrális eltérésből származó gének számát pedig a 25. ábra szemlélteti. 

 

 

24. ábra. A primycin kezelés hatására génexpressziós változást mutató gének száma. 

 

 

 

25. ábra. A struktúrális eltérésből (2D és 3D) adódó expressziós változást mutató gének. 
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A primycin kezelés hatására változó génkifejeződést mutató gének számának szűkítéséhez a 

kezelésből származó génexpressziós változásokat mutató génkészletből kivettük a 2D-3D 

struktúrális változásból adódó génexpressziós változásokat mutató géneket (26. ábra). 

 

 

26. ábra. A primycin kezelés során változó génkifejeződést mutató gének száma, mely nem 

tartalmazza a struktúra változásából adódóan eltérést mutató géneket. 

 

A monokultúrák összehasonlítása során 17 növekvő és 50 csökkenő expressziójú gént, a 

kokultúrák összehasonlításában 183 növekvő és 259 csökkenő expressziójú gént azonosítottunk. 

Kiválasztottuk azokat a géneket, melyek expressziójának változása leginkább jellemző a 3D 

HepG2:Fb kezeletlen (kontroll) és az 1,0 µg/ml primycin kezelt mintacsoport között. Azon géneket 

tekintettük az összehasonlításban differenciáló értékűnek, melyek génexpressziós változása 

meghaladta a kétszeres expresszió növekedést vagy csökkenést p < 0,05 valószínűség érték mellett. 

Ezen génlistát egy ún. hőtérképpel kiegészítve a 27.a és 27.b ábrán mutatjuk be.  
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27.a. ábra. A 3D HepG2:Fb kokultúra primycin kezelését (1,0 µg/ml, 48 h) követően kétszeres génexpresszió 

növekedést mutató gének heat-map-en történő (Graphpad Prism 7) ábrázolása. Az oszlop mellett a gének 

azonosítóját jelöltük. A pirossal kiemelt gének az általunk szelektált géneket jelölik. 

 

 
 

27.b. ábra. A 3D HepG2:Fb kokultúra primycin kezelését (1,0 µg/ml, 48 h) követően kétszeres génexpresszió 

csökkenést mutató gének heat-map-en történő (Graphpad Prism 7) ábrázolása. Az oszlop mellett a gének 

azonosítóját jelöltük. A pirossal kiemelt gének az általunk szelektált géneket jelölik. 
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A 3D HepG2:Fb kokultúra primycin kezelése során számos pro- és anti-inflammatórikus 

citokin/kemokin gén mutatott génexpressziós változást. A gyulladásos folyamatok szabályozását 

elősegítő gyulladási citokinek közül, az IL8 (2,3-szoros), az IL6 családba tartozó IL6 (3,6-szoros) 

és IL11 (2,7-szeres), a gyulladásgátló citokinek közül az IL10 családba tartozó IL24 (3,9-szeres) és 

számos kemokin gén, például a CXCL5 (4,4-szeres), a CXCL3 (4,8-szoros), a CXCL2 (5,5-szörös) 

és a CXCL1 (3,8-szoros) génexpressziós szintje megemelkedett (28. ábra).  

 

 

 

28. ábra. Génexpresszió növekedést mutató pro- és anti-inflammatórikus citokin, valamint kemokin 

gének a 3D HepG2:Fb kokultúra 1,0 µg/ml primycinnel kezelt és kezeletlen minták 

összehasonlításában. 

 

A pro- és anti-inflammatórikus citokinek/kemonikek mellett, a glükóz és lipid 

metabolizmusban szerepet játszó enzimeket kódoló gének, mint például a piruvát dehidrogenáz 

kináz 4 (PDK4) gén hatszoros, a szérum és glükokortikoid regulált kináz 1 (SGK1) gén ötszörös, a 

sirtuin 1 (SIRT1) háromszoros expressziós növekedést mutatott (29. ábra).  
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29. ábra. Génexpresszió növekedést mutató lipid metabolizmusban szerepet játszó gének a 3D 

HepG2:Fb kokultúra 1,0 µg/ml primycinnel kezelt és kezeletlen minták összehasonlításában. 

 

Ezzel párhuzamosan számos, a lipid metabolizmussal kapcsolatos gén, mint például az 

apolipoprotein B (APOB), a mediátor fehérje komplex 20-as alegysége (MED20), a cytochrome c 

oxidase assembly factor 1 homolog (C7orf44) és a zsírsavkötő protein 1 (FABP1) expressziós 

szintje lecsökkent (30. ábra).  

 
 

30. ábra. Csökkenő génexpressziót mutató lipid metabolizmust szabályozó gének a 3D HepG2:Fb 

kokultúra 1,0 µg/ml primycinnel kezelt és kezeletlen minták összehasonlításában. 
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6.3.4. PPAR géncsalád vizsgálata 

 

6.3.4.1. Génexpressziós vizsgálatok 

 

A peroxiszóma proliferátor aktivált receptoroknak (PPAR) három alcsoportja ismert (alfa, 

béta, gamma), mindegyik specifikus PPAR altípust külön gén kódol. A különböző PPAR altípusok 

jelentős működésbeli specifitást mutatnak. A PPAR-α legnagyobb mennyiségben a májban, míg a 

PPAR-γ a zsírszövetben expresszálódik. Az aktivált PPAR-α serkenti azoknak a géneknek az 

expresszióját, amelyek részt vesznek a zsírsavak és lipoproteinek metabolizmusában. A PPAR-γ 

fontos szerepet játszik az adipociták differenciálódásában és a lipidek tárolásában. 

A 3D HepG2:Fb kokultúránál toxikológiai vizsgálatokban toxicitást nem mutató 

koncentrációban a primycin génexpressziós változásokat okozott a gyulladásos citokinek és 

kemokinek mellett számos, a glükóz és zsírsav metabolizmusban szerepet játszó gén esetében, 

például növelte a PDK4 gén expresszióját, melynek aktiválódásáért a szabad zsírsavak mellett a 

PPAR-α ligandok is felelősek. Hasonló génexpressziós növekedést mutatott az SGK1, mely fontos 

szerepet játszik az adipociták differenciálódásában és a máj zsírsav metabolizmusában a SIRT1 és 

PPAR-γ mellett.  

A lipid anyagcserében szabályozó szerepet betöltő PPAR géncsalád vizsgálatakor pozitív 

kontrollként 0,2 µg/ml és 2,0 µg/ml prednizolont alkalmaztunk, mely ismert PPAR receptor 

modulátor [123]. Vizsgálatainkban a prednizolon 24 órás inkubációt követően megemelte a PPAR-

α, PPAR-γ és utóbbi célgénjének, az ADRP (adipose differentiation-related protein) génnek az 

expresszióját mRNS szinten. Ezzel ellentétben a primycin 0,1 és 1,0 µg/ml koncentrációban is 

csökkentette a PPAR-α, PPAR-γ és ADRP gének expresszióját. A gének expressziója a 48 órás 

inkubálást követően tovább csökkent.  

A CYP3A4 génnek, mely a citokróm P450 enzim család kulcsfontosságú tagja és fontos 

detoxifikáló enzimet kódol, szintén a PPAR-α a transzkripciós regulátora. Ezért a primycin és 

prednizolon kezelést követően elvégeztük a CYP3A4 gén qPCR vizsgálatát. A prednizolon 0,2 és 

2,0 µg/ml koncentrációban is génexpresszió növekedést indukált. Ezzel szemben a primycin nem 

toxikus koncentrációban (0,1 és 1,0 µg/ml) szignifikánsan csökkentette a CYP3A4 gén 

expresszióját (31. ábra). 
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31. ábra. A PPAR-α, PPAR-γ, ADRP és CYP3A4 gének expressziós értékeinek összehasonlítása 

prednizolon és primycin kezelt 3D HepG2:Fb kokultúrában. 
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6.3.4.2. PPAR-γ riporter assay 

Elvégeztük a PPAR-γ transzkripciós aktivitásának vizsgálatát PPAR-γ reporter assay mérési 

módszerrel. A HepG2 sejteket PPAR kötőhelyet tartalmazó PPRE és egy kontrollként használható, 

nem funkcionális PPRE résszel rendelkező plazmiddal transzfektáltuk. A PPAR molekula kötődése 

következtében a plazmidban található luciferáz gén aktiválódik, mely a reagensben található 

luciferin szubsztrátot ATP jelentlétében lumineszcens jelet eredményező oxiluciferinné alakítja. A 

pozitív kontrollként alkalmazott prednizolon (2,0 µg/ml) 24 órás kezelést követően megnövelte a 

PPAR aktivitást, amely előre jelzi a lipid metabolizmust szabályozó utak aktiválódását. A primycin 

(1 µg/ml) esetében 24 órás kezelést követően ideiglenesen megnő a PPAR riporter aktivitás, majd 

48 órát követően az aktivitás lecsökken mind a kezeletlen, mind a prednizolon kontrollhoz képest 

(32. ábra). 

 

 
 

32. ábra. PPAR-γ riporter esszé vizsgálata 2D HepG2 kultúrában.  
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6.3.5. Lipid akkumulálódás vizsgálata  

 

A neutrális lipidek intracelluláris akkumulálódását, avagy szteatózist, gyakran olyan 

gyógyszerek/hatóanyagok okozzák, melyek hatással vannak a zsírsavak és/vagy neutrális lipidek 

metabolizmusára. A LipidTOX™ neutrális lipid festék alkalmazásával a neutrális lipid cseppek 

fluoreszcens mikroszkóppal, illetve más sejtes képalkotó eljárásokkal detektálhatóak. A 3D 

HepG2:Fb in vitro májmodellen prednizolon (2 µg/ml) és primycin (1,0 µg/ml) kezelést követően 

vizsgáltuk az intracelluláris lipidek esetleges felhalmozódását. A prednizolon kezelést követően, 

ahogy az várható is volt, a lipidtox festés jól látható lipid cseppek jelenlétét mutatta ki a sejtekben. 

A primycin kezelést követően a celluláris lipidek mellett a sejtmembránban található lipidek 

mennyisége is lecsökkent (33. ábra).  

 

 

33. ábra. Intracelluláris lipid felhalmozódás vizsgálata 72 órás prednizolon (2,0 µg/ml) és primycin 

(1,0 µg/ml) kezelést követően 3D HepG2:Fb májmodellen.  

A nyilak a prednizolon kezelés során megjelenő lipidcseppeket jelölik. A négyzettel kinagyított 

részen egyértelműen láthatók a lipidcseppek prednizolon esetében, míg a primycin esetében nem 

jelentek meg. 
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7. Eredmények megvitatása 

 

7.1. Primycin antimikrobiális hatásának vizsgálata 

 

Antibiotikum készítmény fejlesztés során a terápiás felhasználhatóság szempontjából 

kiemelt fontosságú az antibiotikum hatékonyság vizsgálata (MIC), hiszen ennek ismeretében 

történik az antibiotikum hatékony dózisának és a terápiás spektrumának meghatározása. A primycin 

felfedezését követő korai szakaszban született irodalmi adatok alapján a primycin számos 

mikroorganizmus ellen hatásosnak bizonyult, azonban számos ellentmondó eredmény is született 

[17], [21], [22]. A hatékonyság vizsgálatok bizonytalanságai, valamint a méréstechnológiai 

változások is indokolták ezen vizsgálatok megismétlését. A primycin készítmény fejlesztése során 

felmerültek továbbá olyan felhasználási területek, melyben a primycin antifungális hatásának 

vizsgálata vált szükségessé. Mivel ezzel kapcsolatban nem rendelkeztünk standardizált, modern 

mérési módszerrel végzett vizsgálatokkal, ezért elvégeztük néhány törzsgyűjteményből származó 

Candida faj, illetve klinikai mintából származó Candida és Aspergillus fajok primycinnel szembeni 

érzékenységének vizsgálatát. Az irodalomból ismert 2-10 μg/ml MIC értékekkel szemben [22] az 

általunk kapott eredmények alapján a primycin, 4-64 μg/ml között, hatékony Candida fajok ellen. A 

primycin minimális gátló koncentrációjának fajon belüli variabilitásának vizsgálatát klinikai C. 

albicans izolátumokkal végeztük el. A vizsgált C. albicans izolátumokról elmondható, hogy 

primycinnel szembeni érzékenységük csak kismértékben variál. Primycinre rezisztens 

humánpatogén Candida fajt nem találtunk és a szakirodalomban sem írtak le. A szemfertőzésekben 

komoly szerepet játszó fonalas gombák vizsgálata során megállapítottuk, hogy az A. niger 

érzékenysége a legnagyobb a primycinnel szemben, de a primycin MIC értéke így is 64-szeres az 

amphotericin B-hez képest.  

A primycinnel kapcsolatos legújabb irodalom alapján Feiszt és munkatársai (2014) a 

klinikumban releváns baktérium fajok, illetve a primycin terápiában történő revitalizálását indokló 

multirezisztens baktérium törzsek vizsgálatát elvégezték, melynek során megállapították, hogy az 

általuk vizsgált Gram-negatív törzsekkel szemben a primycin hatástalannak bizonyult [11]. A 

vizsgálatot néhány Gram-negatív és Gram-pozitív baktérium bevonásával megismételtük és az 

irodalommal egybecsengő adatokat kaptunk. Azonban a S. azurea primycinnel szembeni 

toleranciája kiemelkedett a vizsgálatokba bevont Gram-pozitív fajok közül, ezért további 

Saccharomonospora fajokat és S. azurea törzseket bevonva összehasonlító vizsgálatot végeztünk, 

melyből kiderült, hogy a S. azurea antibiotikum termelésre képes, melyre a szakirodalomban nincs 

adat. A Saccharomonospora nemzetségen belül csak a S. viridis-ről írták le, hogy antibiotikum 

termelésre képes. A biológiai értékmérést követően analitikai módszerekkel is igazoltuk, hogy a S. 
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azurea által termelt antibiotikum azonos a primycinnel. Az analitikai vizsgálatok során 

azonosítottuk a marginolaktonok termelődése során leírt amino molekulát, melyet a 

primycintermelő ipari törzs és a törzsgyűjteményből származó S. azurea törzsek fermentlevéből is 

azonosítottunk.  

A primycin esetében a deguanidino-amino A1 komponens biológiai aktivitásáról nem 

rendelkezünk adatokkal. A marginolaktonok közé tartozó desertomycin esetében a desertomycin A 

(amino desertomycin) antimikrobiális hatása erősebb, mint a szerkezetében nagyon hasonló, 

azonban guanidin csoporttal rendelkező desertomycin B [124]. Ezen elgondolás alapján lehetséges, 

hogy a deguanidino-amino A1 primycin antimikrobiális hatása hasonlóan a desertomycinhez 

nagyobb, mint a primycin A1 komponensnek.  

 

7.2. Törzsazonosítás 

 

A primycinnel kapcsolatos irodalom zöme a múlt században került publikálásra. Az azóta 

eltelt időben nemcsak a tudományos vizsgáló módszerek és a klinikai szempontból fontos 

mikroorganizmusok rezisztencia viszonyai változtak, hanem a hatósági elvárások is. Mivel a 

primycin ipari termelése fermentáció során valósul meg, a termelő törzs pontos taxonómiai 

azonosítása elengedhetetlen a későbbi készítmény fejlesztés során. A baktériumok taxonómiai és 

diverzitás vizsgálatában a 16S rDNS a legáltalánosabban vizsgált gén, melyre alapozva elvégeztük 

a primycintermelő ipari törzs rendszertani státuszának meghatározását. A prokarióták rendszerezése 

során egy konszenzus munkakoncepción alapuló fajdefiníciót használnak, ami szerint a prokarióta 

faj több (lehetőleg stabil) bélyeg alapján nagymértékű hasonlóságot mutató törzsek csoportja [125]. 

A jelenlegi definíció szerint, azonos fajba 70%-nál nagyobb genomi DNS-DNS hibridizációs 

értéket mutató törzsek tartoznak, ami megfeleltethető a 16S rDNS gén összehasonlító bázissorrend 

elemzésénél tapasztalható 97%-osnál nagyobb hasonlóságnak [126].  

Vizsgálataink során a 16S rRNS-t kódoló DNS szakasz bázissorrendjének homológiájára 

alapozva megállapítottuk, hogy a NCAIM 00028, NCAIM 000181 és az ES-23 jelű ipari törzsek 

nem állnak közvetlen rokonságban az irodalmi adatok alapján feltételezett referencia fajokkal, 

hanem a S. azurea néven leírt faj képviselői.  

Az egyes mikroorganizmusok leszármazási viszonyairól megbízhatóbb képet alkothatunk, 

ha nem egyetlen, hanem több gén alapján próbáljuk rendszertani helyüket rekonstruálni. A 

filogenetikai célú szekvencia összehasonlítás nagyrészt olyan genom szakaszok vizsgálatán alapul, 

amelyek általánosan előfordulnak a vizsgált élőlény csoportban, de kellően variábilisak ahhoz, hogy 

feltárják a taxonómiai hasonlóságokat vagy különbségeket [127]. Ezek közül nagyon sok 

tudományos munka alapszik az úgynevezett ITS régiók vizsgálatán, annak köszönhetően, hogy 
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ennek a régiónak a nukleinsav sorrendje nagy variabilitást mutat más régiókhoz képest, így 

alkalmas mind a fajon belüli, mind a fajok közötti filogenetikai kapcsolatok felderítésére [128]. Az 

irodalomban számos egyéb marker gént is találhatunk, amelyek tulajdonságaikból adódóan 

alkalmasak lehetnek filogenetikai kapcsolatok elemzésére [129]. Így a teljes genomszekvenálást 

követően a 16S rDNS génen kívül vizsgálatainkat kiterjesztettük a 23S rDNS, 5S rDNS és ITS 

szekvenciák, valamint a ribonukleáz P és giráz B gén kódoló szakaszának molekuláris elemzésével. 

A filogenetikai analízisek az összes vizsgált gén esetében megerősítették, hogy a primycintermelő 

ipari törzsek az S. azurea fajba tartoznak. Ennek ismeretében a primycintermelő ipari törzset S. 

azurea SZMC 14600 néven deponáltuk a Szegedi Mikrobiológiai Törzsgyűjteményben. 

A mikroorganizmusok teljes genomjának bázissorrend meghatározása számos gyakorlati 

előnyt biztosít az ipari mikrobiológiára alapozott gyógyszerkészítmény fejlesztésben azáltal, hogy 

az általános anyagcsere utak feltárásával elősegíti a fermentációs úton történő termékelőállítás 

optimalizálását; az adott bioaktív metabolit szintézisében szerepet játszó gének és szabályozó 

elemek megismerésével támogathatja a hozamnövelést, lehetőséget ad a termék szerkezeti (fiziko-

kémiai) és így biológiai tulajdonságainak módosítására, illetve a rejtett szintézis utak felderítésével 

új bioaktív metabolitok termelésének képességét prognosztizálhatja [50]. Az irodalomban számos 

példát látunk, melyben a termelő mikroorganizmus genomjának ismeretében beazonosíthatóak a 

másodlagos anyagcseretermék termeléséért felelős gének, melyek célzott módosításával a 

mikroorganizmus által termelt másodlagos anyagcsere termék fizikai-kémiai, illetve biológiai 

tulajdonságai megváltoztathatóak [130]–[134]. A primycin termelésében szerepet játszó PKS I 

enzimkomplexet kódoló gének azonosítását követően elvégeztük az ipari primycin termelő törzsek 

(NCAIM 00028, NCAIM 000181) részleges PKS szekvenciáinak összehasonlító analízisét. A 

részleges PKS szekvenciák összehasonlításából kiderült, hogy a két ipari törzs a vizsgált szekvencia 

5’ végén csupán egyetlen pozícióban mutat eltérést, melynek következtében a törzsekre jellemző 

fehérje elsődleges szerkezete (aminosav sorrend) is különbözik. Az NCAIM 00028 esetében a 

kérdéses pozícióban szerin, míg az NCAIM 00181 törzsben prolin aminosav található.  

 

7.3. A hatóanyag in vitro toxikológiai és hatástani vizsgálata 

 

7.3.1. Vizsgálati modellek 

 

A differenciálódási markerek és a funkcionalitási teszt alapján a 3D HepG2:Fb májmodell 

alkalmas in vitro toxikológiai tesztek elvégzésére. A HepG2 májkarcinóma sejtvonallal végzett 

vizsgálatok nem térnek el szignifikánsan a primer humán hepatocitákkal végzett vizsgálatokban 

kapott eredményektől. Mivel a HepG2 sejtek beszerzése, fenntarthatósága, illetve 
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reprodukálhatósága a primer sejtekhez képest sokkal könnyebben megoldható, ezért alkalmazásuk 

nagyban megkönnyíti és olcsóbbá teszi a toxikológiai és hatástani tesztek elvégzését.  

 

7.3.2. Viabilitási tesztek 

 

In vitro 3D májmodellt alkalmazva vizsgáltuk a primycin toxikus hatását. A primycin akut 

toxicitási tesztekben dózis függő módon fejti ki hatását. A primycin 10 és 100 µg/ml 

koncentrációban toxikusnak bizonyult. Alacsonyabb koncentrációban (0,1 és 1,0 µg/ml) a primycin 

nem volt toxikus sem a primer hepatocita, sem a májkarcinóma sejtmodellekben. Az MTT tesztben 

atoxikusnak bizonyult primycin koncentrációkról független tesztben is igazoltuk, hogy nem 

toxikusak. Az eredmények előre vetítik, hogy a primycin alkalmas lehet Gram-pozitív kórokozók 

által okozott szisztémás fertőzések elleni orális készítmény fejlesztésére. 

 

7.3.3. Affymetrix microarray analízis 

 

A primycin nem toxikus koncentrációkban eltéréseket okoz az inflammatórikus citokinek és 

kemokinek, valamint a lipid metabolizmust szabályozó gének expressziójában. Az IL11 és IL24 

gén expressziója sokkal erősebb növekedést mutatott, mint a gyulladáskeltő IL6 és IL8 gének 

expressziója. Érdemes új készítmény fejlesztésekor a primycin ezen hatását további vizsgálatokban 

igazolni, mivel mind az IL11 [135], mind az IL24 [136] esetében leírták ezen gének 

karcinogenezisben betöltött szerepét és a rákellenes terápiák lehetséges targetjeként említik. A 

kemokinek CXC alcsaládjába tartozó gének expressziós változása szintén megfigyelhető volt. A 

kemokineket, melyek a leukociták aktiválásában és migrációjában fontos szerepet töltenek be, 

funkciójuk vagy szerkezetük alapján csoportosítják. A primycin által génexpressziós növekedést 

mutató kemokinek (CXL1, CXCL2, CXCL3, CXCL4, CXCL5) azonos alcsaládba tartoznak. 

Mindegyikük a G-protein kapcsolt kemokin (CXC motivumot tartalmazó) receptor 2-höz 

kapcsolódnak előidézve a neutrofil granulociták megjelenését és az angiogenezis megindulását. A 

CXCL5 a kemokinek azon csoportjába tartozik, melyet adipokin vagy adipocitokinnek nevezünk. 

Ezeket a kemokineket az adipociták szekretálják és a Jak2/Stat5 jelátviteli út aktiválásával az 

inzulin jelátvitel gátlását okozzák, melynek szerepe van az elhízásban [137]. A primycin lipid 

metabolizmust befolyásoló hatását microarray adatokkal igazoltuk. A primycin fokozta a glükóz és 

zsírsav anyagcsere szabályozásában kulcsfontosságú PDK4 [138] és a celluláris stresszre adott 

válaszban szerepet játszó SGK1 gén expresszióját [139], [140]. Ezzel párhuzamosan a primycin 

génexpresszió csökkenést okoz az APOB és FABP1 génekben. A FABP1 vagy LFABP (liver-type 

fatty acid-binding protein) felelős a hosszú szénláncú zsírsavak, endokannabinoidok és más 
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hidrofób molekulák transzportjáért és metabolizmusáért [141], míg az APOB az LDL vagy más 

néven „rossz koleszterol” elsődleges apolipoproteinje [142], [143]. A primycin lipid 

metabolizmussal kapcsolatos hatásának további bizonyítéka, hogy a primycin kezelt 3D 

májmodellben, lipid festési vizsgálatokban, drasztikusan lecsökkent mind a celluláris, mind a 

membránban lévő lipidek mennyisége.  

 

7.3.4. PPAR géncsalád vizsgálata 

 

A gyulladáskeltő citokinek megnövekedett génexpressziója (IL6, IL8) összefüggésben van a 

lipid metabolizmussal a PPAR géncsalád által [144]. A PPAR-ok egyik feladata ugyanis a citokinek 

és kemokinek szekréciójának gátlása gyulladásos folyamatokban, abban az esetben, ha aktiválásuk 

endogén vagy szintetikus ligandok hatására történik. A gyulladáscsökkentő hatású prednizolonnal 

szemben a primycin nem növeli a PPAR géncsaládba tartozó gének (PPAR-α, PPAR-γ) és annak 

targetjének az ADRP génnek az expresszióját, valamint az aktivitás assayben is PPAR-γ aktivitás 

csökkenést okozott. Ugyan a kezeletlen kontrollhoz képest a primycin hatására bekövetkező 

génexpresszió csökkenés nem szignifikáns, azonban a PPAR-α génexpressziós szintje mindkét 

alkalmazott koncentrációban (0,1 és 1,0 µg/ml) lecsökkent és ez a PPAR-α target génjében, a 

CYP3A4 gén expressziójában már szignifikáns csökkenéshez vezetett. Bár számos olyan hatóanyag 

van, mely a CYP3A4 aktivitását befolyásolja, mint például HIV ellenes szerek [145], [146], 

antidepresszánsok [147], valamint néhány makrolid antibiotikum (pl. klaritromicin, eritromicin) 

[148], [149], azonban ezek a hatóanyagok a CYP3A4 enzim aktivitását és nem a CYP3A4 gén 

transzkripcióját gátolják [150], [151]. A fenti eredmények előzetes információk a primycin 

gyógyszerinterakciók tekintetében, melyet mindenképp további vizsgálatokkal kell alátámasztani az 

esetleges primycin tartalmú készítményfejlesztés során. 
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8. Összefoglalás 

 

Az antibiotikumokkal szembeni rezisztenciák kiemelt jelentőségű egészségügyi problémát 

jelentenek világszinten. A multirezisztens baktériumok megjelenése és elterjedése számos vizsgálat 

indítását eredményezte hatékonyabb antibakteriális szerek fejlesztése érdekében, valamint több, 

korábbról ismert, de a mai terápiás alkalmazásban háttérbe szorult vegyület újraértékelését 

inspirálta.  

Ilyen antibiotikum a primycin is, mely a multirezisztens Gram-pozitív baktériumokkal 

szembeni kiterjedt és nagyfokú hatékonyága miatt igen értékes lenne a klinikai gyakorlat számára. 

A gyógyszerfejlesztésbe bevont antibiotikum termeltetésére használt törzs taxonómiai státuszának, 

a primycin antimikrobiális hatásának és hatásmechanizmusának bizonytalanságai, valamint az in 

vitro toxikológiai és hatástani vizsgálatok hiányosságai szükségessé tették a primycin tudományos 

szempontból elfogadott, modern módszereken alapuló revideálását. 

Jelen munkában elvégeztük a primycin antimikrobiális hatásának vizsgálatát. Igazoltuk, 

hogy a Gram-negatív törzsekre nincs hatással, valamint elvégeztük a primycin antifungális 

hatásának vizsgálatát számos élesztő- és fonalasgomba esetében modern, standardizált 

mikrobiológiai módszerekkel. Az antibakteriális hatásvizsgálatok során bebizonyítottuk, hogy a 

törzsgyűjteményekből származó S. azurea, mely a primycinnel szemben magas toleranciát mutatott, 

antibiotikum termelésre képes. A képződött antibiotikumot primycin komponensekként 

azonosítottuk HPLC és HPLC/ESI-MS módszerekkel. Az ipari termelő törzsnél nagy mennyiségben 

azonosítottuk az eddig még nem vizsgált deguanidino-amino primycin A1 komponenst, mely a 

marginolaktonok bioszintézisének végén amidino hidroláz enzim katalizálásával képződik a 

guanidino csoporttal rendelkező primycin A1 komponensből. Az amino primycin A1 komponenst a 

törzsgyűjteményekből származó S. azurea törzseknél is kimutattuk. Feltételezzük, hogy a 

desertomycinhez hasonlóan a primycin A1 amino molekulája biológiailag aktívabb, mint a 

primycin A1 guanidint tartalmazó molekulája.  

Az ipari törzs taxonómiai bizonytalanságai miatt elvégeztük a törzs rendszertani 

azonosítását molekuláris biológiai módszerekkel, mely igazolta, hogy a termelő törzsek a Runmao 

és munkatársai által leírt S. azurea faj képviselői [11]. A genomszekvenálási adatok elemzésével 

azonosítottuk a primycintermelő ipari törzsben az antibiotikum termelésért felelős PKS doméneket 

és elvégeztük ezen génszakaszok összehasonlítását a törzsgyűjteményben lévő S. azurea törzsekkel, 

melynek során eltéréseket találtunk a primycint nagy mennyiségben termelő ipari törzs és a 

komponenseket kisebb mennyiségben termelő törzsgyűjteményi törzsek között. 

Elvégeztük a primycin in vitro toxikológiai vizsgálatát humán szövetmodellen, melynek első 

lépéseként toxikológiai vizsgálatokra alkalmas modellt fejlesztettünk. Vizsgálatunk során olyan 
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háromdimenziós májkarcinóma sejtmodellt alkalmaztunk, mely gyorsan és könnyen elkészíthető, és 

jobban modellezi a humán szöveti környezetet, mint a gyakorlatban alkalmazott kétdimenziós 

modellek. A kapott eredményeket primer humán hepatocita sejtet tartalmazó modellel 

összehasonlítva nem kaptunk szignifikánsan eltérő eredményeket, mely alátámasztja az általunk 

összeállított modell alkalmazhatóságát in vitro toxikológiai és hatástani vizsgálatokban. 

Feiszt és munkatársai munkája alapján 180 klinikai izolátum esetében a primycin 

hatékonyabb Gram-pozitív baktériumok ellen, mint a vankomicin, gentamicin, eritromicin, 

ofloxacin, oxitetraciklin, tobramicin és neomicin. Az MRSA izolátumok esetében a primycin 0,06 

µg/ml MIC értékeket mutatott, gátolva a mupirocin-rezisztens izolátumot is [11]. Az in vitro 

toxikológiai vizsgálat során megállapítottuk, hogy a primycin 0,1 és 1,0 µg/ml koncentrációkban 

nem toxikus. Ebben a koncentráció tartományban a primycin hatékony a legtöbb Gram-pozitív 

baktériummal szemben, beleértve a multirezisztens törzseket is. A fenti eredmények tükrében a 

primycin tartalmú készítmény fejlesztés megalapozottnak tűnik. 

A szubtoxikus primycinnel kezelt humán 3D májkarcinóma sejtmodellnél átfogó vizsgálatot 

végeztünk microarray és qPCR vizsgáló módszerekkel. A primycin nem toxikus koncentrációkban 

eltéréseket okoz az inflammatórikus citokinek és kemokinek, valamint a lipid metabolizmust 

szabályozó gének expressziójában. A primycin lipid metabolizmussal kapcsolatos hatásának 

további bizonyítéka, hogy a primycinnel kezelt 3D májmodellben lecsökkenti mind a celluláris, 

mind a membránban lévő lipidek mennyiségét. A lipid metabolizmussal összefüggésben 

megvizsgáltuk a primycin PPAR géncsalád expressziójával és aktivitásával kapcsolatos hatását, 

melynek során vizsgáltuk nemcsak a PPAR-α és PPAR-γ, hanem azok target génjeit is. A 

vizsgálatokból kiderült, hogy a primycin a CYP3A4 gén expresszióját szignifikánsan csökkenti. A 

CYP3A4 számos másik hatóanyag metabolizmusában játszik fontos szerepet, így a készítmény 

fejlesztés szempontjából további vizsgálatok elvégzése szükséges a primycin gyógyszerinterakciók 

kapcsán. A fenti eredmények előzetes információk a primycin hatásának tekintetében. A primycin 

lipid anyagcsere moduláló hatása egyértelmű, azonban további vizsgálatok szükségesek a primycin 

humán szöveten vizsgált komplex hatásának átfogó megismeréséhez. 
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9. Summary 

 

Resistance to antimicrobials is a major health care issue that attracts worldwide attention. 

The emergence and fast spreading of multiresistant bacterial strains initiated numerous studies into 

the discovery of more effective antibacterial agents. Also, re-evaluation of previously known 

compounds has also begun. The broad and high efficiency of primycin against multiresistant Gram-

positive bacteria can make this antibiotic particularly valuable in the clinical practice. The 

uncertainties surrounding the taxonomic status of the strain that produces the antibiotic, the lack of 

knowledge concerning the antimicrobial mechanism of action and discrepancies detected in its in 

vitro toxicology and efficacy studies, further investigation of primycin using modern scientific 

methods has become necessary.  

In the present work, the antimicrobial effect of primycin was evaluated. It has been verified 

that primycin has no effect on Gram-negative strains. The antifungal activity of primycin has also 

been tested against many yeast and filamentous fungi using modern, standardized microbiological 

methods. Antibacterial effects studies have shown that S. azurea, which showned high tolerance to 

primycin, can produce antibiotic. The produced antibiotic was identified by HPLC and HPLC/ESI-

MS as primycin components. In the producer strain a large amount of the non-analyzed 

deguanidino-amino primycin A1 component was identified. This is the end product of the 

marginolactones biosynthesis and is formed by the catalysis of the amidino hydrolase enzyme from 

the primycin A1 component with the guanidino moiety. It is assumed that the amino molecule of 

primycin A1 is more biologically active than the primycin A1 containing guanidine. For example, 

as in the case of desertomycin.  

Because of the taxonomic uncertainties of the industrial strain, the systematic identification 

of the strain was verified by molecular biological methods. The primycin producing industrial 

strains were S. azurea species described by Runmao et al [11]. Analysis of the genom sequencing 

data identified the PKS domains in the primycin producing industrial strain. Comparison of the 

above genes with the S. azurea strains of the type collection, differences were found.  

In order to initiate drug development, we have performed the in vitro toxicity testing of 

primycin in a human liver tissue model. In our study a three-dimensional (3D) liver cell model was 

set up using a hepatocarcinoma cell line, HepG2 and human fibroblasts. Such model can be easily 

constructed and it models the human liver tissue environment much more closely than the two-

dimensional (2D) monolayer cell culture models that are used in current practice. The results 

obtained using the 3D liver model were not significantly different from those of primary human 

hepatocyte models. 
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In the in vitro toxicology study primycin was found non-toxic at concentrations of 0.1 and 

1.0 μg/ml. In this concentration range, primycin is effective against most Gram-positive bacteria, 

including multi-resistant strains opening the possibility for more diverse drug development. 

However, a comprehensive study of subtoxic concentrations of primycin using microarray and 

qPCR assays revealed that primycin causes deregulation of inflammatory cytokine and chemokine 

expression as well as in genes regulating lipid metabolism. Lipid staining of the 3D liver model 

after primycin treatment has also shown dramatic reduction of both cellular and membrane lipids. 

Further studies involving the lipid production regulator PPAR gene family have shown that both 

expression and activity of PPAR-α and PPAR-γ and also their target genes changed upon primycin 

treatment. Additional studies highlighted that primycin significantly reduces the expression of the 

CYP3A4 gene. As the enzyme CYP3A4 plays an important role in the metabolism of a number of 

other active substances, additional drug interaction studies are required if further drug development 

is considered. 

The above results are preliminary information on the effect of primycin. Although the lipid 

metabolism modulating effect of primycin is demonstrated, further studies are needed to understand 

the complex effect of primycin on human tissues. 
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1.számú melléklet 

 

Antibakteriál hatás vizsgálatoknál használt baktérium törzsek: 

Bacillus cereus var. mycoides SZMC 0042, Micrococcus luteus SZMC 0197, Streptococcus 

pyogenes SZMC 0119, Bacillus megaterium SZMC 0205, Staphylococcus aureus UPMC 

270, Bacillus subtilis ATCC 6633, Enterococcus hirae ATCC 8043, Serratia marcescens 

SZMC 0049, Pseudomonas aeruginosa UPMC 001, Escherichia coli UPMC 106, Proteus 

vulgaris UPMC 271 

 

Rendszertani azonosításhoz felhasznált baktérium törzsek: 

Micromonospora rosaria DSM 803, Streptomyces ambofaciens DSM 40053, Nocardia 

brevicatena DSM 43024, Micromonospora chalcea DSM 43026, Actinoplanes brasiliensis 

DSM 43805, Dactylosporangium roseum DSM 43916, Saccharomonospora viridis DSM 

43017, Saccharomonospora caesia DSM 43044, Saccharomonospora caesia DSM 43068, 

Saccharomonospora caesia DSM 43680, Saccharomonospora glauca DSM 43769, 

Saccharomonospora cyanea DSM 44106, Saccharomonospora xinjiangensis DSM 44391, 

Saccharomonospora azurea DSM 44631, Saccharomonospora halophila DSM 44411, 

Saccharomonospora saliphyla DSM 45087, Saccharomonospora paurometabolica DSM 

44619, Micromonospora purpureochromogenes DSM 43814 

 

Biológiai értékméréshez alkalmazott baktérium: Bacillus subtilis ATCC 6633 

 

Szegedi Mikrobiológiai Tanszéken fenntartott, klinikai mintákból izolált fonalasgomba 

törzsek: 

Aspergillus tamarii 2342/05,  Aspergillus flavus 1724/05, Aspergillus flavus 136/06, 

Aspergillus flavus 1846/05, Aspergillus flavus 1833/05,  Aspergillus fumigatus 79/06, 

Aspergillus fumigatus 1752/06, Aspergillus niger 832/06, Aspergillus niger 1697/06 

 

Antifungális hatás vizsgálatában használt élesztő gombatörzsek: 

Candida albicans ATCC 44829, Candida albicans ATCC 44831, Candida glabrata CBS 

138, Candida guilliermondii CBS 566, Candida inconspicua CBS 180, Candida lipolytica 

CBS 6124, Candida lusitaniae CBS 6936, Candida norvegica CBS 4239, Candida 

parapsilosis CBS 604, Candida pulcherrima CBS 5833, Candida tropicalis CBS 94, 

Candida zeylanoides CBS 619, Candida krusei CBS 573, Candida albicans ATCC 10231, 

Candida dubliniensis CBS 7987, Candida albicans CBS 8837 
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Debreceni Mikrobiológiai Tanszéken fenntartott klinikai izolátumok: 

Candida albicans 1     Candida albicans D069 

Candida albicans 2     Candida albicans D070 

Candida albicans 3     Candida albicans D072 

Candida albicans 4     Candida albicans D076 

Candida albicans 5     Candida albicans D077 

Candida albicans 6     Candida albicans D078 

Candida albicans 7     Candida albicans D079 

Candida albicans 8     Candida albicans D085 

Candida albicans 9     Candida albicans D086 

Candida albicans 10     Candida albicans D087 

Candida albicans 11     Candida albicans D088 

Candida albicans 12     Candida albicans D089 

Candida albicans 13     Candida albicans D092 

Candida albicans 14     Candida albicans D093 

Candida albicans 15     Candida albicans D095 

Candida albicans 16     Candida albicans D096 

Candida albicans B     Candida albicans D097 

Candida albicans C     Candida albicans D098 

Candida albicans E     Candida albicans D099 

Candida albicans F     Candida albicans D100 

Candida albicans D002    Candida albicans D101 

Candida albicans D008    Candida albicans D102 

Candida albicans D009    Candida albicans D103 

Candida albicans D013    Candida albicans D104 

Candida albicans D017    Candida albicans D105 

Candida albicans D018    Candida albicans D106 

Candida albicans D021    Candida albicans D107 

Candida albicans D023    Candida albicans D109 

Candida albicans D031    Candida albicans D110 

Candida albicans D033    Candida albicans D111 

Candida albicans D042    Candida albicans D112 

Candida albicans D043    Candida albicans D113 

Candida albicans D044    Candida albicans D114 

Candida albicans D052    Candida albicans D115 
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Candida albicans D054    Candida albicans D116 

Candida albicans D057    Candida albicans D117 

Candida albicans D058    Candida albicans D119 

 

 


