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Rövidítések jegyzéke     

ADP  adenozin difoszfát  

APS  ammónium perszulfát  

ATP  adenozin trifoszfát 

BSA  bovine serum albumin 

CAMP  collection of anti-microbial peptides 

CFU  telepképző egység 

DMSO  dimetil szulfoxid 

DTT  dithiothreitol 

EDTA  etiléndiamin tetraecetsav 

EF-2  elongációs faktor 2 

ELISA  enzyme-linked immunosorbent assay 

ESI  electrospray ionizáció 

FBS  fetal bovine serum 

FID  lángionizációs detektor 

GC  gázkromatográfia 

IL  interleukin 

IT  ion csapda 

LIF  lézer indukált fluorescencia 

LOS  lipooligoszacharid 

LBP  lipopoliszacharid kötő fehérje 

LPS  lipopoliszacharid 

MALDI  matrix-assisted laser desorption/ionization 

MBC  minimális baktericid koncentárció 

MRM  multi reaction monitoring 
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MS  tömegspektrométer 

NAD  nikotinamid adenin dinukleotid 

NIST  National Institute of Standards and Technology 

OD  optikai denzitás 

OMP  külső membránfehérje 

PAGE  poliakrilamid gélelektroforézis 

PBS  phosphate buffered saline 

PDMA  poli(dimethilmetacrilat) 

RSD  relatív szórás 

RPMI  Roswell Park Memorial Institute 

SDS  nátrium dodecil szulfát 

SRM  selected reaction monitoring 

T3SS  hármas típusú szekréció 

TEMED  tetrametiletiléndiamin 

TLR4  toll-like receptor 4   

TNF  tumor nekrózis faktor 

TOF  repülési idő 
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1. Bevezető      

1.1. Általános bevezető 

A Pseudomonas genus több mint 200 fajt foglal magába, melyek többsége a talajban és 

vizekben élő szaprofita. Gram-negatív, spórát nem képző, poláris csillóval rendelkező pálcák. 

Valódi tokjuk nincs. Ubikviter szaprofita jellegükből kifolyólag növekedésükhöz nem 

igényelnek különleges feltételeket, egyszerű táptalajon is jól szaporodnak. Nem fermentáló, 

obligát aerob baktériumok, metabolizmusuk során az energiát oxidatív úton nyerik. 

A számos Pseudomonas species közül a legtöbbet kutatott és orvosi szempontból is 

legjelentősebb a P. aeruginosa. Tápanyagokkal szemben mutatott igénytelensége teszi 

lehetővé változatos felületeken való megtapadását, mint például csaptelepeken, kanülök falán. 

Széles hőmérsékleti tartományban túlélni és szaporodni képes baktérium. Nagy mennyiségben 

képes exopoliszacharid termelésére, amely segíti az adhéziót és nagy mértékben nehezíti a 

baktérium elleni védekezést a szervezetben [Costerton et al. 1999; Mah et al. 2001]. A 

baktérium által a felszínére kiválasztott poliszacharidot alginátnak nevezik, amelynek 

felépítésében β 1-4 mannuronsav és L-guluroniksav vesz részt. Az alginátot termelő törzseket 

mukoid törzseknek nevezik, melyek számos kutatás tárgyát képezik. Ezek a törzsek nagyobb 

mértékben képesek az adhézióra, mint a nem mukoid törzsek. Az adhézió befolyásolására 

irányuló kutatások bebizonyították, hogy a mukoid törzsek adheráló képessége csökkenthető 

szénhidrátok hozzáadásával, míg a nem mukoid törzsek adhéziója nem változott, sőt mannóz 

hozzáadása kis mértékben növelte az adhéziós képességüket [Marcus et al. 1989]. Korábbi 

kísérletek bizonyították azt is, hogy az exopoliszaharidot termelő törzsek adhéziója gátolható 

az ellene termeltetett antitestekkel is [Ramphal et al. 1987]. Az alginát megnehezíti, hogy a 

szervezet védekező mechanizmusa a baktériumhoz férjen. A megbetegedések kezelésekor is 

nehézséget okoz, hogy az exopoliszacharid miatt az antibiotikumok nem jutnak be a 

baktériumba, így nem tudják kifejteni hatásukat. Csak lényegesen nagyobb dózisban adva 

képesek elérni a kívánt hatást. Ez az egyik tényező, ami a P. aeruginosa magas antibiotikum 

rezisztenciájához vezet. Ez a probléma azért sem elhanyagolható, mivel a Staphylococcus 

aureus mellett ez a faj a leggyakoribb nozokomiális kórokozó, más szóval kórházi 

fertőzéseket okozó baktérium. A baktérium tenyésztése nem okoz nehézségeket, egyszerű 

táptalajon is jól szaporodik. A telepek édes, hársfa illatúak, a színük zöldes a vízoldékony 
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pyoverdin, vagy kékes a pyocianin esetleg vöröses a pyorubin pigmentek termelése 

következtében. Véres agaron jellemzően erős béta-hemolízist okoz. 

Ami a P. aeruginosa patogenitását illeti, elsősorban az immunológiailag károsodott 

szervezetben okoz megbetegedést. Egyes virulencia faktorok az invazív készséget növelik, 

mások valódi toxinként hatnak és vannak, amelyek a szervezet védekező mechanizmusainak 

hatásosságát csökkentik. A P. aeruginosa egy poláris csillóval rendelkezik és számos pílussal, 

melyek a baktérium adhéziós képességét növelik [Chi et al. 1991]. Mindkét sejtalkotó 

szintézisében fontos szerepet játszik az rpoN gén, melynek csökkent működése az adhéziós és 

a mozgás képesség csökkenését okozza [Carnoy et al. 1994; Hendrickson et al. 2001]. 

A P. aeruginosa virulencia faktorai közül jelentős a diftéria toxinnal azonos 

hatásmechanizmusú, azonban molekulaszerkezetben eltérő A toxin. A toxin hatását az EF-2 

elongációs faktorra fejti ki, oly módon, hogy a NAD koenzimről ADP-ribozil csoportot visz 

át, ezzel működésképtelenné téve az enzimet, és így a fehérjeelongációt. Az A toxinon kívül 

még exoenzim S, különböző proteázok, elasztázok, hemolizinek és a foszfolipáz C játszanak 

szerepet a patomechanizmusban [Ben Haj et al. 2011]. Továbbá állatkísérletekben 

bizonyították, hogy a virulencia és a csillómozgás közt szoros kapcsolat áll fenn. Nem szabad 

megfeledkezni arról sem, hogy Gram-negatív jellegéből kifolyólag endotoxinnal is 

rendelkezik, mely szepszis alkalmával nagy mennyiségben szabadul fel és fejti ki biológiai 

hatását. 

Az egyes virulencia faktorok szerepet játszanak a klinikai tünetek kialakulásában: így 

a proteázok a szaruhártyafekély keletkezésében, a proteázok és exotoxinok együttesen az 

égési sérülésekben, az alginát a krónikus pneuomoniában. A baktérium exopoliszacharidjai a 

gazdaszervezeti nyálkahártyák, katéterek és kanülök felszínén, valamint a környezeti 

rezervoárokban történő kolonizációját segítik elő [Matthew et al. 2010]. A termelt 

pigmenteknek egyes szerzők sziderofor jelleget tulajdonítanak [Cox et al. 1985]. A P. 

aeruginosa invazív baktérium, képes bejutni az eukaryota sejtekbe. A sejtbe jutást 

befolyásolja például az eukaryota sejtek előkezelése kelátképző vegyszerekkel, amelynek 

hatására fokozódik a baktériumok sejtinváziója [Fleiszig et al. 1997]. A baktériumok a 

sejtekbe való bejutáskor az úgynevezett „tight junction” jelenlétében akadályba ütköznek, 

melyeken a P. aeruginosa nem képes átjutni [Plotkowski et al. 1999]. A legmegfelelőbb 

bizonyíték erre az A549-es tüdő karcinóma sejtvonalakon végzett kísérletek, amelyek 

igazolták, hogy a baktériumok inváziója fokozottabb  volt az egyrétegű sejttenyészeten a 
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három dimenziós tenyészethez képest. Ezek az eredmények alátámasztották az előzőleg 

leírtakat, megállapításra került ugyanis, hogy a három dimenziós sejttenyészet sokkal több 

tight junction sejtkapcsolatot tartalmazott, mint az egyrétegű [Carterson  et al. 2005]. Ez a 

sejteket összetartó struktúra a sejt oldalán övszerűen körbefutó szerkezet, mely segítségével a 

szomszédos sejtek szorosan kapcsolódnak össze, oly annyira, hogy lehetetlenné válik a sejtek 

közötti résen keresztüli szabad anyagáramlás.  

A P. aeruginosa baktériummal szembeni orvosi fellépést csak nehezíti a törzsek magas 

fokú antibiotikum rezisztenciája. Ez nagyrészt a külső membrán alacsony áteresztő 

képességének [Hancock 1997], a β-laktamázok termelésének [Katarzyna 2008] és az efflux 

pumpa mechanizmusnak köszönhető, mely által a baktérium képes a membránján már átjutott 

szereket kipumpálni a külvilágba [Poole 2001; Schweizer 2003; Alvarez-Ortega et al. 2011; 

Kataoka et al. 2013]. 
 

1.2. A Gram-negatív sejtfal  

A bakteriális sejtfal a sejt mechanikai védelmére, alakjának a belső ozmotikus 

nyomással szembeni fenntartására, a káros anyagok távoltartására, a táplálékfelvétel és 

szekréció biztosítására, általánosságban a környezettel való kapcsolat fenntartására szolgál. A 

sejtfal egyik fő alkotó eleme a peptidoglikán, amely N-acetil glukozaminból és N-acetil-

muraminsavból álló lánc, melyet a muraminsavhoz kötött tetrapeptidek között kialakuló kötés 

kapcsol össze egy háromdimenziós térhálós rendszerré. A keresztkötések sűrűsége határozza 

meg a szerkezet erősségét, ami a Gram-pozitív baktériumoknál nagyobb, mint a Gram-

negatívoknál és ez az általában nagyobb belső ozmotikus nyomást egyensúlyozza. A P. 

aeruginosa a Gram-negatív baktériumok közé tartozik, melyeknek a sejtfal felépítése 

összetettebb, mint a Gram-pozitívaké. A Gram-negatív baktérium sejtek esetében a 

citoplazmamembrántól kifelé haladva a periplazmatikus réteget találjuk, amely magába 

foglalja a Gram-pozitívaktól eltérően jóval kevesebb rétegszámú peptidoglikánt.  A 

periplazmatikus réteg nagyon fontos a Gram-negatív baktériumok számára, oldott fehérjék, 

antibiotikum degradáló enzimek, szállító molekulák és még sok, a baktérium ellenálló 

képességét fokozó enzim és fehérje található itt.  
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1. ábra A Gram-negatív baktériumok sejtfalának felépítése [8] 

A Gram-negatív baktériumok sejtfalának legkülső rétegét a külső membrán alkotja, 

mely több komponensből épül fel. Lipoprotein kettős réteg, aminek a külvilág felőli 

felszínébe az endotoxikus lipopoliszacharidák (LPS), illetve egyes baktériumoknál 

lipooligoszacharidok (LOS) vannak beépülve (1. ábra). Ezeknek a molekuláknak a legbelső, a 

külső membránba nyomuló eleme a lipid A,  mely az endotoxin molekula toxikus alkotó része, 

egy speciális foszfolipid, mely majd minden Gram-negatív baktérium esetében nagyon 

hasonló. Belülről kifelé haladva a lipopoliszacharid molekula következő része az R mag, 

amelynek elkülöníthető belső és külső része van. Mindkettő nagy fokban konzervált, 

cukormolekulák alkotják. A régió az R jelzőt onnan kapta, hogy azok a mutáns törzsek, 

melyek a lipopoliszacharid ettől disztálisan elhelyezkedő részeit nem szintetizálják, rögös 

telepmorfológiával rendelkeznek. Ezeknek a baktériumoknak pathogén képessége erősen 

csökkent. Az R magot követő endotoxin komponens az O specifikus oldallánc. Ez adja a 

Gram-negatív baktériumok fő felszíni antigénjét, az O-antigént. Felépítésében 

cukormolekulák játszanak szerepet, melyeknek a fajtája, mennyisége és kapcsolódási 



 

7 

 

sorrendje nagy változatosságot mutat, így alakítva ki a számos és különböző szerotípust. Ez a 

három fő komponens alkotja az endotoxikus lipopoliszacharid molekulát, az LPS-t.  A 

baktérium legkülső rétegét képező poliszaharidok hidrofil tulajdonságot kölcsönöznek a 

baktériumoknak, szemben az imént leírt R-mutánsokkal, melyeknél a külső cukormolekulák 

hiánya inkább hidrofób jelleget biztosít. Egyes Gram-negatív baktériumok O-oldallánca 

sokkal rövidebb, vagy egyáltalán nincs, ezek a lipooligoszacharidok [Yamasaki et al. 1994]. 

A kórokozók LPS-ének nagy változatossága a fertőzések esetében nagyban megnehezíti a 

gazdaszervezet védekezését.  Gram-negatív baktériumok ellen irányuló antimikrobás 

kezelések során is akadályt okoz a külső membrán. A külső hidrofil része a hidrofób 

molekulákat zárja ki, a belső hidrofób pedig a hidrofilokat. Támadáspontot nyújthat viszont 

az, hogy az LPS alkotóinak kapcsolódását kétértékű kationok segítik, melyek megkötése a 

szerkezet gyengülését okozza. Ahogy a külső membrán megakadályozza a baktérium számára 

káros molekulák bejutását, úgy nehezíti meg a tápanyagok felvételét is. Ugyanakkor a külső 

membránban számos porin fehérje található, melyek „csatornát” képeznek a membránon át, 

lehetővé téve anyagok transzportálását a baktériumsejtbe és onnan kifelé. A csatorna 

fehérjéken kívül még sok más fehérjét tartalmaz a külső membrán, melyeket összefoglaló 

néven külső membrán fehérjék (OMP) néven említenek. A külső membrán legnagyobb 

mennyiségben előforduló fehérjéje a Braun-féle lipoprotein, mely kovalensen kapcsolódik a 

külső membránhoz és a peptidoglikánhoz, ezzel is erősítve a sejtfalat [Braun et al. 1969]. A 

külső membrán fehérjék azonban sok esetben nem állandóan vannak jelen, hanem bizonyos 

gazdaszervezeti vagy környezeti behatásra szintetizálódnak. Genetikai információjuk sokszor 

extrakromoszómális eredetű.  

 

1.3. A külső membrán fehérjék (OMP)  

1.3.1. Szerepük 

A külső membrán fehérjék fontos szerepet töltenek be a baktériumban. Nagy részük 

erősen konzerválódott és a legkülönbözőbb baktériumok esetében is fellelhetőek. Sokféle 

funkciós fehérje található köztük, amelyek közé tartoznak a porin fehérjék is, amik fontos 

szerepet játszanak az anyagcserében. Találunk köztük méret alapján szelektáló és szubsztrát 

specifikus csatornákat is. Egyes porin fehérjék szerepet játszanak az efflux rendszerben [Lin 

et al. 2002], mely révén a baktérium képes a számára káros anyagok eltávolítására és fontosak 
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az antibiotikumok elleni rezisztencia kialakulásában is, esetleges mutáns változatuk 

megjelenésével rezisztensé válhat a baktérium olyan antibakteriális szerekre, amelyekre eddig 

érzékeny volt. Számos külső membrán fehérje a membrán integritásában játszik szerepet, de a 

külső membrán és az alatta elhelyezkedő peptidoglikán réteg közt is képesek kapcsolatot 

teremteni. A gazdaszervezet védekező mechanizmusait semlegesítő fehérjéket és enzimeket is 

találunk köztük, továbbá olyanokat is, amelyek képesek a baktériumok számára is oly fontos 

vas megkötésére a gazdaszervezetben. Ezen fehérjékkel szemben antitest termelést mutattak 

ki, amelyek fontos szerepet játszanak a gazdaszervezet védekező mechanizmusában [Griffiths 

et al. 1985; Todhunter et al. 1991; Ferreiros et al. 1994; Worst et al. 1996]. 

A gazdaszervezet által termelt antimikrobiális peptidek elleni védekezésben is fontos 

szerepet játszanak a külső membrán fehérjék, közülük is a proteáz aktivitással rendelkezők, 

melyek képesek hasítani a gazdaszervezetet védő peptideket [Stumpe et el. 1998].  

 

1.3.2. A flagellin és a főbb külső membrán fehérjék jellemzése  

1.3.2.1. Flagellin fehérje 

A P. aeruginosa egy poláris csillóval rendelkezik, amely erősen konzerválódott 

struktúra. A csilló lehetővé teszi a baktérium mozgását, ellene termeltetett antitest a baktérium 

mozgásának megszűnését eredményezi [Landsperger et al. 1994]. A csillót flagellin fehérjék 

építik fel, melyeknek A és B típusát különböztetik meg. Az A típusra jellemző a 

heterogenitás, mérete 45-52 kDa közötti, míg a B típusú flagellin homogénebb felépítésű, 

mérete pedig 53 kDa [Feldman et al. 1998]. Szintetizálásában több mint 50 gén vesz részt. 

Jelentőségét több kutatási eredmény is kiemeli. A csilló jelentős szerepet játszik többféle 

baktérium virulenciájában [Mobley et al. 1996], köztük a P. aeruginosa esetében is, ezt 

bizonyítja a csilló nélküli mutánsok virulenciájának csökkenése [Montie et al. 1982; Arora et 

al. 2005], továbbá a csilló elleni antitestek hatékonysága a védekezésben [Holder et al. 1982]. 

Jelentőségét bizonyítja az is, hogy már emberi betegségek gyógyításában alkalmazható csilló 

elleni vakcinával is kísérletek folynak [Döring et al. 2007]. 
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1.3.2.2. OprF fehérje 

A porinok közé tartozó OprF (37,8 kDa) egy strukturális porin fehérje, mely részt vesz 

kisméretű anyagok transzportjában a külső membránon keresztül [Döring et al. 2007]. Porin 

fehérjéről lévén szó befolyásolja a membrán permeábilitását, hiányában a membrán áteresztő 

képessége lecsökken, ezáltal összefüggésbe hozható antibiotikum rezisztencia kialakulásával 

is [Nicas et al. 1983]. 

Kutatások bizonyították, hogy az OprF porin nélküli mutánsokban a membrán 

antibiotikumokkal szembeni permeábilitása lecsökent mint ahogy azt az 1. táblázat adataiban 

is láthatjuk [Woodruff et al. 1988]. 

 

1. táblázat A táblázat az OprF porin fehérje jelenléte és egyes antibiotikumok minimális 

inhibítor koncentrációja (µg/mL) közötti összefüggést mutatja [Woodruff et al. 1988]. 

 

Antibiotikum OprF-et 

szintetizáló P. 

aeruginosa 

OprF-et nem 

szintetizáló P. 

aeruginosa 

Cefpirome 1.0 3.0 

Cefotaxime 4.0 12.7 

Cefepime 0.8 2 

Aztreonam 1.4 2.4 

Carbenicillin 16 28 

Ceftazidime 1.0 1.6 

Piperacillin 1.7 2.3 

Cefpiramide 2.0 2.5 

Cefsulodin 1.6 2.0 

. 

 

 

Fontos szerepet játszik a sejt alakjának fenntartásában, és szükséges az alacsony 

ozmolalitású környezetben való túléléshez [Piddock et al. 1992]. Az OprF C terminálisának 

épsége fontos a baktérium peptidoglikánjának megfelelő összeépüléséhez. Szerkezete 3 fő 

részből áll: N terminális (membrán horgonyként is funkcionál) az 1-160 aminosavig 8 
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antiparalell béta lemezzel, következő része a 161-209 aminosavig a hurok és hinge régió, poli-

prolin-alanin ismétlődő egységekkel és kettős diszulfid kötéssekkel. Végül a C terminális rész 

210-326 aminosavig, mely egy erősen konzerválódott rész, és kapcsolódik a peptidoglikánhoz 

[Rawling et al. 1998]. Szerepet játszik a biofilm képzésben [Yoon et al. 2002] és valószínűleg 

az ezzel is kapcsolatban lévő gazdasejteken való megtapadásban [Azghani et al. 2002]. A P. 

aeruginosa sejteken való megtapadása gátolható tisztított OprF tenyészethez adásával, mivel a 

kísérleti rendszerben már meglévő tisztított fehérje lefoglalja a baktériumok külső membrán 

fehérjéi elől a kötődési helyeket. A lekötődés szintén gátolható OprF elleni antitestekkel 

[Azghani et al. 2002]. A sejteken való megtapadásban játszott szerepe miatt fontos a 

baktérium virulenciájában is. OprF-et nem termelő mutáns törzsek invazivitása kisebb, mint a 

fehérjét szintetizálni képes baktériumoké. Szerepe van az OprF fehérjének a T3SS (hármas 

típusú szekréció) rendszer működésében is [Fito-Boncompte et al. 2011], mely rendszert 

valószínűsíthetően az emberi szervezetben való túléléshez való alkalmazkodás eredményezett. 

Ez a szekréciós rendszer fehérjéket közvetít a citoszólból, melyek segítségével növelni képes 

a gazdaszervezetben való túlélést, ilyen szekretálódó fehérjék például az ExoS és az ExoT. Az 

OprF fehérje további hatása, hogy hiányában lecsökken a baktérium pyocyanin, exotoxin A, 

lecitin PA-1L és elasztáz termelése is [Hauser 2009]. Az imént felsoroltak hiányában pedig a 

baktérium fertőző képessége csökken. 

 

1.3.2.3. OstA fehérje 

A szerves oldószerek elleni védekezés fontos szerepet játszik a baktérium 

életképességének megőrzésében. A szerves oldószerek ellen rezisztens törzseknek vélhetően 

módjukban áll az oldószer miatt károsodott membrán részek helyreállítására, ugyanis ezeknél 

a törzseknél megfigyelhető a foszfolipid bioszintézis fokozódása.  A rezisztencia 

kialakulásában fontos szerepet játszanak az ABC transzport, az efflux mechanizmus és a 

piruvát dehidrogenáz aktivitása [Kwang et al. 1998].  Az előbbi részben leírt OprF porin 

fehérje hiánya is szerepet játszik a baktériumok szerves oldószer elleni rezisztenciájában, 

megfigyelték ugyanis a porin fehérje hiányát a toluol rezisztens törzsek esetén, így 

valószínűsíthető, hogy az OprF fehérje bejutási utat biztosít az oldószer számára, így 

hiányában a baktérium képes túlélni a toluol károsító hatását [Li et al. 1995].  

A baktériumok ilyen irányú rezisztenciája problémát okozhat az egészségügyi 

intézményekben, ahol bizonyos eszközök - bronchoszkópok, gastroszkópok stb. - 



 

11 

 

sterilizálására szerves anyagokat, mint például ortho-phthalaldehidet használnak. Sajnos 

egyes baktériumok így képesek túlélni az antibakteriális beavatkozást és súlyos kórházi 

fertőzések kórokozóinak – Mycobacterium tubeberculosis, Helicobacter pylori stb.- az 

átvitelét teszik lehetővé [Chiu et al. 2007]. A fehérje (104,5 kDa) rezisztenciában játszott 

szerepét emeli ki, hogy a termeléséért felelős gének eltávolítását követően a baktériumokba 

könnyebben jut be a szerves oldószer és az érzékenységük nagymértékben megnő a szerre. 

Továbbá megfigyelték a termelésért felelős gének expressziójának növekedését szerves 

oldószer tenyészethez adását követően [Hung-Chuan et al. 2009]. 

 

1.3.2.4. Opr86 fehérje 

Az Opr86 fehérje (88,3 kDa) az Omp85 fehérje család tagja. Az Omp85 család tagjai 

nagy mértékben konzerválódtak a Gram-negatív baktériumokban, számos baktériumfajban 

megtalálhatjuk: Haemophilus influenzae  D15, Pasteurella multocida Oma87, Treponema 

pallidum Tp92, Neisseria meningitidis  Omp85, Escherichia coli YaeT. 

Fontos szerepet játszik a baktérium életképességének megőrzésében és a külső 

membrán elemeinek az összeépülésében. Jelentőségét kiemelik azok a kísérletek, melyekben 

az Opr86 fehérjét nem tartalmazó törzsek antibiotikum érzékenységét vizsgálták és 

megállapították annak növekedését, vélhetően a membrán nem megfelelő összeépüléséből 

következő permeábilitás növekedése miatt. Hiánya gyönygyfűzér szerű morfológiát kölcsönöz 

a baktériumnak, továbbá vezikulák felszabadulását idézi elő a sejtből. Ellene termeltetett 

antitest meggátolja a megfelelő biofilm kialakulását, ezzel bizonyítva a biofilm képzésben 

való jelentőségét is.  [Tashiro et al. 2008] 

 

1.3.2.5. Lipid A deaciláz 

A fehérjét (18,3 kDa) először egy Salmonella typhimurium törzsből azonosították 

[Geurtsen et al. 2005]. Előfordulása nem ritka a Gram-negatív baktériumok közt. A fehérje a 

külső membránban, a membránt mindkét irányban átérve helyezkedik el. Funkciója 

betöltésében három fontos régió játszik szerepet, a katalitikus, a szubsztrát kötő és az 

oxyanion lyuk [Rutten et al. 2006]. A kódolásáért a pagL gén a felelős. A fehérje a 3-as 

pozíciójú 3-OH C10 zsírsav eltávolítását végzi az lipid A-ból (2. ábra). Az enzim funkciója 
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ugyan ismert, de ennek a hasításnak a baktérium életében betöltött szerepéről még nincs 

meggyőző eredmény. Ismert  azonban egy gén, a pagP, melynek terméke a lipid A acilezését 

végzi. Ez az acilálás oly mértékben változtatja meg a külső membránt, hogy védettséget okoz 

a gerincesek kationos antimikrobiális peptideivel (CAMP) szemben azáltal, hogy lecsökkenti 

a membrán permeábilitását [Guo et al. 1998]. A PagL fehérjének ezzel ellentétes funkciója 

ellentétes folyamatot idézheti elő.  A deacilált lipid A struktúrát a P. aeruginosa törzs 

esetében főleg cisztás fibrózisos esetekben azonosították. A kutatási eredmények azt is 

bebizonyították, hogy az enzim működése főleg magasabb hőmérsékleten mutatható ki [Ernst 

et al. 2006]. 

 

 

 

2. ábra Az ábrán a lipid A struktúra bioszintézise látható, továbbá a D pontban a lipid A deaciláz 

hasítása [Ernst et al. 2006]. 
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1.3.2.6. OprD fehérje 

Az OprD fehérje (48,3 kDa) egy porin fehérje, mely a D porinok közé tartozik. A D 

porinok közt megkülönböztetünk D1 és D2 vagy más néven OprD fehérjéket. A D1 porin a 

glükóz transzportban játszik fontos szerepet [Robert et al. 1980; Büscher et al. 1987; Trias et 

al. 1988]. Az OprD szerepet játszik bázikus aminosavak transzportjában, továbbá hiányának 

jelentős szerepe van az imipenem antibiotikum elleni rezisztenciában is. Kísérletek 

bizonyítják, hogy az antibiotikum a D2 porint használja a baktérium sejtbe való bejutáshoz. A 

csatorna fehérje csökkent expressziója vagy hiánya a baktériumot ellenállóvá képes tenni az 

imipenemmel szemben [Trias et al. 1989; Trias et al. 1990; Yoneyama et al. 1993; Köhler et 

al. 1999; Hyunjoo et al. 2001]. A D2 fehérje túltermelése ebből kifolyólag a baktérium 

érzékenységét nagymértékben növeli [Huang et al. 1993]. Ez a csatorna fehérje bázikus 

aminosavak transzportjában is részt vesz, mely aminosavak, mint például a lizin, az arginin 

vagy a hisztidin képesek kompetitív módon gátolni az imipenem D2 porinon való sejtbe 

jutását [Trias et al. 1990]. A fehérje termelésére hatással van a mexEF-oprN efflux operon, 

melynek feladata az antibiotikumok sejtből való eltávolítása. Ha ennek működése fokozódik 

az negatívan hat az OprD fehérje termelődésére, így a két hatás együtt jobban támogatja az 

antibiotikum rezisztenciát, az efflux hatás növekedése mellett egyre kevesebb antibiotikum 

lesz képes a baktériumban maradni [Martina et al. 1999]. 

 

1.3.2.7. Hypotetical protein PA2318 

Hypotetical protein PA2318 fehérje (12,9 kDa) egy Pseudomonas aeruginosa 

baktériumból azonosított fehérje, melynek funkciója eddig ismeretlen [7]. 

 

1.3.2.8. Dihidrolipoamid dehidrogenáz 

 A dihidrolipoamid dehidrogenáz (50,1 kDa) enzim, mely a citoplazma membránban 

helyezkedik el, részt vesz a glicin hasításában. Piridin nucleotid-diszulfid oxidoreduktáz 

enzim családba tartozik. Katalizálja az elektron transzfert a piridin nukleotidok és a diszulfid 

komponensek között. Összehasonlítva az Escherichia coli, az élesztő, a sertés és az ember 

ezen enzimét, azt láthatjuk, hogy főbb doménjaik nagyfokú hasonlóságot mutatnak [Williams 

et al. 1982]. Ez az enzim flavoprotein komponense az alfa-ketoacid-dehidrogenáz, az alfa 
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ketoglutarát dehidrogenáz, és az elágazó láncú alfa-ketoacid-dehidrogenáz komplexnek és a 

glicin hasító rendszernek [Carothers et al. 1989].  

 

Az enzim által végrehajtott reakció: 

E3x[FADH2]+NAD+ <=> E3x[FAD]+NADH+H+ 

E3  = dihydrolipoamid dehydrogenaz  

Pseudomonas aeruginosa-ban felszíni fehérjeként azonosították, mely kötődik egyes 

plazmafehérjékhez, mint a Factor H, Factor H-like protein-1, Factor H-related protein 1, és a 

plazminogén [Hallström et al. 2012]. Kísérletek igazolták az enzim α-galaktozid 

anyagcserében és galaktóz transzportban játszott szerepét azzal, hogy dihydrolipoamid 

dehydrogenaz negatív mutánsok esetén megállapították e funkciók zavarát. Ezenkívül leírták 

a mutáns törzsek esetén a virulencia csökkenését is [Smith et al. 2002]. 
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1.4 Az endotoxin (LPS) szerepe 

Az endotoxin fiziológiás és pathológiás hatása az emberi szervezet esetében sokrétű és 

dózisfüggő. Az endotoxin csak akkor fejti ki hatását, ha elválik a Gram-negatív baktérium 

felszínéről. Ez elsősorban a baktérium elpusztulása esetén történhet meg. Az endotoxin lipid 

és poliszaharid részből áll. A poliszaharidok nagyfokú változatosságot mutatnak, és fontos 

szerepet játszanak az immunrendszer által való felismerésben. A lipid rész, mely az endotoxin 

legbelsőbb része lipid A néven ismert. Ez a konzerválódott rész a felelős a toxikus hatásért, 

továbbá szerepet játszik az antibiotikum rezisztenciában, permeábilitási gátat szabva egyes 

szerek számára.  

Az emlősök szervezetében rendkívül sok Gram-negatív baktérium él, ám mégsem 

okoznak megbetegedést. Kóros esetekben, nagyobb mennyiségben a vérbe kerülő endotoxin a 

szervezetben sokkot idézhet elő. Az endotoxinok főként a makrofágokon keresztül fejtik ki a 

hatásukat.  A baktériumokból származó endotoxikus lipopoliszacharid (LPS) a vérben 

kapcsolódik a lipopoliszacharid kötő fehérjéhez (LBP), majd az LBP-LPS komplex kötődik a 

CD14 és TLR4 receptorokhoz, amely folyamat aktiválja a makrofágokat. Az aktivált 

makrofágok különféle molekulák, elsősorban citokinek (pl. IL-1, IL-6, TNF-α, stb.) 

képződését indukálják [Anta et el. 2012]. Ezek a citokinek keringésbe kerülve az 

immunrendszer aktiválódását okozzák. Kis mennyiségű citokin termelődés előnyös a 

szervezetnek: pl. az ellenanyagtermelődés fokozódik stb. Nagyobb mennyiségű endotoxin 

véráramba való kerülését követően az immunrendszer túlterheltté válhat, mely 

szövetkárosodást, legvégső esetben halált okozhat. Az endotoxin a sejtek halálát is képes 

előidézni a Bax és caspase 3 apoptózis fehérjék expressziójának növelésével [Sharifi et al. 

2010]. Az LPS számos toxikus hatása mellett az egész nyirok- és vérképző rendszer egyik 

legfontosabb serkentője. Ezt támasztja alá az a tény, hogy az ún. "germ free" kísérleti 

állatokban az egész "limforetikularis" rendszer teljesen fejletlen. Azaz: bélflóra nélkül nincs 

inger, mely az immunrendszert "beindítsa". Később bizonyítást nyert, hogy az LPS-nek 

kifejezett immunoadjuváns, és interferon-termelést kiváltó képessége van [Tamai et al. 2003]. 

Sőt, az is kiderült, hogy kismennyiségű LPS adásával bizonyos fokú védelmet lehet kiváltani 

egyes kórokozókkal történő fertőzésekkel szemben is, azaz nagymértékben lehet fokozni a 

természetes ellenálló képességet [Bertók 2004]. 
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1.5 Hőmérsékleti hatások 

Számos szerző vizsgálta a különböző Pseudomonas törzsek alkalmazkodási képességét 

a különböző hőmérsékleti viszonyokhoz. [Srivastava et al. 2008; Donnarumma et al. 2010; 

Knight et al. 2010; Fonseca et al. 2011] A baktériumok képesek igen változatos körülmények 

közt életképesek maradni, mind tápanyag hiányos környezetben, mind eltérő hőmérsékleti 

viszonyok között. Ez teszi őket alkalmassá arra, hogy nosocomiális kórokozóvá válhassanak. 

Egyik legfontosabb ilyen kórokozó faj a Pseudomonas aeruginosa, mely szobahőmérsékleten 

is képes életben maradni, és a kórházi eszközökön kolonizálódni. Az adhézióban nagy 

segítségére szolgál a baktérium exopoliszaharidja, mely biofilmet képezve jobb megtapadást 

biztosít a baktériumnak. A különböző tenyésztési hőmérséklet a baktériumban is változásokat 

indukál, mivel a baktérium számára ideális hőmérséklettől való eltérés különböző 

változásokat idéz elő benne. Ezek érinthetik a fehérjeösszetételt, hősokk fehérjék jelenhetnek 

meg [Allan et al. 1988]. Minél jobban eltér a hőmérséklet az ideálistól a baktérium annál 

jobban rákényszerül arra, hogy csak az élethez feltétlenül szükséges fehérjéit szintetizálja. Így 

fordulhat elő, hogy bizonyos porin fehérjék, esetleges antibiotikum rezisztenciát okozó 

fehérjék szintézise leáll. A hőmérsékletbeli változás azonban nem csak a fehérjeösszetételt 

érintheti, hanem az imént említett biofilm képzést is [Srivastava et al. 2008]. Annak hiánya 

pedig erősen befolyásolja a megtapadási képességet akár szervezeten belül, akár kívül.  

Továbbá a változások érinthetik az endotoxin összetételét is, amely befolyásolja a szervezetbe 

jutáskor a szervezetben kialakuló gyulladásos folyamat intenzitását. Ezek a folyamatok több 

okból is fontosak lehetnek. Elsősorban meghatározhatják a kórházi törzsek megbetegítő 

képességét, melyek szobahőmérsékleten növekedtek.  Továbbá közismert, hogy egyes 

betegségek során a test hőmérséklete magasabb, mint az átlagos, ilyen esetekben is 

következtethetünk a szervezetbe kerülő Pseudomonas törzsek egyes tulajdonságaira akárcsak 

a melegebb éghajalatokon az inkubálódó baktériumok szervezetbe kerülése esetén. A 

magasabb hőmérsékleten való életképesség lehetővé teszi továbbá a madarakban való túlélést 

is. A Pseudomonas törzsek a fiziológiás emberi testhőmérséklet alatt is életképesek ezért 

tudnak növényeket is kolonizálni [Elrod et al. 1942]. 
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1.6. Illóolajok hatása 

Az illóolajok mono- és szeszkviterpének elegyei, komponenseik túlnyomó többsége 

folyékony halmazállapotú monoterpén, amik ritkán glikozidikus formában is előfordulhatnak. 

Az illóolajok sok, akár több száz komponensből is állhatnak. Az egyes komponensek 

mennyisége nagyon különböző lehet. Az illóolajok többé-kevésbé erős, jellegzetes illatúak, 

általában színtelenek vagy halványsárgás, zöldes színűek. Levegőn gyorsan, maradék nélkül 

elpárolognak, vízgőzzel átdesztillálnak. Levegő (oxigén) és fény hatására könnyen 

oxidálódnak (gyantásodnak). A víznél általában kisebb fajsúlyúak. Vízben nagyon rosszul, 

viszont szerves oldószerekben jól oldódnak [Tóth 2010]. Az egyes illóolaj komponensek 

különböző mértékben, de poláros anyagok, így apoláris oldószerekben, mint hexán, dietiléter, 

benzol, kloroform vagy alkoholok jól oldódnak.  

Az illóolaj tartalmú drogokat és az illóolajokat a gyógyászatban is gyakran használják. 

Felhasználásuk módja azon túl, hogy kenőcsök, krémek illatosítását is szolgálják, illetve 

ízjavítók, nagyon különböző. 

Számos növényi kivonat antimikrobiális tulajdonságú [Hammer et al. 1999]. Az 

illóolajok koncentrációjuktól függően képesek hatni a baktériumokra. Kisebb koncentrációban 

a baktériumok szaporodását gátolva bakteriosztatikusak, míg magasabb koncentrációjuk a 

baktériumok pusztulását idézi elő, így baktericidek [Cox et al. 2000]. A bakteriosztatikus 

hatás reverzibilis, mivel az illóolajok kísérleti rendszerből való eltávolítását követően 

visszaáll a baktériumok eredeti szaporodása, viszont baktericid koncentrációt elérve 

visszafordíthatatlanul elölik a mikrobákat [Bloomfield et al. 1991]. Az illóolajok 

támadáspontja a citoplazma membrán. Hatásuk a permeábilitás megváltozását és a membrán 

potenciál zavarát okozza. A Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumok sejtfalának 

felépítéséből következően előfordulhat különbség az illóolajok által kiváltott hatásban 

[Bouhdid et al. 2009]. Egyes illóolajok a baktérium membránjának betüremkedéseit és 

aggregálódott részek kialakulását idézik elő [Guinoiseau et al. 2010]. Az illóolajok a 

baktériumok toxin szekréciójára is hatással vannak. A Bacillus cereus esetében a karvakrol 

gátolta az enterotoxin produkcióját [Ultee et al. 2001]. Az oregánó pedig képes teljesen 

megszüntetni a Staphylococcus aureus enterotoxin termelését [De Souza et al. 2010]. Ennek 

oka valószínűsíthetően a membránban történő változások, melyek megzavarják a membránon 

keresztül történő transzportot, de szerepet játszhat még az energia hiány is. A membrán 

károsodásával ATP vesztés is jár, mely hatására az intracelluláris ATP szint csökken és vele a 
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pH szint is [Lambert et al. 2001; Caillet et al. 2005; Turgis et al. 2009]. Az ATP vesztés 

súlyosan érinti a baktérium életképességét, hisz az életfolyamataihoz szükséges energia vész 

így el. Az illóolajok a baktériumok fehérje szintézisét is megváltoztatják, képesek hősokk 

fehérjék generálására, továbbá egyes fehérjék szintézisének leállítására [Burt et al. 2007]. 

Megfigyelték továbbá a szubletális koncentráción történő kezelések során, hogy az illóolaj 

behatásra egyes chaperon fehérjék expressziója megnőtt [Di Pasqua et al. 2010]. Kutatások 

bizonyítják az illóolaj behatásra jelentkező bakteriális citoplazma és ion-vesztést is [1]. 

Illóolaj kezelés hatására, például a teafa olaj szubletális dózisának alkalmazásakor a 

baktériumok antibiotikumokkal szembeni rezisztenciájának növekedését is leírták [McMahon 

et al. 2007]. A hatás valószínűsíthetően az illóolaj sejtmembránra gyakorolt hatásának 

következménye, a membrán fehérjék összetételének változása a permeábilitás változásával 

befolyásolhatja a rezisztenciát. Az illóolajok membrán-károsító hatása nem csak a 

baktériumokra hat, hanem az eukaryota sejtek mitokondrium membránjának depolarizációját 

is okozhatják a membrán potenciál csökkentésével, továbbá befolyásolják az ATP képzést és 

a pH-t a proton pumpa zavarásával. Azzal, hogy ilyen szinten képesek megváltoztatni a 

mitokondrium működését az eukaryota sejt halálát okozhatják [Bakkali et al. 2008]. 

Kutatások bizonyították már a szegfűszeg és fahéj illóolajok antimikrobiális hatását is 

különböző baktérium törzseken. A szegfűszeg illóolaj esetében a fő alkotóelem, amely az 

antibakteriális hatásért felelős a legnagyobb százalékban jelenlévő eugenol: 

 

 

3. ábra Az eugenol szerkezeti képlete [6] 

 

Az eugenol felelős a baktérium sejtfalának roncsolódásáért, továbbá a sejtlízisért. A 

fahéj illóolaj fő hatóanyaga, mely az antibakteriális hatásért felelős a cinnamic aldehid: 
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4. ábra A cinnamic aldehid szerkezeti képlete [5] 

 

A vegyület a fehérjékhez kötődve megakadályozza az aminosavak dekarboxileződését 

[Jagadeesh Babu et al. 2011]. Fahéj illóolaj antibakteriális hatását több baktérium esetén is 

bizonyították [Unlu et al. 2010], továbbá azt is, hogy az illóolaj más, például szegfűszeg 

illóolajjal kombinálva még hatékonyabb [Fei et al. 2011]. 

 

2. Célkitűzések 

Célunk volt a különböző hőmérsékleteken tenyésztett Pseudomonas aeruginosa 

törzsekben lezajló változások vizsgálata. A P. aeruginosa tág hőmérsékleti tartományban 

életképes marad, és szaporodik, viszont szabad szemmel is látható eltérések figyelhetők meg 

mind a telepek színében, mind morfológiájában. A telepeken észlelhető különbségéből 

kiindulva vizsgáltuk a baktérium külső membrán fehérjéinek és endotoxinjának összetételét 

három különböző tenyésztési hőmérsékleten: 25℃-on, 37℃-on és 42℃-on. Az ilyen eltérő 

körülmények között történő tenyésztés során a baktérium szerkezetében és aktivitásában 

bekövetkező változások befolyásolhatják az általuk kiváltott megbetegedéseket.  A három 

vizsgált hőmérsékleti tartomány több szempontból is érdekes. A P. aeruginosa egy fontos 

nosocomialis kórokozó, ezért nagy jelentőségű a 25℃-on történő tenyésztést követő vizsgálat, 

hisz a kórházi eszközökön való túlélése is szobahőmérsékleten történik. Ezek a vizsgálatok 

továbbá jelentősek lehetnek a növény patogén kórokozók jellemzésére is [Walker et al. 2004]. 

A kísérleteinkben alkalmazott következő hőmérséklet a 37℃ volt, mely az egészséges emberi 
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testfelszín hőmérsékletének felel meg. Így a már szervezetbe került baktériumok egyes 

tulajdonságairól vonhatunk le következtetéseket. A 42℃-on történő tenyésztéssel kapott 

eredményeket használhatjuk a madarakban bekövetkező fertőzések [Oprea et al. 2010], illetve 

a magas lázzal járó megbetegedések modellezésére.  

1. Célunk a hőmérséklet hatására kialakuló külső membrán fehérje összetétel változás 

meghatározása és a szintetizált fehérjék azonosítása. 

2. Célunk az eltérő hőmérséklet hatására bekövetkező szerkezeti változások vizsgálata a 

baktérium endotoxinjában. 

3. Célunk a hőmérséklet hatásának vizsgálata a P. aeruginosa baktérium eukarióta 

sejteken mutatott inváziós képességére. 

4. A P. aeruginosa magas antibiotikum rezisztenciája miatt napjainkban egyre jobban 

elterjed az illóolajok baktériumra gyakorolt hátásának vizsgálata. Célunk a szegfűszeg 

és fahéj illóolaj hatásának vizsgálata a P. aeruginosa külső membrán fehérjéire. 

Célunk a szerkezetbeli változások felderítése, továbbá a jellegzetes hatóanyagok 

azonosítása. 
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3. Anyagok és módszerek 

3.1. Baktériumtörzsek 

A kísérletekhez használt baktériumtörzsek a Pseudomonas aeruginosa PAO1 és 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 törzsek voltak. A törzseket a Pécsi 

Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani 

Intézetéből szereztük be. A Pseudomonas aeruginosa baktérium jellemzéséről a bevezetőben 

esett szó. 

3.2. Külső membrán fehérjék izolálása 

A P. aeruginosa PAO1 baktériumokat 18 órán keresztül Mueller-Hinton agar táptalajon 

növesztettük majd pár külön álló telepet 500 mL Mueller-Hinton tápfolyadékba oltottunk, 

majd egy éjszakán át rázó termosztátba helyeztük. Az inkubáció három különböző 

hőmérsékleten 25, 37 és 42°C-on történt. Másnap a baktérium tenyészeteket lecentrifugáltuk 

(4000 g-n, 60 percig, 4°C-on) (MLW K70D), az üledéket pedig fiziológiás sóoldatban 

felszuszpendáltuk. A szuszpenziót az előbbi paraméterekkel újra centrifugáltuk, majd ezt a 

mosási lépést még egyszer megismételtük. Ezzel az eljárással eltávolítottuk a szuszpenzióban 

lévő táptalaj maradékokat. Az utolsó centrifugálást követően az üledéket 15 mL szonizáló 

pufferben vettük fel (6 g Tris (hydroxymethyl) aminomethane, 0,292 g EDTA (etiléndiamin 

tetraecetsav), 100 mL desztillált vízben, pH=7,4), és szuszpendáltuk. A szuszpenzióban lévő 

baktérium sejteket ezt követően ultrahangos feltárást alkalmaztunk (6x60 s-mal Cole-Parmer 

500-Watt Ultrasonic Homogenizer készülékkel), majd a mintákat lecentrifugáltuk (6000 g, 15 

percig, 4°C-on, Hettich Universal 30 RF), és a felülúszót leválasztottuk a további 

ultracentrifugáláshoz (100.000 g, 60 perc, 4°C Sorvall Ultracentrifuge, OTD Combi). Ezt 

követően az üledéket 5 mL 0,5 %-os N-lauroylsarcosin oldatban szuszpendáltuk majd 20 

percen át szobahőmérsékleten inkubáltuk. Ez a detergens a membrán fehérjékhez kötődve 

segítette azok kinyerését. Ezt követően újra ultracentrifugáltuk a mintákat az előbbi 

paraméterekkel. A külső membrán fehérjék az így keletkező üledékben helyezkedtek el. 

 

3.3. Endotoxin tisztítás 

A baktériumokból szuszpenziót készítettünk (OD600, 1-es értékű) majd 1 mL-et 8 liter 

Mueller-Hinton tápfolyadékba oltottunk, majd egy éjszakára rázó termosztátba helyeztük a 
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három vizsgált hőmérsékleten (25 °C, 37°C, 42 °C). A tenyészetet 3000 g-n, 40 percig, 4°C-

on centrifugáltuk. A felülúszót eltávolítottuk, majd az üledéket kétszer mostuk fiziológiás 

sóoldattal. Így eltávolítottuk a mintából a táptalaj maradékokat. A baktériumokhoz ezt 

követően 150 mL desztillált vizet öntöttünk, majd jól összekevertük. A mintát ultrahangos 

fürdőbe helyeztük 2 percre, hogy az teljesen homogén legyen. A szuszpenzióhoz ezután 150 

mL 90%-os fenolt adtunk, majd a mintát 56°C-os vízfürdőbe helyeztük. Miután a szuszpenzió 

is átvette a környezete 56°C-os hőmérsékletét a fenol-víz fázis megszűnésével lehetővé vált a 

minta összekeverése. 10 percig kevertük a mintát ezen a hőmérsékleten, majd 4°C –ra hűtést 

követően centrifugáltuk (3000 g, 40 perc, 4°C). A vizes fázist külön gyűjtöttük a fenol 

fázistól, melyhez még ezután ismét 150mL desztillált vizet adtunk és az 56°C-on történő 

keverést megismételtük. A mintát az előző paraméterekkel ismét centrifugáltuk és a vizes 

fázist az előzőhöz gyűjtöttük, majd dializáló zsákba téve 3 napig csapvízzel dializáltuk, majd 

további három napig desztillált vízzel szemben, melyet rendszeresen cseréltünk a minta körül. 

A dializálással elértük a fenol teljes mértékű eltávolítását. A minta nagy térfogata 

megkövetelte a bepárlást, melyet Büchi rotavapor R124-essel (Büchi Labortechnik AG, 

Flawil, Switzerland) végeztünk. A bepárlást követően a mintát ultracentrifugáltuk (4 óra, 

100.000 g, 4°C), az üledéket desztillált vízben felszuszpendáltuk, majd még háromszor 

megismételtük a centrifugálást. A végleges üledék képezte az endotoxin mintát, amit 

liofilizáltunk. 

 

3.4. Lipid A preparálás 

A liofilezett endotoxin minta 5 mg-jához 5 mL 1%-os ecetsavat adtunk, majd 1 órán át 

100°C-os vízfürdőben inkubáltuk, majd a mintát lecentrifugáltuk (8000 g-n, 20 percig, 4°C-

on). A centrifugálást követően a csőben lévő üledék tartalmazta a lipid A-t. Az ecetsav 

eltávolítása érdekében a mintát liofileztük. 

 

3.5. Poliakrilamid gélelektroforézis 

A poliakrilamid gélelektroforézis a minták molekuláinak töltés, nagyság és alak szerinti 

elválasztását teszi lehetővé. A meghatározott töménységű akrilamid gélben az eltérő töltésű 

anyagok feszültség hatására eltérő sebességgel vándorolnak, így megvalósítható 

szétválasztásuk.  
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A vizsgálataink során 8%-osat a fehérje minták elválasztására. Az elkészítés menete a 

következő volt. A készülék üveglapjait tisztára mostuk, majd alkohollal zsírtalanítottuk. 

Összeállítottuk a szeparáló gél oldatát, melyhez desztillált vízet, 1,5 M-os Tris/HCL-t (pH 

8,8), 10%-os SDS és 30%-os akrilamid oldatot használtunk [Felső et al 2013]. Miután 

összemértük az oldatokat összekevertük azokat úgy, hogy buborék ne keletkezzen bennük. 

Ezt követően az üveglapokat összeállítottuk és az öntőállványba helyeztük. Ekkor a szeparáló 

gélt 10% ammónium perszulfáttal (APS) és tetrametiletiléndiamiddal (TEMED) egészítettük 

ki, majd az üveglapok közé pipettáztuk. Az utóbbi két összetevő biztosította a gél 

polimerizációját. Miután megfelelő mennyiségű szeparáló oldatot juttattunk az üveglapok 

közé, az oldatra desztillált vizet pipettáztunk, ezzel meggátolva a gél kiszáradást és biztosítva 

a gél felső szélének vízszintes egyenletességét.  

Ezután elkészítettük a felső, stacking gélt. Ez a gél a csupán 4%-os poliakrilamid gél. 

Szerepe, hogy a minták a futtatás elején egy síkba rendeződjenek mielőtt elérnék a töményebb 

szeparáló gélt. A gél elkészítéséhez desztillált vízet, 0,5 M-os Tris/HCL-t (pH 6,8), 10%-os 

SDS-t, továbbá 30%-os akrilamid oldatot mértünk össze. A szeparáló gél megszilárdulását 

követően a rápipettázott vizet eltávolítottuk. Majd hasonlóan a szeparáló gélhez ekkor is az 

utolsó lépésben adtuk a stacking oldathoz a 10% ammónium perszulfátot és a TEMED-et, 

melyek a polimerizációt elindították. Míg az oldat folyékony állapotú volt, az alkohollal 

kezelt fésűt, mely a későbbiekben a minták zsebeinek kialakításában játszott szerepet 

belehelyeztük. A gél polimerizációjának befejeződését követően a fésűt eltávolítottuk, így 

szabaddá váltak a minták betöltő helyei. A mintákat betöltés előtt 1:1 arányban kétszeres 

Laemmli oldattal (1 M Tris pH = 6.8, 50% glicerin, 10% SDS, 0,5% β-mercaptoethanol, 

0,02% bromophenol kék és desztillált víz) elkevertük [Laemmli 1970], majd 5 percig 100°C-

on inkubáltuk. Amíg a minták szobahőmérsékletűre hűltek, elkészítettük a futtató puffert 

(14,4 g glicin, 3 g Tris, 1 g SDS, 1 l desztillált víz). A futtató rendszert összeállítottuk és 

feltöltöttük a pufferrel. A fehérje minták egy és kétdimenziós vizsgálatakor a Lonza, ProSieve 

Qvad Color Protein Marker fehérje standardot használtuk. A mintákat ezután a gélben lévő 

zsebekbe pipettáztuk, majd indítottuk a futtatást 120 V feszültégen. 

A fehérje minták poliakrilamid gélelektroforézisét követően a gél lapokat Coomassie 

Brilliant Blue festő oldatban (1 g Coomassie Brilliant Blue R-250, 450 mL metanol, 450 mL 

desztillált víz, 100 mL cc ecetsav) inkubáltuk 14 órán át. Az inkubáció leteltével a 

differenciáló oldattal (100 mL metanol, 800 mL desztillált víz, 100 mL cc ecetsav) 



 

24 

 

eltávolítottuk a gélekből a fehérjéhez nem kötődött festéket, így láthatóvá téve a fehérje 

mintákat.  

 

3.6. Kétdimenziós gélelektroforézis 

A kétdimenziós gélelektroforézisnek nagyobb a felbontóképessége, így a fehérjék jobb 

elválasztását teszi lehetővé, mint a hagyományosnak számító egy dimenziós poliakrilamid 

gélelektroforézis. A két dimenzió két különböző tulajdonság alapján választja szét a 

fehérjéket. Az első dimenzió az izoelektromos fókuszáláskor jön létre. Minden fehérje 

rendelkezik izoelektromos ponttal. A fehérjék elektromos tér hatására a pH grádiensben addig 

haladnak, míg elérik az izoelektromos pontjukat, ahol nettó töltésük nulla lesz, így tovább 

nem vándorolnak. Ezáltal a pH grádienst tartalmazó gél hosszától és a benne lévő grádiens 

mértékétől függő szétválást kaphatunk. 

 A második dimenzióban a méretük alapján választódnak el a fehérjék a poliakrilamid 

gélelektroforézis révén. A gélben a fehérjék töltésük és méretük alapján eltérő sebességgel 

képesek haladni, ezért egymástól elválnak.  

 

Fehérjekoncentráció meghatározása 

A minták fehérjekoncentrációjának meghatározásához Bio-Rad DC Protein Assay Kit-et 

használtunk. Első lépésként liofilezett BSA-ból (Bovine serum albumin) 10mg/mL 

koncentrációjú törzsoldatot készítettünk, amiből kiindulva 8 lépéses felező hígítási sort 

készítettünk, ami kalibrációs sorként szolgált a továbbiakban. A mérést 96 lyuku ELISA 

(enzyme-linked immunosorbent assay) lemezen végeztük. Először a BSA hígítási sorból majd 

a mintákból 5-5 µL-t vittünk fel a lyukak közepére, majd 25 µL AS oldatot, melyet a Kit-ben 

lévő A oldat 1mL-jéből és az S oldat 20 µL-jéből nyertünk. Ezt követően 200 µL B oldatot 

mértünk a lyukakba, majd 15 percig sötétben inkubáltuk a mintákat, ezután Fluostar Optima 

(BMG Labtech GMBH, Ortenberg, Germany) műszerrel 675 nm-en végeztük a 

koncentrációmérést. 
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A kísérlet menete 

A baktériumokból kinyert külső membrán fehérje mintákat minta puffer A-ban (8 M 

Urea, 4% Chaps, Bio-Lyte 3/10 0,2 % carrierampholyte, 5 mM dithiothreitol (DTT), 40 mM 

pH 8,8 Tris) oldottuk fel.   

Az első dimenziós futtatás gél csíkokban („strip”) valósul meg. Ezek a műanyag 

hordozón pH grádienst tartalmazó géllapok teszik lehetővé a fehérjék izoelektoromos pontjuk 

általi elválasztását. Kísérlethez 7 cm-es lineár 3-10 pH grádiensű stripet használtunk. A stripre 

80 µg fehérjét vittünk fel a gyártó ajánlása alapján. 

A minták elkészítése után következett a strip-ek rehidratációja, mely során a stripeket 

a hidratáló rekeszekbe pipettázott 125 µL térfogatú mintákra fektettük óvatosan. Ezt követően 

800 µL ásványi olajat pipettáztunk rájuk a gélek kiszáradásának elkerülése véget. Az így 

összeállított mintákat 16 órán keresztül inkubáltuk szobahőmérsékleten, hogy a strip-ek kellő 

mértékben duzzadjanak meg és legyenek képesek az oldatban lévő összes fehérjét felvenni.  

Az inkubációs idő elteltével a már megduzzadt géleket áthelyeztük a futtató kádba. A 

stripeket géllel lefele helyeztük az elektródákra, melyekre ezt megelőzően desztillált vízzel 

átitatott szűrőpapír csíkot helyeztünk, mely meggátolja a só kiválást az elektródokra. A 

stripekre ezután ismét 800 µL ásványi olajat pipettáztunk, majd elkezdtük az első dimenzió 

futtatását. 

Az 1. dimenzió (izoelektromos fókuszálás) futtatása 3 szakaszban történt: 

1, 250 V, linear, 2 órán át 

 2, 500 V, linear, 2 órán át 

 3, 4000 V, rapid, 10000 VH (voltóra)-ig 

Az izoelektromos futtatás kezdeti lépéseinél látható alacsonyabb feszültség az 

esetlegesen a mintában található ionok kíméletes eltávolítására szolgálnak, így a későbbi 

magasabb feszültség alatt nem generálnak melegedést, és nem károsítják ezzel a vizsgált 

fehérjéket. 

A géleket ezt követően lecsepegtettük és a rehidratáló rekeszben egy éjszakán át -80 Co-

on tartottuk. Majd másnap equilibráltuk őket. Az equilibrálás során, az oldatokkal nátrium 

dodecil szulfátot (SDS) adunk a mintához, amely a futtatáshoz szükséges, valamint DTT-t és 

a jódacetamidot, amik fontosak az elválasztáshoz szükséges megfelelő fehérjealak 



 

26 

 

biztosításához mivel a DTT redukálja a fehérjékben lévő diszulfid hidakat, az így átalakult 

szerkezetet pedig a jódacetamid fenntartja. 

Az equilibrálás menete: 

Equilibráló (BIO-RAD) alap oldat: 

Urea:     36g 

20% SDS:   10 mL 

1,5 M Tris/HCl, Ph 8,8:   3,3 mL 

50% Glycerol:   40 mL (20%) 

Desztillált víz:           100 mL-re kiegészítve 

Equilibráló puffer 1: Az alap oldatot egészítettük ki frissen hozzáadott DTT-vel úgy, hogy az 

oldat a DTT-re nézve 2 %-os legyen. 

Equilibráló puffer 2: Az alap oldatot egészítettük ki frissen hozzáadott jódacetamiddal úgy, 

hogy az a jódacetamidra nézve 2,5 %-os legyen 

A géleket 10 percig rázattuk 1 mL Equilibráló puffer 1-ben, majd ezt követően egy 

másik rekeszbe áttéve ismét 10 percig 1 mL Equilibráló puffer 2-ben.  

Az equilibrálást követően a már elkészített 12%-os poliakrilamid gélre helyeztük a 

strip-eket, a fehérje standard felvitelét követően 120 V feszültséggel megkezdtük a második 

dimenziós futtatást. 

A használt fehérje standard: 315, 250, 180, 140, 95, 72, 55, 42, 26, 17, 10 KDa. (Lonza, 

ProSieve Qvad Color Protein Marker) 

A poliakrilamid gélelektroforézist követően a gél lapokat Coomassie Brilliant Blue festő 

oldatban (1 g Coomassie Brilliant Blue R-250, 450 mL metanol, 450 mL desztillált víz, 100 

mL cc ecetsav) inkubáltuk 14 órát. Az inkubáció leteltével differenciáló oldat (100 mL 

metanol, 800 mL desztillált víz, 100 mL cc ecetsav) segítségével távolítottuk el a gélekből 

fehérjéhez nem kötődött festéket, így láthatóvá téve a mintákat.  
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3.7. A fehérjék gélből való kivonása 

A fehérjék gélből való kivonására a tömegspektrometriás méréshez Andrej Shevchenko 

átdolgozott eljárást alkalmaztuk [Shevchenko et al. 2006]. A fehérje sávokat steril szikével 

vágtuk ki, majd 1 mm-es darabokra szeltük. Az összevágott bendeket centrifugáltuk, majd 50 

µL 1:1 arányú acetonitril és 200 mM-os ammonium-bikarbonát oldatot pipettáztunk a 

géldarabokra és rázás mellett inkubáltuk 5 percig szobahőmérsékleten. Az oldat leszívását 

követően ezt a lépést még egyszer megismételtük, amivel elértük, hogy a géldarabokból a 

festék kimosódjon. Ezután 500 µL acetonitrilt pipettáztunk a darabokra és 15 percig rázás 

mellett inkubáltuk ismét szobahőmérsékleten. A folyadékot eltávolítása után 50 µL friss  DTT 

oldatot (10 mM) mértünk a darabokra és 30 percen át inkubáltuk 56°C-on. A DTT a 

fehérjékben található diszulfid hidak elbontásával  ,,kitekeri” a fehérjéket. A 30 perc leteltével 

a mintákat szobahőmérsékletűre hűtöttük és egymást követően 5-5 percig 500-500 µL 

acetonitrilt rápipettázva inkubáltuk. Az acetonitril oldatot eltávolítottuk, azután 50 µL friss 

jódacetamidot (55 mM) mértünk a mintákra és 20 percen át inkubáltuk sötétben, 

szobahőmérsékleten. Az oldat eltávolítását követően a géldarabokra 10 µL 5 ng/µL-es 

koncentrációjú tripszin oldatot mértünk és 20 percig inkubáltuk 37°C-on, majd 50 mM-os 

ammonium-bikarbonát oldatot pipettáztunk rájuk, és inkubáltuk egy éjszakán át 37°C-on. 

Másnap a mintákat centrifugáltuk 10.000 g-n 5 percig 4 °C-on. A felülúszót leszívtuk és 

külön csőbe pipettáztuk, a továbbiakban a felülúszókat ugyanebbe a csőbe gyűjtöttük. A 

következő lépésben 1:2 arányban 5%-os hangyasavat és acetonitrilt tartalmazó oldatból a 

mintákra 100 µL-t tettünk és 60 percig inkubáltuk 37 °C-on. A felülúszót leszívtuk, majd az 

előbbiekhez adtuk. Ezután még egyszer 100 µL acetonitrilt mértünk a géldarabokra és 

inkubáltuk 30 percig 37 °C-on. A folyadékot újra leszívtuk majd az előbbi két frakcióhoz 

mértük. Ezt követően a felülúszókat tartalmazó mintákat speed vac vákuum centrifuga 

alkalmazásával betöményítettük. 
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3.8. Tömegspektrometria 

3.8. 1. MALDI-TOF tömegspektrometria 

A tömegspektrometria olyan vizsgálati módszer, amely ionos részecskéket választ el 

fajlagos tömegük (töltésegységre eső tömegük: m/z) szerint vákuumban, elektromos, vagy 

mágneses mezők segítségével. Az elválasztott ionok intenzitását folyamatosan méri, így egy 

ionáram intenzitás - fajlagos tömeg függvénykapcsolathoz, az ún. tömegspektrumhoz jutunk. 

Ez a tömegspektrum a minőségi információ alapja, ugyanis nincs két olyan szerves vegyület, 

amelyiknek a tömegspektruma azonos lenne [2]. 

 A műszer egyik leglényegesebb része az ionforrás, melynek feladata, hogy a 

vizsgálandó molekulából valamilyen gerjesztő energia (kinetikus, fény, elektromos, kémiai, 

stb.) segítségével ionokat hozzon létre és ezeket az ionokat lehetőleg azonos kinetikus 

energiával, egy nyalábban mozgatva, gyorsítva juttassa az analizátorba.  Az ionizációs 

folyamat alapján többféle típust különböztetünk meg [2]. 

Az egyik ionizációs megoldás a MALDI (matrix assisted laser desorption ionization), a 

mátrix közvetítésével végzett lézer deszorpciós ionizáció. Ez a “fotoionizációs” megoldás jól 

kontrollálható ionizációt biztosít és lehetővé teszi termikusan érzékeny anyagok, pl. enzimek, 

hormonok, vagy akár több százezres dalton tömegű biomolekulák, fehérje szekvenciák 

tömegspektrometriás vizsgálatát. A lézerforrásból származó gerjesztő energiát egy mátrix 

veszi fel és közvetíti a minta felé. A mátrix megfelelő megválasztásával kíméletes 

energiaátadás érhető el a kondenzált fázisban lévő molekulára nézve. A keletkezett ionokat 

azután egy nagy térerejű gyorsító rendszer (60-100 kV) juttatja az analizátorhoz, mint például 

a repülési idő (TOF) analizátorhoz, amivel mérhetővé válnak az egészen nagy tömegű (akár 

105-106 dalton) ionok is. (Ez a kombináció a MALDI-TOF) [2]. 

Az előbb említett TOF az egyik legmegfelelőbb analizátor.  

Működési elve a következő: az ionforrásban keletkező pozitív töltésű ionokat az 

ionforrás egy negatív gyorsító feszültség bekapcsolásával (pozitív tömegspektrometria) indítja 

az analizátorba. Ha minden töltéshordozó azonos kinetikus energiára tesz szert, akkor a 

repülési idő adott ionforrás - detektor távolság és gyorsító feszültség mellett csak a fajlagos 

tömegtől függhet. Így a detektorban adott pillanatban mért intenzitás adott ionhoz rendelhető. 

Ez az analizátor nagyon gyors működésű, hiszen egy-egy ion repülési ideje 10-5-10-7 s 
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intervallumba esik. Az ionok relatív intenzitása és a fajlagos tömege közötti kapcsolat adja 

meg a vegyületre jellemző tömegspektrumot [2]. 

A tömegspektrometriai méréseket Autoflex II MALDI-TOF/MS műszerrel végeztük 

((Bruker Daltonics, Bréma, Németország). Elsőként a 8 mg/mL fahéjsav mátrix oldatot (a-

cyano-4-hydroxycinnamic acid) (50% acetonitril, 0,1% trifluorecetsav (TFA)) készítettük el.  

Minden esetben a minta 1 µL-éhez 1 µL mátrix oldatot kevertünk és „dry droplet” módszerrel 

szárítottuk a mintatartóra. Minden spektrumot pozitív módban pulzáló ionizációval vettünk 

fel. Az emésztett peptideket refrektor módban mértük 120 ns-os késleltetett extrakciót 

alkalmazva. A gyorsító feszültséget +19 kV-ra, míg a refrektor feszültséget +20 kV-ra 

állítottuk. A peptidek spektrumát 1000 ,,lövés” összegzésével nyertük.  Az adatok 

feldolgozását Flex Analysis software-rel végeztük (version 2.4.).  

A fehérje azonosításához a MASCOT algoritmust használtuk (http://www.matrixscience.com) 

és az adatbáziskeresést Swiss-Prot adatbázisban (Swiss Institute of Bioinformatics, Genf, 

Svájc) a következő paraméterekkel végeztük: 

-karbamid-metil cisztein mint állandó változás, 

- a metionin oxidáció, mint változó módosítás, 

-a tömeg pontosság MS mérés esetében 3 Da-on belül, 

- MS-MS esetén 0,8 Da-, 

- az enzim elmaradt hasítási helyeinek száma: 2 

3.8.2. Elektrospray ionizáció (ESI) 

Az ESI technika a folyadékkromatográfiás módszerekkel együtt vált népszerűvé. A 

módszerrel vizsgálható nem-illékony, ionos vagy poláris vegyületeket valamilyen viszonylag 

illékony, poláris oldószerben oldják. A mintaoldatot egy nagyfeszültségű kapillárison 

keresztül juttatják a légtérbe: az elektrosztatikus tér hatására a kapilláris végén lévő folyadék 

felszínén töltéstöbblet képződik, így a kapillárisból kilépő folyadék kúpszerűen 

kicsúcsosodik, és a csúcsáról töltéssel rendelkező folyadékcseppek szakadnak le. Ezt az 

ionspray technikát aerodinamikus porlasztással kombinálják: a fémkapillárissal koaxiálisan 

elhelyezkedő külső csőben egy inert porlasztógázt (pl. N2) alkalmaznak a töltött aeroszol 

létrehozására. Az oldószer mennyiségének csökkentésére a képződött aeroszolt egy fűtött 

kapillárison vezetik át. A párolgás során a cseppek mérete folyamatosan csökken, de töltésük 

nem változik, így jelentősen megnövekszik a felületi töltéssűrűségük és instabillá válnak, 

végül kisebb cseppekre, majd ionokra szakadnak. A cseppek zsugorodását, a minta ionjainak 
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deszolvatációját / dehidratációját szárítógáz alkalmazásával (ún. nitrogén függöny) fokozzák 

[4]. 

Az ESI napjaink egyik legáltalánosabban használt lágyionizációs technikája, mely 

segítségével elválasztás nélkül, keverékekből is megállapítható a vizsgálni kívánt molekula 

tömege, valamint a fragmensekből szerkezeti információ is nyerhető. A technika könnyen 

protonálódó, bázikus csoportokat tartalmazó vegyületek (aminok, peptidek, fehérjék stb.) 

vizsgálatára alkalmas leginkább, s valamennyi analizátor típussal kombinálható. Az M > 1000 

Da tartományban ESI körülmények között a többszörös protonálódás / deprotonálódás 

eredményeként többszörösen töltött ([M+nH]n+, [M–nH]n–) ionok is képződhetnek, ahol n az 

adott ion töltéseinek száma. Az apoláris vegyületek ESI-vel nem, vagy csak alig 

vizsgálhatóak [4]. 

Ioncsapda analizátor (Ion Trap, IT) [4] 

Egy ioncsapda tömeganalizátor három hengeresen szimmetrikus elektródból áll: egy 

gyűrűből és két lezáró sapkából. Mindegyik elektród hiperbolikus felülettel rendelkezik, és 

egyen- és váltófeszültséget kapcsolnak rájuk. A csapda belsejében egy alternáló, 

háromdimenziós kvadrupólus tér alakul ki, mely hatására az ionok fajlagos tömegüktől 

függően különböző periodikus pályákra állnak, miközben az analizátorban tárolódnak. A 

csapdázást követően, kvadrupólus tér változtatható, mely hatására az ionok növekvő m/z 

arány sorrendben kilépnek az analizátorból. Az ionok között a csapdában taszító 

kölcsönhatások is érvényesülhetnek, egymás erőterében eltérülhetnek. Ezek a tértöltés 

effektusok befolyásolják az ioncsapda dinamikus tartományát. Az ilyen jellegű, 

koncentrációfüggő kölcsönhatások csökkenthetőek, ha a csapdába hélium gázt vezetnek, 

ilyenkor javul a készülék érzékenysége és a felbontás is. 

Az ioncsapda analizátor alkalmazásának egyik lényeges előnye a tandem 

tömegspektrometria (MS/MS és MSn kísérletek), a többszörös tömeganalízis lehetősége. A 

csapda képes adott m/z értékű ionokat tárolni, ezek az ún. anyaionok vagy prekurzorionok. A 

csapdázást követően az ionok energiáját szabályozott körülmények között növelik, ami azt 

eredményezi, hogy a csapdában lévő He atomokkal való ütközések az ionok 

disszociációjához, fragmentálódásához vezetnek, a képződő termékionokat (ún. leányionokat) 

detektálva MS2 (vagy másképp MS/MS) spektrumhoz juthatunk. Ezt a folyamatot a képződő 

leányionok egyedi izolálásával, majd azok bomlástermékeinek vizsgálatával tovább 

folytathatjuk (MSn, n akár 10 is lehet elvileg). Reakciócsatornák nyomon követésével 
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(Szelektív reakciókövetés (SRM) vagy Többszörös reakciókövetés (MRM)) növelhető az MS 

módszer szelektivitása és érzékenysége. A módszerrel szelektíven csak az adott vegyületre 

jellemző egy vagy több diagnosztikus fragmension(ok) intenzitását mérjük [4]. 

 

3.9. Lab-on-a-chip technika 

Az elektroforetikus mikrochip technika a fehérjék méretének, tisztaságának, 

mennyiségének, meghatározására is alkalmas, ezért fehérjeanalitikai és proteomikai célokból 

egyaránt alkalmazzák. Előnyei elsősorban a kis anyagigény, gyorsaság és könnyű 

kezelhetőség. A minták felvitele pipettázással, festése és detektálása együttesen zárt 

rendszerben, automatikusan történik. Mikrofluidikai chipekkel nagy érzékenységgel, jól 

reprodukálható módon végezhetők a mérések 4 µl mintatérfogatból. Az elektroforézis során 

kapott digitális jelek elektroferogram, gélkép, valamint adattáblázat formájában is 

megtekinthetők a mérést követően. Egy chip fél órán alatt 10 minta futtatására alkalmas. 

A molekulák elválasztása kisméretű üveglapba mart, 10-40 µm mély és 50-200 µm 

széles csatornákban történik. A csatornák a mikrochip felszínén lévő nyílásokban végződnek, 

melyek az oldatok bejuttatására szolgálnak. A betöltő nyílásokba merülő elektródok képesek 

az egyes csatornákban különböző nagyságú és polaritású elektromos mező kialakítására, 

amely alkalmas a mikrochipen az anyagok mozgatására és a minták elektroforetikus 

elválasztására. A chipek működési elvét jól szemlélteti az ún. keresztcsatornás mikrochip. 

Ezek a mikrochipek két, egymást keresztező csatornát tartalmaznak, melyek közül a rövidebb 

csatorna a minta injektálására, a hosszabb pedig az elektroforetikus elválasztásra szolgál. A 

kapillárisok 10 µm mélyek és 50 µm szélesek. A csatornákat mérés előtt mátrix oldattal töltik 

fel.  A mátrixoldat nagy molekulatömegű polimert, poli (dimetilmetakrilát)-ot (PDMA) 

tartalmaz Tris-glicin pufferben. A puffer fluoreszcens festéket és SDS-t is tartalmaz. A 

negatív töltésű SDS a peptid hidrofób részeihez kapcsolódva egyrészt megbontja a fehérje 

natív szerkezetét, másrészt méretarányos mennyiségben kapcsolódik a fehérjékhez, így a 

mérettel arányos negatív töltést ad azoknak. A fluoreszcens festék kötődik a fehérjék NH 

csoportjaihoz. Mivel a fehérjékben található diszulfid-hídakat az SDS nem képes megbontani, 

ezt a DTT hozzáadásával valósítják meg. A minták detektálása lézer indukált fluoreszcens 

(LIF) detektorral történik [3].  
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5. ábra Lab-on-a-chip felépítése. Az ábrán a chip-en lévő kapillárisok és betöltő nyílások 

elhelyezkedése látható. (M- minta, G- gél, DS- festékmentesítő oldat, L- molekula standard)      

 

A mérés menete 

 

A felhasznált kit tartalmazta a mikrochippet és a reagenseket, ami magába foglalja a 

fluoreszcens festéket, dimetil-szulfoxidot (DMSO), ethanolamint, Labeling Buffert (300 mM 

Tris/HCl, pH>8,5), gél mátrixot (4,5 %-os polydimetilacrylamid bázisú lineális polymer), a 

festék-mentesítő oldatot, disaggregáló oldatot és a minta puffert. 

A festéket a mérés előtt állítottuk össze. A kitben található festékhez 54 µL DMSO-t 

szükséges adni majd alaposan elkeverni. Az így elkészült festéket 10-szeresére kell hígítani. 

A disaggregáló oldatot, amely tartalmaz SDS-t és DTT-t a mérés előtt kellett 

elkészíttetni. A minta puffer 100 µL-jéhez adtuk 3,5 µL DTT-t, így állt össze a kész oldat. 

A vizsgálatokhoz az Agilent 2100 bionalyzer-t használtuk (Agilent Technologies, Palo 

Alto, CA, USA). A méréseket High Sensitive Protein 250 programmal és a hozzá való kittel 

végeztük.  A fagyasztott mintákat kiolvasztás után szuszpendáltuk, majd 4,5 µL-t pipettáztunk 

egy új eppendorf csőbe. A mintákhoz 0,5 µL Labeling puffert és 10-szeresen hígított 

festék/DMSO oldatot adtunk. Az oldatot ezután 10 percen át sötétben inkubáltuk 
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szobahőmérsékleten. Ezt követően 0,5 µL ethanolamint adtunk az oldathoz és ismét 10 percen 

át inkubáltuk szobahőmérsékleten a mintát. Az inkubáció leteltével új eppendorfcsőbe 

pipettáztuk át az eddig elkészített mintákból 4 µL-t, majd ezt kiegészítettük 2 µL disaggregáló 

oldattal. Ezt követően a mintákat 5 percen keresztül inkubáltuk 100°C-on. Az öt perc 

leteltével és a minták kihűlését követően kezdtük a chip betöltését. Elsőként a chipet a gél 

mátrix-al töltöttük fel. 12 µL gél mátrix oldatot pipettáztunk a megfelelő üregbe, majd 90 

másodpercig nyomás alatt tartottuk az üreget egy erre használatos fecskendővel. Így a 

mikrokapillárisok feltöltődtek a gélmátrix-val. További három üregbe pipettáztunk még 12 µL 

gélmátrixot és egy üregbe Destaining Solution-t, melynek a le nem kötődött festék 

kiválasztásában van szerepe. Ezt követően a minta üregekbe 6-6 µL mintát pipettáztunk. Az 

így összeállított chipet rögtön a műszerbe helyeztük és megkezdtük a mérést. 

 

3.10. Sejtinváziós kísérletek 

A sejtinváziós kísérletekhez az A549-es sejtvonalat használtuk, humán alveloális 

karcinóma epitheliális sejteket, amiket II-es típusú epitheliális sejtként azonosítottak. Elsőként 

D. J. Giard alkalmazta ezt a sejtvonalat 1972-ben, amely egy 58 éves tüdő tumoros férfiból 

származott. Ezek a laphám sejtek egyes anyagok, mint például víz és elektrolitok diffúziójáért 

felelősek a tüdő alveolusokban. In vitro növesztve őket egyrétegű, összefolyó, kitapadó 

sejtréteget hoznak létre a tenyésztő edény falán. Képesek szintetizálni lecitint, továbbá 

tartalmaznak telítetlen zsírsavakat, melyek fontosak a membrán foszfolipidek képzésében 

[Foster et al. 1998].  

Az A549-es sejtvonalat a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, 

Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetéből szereztük be. A kísérlethez 24 lyukú 

tenyésztő edényt használtunk, amelynek minden egyes ürege 3x105 A549-es sejtet 

tartalmazott. A sejtek fenntartásához 10% FBS-t (Fetal Bovine Serum) tartalmazó RPMI 

(Roswell Park Memorial Institute) tápoldatot használtunk, ennek eltávolítására a sejteket a 

kísérlet előtt tisztítás céljából háromszor mostuk át steril PBS oldattal. Ezt követte a sejtek 

fertőzése a baktériumokkal. 

A baktériumokat Mueller-Hinton agar táptalajra oltottuk, majd egy napon át inkubáltuk 

azokat három különböző hőmérsékleten (25°C, 37°C, 42°C). Másnap a szilárd táptalajokról 

oltókaccsal telepeket vittünk át Mueller-Hinton broth tápfolyadékba, és homogén 
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szuszpenziót készítettünk mindegyik mintából külön-külön. Az összehasonlíthatóság 

érdekében a baktériumok szuszpenziójának optikai denzitását mértük és standardizáltuk, OD 

600nm 1,00-es értékre. A baktérium szuszpenziókat aztán tízszeresre hígítottuk RPMI 

tápfolyadékkal, majd 1-1 mL-et pipettáztunk a sejtekre. Ezt követően centrifugáltuk a 

mintákat (5 perc, 600 g, szobahőmérsékleten), így biztosítva, hogy egyenlő eséllyel érjék el a 

baktériumok a sejteket a különböző mintákban. Majd következett az 1 órás inkubáció, 37°C-

os 5% CO2 –ot tartalmazó inkubátorban. Az inkubációs idő lejárta után a mintákat újra 

háromszor mostuk PBS oldattal, ezzel a sejtekhez nem tapadt baktériumokat távolítottuk el. 

Az inváziós kísérletekben az adherált, de sejtbe be nem jutott baktériumok eltávolításához, a 

sejtekre 1 mL 0,04 mg/mL-es gentamicin oldatot pipettáztunk, mivel az aminoglikozid 

antibiotikum az eukaryota sejtekbe nem képes bejutni, így csak a sejtekre felszínéhez tapadt 

baktériumokat pusztítja el [Chi et al. 1991]. Ebben a koncentrációban ez az antibiotikum a 

vizsgált P. aeruginosa-ra nézve az általunk meghatározott minimális baktericid koncentráció 

(MBC) érték kétszeresét jelentette, így teljes bizonyossággal elpusztította az extracellularis 

baktériumokat. Az antibiotikummal 40 percig kezeltük a sejteket, 37°C-os 5% CO2 –ot 

tartalmazó inkubátorba helyeztük azokat. Az inkubálást háromszori PBS-es mosás követte, 

így a antibiotikumos kezeléssel elölt baktériumok (melyek korábban a sejtek felszínére 

tapadtak) és az antibiotikum kimosódott a kísérleti rendszerből. Majd az előre elkészített 

0,1%-os Triton x oldatból (10 mL PBS, 10 µL Triton x) 1-1 mL-et pipettáztunk minden 

lyukban lévő mintára, és azokat újabb 10 percig az inkubátorba helyeztük. A detergens Triton 

x hatására a sejtek feltáródtak és leváltak a tenyésztő edény faláról. Ezt követően egy-egy 

steril eppendorf csőbe pipettáztuk a mintákat, amelyekből a későbbiekben 100-as és 10.000-es 

hígítást készítettünk és 10 µL-t szilárd táptalajra kioltva 24 órás 37 °C-os inkubációt követően 

csíraszámlálást végeztünk a telepek megszámolásával. 

 

3.11. Sejttenyésztés és mikroszkópos vizsgálat 

A baktériumokat egy éjszakán át tenyésztettük Mueller-Hinton agar táptalajon 37 ℃-on. 

Másnap a szilárd táptalaj felszínéről véve a baktérium telepeket 5 mL OD 600nm 1-es 

szuszpenziót készítettünk steril PBS oldatban. Ezt követően a szuszpenziót festettük. Az 

invázió vizsgálatához olyan festési eljárásra volt szükségünk, amelynek segítségével a sejtbe 

bekerült baktériumokat lehet vizsgálni. Ez festés nélkül lehetetlen lett volna, hiszen az 

eukaryota sejt membránján megtörő fény meggátolta volna a közönséges fénymikroszkóp 



 

35 

 

használatát. A vizsgálathoz fluoreszcens festéket és fluorescens mikroszkópos vizsgálati 

módszert alkalmaztunk. A baktérium jelölésére a Nonyl Acridin narancs megfelelőnek 

bizonyult, mivel a baktérium membránban lévő kardiolipinhez kapcsolódik, és így láthatóvá 

teszi. 

Az akridin narancs porból 10 mg-ot oldottuk 10 mL etanolban, majd tízszeresre 

higítottuk desztillált vízzel. Ebből az oldatból adtunk a baktérium szuszpenzióhoz 4,725 µL-t, 

így a festék 200 nM koncentrációban volt jelen a szuszpenzióban [Mileykovskaya et al. 

2000]. Ezt követően egy órán keresztül szobahőmérsékleten inkubáltuk a festékoldatban levő 

baktériumsejteket, majd a le nem kötődött festék eltávolítása érdekében a szuszpenziót 

centrifugáltuk 2 percen át 2000 g-n szobahőmérsékleten és a felülúszót eltávolítottuk. Ezután 

a sejteket steril PBS oldatban szuszpendáltuk, és a centrifugálást megismételtük. A felülúszó 

eltávolítása után végül az üledéket 5 mL 37 ℃-os PBS oldatban vettük fel. Az A549-es 

sejteket (3x105 db) ebben az esetben egy speciális tenyésztő petricsésézbe helyeztük (6. ábra) 

RPMI oldatban. A petricsésze aljának a közepén egy steril fedőlemez helyezkedett el. A 

festett baktérium szuszpenzióból 600 µL-t adtunk az A549-es sejtekhez. 

 

6. ábra A mikroszkópos vizsgálat céljára készített inváziós kísérletben használt tenyésztő edény 

Ezután 105 percre 37 ℃-on 5% CO2 tenziót biztosító inkubátorba helyeztük. Az 

inkubációs idő leteltével a tenyészetet háromszor mostuk PBS oldattal. A csak adherált 

baktériumok elölésére 3 mL 0,04 mg/mL gentamicin koncentrációjú sejttenyésztő 

tápfolyadékot mértünk a sejtekre és inkubáltuk 40 percig. Ezt követően a sejteket ismét 

háromszor mostuk PBS oldattal, majd steril tápoldatot pipettáztunk a sejtekre. 

Ezt követte a sejtek mikroszkópos vizsgálata, melyet Olympus IX 81-es mikroszkoppal 

és Hamamatsu Orca kamerával végeztünk, a következő paraméterekkel: Objektív: 100x 
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immerziós olaj, expozíciós idő: 360 ms, gerjesztés: 494/20 bandpass filter, emisszió: 535/20 

bandpass filter 

 

3.12. Gázkromatográfiás vizsgálat 

Az illóolajok összetételét tömegspektrométerhez kapcsolt gázkromatográfiás 

készülékkel határoztuk meg (Agilent 6890N gázkromatográf, 5973N tömegszelektív detektor, 

Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA). Az elválasztás HP-5MS kapilláris oszlopon (30 

m, belső átmérő: 0,25 mm, film vastagság: 0,25 µm) történt. A vivőgáz hélium volt (0,20 

MPa nyomáson), 1 mL/perc áramlási sebességgel.  Az illóolaj mintákból 1 µL-t (10 µL/mL 

etanolos oldatból) injektáltattunk 0,7 mg/mL sebességgel a készülék automata 

mintaadagolójával (Agilent 7683). Az injektor hőmérséklete 280 °C, a kolonna hőmérséklete 

programozott volt, a következő paraméterek szerint: 60 °C-on volt 3 percen át, majd 8 °C/perc 

léptékben 200 °C-ra növeltük, 2 percen át 200 °C-on tartottuk, majd 10 °C/perc mértékben 

250 °C-ra emeltük és a végső 250 °C hőmérsékleten 15 percen át tartottuk. 

Tömegspektrometriai mérési körülmények: ionizációs energia: 70 eV; tömeg/töltés: 40–500 

m/z; percenként egy analízis. A komponensek azonosítása NIST spektrum könyvtár és 

irodalmi adatok alapján történt. A komponensek százalékos arányának meghatározására 

lángionizációs detektorral (FID) felszerelt Fisons GC 8000 gázkromatográfiás készüléket 

(Carlo Erba, Milan, Italy) alkalmaztunk. Kapilláris oszlop: 30 m x 0,25 mm-es Rt-β-DEXm 

(Restek), 0,25 µm filmvastagság. A vivőgáz nitrogén volt (6,86 mL/perc áramlási 

sebességgel). 0,1%-os oldatból (1 µL illóolaj 1 mL kloroformban) 0,2 mL-t injektáltunk 

(splitless). Az injektor 210 °C, a detektor 240 °C hőmérsékletű volt. A kolonna hőmérsékletét 

8 °C/perc léptékkel emeltük 60 °C-ról 230 °C-ra, majd a hőmérsékletet 5 percig ezen a 

hőmérsékleten tartottuk. Az illóolaj komponensek azonosítása retenciós idő alapján és belső 

standard hozzáadásával történt, a komponensek százalékos meghatározása 

területnormalizációval történt. Minden mintából három párhuzamos mérést végeztünk, 

melyek relatív szórása 4,5% alatt volt. A vizsgálataink célja az illóolajok fő komponenseinek 

meghatározása volt.  
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3.13. Csőhígításos módszer a minimális baktericid koncentráció meghatározására 

A csőhígítás célja egy baktérium törzs minimális baktericid koncentrációjának (MBC) 

meghatározása egy adott vegyülettel szemben. Minimális baktericid koncentrációnak 

nevezzük, egy vizsgálati anyag azon legkisebb koncentrációját, mely már elöli a 

baktériumokat. A csőhígítás során a vizsgálandó vegyületből (illóolaj) hígítási sort 

készítettünk. Az illóolajok rossz vízoldékonysága miatt a törzsoldat helyett emulziót 

készítettünk 0,2 % poliszorbát 80 (Tween 80) felhasználásával. A reprodukálhatóság miatt 

fontos volt, hogy a kiindulási emulzió stabil legyen és, hogy minden egyes lépést alapos 

homogenizálás kövessen. Minden mintából három párhuzamos hígítást készítettünk, majd 

minden csőhöz hozzáadtuk a vizsgált baktériumból készített OD600 1,00-ás szuszpenzió 

azonos térfogatát (10 µL). A baktérium törzs azonosságának ellenőrzésére és az esetleges 

kontamináció elkerülése céljából minden alkalommal kioltást végeztünk a szuszpenzióból 

Mueller-Hinton és véres agar táptalajra. A gátló hatás általában a zavarosság vizuális vagy 

turbidimetriás meghatározásával történt. Általában a zavarosság megjelenése a baktérium 

szaporodását jelenti, míg a láthatóan tisztán maradó tápfolyadék a gátló hatást mutatja. Az 

illóolaj vizsgálatok során azonban a minták a kezdetektől fogva zavarosak voltak az illóolaj 

emulzió miatt, így a kiértékelést nem vizuális értékeléssel, hanem táptalajra való kioltással 

végeztük és ellenőriztük a kinőtt telepek számát. 

A csőhígítás lépései: 

5 %-os illóolaj emulzió készítése: 100 µL illóolaj + 40 µL 10 %-os poliszorbát 80 (vizes 

oldat) + 1860 µL Mueller-Hinton folyékony húsleves táptalaj. Ezt erős rázással és vortexel 

homogenizáltuk. 

Hígítási sor készítése felező léptékben történt 5 és 0,02 %-os v/v koncentráció közt.  

Kontroll csövek: a - csak táptalajt tartalmazó, b – baktérium szuszpenzió, melybe nem került 

illóolaj emulzió, c – 0,2 % poliszorbát 80-at tartalmazó táptalaj és baktérium szuszpenizó 

Minden csőhöz 10 µL-t adtunk az OD 600nm 1,00-es baktérium szuszpenzióból. 

Inkubálás 24 órán keresztül 37 °C-on 

Kioltás  10 – 10 µL csövenként az értékeléshez Mueller-Hinton agarra 

Inkubálás 24 órán keresztül 37 °C-on, majd a telepképzők (Cfu) megszámolása 
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4. Eredmények 

4.1. A hőmérséklet hatása a flagellinre és baktériális külső membrán fehérjékre  

4.1.1.  A kétdimenziós elektroforézis eredményei 

 

A P. aeruginosa (PAO I) tenyészeteket három különböző hőmérsékleten inkubáltuk 

(25℃, 37℃, 42℃). A tenyészetekből fehérjét izoláltunk, majd a mintákat kétdimenziós 

gélelektroforézissel választottuk el. A három minta eltérő fehérje összetételt mutatott, amit a 

következő ábrákon mutatunk be. 

 

 

7. ábra 25℃-on növesztett P. aeruginosa (PAO I) baktériumból kivont fehérjék kétdimenziós 

elektroferogramja 7 cm-es 1D: 3-10 pH elválasztású izoelektromos fókuszálás; 2D: Coomassie 

Brilliant Blue R-250-el történt festés után.  
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8. ábra 37℃-on növesztett P. aeruginosa (PAO I) baktériumból kivont fehérjék kétdimenziós 

elektroferogramja 7 cm-es 1D: 3-10 pH elválasztású izoelektromos fókuszálás; 2D: Coomassie 

Brilliant Blue R-250-el türtént festés után.  

 



 

40 

 

 

 

9. ábra 42℃-on növesztett P. aeruginosa (PAO I) baktériumból kivont fehérjék kétdimenziós 

elektroferogramja 7 cm-es 1D: 3-10 pH elválasztású izoelektromos fókuszálás;  2D: Coomassie 

Brilliant Blue R-250-el türtént festés után.  

 

Mindhárom gél képen (7. , 8. és 9. ábra) 80 µg mennyiségű fehérje kétdimenziós 

elektroforetikus elválasztása látható teljesen azonos körülmények közt. A pH grádiens a gél 

kép bal oldaláról, 3-as pH-ról indul és tart a jobb oldalig, ahol eléri a 10-es pH-t. A képek a 

második dimenziós futtatásnak megfelelően láthatók, azaz a kisebb és ezért a gélben gyorsabb 

vándorlásra képes fehérjék a kép alsó felén, míg a nagyobb molekulasúlyú fehérjék a felsőbb 

régióban láthatók.  A futtatáshoz használt fehérje standard mindhárom esetben a következő 

összetételű volt: 315, 250, 180, 140, 95, 72, 55, 42, 26, 17, 10 KDa. 

Az ábrák mutatják a különböző hőmérséklet hatására kialakuló eltérő fehérjeösszetételt. 

A tömeg szerinti elválasztás alapján azonos sávban, de az izoelektromos pont alapján eltérő 

helyen megjelenő sávok egy bizonyos fehérjét jelölnek, melynek különböző poszttranszlációs 

módosulásai láthatók. A három gél eredményét összehasonlítva kiválasztottuk a különbséget 

adó fehérjéket, amelyeket az ábrákon piros négyzettel jelöltünk. A három minta közül látható, 

hogy a 25℃-on tenyésztett baktérium fehérjéi mutatják a legkisebb intenzitást és 
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legszegényebb összetételt.  Azonban olyan fehérje is előfordul a mintában, amely többféle, 

esetleg más poszttranszlációs módosulással jelenik meg, mint 37 és 42℃-on, ilyen fehérjét 

láthatunk az 7. ábrán b-vel jelzett sávban, mely fehérjének a megfelelőjét megtaláljuk 37℃-on 

f –vel, míg 42℃-on g-vel jelölve. A két magasabb hőmérsékleti tartományban tenyésztett 

baktériumokból izolált fehérjék nagy hasonlóságot mutatnak. Minőségbeli különbséget 

egyedül a 9. ábrán megjelenő e jelölésű fehérjében láthatunk, mely sáv a 37℃-os minta 

esetében hiányzik. A jelölt sávokat a gélből kivágás és emésztetés után MALDI-TOF 

tömegspektrométer segítségével azonosítottuk.  

 

2. táblázat 25 ℃-on tenyésztett baktériumok kétdimenziós elektroforetikus elválasztását 

követően (7. ábra) azonosított fehérjék MALDI-TOF tömegspektrométer használatával 

Jelölés Fehérje 
a flaggellin 
b OprF 
c porin 

 

 

3. táblázat 37 ℃-on tenyésztett baktériumok kétdimenziós elektroforetikus elválasztását 

követően (8. ábra) azonosított fehérjék MALDI-TOF tömegspektrométer használatával 

Jelölés Fehérje 
a Opr86 
b OstA 
c OprD 
d flagellin 
e flagellin 
f OprF 
g porin 
h hypotetical 

protein 
PA2318 

i lipid A 3-
O-deaciláz 
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4. táblázat 42 ℃-on tenyésztett baktériumok kétdimenziós elektroforetikus elválasztását 

követően (9. ábra) azonosított fehérjék MALDI-TOF tömegspektrométer használatával 

Jelölés Fehérje 
a Opr86 
b OstA 
c OprD 
d flagellin 
e flagellin 
f flagellin 
g OprF 
h porin 
i hypotetical 

protein 
PA2318 

j lipid A 3-O 
deaciláz 

 

A flagellin fehérje megjelenése mindhárom minta esetében látható, viszont a folt 

intenzitása és poszttranszlációs módosulásainak száma eltérő. Jól látható, hogy a fehérje a 

37℃-on növesztett P. aeruginosa (PAO I) esetében a legintenzívebb, viszont csak négy 

transzlációs módosulatát láthatjuk a gélképen szemben az öt módosulatot tartalmazó 42℃-os 

mintákkal. A 25℃-on tenyésztett baktérium fehérjéi közt jól kivehetően már csak kettő 

módosulatát láthatjuk ennek a fehérjének. Az OprF nevű porin fehérje azonban ennél a 

mintánál másképp jelenik meg, mint a többiben, több folt formájában azonos tömegnél. 

További porin fehérjéket határoztunk meg mindhárom minta esetében, melyeknél ismét 

megfigyelhető a porin fehérje nagyobb mennyiségű megjelenése a 37 és 42℃-os mintákban a 

25℃-oshoz viszonyítva.  Alacsony intenzitással ugyan, de az OstA, a lipid A 3-O-deacilázt, a 

hypotetical protein PA2318 és az Opr86 fehérjét ki tudtuk mutatni a két magasabb 

hőmérsékleten inkubált baktériumból kinyert fehérjék között is.   
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4.1.2. Megbeszélés 

 

A kísérletek során bizonyítottuk, hogy a tenyésztési hőmérséklet befolyásolja a 

Pseudomonas aeruginosa (PAO I) Gram-negativ baktérium fehérjéinek összetételét. A 

kétdimenziós gélelektroforézissel való elválasztást követően nyilvánvalóvá vált, hogy a 25°C-

on történő inkubáció (7. ábra) okozta a leginkább a fehérje összetétel megváltozását a három 

mintában. A 37 és 42°C-os inkubációt követő (8. és 9. ábra) fehérje izolálás egymáshoz 

nagyon hasonló eredményt hozott. A gélképeken azonos tömegű és egymáshoz közeli 

izolelektromos pontú sávok, egy bizonyos fehérje transzlációs módosulatait mutatják. A 

MALDI-TOF tömegspektrometriás vizsgálat során azonosítottuk a fehérjék típusát is. A 

legtöbb fehérje a baktériumban jelentős szerepet játszó fontos sejtalkotó. A porin fehérjék, 

mint várható volt több típusukkal is képviseltetik magukat a külső membrán fehérjék közt. 

Ezek a fehérjék a baktérium anyagcseréjéhez elengedhetetlenek, és a külső membrán 

összeépülésében is nagy jelentőségűek. Ez utóbbiban szerepet játszó Opr86-ot a 

vizsgálatainkban a törzs 25 °C-os tenyészetéből nem tudtuk kimutatni, ebből arra 

következtethetünk, hogy az alacsonyabb hőmérséklet hatással van a külső membrán 

összeépülésére, ezáltal befolyásolja a membrán permeábilitást is. A baktérium külső 

membránjának permeábilitási változása pedig a baktérium anyagcseréjének zavarát idézheti 

elő. A többi csatorna fehérje jelentős szerepet játszik az antibiotikumokkal szembeni 

rezisztenciában, mint például az OprD vagy az OprF. Az OprD fehérjét csak a 37 és 42°C-on 

tenyésztett baktérium mintákból sikerült azonosítani, míg az OprF mindhárom hőmérsékleten 

tenyésztett mintában megtalálható volt, de legintenzívebben a 25°C-os inkubációt követően 

fejeződött ki. A különböző hőmérsékleteken való expresszióbeli különbségük, illetve 

jelenlétük vagy hiányuk információt nyújthat a P. aeruginosa (PAO I) várható rezisztencia 

viszonyairól, továbbá elsősorban a kórházi fertőtlenítők alkalmazásakor a szerves oldószerek 

elleni rezisztenciában az OstA fehérje hiánya. A fehérje a gél képek közt csak a 37 és 42°C-os 

inkubáció során expresszálódott külső membrán fehérjék közt található, így feltételezhetjük, 

hogy a 25°C-on inkubált P. aeruginosa (PAO I) a másik két inkubációs körülményhez 

viszonyítva szerves oldószerekkel szemben érzékenyebb. A kimutatott fehérjék közt a 

flagellin fehérje is megtalálható, mely fehérje a baktérium csilló felépítésében játszik szerepet. 

A csilló jelenléte a baktérium számára a mozgás lehetőségét biztosítja, továbbá fontos 

virulenciafaktor is: csilló hiányában a virulencia mértéke csökken. Kísérleteink bizonyították, 
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hogy a flagellin fehérjék megjelenését a tenyésztési hőmérséklet befolyásolta: a legkevesebb 

fehérje a 25°C-os inkubációt követően alakult ki. Ez arra enged következtetni, hogy a 25°C-

on történt tenyésztés során a P. aeruginosa (PAO I) külső membrán fehérjéinek többségét 

kisebb mértékben volt képes előállítani, következésképp ebben a hőmérséklet tartományban a 

legkevésbé virulens. 

 

4.2. A hőmérséklet hatásának vizsgálata a P. aeruginosa (PAO I) endotoxin szerkezetére 

Egyik kísérletünk célja az volt, hogy összehasonlítsuk a különböző hőmérsékleteken 

(25°C, 37°C, 42°C) tenyésztett P. aeruginosa (PAO I) endotoxinjainak a szerkezetét. Van-e 

hatása az LPS szerkezetére a tenyésztési hőmérsékletnek? A legkülső alkotó részt adó cukor 

láncok a szervezet immunrendszerének felismerő képességét teszik próbára a nagyfokú 

változatosságukkal, míg a Gram-negatív külső membránba ágyazott lipid A toxikussága 

mellett szerkezeti változásával befolyásolni képes a baktérium membrán permeábilitását, a 

törzs antimikrobás szerekre vonatkozó rezisztenciáját.  

 

4.2.1. Mikrochip módszer használatával kapott eredmények 

A liofilezett endotoxin mintákból desztillált vízzel 1 mg/mL-es emulzitót készítettünk, 

majd azt ultrahang fürdőben is kezeltük a tökéletesebb elegyedés érdekében.  

A mintákat ezt követően Agilent 2100 Bioanalyzerrel (Lab-on-a-chip) vizsgáltuk. Az 

endotoxin minták detektálhatóak a műszer által a High Sensitive Protein 250 programmal 

[Makszin et al. 2012]. A minták előkészítése is ugyanazt az eljárást követeli meg, mint a 

fehérje minták esetében. A fluorescens festék az NH2 csoportokhoz kötődik kovalensen, 

aminek a lézer indukálta jeleit a detektor érzékeli. 
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10. ábra Mikrochip módszer segítségével elválasztott 1 mg/mL-es liofilezett P. aeruginosa 

(PAO I) endotoxint tartalmazó minták három különböző bakteriális inkubációt követő izolálásból. Kék 

vonallal jelölve a 25°C-os, zölddel a 37°C-os és piros vonallal a 42°C-os inkubációt követően izolált 

LPS jelét láthatjuk. 

 

Az 10. ábrán a három endotoxin minta mérési eredménye egymásra helyezve látható. 

Mindhárom minta esetén kirajzolódó első és egyben legnagyobb csúcs a festés során nem 

kötődött festék és etanolamin komplexet jelöli. Az ezt követő csúcsok pedig már a teljesen 

kiépült, de a különböző és növekvő számú ismétlődő egység miatt különböző, de növekedő 

hosszúságú endotoxin molekulákat jelzik. Jól látszik, hogy a 37°C-os inkubációt követően 

izolált LPS lényegesen intenzívebb csúcsokat ad, mint a másik két hőmérsékleten keletkezett 

LPS-ek. 35 másodpercig a három minta közel azonos csúcsszámot mutat, igaz a csúcsok 

intenzitásbeli különbsége szembeötlő. 35 másodpercet követően, azonban míg a 37°C-os 

minta jele ellaposodik, addig a 25°C-osé, de elsősorban a 42°C-osé emelkedni kezd. A 

magasabb hőmérsékleten inkubált mintáknál a csúcsok jobb elválása látható. Ezek az 

eredmények jelentős számú cukorláncot jeleznek a magasabb tömegtartományban. 
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4.2.2. ESI-IT-MS használatával nyert eredmények 

 

Mivel elektroforézissel a lipopoliszacharid toxikus hatásért felelős lipid A részét nem 

lehetett vizsgálni, ezért ennek analízisére elektroporlasztásos ionforrású, ioncsapda 

analizátoros tömegspektrométert (ESI-IT-MS). A teljes intakt endotoxinról 1%-os ecetsavas 

hidrolízissel lehasítottuk a lipid A-t, az így nyert lipid A mintát (1 mg/mL) vizsgáltuk a 

továbbiakban a tömegspektrométerrel. A lipid A összetételek a függelék 1. táblázatában 

láthatók. 

 

 

 

11. ábra A képen a negatív ionáramú ESI-IT-MS-el kapott lipid A tömegspektrumok láthatók. 
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4.2.3. Megbeszélés 

 

A P. aeruginosa (PAO I) endotoxinjának lipid A mintázatát ESI-IT-MS negatív ion 

módban használt tömegspektrométer segítségével tártuk fel. A penta- és hexaacilált alkotók 

nemcsak mennyiségi, de minőségi különbségeket is mutatnak az eltérő hőmérsékleten 

tenyésztett baktériumok lipid A-jában. Alacsonyabb hőmérsékleti viszonyok közt a hexa-

acilált lipid-A komponensek aránya jelentősen magasabb, mint a két másik hőmérséklet 

esetén. Továbbá összehasonlítva a pentaacilált komponensek egy mintán belül egymáshoz 

viszonyított intenzitását, látható, hogy a három mintában ezek a viszonyok megváltoztak. Ez 

alapján megállapítható, hogy a tenyésztési hőmérséklet befolyásolta a P. aeruginosa (PAO I) 

lipid A mintázatát. 

A Gram-negatív baktériumok lipopoliszacharid alkotórésze fontos szerepet játszik a 

baktérium és a gazda sejtek kapcsolatában. A hidrofób jellegét meghatározó lipid A rész és a 

hidrofil tulajdonságért felelős cukorláncok befolyásolják ezt a kapcsolatot. Ezekben a 

részekben bekövetkező változások szerepet játszanak a baktérium hidrofóbicitásában. 

Az endotoxin fontos biológiailag aktív komponens, mely az emberi szervezetben 

gyulladási folyamatokat tud elindítani [Zachary et al. 2010], de hatással van a növényekre is 

[Weger et al. 1987]. 

Az LPS szerepet játszik a baktériummal szembeni immunválaszban, például a B 

limfocitákra gyakorolt mitogén hatása révén antitesttermelést indukál. 

A cukorláncok vizsgálatát mikrochip kapilláris elektroforézissal végeztük. A chip 

technika előnye a kis mintaigénye és rendkívüli gyorsasága. A kísérleteink során a módszer 

kimutatta, hogy a P. aeruginosa (PAO I) endotoxinjának cukorláncai az alacsonyabb 

tömegtartományban, legnagyobb mennyiségben a 37°C-os inkubációt követően alakultak ki, 

viszont a magasabb tömegtartományban a legjobb felbontást a módszer esetén a 42°C-os 

inkubációt követően kaptunk. (10. ábra)  

A lipid A struktúra vizsgálatára ESI-IT-MS technikát használtunk. A komponensek 

legnagyobb intenzitással a 25 °C-on tenyésztett baktériumokban jelentek meg (11. ábra). A 

penta- és hexaacilált alkotók minőségi különbségeket is mutattak az eltérő hőmérsékleten 

tenyésztett baktériumok lipid A-jában. Továbbá a pentaacil komponensek egy mintán belül 
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egymáshoz viszonyított intenzitása a három minta esetében változást mutatott. 

Megállapítható, hogy a tenyésztési hőmérséklet befolyásolta a P. aeruginosa (PAO I) lipid A 

mintázatát. Ezek az eltérések változásokat okozhatnak a szervezet LPS molekulára adott 

védekezési módjában. A komponensek eltérő jelenléte a molekulára adott reakció intenzitását 

befolyásolhatja. 

 

4.3. Az inkubációs hőmérséklet hatásának vizsgálata a P. aeruginosa (PAO I) 

sejtinváziós képességére  

A P. aeruginosa (PAO I) a humán eukaryota sejtekbe bejutni képes baktérium [Esen et al. 

2001]. Ezt a folyamatot inváziónak nevezzük. A baktérium az eukaryota sejt membránján 

áthatolva annak citoplazmájába kerül és a sejt működését zavarja. Ez a folyamat általában az 

eukaryota sejt pusztulásához vezet. Miután a baktérium bejutott a sejtekbe az ellene irányuló 

antibiotikum kezelés nagymértékben módosul, nem alkalmazhatunk olyan antibiotikumokat 

melyek nem képesek bejutni a sejtekbe, ezért nagy jelentőségű a baktériumok inváziós 

képességének vizsgálata. A dolgozat korábbi fejezeteiben már tárgyaltuk a P. aeruginosa 

(PAO I) különböző hőmérsékleteken való túlélését. Az inváziós kísérleteinkben a már vizsgált 

három hőmérsékleten végeztünk vizsgálatokat. A 25 °C-on történő kísérlet jelentősége abban 

áll, hogy modellezni képes a szobahőmérsékleten inkubálódó baktérium humán inváziós 

képességét. A 37 °C a már szervezetbe jutott baktérium, a 42 °C pedig a magas lázas 

állapotban bekövetkező baktérium invázióról adhat képet, valamint a madarakban 

bekövetkező fertőzésekről.  A baktériumok inváziós képességét három különböző 

hőmérsékleten - 25°C, 37°C és 42°C - történő inkubációjukat követően vizsgáltuk az A549 

sejttenyészeti rendszerben. Az eredményekből arra következtethetünk, hogy a Pseudomonas 

aeruginosa (PAO I) inváziós képessége változik a tenyésztési hőmérséklet hatására. Ennek a 

változásnak több oka lehet. Az egyik lehet például a baktériumok sejten való megtapadáshoz 

szükséges pilusok és sejtfelszíni fehérjék kifejeződése. Ha ezek a komponensek 

megváltoznak, befolyásolhatják a törzs inváziós képességét. A másik ok lehet a Pseudomonas 

törzsek esetében az extracellulárisan kiválasztott nyák anyag, és a biofilm képződés [Dunne 

2002; Kazuya et al. 2012;], amely segíti a baktérium megtapadását, így az ezzel kapcsolatos 

változások nagy fokban befolyásolhatják a baktérium adhéziós és inváziós képességeit. A 

vizsgálathoz használt három különböző hőmérsékleten inkubált baktérium telepei szabad 

szemmel is látható különbséget mutattak. Ez a különbség elsősorban telepek pigment 
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termelését érintette, de a telepmorfológiájuk más tulajdonságára is kiterjedt. Ezek a szemmel 

látható különbségek elsősorban az extracelluláris poliszaharidok meglététől, illetve hiányától 

származhatnak. 

 

4.3.1. A sejtinváziós kísérlet hőmérséklet függő eredményei  

A kísérletben A549-es sejteket fertőztünk P. aeruginosa baktériumokkal. A sejteket 1 

órán át inkubáltuk a baktériumok jelenlétében, majd antibiotikumos kezelés és többszöri 

kimosást követően tudtuk vizsgálni az A549 sejtekbe bejutott baktériumokat. A kísérlet 

eredményeit a következő 13., 14. ábrák és a 6. – 8. táblázatok mutatják. 

 

12. ábra A képen a különböző hőmérsékleten végzett inváziós kísérlet ellenőrzésére alkalmazott 

10 µl kioltás utáni telepek láthatóak higítás nélkül (T), 1:100 (-2) és 1:10000 (-4) higítást követően. Az 

A jelű petricsésze a 25 °C-on végzett kísérlet utáni kioltás telepeit, a B jelű a 37 °C-on és a C jelű a 42 

°C-on végzett inváziós kisérlet utáni kioltás telepeit mutatja. 
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5. táblázat A táblázatban a 25°C-on inkubált P. aeruginosa (PAO I) tenyészetek inváziós 

eredményei olvashatók. 

  
Higítás nélkül 
Telepszám/10 

µl 

1:100 
Telepszám/10 

µl 
± 

1:10000 
Telepszám/10 

µl 

1.  telepszám>150 12 0 

2.  telepszám>150 14 0 

3.  telepszám>150 13 0 

4.  telepszám>150 11 0 

átlag 
érték± 

- 12,5 ±1,291 - 

 

6. táblázat A táblázatban a 37°C-on inkubált P. aeruginosa (PAO I) tenyészetek inváziós 

eredményei olvashatók. 

   

  
Higítás nélkül 
Telepszám/10 

µl 

1:100 
Telepszám/10 

µl 
± 

1:10000 
Telepszám/10 

µl 
± 

1.  telepszám>150 28 0 

2.  telepszám>150 33 0 

3.  telepszám>150 36 0 

4.  telepszám>150 31 1 

átlag 
érték± 

- 32±3,366 0,25±0,5 
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 7. táblázat A táblázatban a 42°C-on inkubált P. aeruginosa (PAO I)  tenyészetek inváziós 

eredményei olvashatók. 

  

Higítás 
nélkül 

Telepszám/10 
µl 
± 

1:100 
Telepszám/10 

µl 
± 

1:10000 
Telepszám/10 

µl 
± 

1.  62 0 0 

2.  70 1 0 

3.  72 2 0 

4.  81 2 0 

átlag 
érték± 

71.25±7,8 1,25±0,95 - 

 

 

 

13. ábra A grafikonon az A549 sejtek P.aeruginosa baktériumokkal három különböző 

hőmérsékleten való fertőzésének eredményei (csíraszám adatai) láthatók. 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a humán pathogén baktérium ideális növekedéséhez 

szükséges 37°C-on történt tenyésztést követően volt képes a legnagyobb mértékben a sejtekbe 

jutni. 42 °C-on való inkubáció után mutatta a legkisebb inváziós képességet a törzs, míg a 25 
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°C-os tenyésztést követő inváziós eredmények a két előbbi érték közt helyezkednek el. A 37 

°C-os mintákhoz viszonyítva a 25 °C-os minták kevesebb, mint fele olyan mértékben voltak 

képesek a sejtekbe jutni, míg a 42 °C-on növesztett baktériumok inváziós eredményei az 

ideális hőmérsékleten inkubáltak 4%-át érték csak el.  

A baktériumok megbetegítő képességében fontos szerepet játszik a csilló. Ennek a 

sejtszervnek a felépítésében a flagellin fehérjék vesznek részt. A fehérje vizsgálatok során 

kiderült, hogy ezek a flagellin fehérjék legnagyobb mennyiségben a 37°C-os minta esetében 

vannak jelen. 25°C-os mintában kisebb mennyiségben és kevesebb poszttranszlációs 

módosulattal volt kimutatható a fehérje, míg a legmagasabb hőmérsékleten az ideálistól 

elmaradó mennyiségben, de több formában volt látható. Ezeket az eredményeket az inváziós 

eredményekkel összevetve láthatjuk, hogy a flagellin fehérjék megléte és mennyiségük 

növekedése nem feltétlenül enged következtetni a baktérium inváziós tulajdonságaira. Bár a 

csilló előnyt ad a baktériumnak a sejtekbe való bejutáshoz [Mladen et al. 2002], számos más 

tulajdonság is szerepet játszhat az inváziós képességben [Fleiszig et al. 1996; Fleiszig et al. 

1997; Zaas et al. 2005]. 

 

4.3.2. A baktérialis sejtinvázió mikroszkópos vizsgálata 

A P. aeruginosa (PAO I) okozta sejtinváziója bizonyítása érdekében mikroszkóppal 

vizsgáltuk a sejteket. A baktériumok specifikus jelöléséhez Nonyl Acridine Orange 

fluorescens festéket használtunk, amely festék specifikusan kötődik a baktérium membránban 

lévő kardiolipinhez. A baktériumok jelölését a sejttenyészethez való adásuk előtt végeztem. 

A mikroszkópos vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a baktérium sejtek jellemzően 

behatárolható területeken helyezkednek el, amely területek az eukaryota sejteknek felelnek 

meg, bár azok körvonalát nem láthatjuk, hisz fluorescens módon csak a baktérium sejtek 

lettek jelölve. A mikroszkópos kép (14. ábra) bizonyította, hogy a P. aeruginosa (PAO I) 

valóban képes bejutni az A549-es sejtvonal sejtjeibe. A fluorescens eljárás bepillantást 

engedett az eukaryota sejtekbe behatolni képes baktériumok közé, amelyet egyszerű 

fénymikroszkópos technikával nem lettünk volna képesek elérni. 
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14. ábra A Olympus IX 81-es mikroszkoppal és Hamamatsu orca kamerával készített 

fluorescens kép a Nonyl Acridine Orange-val festett P. aeruginosa (PAO I) baktériumok behatolásáról 

az A549-es sejtvonal sejtjeibe. 

 

 

4.4. Illóolajok hatása a P. aeruginosa flagellin és külső membrán fehérjéinek 

összetételére 

4.4.1.Az illóolajokkal végzett kísérletek eredményei 

Célunk az illóolajok hatásának vizsgálata volt a Gram-negatív P. aeruginosa 

baktériumokon. A vizsgálatokat a PAO1-es és a ATCC 27853-es jelzésű törzseken végeztük. 

A kísérletek során a baktérium flagellin és külső membrán fehérjéinek összetételében 

bekövetkező változásokat vizsgáltuk. A külső membrán jelentős szerepet játszik a baktérium 

tápanyag forgalmában, továbbá mivel a baktérium legkülső rétegét képezi, meghatározza a 

patogén törzsek gazdatestbe kerülése esetén a baktérium ellen kialakuló immunválaszt. A 

választott illóolajok a szegfűszegé és a fahéjé voltak, melyeket közforgalmi gyógyszertárból 

szereztük be. Az illóolajok összetételét gázkromatográfiás vizsgálattal állapítottuk mag. Az 

illóolajok pontos összetételét ismerve kezdtük meg a vizsgálatot. Elsőként csőhígításos 

módszerrel meghatároztuk a minimális baktericid koncentrációját mind a két illóolajnak. A 
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baktericid hatást 24 óra elteltével vizsgáltuk. A minimális baktericid koncentrációt a fahéj 

illóolaj esetén 0,4 mg/mL, a szegfűszeg illóolajnál pedig 1,6 mg/mL koncentrációban 

határoztuk meg mindkét baktérium törzs esetén a ρ=m/V képlet alapján, melyben a ρ a 

sűrűséget (fahéjolaj= 1,0; szegfűszegolaj= 1,03), m a tömeget és a V a térfogatot jelöli. Ennek 

ismeretében a kezeletlen kontroll mintákkal párhuzamosan kezdtük meg a baktériumok 

kezelését 0,5 és 2 MBC koncentrációjú olajjal. A kísérlet során a baktériumok 1 órán 

keresztül voltak inkubálva az illóolajok jelenlétében. A kezelést követően a fehérjéket 

izoláltuk, majd a mintákat mikrochip és 8%-os poliakrilamid gélelektroforézissel 

elválasztottuk. 

 

4.4.2. Az illóolajok összetétele 

 

Az általunk használt két illóolaj fő összetevőinek meghatározására gázkromatográfiás 

készüléket használtunk. A mérések alapján a fahéj illóolaj fő alkotója a transz-cinnamic 

aldehid (73,2%) volt, de más lényeges komponenseket is tartalmazott az illóolaj, mint például 

linalolt, eukaliptolt és eugenolt. A szegfűszeg illóolaj fő alkotójának az eugenol bizonyult 

(83,7%), de az illóolaj tartalmazott továbbá β-caryophyllene-t, α-humulene-t és acetil-

eugenolt, de kisebb mennyiségben.  

 

4.4.3. Illóolajjal kezelt baktériumok fehérjéinek változásai   

A baktériumokat egy órán keresztül inkubáltuk az illóolajok különböző 

koncentrációjával, majd fehérjét izoláltunk belőlük. A fehérjéket ezután mikrochip és SDS 

PAGE módszerrel választottuk el. Az izolált fehérjék mikrochip elválasztásához Agilent 2100 

Bioanalyzer-t használtunk. A következőkben egy minta mérés eredményeit mutatjuk be. Az 

egyes csúcsok paramétereit a PAO I törzs esetében a függelék 2., 3. és 4. táblázata mutatja be. 
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15. ábra A képen a P. aeruginosa PAO1 törzs kezeletlen kontroll tenyészetéből izolált fehérjék 

elválasztása látható mikrochip módszerrel az Agilent high sensitivity protein 250 program 

alkalmazásával készített elektroferogrammon. 

 

 

16. ábra A képen a P. aeruginosa PAO1 törzs 0,5 MBC koncentrációjú fahéj illóolaj kezelést 

követően izolált fehérjék elválasztása látható mikrochip módszerrel az Agilent high sensitivity protein 

250 program alkalmazásával készített elektroferogrammon. 
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17. ábra A képen a P. aeruginosa PAO1 törzs 2 MBC koncentrációjú fahéj illóolaj kezelést 

követően izolált fehérjék elválasztása látható mikrochip módszerrel az Agilent high sensitivity protein 

250 program alkalmazásával készített elektroferogrammon 

 

A PAO1 törzs esetén számos különbség látható a kontroll és fahéj illóolaj kezelést követően a 

baktérium izolált fehérjéiben. A 0,5 MBC koncentrációjú illóolaj kezelés kevésbé okozott 

változást a fehérje összetételben, mint a 2 MBC koncentrációjú, de ennél a mintánál is jól 

láthatók a különbségek, bár a fehérje mintázat és a jelek száma közel azonos a kontroll 

mintáéval. A 0,5 MBC koncentrációjú fahéj illóolaj a chip mérés alapján (16. ábra) a 40 és 60 

kDa közötti fehérjék intenzitásbeli növekedését mutatta ki a kontroll mintához (15. ábra) 

képest, továbbá a kontroll mintában jelen lévő 80,8 kDa-os fehérje hiányát. A magasabb 

dózisú fahéj illóolaj kezelés (17. ábra) már nagyobb mértékben változtatta a fehérjék 

összetételét a chip mérés alapján. A két mérési eredményt összehasonlítva a leglátványosabb 

különbség az alkotók hiánya. A kontroll mintában látható 42,7 kDa-os fehérje a kezelt 

mintában nem mutatható ki, hasonlóképpen viselkedik a kontroll minta 80,8 kDa-os fehérjéje 

is. A fahéj illóolaj kezelés hatására a kontroll mintához viszonyítva a magasabb 

tömegtartományban pedig jelentős hiányt detektáltunk. A 140 kDa feletti tartományban 

látható három erős és kettő gyengébb jelet adó fehérje teljesen eltűnt az illóolaj kezelés 

hatására. 



 

57 

 

A következőkben a P.aeruginosa 27853-as törzs mikrochip elektroforézissel vizsgált 

mintáinak elektroferogramjai láthatók. Az egyes csúcsok paramétereinek adatait a függelék 5-

8. táblázatai tartalmazzák. 

 

 

18. ábra A képen a P. aeruginosa 27853 törzs kezeletlen kontroll tenyészetéből izolált fehérjék 

elválasztása látható mikrochip módszerrel az Agilent high sensitivity protein 250 program 

alkalmazásával készített elektroferogrammon 
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19. ábra A képen a P. aeruginosa 27853 törzs 0,5 MBC koncentrációjú fahéj illóolaj kezelést 

követően izolált fehérjék elválasztása látható mikrochip módszerrel az Agilent high sensitivity protein 

250 program alkalmazásával készített elektroferogrammon 

 

20. ábra A képen a P. aeruginosa 27853 törzs 2 MBC koncentrációjú fahéj illóolaj kezelést 

követően izolált fehérjék elválasztása látható mikrochip módszerrel az Agilent high sensitivity protein 

250 program alkalmazásával készített elektroferogrammon 
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21. ábra A képen a P. aeruginosa 27853 törzs 2 MBC koncentrációjú szegfűszeg illóolaj 

kezelést követően izolált fehérjék elválasztása látható mikrochip módszerrel az Agilent high sensitivity 

protein 250 program alkalmazásával készített elektroferogrammon 

 

 

A mikrochip mérések eredményei alapján elmondhatjuk, hogy az illóolaj kezelés a P. 

aeruginosa 27853-as törzs izolált fehérjéinek összetételét is megváltoztatta. A minták közül 

csak a 0,5 MBC koncentrációjú fahéj illóolaj kezelés (19. ábra) hatására jelent meg a 57,4 

kDa-os fehérje. A kezelések hatására azonban a 71 kDa-os fehérje eltűnt a mintákból. A 2 

MBC koncentrációjú szegfűszeg illóolaj hatására kialakult legjobban látható (21. ábra) 

különbség pedig a megnövekedett intenzitású 38,6 kDa-os fehérje volt.  
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A fehérjék vizsgálatához SDS-PAGE módszert is alkalmaztunk. Az elválasztást 8%-os 

gélben végeztük, míg a festést Coomassie brilliant blue R-250-el.  

 

22. ábra A P. aeruginosa PAO1 törzs izolált fehérjéinek elválasztása 8%-os poliakrilamid 

gélben. (1) PAO 1 kontroll, (7) PAO1 törzsből izolált fehérjék 0,5 MBC koncentrációjú fahéj illóolaj 

kezelést követően, (8) PAO1 törzsből izolált fehérjék 2 MBC koncentrációjú fahéj illóolaj kezelést 

követően, (9) PAO1 törzsből izolált fehérjék 0,5 MBC koncentrációjú szegfűszeg illóolaj kezelést 

követően, (10) PAO1 törzsből izolált fehérjék 2 MBC koncentrációjú szegfűszeg illóolaj kezelést 

követően. Az ábra bal szélén pedig a fehérje standard látható. 

 

Az 22. ábrán látható ,,a”, ,,b” és ,,c” keretek tömegtartományokat jelölnek (a~ 10kDa, 

b~ 40kDa, c~ 70kDa), melyekben eltérések láthatók a kezelések hatására. Az ,,a” 

mérettartományban gyenge intenzitással ugyan, de a kontroll minta esetében kettős sávot 

találunk, amely a többi mintában nem detektálható.. A magasabb tömegtartományt jelölő ,,b” 

egységben egy jól látható sáv van jelen a kontroll mintában, ami csupán a fahéj illóolaj 0,5 

MBC koncentrációjú kezelését követően mutatható ki, de kisebb intenzitással. Ez az 

eredmény a mikrochip eredményekkel összhangban van. A chip futtatások során az 50 kDa-os 

tartományban a kontroll mintában detektálódott egy fehérjét, mely a többi mintában nem volt 

megtalálható. A 0,5 MBC fahéj illóolaj kezelésen átesett minták esetében ezzel megegyező 

tartományban külön csúcs ugyan nem volt jelen, de az ezt megelőző fehérje jelének 

szélesedését láthatjuk, ami egy kisebb mennyiségben ugyan, de jelen lévő fehérjére utal, amit 

a módszer felbontó képessége nem tud már tökéletesen elválasztva megjeleníteni.  A többi 
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mintában ez a sáv nem látható. A ,,c” keretben a kontroll minta kettő sávot tartalmaz, míg a 

kezelt minták csak egyet, azt is 7-től a 10-es minta felé haladva egyre csökkenő intenzitásban. 

Ez az eredmény a chip mérések ábráin (15., 16., 17. ábra) is megjelent. A chip eredmények 

kimutattak egy a kontroll mintában (15. ábra) egy 80,8 kDa-os fehérjét, amely a többi 

mintában nem jelent meg. A jelölt tartományokon kívül is észrevehetőek különbségek. 

Minden mintában egy erőteljes sáv látható a ,,b” jelölésnél a kisebb, hozzávetőlegesen 35 kDa 

tartományban. Ez minden egyes kezelt minta esetén erősebb intenzitást mutat, mint a 

kontrollban. A kezelt mintákban is jól látható tendenciát mutat ez a sáv. A 2 MBC kezelések 

hatására intenzitása még a 0,5 MBC által indukált intenzitás növekedést is túllépi.  A 

legalacsonyabb tömegtartományt jelölő sáv felett közvetlenül szintén egy erőteljes fehérje 

megjelenést láthatunk. Ennek a fehérjének az előbbivel ellentétesen, a 2 MBC kezelések 

hatására az intenzitása csökkent a 0,5 MBC kezeléshez viszonyítva, amely közel azonos 

megjelenést mutat a kontroll mintáéval. Ezzel a mintázattal megegyezést mutat a körülbelül 

25 kDa tartományban látható sáv. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a 

legösszetettebb fehérje összetételt a kontroll mintában találjuk. Ellenben előfordul közöttük 

olyan fehérje, is melynek intenzitása az illóolaj kezelések hatására megnő a kontroll mintához 

képest. 
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23. ábra A P. aeruginosa 27853 törzs izolált fehérjéinek elválasztása 8%-os poliakrilamid 

gélben. (2) 27853 kontroll, (3) 27853 törzsből izolált fehérjék 0,5 MBC koncentrációjú fahéj illóolaj 

kezelést követően, (4) 27853 törzsből izolált fehérjék 2 MBC koncentrációjú fahéj illóolaj kezelést 

követően, (5) 27853 törzsből izolált fehérjék 0,5 MBC koncentrációjú szegfűszeg illóolaj kezelést 

követően, (6) 27853 törzsből izolált fehérjék 2 MBC koncentrációjú szegfűszeg illóolaj kezelést 

követően. Az ábra jobb szélén pedig a fehérje standard látható. 

 

Az 23. ábrán, az előző 22. ábrához hasonlóan tömegtartományokat jelöltünk meg. A ,,d” 

tartományban (~ 40kDa) lévő kisebb tömegű fehérjét jelölő sáv a kontroll mintában 

tapasztalható intenzitást minden kezelt minta esetében túllépi, de elsősorban a fahéj illóolaj 

kezelések hatására. A ,,d” tartományban láthatunk egy nagyobb molekulatömegű fehérjét 

jelölő sávot, mely csak a 0,5 MBC koncentrációjú fahéj illóolaj kezelés hatására mutatható jól 

ki. Ez a fehérje a chip eredményeken (19. ábra) is megmutatkozik (57,4 kDa). A nagyobb 

molekulatömegtartományban lévő ,,e” (~ 70kDa) jelölésben látható két sáv a kontroll minta 

esetén, viszont a kettő közül a kisebb tömegű fehérjét jelölő sáv a kezelt minták egyikében 

sem volt kimutatható, akárcsak a mikrochip esetében (18. ábra) megjelenő 71,4 kDa-os 

fehérje sem. A jelölt tartományokon kívül körülbelül 15 kDa molekula tömegtartományban 

minden minta esetén erős fehérje sávot mutat a gélkép. Ez a sáv a kontroll és fahéj illóolaj 

kezelésen átesett mintákban közel azonos intenzitású, míg a szegfűszeg illóolajjal inkubált 

minták esetében halványabb megjelenést mutat. 
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A poliakrilamid gélképen látható 2d1, 3d1 és 3d2 sávokat festés után a gélből kivágtuk, 

majd enzimatikus emésztést követően a peptid tartalmukat kinyertük. Ezeket a mintákat a 

továbbiakban MALDI-TOF tömegspektrométer segítségével vizsgáltuk. Az eredmények 

kimutatták a d1 sávok flagellin tartalmát 21,7 %-os szekvencia lefedettséggel, míg a 3d2 

sávból dihidrolipoamid dehidrogenáz enzimet sikerült azonosítani 10,7 %-os lefedettséggel. A 

flagellin fehérjék jelentőségéről a korábbiakban volt szó. A dihidrolipoamid dehidrogenáz 

enzim, mely a citoplazma membránban helyezkedik el, részt vesz a glicin hasításában. 

Részletesebb funkciójáról a külső membrán fehérjék tárgyalásában esett szó.  

 

4.4.4. Megbeszélés 

A kísérleteinkkel bizonyítottuk, a fahéj és szegfűszeg illóolaj fehérje összetétel 

módosító hatását. A használt mikrochip és SDS-PAGE módszerek eredményei nagyfokú 

egyezést mutattak. Az illóolaj kezelést követően bizonyos fehérjéket nem tudtunk kimutatni, 

amelyek a P. aeruginosa ATCC 27853 kezeletlen kontroll mintájában jelen voltak és a 70 

kDa mérettartományban foglaltak helyet, továbbá a PAO1 törzs kontroll mintája szintén 

ebben a jelölt tömegtartományában látható fehérjéje. Ez a jelenség az illóolajok 

fehérjeszintézis gátló hatásával magyarázható. Más fehérje, mint az ATCC 27853-as törzs 

esetében látható ,,3d2” jelölésű dihidrolipoamid dehidrogenaz enzim a 0,5 MBC 

koncentrációjú fahéj illóolaj kezelés hatására jelent meg. Az imént említett jelenség az 

illóolajok stressz fehérje indukáló hatásával magyarázható. Az SDS-PAGE módszerrel több 

olyan fehérjét is sikerült kimutatni, amelyek intenzitásbeli különbségeket mutattak a kontroll 

mintákhoz képest a kezelések hatására. A leglátványosabb intenzitásbeli változást a PAO1 

törzs esetében láthatjuk a 35 kDa körüli tömegtartományban. Jól láthatóan az illóolaj 

kezelések hatására nagy-mértékű intenzitásbeli növekedés ment végbe a fehérje szintézisében. 

Tehát az illóolajok baktericid hatásuk mellett rövid ideig tartó alkalmazásuk során a 

baktériumok fehérje összetételét képesek megváltoztatni. Az ATCC 27853-as törzs esetén a 

két azonosított fehérje közül a flagellin minden kezelt mintában megnövekedett intenzitást 

mutat. A másik dihydrolipoamid dehydrogenaz enzimként azonosított fehérje megjelenését 

egyedül a 0,5 MBC koncentrációjú fahéj illóolaj kezelés hatására tudtam kimutatni. A fehérje 

megjelenése szintén a stresszre adott válasznak tudható be. A fehérje fontos szerepét ismerve 

az elektron transzferben, vélhetően az anyagcsere folyamatok helyreállítására való törekvés 

érdekében szintetizálódott.  
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5. Végső összefoglalás / tanulságok 

Vizsgálataink célja volt bemutatni, hogy a különböző környezeti hatások miként 

befolyásolják a Gram-negatív P. aeruginosa baktérium szerkezetét és aktivitását. 

Kísérleteink során különböző behatásoknak tettük ki a baktériumokat, majd a bennük 

végbement változásokat vizsgáltuk. A P. aeruginosa egy manapság jelentős problémát okozó 

baktérium. Számos tulajdonsága miatt számolni kell vele, mint emberi kórokozóval. A Gram-

negatív baktériumok rendelkeznek külső membránnal, amelynek része az endotoxikus 

lipopoliszacharid (LPS). Ez a molekula fontos szerepet játszik az emberi szervezet 

megbetegedéseiben. Ennek a baktériumot körülvevő buroknak is köszönheti a P. aeruginosa a 

magas szintű antibiotikum rezisztenciáját, melyet ennek a rétegnek nehéz átjárhatósága okoz. 

A külső membránban találhatóak olyan fehérjék (porinok), melyek megléte vagy hiánya 

befolyásolni képes egyes antibiotikumok sejtbe jutását, ezáltal hatással vannak a baktérium 

antibiotikum rezisztenciájára. A nagyfokú ellenállóságot fokozza a baktérium által maga köré 

kiválasztott exopoliszacharid, amely szerepet játszik a baktérium által képzett biofilm 

kialakításában. Ennek a filmszerű képződménynek köszönhetően az antibiotikumok 

fizikálisan nehezebben férnek a baktériumhoz, ezáltal lényegesen fokozza azok 

rezisztenciáját. A biofilm képzés terápiás nehézséget jelenthet a klinikumban, mert a 

szervezetben lévő biofilmmel körülvett baktériumok elleni antibiotikum terápia lényegesen 

nagyobb dózist kíván meg, mint a biofilm nélküli baktériumok esetében. A P. aeruginosa már 

ezen  jellemzők alapján egy problámát okozó kórokozó, de egy másik tulajdonsága további 

gondokat vethet fel, ugyanis ez a baktérium igen tág hőmérsékleti tartományok közt 

fertőzőképes marad. Szaporodik 25°C-on csakúgy, mint 42°C-on. Tág környezeti viszonyok 

közti fertőzőképessége teszi lehetővé, hogy a kórházi eszközökön, berendezéseken hosszasan 

tud túlélni, amit csak fokoz a biofilm képzés, amely által a szervezeten kívül képes a 

legkülönbözőbb tárgyakon megtapadni: például a csaptelepeken vagy kanülökön.  

Kórházakban való gyakori előfordulása azért is figyelemre méltó, mert az 

immunhiányos szervezetben gyakran okoz súlyos, akár halálos kimenetelű fertőzést. 

Endotoxinja, exotoxinjai és aggresszív enzimjei fontos szerepet játszanak a fertőzésekben, 

gyulladásos reakciókban.  

Különösen fontos megemlíteni a P. aeruginosa-t cisztás fibrózisos betegek esetében. 

Ezzel a genetikai betegséggel járó sűrű nyák képzés a szervezetben ideális környezetet 
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biztosít a baktérium megtelepedéséhez. A cisztás fibrózisban szenvedő betegek 

leggyakrabban P. aeruginosa fertőzést kapnak, különösen a betegség késői szakaszában. 

Jól látszik tehát a baktérium jelentősége. Vizsgálatink során igyekeztünk kideríteni, 

hogy milyen változások mennek végbe a baktérium szerkezetében és ezek a változások 

érintenek-e olyan sejtalkotókat, melyek változásából esetleg a megbetegítő képesség vagy a 

rezisztencia viszony változására következtethetünk.  

A külső membránban lévő fehérjék, fontos szerepet töltenek be az antibiotikumok 

transzportjában, de ugyanúgy fontosak más anyagcsere termékek forgalmában is. Jelentősek 

továbbá azáltal is, hogy jó antigén jellegük miatt ellenük ellenanyag képződik a szervezetben. 

A külső membrán fehérjékben bekövetkező változás jelentős következményekkel járhat. A P. 

aeruginosa alkalmazkodását kihasználva három különböző hőmérsékleten (25°C, 37°C, 

42°C) tenyésztettük. Azért erre a három hőmérsékletre esett a választásunk, mert a 25°C a 

kórterem, környezet hőmérsékletét, a 37°C mint az egészséges ember, míg a 42°C a lázas 

beteg, illetve a madarak testhőmérsékletét hivatott képviselni. A flagellin és külső membrán 

fehérjéket kinyerés után kétdimenziós gélelektroforézissel választottuk el, majd 

tömegspektrométer segítségével azosítottuk. Az eredmények azt mutatják, hogy a hőmérséklet 

befolyásolja a külső membránban lévő fehérjék és a flagellin fehérjék szintézisét, 

expresszióját.  

A legtöbb azonosított fehérje jelentős szerepet játszó fontos sejtalkotó.  

A porin fehérjék  több típusukkal is képviseltetik magukat a külső membrán fehérjék 

közt. Ezek a fehérjék a baktérium anyagcseréjéhez elengedhetetlenek, továbbá a külső 

membrán összeépülésében is nagy jelentőségűek, ilyen fehérje az Opr86 is, melyet a 25°C-os 

mintából nem tudtuk kimutatni, ebből arra következtethetünk, hogy az alacsonyabb 

hőmérséklet hatással van a külső membrán összeépülésére, ezáltal befolyásolja a membrán 

áteresztő képességét. A baktérium külső membrán permeábilitásának változása a baktérium 

anyagcseréjének zavarát is előidézheti. További külső membrán fehérjék jelentős szerepet 

játszanak az antibiotikumokkal szembeni rezisztenciában, mint az OprF vagy az OprD. Az 

OprD fehérjét csak a 37 és 42°C-os mintákból sikerült azonosítani, míg az OprF mindhárom 

mintában fellelhető, de érdekes módon legintenzívebben a 25°C-os minta esetében. A porin 

fehérjék kifejeződésbeli különbségei, illetve jelenlétük vagy hiányuk információt nyújthat a P. 

aeruginosa várható antimikrobiális rezisztencia viszonyairól. A fehérjék közt azonosítottunk 

egyet, mely fontos tényező kórházi körülmények között, ez a szerves oldószerekkel szembeni 
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rezisztenciát biztosító OstA. A fehérje az endoszkópos eszközök fertőtlenítésére használt 

szerves oldószerekkel – például az ortho-phthalaldehiddel - szembeni bakteriális rezisztenciát 

szolgálja. Az OstA-t a gél képek közt csak a 37 és 42°C-os külső membrán fehérjék közt 

találtuk meg, így feltételezhetjük, hogy a 25°C-on inkubált P. aeruginosa a szerves 

oldószerek iránt nagyobb érzékenységet mutat mint a másik két hőmérsékleten növesztett 

baktériumok.  

A kivonatainkban flagellin fehérjét is sikerült azonosítani, mely a baktérium csilló 

felépítésében játszik szerepet. A csilló jelenléte a baktérium számára a mozgás lehetőségét 

biztosítja, továbbá fontos virulenciafaktor. Adataink kimutatták, hogy a flagellin fehérjék 

megjelenését a tenyésztési hőmérséklet befolyásolta: a legkisebb koncentrációban a 25°C-os 

inkubációt követően volt jelen, míg a 42°C-os tenyésztés után  eggyel több transzlációs 

módosulatot sikerült azonosítani, mint a 37°C-on tenyésztett baktérium estében. 

 Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a 25°C-on történt tenyésztés során 

a P. aeruginosa az izolálás céljául szolgáló fehérjéinek többségét kisebb mértékben volt képes 

előállítani, következésképp ebben a hőmérséklet tartományban valószínűen a legkevésbé 

virulens a törzs emberre, állatra és növényre. 

P. aeruginosa külső membránjában endotoxikus lipopoliszacharida is található, ami a 

szervezetbe kerülve gyulladásos reakció kiváltására képes. A szervezet LPS molekulára adott 

válasza függ annak összetételétől. Felveti tehát a kérdést, hogy a különböző hőmérsékleteken 

inkubálódó baktériumok endotoxinjának összetétele mutat-e változást, hisz akkor az általa 

kiváltott gyulladásos reakció lefolyása eltérést mutathat. Ennek érdekében az előbbi 

kísérletekhez hasonlóan három hőmérsékleten tenyésztettük a P. aeruginosa törzseket, majd 

izoláltuk az LPS-t. Az LPS-t intakt állapotban és részekre hasítva is vizsgáltuk. A kezeletlen 

LPS minta mikrochip kapilláris elektroforézissel való elválasztása során azt tapasztaltuk, hogy 

az endotoxin nagyobb intenzitással volt jelen a 37 °C-on tenyésztett baktériumban, mint a 

25°C-on és 42°C-on növesztett baktériumok esetében. Ez utóbbi módszerrel leginkább csak 

az LPS cukor alkotóit detektálhattuk, az igazán toxin jellegű lipid A komponenst nem. 

Ezért a lipid A-t a vizsgálatához az intakt endotoxin molekuláról ecetsavas hasítással 

leválasztottuk, majd tömegspektrométerrel vizsgáltuk összetételét. Az eredmények azt 

mutatták, hogy a tenyésztési hőmérséklet befolyásolja a lipid A összetételét. Elmondhatjuk, 

hogy a lipid A komponensek legnagyobb mennyiségben a 25 °C-on tenyésztett 

baktériumokban jelentek meg, míg legkisebben a 42 °C-on inkubáltakban. A penta- és 
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hexaacilált alkotók nemcsak mennyiségi, hanem minőségi különbséget is mutatnak az eltérő 

hőmérsékleteken. A pentaacilált komponensek egy mintán belül egymáshoz viszonyított 

intenzitása a három mintában változást mutatott. Elmondhatjuk tehát, hogy a tenyésztési 

hőmérséklet befolyásolta a P. aeruginosa lipid A szerkezetét, képes volt változásokat 

indukálni.  

Mivel ezek a változó sejtalkotók a baktériumok külső felszínén találhatóak, 

feltételezhetjük, hogy változásaik befolyásolni képesek a P. aeruginosa humán sejtekkel való 

viszonyát. A összetételbeli eltérések miatt előfordulhat, hogy a különböző hőmérsékleten 

inkubálódott baktériumok eltérő módon képesek megtapadni a szervezetben, és eltérő módon 

képesek annak sejtjeibe bejutni, azokat fertőzni. A baktériumok fert őző képességének 

vizsgálata nagy jelentőségű, mivel a sejtek citoplazmájába került baktériumok a sejt 

pusztulását okozzák, továbbá a már sejtbe jutott baktériumok elleni antibiotikum kezelés is 

eltér az extracelluláris baktériumok esetén alkalmazottól. Ennek vizsgálatára egy sejtinváziós 

kísérletet állítottunk össze, melyben a már tárgyalt három tenyésztési hőmérsékleten inkubált 

baktériumok fertőző képességét vizsgáltuk. A kísérlet jelentőségét a P. aeruginosa 

nosocomiális kórokozó jellege emeli, hiszen így képet kaphatunk a kórházi eszközökön 

megtapadt és szobahőmérsékleten inkubálódott baktériumok megbetegítő képességéről. A 

42°C-os minták eredményeiből a melegebb éghajlaton a szervezeten kívül inkubálódó 

baktériumok fertőző képességéről kaphatunk képet, valamint a madarakat érő fertőzésekről. 

Az eredmények azt mutatták, hogy az egészséges emberi testhőmérsékleten (37°C) tenyésztett 

baktériumok voltak leginkább képesek az eukaryota sejteket fertőzni. 42°C-on való 

inkubációt követően mutatta a legkisebb inváziós képességet a P. aeruginosa, mértéke a 

37°C-os mintáénak csupán 4%-át érte el. A 25°C-os tenyésztést követő inváziós eredmények 

a két előbbi érték közt helyezkedtek el, a fertőző képesség mértéke a legmagasabb érték 

kevesebb, mint felét érte el. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy az inváziós képesség 

szempontjából a P. aeruginosa ideális tenyésztési hőmérséklete a 37°C. A magasabb 

hőmérséklet nem támogatja a baktérium inváziós képességét, valószínűsíthető, hogy ez a 

körülmény nem megfelelő a megtapadást elősegítő sejtképletek szintéziséhez. Az eredmények 

megmutatták, hogy a szobahőmérsékleten inkubálódó baktériumok is képesek a sejtek 

fertőzésére, sőt nagyobb mértékben, mint 42°C-os tenyésztést követően.  

Az eddigi kísérletekben csupán a különböző tenyésztési hőmérsékletek hatására 

bekövetkező változásokat vizsgáltuk. Az illóolajok növekvő gyógyászati jelentősége és 
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hatásmechanizmusuk jobb megértése céljából vizsgáltam két illóolaj hatását a P. aeruginosa 

flagellin és külső membrán fehérjéinek összetételére. Az illóolajok antibakteriális hatását több 

kísérlet is alátámasztja. Pontos hatásuk még nem ismert, de valószínűsítik, hogy a baktérium 

membránnal kapcsolatba kerülő illóolajok a membránok károsításával fejtik ki hatásukat. Mi 

a kísérleteinkkel azt vizsgáltuk, hogy más, esetleg szerkezeti változást is indukálnak-e a P. 

aeruginosa-ban. Az általunk választott két illóolaj a fahéj és szegfűszeg illóolajok voltak.  

A két illóolajjal 1 órán keresztül különböző koncentrációban inkubáltuk a baktérium 

tenyészeteit, majd a fehérjéket az izolálásukat követően SDS-PAGE és microchip kapilláris 

elektroforézis módszerrel választottuk el. Az eredmények azt mutatták, hogy az illóolajok 

hatással vannak ezekre a fehérjékre, hisz változásokat indukáltak bennük. Megfigyeltünk 

mind mennyiségi, mind minőségi változásokat. A gélben való elválasztást követően három 

sávot kivágtunk, emésztettünk, majd tömegspektrométerrel azonosítottuk a fehérjéket. Az 

eredmények alapján a flagellin és a dihidrolipoamid dehidrogenáz enzim termelődése 

változást mutatott a kezelés hatására. A flagellin fehérje ugyan minden mintában kimutatható 

volt, de intenzitása eltért az egyes kezeléseket követően. Ebből arra következtethetünk, hogy 

az illóolaj befolyásolhatja a baktérium motilitási képességét is. A dihydrolipoamide 

dehydrogenase nem volt kimutatható minden mintában, a 27853-as P. aeruginosa törzs 0,5 

MBC koncentrációjú fahéj illóolaj kezelését követően vált jól láthatóvá, mondhatjuk tehát, 

hogy stressz hatására képződött. Az enzim szerepet játszik a galaktóz anyagcserében és a P. 

aeruginosa virulenciájával is kapcsolatba hozták már. Az említett két fehérjén kívül is 

mutattak a gél képek eltéréseket a kezeletlen kontroll, és illóolajjal kezelt minták közt. Voltak 

fehérjék, melyek a kezelés hatására eltűntek, de voltak melyek erősebb intenzitással jelentek 

meg, mint a kontroll mintákban. A fehérje profil változásából arra következtethetünk, hogy az 

illóolajok befolyásolják a P. aeruginosa életképességét. A külső membrán fehérjék közt 

számos porin fehérjét találunk, melyek nagy szerepet vállalnak a baktérium transzport 

folyamataiban. Ezek bármilyen mértékű változása súlyos hatással lehet a baktérium 

életképességére.  

Eredményeink alátámasztják, hogy a külső behatások változásokat képesek 

indukálni a P. aeruginosa baktérium biokémiai összetételében és szerkezetében, mely 

változások hatással lehetnek a baktérium életképességére, antibiotikum rezisztenciájára és 

fertőzőképességére. A különböző tenyésztési hőmérsékletek által kiváltott változások képet 

adhatnak a P. aeruginosa-áról több szempontból is. A 25°C-os minták jelentősek a 
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növénypatogenitásban és a kórházi fertőzésekben, míg a 37°C-osak a humán szervezetben 

inkubálódó baktériumok szerkezetéről adnak képet. A 42°C-on történő tenyésztés jól példázza 

a madarakban lévő körülményeket és a melegebb éghajlaton, szervezeten kívül történő 

inkubációt.  

A hőmérséklettől független külső behatásként vizsgált illóolajok által kiváltott 

szerkezeti változások segítséget nyújthatnak ezen anyagok antibakteriális hatásának 

vizsgálatához, valamint a baktériumot ért stressz hatásokra adott válaszok megértéséhez. 

 

6. Az új eredmények összefoglalása 

Igazoltuk, hogy a tenyésztési hőmérséklet befolyásolja a P. aeruginosa külső membrán 

fehérjéinek összetételét. A fehérjék közt számosat sikerült azonosítani, melyek az 

antibiotikum rezisztenciában, a baktérium adhéziós és inváziós képességének 

meghatározásában játszanak fontos szerepet. 

Igazoltuk, hogy a tenyésztési hőmérséklet befolyásolja a P. aeruginosa endotoxinjának 

összetételét. Bebizonyítottuk, hogy a különböző inkubációs hőmérsékletek alkalmával eltérő 

lipopoliszacharid szintetizálódik. 

Igazoltuk, hogy a tenyésztési hőmérséklet befolyásolja a P. aeruginosa eukaryota 

sejtekbe való bejutásának képességét, miszerint a 37°C-os tenyésztés támogatja leginkább a 

baktérium eukaryota sejtekbe való bejutását. 

Továbbá igazoltuk a fahéj és szegfűszeg illóolajok külsö membránfehérjék összetételét 

módosító hatását a P. aeruginosa baktérium két törzse esetén, ez hasznos információ az 

illóolajok antibakteriális hatásának jobb megértéséhez. 
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11. Függelék 

1 . táblázat A táblázatban a három különböző hőmérsékleten tenyésztett P. aerugniosa (PAO I) 

lipid A összetételek láthatók negatív ionáramú ESI-IT-MS-el történő mérés alapján. 

A lipid A 
acil 
komponensei 

Szerkezeti összetétel Elméleti 

m/z a 

of 

[M P–H]- ; 
[M PP–
H] 2- 

lipid A at 
25°C  

 m/z 

of 

[M P–H]- ; 
[M PP–H]2- 

 lipid A at 
37°C  

m/z 

of 

[M P–H]- ; 
[M PP–H]2- 

 lipid A at 
42°C  

 m/z 

of 

[M P–H]- ; 
[M PP–H]2- 

Tetra-acyl        

 2×GlcN, 1×C12(3-OH), 
1×C12, 1×C12unsat, 1×C10(3-
OH), 1P 

1149.7 1149.6     

 2×GlcN, 1×C12(3-OH), 
2×C12, 1×C10(3-OH), 1P 

1151.7   1151.5  1151.5 

 2×GlcN, 2×C12(3-OH), 
1×C12unsat, 1×C10(3-OH), 1P 

1165.7 1165.6  1165.6   

 2×GlcN, 2×C12(3-OH), 1×C12, 
1×C10(3-OH), 1P 

1167.7 1167.6  1167.6  1167.6 

 2×GlcN, 2×C12(3-OH), 
2×C12unsat, 1×C10(3-OH), 1P 

1175.7      

 2×GlcN, 2×C12(3-OH), 2×C12, 
1P 

1179.8   1179.7  1179.6 

 2×GlcN, 3×C12(3-OH), 
1×C10(3-OH), 1P 

1183.7 1183.6  1183.5  1183.5 

 2×GlcN, 3×C12(3-OH), 1×C12, 
1P 

1195.8 1195.6  1195.6  1195.6 

 2×GlcN, 1×C12, 2×C12unsat, 
1×C10(3-OH), 1P 

1211.7 1211.6  1211.5  1211.5 

 2×GlcN, 2×C12(3-OH), 1×C12, 
1×C10(3-OH), 2P 

1247.7 1247.6    1247.5 
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 2×GlcN, 3×C12(3-OH), 1×C12, 
2P 

1263.7 1263.6     

Penta-acyl        

 2×GlcN, 2×C12(3-OH), 1×C12, 
2×C10(3-OH), 1P 

1337.9 1337.7  1337.7  1337.6 

 2×GlcN, 2×C12(3-OH), 2×C12, 
1×C10(3-OH), 1P 

1349.9   1349.7  1349.7 

 2×GlcN, 3×C12(3-OH), 
2×C10(3-OH), 1P 

1353.9 1353.7     

 2×GlcN, 3×C12(3-OH), 1×C12, 
1×C10(3-OH), 1P 

1365.9 1365.7  1365.7  1365.7 

 2×GlcN, 4×C12(3-OH), 
1×C10(3-OH), 1P 

1381.9 1381.7  1381.6  1381.6 

 2×GlcN, 2×C12(3-OH), 1×C12, 
2×C10(3-OH), 2P 

1417.8 1417.6     ;     
708.4 

 1417.7  1417.6 

 2×GlcN, 3×C12(3-OH), 
2×C10(3-OH), 2P 

1433.8 1433.6     

 2×GlcN, 3×C12(3-OH), 1×C12, 
1×C10(3-OH), 2P 

1446.8 1445.7     ;     
722.3 

 1445.5     ;     
722.3 

 1445.6     ;     
722.3 

 2×GlcN, 4×C12(3-OH), 
1×C10(3-OH), 2P 

1461.9 1461.7     ;     
730.8 

 1461.5     ;     
730.4 

 1461.6     ;     
730.8 

Hexa-acyl        

 2×GlcN, 2×C12(3-OH), 1×C12, 
3×C10(3-OH), 1P 

1508.0 1507.8     

 2×GlcN, 2×C12(3-OH), 
2×C12, 2×C10(3-OH), 1P 

1520.0   1521.7  1519.8 

 2×GlcN, 3×C12(3-OH), 
3×C10(3-OH), 1P 

1524.0 1524.7     

 2×GlcN, 3×C12(3-OH), 
1×C12, 2×C10(3-OH), 1P 

1536.0 1535.8  1535.7  1535.7 

 2×GlcN, 4×C12(3-OH), 
2×C10(3-OH), 1P 

1552.0 1551.8  1552.7  1551.7 

 2×GlcN, 2×C12(3-OH), 
1×C12, 3×C10(3-OH), 2P 

1588.0 1587.7     

 2×GlcN, 3×C12(3-OH), 
1×C12, 2×C10(3-OH), 2P 

1616.0 1616.8     ;     
807.4 

 1615.7     ;     
808.4 

 1615.7 

 2×GlcN, 4×C12(3-OH), 
2×C10(3-OH), 2P 

1632.0 1631.8     ;     
815.4 

 1632.7     ;     
815.4 

                 ;     
815.3 
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2. táblázat A P. aeruginosa PAO1 törzs kezeletlen kontroll tenyészetéből izolált fehérjék 

mikrochip módszerrel, Agilent high sensitivity protein 250 programmal való elválasztását követően 

kapott paraméterek az egyes csúcsokról. 

Tömeg 
[kDa] 

Vándorlási 
idő [s] Csúcsterület Komponensek %-os megoszlása 

5 20 4 487,8 0 

10,1 22,13 126,6 11,02 

12,2 23,03 16,6 1,45 

13,1 23,42 3,7 0,32 

15,6 24,31 43,8 3,81 

17,5 24,65 54,4 4,74 

20,1 25,1 10 0,87 

24,3 25,83 77,2 6,72 

30,2 26,78 4,5 0,39 

33,7 27,28 5,3 0,46 

36,8 27,73 13,7 1,2 

38,8 28,01 40,4 3,51 

42,7 28,57 90,6 7,89 

50,9 29,75 55,6 4,84 

54,1 30,2 42,1 3,66 

60,8 31,15 292,2 25,44 

80,8 33,05 95,9 8,35 

92 34,06 2,8 0,24 

96,2 34,45 24,3 2,11 

106,2 35,52 15,7 1,37 

109,9 35,91 19,8 1,72 

121,5 37,14 6,5 0,57 

125,2 37,54 7,8 0,68 

143,1 39,44 36 3,13 

152,7 40,39 24,8 2,16 

165,8 41,46 30 2,61 

185,6 43,08 3,9 0,34 

246,6 48,07 4,5 0,4 
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3 táblázat A P. aeruginosa PAO1 törzs 0,5 MBC koncentrációjú fahéj illóolaj kezelést követően 

izolált fehérjék mikrochip módszerrel, Agilent high sensitivity protein 250 programmal való 

elválasztását követően kapott paraméterek az egyes csúcsokról. 

Tömeg 
[kDa] 

Vándorlási 
idő [s] Csúcsterület Komponensek %-os megoszlása 

5 20 5 103,0 0 

9,9 22,06 241,1 11,96 

12 22,95 62,3 3,09 

13,2 23,45 21 1,04 

17,1 24,57 216,3 10,73 

19,6 25,01 134,6 6,68 

23,2 25,63 84,4 4,19 

26,1 26,13 66,2 3,28 

29,2 26,63 39,8 1,98 

35 27,47 42,3 2,1 

37,7 27,86 55,1 2,74 

41,6 28,41 274,7 13,63 

51,3 29,81 291,6 14,47 

59,2 30,92 161,2 8 

76,2 32,65 226,7 11,25 

89,9 33,87 9,3 0,46 

93,7 34,21 18,9 0,94 

101,2 34,99 10 0,5 

105,9 35,49 16,3 0,81 

119 36,88 3,3 0,17 

137,9 38,89 17 0,84 

147,4 39,89 10,2 0,51 

158,8 40,89 10,8 0,53 

265,1 49,58 2,5 0,1 
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4. táblázat A P. aeruginosa PAO1 törzs 2 MBC koncentrációjú fahéj illóolaj kezelést 

követően izolált fehérjék mikrochip módszerrel, Agilent high sensitivity protein 250 programmal való 

elválasztását követően kapott paraméterek az egyes csúcsokról. 

Tömeg 
[kDa] 

Vándorlási 
idő [s] Csúcsterület Komponensek %-os megoszlása 

5 20 7 312,4 0 

9,2 21,79 109,6 3,81 

10,4 22,28 434,8 15,11 

12,7 23,25 182,2 6,33 

18,2 24,77 257,5 8,95 

23,2 25,64 210,6 7,32 

30,2 26,78 47,8 1,66 

50,2 29,65 347 12,06 

62,8 31,44 1 135,8 39,47 

100,5 34,91 152,4 5,29 

 

 

5. táblázat A P. aeruginosa 27853 törzs kezeletlen kontroll tenyészetéből izolált fehérjék 

mikrochip módszerrel, Agilent high sensitivity protein 250 programmal való elválasztását követően 

kapott paraméterek az egyes csúcsokról. 

Tömeg 
[kDa] 

Vándorlási 
idő [s] Csúcsterület Komponensek %-os megoszlása 

5 20 4 762,2 0 

8,8 21,6 4,2 0,3 

10,2 22,21 302 21,69 

12,2 23,04 35,9 2,58 

15 24,2 117,4 8,43 

17,5 24,64 81,9 5,88 

20 25,08 74,3 5,33 

21,9 25,41 39,6 2,84 

23,9 25,75 82,7 5,94 

26,7 26,24 25,4 1,83 

30,3 26,8 38,4 2,76 

41,5 28,4 110,3 7,92 

50,4 29,67 26,5 1,9 

53,1 30,06 19 1,37 

57 30,61 5,7 0,41 

71,4 32,21 137,9 9,9 

79,4 32,93 291,3 20,92 
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6. táblázat A P. aeruginosa 27853 törzs 0,5 MBC koncentrációjú fahéj illóolaj kezelést 

követően izolált fehérjék mikrochip módszerrel, Agilent high sensitivity protein 250 programmal való 

elválasztását követően kapott paraméterek az egyes csúcsokról. 

Tömeg 
[kDa] 

Vándorlási 
idő [s] Csúcsterület Komponensek %-os megoszlása 

5 20 4 548,5 0 

10,3 22,22 333,5 21,06 

12,3 23,06 54,2 3,42 

13,4 23,56 3,9 0,24 

15,4 24,28 140 8,84 

17,6 24,67 81,3 5,13 

20,2 25,11 64,7 4,09 

22,1 25,44 29,6 1,87 

24,4 25,83 64,8 4,09 

26 26,11 29,7 1,88 

42,2 28,5 151,8 9,58 

51,2 29,78 25 1,58 

54,3 30,22 46,6 2,94 

57,4 30,67 150,1 9,48 

80,2 33 374,2 23,63 

98,2 34,67 5,4 0,34 

110,8 36 6,9 0,43 

165,6 41,44 2,2 0,14 

208,4 44,94 4 0,25 

283,1 51,06 1,3 0,08 

352,4 56,72 14,9 0,93 
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7. táblázat A P. aeruginosa 27853 törzs 2 MBC koncentrációjú fahéj illóolaj kezelést követően 

izolált fehérjék mikrochip módszerrel, Agilent high sensitivity protein 250 programmal való 

elválasztását követően kapott paraméterek az egyes csúcsokról. 

Tömeg 
[kDa] 

Vándorlási 
idő [s] Csúcsterület Komponensek %-os megoszlása 

5 20 7 621,1 0 

10,2 22,21 1 011,3 23,19 

12,2 23,04 199,9 4,59 

13,3 23,48 89,1 2,04 

14,8 24,14 461,8 10,59 

17,2 24,59 141,7 3,25 

19,7 25,03 300,8 6,9 

21,6 25,36 346,2 7,94 

31,5 26,96 79,6 1,82 

41,1 28,34 519,5 11,91 

49,6 29,56 98,1 2,25 

51,9 29,89 65,2 1,49 

60,5 31,1 22,2 0,51 

77,5 32,76 891,6 20,45 

95,4 34,36 25,6 0,59 

107,3 35,64 51,2 1,18 

140,1 39,12 2,1 0,05 

147,9 39,94 3,4 0,08 

163,5 41,27 7,9 0,18 

342,5 55,91 34,4 0,79 

383,1 59,23 9,1 0,2 
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8. táblázat A P. aeruginosa 27853 törzs 2 MBC koncentrációjú szegfűszeg illóolaj kezelést 

követően izolált fehérjék mikrochip módszerrel, Agilent high sensitivity protein 250 programmal való 

elválasztását követően kapott paraméterek az egyes csúcsokról. 

Tömeg 
[kDa] 

Vándorlási 
idő [s] Csúcsterület Komponensek %-os megoszlása 

5 20 7 266,4 0 

9,8 22,02 364 10,46 

11,4 22,68 243,7 7,01 

14,1 23,83 428 12,3 

15,6 24,32 133,6 3,84 

18,1 24,75 348,7 10,02 

19,1 24,92 347,9 10 

24,8 25,9 159,6 4,59 

27,9 26,45 283,5 8,15 

38,6 27,98 695,9 20 

47 29,18 101,2 2,91 

60,4 31,09 61,7 1,77 

72,3 32,3 264,5 7,6 

89,4 33,83 26,3 0,76 

101,6 35,03 20,3 0,59 

 

 


