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II. RÖVIDÍTÉSEK

DNS dezoxiribonukleinsav

dsRNS kettősszálú ribonukleinsav

Na2EDTA etilén-diamin-tetraecetsav dinátriumsója 

kilobázispárkbp

mitokondriális DNSmtDNS

nikotinsavamid-adenin-dinukleotidNAD

nikotinsavamid-adenin-dinukleotid-foszfátNADP

poliakrilamid gélelektroforézis 

polimeráz láncreakció

PAGE

PCR

riboszómális RNS-t kódoló DNS szakaszi-DNS

random amplifikált polimorfikus DNS technika 

restrikciós fragment hossz polimorfizmus

RAPD

Rf LP

ribonukleinsavRNS

nátrium-dodecilszulfátSDS

Tris Trisz-(hidroxi-metil)-amino-metán 

Vírusszerű partikulumVLP

A vizsgált enzimek rövidítéseinek magyarázata a 6. táblázatban található.
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III. BEVEZETÉS

Az Aspergillus fumigatus (továbbiakban A. fumigatus), melyet Fresenius írt le először 

1863-ban, a természetben elterjedten előforduló, termotoleráns fonalas gombafaj. Ez a 

gomba ugyanakkor fontos humán patogén szervezet, a leggyakoribb etiológiai ágense az 

emberi aspergillosis különböző típusainak. Számos betegséget okozhat, mint pl. 

bronchopulmonáris aspergillosist, aspergillomát illetve hematogén terjedéssel invazív 

aspergillosis is kifejlődhet, immunológiailag legyengült egyéneknél halált okozhat 

(Marsh és mtsi, 1979, Staib és mtsi, 1989). Sokféle mikotoxint termelnek a fajba tartozó 

törzsek; ezek a toxinok veszélyesek lehetnek állatokra és emberekre egyaránt. 

Ugyanakkor egyes törzsekből antibiotikumként (pl. fumagillin, McCowen és mtsi, 

1951), a rák terápiájában alkalmazható (pl. restrictocin, Müllbacher és Eichner, 1984), 

ill. a koleszterin szint csökkentésére használható (pyripyropének, Tomoda és mtsi, 

1994) vegyületeket izoláltak. A faj egyes extracelluláris enzimaktivitásai is 

kiemelkedőek a többi fonalas gombával összehasonlítva (pl. proteázok, nukleinsavbontó 

enzimek, glukozidázok, cellulázok).

Az A. fumigatust egy fajnak tartják, de a törzsek jelentősen különbözhetnek 

makro- és mikromorfológiai sajátságaikban. Munkánk során 62 A. fumigatus izolátumot 

és gyűjteményes törzset hasonlítottunk össze morfológiai jellemzőik (növekedési 

sebességük különböző hőmérsékleteken, hőtűrésük, telepmorfológiájuk, konídiumjaik 

alakja és mérete, vezikulum átmérőik), proteázaktivitásuk, izoenzim-összetételük, magi 

és mitokondriális DNS RFLP-ik, random amplifikált polimorfikus DNS (RAPD) 

technikával nyert mintázatuk, szénforrás-hasznosításuk, valamint mikotoxin termelésük 

alapján. Célunk az volt, hogy egyrészt olyan módszert találjunk, mely alkalmazható az 

A. fumigatus törzsek más fajoktól való gyors elkülönítésére, másrészt, hogy az A. 

fumigatus fajba tartozó törzseket valamilyen módon tipizálni tudjuk. További 

vizsgálataink az A. fumigatus és rokon fajai közötti rokonsági fok feltárására irányultak.
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IV. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Raper és Fennell (1965) 18 fajcsoportra osztotta az Aspergillus nemzetséget. Ezek közül 

az A. fumigatus fajcsoportba 10 fajt és 3 további alfajt soroltak. A fajcsoportot két 

sorozatra osztották aszerint, hogy észlelték-e a szexuális alakot a faj esetében, vagy 

nem. A későbbi publikációkban további, ebbe a fajcsoportba tartozó fajokat írtak le 

(jelenleg mintegy 15 faj tartozik ide). A fajok lehetnek aszexuálisak, ill. szexuálisak, az 

utóbbin belül homo- ill. heterotallikusak is. Az A. fumigatus fajcsoportba tartozó fajok 

szexuális (teleomorf) alakja a Neosartorya sp. Gams és mtsi (1985) megpróbálták a 

nemzetség egzakt rendszertani felosztását elvégezni, az érvényben lévő rendszertani 

kategóriák alkalmazásával. Ebben a rendszerben az A. fumigatus fajcsoportot a Fumigati 

alnemzetségbe, ezen belül a Fumigati szekcióba sorolták (ugyanebbe az alnemzetségbe 

sorolták az A. cervinus fajcsoportot is, Cervini szekció néven).

Jelentős számú tanulmány foglalkozik az A. fumigatus és közeli rokon fajok 

változékonyságának vizsgálatával. A törzseket morfológiai, élettani, immunológiai, 

biokémiai, molekuláris biológiai és toxikológiai szempontból egyaránt vizsgálták. A 

továbbiakban áttekintést adunk ezekről a vizsgálatokról.

IV1. Morfológiai és fiziológiai vizsgálatok

Christensen és Tuthill (1985) az A. fumigatus-t olyan fajként említik meg, amelynél az 

interspecifíkus átfedés és a szélesen értelmezett faj definíció egyaránt érvényes (más 

fajokat is említenek, melyeknek hasonló sajátosságaik vannak: A. flavus, A. oryzae, A. 

parasiticus, A. sojae és A. niger). A szerzők szerint ezek azon ún. "háziasított" fajok, 

melyek képesek voltak alkalmazkodni az emberi környezethez.

Számos kutató vizsgálta az A. fumigatus faj variabilitását, és nagyszámú, főleg 

betegekből származó, morfológiailag eltérő izolátumot azonosítottak.

7



IV. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

IV 1.1. Variabil it ás

De Vries és Cormane (1969) átfogó munkát végeztek 119 A. fumigatus és egy A. 

fischeri izolátum morfológiai, fiziológiai tulajdonságainak kiderítésére. Céljuk az volt, 

hogy megtalálják azokat a jellemzőket, amelyek alapján megkülönböztethetők a 

betegekből izolált patogén törzsek a szaprofita törzsektől. Vizsgálatuk kiterjedt a 

morfológiai jellemzőkre (telepek morfológiája, konídiumok mérete és alakja, 

vezikulumok átmérője, konídiofórok hossza, fíalidok hossza és szélessége, sejtmagszám 

a sejtekben), szén és nitrogén asszimilációs spektrumukra, zselatin elfolyósítási 

képességükre, a törzsek pigment termelésére, antibiotikum érzékenységükre, vitamin 

igényükre, kazein és nukleinsav lebontó képességükre, anaerob növekedésükre, és a 

micéliumok fluoreszcenciájára. A patogén törzsek morfológiailag variábilisabbnak 

mutatkoztak, mint a szaprofita törzsek. Humán izolátumokban sok esetben abnormális 

konídiumfejeket találtak. Minden törzs elfolyósította a zselatint, kivéve az egyetlen 

vizsgált A. fischeri izolátumot (ez ellentmond Calvo és mtsi 1985-ös eredményeinek; ők 

nem detektáltak proteolitikus aktivitást a vizsgált 50 A. fumigatus törzs egyikében sem, 

ami az eltérő vizsgálati módszerrel magyarázható). A szerzők gyenge növekedést 

figyeltek meg néhány törzsnél anaerob körülmények között.

Leslie és mtsi (1988) tanulmányukban 19 A. fumigatus törzs vizsgálatáról 

számolnak be, melyeket 5 betegből izoláltak. Mindegyik betegnél olyan variáns törzs

szériákat vizsgáltak, amelyek nagy különbségeket mutattak növekedési rátájukban és 

telepmorfológiájukban. A szerzők nem erősítették meg Raper és Fennell (1965) azon 

állítását, miszerint az emberi és állati szövetekből izolált A. fumigatus törzsek 

morfológiája gyakrabban abnormális Czapek-Dox agaron, mint malátakivonatos 

táptalajon; vizsgálataik során nagy számban találtak abnormális típusokat az utóbbi 

táptalajon is. A variabilitás a konídiumok felületi mintázatában, a konídium méretében 

és formájában nyilvánult meg, de makroszkopikus variációkat is észleltek a törzsek 

között. A szerzők szerint különböző A. fumigatus morfológiai variánsok izolálása a 

köpetből az aspergilloma előzetes bizonyítéka lehet.
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Kuraishi és mtsi (1990) és Sugiyama és mtsi (1991) az Aspergillusok ubikinon 

rendszerét tanulmányozták. Azt találták, hogy Q-10 rendszer van jelen az A. fumigatus 

fajcsoport minden tagjában (Subgenus Fumigati), míg az A. cervinus fajban Q-9 

rendszer fordul elő. Q-10 rendszert még az A. clavatus, A. ornatus (A. acantosporus, A. 

spinulosa, A. apicalis) és A. flavus (A. avenaceus, A. flavus var. asper) fajcsoport 

fajaiban találtak.

Polonelli és mtsi (1990), és Fanti és mtsi (1989) Aspergillus fajokat tipizált 

élesztő killer rendszerekkel szembeni érzékenységük alapján. Az A. fumigatus törzseket 

típusokba sorolták a különböző killer rendszerekkel szembeni érzékenységük alapján.

IV. 1.2. Morfológiailag eltérő A. fumigatus törzsek izolálása

Marsella és mtsi (1982) azonosítottak egy atipikus A. fumigatus izolátumot 

tüdőbetegségben szenvedő emberből, mely törzs rendellenes konídiumtartó 

apparátusával tűnt ki.

Kwon-Chung (1975) szeptált fíalidos A. fumigatus törzset izolált, melyet külön 

fajként, A. phialosepticus néven írt le. Mishra és mtsi (1982) által észlelt morfológiai 

adatok azt sugallják, hogy a szeptált fíalidos A. fumigatus törzsek mutánsok, és nem 

osztályozhatók külön fajként. Mishra (1984) összehasonlította a tipikus és a szeptált 

fíalidos A. fumigatus törzsek antigén profilját az A fumigatus var. ellipticus, A. fischeri, 

A. flavus és A. niger fajokéval fúziós rakéta és kétdimenziós immunoelektroforézissel. 

A két vizsgált, morfológiailag eltérő A. fumigatus izolátum teljesen megegyezett 

antigénprofiljában, és az A. fumigatus fajcsoportba tartozó egyéb fajok és a tipikus A. 

fumigatus törzsek antigén összetétele is viszonylag nagy hasonlóságot mutatott. Ezzel 

ellentétben az A. flavus és az A. niger esetében csupán az antigének 16% ill. 8%-a volt 

azonos az A. fumigatus antigénekkel.

Staib és mtsi (1980) egy aspergillomában elhalálozott férfi tüdejéből 

gombafonalakat izoláltak, mely a tipikus A. fumigatus-nál lassabban növekedett. Az 

izolátum ugyanolyan konídiumfejeket hozott létre, mint az A. fumigatus törzsek, de
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fialidjai szeptáltak voltak. Immundiffüziós teszt alkalmazásával az A. fumigatus törzsek 

és az izolátumok antigénjei között rokonságot figyeltek meg.

Bezjak (1989) az A. fumigatus konídiumfejek tanulmányozása során a megnyúlt 

és szeptált fialidok és más morfológiai anomáliák előfordulását vizsgálta. Ezek 45°C-on 

gyakoribbak voltak (77%-a az összes vizsgált különbségeknek). Czapek-Dox agaron a 

morfológiai eltérések előfordulása sokkal magasabb volt, mint Sabouraud agaron; ez a 

törzsek korlátozottabb növekedésével magyarázható ezen a táptalajon. Optimális 

körülmények között tenyésztve (37°C-on, Sabouraud agaron) az anomáliák teljes hiánya 

figyelhető meg a termotoleráns Aspergillus fajoknál.

Varshney és mtsi (1981) A. acolumnaris néven egy új fajt írtak le, melynek 

mikromorfológiája eltért az A. fumigatus törzsekétől.

Smith (1977) nagy konídiumú (3,1-4,1 pm átmérőjű) A. fumigatus törzset izolált, 

melynek virulenciája nagymértékű volt egerekben. Felvetette, hogy kapcsolat lehet a 

spóra mérete és a törzs virulenciája között.

Thurston és mtsi (1973) 9 A. fumigatus és egy A. fumigatus var. ellipticus törzset 

hasonlítottak össze morfológiai jellemzőik és szerológiai tulajdonságaik alapján. A 

nitrogén és szénhidrát tartalomnak, pH-tűrésnek széles variációit észlelték a törzsekben 

néhány hetes inkubáció után. Kozakiewicz (1989) az A. fumigatus var. ellipticus 

törzseket felszíni konídium morfológiájuk alapján A. neoellipticus néven, új fajként írta

le.

IV.2. Fehérjék vizsgálata

IV.2.1. Variabilitás az antigénszerkezetben

Heam és mtsi (1990a, 1990b) különbségeket mutattak ki A. fumigatus törzsek között 

vízoldékony preparátumok analízise során, az SDS-PAGE és Westem-blotting 

módszerét alkalmazva. Az A. fumigatus sejtfalból és citoplazmából izolált antigének 20- 

100 kDa molekulatömegű komponenseinek széles skálája mutatott specifikus kötődést a
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nyulakban termelt antitestekhez. A falkomponensekkel szembeni antiszérum bizonyult a 

legalkalmasabbnak az A. fűm igatus törzsek közti variabilitás kimutatására.

Kurup és mtsi (1977) 11 A. fumigatus törzs antigén profilját hasonlították össze. A 

törzsek antigénjei jelentős variációkat mutattak a precipitin sávok számában kereszt 

immunoelektroforézist alkalmazva. Ugyanakkor néhány közös antigén összetevőt is 

detektáltak a törzsek között. Kurup és mtsi (1986) variabilitást észleltek néhány A. 

fumigatus törzs antigén preparátumának enzimaktivitásában (API-ZYM tesztlapokon 

vizsgálva), protein, szénhidrát tartalmában és az antigének immunogenitásában is.

Wallenbeck és mtsi (1984) izoelektromos fókuszálással, kereszt 

immunelektroforézissel és kereszt radioimmun-elektroforézissel vizsgáltak 10 A. 

fumigatus törzset. Számottevő különbségeket találtak a vizsgált törzsek biokémiai és 

immunológiai tulajdonságaiban.

Kim és Chaparas (1979) az A. fumigatus törzsek és az A. fumigatus var. ellipticus, 

A. phialosepticus, A. flavus és A. niger törzsek közötti antigénikus összefüggéseket 

tanulmányozták a fúziós rakéta immunoelektroforézis módszerét és bőr-teszteket 

használva. A detektált antigének 73-89%-a az A. fumigatus fajcsoport törzsei és fajai 

között homológ volt. A homológia foka A. flavus, A. fumigatus, A. niger fajok és 

rokonaik antigénjei között sokkal alacsonyabb, és értéke 19-35%-ig terjedt.

Magaldi és Mackenzie (1984a, 1984b) ELISA-val és immunelektroforézissel 

vizsgálta patogén Aspergillus fajok antigénjeit. Az A. flavus 9 sávjából 5, az A. nidulans 

16 sávjából 4, az A. niger 9 sávjából 4, és az A. terreus 8 sávjából 4 egyezett meg az A. 

fumigatus sávjaival.

IV.2.2. Fehérje- és izoenzimanalízis

A fehérjék kivonásának, elválasztásának metodikáját már igen korán kidolgozták. A 

sejtekből különböző anyagokkal - szerves oldószerek (etanol ill. aceton), detergensek, 

ill. víz - kioldott fehérjéket általában elektroforézissel választják el, és az így nyert 

proteinmintázatot vizsgálják. Kulik és Brooks (1970) ezzel a módszerrel vizsgáltak 

Aspergillus fajokat. Az A. fumigatus fajnál két azonos mobilitású fehérjesávot figyeltek
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meg a többi vizsgált Aspergillus izolátummal összehasonlítva. Az A. fumigatus 

izolátumok között intraspecifikus variabilitást észleltek.

A fehérjemintázatok vizsgálatánál hatékonyabb módszernek bizonyult egy adott 

enzim különböző formáinak, az ún. izoenzimeknek az analízise a közeli rokonságban 

lévő fajok ill. törzsek elkülönítésére. Az izoenzimek többféleképpen jöhetnek létre:

a. több génlokusz különböző, de azonos funkciót ellátó polipeptidláncot kódol;

b. egy lokusznak több allélja hozza létre a különböző formákat;

c. poszt-transzlációs módosítások következményeként jönnek létre az ún. másodlagos

izoenzimek (ilyen módosulások lehetnek pl. alkilezés, glikozilezés, a fehérjék 

amino-csoportjainak acilezése).

d. ’’conformer” hipotézis ( egy polipeptid láncnak több konformációja is lehet aktív)

Az elmúlt 30 év során alakultak ki azok a technikák, melyek segítségével az izoenzimek 

analizálhatók. A sejthomogenizátumok fehérjéit poliakrilamid ill. keményítőgélen 

szeparálják, majd a gélt festik a specifikus enzimsávok megjelenítése érdekében. Az 

aminosavtartalom megváltozása hatással lehet a fehérje töltésviszonyaira ill. konformá

ciójára, így megváltozik elektroforetikus mobilitása is. Bár több mint 57 enzim 

detektálására állnak rendelkezésre megfelelő receptek, általában kevesebb, mint 15 

enzimrendszert találtak hasznosnak, de a legtöbb gombán végzett vizsgálatban még 

kevesebbet alkalmaztak. Ennek egyik oka, hogy minden enzimhez külön meg kell 

határozni az optimális extrahálási és pufferelési feltételeket. Sugiyama és Yamatoya 

(1990), és Yamatoya és mtsi (1990) sikeresen alkalmazták az izoenzimanalízist 

rendszerezésre az Aspergillus szekción belül (Ornati, Cremei és Flavi szekciók).

Nealson és Garber (1967) egy invariábilis leucin-aminopeptidáz, két invariábilis 

és három variábilis észteráz, két invariábilis és két variábilis foszfatáz sávot találtak a 

hat vizsgált A. fumigatus izolátumban. Az egyedüli vizsgált A. fischeri izolátum a 

fentiektől teljesen eltérő mintázatot adott (egy leucin-aminopeptidáz, négy észteráz és 

két foszfatáz izoenzim).

Az Aspergillus fajok ribonukleázait Vasú és mtsi vizsgálták (1972). Különböző 

Aspergillus fajok magas és alacsony RNáz aktivitású törzseit szelektálták különböző
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táptalajokon és vizsgálták az RNáz zimogramokat. Jelentős különbségeket találtak mind 

az intra-, mind az extracelluláris ribonukleáz mintázatokban.

Duriez és mtsi (1976) 14 A. fumigcitus (8 betegből izolált, és 6 szaprofita eredetű) 

és 2 A. fischeri törzset vizsgáltak. A törzsek micéliumextraktumából nyert fehérjét 

elektroforetikusan elválasztották, és 14 enzim aktivitását próbáltak detektálni. Az A. 

fiumigatus izoenzimmintázata törzsenként nagyon különböző volt, és nem állapítottak 

meg összefüggés a különböző enzimek mintázata és a törzsek eredete (patogén vagy 

szaprofita) között. Az észteráz mintázatok különbözőek voltak, ha cc-naftil-, ß-naftil- 

vagy indoxil-acetátot használtak szubsztrátként. Az észlelt leucin-aminopeptidáz, 

észteráz és foszfatáz mintázatok különböztek a Nealson és Garber (1967) által észlelt 

mintázatoktól.

Hearn és mtsi (1990) a kataláz izoenzimeket vizsgálta Aspergillus és Neosartorya 

fajokban; az A. fumigatus fajban két fő kataláz komponenst észleltek.

Matsuda és mtsi (1992) hét Aspergillus faj 64 izolátumának ubikinon rendszerét 

és izoenzim mintázatait hasonlították össze. A dendongramon az A. fumigatus 

izolátumok homogenitást mutattak. A glükóz-6-foszfát dehidrogenáz és a glutamát 

dehidrogenáz mintázatok lehetővé tették az A. fumigatus törzsek elkülönítését más

Aspergillus fajoktól.

IV. 2.3. Proteázok és egyéb enzimek termelése

Rhodes (1988) kutatásai a patogén gombák virulencia faktoraira, a hőmérsékleti 

tűrőképességre, a gazdaszervezet védőmechanizmusainak kikerülésére, a dimor- 

fizmusokra és a biokémiai sajátságokra irányultak. Ezen faktorok közül kiemelkedő 

fontosságúak a fenoloxidáz és a proteináz enzimek. Az elasztinbontó proteináz az A. 

fumigatus esetében lehetővé teszi az elasztinban gazdag tüdőszövet fertőzését, és egyéb 

proteinázokkal együttműködve segíti az elterjedést. Széleskörűen vizsgálták az A. 

fumigatus faj proteázait.

13
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IV.2.3.1. Proteázok

Calvo és mtsi (1985) 50 Aspergillus törzset vizsgáltak enzimatikus és fiziológiai 

szempontból. Proteolitikus, lipolitikus aktivitást nem észleltek, míg különböző 

nukleázok, foszfatázok, észterázok, ureázok, katalázok és szénhidrátbontó enzimek 

(pektin Ház, poligalakturonáz, amiláz, a-glükozidáz, N-acetil-a-glükózaminidáz) 

kimutathatók voltak. Hopsu-Havu és mtsi (1972) különböző patogén 

mikroorganizmusok elasztáz-termelését vizsgálták. Megállapították, hogy a törzsek 

elasztáz-termelése nincs összefüggésben patogenitásukkal; a vizsgált A. fumigatus törzs 

esetében a fenti szerzők sem észleltek elasztáz-aktivitást.

Cohen (1981) Aspergillus fajok proteáz aktivitását vizsgálta. Az A. fumigatus 

lúgos és/vagy neutrális proteázokat termelt minimál táptalajon. Következtetéseik szerint 

szén és nitrogén derepresszió növelheti a proteáz aktivitást.

Jönsson és Martin (1964) 5 A. fumigatus törzs extracelluláris proteáz termelését 

vizsgálták. Jellemző különbségeket észleltek a proteáz produkcióban; az egyedüli 

patogén törzs termelte a legtöbb proteázt. A szerzők részletesen is vizsgálták az 

extracelluláris proteolitikus enzimet (Martin és Jönsson, 1968); egy enzimet találtak két 

határozott aktivitás csúccsal, melyek a neutrális és lúgos tartományba estek.

Miyaji és Nishimura (1977) kapcsolatot fedeztek fel a proteolitikus aktivitás és a 

patogenitás között (fertőzött egér-agyban) A. fumigatus-nál. Kothary és mtsi (1984) 

szintén összefüggést állapítottak meg az A. fumigatus törzsek elasztáz-termelése, és - 

immunhiányos egerek esetében - a tüdőaspergillózis előidézése között. A szerzők 75 

törzset vizsgáltak proteáz és elasztáz termelés szempontjából; mindegyik törzsnek volt 

proteolitikus aktivitása, és 71 törzsnek elasztinbontó aktivitása is. Jaton-Ogay és mtsi 

(1992) meghatározták ennek a kollagénnel indukálható extracelluláris alkalikus proteázt 

kódoló DNS szakasznak a szekvenciáját is. A fehérje a szubtilizinhez hasonló 

felépítésű, 282 aminosavat tartalmaz, és három exon kódolja.

Piechura és mtsi (1990) az A. fumigatus membránkötött savas proteáz frakcióit 

vizsgálták. Két enzimaktivitást találtak, amelyek jelentősek lehetnek az A. fumigatus 

által kiváltott megbetegedésekben.
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Reichard és mtsi (1990) egy extracelluláris szerin-proteinázt tisztítottak és 

azonosítottak A. fumigatus klinikai izolátumaiból. Ez a proteináz okozhatja az A. 

fumigatus kimotriptikus aktivitását. Az enzim bontja az elasztint, ezentúl felelős lehet a 

gomba korábban leírt elasztinbontó aktivitásáért.

IV.2.3.2. Egyéb enzimaktivitások

Rudick és Elbein (1973) az A. fumigatus extracelluláris glükozidáz enzimét, míg 

Stewart és Parry (1981) az A. fumigatus cellulázát vizsgálták. Schönheyder és mtsi 

(1985) azt állapították meg, hogy az A. fumigatus-Ъап egy konstitutívan termelődő 

kataláz enzim van jelen, mely a citoszolban található. A szerzők a 14 vizsgált A. 

fumigatus törzsből csak egyben észleltek két kataláz antigént. A kataláz antigénszint kis 

variabilitást mutatott a vizsgált klinikai izolátumokban. A kataláz a szerzők szerint 

közreműködhet a patogenitásban, a fagocitáló sejtek által termelt hidrogén-peroxid 

elbontása révén.

Dowler és mtsi (1963) magas glükóz-6-foszfát, trióz-foszfát és malát- 

dehidrogenáz, ill. alacsony szukcinát- és izocitrát-dehidrogenáz aktivitást mutattak ki, és 

nem tudták a piruvát és ketoglutáz-dehidrogenáz enzimek jelenlétét bizonyítani A. 

fumigatus-Ъап. Stewart és mtsi (1985) az A. fumigatus faj xilanázait vizsgálták.

IV. 3. Mikotoxintermelés

Az A. fumigatus fajcsoport tagjai sokféle másodlagos metabolitot termelnek. Az 1. és 2. 

táblázat összegzi az A. fumigatus fajcsoport fajai által termelt toxinokat.

Rutqvist (1965) 14 A. fumigatus törzs micéliumának vizes kivonatát vizsgálta 

toxicitás szempontjából. A hemolitikus és toxikus aktivitás különböző szintjeit észlelte a 

különböző törzsekben. A szerológiai tesztek alapján a törzsek közeli rokonságát 

tételezte fel. Richard és mtsi (1989) a gliotoxin termelést vizsgálták 9 A. fumigatus 

törzset 3 különböző tápközegben tenyésztve, vékonyrétegkromatográfiát alkalmazva. A 

szerzők jelentős különbségeket észleltek a törzsek gliotoxin termelésében. Nilius és
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Farmer (1980) az extracelluláris sziderofórokat tanulmányozta A. fumigcitus törzsekben; 

a betegekből és a környezetből izolált törzsek azonos sziderofórokat termeltek. Frisvad 

és Samson (1990), valamint Samson és mtsi (1990) morfológiai és kemotaxonómiai 

vizsgálatokat folytattak az A. fumigatus és a közeli rokon fajok körében. Valamennyi 

vizsgált faj jellegzetes toxin-mintázatot mutatott vékonyréteg kromatográfiás elválasztás 

után. Mind a morfológiai, mind a kemotaxonómiai sajátságok alapján elkülöníthetőek 

voltak a fajok. Az A. fumigatus faj igen homogénnek mutatkozott toxinprofilja alapján.

Összegezve, az A. fumigatus fajba tartozó törzsek fenotipikus összehasonlító 

vizsgálata az irodalmi adatok alapján azt mutatja, hogy a faj sok tekintetben igen 

variábilis. A vizsgálatok során a patogén izolátumok esetében nagyobb változatosságot 

észleltek, mint a szaprofita forrásból származó törzseknél. Ugyanakkor a vizsgált 

tulajdonságok közül csak a törzsek elasztáz-termelése ill. nemtermelése volt valóban 

használható kritérium a kétféle forrásból származó izolátumok elkülönítésére.
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1. táblázat. Toxinok előfordulása az A. fumigatus fajban

típusirodalomtoxin

Spilsbury és Wilkinson, 1961 VI.agroclavin
VI.Téren és mtsi, 1990austamid

Spilsbury és Wilkinson, 1961 VI.elimoclavin
Spilsbury és Wilkinson, 1961 VI.festuclavin
Hanson és Eble, 1949; 
McCowen és mtsi, 1951

fumagillin
IV.

VI.fumigaclavinok Rao és Rao, 1975

Anslow és Raistrick, 1938a III.fiimigatin

Debeaupuis és Lafont, 1978 IV.?fumitoxinok

Weindlingés Emerson, 1936; 
Müllbacher és mtsi, 1985

gliotoxin
(=aspergillin) VI.

Waksman és mtsi, 1942; 
Chain és mtsi, 1943

helvolic acid 

(=fumigacin) IV.

kojic add Téren és mtsi, 1990 I.

III.ochratoxin A Abarca és mtsi, 1997

restrictocin Arruda és mtsi, 1990; 
Lamy és mtsi, 1991 P

sphingofunginek VanMiddlesworth és mtsi, 1992 II.

Anslow és Raistrick, 1938bspinulosin III.

Cole, 1980 VI.tremorgén toxinok:
(fumitremorgenek, verruculogen (TR-1), TR-2, tryptoquinalinok)

nagy molekulatömegű toxinok:

Asp-hemolizin Yokota és mtsi, 1977 P
Fumigatoxin Iwata, 1978 P
Phthioic add II.Iwata, 1978

Jelmagyarázat: I.: acetát részvétele nélkül képződök; II.: zsírsavakból származtathatók; 
ILL: poliketidek; IV.: terpének, szteroidok; V.: TCA ciklus intermedierekből 
származtathatók; VI.: aminosavakból származtathatók; VII.: egyéb; p: protein toxinok.
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2. táblázat: A Fumigati szekció többi vizsgált fajainak mikotoxinjai (Samson és 

mtsi, 1990; Frisvad és Samson, 1990)

Faj toxinok

viriditoxinA. brevipes

cyclopaldic acid, chromanol 1, 2, 3A. duricaulis

mycophenolic acidA. unilateralis

viriditoxinA. viridinutans

helvolic acidN. aurata

trypacidin, tryptoquinalinok, FUAN. aureola

trypacidin, viridicatumtoxin, FUAN. fennelliae

fumitremorgen A,B,C; verruculogen, avenaciolid, terrein,N. fischeri

tryptoquinalinok, FUB

mevinolinok, FUBN. glabra

cyclopaldic acid, FUAN. quadricincta

terrein, tryptoquinolinok, FUAN. spinosa

canadensolideN. Stramine a

IV.4. Nukleinsavpolimorfizmusok

IV. 4.1. Restrikciós fragment hossz polimorfizmusok (RFLP-k)

A DNS molekula polimorfizmusát elvileg többféleképpen lehet detektálni, -pl. 

szekvencia analízissel, vagy a molekula fizikai paramétereinek a mérésével. A 

gyakorlatban a variabilitás detektálására a legcélravezetőbb megközelítés a restrikciós 

enzimekkel történő emésztés, bár így a szekvenciák csak egy kis részét vizsgálhatjuk. 

Mivel a restrikciós enzimek specifikus felismerőhellyel rendelkeznek a DNS- 

molekulán, ezért a DNS-szekvencia megváltozása az adott hasítóhely eltűnésével, ill. 

egy új hely létrejöttével járhat, így a hasítás után kapott fragmentek mérete 

megváltozhat. A homológ kromoszómák megfelelő régióinak emésztése során létrejött 

restrikciós fragmentek mérete közötti különbségeket restrikciós fragment hossz 

polimorfizmusnak ("restriction fragment length polymorphism", RFLP) nevezzük.
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Gabal (1989) az A. fumigatus teljes kromoszómális DNS-ét használta, hogy a fajt 

betegek köpetéből kimutassa. Akkor is bizonyítani tudta az A. fumigatus jelenlétét, ha 

más Aspergillusok, Penicilliumok, élesztők, baktériumok is jelen voltak a mintában. 

Habár a próba kereszt-hibridizált más Aspergillus és Penicillium fajok DNS-ével, a 

mintázatok különböztek. Az A. fumigatus-ха kapott mintázat ugyanaz volt, mint az a 

repetitív DNS mintázat, melyet az A. fumigatus DNS iscoRI restrikciós enzimes 

emésztése, és a fragmentek elektroforézissel történő szétválasztása után a gélen 

megfigyeltek. A cikk ábraanyaga alapján a különböző fajok riboszómális RNS és 

mitokondriális DNS mintázatai fajazonosító markerek lehetnek.

Bainbridge és mtsi (1990) az A. fumigatus izolátumokat más Aspergillus fajoktól 

el tudták különíteni olyan hibridizációs kísérletek során, melyekben a Saccharomyces 

cerevisiae rDNS szekvenciát hibridizálták Aspergillus fajok ücoRI-val emésztett teljes

DNS-éhez.

Spreadbury és mtsi (1990) az A. fumigatus izolátumok rDNS ismétlődő 

szakaszaiban fajon belüli RFLP-ket is ki tudtak mutatni, ha a törzsek £coRI-gyel 

emésztett DNS-éhez az A. nidulans rRNS génkomplexének intergénikus összekötő 

régióját (intergenic spacer region) használták hibridizációs próbaként.

Néhány laboratóriumban sikerrel hasonlították össze különböző fajok ill. 

izolátumok összDNS-ének hasítási mintázatát közvetlenül, hibridizáció nélkül; így 

mitokondriális és magi eredetű (a Candida albicans esetében bizonyítottan 

mitokondriális és riboszómális DNS-ből származó; Wills és mtsi, 1984) repetitív 

szekvenciákat észleltek (Klich és Mullaney, 1987). A repetitív DNS szekvenciák az A. 

flavus fajcsoport izolátumainak elkülönítésére alkalmasak voltak (Gomi és mtsi, 1989).

Denning és mtsi (1990, 1991) hasonló módszert alkalmazva kidolgozták a DNS 

fingerprint eljárást az A. fumigatus izolátumok tipizálására. A szerzők protoplasztlízis 

módszerrel összDNS-t preparáltak micéliumból. A kapott nagy molekulasúlyéi DNS-t 

(60 kbp) Sail ill. Xhol restrikciós endonukleázokkal emésztették, a fragmenteket 

elektroforetikusan elválasztották, majd festették, és az izolátumokat a 10-50 kbp közötti 

régióban megjelenő sávok mobilitásának különbségei alapján különítették el. A 31
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izolátum 24 különböző mintázatot (DNS típust) adott. Az eredmények néhány klón 

széles elterjedtségét, míg más kiónok szűk lokalizációját mutatják. E magas 

molekulasúlyú sávok pontos természete még nem ismert, de valószínű, hogy sejtmagi 

eredetűek.

Bumie és mtsi (1991) nyolc aspergillómában szenvedő betegből származó 21

izolátumot emésztettek iscoRI és Xbal restrikciós enzimmel. Az izolátumoknak azonos

volt a hasítási képe ЕсоШ enzimmel történő kezelés után, míg Xbal enzimes 

emésztéssel 6 DNS típust különítettek el. A DNS fingerprinting technika használható az 

A. fumigatus izolátumok tipizálására.

Girardin és mtsi (1995) a Neosartorya fischeri izolátumokat az A. fumigatus 

törzsektől egy 33 kbp poteáz génpróba alkalmazásával tudta elkülöníteni. Egyes, nem a 

riboszómális RNS régióból származó repetitív szekvenciák is alkalmasak voltak a két 

igen közeli rokon faj elkülönítésére, míg a N. spinosa és N. glabra fajok esetében 

nagyfokú intraspecifikus variabilitást észleltek a szerzők.

IV. 4.2. Polimeráz láncreakción (PCR) alapuló módszerek

IV.4.2.1. A polimeráz láncreakció alkalmazása A. fumigatus detektálására 

Tang és mtsi (1993) immunszuppresszív betegek bronchoalveoláris folyadékának 

vizsgálatával, az A. fumigatus és az A. flavus törzsek azonosítására PCR technikán 

alapuló vizsgálati módszert fejlesztettek ki. Ezzel a teszttel az eddigi módszereknél 

gyorsabban invazív tüdőaspergillosist diagnosztizáltak. Bizonyították a PCR technikán 

alapuló vizsgálat 100%-os érzékenységét és 94,4%-os specifitását.

Katz és mtsi (1996) struccból származó A. fumigatus izolátumok azonosítására 

alkalmas, RAPD analízisen alapuló módszert fejlesztettek ki. Két primer készletet 

teszteltek 11 struccból származó A. fumigatus izolátumon és 3 más Aspergillus fajon. 

Emberi eredetű A. fumigatus izolátumok alkalikus proteáz génszekvenciáján alapuló 

PCR primereket is alkalmaztak. Sikeresen tesztelték a módszert struccból származó A. 

fumigatus izolátumokon, és kimutatták, hogy a teszt specifikus az A. fumigatus-га. A
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DNS szekvenciák variánsait használták a fertőzés nyomonkövetésére a struccnyájban. A 

PCR technikán alapuló módszerrel 1 pg A. fumigatus DNS-t tudtak kimutatni. A teszt 

érzékenységének hasonló szintjét Tang és mtsi (1993) is közölték, ők 5 pg mennyiségű 

DNS-t detektáltak. A módszer érzékenysége azt sugallja, hogy az A. fumigatus fertőzés 

diagnózisához a fertőzés korai időszakában, amikor a leghatékonyabb a kezelés, 

sikeresen alkalmazható.

Spreadbury és mtsi (1993) oligonukleotid primerek segítségével, egy 401 bp 

nagyságú fragmentumot amplifikáltak, mely az A. fumigatus rRNS kódoló régiójából a 

26S rRNS gén, és az intergénikus spacer régió egy részét foglalja magában. A primerek 

nagyon érzékenyek és specifikusak voltak, 1 pg-nál kevesebb A. fumigatus genomikus 

DNS-t mutattak ki velük; a primerek csak A. fumigatus genomikus DNS-t amplifikálták, 

más gomba, baktérium, vírus vagy humán DNS-t nem. A PCR technikával A. 

fumigatus-szál fertőztött immunszuppresszált egerek tüdejében kimutathatóvá vált az A. 

fumigatus DNS, ellenben az immunszuppresszált, nem fertőzött kontroll egerekből nem 

lehetett kimutatni.

Hopfer és mtsi (1993) a gombák klinikai mintákból történő kimutatására egy PCR 

technikán alapuló módszert fejlesztettek ki. Az alkalmazott PCR reakció egy 310 bp 

méretű riboszómális DNS génszegment amplifikációját eredményezte. Ez a 

génszekvencia nagyfokú konzervatizmust mutat a gombák országában. A 310 bp 

nagyságú amplifikált terméket Haelll restrikciós enzimmel emésztették. Ezzel a 

módszerrel 5 gombacsoportban végezték el a gombák azonosítását (Candida fajok és 

közeli rokon élesztők, Cryptococcus és Trichosporon fajok, Aspergillus fajok, 

Zygomycetes fajok és dimorfikus gombák). A teszt specifitása megközelíti a 100%-ot, 

míg a teszt érzékenységének vizsgálata klinikai mintákban még hátravan. Hasonló 

megközelítést alkalmaztak Makimura és mtsi (1994) is, akik a 18S rDNS egy 

szekvenciájának amplifíkálásával aszkuszos gombák jelenlétét mutatták ki fertőzött 

emlősökben.

V
О \ ci
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IV.4.2.2. Amplifikált fragment hosszpolimorfikusok (AFLP-k)

A polimeráz láncreakción (PCR) alapuló variabilitás vizsgálatokat AFLP-nek 

(amplifikált fragment hossz polimorfizmus) is rövidítik, az RFLP mintájára. Ezen 

módszer egyik típusa a RAPD-PCR (random amplified polymorphic DNA polymerase 

chain reaction), melynek során ismert, random, kb. tíz nukleotid-szekvencia hosszúságú 

prímért alkalmaznak. A kapott amplifikált fragmentumokat agaróz gélen választják el.

Aufauvre-Brown és mtsi (1992) A. fumigatus izolátumok megkülönböztetésére 

használták a random amplifikált polimorfikus DNS markereket. 44 oligonukleotid 

dekamert teszteltek, melyek közül 7 primer alkalmazása tette lehetővé a vizsgált 3 

izolátum megkülönböztetését.

Loudon és mtsi (1993) 6 aspergillomában szenvedő beteg köpetéből nyert 19 A. 

fumigatus izolátumot vizsgáltak. Az izolátumokat 5 különböző oligonukleotid primerrel 

amplifikálták; a módszer hasznosnak bizonyult az A. fumigatus törzsek tipizálására. 

Ezen eredményeket összehasonlították az immunobiot fingerprint technikával és az 

Xbai restrikciós enzimmel emésztett RFLP módszer eredményeivel.

Van Belkum és mtsi (1993) Aspergillus fajok és A. fumigatus izolátumok 

tipizálására használták a PCR technikát. Egy prokarióta ismétlődő motívumból 

származó primer használatakor a különböző betegekből vagy különböző anatómiai 

helyről származó A. fumigatus izolátumokat tipizálni tudták.

Az A. fumigatus esetében Mondon és mtsi (1995) a virulencia és a RAPD 

mintázatok között kerestek összefüggést. 21 különböző klinikai mintából - krónikus 

aspergillomában és invazív aspergillosisban szenvedő betegekből - és 8 környezetből 

származó izolátumot hasonlítottak össze, hogy megállapítsák, milyen kapcsolat van az 

izolátumok genetikai polimorfizmusa és virulenciája között. Száz random 

oligonukleotid dekamert vizsgáltak, melyek közül egy primer amplifikációs terméke 

bizonyult használhatónak a két csoport elkülönítésére, egy 0,95 kbp-os fragment 

jelenléte vagy hiánya szerint. A 0,95 kbp-os fragment jelenléte összefüggésben volt a 

fertőzés természetével (invazív vagy nem invazív), és a beteg immunstátuszával. A
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környezeti izolátumok amplifikációs mintázatai földrajzi eredetüktől függetlenül a 0,95 

kbp-os sáv variábilis jelenlétét mutatták.

IV. 4.3. DNS szekvencia-analízis

A DNS szekvencia analízist csak korlátozott mértékben alkalmazták Aspergillus fajok 

elkülönítésére. Dupont és mtsi (1990) az A. fumigatus és az A. clavatus fajok rokonságát 

állapították meg a 28S riboszomális RNS szekvencia analízise alapján. Chang és mtsi 

(1991) a 18S riboszomális RNS szekvenciákat vizsgálták az Aspergillus fajokban. Az A. 

fumigatus és A. cremeus fajok között közelebbi rokonságot észleltek, mint az A. 

fumigatus és más vizsgált egyfialidos (A. ornatus vagy A. glaucus fajcsoportba tartozó) 

Aspergillus fajok között.

IV. 4.4. Izometrikus dsRNS mikovírusok Aspergillus fajokban

Közel egy évszázada ismert, hogy léteznek vírusok, de a mikovírusokról, amelyek 

gombasejtekben replikálódnak, csak alig több, mint harminc éve tudunk. Felfedezésük 

azért váratott ilyen sokáig, mert a vírus-fertőzött gomba általában tünetmentes, vírusa 

látens. Az első mikovírust az Agaricus bisporus-Ъап találta meg Hollings (1962). Ezután 

közülük számosat felfedeztek, egy olyan anyag keresése közben, melynek antivirális 

vagy interferon-indukáló aktivitása van. Ezt az anyagot Shope (1953) találta meg egy 

Penicillium funiculosum törzsben. Tisztítással megállapították, hogy az antivirális 

aktivitásért kettősszálú RNS (dsRNS) molekulák a felelősek, ami a gomba vírus- 

fertőzöttségére utal. Később egyre több antivirális tulajdonságú anyagot találtak

különböző gombafajokban (Buck, 1986).

Kétszálú RNS vírusok jelenlétét Aspergillus fajokban Banks és mtsi fedezték fel 

(1970). Egy A. foetidus törzsből 2 különböző multikomponensű vírust izoláltak: lassú 

AfV-S és gyors AfV-F részecskéket, melyek elnevezésével agaróz gélen való 

elektroforetikus mobilitásukra utaltak. Amikor AfV-S és AfV-F részecskék keverékéből

dsRNS-t vontak ki, majd poliakrilamid gélelektroforézissel elválasztották, 6 sávot 

nyertek. Ezek a dsRNS fragmentumok külön-külön kapszidálódnak. Az AfV-S és AfV-
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F partikulumok proteinjei szerológiailag, molekulatömegükben és aminosav 

összetételükben is különböztek. Buck és mtsi (1973) ugyanezt a dsRNS mintázatot 

észlelték egy mutáns A. niger törzs esetén.

Varga és mtsi (1994) több Aspergillus fajban (A. carbonarius, A. heteromorphus, 

A. jciponicus, A. tubingensis) is detektáltak dsRNS-t. Az Aspergillus nemzetség Nigri 

szekciójába tartozó természetes izolátumok 7%-ban, míg az 51 vizsgált gyűjteményes 

törzs közül 13-ban mutatták ki dsRNS jelenlétét (Varga és mtsi, 1994). A vizsgált 

törzsek micéliumában jelenlevő VLP-k izometrikusak voltak, méretük 30-35 nm. 

Számos egyéb Aspergillus fajban írták le mikovírusok jelenlétét. Az Aspergillus 

fajokban detektált mikovírusok egyes jellemzőit a 3. táblázat mutatja be.

3. táblázat. dsRNS vírusok Aspergillus fajokban

dsRNS száma IrodalomFaj VLP mérete
(nm0)

Ratti és Buck, 1972A. foetidus 640

Buck és mtsi, 19732-840A. niger

Kim és Bozarth, 19856-8A. ochraceus 30-32

Varga és mtsi, 1994A. heteromorphus 430-35

Schmidt és mtsi, 1983, 1986A. flavus 1-530-35

Varga és mtsi, 19943-630-35A. japonicus

Varga és mtsi, 1994A. carbonarius 230-35
Varga és mtsi, 19943-6A. tubingensis 30-35
Adler-Moore, 1985A. fűm iga tus ?

Hollings és Stone, 1971A. glaucus ?25

Elias és Cotty, 19969A. nomius ?

Elias és Cotty, 19962?A. parasiticus

Elias és Cotty, 1996? 1-5A. tamarii
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V. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

V.l. Törzsek

A munkánk során vizsgált törzsek listáját a 4. és 5. táblázat tartalmazza.

V.2. Táptalajok

Malátakivonatos táptalaj (MO): 0,5% maláta kivonat, 0,5% élesztő kivonat, 1% glükóz.

Czapek-Dox minimál táptalaj (CZ): 0,2% NaN03, 0,05% KC1, 0,05% MgS04 7H20, 

0,1% K2HPO4, 3% szaharóz, 10 mg/l ZnS047H20, 10 mg/l FeS04 7H20, 3 mg/l 

CuS04.

Pontecorvo minimál tápoldat (PM): 0,6% NaN03, 0,15% KH2P04, 0,05%

MgS04 7H20, 0,05% KC1, 1% glükóz, 0,1% élesztőkivonat, nyomnyi FeS04 és

ZnS04, és 1 ml/l Wickerham vitaminoldat.

Wickerham vitaminoldat: 0,01% biotin, 0,01% piridoxin-HCl, 0,01% tiamin, 0,01% 

riboflavin, 0,01% p-aminobenzoesav, 0,01% nikotinsav.

V.3. Morfológiai vizsgálatok

Az A. fumigatus törzsek növekedési vizsgálataihoz használt táptalajokból (MO, CZ, 

CZ+20% szaharóz) 5 ml térfogatokat mértünk 5 cm átmérőjű Petri csészékbe. Gélesedés 

után a csészék közepére 10 pl 106 konídium/ml töménységű szuszpenziót oltottunk. A 

kívánt koncentrációt Bürker kamrás konídium számolással, és azt követő hígítással 

értük el. Három nap inkubációs idő után (30°C, 37°C és 45°C-on) mértük a kinőtt 

telepek átmérőjét mindegyik csészén, mindhárom hőmérsékleten (minden esetben 

három párhuzamos csészét állítottunk be). A hifák lineáris növekedését a 3 napos 

periódusból 1 napra vonatkoztattuk (Leslie és mtsi, 1988).
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4. táblázat. A kísérleteink során vizsgált A. fumigatus törzsek

Szám EredetTörzs

3085, 1012; D. Kerridge, Cambridge, UKA. fumigatus 1
A. fumigatus 31, 1058; L. Manczinger,! (ade~)2
A. fumigatus 12, 1059; L. Manczinger,! (lys~)3

FK2; F. Kévéi, JATE Mikrobiológiai Tsz, SzegedA. fumigatus 4
A. fumigatus FK3; F. Kévéi, JATE Mikrobiológiai Tsz, Szeged5
A. fumigatus 6 NCAIM F 0673; Kertészeti Egyetem, Budapest

7 NCAIM F 056; Kertészeti Egyetem, BudapestA. fumigatus
A. fumigatus 
műt. helvola 8 NCAIM F 00733; Kertészeti Egyetem, Budapest

FM-2; F. Kévéi, UV (lys~)A. fumigatus 9
10 FM-5; F. Kévéi, UV (bio")A. fumigatus
11 16914; Plant Pathol. Culture Coll., AusztráliaA. fumigatus

A. fumigatus 0886; Békés-Csongrád m. Mezőgazd. Felügyelet12
A. fumigatus 13 FRR 581; CSIRO Food Res. Láb., Ausztrália
A. fumigatus 14 FRR 623; CSIRO Food Res. Láb., Ausztrália
A. fumigatus 15 FRR 582; CSIRO Food Res. Láb., Ausztrália
A. fumigatus 16 FRR 1266; CSIRO Food Res. Láb., Ausztrália
A. fumigatus 17 FRR 3031; CSIRO Food Res. Láb., Ausztrália
A. fumigatus 18 ATCC 42824, G. Szakács, Műszaki Egyetem, Budapest
A. fumigatus 19 ATCC 42826, G. Szakács, Műszaki Egyetem, Budapest
A. fumigatus 20 ATCC 58128, G. Szakács, Műszaki Egyetem, Budapest
A. fumigatus 21 ATCC 58129, G. Szakács, Műszaki Egyetem, Budapest
A. fumigatus 22 2708E; Glaxo Group Research Ltd, UK
A. fumigatus 23 Dl42; szeptált fialidos törzs; F. Staib, Németország
A. fumigatus 24 3512E; Glaxo Group Research Ltd, UK

NZFS 88; Forest Res. Inst., Új- ZélandA. fumigatus 25
A. fumigatus 26 UC-2431; Universidad Catholica, Chile
A. fumigatus 27 FSC 522; Forestry Canada
A. fumigatus 28 CN(M)10; Wellcome Biotech, UK
A. fumigatus 29 CN(M) 154; Wellcome Biotech, UK
A. fumigatus 30 CN(M)156; Wellcome Biotech, UK
A. fumigatus 31 CN(M)311; Wellcome Biotech, UK
A. fumigatus 34 UAMH 2978; University of Alberta, Kanada
A. fumigatus 35 UAMH 5878; University of Alberta, Kanada

36 BIK; Res. Bőripari KutatóintézetA. fumigatus
A. fumigatus 31 FK1; F. Kevei
A. fumigatus 38 VJ1;J. Varga
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4. táblázat (folytatás)

Szám EredetTörzs

A. fumigatus 39 CCF 547; Károly Egyetem, Prága, Csehország
A. fumigatus 40 CCF 1292; Károly Egyetem, Prága, Csehország
A. fumigatus 41 CCF 1294; Károly Egyetem, Prága, Csehország
A. fumigatus 42 231/56; NCTC, Prága, Csehország
A. fumigatus 43 237/90; NCTC, Prága, Csehország
A. fumigatus 44a ATCC 32722; Ml 15, University of Guelph, Kanada
A. fumigatus 44b fertőzésként izolálva a 44a telepről
A. fumigatus 45 Adelaide-i Gyermek Kórház, Ausztrália
A. fumigatus 46 Adelaide-i Gyermek Kórház, Ausztrália
A. fumigatus 47 Adelaide-i Gyermek Kórház, Ausztrália

48 ICMP 434; Int. Coll. Microorg. Plants, Új- ZélandA. fumigatus
49 ICMP 1046; Int. Coll. Microorg. Plants, Új- ZélandA. fumigatus
50 ICMP 1061; Int. Coll. Microorg. Plants, Új- ZélandA. fumigatus

A. fumigatus 51 NRRL 163; ATCC 1022; ARS Culture Collection, USA
A. fumigatus 
var. acolumnaris 52 NRRL 5587; CMI 174456; ARS Culture Collection, USA
A. fumigatus 
var, ellipticus 53 NRRL 5109; ARS Culture Collection, USA
A. fumigatus 
mut. helvola 54 NRRL 174; ATCC 16907; ARS Culture Collection, USA
A. fumigatus 55 1180; Chinoin Gyógyszergyár, Budapest
A. fumigatus 56 CCF 1293; Károly Egyetem, Prága, Csehország
A. fumigatus 57 CCF 817; Károly Egyetem, Prága, Csehország
A. fumigatus 58 CCF 1059; Károly Egyetem, Prága, Csehország
A. fumigatus 59 CCF 1187; Károly Egyetem, Prága, Csehország
A. fumigatus 60 IÁM 2004; IÁM Cult. Coll., Tokio, Japán
A. fumigatus 61 IÁM 2046; IÁM Cult. Coll., Tokio, Japán
A. fumigatus 62 LÁM 3006; IÁM Cult, Coll., Tokio, Japán
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5. táblázat. A kísérleteink során vizsgált egyéb Aspergillus és Neosartorya törzsek 
(A típustörzseket (T)-vel, az Ausztráliából származó törzseket kövér szedéssel jelöltük)

|| No. Faj Törzsszám, eredet

(T) NRRL 2439, ATCC 16899 (talajból, Ausztrália)A. brevipes1
IMI 217288 (gabonából, Irak)2 A. duricaulis

(T) NRRL 4021, ATCC 16900 (talajból, Argentína)3 A. duricaulis
(T) NRRL 163; ATCC 1022 (csirketüdőből, USA)4 A. fumigatus

5 A. fumigatus 
műt. helvola (T) NRRL 174 (IMI 016153; fehér színmutáns)

6 A. fumigatus
var. acolumnaris (T) NRRL 5587; IMI 174456 (talajból, India)

7 A. fumigatus 
var, ellipticus (T) NRRL 5109 (emberi tüdőből, USA)

FRR 1266 (talajból, Ausztrália)"A. fumigatus "8
IMI 062876 (Epacris impressa, Ausztrália)9 A. unilateralis
NRRL 577 (eredet ismeretlen)10 A. unilateralis
IMI 133982 (talajból, Moszkva, Oroszország)11 A. viridinutans
IMI 182127 (Pinus caribea, Sri Lanka)12 A. viridinutans
IMI 280490 (talajból, Zambia)13 A. viridinutans
IMI 306135 (talajból, Ausztrália)14 A. viridinutans

(T) IMI 062875 (nyúl ürülékből, Ausztrália)15 A. viridinutans
(T) NRRL 576 (nyúl ürülékből, Ausztrália)16 A. viridinutans

NRRL 6106 (eredet ismeretlen)17 A. viridinutans
(T) NRRL 4378, ATCC 16894 (talajból, Brunei)18 N. aurata

NRRL 4379 (talajból, Brunei)19 N. aurata
NRRL 2391 (talajból, Libéria)20 N. aureola

(T) NRRL 2244 (talajból, Gold Coast, Ghana)21 N. aureola
NHL 2951 (algáról, Fuji City, Japán; mating type A)22 N. fennelliae
NHL 2952 (algáról, Fuji City, Japán; mating type a)23 N. fennelliae

(T) NRRL 5534 (nyúl szemgolyójáról, USA; mating type A)24 N. fennelliae
(T) NRRL 5535 (nyúl szemgolyójáról, USA; mating type a)25 N. fennelliae

NRRL A-7223 (talajból, Peoria, Illinois, USA)26 N. fischeri
(T) NRRL 181, ATCC 1020 (almakonzervből)27 N. fischeri

IMI 131700 (fülzsírból, Ausztrália)28 N. glabra
(T) IMI 061447 (gumikerékről, Iowa, USA)29 N. glabra

IMI 061450 (talajból, Ausztrália)30 N. glabra
NRRL 183 (sörseprűről, Lyon, Franciaország)31 N glabra

(T) NRRL 2163 (gumikerékről, Iowa, USA)32 N. glabra
(T) NHL 3008; CBS 294.93 (aloe juice-ból, Japán)33 N. hiratsukae
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5. táblázat (folytatás)

Törzsszám, eredetNo. Faj

NHL 3009; CBS 304.93 (levegőből, Japán)34 N. hiratsukae
(T) NRRL 20748 (emberi gerincvelőből, Atlanta, USA)35 N. pseudofischeri
(T) NRRL 3496 (penészes kártyáról, Kanada)36 N. pseudofischeri

IMI 058374 (talajból, Ausztrália)37 N. quadricincta
(T) NRRL 2154, ATCC 16897 (kártyáról, Anglia)38 N. quadricincta

NRRL 2221 (textilről, Florida, USA)39 N. quadricincta
NRRL 4179 (talajból, Ausztrália)40 Neosartorya sp.

(T) NHL 2948 (talajból, Tajvan; mating type A)41 N. spathulata
(T) NHL 2949 (talajból, Tajvan; mating type a)42 N. spathulata

NRRL 3435, NHL 5084 (Sato, Japan)43 N. spinosa
(T) NRRL 5034, ATCC 18698 (talajból, Nicaragua)44 N. spinosa
(T) NRRL 4652, ATCC 16895 (talajból, Wisconsin, USA)45 N. Stramine a

IMI 107684 (talajból, Malajzia)46 A. cervinus
SZMC 0918 (eredet ismeretlen)47 A. clavatus
"NRRL 4735" (A. citrisporus-ról izolált törzs)48 Neosartorya sp.

49 N. pseudofischeri NCAIM F 00757
D-142 (F. Staib; "A. phialosepticus")50 A.fumigatus

Rövidítések: ATCC, American Type Culture Collection, Rockville, Maryland, USA; CBS, 

Centraalbureau voor Schimmelcultures, Baam, The Netherlands; FRR, CSIRO Food Research 

Culture Collection, North Ryde, New South Wales, Australia; IMI, International Mycological 

Institute, Egham, Surrey, UK; NHL, National Institute of Hygienic Sciences, Tokyo, Japan; 

NRRL, Agricultural Research Service Culture Collection, Peoria, Illinois, USA; SZMC, 

Szeged Microbiological Collection, Department of Microbiology, Attila József University,

Szeged, Hungary.

29



V. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

A törzsek mikroszkópos vizsgálatához laktofenol-gyapotkéket használtunk; a festék 

összetétele: 10 ml glicerin, 20 ml desztillált víz, 20 ml tejsav, 20 g fenol, 100 mg 

anilinkék.

V.4. Szénforrás hasznosítási vizsgálatok (Manczinger és Polner, 1987)

A tesztben használt szénforrásokat a 13. táblázat tartalmazza. Mindegyik egyedüli 

szénforrásként szerepelt, 0,2%-os koncentrációban minimál táptalajban (10 g/l

KH2P04, 5 g/l (NH4)2S04, 1 g/l MgS04.7H20, Wickerham-féle vitaminoldat 0,1%).

Megfelelő mennyiségű forró minimál táptalajt öntöttünk steril lombikba, amelybe már 

beletettük a tesztelendő vegyületet. Miután jól elkevertük, kiöntöttük Petri-csészékbe, 

mindegyikre ugyanannyi mennyiséget (10 cm, 20 ml). A közeg kémhatása mindig pH 

5-6 között volt. Pontban oltottunk a törzsek konídium szuszpenzióival (megközelítőleg 

107 spóra/ml), csészénként 12 törzzsel, majd 30°C inkubáltunk. A törzsek növekedését 

4 és 7 nap után hasonlítottuk össze szénforrás nélküli kontrol csészén mutatott 

növekedésükkel.

V.5. Izoenzimanalízis (Kálmán és mtsi, 1991 nyomán)

A törzseket 200 ml PM tápoldatban tenyésztettük 30°C-on, 200 rpm-mel 24 óráig 

rázatva. A micéliumokat összegyűjtöttük, hideg desztillált vízzel mostuk, és szűrtük. A 

micéliumtömeget -70°C-on fagyasztva tároltuk, majd liofileztük. A fehérjekivonást 4° 

C-on végeztük. 0,5 g liofilizált micéliumot mozsárban porítottunk, és 1,5 ml extraháló

pufferben (0,37 M Tris/HCl pH 7,5; 1 mM Na2EDTA, 5 mM ß-merkaptoetanol, 1%

Triton X-100) felszuszpendáltunk. 45 percig jégen inkubáltuk a kivonatokat, majd a 

sejttörmeléket 15000xg-n 4°C-on 30 percig tartó centrifugálással távolítottuk el. A 

fehérjék kb. 70%-át oldottuk ki ezzel a módszerrel (Kálmán és mtsi, 1991). Az 

elektroforézist poliakrilamid lapgélen Davis (1964) módszere szerint hajtottuk végre.
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7,5%-os elválasztó gélt, és 3%-os gyüjtögélt használtunk. A mintapuffer 30% glicerint 

és nyomnyi mennyiségű brómfenolkéket tartalmazott. 10 perces előfüttatás után 

felvittük, majd 40 mA áramerősséggel a gyűjtőgélben, és 80 mA áramerősséggel az 

elválasztógélben 5°C-on futtattuk a mintákat 4-5 órán keresztül. Munkánk során a Bio- 

Rad cég Protean II xi függőleges lap gélelektroforetikus készülékét használtuk. Az 

enzimaktivitások előhívására a 6. táblázatban hivatkozott módszereket alkalmaztuk.

6. táblázat: A kísérleteink során vizsgált izoenzimek

Enzim ЕС-szám Rövidí- Irodalom
tés

alkohol dehidrogenáz ADH Kelly és mtsi (1990)1.1.1.1
3.1.1.2 Harris és Hopkinson (1976)a-arilészteráz aEST
3.1.1.2 Harris és Hopkinson (1976)P-arilészteráz ßEST

Shaw és Prasad (1970)1.1.1.8q-glicerofoszfát dehidrogenáz ocGPDH
glutamát dehidrogenáz (NADP)
glutamát dehidrogenáz (NAP)

GDH Anné és Peberdy (1981)1.4.1.4
GDH Anné és Peberdy (1981)1.4.1.2

glukóz-6-foszfát dehidrogenáz 1.1.1.49 G6PDH Mulvey és Vrijenhoek (1981)
izocitrát dehidrogenáz 1.1.1.42 ICDH Shaw és Prasad (1970)
laktát dehidrogenáz 1.1.1.27 LDH Brewer (1970)
alkalikus foszfatáz 3.1.3.1 ALP Harris és Hopkinson (1976)
savas foszfatáz 3.1.3.2 PHO Harris és Hopkinson (1976)
leucin aminopeptidáz 3.4.11.1 LAP Scandalios (1969)
szukcinát dehidrogenáz 1.3.99.1 SDH Brewer (1970)
malát dehidrogenáz (NAP) 1.1.1.38 MDH Brewer (1970)
malát dehidrogenáz (NADP) 1.1.1.37 MDH Brewer (1970)
xantin dehidrogenáz 1.2.3.2 XDH Brewer (1970)
szuperoxid dizmutáz 1.15.1.1 SÓD Beauchamp és Fridovich (1971)

V.6. Proteázok vizsgálata (Manczinger L., személyes közlés)

A proteázok aktivitásának kvalitatív meghatározásához 0.1% élesztőkivonatot, 1% 

"skim milk powder"-t (Fluka) és 2% agart tartalmazó, pH 6,5-re beállított táptalaj 5-5 

ml-jét félkémcsövekbe mértük, és a táptalaj felszínét a törzsek konídium- 

szuszpenziójával leoltottuk. A csöveket 30°C-on 3 napig inkubáltuk.
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V 7. Másodlagos metabolitok vizsgálata

V.7.1. Másodlagos metabolit profilok felvétele (Filtenborg és mtsi, 1983, és Paterson, 

1986 nyomán)

CZ ill. MO táptalajon nevelt egy hetes telepekből 4 mm belső lyukátmérőjü steril 

dugófúróval agar hengereket vágtunk ki. A darabok konídiumos felére 

kloroform:metanol 2:1 arányú elegyét cseppentettük, majd a vékonyréteglemez 

(UV254 indikátort tartalmazó ill. nem tartalmazó 0,2 mm szilikagél 60-nal borított 

20x20 cm Merck alumínium lemez, Cat. No. 5729, ill. 5553) kezdőpontjához 

nyomtuk, és rövid idő elteltével eltávolítottuk onnan. Ezzel a módszerrel a sejten 

belüli (intracelluláris) másodlagos metabolitokat lehet azonosítani. Egy másik 

kísérletben az agar hengerek táptalajos felét nyomtuk (előkezelés nélkül) a 

vékonyréteg lemezek startpontjára 10-15 másodpercig. A folt beszáradása után a 

folyamat megismételhető. Ezzel a technikával az extracelluláris másodlagos 

metabolitokat lehet kivonni. A lemezeket kloroform:aceton:propan-2-ol (85:15:20; 

CAP) ill. toluol:etil-acetát:hangyasav (5:4:1; TEF) elegyében sötétben futtattuk. A 

lemezeket szárítás után UV254, UV360 ill. látható fényben értékeltük (Paterson és mtsi,

1986).

V.7.2. Ochratoxin termelés vizsgálata

A törzseket 10-10 ml YES tápoldatban (2% élesztőkivonat, 15% szaharóz) 

tenyésztettük, majd azonos térfogatú kloroformmal extraháltuk. A kloroformos 

fázisból azonos térfogatú 0,13 M NaHC03 (pH 8,3) oldatba vittük át az 

ochratoxinokat, és ezen oldat hígításait vizsgáltuk a Toxiklon ochratoxin detektáló 

ELISA készlettel (Mezőgazdasági Kutató Központ, Gödöllő) a gyártó instrukcióinak 

megfelelően.
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V.8. DNS analízis

V.8.1. DNS izolálás (Lee és mtsi, 1988, valamint Leach és mtsi., 1986 cikkei után, 

módosítva)

0,2 g liofilizált micéliumra 2 ml LETS puffert (0,1 M LiCl, 10 mM Na2EDTA, 10 mM 

Tris/HCl (pH 8,0), 0,5% SDS) és 5 db 2 mm átmérőjű üveggyöngyöt mértünk. 1 perc 

vortexelés után 1 ml fenol-kloroform-izoamilalkohol 25:24:1 arányú elegyét (PCI) 

adtuk hozzá, majd vortexelés után 10 percig 3000 rpm-el centrifugáltuk. A DNS-t 

kétszeres térfogatnyi etanollal kicsaptuk. A csapadékot vákuumban beszárítottuk, és 

0,7 ml TE pufferben felvettük. Kétszer PCI-vel, majd egyszer kloroform- 

izoamilalkohol 24:1 arányú elegyével extraháltuk. A vizes fázist Eppendorf csőbe 

vittük, kétszeres térfogatnyi etanollal kicsaptuk, beszárítottuk, és 100 pl TE-ben 

felvettük a beszárított DNS-t. 1 pl 10 mg/ml RNáz-t adtunk hozzá, és 37°C-on 45 

percig inkubáltuk, majd -20°C-on tároltuk a DNS-preparátumokat felhasználásukig.

V.8.2. Mitokondriális DNS izolálás (Stepien és mtsi, 1976 nyomán, módosítva)

A törzseket 2000 ml PM-ban 30°C-on 48 órán keresztül 200 rpm-mel rázatva 

tenyésztettük. A micéliumokat szűréssel gyűjtöttük össze (nylon szűrő lyukátmérője

160 pm), hideg desztillált vízzel és ETS-1 (10 mM Tris/HCl, pH 7,5, 5 mM

Na2EDTA, 0,44 M szacharóz) oldattal mostuk, majd ETS-1-ben szuszpendáltuk. A 

micéliális szuszpenziót 6-szor 20 mp-ig "Bead-Beater"-rel (Biospec. Products, USA) 

homogenizáltuk és 3000 g-vel 10 percig centrifugáltuk. A felülúszót szűrtük (nylon 

szűrő, 60 pm lyukátmérő), majd 40 percig 23000 g-vel centrifugáltuk. Az így 

összegyűjtött mitokondriumokat tartalmazó csapadékot 30 ml MTS-ben (20 mM 

Tris/HCl, pH 7,5, 0,44 M szacharóz, 5 mM MgCl2-6H20) szuszpendáltuk és 0,2 

mg/ml DNáz-zal 4°C-on 60 perces inkubáció során a szennyező nukleáris DNS-t

eltávolítottuk. 80 ml ETS-2-vel (10 mM Tris/HCl, pH 8,0, 100 mM Na2EDTA, 0,44

M szacharóz) leállítottuk a reakciót és a mitokondriumokat 15 perces 40000 g-s
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centrifugálással összegyűjtöttük. A csapadékot 1 ml TS-ben (50 mM Tris/HCl, pH 7,5 

10% szacharóz) vettük fel és 65°C-ra előmelegített 10 ml TESDS-sel (250 mM 

Tris/HCl, pH 7,5, 100 mM Na2EDTA, 1% SDS) 15 percig kezelve lizáltuk a 

mitokondriumok membránját. A kezelés után az SDS-t 3 ml 5 M NaCl-dal kicsaptuk 

és a mintákat 28000 g-vel 30 percig 0°C-on centrifugáltuk. A felülúszót 20 ml-re 

egészítettük ki TEN-nel (250 mM Tris/HCl, pH 7,5, 100 mMNa2EDTA, 1,0 MNaCl), 

hozzáadtunk 2 ml 4 M-os Na-acetátot és a szuszpenziót 28000 g-vel 5 percen 

keresztül, 15°C-on újracentrifugáltuk. A feltilúszóból 2-propanollal -70°-on kicsaptuk 

a mitokondriális DNS-t és 10 perces 12000 g-vel 4°C-on történő centrifugálással 

összegyűjtöttük. A csapadékot vákuumban szárítottuk, majd 1 ml 5 pg/ml RNáz

tartalmú TE-ben (10 mM Tris/HCl, pH 7,5, 1 mM Na2EDTA) szuszpendáltuk. A 

RNáz kezelést 30 percig 37°C-on végeztük. Ezt követte 3 PCI (250 g fenol, 240 ml

kloroform, 10 ml izoamil-alkohol, 0,1% 8-hidroxiquinolin; 100 mM Tris/HCl, pH 8,0 

oldattal ekvilibrálva) és egy kloroform/izoamil-alkohol extrakció. A vizes fázisból a 

DNS-t etanollal kicsaptuk, a csapadékot 70%-os etanollal kétszer mostuk és vákuum 

alatt beszárítottuk. A DNS-t 100 pl TE-ben vettük fel és felhasználásig -20°C-on 

tároltuk.

К 8.3. DNS emésztés és agaróz gélelektroforézis

A restrikciós enzimeket az Amersham ill. a Reanal cégektől szereztük be. Az 

emésztőelegyeket az Amersham instrukciói alapján állítottuk össze. Az elegyhez adott 

restrikciós enzim mennyisége nem érte el az emésztőelegy végtérfogatának 5%-át, 

hogy elkerüljük a glicerin enzimaktivitást gátló hatását. Az emésztéseket 37°C-on 

végeztük.

Az emésztéseket agaróz gélelektroforézissel kísértük figyelemmel. Az agaróz 

gélelektroforézist horizontális elektroforetikus készülékben végeztük, 0,6-1,0% agaróz 

koncentrációkat alkalmazva (a vizsgált DNS fragmentumok méretétől függően). Az 

agarózt forralással oldottuk fel lxTBE-ben (89 mM Tris, 89 mM bórsav, 2.4 mM
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Na2EDTA, pH 8,3)- Mind a gélbe, mind az elektródpufferbe etídium-bromidot adtunk 

0,5 pg/ml-es végkoncentrációban. Felvitel előtt minden mintához 1/3 rész 70%-os 

brómfenolkék tartalmú glicerint adtunk. Az elektroforézist lxTBE pufferban végeztük 

5-10 V/cm feszültség mellett, a gélkoncentrációtól függően. Futtatás után a DNS- 

sávokat UV-átvilágítással tettük láthatóvá.

V.8.4. RAPD analízis

A RAPD reakciók összeállítását Hu és Quiros (1991), és Williams és munkatársai 

(1990) szerint végeztük.

Szükséges oldatok:

1. CORE puffer (20 reakcióra)

10-10 pl dNTP (10 mM dATP, dCTP, dGTP és dTTP)

50 pl lOx inkubációs puffer

50 pl MgCl2

10 pl steril desztillált víz.

2. COCKTAIL (10 reakcióra)

1 pl Taq polimeráz (5 U/pl) 

5 pl primer (10 pM)

144 pl steril desztillált víz.

500 pl-es eppendorfba összemért anyagok:

7.5 pl CORE puffer 

15,0 pl COCKTAIL

2.5 pl templát DNS (0,02 pg/pl).

A reakcióelegyet elkevertük, majd 30 pl ásványi olajat mértünk rá, és betettük a PCR 

készülékbe (MJ Research Inc), melyet 45 ciklusra programoztuk:
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92°C-on 1 perc (denaturáció), 35°C-on 1 perc ("annealing"), 72°C-on 2 perc 

(amplifikáció). Az amplifikált DNS-t 1% agaróz gélben választottuk el, és UV fényben 

fotóztuk.

A vizsgált primerek szekvenciái (Operon primer kit C):

OPC-Ol 5'-TTCGAGCCAG-3'

OPC-04 5'-CCGCATCTAC-3'

5'-GATGACCGCC-3'OPC-05

5'-GAACGGACTC-3OPC-06

5'-GTCCCGACGA-3OPC-07

5'-ACCTGGCCAC-3OPC-08

5'-CTCACCGTCC-3'OPC-09

OPC-IO 5'-TGTCTGGGTG-3'

OPC-11 5'-AAAGCTGCGG-3

OPC-12 5'-TGTCATCCCC-3'

OPC-13 5'-AAGCCTCGTC-3'

OPC-14 5'-TGCGTGCTTG-3'

OPC-18 5 '-T G AGT GGGT G-3'

V 9. Mikovírusok kimutatása és jellemzése

A dsRNS fragmentek jelenlétét a törzsek össznukleinsav preparátumainak 

elektroforetikus elválasztásával vizsgáltuk. A szegmentek kettösszálú voltát SÍ 

nukleázos kezeléssel, RNS voltát RNáz kezelésekkel bizonyítottuk. Az SÍ nukleázos 

emésztéshez a következő oldatokat használtuk:

lOx SÍ nukleáz puffer: 2 M NaCl, 0,5 M Na-acetát (pH 4,6), 10 mM ZnS04, 5%

glicerol.

SÍ nukleáz leállító puffer: 4 M ammónium-acetát, 50 mM EDTA (pH 8,0), 50 pg/ml

tRNS. A nukleinsav mintákat 30 percig 37°C-on kezeltük SÍ nukleázzal.
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V 10. Statisztikai analízis

Az izoenzim analízis és a szénforrás hasznosítási tesztek alapján nyert adatok 

statisztikai analízisét a SYNTAX programcsomaggal végeztük el (Podani, 1993). A 

hasonlósági mátrixok analízisére az UPGMA (unweighted pair-group method using 

arithmetic averages; Sneath és Sokai, 1973) módszert alkalmaztuk.
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VI. EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS

VI.1. Az A. fumigatus faj intraspecifikus variabilitásának vizsgálata

VI. 1.1. Morfológiai vizsgálatok

Raper és Fennell (1965) vizsgálataik során megállapították, hogy az A. fumigatus 

törzsek igen változékonyak, a fajfogalom ezen taxon esetében igen tág. Szélsőséges 

variációk mutatkoztak a különböző törzseknél. Némely esetben a gombatelep hifái a 

táptalajba nőnek és hosszú konídiumtartóik kiemelkednek a felszínről. Más esetben 

pedig rövid konídiofórú, léghifákból fejlődő vattaszerü formákat, és rövid oszlopos 

konídiumfejeket hoznak létre. A telepmorfológia is igen variábilis; felszínük 

bársonyos, nemezszerü, ill. bolyhos, vattaszerű is lehet. A telepek táptalaj felőli oldala 

is eltérő színű lehet. A konídiumtartók rövidek, simák, 300-500 pm hosszúak, 5-8 pm 

szélesek. A vezikulumok palack alakúak, átmérőjük 20-30 pm. A fialidok a vezikulum 

felső egyharmadáról erednek, egy sorban helyezkednek el, 6-8pm (5-1 Opm) hosszúak, 

2-3pm szélesek (1. ábra). A konídiumok általában 2,5-3,Opm átmérőjűek (szélsőséges 

esetekben 2,0-3,5 pm), durva felszínűek, gömb alakúak (az egyik alfaj, az A. fumigatus 

var. ellipticus esetében ellipszoid alakúak, sima felszínűek). A faj tagjai hőtűrőek 

(termotoleránsok), 45°C-on is képesek növekedni. Az A. fumigatus var. acolumnaris 

alfaj konídiumai nem rendeződnek oszlopba, színük fűzöld (ezt az alfajt 1981-ben 

Varshney és Sarbhoy külön fajként, A. acolumnaris néven írták le. Az A. fumigatus faj 

esetében spontán módon létrejött albínó és bamássárga (A. fumigatus műt. helvola) 

mutánsokat is ismerünk.

Kísérleteink során különböző törzsgyűjteményekből származó A. fumigatus 

izolátumokat vizsgáltunk. Vizsgálatainkba bevontunk az A. fumigatus var. ellipticus 

(53), A. fumigatus var. acolumnaris (52), Neosartorya fischeri, és Neosartorya
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fennelliae a és A párosodási típusú törzseit is; utóbbi törzsek a fajcsoportba tartozó 

homo- ill. heterotallikus fajok képviselői. Több színmutánst is megvizsgáltunk.

Az A. fumigatus törzsek morfológiáját, növekedési sebességét különböző 

táptalajokon, különféle hőmérsékleteken tanulmányoztuk (7. táblázat). A törzsek 

morfológiája egymástól igen eltérő volt. A bársonyos, sok konídiumot termelők 

mellett jelen voltak olyanok is, melyek konídiumot alig hoztak létre, ezek telepe fehér, 

vattaszerü. A telepek táptalaj felőli oldalát vizsgálva megfigyeltük, hogy a különböző 

törzsek sokféle színanyagot bocsátottak a tápközegbe; a vörösesbarnától a sárgáig és 

fűzőidig igen széles a skála (7. táblázat). Olyan törzseket is találtunk, melyek az A. 

fumigatus fajra jellemző színtől eltérő jellegekkel rendelkeztek. A CN(M)386 számú 

izolátum barna színű konídiumokat hozott, a 3516E, az indiai C-5, és az ATCC 32722 

törzs egyik izolátuma pedig sárgászöldet. Ezekről további vizsgálataink 

bebizonyították, hogy nem az A. fumigatus fajba tartoznak. A faj színmutánsai is 

jellegzetes, vajszínű telepekké fejlődtek (8., 9., 10., 54., 55. törzsek). Hosszabb 

inkubációs idő után az ATCC 32722 törzs sárgászöld izolátuma szklerócium-szerű 

képleteket hozott létre, ami az A.flavus fajra jellemző sajátság.

A különböző táptalajokon, különböző hőmérsékleteken tenyésztett törzsek közül 

szinte valamennyi gyorsabban növekedett MO-n, mint CZ-n. A legtöbb törzs számára 

a 37°C-os hőmérséklet volt a legmegfelelőbb, de a törzsek jelentős része 45°C-on is 

nőtt. Ez összhangban van a faj termotoleráns jellegével.

A törzsek egy része eltérő növekedési sajátságokkal rendelkezett más-más 

hőmérsékleten. A 64/279 és 0567/arg számú csak 30°C-on nőtt, 37°C és 45°C-on 

egyáltalán nem szaporodott. A 3516E számú törzs jobban nőtt 30°C-on, mint 37°C-on, 

míg 45°C-on nem fejlődött. A CN(M)386 és C-5 számú két törzs szintén nem 

növekedett 45°C-on. Az ATCC 32722 törzs telepéről izolált sárgászöld fertőzés (ké

sőbbiekben ATCC 32722c) nagyobb telepeket hozott létre 30°C-on, mint 37°C-on, és 

mutatott némi növekedést 45°C-on is. Az A. fumigatus fajra jellemző telepmorfológia 

a 2. ábrán látható.
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l.ábra: Az Aspergillus fumigatus faj aszexuális szaporítóképletének szerkezete

konídium

fialid

vezikulum

konídiofór

talpsejt
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2. ábra: Különböző A. fumigatus izolátumok telepmorfológiája
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7. táblázat: A törzsek telepmorfológiája és növekedési sebessége különböző 
hőmérsékleteken és táptalajokon__________________________

telepnövekedés (mm/nap)
MO táptalajonCZ táptalajontörzs morfológiai jellemzői

37°C 45°C45°C 30°C37°C30°C

14.07 1 8.67 9.9014.83 6.289.671
9.23 15.13 2.972.507.31 12.372
13.3 15.479.9 17.843 kevés konídium 9.97 14.77

5.06 2.331.9 5.44 színtelen konídium 3.96 3.23
14 17.26 13.367.635 zöld pigment 10.28.23
12.93 18.33 12.338.586 8.99 12.23
12.33 17.77 10.177.829.57 15.127

4.285.27 4.27kevés konídium 2.278 4.20 3.27
2.672.12 5.41 4.739 sárga 3.253.70
2.605.40 4.4710 sárga 4.20 1.774.13

16.43 12.578.0 12.1712.8311 9.00
10.5012.34 18.276.5012 15.308.71
14.8313 zöldes micélium 12.63 13.57 18.3716.610.17

16.00 15.0011.20 12.1314 12.409.93
16.3017.6011.00 12.3015 szürkéskék micélium 8.87 12.53

15.10 9.5816 kevés konídium 7.83 13.1310.678.13
16.73 13.6717 szürkéskék micélium 9.43 8.67 13.0013.00
16.30 14.4010.70 12.2318 rozsdabarna pigment 8.93 13.10
16.70 14.4712.6319 12.97 10.439.50

1,4.6715.2020 zöldeskék micélium 7.50 8.67 12.4711.70
15.5311.50 15.7821 piszkoszöld micélium 6.50 9.6711.43

18.67 13.4714.8322 7.2716.2710.41
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7. táblázat folytatása

telepnövekedés (mm/nap)
MO táptalajonCZ táptalajontörzs morfológiai jellemzői

37°C45°C 30°C 45°C37°C30°C

9.17 12.90 17.43 14.8013.8024 szürkéskék micélium 9.83
18.63 10.836.67 14.3915.9710.7725
16.237.50 11.57 14.0012.0026 rozsdabarna pigment 8.83

13.6713.33 15.09 18.3316.0012.0027
15.438.23 13.17 17.4413.5028 szürkéskék micélium 9.33

13.67 18.33 12.377.5012.0729 9.50
16.83 14.677.27 12.7712.7730 9.27

12.50 16.13 10.007.3331 zöldes micélium 10.837.10
6.8311.60 15.633.0034 kicsi telepek 35°C-on 7.30 8.23

16.7 12.7312.0011.835 harsányzöld pigment 8.90 13.5
17.50 13.837.00 13.9036 9.57 13.77
17.43 15.678.67 13.2337 szürkéskék micélium 9.03 11.10
17.50 13.508.90 13.7438 15.8310.10

10.4818.0712.67 6.40 13.7739 9.83
18.20 11.4213.427.7540 13.7710.90

15.3314.07 16.8713.63 10.241 8.83
16.93 12.336.8 14.1542 bolyhos zöld telep 9.7 10.4

11.5613.36 17.843 bolyhos zöld telep 9.7 4.0910.0
18.6614.46 13.018.8644a kevés konídium 14.39.96
17.86 . 16.239.03 13.744b 11.839.66

16.5617.4311.23 14.445 9.9 12.7
17.66 13.58.56 14.746 8.469.16
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7. táblázat folytatása

telepnövekedés (mm/nap)
törzs morfológiai jellemzői CZ táptalajon MO táptalajon

45°C 30°C30°C 37°C 37°C 45°C

47 9.1 11.23 9.5 15.4 17.53 14.86
48 vörös pigment CZ-on 10.1 13.76 8.93 13.86 17.23 13.86
49 10.2 12.2 9.1 13.73 17.36 15.36
50 vörös pigment CZ-on 9.6 10.0312.73 13.56 17.2 15.1
51 8.33 8.069.13 11.53 14.46 14.3
52 fűzőid konídium 6.47 7.8311.57 10.83 15.93 10.77
53 világoszöld telep 4.33 6.2 6.1 9.9 13.76 7.56
54 színtelen konídium 8.33 11.16 8.7 13.3 17 13.16
55 9.76 9.73 7.56 14 17.46 13.73
56 8.36 10.33 7.43 13.96 17.43 15.76
57 kevés konídium 8.56 9.96 7.1 15.01 16.63 13.6

kevés konídium 8.5 6.669.8 13.36 17.46 13.33
59 kevés konídium 8.53 10.1611.33 13.43 17.53 13.83
60 9.7 10.63 8.93 14.23 17.73 14.33

sárgás pigment 9.53 12.33 10.5 14.76 18.06 16.86
7.76 9.3 7.53 11.86 16.76 11.53
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7. táblázat folytatása

telepnövekedés (mm/nap)
MO táptalajonCZ táptalajontörzs morfológiai jellemzői

45°C 30°C 45°C37°C37°C30°C

N.fennelliae1; sárga pigment 8.93 13.36 15.3 7.47.26.43

N.fennelliaela; sárga pigment 7.6 15.9 7.85.53 13.17.33

N.fischeri2, kevés konídium 11.2 16.66 17.83 5.13.913.1

A.flavus^ 12.80 6.67 007.77 6.00

A. terreus4; barna konídiumok 8.00 11.50 004.9 6.83

A. oryzae5 kicsi telepek 35°C-on
012.10 12.130zöldessárga konídium 8.70 9.80

A. oryzae6sárgás telep 3.113.46 12.569.53 8.46 2.2

Penicillium sp.7 000 4.700.29 0

Penicillium sp.8 04.70 000.27 0

Jelmagyarázat: l: NRRL 5534; la: NRRL 5535; 2: NCAIM F 00757; 3 : 3516E; 4 : CN(M)386; 
5 : C-5; 6: ATCC 32722; 7: 67/279, 0567 8: 0567/arg
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Mivel az A. fumigatus fajjal közeli rokonságban lévő fajok között találhatóak 

ozmofilok is, ezért a törzseket 20% szaharózt tartalmazó táptalajon is neveltük. Az 52. 

törzs (A. fumigatus var. acolumnaris) volt az egyetlen olyan izolátum, amely a 

szaharóz-tartalmú táptalajon jobban növekedett, több konídiumot hozott. Jellemző 

volt, hogy az ozmotikum jelenléte alacsonyabb hőmérsékleten lassította, míg 

magasabb hőfokon (37°C és 45°C-on) gyorsította a telepek fejlődését. A vizsgált N. 

fischeri izolátum a magas ozmotikumú táptalajon konídiumokat is létrehozott, 

nemcsak szexuális szaporítóképleteket (kleisztotéciumokat), mint MO táptalajon.

A MO táptalajon egy hétig tenyésztett telepek felszínéről cellux-levonatot 

készítettünk, és mikroszkópos vizsgálatokat folytattunk. Natív preparátumokon mértük 

a konídium- és vezikulum-átmérőket, míg az aszexuális szaporítóképletek szerkezeti 

felépítését laktofenol gyapotkékkel festett preparátumokon vizsgáltuk.

A törzsek konídiumátmérői ill. térfogatai a 8. táblázatban láthatók. Minden törzsnél 

50-50 konídium átmérőjét átlagoltuk. Az adatokból látható, hogy a legtöbb törzs 

konídiumátmérője a 2,5-3,5 pm közötti tartományba esik; ez a mérettartomány a 

jellemző az A. fumigatus fajra Yuill (1950), ill. Raper és Fennell (1965) szerint.

Néhány törzsnek nagyobb konídiumai vannak (3516E, C-5, ATCC 32722c); ezek a

konídiumátmérő értékek azA.fiavus fajcsoportba tartozó fajokra jellemzőek; amelyet 

további vizsgálataink (izoenzim analízis, mitokondriális RFLP vizsgálat) is 

megerősítették. Egyes törzsek esetében ellipszis alakú konídiumokat észleltünk

(64/279, 34., 45., 53. törzsek).

Néhány törzs esetében megmértük a vezikulumok átmérőjét is (9. táblázat). A kapott 

értékek erősen szórtak, sok esetben az irodalmi adatoktól eltérő, kisebb értékeket 

mértünk (20-30 pm az A. fumigatus fajok vezikulum átmérője; Raper és Fennell, 

1965). Ez valószínűleg annak tudható be, hogy a vizsgált tenyészetek túl fiatalok 

voltak, így a lemért vezikulumok egy része még nem volt teljesen érett állapotban.
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8. táblázat: A vizsgált A. fumigatus törzsek konídium átmérői és konídium 
térfogatai

Törzs átmérő térfogat 
(pm3)(Mm)

1 3.173±0.148 16.837±2.375
2 3.06810.176 15.26712.632
3 3.09710.211 15.78013.312
4 3.19710.277 17.49614.525
5 3.34610.275 20.00714.848
6 3.21510.238 17.69214.102
7 2.99910.240 14.40413.671
8 3.05210.247 15.17513.735
9 2.84810.235 12.34213.084
10 3.16310.374 17.27716.564
11 3.04310.298 15.17214.228
12 2.77910.171 11.36312.082
13 2.92610.317 13.57714.271
14 3.10310.250 15.95113.931
15 2.93610.297 13.65514.030
16 2.58810.302 09.44813.405
17 2.80810.160 11.70512.024
18 2.94210.212 13.54712.982
19 2.81710.155 11.80711.918
20 3.26910.203 18.49513.412
21 3.05110.215 15.09513.346
22 2.75810.345 11.46413.446
24 2.86110.205 12.46012.787
25 2.84810.330 12.59614.603
26 2.78510.169 11.43512.039
27 3.04310.298 15.17214.228
28 2.91310.210 13.15012.842
29 2.81410.335 12.16514.242
30 2.72210.187 10.71212.225
31 2.88010.199 12.69112.643
34* 3.34310.380 13.42113.436

2.51210.241
35 2.92110.179 13.19212.466
36 2.87910.204 12.68212.580
37 2.79110.113 11.44111.466
38 2.75410.250 11.20613.180
39 2.81210.188 11.79712.269
40 2.81210.174 11.78312.279
41 2.91710.231 13.24613.168
42 2.80410.260 11.84113.287
43 2.9530.265 13.81213.767
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8. táblázat folytatása

térfogat 
(pm3)

átmérőTörzs
(pm)

2.731±0.142 10.757+1.79844a
2.912+0.200 13.188+2.79544b

45* 3.452+0.238 16.292+2.808
2.818+0.246
2.746+0.218 11.050+2.67446
2.878+0.167 12.609+2.14347
2.693+0.233 10.458+2.75448
2.810+0.184 11.769+2.27749
2.913+0.268 13.277+3.78350
2.861+0.293 12.649+3.93851
3.587+0.288 24.628+5.79352

53* 3.849+0.336 19.014+3.882
2.744+0.288
3.094+0.207 15.710+3.11054
2.934+0.224 13.453+3.08855
2.957+0.425 14.157+3.08156
3.201+0.205 17.393+3.34257
2.917+0.161 13.122+2.19258
3.162+0.205 16.766+3.24159
3.009+0.216 14.482+3.15260
2.752+0.230 11.143+2.69461
2.830+0.195 12.036+2.50962

5.525+0.474 90.238+22.236A.fi.
4.554+0.479 51.092+16.227A.o.
4.705+0.800 58.417+19.972A.o.
2.836+0.182 12.094+2.319A.t.

P. sp.* 2.890+0.278 10.250+2.481
2.468+0.211
3.112+0.207 15.993+3.120P.sp.
2.607+0.403 9.943+4521N.fii.
2.731+0.199 10.836+2.344N.fii.
2.953+0.247 13.768+3.487N.f.

Jelmagyarázat:
: ellipszis alakú konídiumok; mindkét konídiumátmérőt feltüntettük a táblázatban 

A. fl: Aspergillus flavus\ A.o.: A. oryzae\ A.t.: A. terreus\ P.sp.: Penicillium species; 
N.fh.: Neosartoryafennelliae\ N.f.: N.fischeri

*
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A konídiumtartó képletek vizsgálata során több izolátum esetében észleltünk az A. 

fumigatus fajra jellemző típustól eltérő sajátosságokat. A 64/279, és 0567/arg törzs 

esetében a Penicillium fajokra jellemző konídiumtartókat figyeltünk meg. A 3516E, 

CN(M)386, C-5 és ATCC 32722c törzsek vezikulumai nem palack alakúak, fialidjaik 

a vezikulum teljes felszínéről, nemcsak a felső egyharmadáról erednek, két sorba 

rendezettek. Fentiek alapján a 64/279 és 0567/arg törzs egy-egy Penicillium, a 

CN(M)386 számú törzs az A. terreus, míg a 3516E, C-5 és az ATCC 32722c törzsek 

az A. flavus vagy A. oryzae fajokba tartoznak.

9. táblázat: Néhány A. fumigatus törzs vezikulum átmérője

vezikulum 
átmérő (pm)

Törzsvezikulum 
átmérő (pm)

Törzs

8.6586 10.75
59 12.916.12514
61 16.12516 12.9
62 21.534 10.75
63 19.3537 21.5
A.fi.40 17.217.2

44a A.t. 21.513.975
17.244b A.o.19.35
17.251 23.65 A.o.

N.fn.52 23.65 11.825
N.fn.53 10.7521.5
N.f. 23.6554 21.5

57 15.05 P.sp. 17.2

Jelmagyarázat:
A. fl: Aspergillus flavus; A.o.: A. oryzae; A.t.: A. terreus; P.sp.: Penicillium species; 
N.fn.: Neosartorya fennelliae; N.f.: N.fischeri
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VI. 1.2. Izoenzim analízis

A törzsek izoenzim analíziséhez az izolátumokat Pontecorvo-féle kiegészített 

minimál táptalajon tenyésztettük, amely N-forrásként nitrátot tartalmazott, hogy az 

ammónium-ion represszáló hatását elkerüljük. A 6. táblázatban felsorolt 

enzimrendszereket vizsgáltuk. A futtatásokat a kétséges esetekben többször is 

elvégeztük, új fehérjekivonatokat, ill. újratenyésztett micéliumot használva.

Az ADH, ALP, GDH(NAD), LAP, SDH, XDH enzimek esetében csak néhány 

törzsnek volt detektálható enzimaktivitása, ezért az ezekkel az enzimekkel nyert 

eredményeket nem tárgyaljuk. A MDH(NAD) és MDH(NADP) enzimek mintázatai 

elmosódottak voltak, nem tudtuk a mintázatokat megfelelően értékelni, így ezeket az 

enzimeket sem használtuk fel a továbbiakban.

Az értékelhető izoenzimmintázatokat a 3. ábra, valamint a 10. táblázat foglalja

össze.

A legkisebb heterogenitást a GDH(NADP) izoenzimmintázatai között 

tapasztaltuk; mindössze négyféle mintázatot detektáltunk a 62 vizsgált törzsnél. Ezek 

közül csupán az A és В jelzésű mintázat volt jelen a morfológiai vizsgálatok alapján az 

A. fumigatus fajba tartozó törzsek között (а В mintázatot csupán kettő, a 15. és a 44b 

jelű törzs mutatta).

A SÓD mintázatok is elég homogénnek bizonyultak; az öt típus közül az A volt 

jelen a legtöbb törzsben, а В mintázat csak egynél, all. törzsnél fordult elő. A többi 

mintázatot azoknál a törzseknél figyeltük meg, melyek a további vizsgálatok alapján 

nem az A. fumigatus fajba tartoztak. Hasonló volt a helyzet a LDH mintázatok 

esetében (a C mintázatot csak a 20. törzs mutatta).

Valamivel heterogénebb volt a G6P izoenzimmintázatok megoszlása a törzsek 

között. Ebben az esetben is az A típus előfordulása döntő mértékű volt, de más 

típusokat (F a 19. és 59., D a 22., 24., 25. és 26. törzsek esetében) is észleltünk.
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3. ábra: AzÁ. fumigatus izolátumok izoenzimmintázatai

LDHPHOSÓD
А В C D EА В C DА В___ C

□□□0

ESTCATG6P
ABCDE FGHА В C D E FА В C D E F

51



II 
I!

I
U

J

II
x

I
Q

II
о

I
I

О
 

u
j

I
U

.

I
a

CO

II I
I

C
O 

u
j

LU

I
I

<
О

I
V-J

I
m

СЛ
•щ

«
I

I
<

V^J
‘Ш

Я
N

N
00

'Я
ЛГ

ш
I

О
 

со
_с

mО
LD

=
S

I
£

II
<

и_
• «-*

C
/j

•ш
с

I
V

I
о

U
J

$
N

I
Z

JX
У

- 
О

'1
О

<
£

I
I

У_
I

а
3

1—
1

II
о

3
^2

и
I

ш
о

о
I

.N
U

J
>

О
со

JZ
а

<
о_

I
а

со
•£?5

I
а

<
'S

II
U

.

3
I

uJ
С55-

II
Q

- а
J2

II
>о

u
j

из
I

сп
u

j
а

II
О
 со

СО
со

I 
I

I
<

<



VI.EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS

4. ábra: Különböző A. fumigatus izolátumok észteráz izoenzimmintázata (a 
törzsszámok megfelelnek az 4. táblázat törzsszámainak; A: N. fennelliae A 
párosodási típus, a: N. fennelliae a párosodási típus)

A a 53 52 51
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lO.táblázat: A vizsgált A. fumigatus törzsek izoenzimmintázatai
Enzimek Mintázat Törzsek

4-6, 11-13, 15, 18, 19,21,22,24, 25,28-36,38-40, 42-44b, 
46-50, 53, 54, 56, 62

PHO A

1-3, 7-10, 14, 17, 20, 23, 26, 27, 37, 41, 45, 51, 52, 55, 57-61В
16, N.ps.bC
N.f.A, N.f.abD
a legtöbb A. fumigatus törzsACAT
16В
23,53С
57, 58D
N. f.A, N.f.aE
N.ps.F
5, 11, 12, 18, 19, 22-24, 28-30, 34-38, 45, 48-51, 56, 57, 62AEST
1-3, 6-10, 13, 15, 17, 26, 27, 31, 39, 40, 44b, 46, 47, 52, 55, 
58-61

В

4, 14, 20, 21, 25, 41-44a, 53, 54C
16D
N.f.aE
N.f.AF

G N.ps.
a legtöbb A. fumigatus törzsG6P A
16В

C 22, 24-26
N.f.A, N.f.aD

E N.ps.
a legtöbb A. fumigatus törzs, N.f,A, N.f.a., N.ps.GDH A
15,44b(NADP) В

C 16
a legtöbb A. fumigatus törzsLDH A

В 16
C 20

N.f.A, N.f.aD
E N.ps.

a legtöbb A. fumigatus törzs, N.ps.SÓD A
В 11
c N.f.A, N.f.a
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Jelmagyarázat (10. táblázat) :
a b N.ps.: Neosartorya pseudofischeri NCAIM F 00757; N.f.A, N.f.a : Neosartorya 
fennelliae NRRL 5534, és NRRL 5535.

A Cat izoenzimmintázatai közül is az A típus volt a leggyakoribb, de a G (53) és 

D (57, 58) jelű mintázatok is előfordultak az A. fumigatus izolátumokban.

A savas foszfatáz izoenzimmintázatok közül A típust 35, C típust 23 A. 

fumigatus törzs esetében találtunk. A 40. törzs ezektől eltérő (D) mintázatot mutatott. 

Ezen észlelések eltértek a Nealson és Garber (1967) által leírtaktól.

Az észteráz mintázatok tudtuk a legjobban felhasználni a vizsgált 

enzimrendszerek közül (4. ábra). A három leggyakrabban észlelt mintázat közül az A 

23, а В 25, a C pedig 11 törzsben jelent meg. Egyetlen A. fumigatus törzsnek (6.) volt 

ezektől eltérő mintázata; ugyanis nem volt jelen a többi törzsben a legnagyobb 

aktivitást mutató sáv. Ismételt fehérjekivonásokkal, más tenyészet felhasználásával 

sem tudtunk aktivitást kimutatni a használt ß-naftil acetát szubsztráttal szemben. Az 

észlelt mintázatok eltértek a Duriez és mtsi (1976) által leírtaktól.

Az észteráz mintázatok vizsgálata során azt találtuk, hogy a N. fennelliae két 

párosodási típusának eltérő izoenzim mintázata van. Ismételt tenyésztések és 

fehérjekivonások után is ezt tapasztaltuk. Az összes többi vizsgált enzim esetében a két 

különböző párosodási típusba tartozó törzs mintázata megegyezett.

A N. fischeri izolátum mintázata valamennyi enzim, így az észterázok esetében 

is teljesen eltért az A. fumigatus és N. fennelliae törzsekéitől.

VI. 1.3. Proteázok vizsgálata

A legtöbb törzs rendelkezett proteáz aktivitással. Az A. fumigatus faj melanint 

nem termelő fehér ill. vajszínű konídiumú mutánsainak (8, 9, 10, 54, 55) alacsony a 

proteáz aktivitása. Az adatok alaposabb tanulmányozása során a patogén forrásból
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származó törzsek átlagosan nagyobb fehérjebontó aktivitással rendelkeztek, mint a 

szaprofita forrásból származó törzsek (11. táblázat).

11. táblázat: A patogén és szaprofita forrásból származó törzsek proteáz

aktivitásainak százalékos összehasonlítása

proteáz aktivitás +++ ossz.++ +

forrás

6patogén 11 1 0 18
(62%) (33%) (5%) (0%)(%)

szaprofita 9 14 4 1 28
(32%) (50%) (14%) (4%)(%)

ismeretlen 5 6 2 0 13
(%) (38%) (46%) (15%) (0%)

25 26 7 1 59összesen:
(42%) (44%) (12%) (2%)(%)

VI. 1.4. Másodlagos metabolitok analízise

Előkísérletekben vizsgáltuk, hogy az Anyagok és módszerek című fejezetben 

felsorolt módszerek közül, melyik felel meg céljainknak. Az intracelluláris 

másodlagos metabolitok extrahálására használt eljárást alkalmaztuk az A. fumigatus 

törzsek esetében. A törzseket CZ táptalajon tenyésztettük, fluoreszcens indikátor 

nélküli rétegekre vittük fel a mintákat, futtatóelegyként pedig TEF-et használtunk. A 

vékonyréteg lemezeket UV254 és UV360 fényben értékeltük. Az A. fumigatus fajba 

tartozó izolátumok hasonló másodlagos metabolit mintázatot adtak, kivéve az 52. 

izolátumot, melynek egyik metabolitja igen nagy mennyiségben volt jelen a többi 

törzzsel összehasonlítva, és a 16. törzset, melynek mintázata teljesen eltérő volt. Az A. 

terreus törzsnél igen sokféle metabolitot észleltünk, a mintázat teljesen eltért az A. 

fumigatus törzsekre jellemző képtől. A 3516E, C-5 és ATCC 32722 törzsek esetében 

semmiféle fluoreszkáló intracelluláris anyagcseretermék nem jelent meg.
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Megpróbáltuk a másodlagos metabolitokat OPLC (overpressured thin layer 

chromatography) készülék (Chrompress 10) segítségével is elválasztani, de a kapott 

eredmény nem volt megfelelően értékelhető.

A MO ferdeagaron fenntartott törzsek egy része hosszabb inkubációs idő után 

feketés színű pigmentet bocsátott a táptalajba (12. táblázat). Ez a pigment valószínűleg 

azonos az egyes A. fumigatus törzsek által termelt bíborfekete pigmenttel, a 

fumigatinnal. A törzsek pigmenttermelése és egyéb sajátságai között nem sikerült 

korrelációt felállítanunk.

Ochratoxin termelést egyik A. fumigatus törzsben sem tudtunk kimutatni. Abarca 

és mtsi (1997) a közelmúltban A. fumigatus törzs ochratoxin termelését írták le, de ez a 

törzs sem termelte ezt a mikotoxint YES tápoldatban.
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12. táblázat. A vizsgált A. fumigatus törzsek pigment termelése

pigment
termelés

pigment
termelés

törzstörzs

361 +
372
383 +
394
405
416
427
438 +
44a9
44b10
4511 +
4612
4713 +
4814 + +
4915 +
5016
5117 +
5218 +
5319
5420
5521
5622 +
5724 +
5825 +
5926 +
6027
A.fi.28 +
A.o.29 +
P.sp.30 +
N.fn.34 +
N.f.35 +

Jelmagyarázat: +: termel fekete pigmentet nem termel fekete pigmentet
A. fl: Aspergillus flavus; A.o.: A. oryzae\ A.t.: A. terreus; P.sp.: Penicillium species;
N.fn.: Neosartorya fennelliae; N.f.: N.fischeri
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VI. 1.5. Nukleinsavak analízise

VI. 1.5.1. RFLP analízis

A DNS mintákat BspRA restrikciós enzimmel emésztettük 12 órán keresztül, majd az 

emésztéssel kapott DNS fragmentumokat agaróz gélelektroforézissel választottuk szét. 

A ÄypRI restrikciós enzim felismerőhelye GGCC, így a guaninban és citozinban 

gazdag sejtmagi DNS-t kicsi, míg az alacsonyabb GC-tartalmú mitokondriális DNS-t 

nagyobb ffagmentekre hasítja. A kis ffagmentek az elektroforézis során a gélen 

lefutnak, a nagyobb mitokondriális DNS darabok pedig a gél felviteli helyéhez közel 

láthatóvá válnak. Az ábrán látható, hogy a morfológiailag az A. fumigatus fajba tartozó 

izolátumok mitokondriális DNS mintázata megegyezik. Az egyetlen kivétel a 16. 

számú törzs, mely teljesen eltérő képet mutat. Ez a törzs izoenzimképe alapján is eltért 

az A. fumigatus törzsektől. A 3516E, C-5 törzsek és az ATCC 32722 törzs sárgászöld 

izolátumának mintázatai megegyeznek, míg a CN(M)386 törzs mintázata azonos egy, 

a tanszéki törzsgyűjteményben megtalálható A. terreus izolátuméval. A homo- és 

heterotallikus Neosartorya törzsek azonos képet mutattak. A 64/279 és 0567/arg törzs 

esetében a többi törzstől teljesen eltérő mintázatot detektáltunk.

A mintázatok alapján kiszámoltuk a különböző törzsek közelítő pontosságú 

mitokondriális DNS molekulatömegét. A mitokondriális DNS molekulatömege 

mintegy 31 kbp, ami összhangban van az egyéb Aspergillus fajok irodalomban leírt 

molekulatömeg értékeivel (A. nidulans: 33,25 kbp, Dyson és mtsi, 1989; A. niger: 32,6 

kbp, Kirimura és mtsi, 1992). A nem az A. fumigatus fajba tartozó izolátumok 

mitokondriális DNS-einek molekulatömegét is megbecsültük. Az A. terreus törzs 

(CN(M)386) mtDNS-e 25 kbp, az A. flavus fajcsoportba tartozó törzsek (3516E, C-5, 

ATCC 32722 egyik izolátuma) mtDNS-e 39 kbp, ami valamivel nagyobb, mint a 

Moody és Tyler (1990) által becsült értékek (32, ill. 33 kbp); az eltérést valószínűleg a 

BspRl emésztés nyomán keletkező túl kevés fragment, ill. a jelenlévő magi DNS

<5
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futásra gyakorolt hatása okozhatja. A Neosartorya fennelliae és a N. fischeri törzsek 

mtDNS-e 25 kbp, a 16. törzs mtDNS-e 24,5 kbp méretű.

A DNS-mintákat EcoRI restrikciós enzimmel emésztve az A. fumigatus törzsek 

ismét egyforma mintázattal rendelkeztek; ezzel az enzimmel a mitokondriális DNS 

mellett a riboszómális RNS-t kódoló nagy kópiaszámú DNS-szakaszokat tettük 

észlelhetővé. A többi törzs mintázata eltérő volt.

Smal restrikciós enzimes emésztést követően a sejtmagi és a mitokondriális DNS 

is igen nagy fragmentumokra válik, míg a riboszómális RNS-t kódoló DNS szakasz 

kisebb fragmentumokra hasad, melyek láthatóvá válnak a gél pozitív pólushoz 

közelebbi harmadában, ezen DNS szakasz igen nagy kópiaszáma miatt (az enzim 

felismerőhelye CCCGGG; ez a szekvencia viszonylag ritka mind a nukleáris, mind a 

mitokondriális DNS-en). Az A. fumigatus törzsek Smal-emésztett repetitív DNS 

mintázatai megegyeztek (4 sávot kaptunk: 2,1; 1,7; 1,4; és 0,9 kbp), két törzset kivéve. 

A 44b törzs esetében egy 1,1 kbp méretű ffagmentet észleltünk a többi törzsben 

jelenlévő 0,9 kbp nagyságú fragment helyett, míg a 16. törzs 4 repetitív DNS sávot 

adott 2,4; 1,77; 1,7; és 0,8 kbp-nál. A blottolás után kapott filterekhez az A. nidulans 

riboszómális repeat unit-jával történő hibridizáció minden törzsnél megegyező 

mintázatot eredményezett, a 16-os törzset kivéve (a legkisebb fragmentekhez nem 

hibridizált a próba). A 3516E törzs eltérő képet mutatott a C-5 és ATCC 32722 

törzsektől; Klich és Mullaney (1987), valamint Gomi és mtsi (1989) adataira alapozva 

a 3516E törzs A. flavus, a C-5 törzs és ATCC 32722 törzs sárgászöld izolátuma A. 

oryzae fajba tartozónak bizonyult, a Smal emésztési képek alapján.

VI. 1.5.2. RAPD analízis

13 prímért vizsgáltunk, melyek közül az OPC-Ol nem amplifikálta az A. fumigatus

DNS-t megfelelően (csak gyenge sávokat észleltünk). Az OPC-05, OPC-11, OPC-12,

OPC-14 és OPC-18 primerekkel csak korlátozott polimorfizmus mutatkozott. Az 

OPC-04 és OPC-12 primerek esetén is csak néhány törzsnél figyeltünk meg különböző
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amplifikált DNS mintázatot. Az OPC-08 prímért használva egy erős sávot észleltünk 

1,23 kb nagyságnál, mely jelen volt minden A. fumigatus törzsnél, a 16. számú törzs 

kivételével (5. ábra). Gyenge sávok is megjelentek a gélben az ismételt amplifikációk 

után. Néhány primer alkalmazása (OPC-06, OPC-07 és OPC-IO) lehetővé tette, hogy a 

RAPD mintázatok polimorfizmusának alapján az A. fumigatus törzseket különböző 

csoportokba soroljuk. A 6. és 7. ábra az OPC-IO és OPC-06 primerek által létrehozott 

RAPD mintázatról készült fényképet ábrázolja. A dendogram az OPC-05, OPC-06,

OPC-07, OPC-08, OPC-IO, OPC-13 primerek alkalmazásával létrehozott RAPD

analízis mintázatokból kapott 89 karakter hasonlósági mátrix UPGMA csoportjain 

alapszik. A dendogram kofenetikus korrelációs koefficiense 0,9230 volt. Az OPC-05,

OPC-06, OPC-07, OPC-08, OPC-IO és OPC-13 primerek használatával a vizsgált

különböző RAPD mintázatok száma 6, 13, 11, 10, 21 és 6 volt.

VI. 1.5.3. Mikovírusok detektálása

A törzsek liofilezett micéliumából tisztított DNS-mintákat RNáz-kezelés nélkül

agaróz gélen futtattuk meg, a gombákban előforduló dsRNS vírusok, ill. DNS 

plazmidok esetleges detektálása érdekében. Egyik A. fumigatus izolátumban sem 

észleltük sem vírusok, sem plazmidok jelenlétét.
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5. ábra: Az A. fumigatus törzsek OPC-08 primer alkalmazásával nyert RAPD 
mintázatai (a törzsszámok megfelelnek az 4. táblázat törzsszámainak; M: 
Hindíll emésztett lambda DNS)

4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 192021 22 M

I

24 28 29 30 34 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 M
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6. ábra: Az A. fumigatus törzsek OPC-06 primer alkalmazásával nyert RAPD 
mintázatai (a törzsszámok megfelelnek az 4. táblázat törzsszámainak; M: 
Hindii! emésztett lambda DNS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 M

18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 34 4fa44b45 M
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7. ábra: Az A. fumigatus törzsek OPC-IO primer alkalmazásával nyert RAPD 
mintázatai (a törzsszámok megfelelnek az 4. táblázat törzsszámainak; M: 
HindiII emésztett lambda DNS)

40 41 42 43 44a44b45 46 47 48 49 50 51 52 53 M

54 57 58 59 60 61 62 63 64 65 23 55 56 4 5 M
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VI. 1.6. Megbeszélés

Az A. fumigatus törzsek makromorfológiája nagyon változatos. Szélsőséges 

különbségeket figyeltünk meg konídium termelésük, pigmentációjuk, és különböző 

hőmérsékleten mért növekedési sebességük alapján. A makromorfológiai variabilitás 

magas foka ellenére a vizsgált A. fumigatus törzsek egységes képet mutattak 

mikromorfológiájukban. Minden törzs konídium átmérője 2,5-3,5 pm közötti volt, ez a 

méret egyezik az irodalmi adatokkal (2,1-3,5 pm). Elliptikus formájú konídiumokkal 

rendelkező törzseket (34, 45 és 53), szeptált fialidos (23), és akolumnáris fejű (52) 

törzseket is észleltünk. A vizsgálatok során a különböző törzsgyűjteményekből 

származó törzsek mintegy 10%-áról bebizonyosodott, hogy taxonómiai besorolásuk 

nem megfelelő; egy Penicillium, egy A. terreus, egy A. flavus, két A. oryzae, és egy, az 

A. fumigatus fajcsoportba, de nem az A. fumigatus fajba tartozó törzset tudtunk 

azonosítani.

A proteáztermelés vizsgálata során az A. fumigatus faj melanint nem termelő 

színmutánsai mutatták a legkisebb enzimaktivitást. A patogén forrásból származó 

törzseknek átlagosan magasabb volt az enzimaktivitása, mint a szaprofita forrásból 

izolált törzseknek.

Az izoenzim profilokat tekintve polimorfizmust mutattunk ki minden vizsgált 

izoenzimnél. Az LDH, SÓD és GDH(NADP) izoenzim mintázatok megegyezőek 

voltak. Az LDH és SÓD izoenzimnél csak egy, a GDH(NADP) esetén két törzs 

mutatott különböző mintázatot. Hasonló eredményeket kaptak korábban más kutatók, 

akik az A. fumigatus törzseket a GDH és G6P izoenzim mintázatok alapján 

különböztették meg más Aspergillus fajoktól (Matsuda és mtsi, 1992). Kísérleteket 

végeztünk az A. fumigatus izolátumok identifikálására izoenzim mintázatuk alapján. A 

Cat és G6P izoenzim mintázatok variábilisak voltak, de az izoenzimek 

polimorfizmusát főleg a savas foszfatáz (PHO) és észteráz (EST) enzimek esetében 

észleltük. A PHO mintázatok között kisebb volt a különbség; A és В típust tudtunk
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elkülöníteni, melyek az A. fűm igatus törzsek csoportosítására használhatók, bár ezek a 

mintázatok nem különböznek eléggé ahhoz, hogy rutin tipizáló technikaként 

alkalmazhassuk ezeket. A PHO esetében a vizsgált két elektroforetikus csoport nem 

felelt meg pontosan a három EST csoport egyikének sem, bár a legtöbb A típusú 

észteráz mintázattal rendelkező törzs A típusú PHO mintázatú (19 törzs) és а В típusú 

EST mintázatú törzsek В típusú PHO mintázatúak (16 törzs). Az EST és PHO profilok 

alapján a vizsgált 62 A. fumigatus törzset 7 csoportba osztottuk. Nem észleltünk 

összefüggést az adott törzs izoenzim mintázatai, és a törzsek eredete (szaprofita vagy 

patogén) között, sem a növekedési rátájuk, makromorfológiájuk és izoenzim 

mintázataik között. Ezek az enzimpolimorfizmusok jól használhatóak az A. fumigatus 

törzsek csoportosítására.

A fenotípusos karakterek hátránya, hogy génexpressziótól függnek és nehéz 

standardizálni a műveleteket, mert különböző tenyésztési feltételek pl. különböző 

izoenzim mintázatokat eredményeznek. A genotípuson (DNS-en) alapuló módszerek 

alkalmazása esetében ezek a problémák nem jelentkeznek. Először a sejtmagi DNS és 

mitokondriális DNS restrikciós enzim analízist próbáltuk alkalmazni az A. fumigatus 

törzsek összehasonlítására, mivel ezzel a módszerrel korábban sikeresen oldották meg 

a fekete Aspergillus izolátumok karakterizálását (Varga és mtsi, 1993, 1994). Az 

összes A. fumigatus törzs ЕсоШ restrikciós enzimmel emésztett repetitív DNS 

mintázata megegyezett, a 16-os törzs kivételével. A Smal-generált repetitív DNS 

mintázatok két törzs, a 16-os és a 44b kivételével szintén megegyeztek, míg az rDNS 

hibdirizációs mintázatok, melyek vizsgálata során a Smal-generált DNS-hez az A. 

nidulans riboszómális repeat unitját hibridizáltuk, nem voltak variábilisak, a 16-os 

törzset kivéve. A törzsek mtDNS-eit HaeIII (BspRI) restrikciós enzimmel vizsgáltuk, 

mely GC-gazdag felismerőhellyel rendelkezik. Ezen enzim alkalmazása lehetőséget 

teremtett az mtDNS polimorfizmusok vizsgálatára fekete Aspergillusok ill. az 

Aspergillus nemzetség Nidulantes, Circumdati szekció tagjai esetén (Varga és mtsi, 

1993). A gélben megfigyelt repetitív DNS fragmentek mitokondriális eredetét Haelll-
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mai emésztett, tisztított mtDNS mintázatokkal való összehasonlítással és a tisztított 

össz-mtDNS hibridizációjával bizonyítottuk. Az A. fumigatus törzsek Haelll generált 

mtDNS mintázatai invariábilisak voltak, kivéve a 16-os törzsét. Nem észleltük az 

mtDNS variabilitását még abban az esetben sem, ha Haelll restrikciós enzimet más 

enzimekkel kombinálva használtunk (fscoRI, Hindlll és Bglll). Ezen 

enzimkombinációk bármelyikével nagyfokú polimorfizmust detektáltak az Aspergillus 

niger és A. tubingensis törzsek mtDNS-ében (Varga és mtsi, 1993). A fentiek alapján 

az rDNS és mtDNS RFLP módszerek nem használhatók az A. fumigatus törzsek 

megkülönböztetésére. Ez a megfigyelés nem mond ellent annak a korábbi észlelésnek, 

miszerint a restrikciós enzimeket sikerrel alkalmazták különböző törzsek tipizálására 

(Denning és mtsi, 1990, 1991). Azokban a vizsgálatokban nagy méretű DNS 

molekulákat (>50kb) vizsgáltak protoplaszt technikával, és a restrikciós emésztések 

után nyert 10-50 kb sávok mobilitásbeli különbségei alapján sorolták csoportokba az 

izolátumokat.

A másik genotipikus módszer, amit alkalmaztunk, a RAPD analízis volt. 

Korábbi vizsgálatok során a vizsgált primerek kis százalékával tudtak variabilitást 

kimutatni A. fumigatus törzsek között (Aufauvre-Brown és mtsi, 1992; Loudon és 

mtsi, 1993). Hasonló eredményt kaptunk mi is; a legtöbb primer esetén csak néhány 

törzsnek volt eltérő RAPD mintázata. Bár minden primer esetén észleltünk némi 

variabilitást az A. fumigatus törzsek között, 12 primer közül csak 3-nál (OPC-06,

OPC-07, OPC-IO) volt nagyfokú a variabilitás. Az OPC-IO és OPC-07 primerek

vizsgálatával a 61 A. fumigatus törzset 37 csoportba osztottuk. Ez azt jelenti, hogy 

korlátozott számú primer (2 vagy 3) alkalmazása elegendő lehet az A. fumigatus 

izolátumok megkülönböztetésére. Az OPC-08 primer, mely egy erős sávot amplifikált 

minden A. fumigatus törzsben, míg más fajokban eltérő méretű fragmentek 

amplifikálódtak, megfelelő marker lehet az A. fumigatus izolátumok 

megkülönböztetésére olyan más potenciálisan patogén Aspergillus fajoktól, mint pl. A. 

flavus, A. niger, A. terreus.
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Az A. fumigatus törzsek izoenzim és RAPD analízisén alapuló UPGMA 

dendogramok a 8. ábrán láthatók. A kofenetikus korrelációs analízis összefüggést 

mutat az izoenzim, ill. RAPD adatokon alapuló dendogramok között (a kofenetikus 

korrelációs koefficiens 0,9086 volt a különböző karakter készleteken alapuló két 

dendogram között). Ez a magas érték részben a negatív egyezések számának 

köszönhető; a Jaccard koefficiens használatakor, mely nem veszi figyelembe a negatív 

egyezéseket, a két dendogram kofenetikus korrelációs koefficiens értéke lecsökkent 

0,75-re, ami még mindig magas érték. A két dendogram hasonlósága azt jelzi, hogy a 

kísérleteink során alkalmazott egymástól független módszerek a törzsek genetikai 

variabilitásának mérésére egymástól függetlenül is használhatóak. Az A. fumigatus 

törzsek jól elkülönültek a N. fennelliae törzsektől, melyeket mint külső csoportokat 

vontunk be kísérleteinkbe. Mindkét dendogram az A. fumigatus törzsek homogenitását 

mutatja (legalább 80% a megegyezés). Az A. fumigatus var. ellipticus (53. törzs) és az 

A. fumigatus var. acolumnaris (52. törzs) helye a dendogramon azt jelzi, hogy ezek az 

A. fumigatus "alfajok" nem elégítik ki az alfaj értelmezés kritériumait; e törzsek 

izoenzim, mtDNS és rDNS mintázatai megegyeznek, ill. a RAPD mintázataik is 

hasonlóak más A. fumigatus törzsekéihez. Ez a megfigyelés összhangban van azzal a 

korábbi feltételezéssel, melyet az A. fumigatus törzsek és az alfajaik ( A. fumigatus var. 

ellipticus és A. fumigatus var. acolumnaris) antigénjeinek, mikromorfológiai és 

másodlagos metabolit profiljainak, ill. DNS reasszociációs kinetikájának vizsgálatai 

támasztanak alá, hogy ezek a törzsek morfológiai variánsai az A. fumigatus fajoknak 

(Frisvad és Samson, 1990; Kim és Chaparas, 1979; Peterson, 1992). Ezen eredmények 

ismeretében nem értünk egyet azzal a korábbi megállapítással, hogy morfológiai és 

fiziológiai kritériumok alapján az A. fumigatus var. ellipticus-1 és az A. fumigatus var. 

acolumnaris-1 új fajokként kéne leírni A. neoellipticus és A. acolumnaris néven 

(Kozakiewicz, 1989; Varshney és Sarbhoy, 1981). Mindkét dendogram szerint távoli 

kapcsolat van a 16-os jelű törzs és más A. fumigatus törzsek között. Ezen törzs mtDNS 

és rDNS mintázatai is különböznek a Fumigati szekció minden más fajának
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mintázatától (lsd. később). Ez az Aspergillus törzs J.I. Pitt-töl származik (Táplálkozás 

Kutató Laboratórium, Köztársasági Tudományos és Ipari Kutatószervezet (CSIRO), 

North Ryde, Ausztrália). Ezt az izolátumot morfológiailag megvizsgáltattuk 

Aspergillus taxonómusokkal is, és a szokásostól kissé eltérő A. fumigatus izolátumnak 

találták, pelyhes telepmorfológiája és narancsszínű micéliuma miatt, mely Czapek- 

Dox táptalajon figyelhető meg. Azt a jelenséget, hogy a molekuláris adtok 

ellentmondanak a morfológián alapuló taxonómiai kritériumoknak, korábban is 

tapasztaltak az Aspergillus nemzetség Nigri szekciójában. Az A. niger aggregátumot 

három fajra (A. niger, A. tubingensis, A. brasiliensis; Varga és mtsi, 1994) osztották 

sejtmagi és mitokondriális DNS RFLP adatok alapján, miközben ezeket a törzsek 

morfológiailag nem lehet megkülönböztetni. Eredményeink azt mutatják, hogy a 16-os 

törzs (FRR 1266) egy új fajt reprezentál a Fumigati szekción belül. Ez a törzs egy 

heterotallikus Neosartorya faj egyik párosodási típus törzse lehet, mivel ez a törzs 

morfológiájában néhány Neosartorya faj anamorfjára emlékeztet, bár termőtest- vagy 

aszkospóra termelést nem figyeltünk meg.

Kutatási eredményeinket összefoglalva, a vizsgált módszerek közül a RAPD 

analízis a legmegfelelőbb az A. fumigatus izolátumok tipizálására. Segítségével a 61 

törzset 54 csoportba tudtuk osztani. A RAPD analízis hatékonysága jóval magasabb 

volt, mint az izoenzim analízisé; ez utóbbi esetén a 62 A. fumigatus törzset 19 

csoportba lehetett besorolni 7 enzimrendszer segítségével. A mtDNS és RNS gén 

kluszterek RFLP analízise nem mutatott variabilitást az A. fumigatus izolátumok 

között.
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VI. EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS

VI.2. Az interspecifikus variabilitás vizsgálata az A. fumigatus és közeli rokon 

fajai között

VI. 2.1. Morfológiai vizsgálatok

A Neosartorya fajok aszkospóráinak felszíni morfológiája fajspecifikus bélyeg, mely 

scanning elektronmikroszkóppal jól tanulmányozható. Az aszexuális fajokat makro- és 

mikromorfológiai bélyegeik (pl. telepszín, konídiofórok alakja, stb.) különítik el. 

Valamennyi vizsgált törzs morfológiája az adott fajra jellemző (Kozakiewicz, 

személyes közlés).

VI.2.2. Szénforrás hasznosítás

A törzsek szubsztráthasznosítási mintázatai eltérőek voltak. Néhány vegyületet minden 

törzs hasznosított, néhány pedig egyetlen törzsnek sem volt megfelelő, mint egyedüli 

szénforrás. A törzsek csoportosítására alkalmazott vegyületeket, és a törzsek 

viselkedését a különböző szénforrásokon a 13. táblázat mutatja.

VI.2.3. Izoenzini analízis

A törzsek izoenzimmintázatai igen variábilisek voltak. A leghomogénebb mintázatokat 

a glutamát dehidrogenáz és szuperoxid dizmutáz izoenzimek esetén figyeltük meg, 

míg a P-arilészteráz és savas foszfatáz mintázatok lehetővé tették egyazon faj egyedi 

izolátumainak elkülönítését. Korábban hasonló eredményeket észleltünk az A. 

fumigatus izolátumok izoenzim mintázatainak vizsgálata során.
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13. táblázat. A szénforrás hasznosítási tesztekben alkalmazott vegyületek

(1: minden törzs képes volt hasznosítani; 2: egyik törzs sem tudta felhasználni; 3:

minden törzs hasznosította, kivéve az A. cervinus IMI 107684-et; 4: variábilisán

hasznosították a törzsek.)

3 41 2

L-alanin D-lixózmetanolD-mannóz
L-aszparagin L-ramnózD-arabinóz citozin

D-xilóz citidin L-glutaminsav L-szorbóz
melibióz L-glutamin melezitózuracil
raffinóz L-omitin laktózorotsav

DL-izocitromsav L-arginin glukózaminD-glukóz
aszkorbinsav eritritolD-mannitol L-leucin

L-metionin inozitol xilitolcellobióz
szaharóz L-cisztein etanol galaktitol
D-ribóz L-hisztidin glicerol adonitol
glukonsav D-triptofán 3-aminovajsav szalicin
ß-keto-D-glukonsav L-tirozin
fumársav L-valin
L-almasav L-szerin
borostyánkősav L-lizin
piroszőlősav L-treonin

glicinecetsav
L-prolin glicilglicin
L-fenilalanin L-triptofán
keményítő L-citrullin

cisz-akonitsav
a-ketoglutársav
vanillinsav
pektin
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VI.2.3.1. Izoenzim analízis és szénforrás hasznosítási vizsgálatok összehasonlítása

Az izoenzim analízis és a szénasszimilációs mintázatok adatainak statisztikai

analízise során összesen 132 izoenzim sávot és 67 szénforrás hasznosítási mintázatot

vettünk figyelembe. A hasonlósági mátrixokat a Jaccard koefficiens segítségével 

hoztuk létre, amely nem veszi figyelembe a negatív egyezéseket [Sj = (++)/(++)+(+- 

)+(-+), ahol Sj a Jaccard koefficienst, (++) a pozitív egyezéseket, (+-) és (-+) pedig a 

nem egyező adatokat jelenti]. A létrehozott UPGMA dendrogram a 10. ábrán látható. 

Összesen 18 csoportot azonosítottunk a dendrogram alapján.

Az I. csoport tartalmazza az A. fumigatus és N. fischeri törzseket. A négy 

vizsgált A. fumigatus törzset (5. táblázat) csak lizinen és melezitózon mutatott 

növekedésük, illetve p-arilészteráz és savas foszfatáz mintázataik alapján lehet 

megkülönböztetni. A vizsgált törzsek magukba foglalják az A. fumigatus, az A. 

fumigatus var. ellipticus (NRRL 5109) és az A. fumigatus var. acolumnaris (NRJRL 

5587) "alfajok" típustörzseit is. Ezeknek a törzseknek csaknem azonos a 

szubsztráthasznosítási mintázatuk. Ez a megfigyelés alátámasztja a törzsek izoenzim 

analízisére, mitokondriális és nukleáris DNS restrikciós mintázataira és RAPD 

mintázataira támaszkodó korábbi feltevést, mely szerint ezek az alfajok az A. 

fumigatus fajok morfológiai variánsai. Az A. fumigatus törzsek képtelenek voltak a 

laktózt és a cisz-akonitsavat hasznosítani, míg a két tesztelt N. fischeri törzs e két 

vegyületet kizárólagos szénforrásként hasznosította. E fajok izoenzim mintázata is 

hasonló volt.

A II., III. és IV. csoport a N. spinosa, N. aureola és a N. hiratsukae fajokat 

foglalja magába. E fajoknak mind izoenzim mintázatuk, mind szubsztráthasznosítási 

spektrumuk faj specifikus volt.

Az V. csoport az "A. fumigatus" FRR 1266-os törzset tartalmazza, míg a VI. 

csoport a két vizsgált N. pseudofischeri törzsből áll. Az FRR 1266 jelű izolátumot meg 

lehetett különböztetni a többi A. fumigatus törzstől galaktitolt, laktózt, adonitolt, 

melezitózt és cisz-akonitsavat asszimiláló képessége alapján (9. ábra). E törzs
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különbözött a N. pseudofischeri törzsektől mind izoenzim mintázatában, mind abban, 

hogy képtelen volt citrullint vagy vanillinsavat mint egyedüli szénforrást hasznosítani.

A VII. csoport négy A. viridinutans törzset tartalmaz. Az izolátumok közötti 

evolúciós távolság sokkal nagyobb volt, mint amit a legtöbb vizsgált fajnál

megfigyeltünk.

A VIII. csoport három N. glabra törzset tartalmaz. A N. glabra NRRL 2163 és 

IMI 061447 törzsek két különböző törzsgyüjteményből származó azonos eredetű 

izolátumok, melyeket csak kissé eltérő P-arilészteráz mintázatuk alapján lehetett 

megkülönböztetni.

A IX. csoport egy ausztrál A. viridinutans törzset (IMI 306135), míg a X. csoport 

a vizsgált N. quadricinta törzseket tartalmazza.

A XI. csoport a vizsgált N. aurata törzseket, míg a XII. csoport a N. straminea 

NRRL 4652 törzset foglalja magába. Az utóbbi törzset a két N. aurata törzs közeli 

rokonának találtuk szénforrás hasznosítási mintázata alapján, azonban egyedi volt 

izoenzim mintázata. E fajok közeli rokonságát színük és makromorfológiájuk 

(Samson, 1994), aszkospóra omamentációjuk (Samson és mtsi, 1990), és mtDNS és 

rDNS restrikciós mintázatuk alapján (Croft és Varga, 1994) feltételezték már korábban

is.

А ХШ. csoport két ausztráliai eredetű N. glabra törzset tartalmaz. E két törzs 

nem rokona a többi vizsgált N. glabra törzsnek (VIII. csoport). A N. glabra törzsek 

heterogenitását Samson és mtsi (1990) vizsgálták, akik a másodlagos metabolit 

mintázatok alapján három kemotípust hoztak létre a fajon belül. Girardin és mtsi 

(1995) is nagyfokú variabilitást észleltek a vizsgált N. glabra törzsek között nukleáris 

DNS restrikciós mintázatuk alapján.

A XIV. csoport a következő három fajt képviselő törzsekből áll: A. brevipes, A. 

duricaulis és A. unilateralis. Izoenzim és szubsztrát hasznosítási mintázatuk alapján 

kerültek e törzsek ugyanabba a csoportba. E fajok általunk észlelt közeli rokonsága 

összhangban van Kozakiewicz (1989) javaslatával, aki e törzseket konspecifikusnak
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tekintette hasonló konídium-omamentációjuk alapján (az A. unilateralis fajt mint az A. 

brevipes alfaját, míg az A duricaulist az A. brevipes szinonimjaként írta le). Samson és 

mtsi (1990) faj specifikus másodlagos metabolit mintázatokat észleltek e fajok 

esetében, habár a két vizsgált A. duricaulis törzs (IMI 217288 és NRRL 4021) 

különböző másodlagos metabolit mintázatot mutatott.

A XV. csoport két ausztráliai A. viridinutans törzsből áll (NRRL 576 és IMI 

062875). E törzsek a faj két különböző törzsgyűjteményben fenntartott típustörzsét 

képviselik (NRRL 4365; Samson, 1994). Az NRRL 576-os törzs sok konídiumot 

hozott létre, míg az A. viridinutans IMI 062875 törzs igen keveset. Ami az izoenzim és 

szubsztrát hasznosítási mintázatukat illeti, e törzsek csak távoli rokonságban vannak 

egymással.

A XVI. csoport a négy vizsgált N. fennelliae törzset, és a "N. glabra" NRRL 

4179 törzset tartalmazza, míg a XVII. csoport a két vizsgált N. spathulata törzsből áll. 

Figyelembe véve a N. fennelliae és az A. fumigatus fajok távoli rokonságát DNS 

reasszociációs kinetikájuk (Peterson, 1992), izoenzim és szénforrás hasznosítási 

mintázatuk alapján, meglepő, hogy a N. fennelliae NHL 2951 törzs (A párosodási 

típus) meddő kleisztotéciumokat produkált, amikor A. fumigatus törzsekkel 

párosították (Udagawa és Takada, 1985).

A XVIII. csoport az A cervinus IMI 107684 törzset tartalmazza, amelyet külső 

összehasonlítóként használtunk kísérleteinkben. E faj csak távoli rokona a Fumigati 

szekcióba tartozó fajoknak; ubikinonja kilenc izoprén egységből áll, ellentétben a 

Fumigati szekció minden fajára jellemző 10 izoprén egységből felépülő ubikinonokkal 

(Kuraishi és mtsi, 1990). Kipróbáltunk külső csoportként egy, a Clavati szekcióba 

tartozó A. clavatus törzset is (SZMC 0918), melynek az A. fumigatus fajhoz 

hasonlóan, 10 izoprén egységből felépülő ubikinonja van (Kuraishi és mtsi, 1990). E 

törzsnek nem volt közös izoenzim sávja a Fumigati szekció egyik fajával sem, így 

nem tudtuk külső összehasonlítóként alkalmazni a statisztikai vizsgálatok során. 

Szénforrás hasznosítási mintázatuk alapján viszont az A. clavatus közelebbi rokona az
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A. fumigatus-nak, mint pl. a N. aurata faj, vagy a heterotallikus Neosartorya törzsek. 

Samson (1994) szerint a Clavati és Fumigati szekciók közeli rokonságban vannak 

egymással, azon megfigyelés alapján, hogy néhány közös metabolitot termelnek. 

Hasonló megállapításra jutott Peterson is a fajok rRNS-ének szekvenciaanalízise 

alapján (S.W. Peterson, nem publikált eredmények).

9. ábra: Néhány törzs növekedése galaktitolon (a törzsszámok megfelelnek az 5. 
táblázat törzsszámainak)

26 1x X

3 6 4 2x X X X

S 7 8 9x X X X

10 11
X X
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VI. 2.4. Másodlagos metabolitok vizsgálata

A vizsgált fajok másodlagos metabolit profiljait Samson és mtsi (1990) és Frisvad és 

Samson (1990) vizsgálták; a mintázatok faj specifikusnak bizonyultak. Variábilis 

másodlagos metabolit profilokat észleltek a N. glabra törzsekben. Ennek alapján a N. 

glabra fajba tartozó izoilátumokat három ún. kemotípusba sorolták.

Az ochratoxin termelés ELISA-n alapuló vizsgálata során egy A. viridinutans 

törzs (IMI 306135) esetében észleltünk pozitív reakciót, de a valószínűleg termelt 

ochratoxint más módszerekkel (TLC, HPLC) nem tudtuk kimutatni, feltehetőleg az 

ochratoxin igen kis mennyisége miatt.

VI.2.5 Nukleinsavak analízise

VI.2.5.1. RFLP

A vizsgált mtDNS mintázatok, melyeket a törzsek teljes DNS preparátumának Haelll 

restrikciós enzimes emésztésével kaptunk, a legtöbb fajra specifikusak voltak (11. 

ábra). A. fumigatus törzsek azonos mtDNS és rDNS hibridizációs mintázatot adtak a 

vizsgált Neosartorya fisheri törzsekkel (14. táblázat). Ezt az eredményt alátámasztják 

Raper és Fennell (1965) és Peterson (1992) észlelései, akik a morfológiai és DNS 

reasszociációs tesztek alapján megállapították, hogy ezek a taxonok közeli 

rokonságban vannak egymással.

A N. glabra NRRL 4179 törzs, melyről korábban leírták, hogy más vizsgált N. 

glabra törzsektől eltérő aszkospóra omamentációval és DNS reasszociációs 

kinetikával rendelkezik (Peterson 1992), minden más vizsgált Neosartorya törzstől 

eltérő mtDNS és Swal-emésztett repetitív DNS mintázattal rendelkezett (12. ábra). 

Ezek az eredmények összhangban vannak a fenti törzsek szénforrás hasznosítási és 

izoenzim analízise során észlelt eredményekkel. Peterson (1992) megállapítása szerint
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a”N. glabra” NRRL 4179 magi DNS-e 72%-ban megegyezik az N. fennelliae

törzsekével.

A sárga pigmentet termelő törzsek (N. aurata, N. stramenid) azonos mtDNS és 

rDNS mintázattal rendelkeztek, és izoenzim sávjaik között is volt néhány egyforma. 

Jelentős intraspecifikus variabilitást észleltünk az A. viridinutans és N. glabra fajok 

esetében.

Váratlan az a megállapításunk, hogy a gélen megfigyelt nem minden Smal- 

generált repetitív DNS sáv homológ az A. nidulans riboszómális repeat unitjával, 

mivel más Aspergillus fajokkal végzett hasonló vizsgálatok nem tárták fel ezt a 

jelenséget. Az észlelt nem homológ sávok a riboszómális repeat unit intergénikus 

spacer régióinak részeit alkothatják. Ebben az esetben ezeknek a régióknak nagy a 

méretbeli variabilitása az Aspergillus nemzetség Fumigati szekcióján belül.

VI.2.5.2. RAPD

Korábbi vizsgálataink során az A. fumigatus törzsek tipizálására a RAPD analízist 

találtuk a legmegfelelőbbnek. Az A. viridinutans és N. glabra fajok intraspecifikus 

variabilitását is vizsgáltuk RAPD módszerrel. 297 adat hasonlósági mátrixából 

kiszámolt Jaccard koefficiensek alapján létrehozott UPGMA csoportosítást 

elemeztünk (13. ábra). A dendogramról nagyfokú variabilitást olvashattunk le ezen 

fajokon belül, eltérően például az A. fumigatus vagy N. fisheri fajoktól. Ez megegyezik 

Girardin és mtsi (1995), illetve Samson és mtsi (1990) eredményeivel, akik nagy 

variabilitást detektáltak a N. glabra fajokon belül. Összegezve, az A. viridinutans fajon 

belül igen nagy a polimorfizmus mind fenotípusos, mind genotípusos tulajdonságaik 

vonatkozásában.
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11. ábra: Az A. fumigatus és rokon fajainak HaeIII emésztett mtDNS mintázatai 
(a törzsszámok megfelelnek a 14. táblázat törzsszámainak)

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12. ábra: Az A. fumigatus és rokon fajainak Smal emésztett rDNS mintázata (a 
törzsszámok megfelelnek a 14. táblázat törzsszámainak)

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

>------
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14. táblázat: A Fumigati szekció Aspergillus fajainak mtDNS és rDNS típusai 
(az mtDNS és rDNS mintázatok a 11 és 12. ábrán láthatók)

mtDNS rDNS 
mintázat mintázat

EredetTörzs

A. brevipes^0 
A. duricaulis^
A. fumigatus
A. fumigatus var. acolumnaris 
A. fumigatusT 
A. fumigatus var. ellipticus 
"A. fumigatus "
A. unilateralis 
A. viridinutans 
A. viridinutans 
A. viridinutans 
A. viridinutans 
A. viridinutans 
A. viridinutans 
A. viridinutansT 
N. aurata^
N. aurata 
N. aureolaT 
N. aureola 
N. fennelliae^
N. fennelliae^
N. fis eher i^
N. fischeri 
N. glabra 
N. glabra 
N. glabra 
N. glabra 
N. glabraT 
N. hiratsukaeT 
N. hiratsukae 
N. pseudofischerfT 
N. pseudofischeri 
N. quadricinctaT 
N. quadricincta 
"N. glabra"
N. spathulataT 
N. spathulataT 
N. spinosa 
N. spinosciГ 
N. stramenia^

8NRRL2439 
NRRL4021 
ATCC 32722 
NRRL 5587 
NRRL 163 
NRRL 5109 
FRR 1266 
NRRL 577 
IMI 133982 
IMI 182127 
IMI 280490 
IMI 306135 
NRRL 576 
NRRL 6106 
IMI 062875 
NRRL 4378 
NRRL 4379 
NRRL 2244 
NRRL 2391 
NRRL 5534 
NRRL 5535 
NRRL 181 
NRRL A-7223 
IMI 061450 
IM3 131700 
NRRL 183 
NRRL 2163 
IMI 061447 
NHL 3008 
NHL 3009 
NRRL 20748 
NRRL 3496 
NRRL 2154 
NRRL 2221 
NRRL 4179 
NHL 2947 
NHL 2948 
NRRL 3435 
NRRL 5034 
NRRL 4652

8
12 14
4 1
4 2
4 2
4 2
11 3
3 6
10 8
10 8
10 ND
8 8
9 8
10 4
9 8
2 7
2 7

157
157

3 13
133

4 8
4 8
ic ND
ic ND
1 9
1 9
1 9
2 12
2 12
3 8

83
6 10
6 10
13 5
5 8

85
113

3 11
2 7
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VI. 2.5.3. Mikovírusok előfordulása

Munkánk során a 5. táblázatban szereplő törzsekben vizsgáltuk dsRNS molekulák 

jelenlétét. Két, a Fumigati szekcióba tartozó fajban, a N. hiratsukae mindhárom 

vizsgált törzsében (NHL 3008, NHL 3009 és IMI 349860), és egy N. quadricincta 

törzsben (NRRL 2154) mutattuk ki dsRNS molekulák jelenlétét (14. ábra). Az 

Aspergillus clavatus SZMC 0918 izolátumban is detektáltunk dsRNS molekulákat. Az 

észlelt nukleinsav fragmentumok dsRNS voltát SÍ nukleáz és RNáz kezeléssel 

bizonyítottuk. Az SÍ nukleáz az egyszálú nukleinsav molekulákat (mind az RNS-t, 

mind a DNS-t) elbontja, míg az RNázok az RNS-t bontják le, és a DNS-t nem. Az 

általunk észlelt fragmentumokat az SÍ nukleáz nem bontotta le, míg RNáz kezelés 

hatására eltűntek a gélből. Ezen észlelések alapján kétszálú RNS molekulaként 

azonosítottuk a fragmentumokat.

A különböző izolátumokban igen hasonló mintázatokat észleltünk, mint azt a 15. 

táblázat mutatja.

A vizsgált Neosartorya törzsek az első szexuális ciklussal is rendelkező 

Aspergillus izolátumok, melyekben sikerült mikovírust kimutatni. A N. hiratsukae IMI 

349860 jelű törzsből kleisztotéciumokat izoláltunk, és a belőlük kitenyésztett 

micéliumok dsRNS tartalmát vizsgáltuk. Minden esetben az eredeti törzs dsRNS 

mintázatával megegyező profilt detektáltunk, aminek alapján feltételezzük, hogy a 

mikovírusok "selfing" esetében hatékonyan adódnak át az utódokba ezen homotallikus 

fajnál. Ezen eredményeink összhangban vannak Coenen és mtsi (1997) eredményeivel, 

akik A. nidulans-Ъа átvitt dsRNS elemek öröklődését vizsgálták, és szintén nagy 

hatékonyságú vírus transzmissziót észleltek a "selfing" révén létrejött utódokban. Az 

"outcrossing" (megfelelő markerekkel jelölt vírusmentes és vírushordozó törzsek 

keresztezése) révén létrejött aszkospórák vizsgálatához megfelelő mutánsok és 

vírusmentes törzsek szükségeltetnek, melyek izolálása folyamatban van. Ezen fajok 

további vizsgálata lehetőséget adhat arra, hogy tisztázzuk a mikovírusok szexuális
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(aszkospórák) és aszexuális spórák (konídiumok) útján történő terjedésének 

mechanizmusát.

15. táblázat: Mikovírus-fertőzött Neosartorya törzsek

dsRNS
mintázat3

dsRNS
méretek (kb)b

TörzsszámFaj

Fumigati szekció

N. hiratsukae^ 3.40; 2.65; 2.55;NHL 3008 +(7)
1.40е; 1.30c

+(8) 3.40; 2.65; 2.55N. hiratsukae NHL 3009
3.40; 2.65; 2.55 
3.40; 2.70; 2.65;

+(9)N. hiratsukae 
N. quadricinctaT

IMI 349860 
NRRL2154 +(10)

2.50; 2.40
N. quadricincta IMI 058374
N. quadricincta NRRL2221
Clavati szekció

7.00; 6.00; 0.50^+(6)A. clavatus SZMC 0918
A. clavatusT IMI 015949

Jelmagyarázat:
3 nem vírusfertőzött; +: vírusfertőzött; a dsRNS mintázatok a 14. ábrán láthatók, b; 
a dsRNS méreteket a szövegben leírtak szerint számoltuk ki. c: "minor" fragmentek
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14. ábra: Kétszálú RNS molekulák detektálása Aspergillus és Neosartorya 
törzsekben (a törzsszámok megfelelnek az 5. táblázat törzsszámainak; M: 
Hindlll emésztett lambda DNS, N: A. niger NRRL 3112; Y: Saccharomyces 
cerevisiae; R: Mucor ramattnianus; C: Claviceps purpurea).

M N 39 38 33 34 R 47 N Y 48 43 С С С С С C
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VI.2.6. Megbeszélés

Az izoenzim analízis és a szénforrás hasznosítási mintázatok értékes módszerek az 

Aspergillus nemzetség Fumigati szekciójának rendszerezésére. A legtöbb faj jól 

definiálható csoportokat alkotott izoenzim és szénforrás hasznosítási mintázata 

alapján. Az A. fumigatus és N. fischeri fajok azonos csoportba tartoztak vizsgálataink 

szerint. Ezen fajokat közeli rokonként írta le Raper és Fennell (1965) és Peterson 

(1992) is morfológiájuk, valamint DNS reasszociációs kinetikájuk alapján. Яя<?Ш-та1 

emésztett mitokondriális DNS mintázatuk, és Swal-emésztett riboszómális DNS 

hibridizációs mintázatuk is azonos volt (Croft és Varga, 1994). Girardin és mtsi (1995) 

az A. fumigatus és N. fischeri izolátumokat csak az A. fumigatus 33 kD proteázát 

kódoló génjével történő hibridizációval, és a mérsékelten ismétlődő nemriboszómális 

szakaszok szekvencia analízisével tudták megkülönböztetni.

Érdekes eredmény volt néhány ausztrál izolátum távoli rokonsága ugyanazt a fajt 

képviselő más törzsekkel izoenzim és szénhasznosítási mintázataik alapján. Erre példa 

a N. glabra IMI 061450 és IMI 131700 és a többi vizsgált N. glabra törzs között 

megfigyelt távoli rokonság, és az A. viridinutans IMI 306135, A. viridinutans IMI 

062875 és NRRL 576, és más A. viridinutans törzsek között észlelt evolúciós távolság 

(10. ábra). Hasonlóan, sok ausztrál fekete Aspergillus izolátum egyedi mtDNS 

restrikciós mintázatokat mutatott összehasonlítva a világ más részeiről származó 

törzsekkel (Varga és mtsi, 1994). Ezen eredmények összhangban vannak a törzsek 

mitokondriális DNS genomjának vizsgálata során nyert eredményekkel, melyek 

szerint az ausztrál A. viridinutans és N. glabra izolátumoknak a más helyről származó 

izolátumoktól eltérő a restrikciós mintázata. Ezek a megfigyelések váratlanok. Nagy a 

kísértés annak a következtetésnek a levonására, hogy az ausztrál törzsek más evolúciós 

rátával fejlődnek a kontinens földrajzi izoláltsága miatt, mint az eltérő lokalizációjú 

törzsek. Sok más ausztráliai törzset szükséges megvizsgálni klasszikus és molekuláris
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taxonómiai módszerek segítségével, hogy egyértelműen kiderüljön a megfigyelt 

különlegesség oka.

Az NRRL 4179 törzset Peterson (1992) írta le, mint egy feltehetőleg új 

Neosartorya fajt reprezentáló törzset. DNS reasszociációs kinetikája hasonló volt a N. 

fennelliae törzsekéhez. E törzsek szubsztrát asszimilációs spektruma szintén hasonló 

volt. A Neurospora crassa párosodási típusért felelős génjeivel és azok flanking 

régióival történő hibridizáció ugyanazokat a mintázatokat eredményezte a N. 

fennelliae és Neosartorya NRRL 4179 fajok esetén (Varga J., nem közölt 

eredmények). Ugyancsak megfigyeltek hibridizációt a N. spathnlata DNS-ével, 

azonban ez egyetlenegy másik vizsgált Neosartorya faj esetén sem fordult elő. A 

hibridizálódó DNS fragmentumok valószínűleg homológok a flanking régióival, mivel 

a Neurospora crassa "mating type" idiomorfjai nem homológok a N. fennelliae DNS- 

ével (Cisar és mtsi, 1994).

Az aszexuális és szexuális fajok szétszórtan találhatóak a kapott dendrogramon. 

Az A. fumigatus izolátumokat és négy A. viridinutans törzset a N. fischeri illetve a N. 

glabra közeli rokonainak találtuk (13. ábra), mely azt jelzi, hogy a szekció evolúciója 

során többször is megtörténhetett a meiózis, azaz a szexuális életciklus elvesztése. 

Hasonló következtetést vontak le LoBuglio és mtsi (1993), akik szexuális Talaromyces 

és aszexuális Penicillium fajokat vizsgáltak.

További vizsgálatok vannak folyamatban annak tisztázására, hogy a szénforrás 

asszimilációs vizsgálat és az izoenzimanalízis mennyire használhatók fel az 

Aspergillus nemzetség többi szekciójának (Circumdati és Nidulantes) rendszerezésére, 

és az így kapott eredmények mennyiben korrelálnak a genotípusos módszerek (mtDNS 

és sejtmagi DNS restrikciós mintázatok, RAPD mintázatok) eredményeivel.

Munkánk során két, a Fumigati szekcióba tartozó fajban, a N. hiratsukae

mindhárom vizsgált törzsében (NHL 3008, NHL 3009 és IMI 349860), és egy N.

quadricincta törzsben (NRRL 2154) mutattuk ki dsRNS molekulák jelenlétét. A 

vizsgált Neosartorya törzsek az első szexuális ciklussal is rendelkező Aspergillus
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izolátumok, melyekben sikerült mikovírust kimutatni. Ezen fajok további vizsgálata 

lehetőséget adhat arra, hogy tisztázzuk a mikovírusok szexuális (aszkospórák) és 

aszexuális spórák (konídiumok) útján történő terjedésének mechanizmusát.
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VII. ÖSSZEFOGLALÁS

Az Aspergillus fumigatus faj intraspecifikus variabilitásának vizsgálata

Az A. fumigatus Fresenius, e természetben igen elterjedt termotoleráns fonalas gomba, 

napjainkban egyre nagyobb figyelmet érdemel. A klinikumban a mikózisok 

nagyarányú elterjedése fokozódó veszélyt jelent az immunológiailag szuppresszált 

betegek, HIV-fertőzöttek, ill. különböző szervátültetésen átesett páciensek esetében. 

Kiemelkedő a fertőzési rátája az A. fumigatus fajnak, a fent említett egyéneknél 

számos halálesetnek a gomba által előidézett aspergillosis az oka (Minamoto és mtsi, 

1992, Amow és mtsi, 1991). Az A. fumigatus faj kimutatása kevert klinikai mintákból 

nehéz feladat részben a faj nagyfokú variabilitása miatt, mint azt mi is tapasztaltuk az 

izolátumok morfológiai vizsgálata és izoenzim analízise során. A gomba által okozott 

betegség gyors kimutatása akár életmentő is lehet a kezelések mihamarabbi elkezdése 

érdekében, ezért szükséges egy olyan módszer kidolgozása, mely gyors és hatékony. 

Emellett a fertőzés eredetének tisztázása is alapvető fontosságú a fertőzőforrás 

mielőbbi kiszűrése és eliminálása érdekében.

Munkánk során 62 A. fumigatus izolátumot és gyűjteményes törzset 

hasonlítottunk össze morfológiájuk, izoenzim összetételük, proteázaktivitásuk, 

mitokondriális és riboszomális DNS mintázatuk, másodlagos metabolit termelésük és 

RAPD mintázatuk alapján. Az A. fumigatus törzsek savas foszfatáz, arilészteráz, 

kataláz, glükóz-6-foszfát dehidrogenáz, glutamát dehidrogenáz, laktát dehidrogenáz és 

szuperoxid dizmutáz izoenzim mintázatait vizsgáltunk, ezek alkalmasak voltak az A. 

fumigatus törzsek jellemzésére. Intraspecifikus variabilitást minden enzim esetében 

megfigyeltünk. A savas foszfatáz és P-arilészteráz polimorfizmusok alkalmazhatók az 

A. fumigatus törzsek tipizálására, míg a többi enzim alkalmazása hasznos lehet az A. 

fumigatus törzsek más Aspergillus fajoktól való elkülönítésére. Az észteráz

88



VII. ÖSSZEFOGLALÁS

izoenzimek vizsgálata lehetővé tette a N. fenne!Пае két párosodási típusának

elkülönítését is.

A proteáztermelés vizsgálata során az A. fumigatus faj melanint nem termelő 

színmutánsai mutatták a legkisebb enzimaktivitást. A patogén forrásból származó 

törzseknek átlagosan magasabb volt az enzimaktivitása, mint a szaprofita forrásból 

izolált törzseknek.

Az A. fumigatus törzsek mitokondriális és riboszomális DNS mintázatai 

csaknem teljesen megegyeztek (kivétel a 44b törzs, melynek rDNS mintázata eltér a 

többi A. fumigatus törzsétől). A mitokondriális DNS molekulatömege kb. 31 kbp, ami 

összhangban van az egyéb Aspergillus fajok irodalomban leírt molekulatömeg 

értékeivel. A N. fennelliae és N. fischeri törzsek mtDNS mintázatai megegyeztek.

Az A. fumigatus törzsek másodlagos metabolitjainak vékonyréteg 

kromatográfiás elválasztása után nyert mintázatok igen nagy hasonlóságot mutattak. 

Egyetlen törzs, az 52. mutatott némi eltérést a többi törzstől. A nem az A. fumigatus 

fajba sorolt izolátumok másodlagos anyagcseretermékei eltérő mintázatokat mutattak.

Az A. fumigatus izolátumok elkülönítésére a polimeráz láncreakció elvén alapuló 

RAPD technika bizonyult a leghasznosabbnak. A 62 vizsgált A. fumigatus izolátumot 

54 csoportba tudtuk sorolni 6 primer alkalmazásával, szemben az izoenzim analízis 

eredményei alapján delimitált 19 csoporttal. Egyes primerek segítségével nagy 

variabilitást észleltünk az izolátumok között, míg egy primer alkalmazása lehetővé 

tette az A. fumigatus törzsek elkülönítését más Aspergillus fajoktól. Kutatásaink eddigi 

eredményei alátámasztják azt a feltevést, mely szerint az A. fumigatus törzsek igen 

nagy morfológiai variabilitásuk ellenére egy fajt reprezentálnak. A korábban az A. 

fumigatus faj alfajaiként, illetve külön fajokként leírt A. fumigatus var. ellipticus (A. 

neoellipticus) és A. fumigatus var. acolumnaris (A. acolumnaris) típustörzseket nem 

tudtuk elkülöníteni a többi A. fumigatus törzstől, így feltételezzük, hogy ezek a törzsek 

csupán mutánsok. Egy izolátum a többi vizsgált A. fumigatus törzstől eltérő izoenzim 

és DNS mintázatokat mutatott. Erről az ausztrál törzsről a molekuláris adatok alapján
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feltételezzük, hogy egy új fajt reprezentál az Aspergillus nemzetség Fumigati 

szekciójában.

Kutatásaink eredményei alátámasztják azt a feltevést, mely szerint az A. 

fumigatus törzsek igen nagy morfológiai variabilitásuk ellenére egy fajt 

reprezentálnak. Az észlelt viszonylag kis mértékű molekuláris szintű polimorfizmus 

(izoenzimek, rDNS, mtDNS variabilitása, RAPD) erősen eltér egy másik aszexuális 

Aspergillus csoport, a fekete Aspergillus fajok esetében észleltektől, ahol mind 

izoenzim, mind DNS szinten nagyfokú heterogenitást tapasztaltak.

Az interspeciflkus variabilitás vizsgálata az Aspergillus nemzetség Fumigati 

szekciójában

A nemzetség további 17 fajának rokonsági viszonyait számos módszerrel vizsgáltuk. 

A szénforráshasznosítási és izoenzimanalízis adatok statisztikai analízise során

összesen mintegy kétszáz adat került feldolgozásra. Közeli rokonságot észleltünk 

egyes aszexuális és szexuális fajok, pl. A. fumigatus és N. fischeri között. Az észlelés, 

miszerint három aszexuális faj, az A. brevipes, A. duricaulis és A. unilateralis közeli 

rokonságban vannak egymással, egybevág a konídiumaik hasonló felszíni 

omamentációja alapján feltételezett közeli rokonsággal. Két faj, az A. viridinutans és a 

N. glabra fajok esetében nagy intraspecifikus variabilitást észleltünk. Ezen fajokban az 

Ausztráliából származó törzsek külön csoportokat alkotnak. Ez az észlelésünk 

meglepő, bár a fekete Aspergillus törzsek vizsgálatakor is nagy variabilitást észleltünk 

az ausztrál izolátumok esetében.

A mtDNS és rDNS restrikciós analízise során nyert adatok jól korrelálnak a 

fenotipikus jegyek vizsgálata alapján nyert eredményeinkkel. A legtöbb faj esetében 

fajspecifikus mintázatokat észleltünk. Az A. fumigatus és N. fischeri fajok mtDNS és 

rDNS restrikciós mintázatai megegyeztek, míg az A. viridinutans és N. glabra fajok
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esetében nagyfokú intraspecifíkus variabilitást észleltünk, amit a RAPD analízis 

eredményei is alátámasztanak.

Az aszexuális és szexuális fajok szétszórtan találhatóak a kapott dendrogramon. 

Ez azt jelzi, hogy a szekció evolúciója során többször is megtörténhetett a meiózis, 

azaz a szexuális életciklus elvesztése. Hasonló következtetést vontak le LoBuglio és 

mtsi (1993), akik szexuális Talaromyces és aszexuális Penicillium fajokat vizsgáltak.

A N. hiratsukae és N. quadricincta törzsek az első szexuális ciklussal is 

rendelkező Aspergillus izolátumok, melyekben sikerült mikovírust kimutatni. Ezen 

fajok további vizsgálata lehetőséget adhat arra, hogy tisztázzuk a mikovírusok 

szexuális (aszkospórák) és aszexuális spórák (konídiumok) útján történő terjedésének 

mechanizmusát.
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X. SUMMARY

Intraspecific variability within Aspergillus fumigatus

Aspergillus fumigatus Fresenius is a ubiquitous filamentous fungus which plays 

an important role under natural conditions in the aerobic decomposition of organic 

materials. At the same time, this species is an important human pathogen which may 

cause several diseases like allergic bronchopulmonary aspergillosis, aspergilloma, and 

invasive aspergillosis, a usually fatal disease, particularly in immunocompromised 

patients. A. fumigatus is generally regarded as a single homogeneous species, but 

strains may vary in their cultural characteristics and, to a lesser degree, in their 

micromorphologies.

In our studies, 62 isolates and collection strains of Aspergillus fumigatus were 

compared for their phenotypic (morphological features and isoenzyme profiles) and 

genotypic (restriction enzyme-generated mitochondrial DNA and ribosomal DNA 

profiles, and random amplified polymorphic DNA patterns) features. The examined 

strains exhibited highly variable colony morphology and growth rate at different 

temperatures, but their micromorphology and conidial diameters were characteristic of 

the species. Of the isoenzymes studied, the ß-arylesterase and phosphatase patterns 

were the most divergent, and the 62 strains could be classified into 7 groups. The 

glucose-6-phosphate dehydrogenase and catalase isoenzyme patterns displayed only a 

limited variability, while the profiles of superoxide dismutase, lactate dehydrogenase 

and glutamate dehydrogenase were highly conserved. The ЯаеШ-generated 

mitochondrial DNA patterns, and SVnal-digested repetitive DNA and ribosomal DNA 

hybridization patterns of almost all strains were also invariable. The level of variation 

was much higher when random amplified polymorphic DNA analysis was applied. 

Although the patterns of the strains were very similar for most of the primers, the 

application of some primers made it possible to cluster the A. fumigatus isolates into
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several groups. The results indicate that the random amplified polymorphic DNA 

technique could be used more efficiently for typing A. fumigatus isolates than 

isoenzyme analysis. A good correlation was found between the dendrograms obtained 

from the isoenzyme and random amplified polymorphic DNA data, but the isoenzyme 

and amplified DNA patterns did not correlate with the pathogenicity, pigment 

production or geographical origin of the strains. One 'A. fumigatus' strain (FRR 1266) 

exhibited unique isoenzyme, mitochondrial DNA, ribosomal DNA and random 

amplified polymorphic DNA patterns; this strain is proposed to represent a new 

species of section Fumigati.

Interspecific variability among the species of Aspergillus section Fumigati

Collection strains representing species belonging to the genus Neosartorya and 

its relatives from section Fumigati of the genus Aspergillus were compared for some 

of their phenotypic features. The examination of both the carbon source utilization and 

isoenzyme patterns provided a useful tool for clustering these strains. Many species 

(e.g. Neosartorya hiratsukae, N. quadricincta, N. spinosa, N. aurata, N. aureola) 

could readily be distinguished from other species based on their specific isoenzyme 

and carbon source utilization spectra. Close relationship was observed between the A. 

fumigatus and N. fischeri strains. Aspergillus strain FRR 1266, which also revealed 

distinct mitochondrial DNA and nuclear DNA patterns, and amplified DNA profiles, 

was the closest relative of the recently described N. pseudofischeri species, and could 

also be distinguished from the A. fumigatus strains by its specific carbon source 

utilization patterns. High levels of variability were detected among N. glabra and A. 

viridinutans strains; most of the strains of Australian origin formed distinct clusters. 

The mitochondrial DNA patterns, and the Smal-generated repetitive DNA profiles 

were also characteristic for most of the species examined, except for the A. 

viridinutans and N. glabra strains, which displayed intraspecific variability. Amplified
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DNA polymorphisms and secondary metabolite profiles of these strains were also 

highly variable. The dendrogram produced by an unweighed pair group method from 

the genotypic and phenotypic data indicates a close relationship of A. fumigatus and A. 

fischerianus (=N. fischeri). Random amplified polymorphic DNA analysis was also 

the most useful tool for typing A. fumigatus isolates as compared to isoenzyme 

analysis, or mitochondrial DNA restriction patterns. The isoenzyme, mitochondrial 

DNA and repetitive DNA patterns of A. fumigatus var. ellipticus and A. fumigatus var. 

acolumnaris strains were the same, and their RAPD patterns were also similar to those 

of the other A. fumigatus strains. "Aspergillus fumigatus" strain FRR 1266 possibly 

represents a new asexual species of section Fumigati, since it exhibited unique 

mitochondrial DNA, repetitive DNA, amplified DNA, secondary metabolite and 

isoenzyme profiles.

178 isolates belonging in Aspergillus sections Fumigati, Candidi, Clavati 

and Circumdati were tested for the presence of double-stranded RNA (dsRNA) 

genomes. Altogether, 5.6% of the Aspergillus strains examined were found to be 

infected with dsRNAs. DsRNA segments indicative of mycovirus infection were 

observed for the first time in Neosartorya hiratsukae, Neosartorya quadricincta, 

Petromyces alliaceus, and Aspergillus clavatus strains. Correlation was not observed 

between ochratoxin production and dsRNA content of the strains. This is the first 

report on the detection of naturally-occurring dsRNAs in Aspergillus species which are 

able to reproduce sexually. The detection of dsRNA in sexual Aspergilli gave us a 

chance to examine the transmission of these segments through ascospores. A 

Neosartorya hiratsukae strain transmitted the dsRNAs efficiently through sexual 

spores, while the stromata embedding the asci in Petromyces alliaceus were found not 

to transmit one of the dsRNA segments.

None of the Aspergillus section Fumigati strains produced detectable amounts of 

ochratoxin A by using thin layer chromatography or high performance liquid 

chromatography to detect ochratoxins in the ferment broths of these species.
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Ochratoxin A was detected in the culture fluid of A. viridinutans strain IMI 306135 by 

the ELISA method, but this observation could not be confirmed by other approaches.
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