
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR 

MIKROBIOLÓGIAI TANSZÉK 
 
 
 
 
 

BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA 
 
 
 
 
 
 

LASKAGOMBA-PATOGÉN PSEUDOMONAS TÖRZSEK 
VIZSGÁLATA, ÉS AZ ELLENÜK TÖRTÉNİ BIOLÓGIAI 

VÉDEKEZÉS LEHETİSÉGEINEK FELMÉRÉSE 
 
 
 
 
 

Ph.D. értekezés 
 
 
 
 
 

Sajben-Nagy Enikı Ilona 
 
 
 
 
 

Témavezetı: 
 

Dr. Manczinger László 
egyetemi docens 

 
 

 
 
 

Szeged 
2011 



 2 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
TARTALOMJEGYZÉK ...............................................................................................2 
1. RÖVIDÍTÉSEK ........................................................................................................5 
2. BEVEZETÉS ............................................................................................................7 
3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS ....................................................................................10 

3.1. A gombák jelentısége, gombatermesztés ..........................................................10 
3.1.1. A laskagomba (Pleurotus ostreatus) és termesztése....................................11 
3.1.2. A HK35 (Duna), mint alkalmazott hibrid leírása ........................................12 

3.2. Kórokozók megjelenése a laskagomba termesztésében .....................................13 
3.2.1. A Pseudomonas nemzetség jellemzése, kórokozása és jelentısége .............14 

3.2.1.1. A Pseudomonas nemzetség taxonómiája .............................................14 
3.2.1.1.1. A Pseudomonas nemzetség rendszerezésének története ................14 
3.2.1.1.2. Jelenlegi meghatározó taxonómiai bélyegek a Pseudomonas 
nemzetség esetében......................................................................................15 

3.3. Bakteriális fertızés a gombatermesztésben .......................................................18 
3.3.1. Lipopeptidek: tolaasin, WLIP.....................................................................19 
3.3.2. Lipopeptid-típusú toxinok kimutatása.........................................................20 
3.3.3. Enzimtermelés, enzimek és jelentıségük a kórfolyamatok kiváltásában .....21 
3.3.4. Bizonyítottan gomba-kórokozó Pseudomonas fajok ...................................22 

3.4. Vegyszeres védekezés lehetıségei ....................................................................23 
3.5. Biológiai védekezés ..........................................................................................23 

3.5.1 A Pseudomonas nemzetség képviselıivel megvalósuló biológiai védekezés24 
3.5.2. A Bacillus nemzetség, és alkalmazási lehetıségei a védekezésben .............25 
3.5.3. Bakteriofágok és fágterápia ........................................................................27 
3.5.4. Integrált védelem .......................................................................................29 

4. CÉLKITŐZÉSEK ...................................................................................................31 
5. ALKALMAZOTT ANYAGOK ..............................................................................32 

5.1. Táptalajok.........................................................................................................32 
5.2. Tápoldatok........................................................................................................34 
5.3. Reagensek, pufferek..........................................................................................34 

5.3.1. Biokémiai reakciókhoz, tenyésztésekhez alkalmazott reagensek és pufferek
............................................................................................................................34 
5.3.2. Molekuláris vizsgálatok pufferei, reagensei................................................35 
5.3.3. PCR-hez szükséges reagensek, primerek ....................................................37 
5.3.4. Ligálás, transzformáció tápoldatai, reagensei..............................................38 

6. ALKALMAZOTT MÓDSZEREK ..........................................................................40 
6.1. Pseudomonas baktériumok szelektív izolálása ..................................................40 
6.2. Laskagombára gyakorolt hatás vizsgálata..........................................................40 
6.3. Izolátumok növekedési tulajdonságainak vizsgálata 4 és 42°C-on.....................42 
6.4. A törzsek morfológiai és biokémiai jellemzése .................................................42 

6.4.1. Gram-festés................................................................................................42 
6.4.2. Fluoreszcencia vizsgálata ...........................................................................42 
6.4.3. Cukorasszimilációs teszt ............................................................................42 
6.4.4. Nitrát-redukciós teszt .................................................................................42 
6.4.5. Oxidáz reakció ...........................................................................................43 
6.4.6. A rézion hatása a növekedésre....................................................................43 
6.4.7. Izolált törzsek extracelluláris enzim termelése............................................43 



 3 

6.4.7.1. Lipáz aktivitás vizsgálata.....................................................................43 
6.4.7.2. Kazeináz aktivitás vizsgálata ...............................................................43 
6.4.7.3. Zselatináz aktivitás vizsgálata..............................................................44 
6.4.7.4. Extracelluláris enzimek vizsgálata kromogén szubsztrátokkal, induktív 
körülmények között .........................................................................................44 

6.4.8. Lipofil sajátságú anyagok termelıdésének vizsgálata .................................45 
6.5. Izolátumok molekuláris jellemzése ...................................................................46 

6.5.1. Kísérleteknél alkalmazott törzsgyőjteménybıl származó törzsek................46 
6.5.2. Pseudomonas tolaasii szelektív kimutatása ................................................47 
6.5.3. Gének közötti ismétlıdı szakaszok vizsgálata: ERIC, BOX és REP PCR ..47 
6.5.4. ARDRA, és az rpoB gén restrikciós emésztésének vizsgálata.....................48 

6.6. Ps. tolaasii ellen hatékony fluoreszcens Pseudomonas biokontroll törzsek 
keresése...................................................................................................................50 
6.7. Pseudomonas törzsek tesztelése fél-üzemi körülmények között ........................51 
6.8. Vizsgálatok a termesztésben alkalmazható, antagonista Bacillus törzsek 
keresésére................................................................................................................52 

6.8.1. A legjobb Bacillus izolátumok vizsgálata, jellemzése, meghatározása ........52 
6.9. Bakteriofágok izolálása, alkalmazhatósága, jellemzése .....................................52 

6.9.1. Izolálás ......................................................................................................52 
6.9.2. Érzékennyé tétel fágfertızéssel szemben (kompetens sejtek készítése).......53 
6.9.3. Gazdaspektrum-vizsgálat ...........................................................................54 
6.9.4. Bakteriofág-izolátumok molekuláris jellemzése .........................................54 
6.9.5. Bf7 bakteriofág fertızési kinetikájának meghatározása – single-step growth 

curve ...................................................................................................................55 
6.9.6. Hımérséklet hatásának vizsgálata a Bf7 fertızési hatékonyságára..............56 
6.9.7. A Bf7-es bakteriofág morfológiai jellemzése..............................................56 
6.9.8. Bf7 bakteriofág bázissorrendjének meghatározása......................................56 

7. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK....................................................................59 
7.1. A Pseudomonas nemzetség sokfélesége egy magyarországi laskagomba-
termesztı helyen. Pseudomonas tolaasii jelenlétének igazolása, jelentıségének 
vizsgálata.................................................................................................................59 

7.1.1. Izolálás, Gram-festés..................................................................................59 
7.1.2. Biokémiai vizsgálatok................................................................................61 
7.1.3. Molekuláris biológiai vizsgálatok...............................................................65 

7.1.3.1. BOX, ERIC, REP ujjlenyomat-vizsgálatok..........................................65 
7.1.3.2. ARDRA (Amplified 16S Ribosomal DNA Restriction Analysis) ...........66 
7.1.3.3. Az rpoB gén hipervariábilis szakaszának bázissorrend-meghatározása 67 

7.2. Az izolált fajok laskagombát gátló- és nekrózist kiváltó tulajdonságainak 
vizsgálata.................................................................................................................72 

7.2.1. Direkt konfrontációs-tesztek.......................................................................73 
7.2.2. Nekrózis-teszt ............................................................................................73 
7.2.3. A detektált enzimaktivitások és a patogenitás kapcsolata............................74 

7.2.3.1. Enzimaktivitások vizsgálata ................................................................74 
7.3. Biokontroll mikroorganizmus-csoportok szelektálása........................................77 

7.3.1. Fluoreszkáló Pseudomonas törzsek tesztelése a laskagomba-kártevı törzsek 
ellen.....................................................................................................................77 
7.3.2. A legjobbnak talált 4 biokontroll-jelölt törzs kivitele fél-üzemi körülmények 
közé, alkalmazhatósági technológiák. ..................................................................78 
7.3.3. Apatogén Bacillus-ok izolálása, jellemzése és tesztelése a kórfolyamatot 
kiváltó Pseudomonas-ok ellen .............................................................................81 



 4 

7.3.4. Bakteriofágok alkalmazási lehetıségeinek vizsgálata. Az izolátumok 
fiziológiai és molekuláris jellemzése, hatásspektrumuk felmérése. .......................83 

7.3.4.1. Izolálás és gazdaspektrum-vizsgálatok.................................................83 
7.3.4.2. Bakteriofágok molekuláris biológiai jellemzése...................................86 
7.3.4.3. Morfológiai jellemzés..........................................................................87 
7.3.4.4. A Bf7 bakteriofág jellemzıi ................................................................88 
7.3.4.5. A Bf7 bakteriofág dsDNS-bázissorrendjének meghatározása...............89 

7.7. Integrált védekezés kialakítása, tesztelése termesztési körülmények között. ......91 
8. ÖSSZEFOGLALÁS ................................................................................................92 
9. SUMMARY............................................................................................................96 
10. IRODALMI HIVATKOZÁSOK .........................................................................100 
11. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS..............................................................................110 

 



 5 

1. RÖVIDÍTÉSEK 
 
A    adenozin 
ARDRA Amplified 16S Ribosomal DNA Restriction Analysis – 

amplifikált riboszómális DNS restrikciós analízise 
ATP   adenozin-trifoszfát 
atpD   ATP szintáz β-alegysége 
BCA   Biological Control Agent – biokontroll ágens 
bp   bázispár 
C   citidin 
carA   karbamoil-foszfát-szintetáz kis alegysége 
Da   Dalton 
DMSO   dimetil-szulfoxid 
dNTP   dezoxi-nukleozid-trifoszfát 
DSM Deutsche Sammlung von Mikroorganismen, német 

törzsgyőjtemény 
dsDNS   double stranded (duplaszálú) DNS 
EDTA   etiléndiamin-tetraecetsav dinátrium sója 
FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations – Az 

ENSZ Mezıgazdasági és Élelmezési Világszervezete 
FAOSTAT  FAO statisztikai adatbázis 
G   guanozin 
gyrB   DNS-giráz β-alegysége 
H7   7-es számú laskagomba hibrid 
HK35   35-ös számú laskagomba hibrid 
IGS   Intergenic Spacer – gének közti szakasz 
IPTG   izopropil-β-D-1-tiogalaktopiranozid 
kbp   kilobázispár 
kDa   kilodalton 
LB   Luria-Bertani 
LMG Laboratorium voor Microbiologie, Ghent Culture; Collection, 

Ghent, Belgium – belga törzsgyőjtemény 
MOI Multiplicity of Infection – fertızés multiplicitása, azaz átlagosan 

hány fágrészecske fertız egy baktériumot 
OD   optikai denzitás érték 
ORF   Open Reading Frame – nyílt leolvasási keret 
PCI   fenol-kloroform-izoamil-alkohol elegy 
PCR   polymerase chain reaction – polimeráz láncreakció 
PPC1   Pilei Pelles Color – a kalap színének egyik meghatározó génje 
Ps.    Pseudomonas 
pSK   pBluescript SK vektor 
QC-PCR  Quantitative Competitive PCR – kvantitatív-kompetitív PCR 
QTL Quantitative Trait Locus - mennyiségi jelleg lókusz 
RAPD Random Amplification of Polymorphic DNA – random 

amplifikált polimorfikus DNS 
recA   rekombináz A 
RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism – restrikciós 

fragmentumhossz polimorfizmus 
rpoB   riboszómális RNS-polimeráz β-alegysége 
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SDS   nátrium-dodecil-szulfát 
SLS   nátrium-lauroil-szarkozinát 
SOC   szuperoptimális tápközeg 
SOD   szuperoxid-dizmutáz 
T   timidin 
Tris   trisz-(hidroxi-metil)-amino-metán 
UV   ultraibolya fény 
VMM   vitaminos minimál táptalaj 
VRK   Vékonyréteg Kromatográfia 
WLA   White Line in Agar – fehér csapadék a táptalajban 
WLIP White Line Inducing Particle – csapadékképzıdést elıidézı 

részecske 
X-gal   5-bromo-4-kloro-3-indolil-β-D-galaktopiranozid 
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2. BEVEZETÉS 
 

Napjainkban a gombatermesztésnek egyre nagyobb a jelentısége hazánkban és 

világszerte egyaránt. 2007-es FAO (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations) adatok alapján (http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx) Magyarország a 

tizenkilencedik a gomba- és szarvasgomba-termesztık ranglistáján. Számos gombafaj 

könnyen termeszthetı, tápláló, éppen ezért egyre keresettebb élelmiszer. Szárazanyag-

tartalmuk körülbelül 10%, tápértékük összevethetı a tojáséval, tejével vagy akár a 

húséval (Oei, 2003). Mindezen felül vitaminokat és esszenciális aminosavakat is 

tartalmaznak, és fıként a Távol-Keleten részét képezik a tradicionális népi 

gyógyászatnak is (Sánchez, 2004). 

Változatos enzimrendszereiknek köszönhetıen a gombák biotechnológiai illetve 

bioremediációs szempontból is fontosak. Képesek számos lignocellulóz alapú anyag 

lebontására, így különbözı iparágak melléktermékeinek hasznosítására. 

A laskagomba (Pleurotus ostreatus) egyike a világon legintenzívebben 

termesztett ehetı kalapos gombáknak, a piacon mára már csak a csiperkegomba 

(Agaricus bisporus) elızi meg (Sánchez, 2010). Korábban nagy mennyiségben csak 

Ázsiában termelték, mára azonban már Európában és az amerikai kontinensen is 

elterjedt, termesztett gombafajta. Köszönhetıen jó terméskihozatalának és annak, hogy 

szükségletei nem drágítják jelentıs mértékben az elıállítását, egyre nagyobb 

népszerőségnek örvend. 

Az ehetı kalapos gombákra általánosan jellemzı tulajdonság, a nehézfém-

felhalmozás kontrollált termesztési körülmények között minimálisra szorítható, 

ellentétben a szabadban győjtött változattal (Sánchez, 2004). A fajtanemesítéseknek 

köszönhetıen pedig egyre jobb tulajdonságú hibridek állnak rendelkezésre a termesztık 

számára, valamint ismertek a fajtáknak legmegfelelıbb termesztési körülmények is (1. 

ábra). 

A laskagomba termesztésében azonban világszerte problémát okoznak 

különbözı mikroszkopikus szervezetek, melyek károsíthatnak a termıtestképzés során, 

illetve a raktározási idı alatt a felhasználásig terjedı idıszakban. A magyarországi 

laskagomba-termesztıknél ezen mikroorganizmusok közül kiemelkednek a 

„zöldpenészek” és a termıtestek barnulását, sárgulását kiváltó baktériumos fertızések. 
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1. ábra. A legelterjedtebb technológia: termesztızsákokon történı laskagomba-

termesztés. 

 

A „zöldpenészek” – vagyis a Trichoderma nemzetség tagjai – gátolják a 

micélium növekedését, a gomba termıtestének kifejlıdését és növekedését. Ennek 

hátterében gyors növekedésük, kiváló kompetíciós képességük, extracelluláris enzimek 

(proteázok, kitinázok, cellulázok) termelésére való képességük és széleskörő szén- és 

nitrogénforrás-hasznosítási képességük áll (Kredics és mtsai, 2009). A fertızı 

baktériumok közül kiemelhetıek a Pseudomonas nemzetség tagjai, melyek kiválthatnak 

abnormális növekedést is, de fıként a már kialakult termıtesteken okoznak 

problémákat. Az általuk megfertızött anyag már nem eladható a termıtestek leromlott 

minısége miatt (2. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra. Tipikus baktériumos foltosodás és sárgulás tüneteit mutató beteg laskagomba 

termıtestkezdeményei. 

 

Jelen dolgozat a Pseudomonas-ok kártételével és az ellenük való védekezési 

lehetıségek kidolgozásával foglalkozik, közülük fıként a bakteriális foltosodást kiváltó 

Pseudomonas tolaasii baktériummal, mely jól ismert gombapatogén, Gram-negatív, 
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aerob baktérium. Az általa termelt, sokak által vizsgált tolaasin toxin egy lipopeptid, 

mely pórusokat formál a plazmamembránon, aminek következtében a megtámadott sejt 

elpusztul. A Ps. tolaasii a termesztésben jelentıs gombafajták közül fertızni képes a 

csiperkegombát (Agaricus bisporus) a laskagombát (Pleurotus ostreatus) és a shii-take-t 

(Lentinula edodes) is, ezáltal jelenléte világszerte problémát okoz. A barnulási jelenség 

a gomba tirozinázainak aktiválódása miatt következik be (Soler-Rivas és mtsai, 1999a). 

A Ps. tolaasii-n kívül egyéb patogén fajok (Ps. agarici, Ps. costantinii és Ps. ’gingeri’) 

kártétele is ismert. 

Az ehetı gombák termesztésében a vegyszerek alkalmazásával kapcsolatos 

érvényben lévı tilalmak megnehezítik a védekezést. Esetünkben ez még bonyolódik 

azzal, hogy a Pseudomonas nemzetség nem minden tagja vált ki kórfolyamatokat, sıt 

egyesek jelentısége az egészséges termıtestképzésben vitathatatlanul nagy, tehát nem 

zárhatóak ki teljesen a termesztésbıl. Mindemellett a kórkép kialakulása nagyban függ 

a termesztési körülményektıl is, ugyanis a fertızés legtöbbször a gomba számára nem 

megfelelı viszonyok között – hirtelen hımérséklet-csökkenés, a levegı páratartalmának 

megváltozása – jelentkezik. Sok esetben megoldást jelenthetne a higiéniai szabályok 

betartása és a gomba számára ideális termesztıközeg biztosítása. Sok kísérlet irányult 

az évek folyamán a káros Pseudomonas-ok visszaszorítására (Guillaumes és mtsai, 

1985; Munsch és Olivier, 1995; Tsukamoto és mtsai, 1998, 2002; Ongena és mtsai, 

1999; Kim és mtsai, 2008), ám egyik kidolgozott módszer sem bizonyult tökéletesnek. 

Ezen ismeretek birtokában felmértük egy, a gombatermesztésben alkalmazható 

biológiai védekezési rendszer kifejlesztésének lehetıségeit. 
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

3.1. A gombák jelentısége, gombatermesztés 
A gomba ısidık óta ismert és kedvelt tápanyagforrás az emberek számára. Már 

az elsı írásos emlékek is gyakran beszámolnak róla, s fıként kitőnı íze miatt 

csemegeként tartották számon. Mindig is nagy volt iránta az érdeklıdés, ahogyan 

napjainkban is. Nélkülözhetetlen alapanyagnak számít, Európában több mint százféle 

elkészítési módja ismert. Ízre a különbözı gombák természetesen eltérhetnek 

egymástól, de közös tulajdonságuk, hogy rendkívül táplálóak, fehérjében és 

szénhidrátokban gazdagok. Ásványisó-tartalmuk is magas, magasabb, mint a 

marhahúsé. Vitaminok közül legjelentısebb a D-vitamin tartalmuk, de található még 

bennük A- és B-vitamin is, C-vitamin tartalmuk azonban nem jelentıs. Egyesek szerint 

bizonyos fajok nemcsak tápanyagként, hanem megbetegedések leküzdésére is 

alkalmazhatóak. 

A gombák iránt az érdeklıdés világszerte emelkedik. Sokáig az igényeket csak a 

vadon termı gombákkal lehetett kielégíteni, de szerencsére mára már sok fajta esetében 

kidolgozták az optimális termesztési technológiát. Legjelentısebb mennyiségben a 

csiperkegomba és a laskagomba termesztése folyik. A legnagyobb termesztı mára Kína 

lett, ahol a 2007-es adatok alapján több mint 1500000 tonna gombát termesztettek. 

Hazánk 2007-ben a 20 legjelentısebb gombatermesztı ország között a 19. helyen 

szerepelt (3. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra. A legjelentısebb gombatermesztı országok tonnában kifejezett éves termelése 

a FAOSTAT 2007-es adatai alapján (http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx). 

Magyarország a 19. helyen. 

 

A 20 legjelentısebb gomba-, és szarvasgomba termelı ország 2007 (FAOSTAT)
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Gazdasági jelentıségét tekintve hazánkban a gombát a mezıgazdasági 

termények között az elsı 20-ban találjuk (4. ábra), annak ellenére, hogy éves 

termésmennyisége mindösszesen 21200 tonna. A növekvı igények miatt azonban szinte 

biztosra vehetı a további fejlıdés. Nagyban hozzájárulna a sikerhez a modern 

termesztı-helyiségek kialakítása, valamint a legújabb kutatási eredmények ismeretében 

a gomba számára legmegfelelıbb termesztési körülmények biztosítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra. A gombatermesztés gazdasági jelentısége hazánkban a mezıgazdasági 

termények között a FAOSTAT 2007-es adatai alapján 

(http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx). A tonnában kifejezett alacsony 

termésmennyiség ellenére is a 15. legjelentısebb hazai termény. 

 

3.1.1. A laskagomba (Pleurotus ostreatus) és termesztése 
A laskagomba a világon a második legnagyobb mennyiségben elıállított 

gombafajta. Népszerőségét és egyre nagyobb térhódítását viszonylag könnyő 

termeszthetıségének, elınyös terméskihozatalának és kiváló beltartalmi értékeinek 

köszönheti. Távolabbi országok piacára is lehet termelni, ugyanis a csiperkegombával 

ellentétben az egészséges laskagomba minısége nem romlik olyan drasztikus tempóban. 

A laskagombafajok széles földrajzi eloszlással rendelkezı, csaknem kozmopolitának 

mondható csoportot alkotnak. Rendszertani besorolásuk az évek során sokat változott. 

Nees von Esenbeck 1816-os munkájában különítette el ıket elıször az Agaricus 

csoporton belül, és Pleuropus névvel illette ıket. Általános jellemzıjük, hogy fán élı 

bazídiumos gombák, tönkjük oldalra növı, vagy alig észrevehetı. Fries 1821-ben 

spóralenyomat alapján rendszerezett, és ma is használatban lévı neveket alkotott, 

melyek ekkor még nem „család” besorolást kaptak. Az 1867-ben bevezetett nevezéktani 

kötelezettségek nyomán megnevezett típusfaj Pleurotus ostreatus (Jacquin: Fries) 

Magyarország mezıgazdasági termelése 2007 (FAOSTAT)
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Kummer (1871) lett. Smith a Basidiomycetes osztály Holobasidiomycetidae alosztálya 

Agaricales rendjének Tricholomataceae családjába sorolta 1973-ban. A mai álláspont 

alapján (Index Fungorum) besorolása a következı: Fungi, Basidiomycota, 

Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Pleurotaceae. 

Megjelenésére nagy általánossággal az alábbi jegyek jellemzıek (Kalmár és 

mtsai, 1989; Vasas, 2008): mint a laskagombafélék családjába tartozó gomba, kalapja 

általában féloldalas, vese esetleg kagyló alakú. Lemezei mélyen lefutóak, sőrőn állóak 

fehér színőek, ahogyan spóraporuk is. Tönkjük legtöbbször nincs, ha van, akkor is 

rövid, oldalt álló, húsa általában szíjas. Általában csoportosan fejlıdı gombák, fák 

törzsén, tuskón, korhadó fahulladékon, illetve cellulóztartalmú hulladékon találhatók 

meg. A késıi laskagomba termesztett farontó (fehérkorhasztó) gomba, emeletesen 

csoportos növéső, kalapja igen nagyra nıhet. Színe a faanyagtól függıen szürke, 

szürkésbarna lilás, feketés, de akár sárgásfehér is lehet. Hidegkedvelı, termıtestet csak 

meghatározott hımérséklet alatt képez, ezért fıként ısztıl tavaszig terem. Nagyüzemi 

termesztése megoldott és többek között ennek is köszönhetıen világszerte keresett 

élelmiszer. Intenzív termesztésben ma már csak hibrideket alkalmaznak. Egész 

Európában a legelterjedtebb a Duna HK35 magyar nemesítéső laskagombafajta. 

 

3.1.2. A HK35 (Duna), mint alkalmazott hibrid leírása 
A HK35 fajta (5. ábra), amely a mérsékelt övi éghajlaton máig egyeduralkodó a 

gombatermesztık körében, Gyurkó Pál (Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem, 

Termıhelyismerettani Tanszék) nemesítıi munkájának eredménye (Gyırfi és 

Maszlavér, 2003). Az elsı hibrid a H7 volt, amit a Pleurotus ostreatus és a Pleurotus 

florida keresztezésével hoztak létre. A HK35 a H7 fajta és egy olaszországi késıi 

laskagomba keresztezésével született (Hajdú, 2003). A kalapja középmérető, vastag 

húsú, jól tárolható. A termıtest-növekedés hımérsékleti toleranciája széles, hiszen 8-

18°C között termeszthetı, azonban e felett és alatt a gomba minısége már jelentısen 

romolhat (Sylvan Inc. 2002, fajtaleírás). 
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5. ábra. Fiatal, egészséges, HK35-ös laskagomba-termıtest, húsos, barnás színő 

kalapokkal. 

 

3.2. Kórokozók megjelenése a laskagomba termesztésében 
A nagyüzemi laskagomba-termesztésben jelentıs problémákat okozhatnak 

különbözı mikroorganizmusok. A kórképek közül kiemelhetık a Trichoderma 

nemzetség egyes tagjai által okozott „zöldpenész”, illetve a Pseudomonas nemzetség 

kórokozó fajai által kiváltott bakteriális foltosodási elváltozások.  

A terméskiesést okozó gombák közül a Trichoderma fonalasgomba régebben is 

okozott károkat mind a csiperke-, mind a laskagomba-termesztésben, az 1980-as évek 

közepe óta azonban új, agresszív törzsek jelentek meg Írországban, Nagy-Britanniában 

és Észak-Amerikában. Ezek az új törzsek antibiózisuk és kompetíciójuk révén a 

komposztban nem engedik a termesztett gomba micéliumát megfelelı intenzitással 

növekedni. Mára az új, agresszív zöldpenészfertızés számos intenzív gombatermesztı 

telepet elért a világon. A zöldpenész kártétele hazánkban is egyre gyakoribb. Kredics és 

mtsai (2009) számos kísérletben vizsgálták a laskagombán „zöldpenészes” betegséget 

okozó Trichoderma pleurotum és T. pleuroticola fajokat valamint azok környezeti 

igényeit. A T. pleuroticola növekedésének hımérsékleti optimuma 30°C volt, 25°C-on 

szintén erıs volt a növekedése, és még 10 és 35°C-on is mutatott fejlıdést. A T. 

pleurotum hımérsékleti optimuma 25-30°C között volt, és a T. pleuroticolá-val 

ellentétben nem mutatott növekedést 10 és 35°C-on. A pH hatásának vizsgálata során 

Kredics és mtsai (2009) azt tapasztalták, hogy mindkét vizsgált faj micélium-

növekedésének optimuma pH 5-6 között volt szintetikus minimál táptalaj esetében, míg 

a laskagomba ırölt micéliumát tartalmazó táptalajnál az optimum még savasabb irányba 

tolódott el. Ezen optimum értékek alapján a két faj nem zárható ki a laskagomba 

termesztésébıl. A megoldás fıként a megelızés és a bakteriális biokontroll lehet. 
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3.2.1. A Pseudomonas nemzetség jellemzése, kórokozása és jelentısége 
 A fent említett Trichoderma fajokkal ellentétben a Pseudomonas-okat nem lehet 

ilyen egyértelmően kórokozóként megjelölni, ugyanis bizonyos törzseikre szükség van 

a zavartalan termıtestképzéshez. 

 

3.2.1.1. A Pseudomonas nemzetség taxonómiája 

3.2.1.1.1. A Pseudomonas nemzetség rendszerezésének története 

A Pseudomonas nemzetség a Pseudomonadaceae család tagja, miként az 

Azotobacter, Azomonas, Azorhizophilus és Cellvibrio nemzetségek. A családra az alábbi 

általános jellemzık érvényesek: aerob, kemoorganotróf metabolizmus, fotoszintetizálás 

és fermentálási képesség hiánya valamint sokféle szerves tápanyag felhasználásának 

képessége (Moore és mtsai, 2006). A Pseudomonas nemzetség Migula (1894) 

munkássága nyomán lett leírva. Az egyik legváltozatosabb és mindenütt jelen lévı 

baktériumcsoport, mely nagyon sokféle környezeti mintából izolálható az Antarktisztól 

a trópusi területekig. Migula kortársa, Ferdinand Cohn, akit a bakteriológia atyjának is 

nevezhetünk, fogalmazta meg a „bakteriális kódot”, mely szerint a taxonómia alapja az 

alak, az általános megjelenés. Sokáig elfogadott volt, hogy az azonos nemzetségbe 

tartozó baktériumok hasonló morfológiát mutatnak (Peix és mtsai, 2009). Orla-Jensen 

(1909) volt az, aki a fiziológiai sajátságokat is a fajleírási kritériumok közé emelte. 

Ehhez jött késıbb a magasabbrendő élılényekkel alkotott kölcsönhatások leírása, mint 

például a patogenitás, azaz a megbetegítı képesség (Palleroni, 2003). 1923-ban, amikor 

megjelent a Bergey’s Manual (Bergey és mtsai, 1923), a besorolás fıként fenotipikus 

bélyegek alapján történt meg, amely sok esetben félrevezetınek bizonyult. Ezen 

bélyegek alapján a nemzetség nem igazán különült el egyéb Gram-negatív, aerob, nem 

spórázó baktériumoktól (Palleroni, 2008). Az 1960-as években történt próbálkozás a 

nemzetség taxonómiai viszonyainak tisztázására, Stanier és mtsai (1966) által, akik 267 

törzs 146 különbözı szénforrás hasznosítását írták le, továbbá egyéb járulékos tesztek 

eredményeit is közölték. Spiers és mtsai (2000) az elıbbi munkán elindulva kezdték el a 

nemzetségen belüli nagy változatosság kutatását. Miután a DNS-technikák fejlıdésnek 

indultak, DNS-DNS hibridizációs tesztekkel erısítették meg a fenotipikus alapú 

azonosítást (Colwell és Mandel, 1964), de még nem minden törzs esetében. Az 1970-es 

években Palleroni és munkatársai öt rRNS-alcsoportra osztották fel a nemzetséget 

(Palleroni és mtsai, 1973). Ezen alcsoportok filogenetikailag egymástól elég távol 
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állónak bizonyultak, s végül csak az I-es csoport maradt Pseudomonas. Ezen újítások 

még nem kerültek be a Bergey’s Manual 1974-es kiadásába, ott még mindig a 

fenotipikus bélyegek és a G+C tartalom szolgált alapul az osztályozásban (Peix és 

mtsai, 2009). 

Az 1980-as években a bakteriális taxonómia nagyot fejlıdött, rengeteg átsorolás 

történt a 16S rRNS gének vizsgálata alapján. Megszületett a késıbbi Proteobacteria-nak 

elnevezett csoport hármas felosztása is: alfa, béta és gamma (Woese és mtsai, 1984). Ez 

a tendencia folytatódott a 90-es években is, amikor a szekvenálás és a számítástechnika 

fejlıdésével már egyre több és pontosabb elérhetı adat állt a kutatók rendelkezésére. 

Végül a „valódi” Pseudomonas-okkal legközelebbi rokonságban álló rRNS-csoportot 

(V.), is áthelyezték a Xanthomonas illetve Stenotrophomonas nemzetségekbe. Anzai és 

mtsai (2000) elvégezték a nemzetség taxonómiai felülvizsgálatát a 16S rRNS gének 

elemzése alapján, ezek a változások már szerepelnek a 2005-ös Bergey’s Manual-ban, 

ám azóta is számos új törzset írtak le (Peix és mtsai, 2009). 

 

3.2.1.1.2. Jelenlegi meghatározó taxonómiai bélyegek a Pseudomonas nemzetség 
esetében 

Az elızı szakaszból kitőnik, hogy a Pseudomonas nemzetség rendszerezése 

nagyon sok változáson ment keresztül a rendelkezésre álló adatok mennyiségének 

növekedése nyomán. A jelenlegi Bergey’s Manual (2005) tartalmazza a besoroláshoz 

érvényben lévı módszereket (Palleroni, 2005): 

Fenotipikus jellemzık vizsgálata: alak, flagellumtípusok, szénforrás-hasznosítás, 

antibiotikumok és extracelluláris enzimek termelése. Ezen tulajdonságok vizsgálata a 

mai napig elfogadott, rutinszerően alkalmazott fıként a klinikai minták esetében, a 

környezeti mintáknál viszont azonosításra nem, csak jellemzésre alkalmas (Peix és 

mtsai, 2003).  

Kemotaxonómia: kinonok (szerves, aromás vegyületek), zsírsavak, fehérjék, 

lipidek illetve poliaminok termelésének vizsgálata. Ide sorolhatjuk még a kis 

molekulatömegő RNS-molekulák (5S rRNS és tRNS) vizsgálatát.  

Sziderofór-tipizálás: sziderofórok és pioverdinek izoelektromos pontjainak és 

tömegspektrumának vizsgálata. A legmodernebb technika a biomolekulák vizsgálatára a 

fluoreszcens spektroszkópia, mely nagyon közeli rokon nemzetségek (Burkholderia, 

Xanthomonas, Stenotrophomonas) között is meglehetısen nagy biztonsággal képes 

különbséget tenni (Meyer és mtsai, 2008; Peix és mtsai, 2009). 
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A fent említett módszerek jelentısége nem elhanyagolható, de a baktériumok 

rendszerezésében jelenleg kétségtelenül a genetikai megközelítésnek van a legnagyobb 

jelentısége. A riboszómális RNS gének már az evolúció kezdetén megjelentek és 

minden baktériumban megtalálhatók. Bár meglehetısen konzerváltak, az evolúció során 

természetesen történtek változások a szekvenciákban. A követelményeknek a 16S rRNS 

felel meg a legjobban, mert a 23S rRNS túl konzervált, az 5S rRNS pedig túl rövid 

(Anzai és mtsai, 2000). Mai ismereteink alapján elmondható, hogy közeli rokon fajok 

kizárólag a riboszómális RNS gének alapján kétséget kizáróan nem különíthetıek el. A 

kutatók ezért egyéb létfontosságú gének alkalmazhatóságát kezdték vizsgálni, melyek 

közül legjelentısebbek a recA, atpD, carA, gyrB, rpoB gének (Hilario és mtsai, 2004). 

Az rpoB gén alapján elkészített törzsfa például háromszor jobb felbontással rendelkezik 

a Pseudomonas nemzetség fajszintő analízisekor, mint a 16S rRNS-alapú (Tayeb és 

mtsai, 2005). Ezen lehetıségek mellett van még egy filogenetikai marker, mégpedig a 

16S-23S rRNS közötti szakasz, az úgynevezett IGS (intergenic spacer) régió, mely 

mind méretben mind bázissorrendben nagy változatosságot mutat, mivel nem 

létszükséglető géneket kódol (Gurtler és Stanisich, 1996). Fajon belül is képes 

különbséget tenni, sıt törzsszintő megkülönböztetést is lehetıvé tesz. 

Az új fajok, alfajok leírásával kapcsolatban megfogalmazódott az a minimális 

elvárás, melyet egy leírásnak tartalmaznia kell. Ez természetesen tartalmazza a 16S 

rRNS bázissorrendjének meghatározását, ezen felül még DNS-DNS hibridizációs 

vizsgálatokat, zsírsavösszetétel-elemzést és fenotipikus jellemzést (Peix és mtsai, 2009). 

Az elmúlt évtizedben leírt Pseudomonas fajok száma is mutatja, hogy milyen 

nagy jelentıségő nemzetségrıl van szó (1. táblázat), képviselıi szinte minden 

élıhelyen megtalálhatók. Lehetnek humán-, állat-, gomba-, és növénypatogének, 

valamint szaprofita és endofita életmódot is folytathatnak. Aerob szervezetek. 

Sejtmorfológiájukat tekintve hosszúkás tojásdad pálcák, egyes esetekben a sejtek 

lehetnek oválisak (pl. Ps. putida). Sejtfaluk tipikusan Gram-negatív. A sejteket kívülrıl 

vastag lipopoliszacharid tokanyag borítja. Általában egy, poláris flagellummal 

rendelkeznek. A növekedésükhöz optimális hımérséklet leggyakrabban 28°C, de egyes 

fajok képesek 4°C alatt illetve akár 45°C környékén történı növekedésre is. Savas (4-

nél alacsonyabb) pH-tartományban nem képesek növekedni. Lehetnek oxidáz-pozitívak, 

de negatív változataik is vannak, kataláz-pozitívak. A Pseudomonas-ok esetében a 

festékanyag és sziderofórok termelése jellemzı, határozó bélyeg. A fluoreszcencia 

legtöbb esetben a fenazin-típusú vegyületeknek illetve a pioverdineknek köszönhetı, 
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melyet már régóta vizsgálnak, s megállapították, hogy szintézisük összefüggésben áll a 

tápközeg alacsony vasion-tartalmával, tehát termelıdésük nagymértékben függ a 

tápközeg minıségétıl, összetételétıl (Palleroni, 2005). 

A nemzetség nem minden tagja idéz elı károsító folyamatokat a 

gombatermesztésben, sıt szükségesek lehetnek az egészséges termıtest képzéséhez 

(Cho és mtsai, 2003). Egyesek csak bizonyos környezeti hatásoktól, például a 

hımérséklet vagy a páratartalom hirtelen megváltozásától függıen, a gomba számára 

kedvezıtlen körülmények kialakulása kapcsán válnak, válhatnak kórokozóvá (Rainey, 

1991). Más törzsek esetében viszont bizonyított a károsodást kiváltó képesség. 

 

1. táblázat. A jelenleg elfogadott Pseudomonas fajok listája Euzéby (2008) 

munkássága nyomán. 

Jelenleg elfogadott fajok a Pseudomonas nemzetségben (Euzéby, 2008) 
Ps. abietaniphila Ps. cuatrocienegasensis Ps. mandelii Ps. pseudoalcaligenes 

Ps. aeruginosa Ps. delhiensis Ps. marginalis Ps. psychrophila 

Ps. agarici* Ps. duriflava  Ps. marincola Ps. psychrotolerans 

Ps. alcaligenes Ps. extremorientalis Ps. mediterranea Ps. putida 

Ps. alcaliphila Ps. ficuserectae Ps. meliae Ps. reinekei 

Ps. amygdali Ps. flavescens Ps. mendocina Ps. resinovorans 

Ps. anguilliseptica Ps. flectens Ps. meridiana Ps. rhizosphaerae 

Ps. antarctica Ps. fluorescens Ps. migulae Ps. rhodesiae 

Ps. argentinensis Ps. fragi Ps. mohnii Ps. sabulinigri 

Ps. asplenii Ps. frederiksbergensis Ps. monteilii Ps. salomonii 

Ps. avellanae Ps. fulva Ps. moorei Ps. savastanoi 

Ps. azotifigens Ps. fuscovaginae Ps. moraviensis Ps. segetis 

Ps. azotoformans Ps. gelidicola Ps. mosselii Ps. simiae 

Ps. balearica Ps. geniculata Ps. mucidolens Ps. straminea 

Ps. beteli Ps. gessardii Ps. multiresinivorans Ps. stutzeri 

Ps. borbori Ps. graminis Ps. nitroreducens Ps. synxantha 

Ps. boreopolis Ps. grimontii Ps. oleovorans Ps. syringae 

Ps. brassicacearum Ps. guineae Ps. orientalis Ps. taetrolens 

Ps. brenneri Ps. halophila Ps. oryzihabitans Ps. thermotolerans 

Ps. caeni Ps. indica Ps. otitidis Ps. thivervalensis 

Ps. cannabina Ps. japonica Ps. pachastrellae Ps. tolaasii* 

Ps. caricapapayae Ps. jessenii Ps. palleroniana Ps. tremae 

Ps. cedrella Ps. jinjuensis Ps. panacis Ps. trivialis 

Ps. chloritidismutans Ps. kilonensis Ps. panipatensis Ps. tuomuerensis 

Ps. chlororaphis Ps. knackmussii Ps. parafulva Ps. umsongensis 

Ps. cichorii Ps. koreensis Ps. peli Ps. vancouverensis 

Ps. cissicola Ps. libanensis Ps. pertucinogena Ps. veronii 

Ps. citronellolis Ps. lini Ps. pictorum Ps. viridiflava 

Ps. congelans Ps. lundensis Ps. plecoglossicida Ps. vranovensis 

Ps. corrugata Ps. lurida Ps. poae Ps. xanthomarina 

Ps. costantinii* Ps. lutea Ps. pohangensis Ps. xiamenensis 

Ps. cremoricolorata Ps. luteola Ps. proteolytica Ps. xinjiangensis 

*: Bizonyítottan gombakórokozó fajok. 
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3.3. Bakteriális fertızés a gombatermesztésben 
A bakteriális fertızések során kialakuló sárgulás és barnulás (6. ábra) 

legtöbbször a gomba általi enzimatikus válaszreakciók következménye, s mivel a 

gomba jelentıs minıségromlást szenved el ilyenkor, gyakorlatilag piacképtelen lesz, 

komoly problémát okozva a termesztıknek. A barnulást kiváltó enzimek közül a 

fertızés következményeként aktiválódó tirozinázok jelentısége a legnagyobb. A gomba 

tirozinázok a katekol-oxidázokhoz és a lakkázokhoz hasonlóan a fenol-oxidázok 

családjába tartoznak. A gomba élete folyamán alapvetıen rejtettek, aktiválódásuk 

valamilyen külsı inger hatására történik, mely lehet bakteriális fertızés, de akár külsı 

sérülés is. Mőködésük során fenol-jellegő molekulák oxidálódnak kinonokká, melyek 

világos színőek, ám további reakciók folyamán (oxidáció, polimerizáció) nagy 

molekulatömegő, sötétbarna pigmentekké, melaninokká alakulnak (Jolivet és mtsai, 

1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra. Balra: Beteg, különbözı barnulásos és sárgulásos tüneteket mutató fiatal 

laskagomba HK35-ös termıtestek. Jobbra: Jellemzı tünetek csiperkegomba esetében. A 

megjelenı színváltozás lehet a gomba által, a fertızés hatására elindított enzimatikus 

reakciók következménye. 

 

Bizonyított, hogy a Ps. tolaasii által termelt toxin képes aktiválni az amúgy 

inaktív formában jelen lévı tirozinázokat (Soler-Rivas és mtsai, 1999a). A betegség-

kiváltási képességük legtöbbször egyéb, zsírban oldódó (lipofil) sajátságú anyagok (pl. 

lipopeptidek), valamint különbözı enzimek termelıdésével is összefüggésbe hozható. 
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3.3.1. Lipopeptidek: tolaasin, WLIP 
A lipopeptidek, mint az a névösszetételükbıl is látszik, tartalmaznak egy lipid és 

egy peptid részt, melynek köszönhetıen sajátos tulajdonságú molekulák. Felületaktív 

anyagként képesek viselkedni, amely lehetıvé teszi a termelı szervezeteknek, hogy 

különbözı vízben nem oldható szénforrásokat is fel tudjanak használni. Hidrofil és 

hidrofób-jellegő végeik megléte miatt amfipatikus molekulák. Számos antibiotikum 

tartozik közéjük. Termelıdésük nem riboszómális peptid-szintetázokon történik, és 

nagymértékben függ a jelen lévı szénforrástól, esetleg aktiváló anyag jelenlététıl, mely 

bizonyos növénypatogének esetében a növény által termelt jelmolekula (Koch és mtsai, 

2002). Számos Pseudomonas képes lipopeptidek termelésére, melyek károsak lehetnek 

növényekre, állatokra és gombákra is. A lipopeptidek amfipatikus jellegük miatt 

képesek a sejtmembránon pórusokat képezni és ezáltal elpusztítani a megtámadott 

sejtet. 

A Ps. tolaasii által termelt lipopeptid természető anyag a tolaasin toxin, mely a 

leginkább toxikus és legalaposabban tanulmányozott lipopeptid. Termelıdéséhez egy 65 

kilobázisos génklaszter megléte szükséges, mely 3 nagy molekulasúlyú fehérjét kódol 

(TL1, TL2, TL3). Ezek valószínőleg peptid-szintetázok (Rainey és mtsai, 1993). A 

tolaasin toxicitása fıként a molekula szerkezeti tulajdonságainak köszönhetı. 

Tizennyolc aminosavból felépülı, 1985 Da molekulasúlyú peptid, elsıként Peng (1986) 

tisztította, szerkezete pedig Nutkins és mtsai (1991) munkájának eredményeként ismert. 

A természetben két fı izomerje ismert (Cho és Kim, 2003) a tolaasin I (TolI) (7. ábra) 

és a tolaasin II (TolII), de 5 kis mennyiségben jelen lévı tolaasint (A-E) is leírtak 

(Bassarello és mtsai, 2004; Andolfi és mtsai 2008), melyek a fı izomerek különbözı 

szerkezeti variánsai. Közös jellemzıjük, hogy N-terminális végükön β-hidroxioktánsav 

található kovalensen kötve, a C-terminális pedig egy laktongyőrő két pozitív töltéssel. 

Mivel amfipatikus, kismérető molekulák, képesek aggregációra (legtöbbször 2-6 

molekula) és a membránba beépülésre, ott pórusok létrehozására, a sejt 

ionháztartásának instabillá tételére (Cho és mtsai, 2007). A két fı tolaasin-típus (TolI és 

II) között a 16. pozícióban lévı aminosavban van különbség, míg a TolI esetében ez 

glicin, addig a TolII esetében homoszerin. A TolI jóval nagyobb mennyiségben 

termelıdik és mesterséges membránokon történı tesztelésekor kiderült, hogy elınyben 

részesíti az ergoszterolt, mely a gombák citoplazmamembránjának alkotóeleme. 

Szintén nagy jelentıségő lipopeptid a Ps. ’reactans’ által termelt WLIP (White 

Line Inducing Principle – fehér vonalat elıidézı anyag). Molekulatömege 1125 Da, az 
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N-terminális részén β-hidoxidekánsavval és a C-terminálison laktongyőrővel, mely 

majdnem megegyezik a viszkozin szerkezetével (7. ábra). Mivel ez is kismérető 

molekula, pórusképzıdéskor ez is aggregálódik. Toxicitása valamivel kisebb, mint a 

tolaasiné, ám viszonylagosan jóval nagyobb mennyiségben képzıdik (Lo Cantore, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra. A WLIP és a tolaasin I lipopeptidek elsıdleges szerkezete. A WLIP termelése a 

Ps. ’reactans’-ra, a tolaasin I termelése pedig a Ps. tolaasii-ra jellemzı (Coraiola és 

mtsai, 2006). 

 

3.3.2. Lipopeptid-típusú toxinok kimutatása 
A lipopeptidek, mint lipofil sajátságú anyagok termelésének kimutatása 

viszonylag egyszerő módszerrel kivitelezhetı. Vékonyréteg-kromatográfiás (VRK) 

eljárások közül a Berti és mtsai (2007) által kidolgozott eljárás alapja, hogy a 

brómtimolkék nem festi meg a lipofil foltokat a VR-kromatogrammon az elıhívás 

során. A lipopeptidekre kifejlesztett eljárás nemcsak a tolaasint, hanem egyéb nem-

tolaasin-jellegő, zsírban oldódó molekulákat is képes kimutatni. 

β-hidroxidekanoil-Leu1-DGlu-DαThr-DVal-DLeu5-DSer-Leu-DSer-Ile 

β-hidroxioktanoil-∆But1-DPro-DSer-DLeu-DVal5-DSer-D-Leu-DVal-Val-DGln10-Leu-DVal-∆But-DαThr-Ile15-DHse-DDab-Lys 
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A tolaasin toxin termelıdésének kimutatására számos egyéb eljárást kidolgoztak, 

melyek egy része igen megbízható, míg mások erıs fenntartásokkal kezelendık.  

WLA (White Line in Agar)-teszt: Ezt a tesztet egy, Ps. ’reactans’-nak nevezett 

törzzsel végezhetjük el, ugyanis az általa termelt anyag (WLIP, White Line Inducing 

Principle) a tolaasinnal oldhatatlan csapadékot képez King’s B táplemezen, mely fehér 

körvonalként jelentkezik a leoltott telepek körül (Wong és Preece, 1979) (8. ábra). A 

módszer azonban nem kizárólagos eredményeket ad: Cutri és mtsai (1984) igazolták, 

hogy csak a kórokozó törzsek adnak pozitív jelet, tehát az éppen nem aktív Ps. tolaasii 

kimutatására a rendszer nem alkalmas. A váltás a patogén és nem patogén forma között 

viszonylag gyakori, tehát ez jelentıs hibája ennek a meghatározásnak. A módszer másik 

gyengeségére Munsch és Alatossava (2002) hívták fel a figyelmet: a jelenség nem elég 

specifikus, más törzsek is pozitív jelet adhatnak (WLA-pozitívak lehetnek) annak 

ellenére, hogy nem a Ps. tolaasii fajba tartoznak. 

Specifikus PCR: Mivel az elıbbi teszt kevésbé megbízható, sokkal inkább 

elfogadott a tolaasin génklaszterre specifikusan tervezett indítószekvenciák (primerek) 

felhasználásával végzett PCR (Lee és mtsai, 2002). Amennyiben a törzs tolaasin-

termelı, abban az esetben rendelkezik a toxin génjével.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra. WLA (White Line in Agar)-teszt King’s B táplemezen kivitelezve, középre 

oltva a Ps. ’reactans’, mellé pedig a tesztelt baktériumok. A pozitív reakciót nyíl jelöli. 

 

 

3.3.3. Enzimtermelés, enzimek és jelentıségük a kórfolyamatok kiváltásában 
A Pseudomonas-ok gombasejtfalbontó enzimeit sokan vizsgálták már, fıként 

biokontroll törzsek esetében, a patogén gombák elleni védelem fokozása céljából. A 
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nemzetségbıl rengeteg faj képes extracelluláris enzimek termelésére. Legnagyobb 

jelentıségük a lipázoknak és proteázoknak van, melyek használatával a törzsek képesek 

nehezen bontható, fehérjében és zsírokban gazdag tápanyagok felhasználására, és 

azokban romlást elıidézni (McKellar és Cholette, 1984; Baral és mtsai, 1995). A Ps. 

tolaasii lipáz és proteináz rendszere nem ismeretlen a kutatók számára, ám a betegség 

kiváltásában, a tünetek súlyosbításában betöltött szerepe eddig nem tanulmányozott 

terület. 

 

3.3.4. Bizonyítottan gomba-kórokozó Pseudomonas fajok 
Pseudomonas agarici: Elsıként Young (1970) írta le, mint a csiperkegomba „Új-

Zéland” betegségét okozó baktériumot. A tünetek a csiperkegomba lemezein 

jelentkeztek, bakteriális eredető nyálkás foltok formájában. A kiváltó baktérium és az 

általa okozott tünetek különböztek az addig leírt tünetektıl, tehát nagy esélye volt, hogy 

egy új kórokozó fajról van szó. Késıbb bizonyították be, hogy ez okozza a laskagomba 

sárga foltos elszínezıdését is (Bessette és mtsai, 1985). A baktérium táplemezen zöld, 

vízoldékony színanyagot termel, mely gyenge fluoreszcenciát is mutat. A táptalajt képes 

az oxidált katekol által sötétszürkére színezni. 

 

Pseudomonas costantinii: A baktérium Julien Costantin francia mikrobiológus iránti 

tiszteletbıl kapta nevét. İ még 1892-ben számolt be a csiperkegomba sporofórjának 

barna foltosodásáról egy jegyzetben, (amit a Société de Biologie-nak írt) melyet 

valószínőleg ez a baktérium okozott. A faj leírása 2002-ben történt meg, Munsch és 

mtsai (2002) munkája nyomán. Különbözı molekuláris vizsgálatok alapján el tudták 

különíteni a szintén barna foltosodást okozó Ps. tolaasii-tól (Lee és mtsai, 2002; 

Munsch és mtsai 2002). 

 

Pseudomonas ’gingeri’: Ez a baktérium okozza a „gyömbérfoltosságot”, valamint 

felelıssé tehetı a szüretelést követıen kialakuló, mind a csiperke, mind a laskagomba 

esetében elıforduló barnulásokért, így fontos raktári kórokozó (Wells és mtsai, 1996). 

Nincs még pontos fajleírása, inkább csak a hasonló tulajdonságú, hasonló tüneteket 

kiváltó Ps. fluorescens-ek összefoglaló neve. 
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Pseudomonas ’reactans’: Az elıbbi csoporthoz hasonlóan nincs pontos leírása, az ide 

tartozó törzsek közös tulajdonsága, hogy WLIP (White Line Inducing Particle) 

termelésére képes baktériumok, Ps. tolaasii-val meghatározott körülmények között 

fehér csapadékot képeznek a táplemezen. Megbetegítı képessége sem egyértelmő, 

egyes esetekben azt is megfigyelték, hogy a Ps. tolaasii-t gátolja a kórfolyamat 

kialakításában, valószínőleg magát a toxint csapja ki, ezzel ártalmatlanítva azt (Soler-

Rivas és mtsai, 1999b). 

 

Pseudomonas tolaasii: A legtöbb szakirodalmi adattal alátámasztott, bakteriális 

barnafoltosságot okozó, igazolt gombakórokozó. A jelenséget Tolaas (1915) írta le 

csiperkegomba-termıtestek betegségeként. A fajleírást Paine (1919) közölte 1919-ben 

(Goor és mtsai, 1986). A baktérium által termelt toxin, a tolaasin egy 18 aminosavból 

álló amfipatikus, azaz hidrofil és hidrofób résszel is rendelkezı fehérjemolekula. Ezen 

tulajdonsága, valamint nagy felületi aktivitása miatt képes a sejthártyán pórusokat 

nyitni, ami az ionegyensúly felborulásával a sejt pusztulását idézi elı. A tisztított 

tolaasin is képes a betegség kiváltására (Hutchison és Johnstone, 1993). 

 

3.4. Vegyszeres védekezés lehetıségei 
Számos kutatás folyt a megfelelı antibakteriális védelem kialakítására. A tesztelt 

vegyületek között megemlítendı a kálcium-klorid, nátrium-hipoklorit, hidrogén-

peroxid, 2-bromo-2-nitropropán-1,3-diol (bronopol), klór-dioxid; valamint különbözı 

antibiotikumok (pl. kasugamicin) (Geels, 1995; Geels és mtsai, 1991; Wong és Preece, 

1985). Ezen vegyületek hatása azonban elmaradt a várttól, sıt egyesek még emberre is 

ártalmasnak mutatkoztak. A laskagomba termesztésében jelenleg nincs engedélyezett, 

alkalmazható vegyszer patogén Pseudomonas-ok ellen. 

 

3.5. Biológiai védekezés 
A vegyszeres védekezés korlátai miatt más területeken kellett keresni a 

megoldást. Egyik lehetıség, mely az ellenálló vonalak elıállítása lenne, kevésbé járható 

út. Csiperkegombánál ugyan írtak le természetes Ps. tolaasii elleni rezisztenciával 

összefüggésbe hozható QTL-eket (Quantitative Trait Locus – mennyiségi jelleg lókusz), 

melyek szorosan kapcsoltak a kalap színének meghatározásában szerepet játszó PPC1 

(Pilei Pelles Color) génekkel (Moquet és mtsai, 1999), ám ezek nem a fertızéstıl 
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védtek, inkább a barnulási reakciók voltak eltérıek. A laskagomba esetében még ilyen 

lehetıséget sem találtak, mely teret engedett volna a biológiai védekezés 

kibontakozásának. Biológiai védekezés, röviden „biokontroll” jelentése ez esetben a 

kórokozó elnyomása egy biokontroll „hatóanyag” BCA (Biological Control Agent) 

által. Ez az ágens lehet valamilyen mikroorganizmus, de akár az általa megtermelt, 

különbözı tisztítottsági állapotú kivonat. Több esetben szívesebben alkalmaznak 

kivonatokat, fıként élelmiszerbiztonsági szempontból (Pal és Gardener, 2006). A 

biokontroll folyamat fıbb mechanizmusait a 2. táblázat foglalja össze. 

 

2. táblázat. A biokontroll folyamatok hátterében meghúzódó mechanizmusok (Pal és 

Gardener, 2006). 

Típus Mechanizmus Példák 
Direkt antagonizmus Hiperparazitizmus, 

predáció 
Lítikus/lizogén bakteriofágok 

Vegyes antagonizmus Antibiotikumok Lipopeptidek termelése 
 Lítikus enzimek Kitinázok, lipázok, proteázok 

 
Gátló anyagcsere- 
termékek 

Ammónia termelıdése 

 
Kémiai folyamatok 
zavarása 

Molekuláris jelátvitel 
zavarása 

Indirekt antagonizmus Kompetíció Sziderofórok termelése 

  
Ellenállóképesség 
fokozása 

Fıként növényeknél reaktív 
gyökök 

 

BCA-ként történı alkalmazás céljaira a baktériumok közül jó antagonista 

képességeik miatt fıként két nemzetség, a Pseudomonas és a Bacillus jöhetnek 

számításba. Alkalmazhatóságuk általában üvegházi és a talaj nélküli, úgynevezett 

hidropónikus, zárt rendszerekre korlátozódik, esetünkben a termesztıház ilyen zárt 

rendszernek tekinthetı. 

 

3.5.1 A Pseudomonas nemzetség képviselıivel megvalósuló biológiai védekezés 
A Pseudomonas nemzetség neve a legtöbb esetben felmerül, amikor a biológiai 

védekezésrıl esik szó, mind a növény-, mind a gomba-kórokozók elleni felhasználása 

kapcsán. A Ps. fluorescens csoport nemcsak jó kompetíciós képességekkel rendelkezik, 

hanem sok esetben serkenti is a növény, illetve a gomba fejlıdését. A betegségek 

elnyomásában valószínőleg szerepet játszik a tápanyagokért folytatott versengésben 
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mutatott hatékonyság, valamint a különbözı típusú extracelluláris enzimek és nagy 

hatékonyságú sziderofórok termelése. 

A sziderofórok kis tömegő, erıs vaskötı képességgel rendelkezı molekulák. A 

pioverdinek, mint Pseudomonas-okra jellemzı, hatékony sziderofórok komoly 

kompetíciós elınyt biztosítanak a környezetben amúgy is kis mennyiségben jelen lévı 

szabad vas (Fe3+ ionok) felvételében és elvonásában, s ezáltal az egyéb fajok 

elnyomásában (Ongena és mtsai, 1999). A biokontroll képesség a pioverdineket nem 

termelı mutáns törzseknél drasztikusan csökkent, de utólagos adagolással 

helyreállíthatónak bizonyult (Kloepper és mtsai, 1980).  

Legismertebb, a biológiai védekezésben alkalmazott törzsek a Ps. fluorescens 

CHA0, a Ps. fluorescens Pf153 valamint egyes Ps. putida izolátumok, melyek esetében 

számos vizsgálatot végeztek. Ezek közül az egyik legérdekesebb és legtanulságosabb a 

növény rhizoszférájában történı kolonizálás és fennmaradás vizsgálata, mely nagyon 

fontos az elnyújtott hatás biztosítása miatt. Megállapították, hogy a Pseudomonas 

nemzetség, azon belül is fıként a Ps. fluorescens ilyen szempontból is kimagasló 

mutatókkal rendelkezik, sokkal jobbakkal, mint a hasonlóan elterjedt biokontroll 

Bacillus törzsek. A vizsgálat során QC-PCR (Quantitative Competitive PCR) eljárást 

alkalmaztak, mely esetében adott egy primerpár, a sokszorozni kívánt DNS-szakasz a 

vizsgálandó törzsbıl, valamint egy eltérı mérető, általunk tervezett, úgynevezett 

versengı szakasz, melyet különbözı mennyiségben adunk a mintához. Ezek 

segítségével a kapott jelek intenzitásának függvényében meglehetısen nagy 

bizonyossággal meg lehet becsülni a mintában jelen lévı biokontroll törzs mennyiségét. 

A gombatermesztésben több Ps. tolaasii ellen hatékony izolátumot írtak le mind a 

fluoreszcens, mint pedig a nem fluoreszkáló változatok közül, emellett pedig a Ps. 

putida BTP1 és WCS 358, (Ongena és mtsai, 1999) és egy Pseudomonas sp. P7014 

(Kim és mtsai, 2008) törzs is ismert, mint gombanövekedést serkentı és biokontroll 

baktérium. Fent említettek alapján a biológiai védekezésben a Pseudomonas nemzetség 

tagjai esetlegesen sikerrel alkalmazhatóak lehetnek a gombatermesztésben is. 

 

3.5.2. A Bacillus nemzetség, és alkalmazási lehetıségei a védekezésben 
A Bacillus nemzetség képviselıi prokarióta szervezetek, a Firmicutes divízióba 

tartoznak, azaz Gram-pozitívak, sejtfaluk vastag peptidoglükán réteg, külsı membránt 

nem tartalmaz. Kedvezıtlen környezeti viszonyok esetén nyugvó állapotú képletet, 
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endospórát képesek létrehozni. Ezek a kitartó képletek (szaporodási célt nem 

szolgálnak) igen ellenállóak különbözı kémiai, illetve fizikai behatásokkal szemben, 

elviselik az UV-, valamint a gamma-sugárzást, különbözı oldószereket, 

fertıtlenítıszereket, a vízhiányt, a magas hımérsékletet és nyomást. Az endospóra a 

vegetatív sejten belül jön létre membránbetőrıdéssel, ezáltal kettıs membrán veszi 

körül az örökítı egységet. A membránok közötti térben elkezdıdik a többrétegő 

spórafal és a kortex képzıdése. További vízvesztés és kalciumfelvétel mellett kialakul a 

spóraburok és az exospórium. A spórákra erıs dehidratáltság jellemzı, ezt a pikolinsav 

Ca2+-ionnal alkotott komplexének, a Ca-dipikolinátnak a felhalmozódása teszi lehetıvé 

(Kevei és Kucsera, 1998). Az endospóra a vegetatív sejt pusztulását és szétesését 

követıen szabadul ki. Amint a körülmények jobbra fordulnak, a spóra kicsírázik, és a 

baktérium újra életképes állapotba kerül (9. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra. Endospóra kialakulása vegetatív sejtbıl folyamatos membránbefőzıdéssel, 

legtöbbször az életkörülmények kedvezıtlenné válása miatt. 

 

Számos faj esetében bizonyított az antibiotikumok és extracelluláris enzimek 

termelésére való képesség. Az antibiotikumok közül legnagyobb jelentısége a 

Pseudomonas nemzetséghez hasonlóan a lipopeptid-típusúaknak van, melyek közül 

legfontosabbak (a teljesség igénye nélkül) az iturin, a fengicin, a szurfaktin és a 

mikoszubtilin. 

A Bacillus nemzetségnek Gram-pozitív baktériumként számos, biokontroll 

szempontból elınyös tulajdonsága említhetı a Pseudomonas nemzetséghez és egyéb 
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Gram-negatív baktériumokhoz képest. Ezek közül a legfontosabbak: endospóraképzık, 

s mivel ez a képlet igen ellenálló és sokáig eltartható, így a kezelés már a mag 

kezelésével kezdıdhet - ez fontos a gyökeret támadó kórokozók elleni védelemben -, 

hosszú fenntarthatósági idıvel rendelkezik, valamint jól formulázható. Ennek 

köszönhetıen – kevésbé jó kompetíciós képességei ellenére is – már a kereskedelmi 

forgalomban is kapható készítmények vannak, például a Sonata® és a Serenade®, 

melyek B. pumilus-t, illetve a B. subtilis QST713-as törzsét tartalmazzák. A 

gombatermesztésben történı alkalmazásuk még nem elterjedt, annak ellenére, hogy 

több, az Acinetobacter, Bacillus, Pedobacter és Sphingobacterium nemzetségekbe 

tartozó izolátum a Ps. tolaasii tolaasin toxinját képes volt hatástalanítani kísérleti 

körülmények között (Tsukamoto és mtsai, 1998; 2002), ám további próbálkozások nem 

ismertek. Zöldpenészt okozó Trichoderma elleni Bacillus izolátumok ismertek és kis-

zsákos kísérletekben tesztelésük megtörtént, mely alapján kijelenthetı, hogy egyes 

izolátumok kombinációjával el lehet érni a betegség kifejlıdésének gátlását (Gyırfi és 

Geösel, 2009). 

 

3.5.3. Bakteriofágok és fágterápia 
A bakteriofágok a baktériumok vírusai, azaz baktériumsejteket képesek fertızni. 

A fertızés módja lehet lizogén vagy lítikus. Lítikus fertızés esetében a bakteriofág 

hozzátapad a megtámadott sejt felületéhez, ez az adszorpció. Következı lépés a 

penetráció, mely során a fág (legtöbbször lizozim enzim segítségével) feloldja helyileg 

a sejtfalat, s átjuttatja a citoplazmamembránon örökítıanyagát. Az eklipszis, vagy 

bioszintetikus fázis során a baktérium belsı apparátusa átáll a bakteriofág 

sokszorosítására, majd kezdıdnek összeszerelıdni az új vírusok (akár 100 is egy 

baktériumsejtben). A következı lépés a baktériumsejt lízise, felbomlása, melynek során 

a bakteriofágok kiszabadulnak (legtöbbször itt is a lizozim enzim segítségével), s új 

sejteket fertıznek meg. Lizogén ciklussal rendelkezı fágok (temperált fág=idızített fág) 

esetében a bejutást követıen nem történik meg rögtön a sokszorozódás, az örökítıanyag 

beépül a gazdasejt örökítıanyagába, létrejön a profág, mely ilyenkor a gazda 

genomjával együtt sokszorozódik a baktérium szaporodása során, majd spontán módon, 

vagy valamilyen külsı hatás (pl. mutagén sugárzás) következtében a profág kivágódik a 

genomból és befejezi a ciklust (10. ábra). 
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10. ábra. Bakteriofág fertızési módjai, a lítikus és lizogén ciklus. A baktériumsejt 

pusztulása a lítikus ciklusban következik be. A lizogén ciklusba lépve temperált fág 

alakul ki, amely bármely pillanatban aktiválódhat és átléphet a lítikus fázisba, 

bevégezve a ciklust. 

 

A bakteriofágok felfedezése a XX. század elejére tehetı, Twort 1915-ben, 

d’Hérelle pedig 1917-ben tesz említést róluk, egymástól függetlenül. Míg Twort 

valamilyen apró baktériumot és annak enzimét tartotta felelısnek a baktériumpázsiton 

(11. ábra) kialakuló foltokért, addig d’Herelle szerint valamilyen speciális vírus okozta 

a jelenséget. Utóbbi kutatásai alapján felmerült a bakteriális kórokozók elleni 

alkalmazás lehetısége, s nem sokkal az orvosi majd állatorvosi kísérletek után 

megkezdıdött a növényvédelmi alkalmazás is. 

 

 

 

 

 

 

 

11. ábra. Tarfoltok kialakulása az összefüggı baktériumpázsiton, mely bakteriofágok 

jelenlétére utal. 
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A fágterápia a biológiai védekezés egy formája, melynek során bakteriofágot 

alkalmazunk valamilyen általunk károsnak tartott baktérium ellen. A többi biokontroll 

alkalmazáshoz hasonlóan a cél itt is a különbözı vegyszerek környezetbe történı 

kijuttatásának csökkentése. A bakteriofágok a legtöbb élıhelyen megtalálhatók, 

rendszerint szerepet játszanak a baktériumok számának szabályozásában, valamint a 

közöttük lezajló genetikai folyamatokban (Ashelford és mtsai, 1999). Szaporodnak a 

gazda baktérium jelenlétében, ellenállnak enzimatikus bontó hatásoknak, emellett 

nagyfokú specializáltság jellemzı rájuk, így a „jótékony” baktériumokra nincsenek 

hatással (Goodridge és Abedon, 2003). A bakteriofágok felhasználhatóságának 

problémái azonban már a szántóföldi kísérletek korai szakaszában kiderültek. Goto 

(1992) össze is foglalta ezeket: a kórokozók legtöbbször nem elegendıen nagy számban 

vannak jelen egy adott helyen, s rendszerint vastag poliszacharid réteg borítja be ıket, 

mely nehezíti a megtapadást, s míg a baktériumok túl változatosak, addig a fágok 

túlzottan specializáltak. Mindemellett problémát jelent a fággal szembeni spontán 

rezisztencia kialakulása és gyors terjedése a baktériumok között (Guillaumes és mtsai, 

1985; Munsch és Olivier, 1995). Mindezek ellenére a fágterápia a növényvédelemben 

sokat fejlıdött az utóbbi idıkben (Gill és Abedon, 2003): a gyümölcsökön megtelepedı 

Salmonella (Leverentz és mtsai, 2001) és Streptomyces (McKenna és mtsai, 2001) 

fajok, valamint bizonyos rothasztó Xanthomonas-ok (Randhawa és Civerolo, 1984) 

ellen is kiváló fágok állnak rendelkezésre. A gombatermesztésben is sikerrel 

alkalmazták ıket Pseudomonas tolaasii (Munsch és Olivier, 1995) ellen. A fentiekbıl 

látszik, hogy a fágok egyes, inkább speciálisnak mondható esetekben jól 

alkalmazhatóak, de ez nagymértékben függ a körülményektıl, a fertızendı 

baktériumtól, a környezeti tényezıktıl és az izolált bakteriofág specializáltsági fokától. 

 

3.5.4. Integrált védelem 
Kórokozók megjelenése a termesztésben szinte elkerülhetetlen, így nagyon 

fontos beszélni a megelızési, illetve védekezési eljárásokról. A megelızés nagyon 

fontos lehet, kis óvatossággal ugyanis sok betegség megjelenése kizárható. Egyes 

esetekben maga a termesztett fajta is megoldás lehet (rezisztens vonalak kitenyésztése). 

Gombatermesztésben fıként a higiéniai követelmények betartása, a gomba számára 

ideális körülmények biztosítása, megfelelı alapanyag, oltóanyag és szakértı 

munkatársak megléte elengedhetetlen. Probléma esetén a betegség azonnali felismerése, 
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és az ellene megfelelı, speciális védekezési eljárások ismerete döntı lehet a késıbbi 

károk csökkentése szempontjából. A korábbi fejezetekben említett biológiai védekezési 

lehetıségek megfelelı módon történı, együttes (integrált) alkalmazása jó alternatívája 

lehet a vegyszeres védekezésnek, amely a gombatermesztésben amúgy is erısen 

korlátozott. 
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4. CÉLKITŐZÉSEK 
 

Munkánk során célul tőztük ki: 

 

1. egy magyarországi laskagomba-termesztı helyen a Pseudomonas nemzetség 

sokféleségének felmérését, a Pseudomonas tolaasii jelenlétének, jelentıségének 

vizsgálatát, 

 

2. az izolált fajok laskagombát gátló és nekrózist kiváltó tulajdonságainak 

meghatározását, a nekrotikus képesség mérésére alkalmas, megbízható módszer 

kidolgozását, a törzsek enzimtermelési képessége és a kiváltott károsító hatás közötti 

összefüggés vizsgálatát, 

 

3. biológiai védekezés céljaira alkalmazható mikroorganizmus-csoportok kiválasztását, 

 

4. a korábbiakban izolált, ártalmatlannak bizonyult, fluoreszkáló Pseudomonas törzsek 

kompetíciós képességeinek vizsgálatát a laskagomba-kártevı törzsek ellen, 

mesterségesen kevert kultúrákban, valamint a jelenség molekuláris módszeren alapuló 

követését, 

 

5. apatogén Bacillus-ok izolálását, jellemzését és kórfolyamatot kiváltó Pseudomonas-

ok elleni tesztelését, 

 

6. bakteriofágok alkalmazási lehetıségeinek vizsgálatát, a fágizolátumok hatás-

spektrumának felmérését, 

 

7. integrált védekezés kialakítását és termesztési körülmények közötti tesztelését. 
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5. ALKALMAZOTT ANYAGOK  

5.1. Táptalajok 
T-1 (élesztı-glükóz): 0,2%  glükóz 

   0,2%  élesztıkivonat 

   2%  agar 

 

T-2 (S-1 szelektív táptalaj, Gould és mtsai, 1985 nyomán): 

   1,0%  szacharóz 

   1,0%  glicerol 

   0,5%  kazaminosavak (Difco) 

   0,1%  NaHCO3 

   0,1%  MgSO4.7H2O 

   0,23%  K2HPO4 

   0,12%  SLS (nátrium-lauroil-szarkozinát) 

   0,004% trimetoprim 

1,8%  agar 

 

T-3 (King’s B táptalaj, King és mtsai, 1954 nyomán): 

   2%  proteóz-pepton 

   1%  glicerol 

   0,15%  K2HPO4 

   0,15% MgSO4.7H2O 

   1,5% agar 

   pH  7,2 

 

T-4 (minimál táptalaj): 

   0,1% NH4Cl 

   0,05% élesztıkivonat 

   0,15%  K2HPO4 

   0,15% MgSO4.7H2O 

   0,1% NaCl 

   2% agar 

   0,24% a különbözı szénforrásokból 
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T-5 (tejporos táptalaj): 

   1% fölözött tejpor 

   0,1% élesztıkivonat 

   2% agar 

 

T-6 (tributirines táptalaj): 

   1%  tributirin 

   0,1% élesztıkivonat 

   2% agar 

 

T-7 (zselatinos táptalaj): 

   0,4% húskivonat 

   0,4% pepton 

   20% zselatin 

 

T-8 (rezes T-1): 

   0,2% glükóz 

   0,2% élesztıkivonat 

   0,5; 1; illetve 2 mM CuSO4 

   2% agar 
 

T-9 (TSB (Sifin), tripton-szója táptalaj): 

   1,7% tripton 

   0,3% szójapepton 

   0,5% NaCl 

   0,25% K2HPO4 

   0,25% glükóz 

   2% agar 

 

T-10 (táptalaj fágtitráláshoz): 

   0,1% tripton 

   0,05% NaCl 

   1,5%, illetve 0,75% agar alaplemezhez, illetve fedılemezhez 
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5.2. Tápoldatok 
TO-1 (élesztı-glükóz): 

   0,2% glükóz 

   0,2% élesztıkivonat 

 

TO-2 (TO-1 laskagomba-zúzalékkal): 

   0,2%  glükóz 

   0,2%  élesztıkivonat 

   2% nedves laskagomba-zúzalék 

2%  agar 

    

TO-3   0,4% húskivonat 

   1% pepton 

   0,1% KNO3 

 

TO-4    T-9 táptalajnak megfelelıen, agar nélkül 

 

TO-5   T-10 táptalajnak megfelelıen, agar nélkül 

 

5.3. Reagensek, pufferek 

5.3.1. Biokémiai reakciókhoz, tenyésztésekhez alkalmazott reagensek és pufferek 
R-1 (oxalátos kristályibolya):  A oldat: 1 g kristályibolya 10 ml etanolban oldva 

     B oldat: 1 g ammónium-oxalát 100 ml desztillált vízben 

 

R-2 (Lugol-oldat):  1 g jód 

    1 g KI 

    300 ml desztillált víz 

 

R-3 (McIlvain pufferoldat): A törzsoldat: 0,2 M Na2HPO4.2H2O 

    B törzsoldat: 0,1 M citromsav.H2O 
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R-4 (nitrát reagens):  70 mg  difenil-amin 

    60 ml  cc. H2SO4 

    29 ml  desztillált víz 

    11 ml  cc. HCl 

 

R-5 (nitrit reagens):  A oldat: 800 mg szulfanilsav 

      100 ml 5M ecetsav 

    B oldat: 500 mg α-naftilamin 

      100 ml 5M ecetsav 

 

R-6 (oxidáz reagens):  1% dietil-p-feniléndiamin-HCl 

 

R-7 (hidrogénperoxid oldat kataláz próbához): 

9 ml H2O2 (33%-os) 

    91 ml desztillált víz 

 

R-8 (fághígító puffer): 

    0,3% KH2PO4 

    0,7% Na2HPO4.H2O 

    0,5% NaCl 

    1 ml 1M MgSO4.7H2O 

    1 ml 0,1M CaCl2 

    desztillált vízzel 1000 ml-re kiegészítve 

 

R-9 (fágfenntartó puffer): 0,58% NaCl 

    0,2% MgSO4.7H2O 

    5 ml 1M Tris (pH 7,5) 

    0,5 ml 2%-os zselatin 

    desztillált vízzel 1000 ml-re kiegészítve 

 

5.3.2. Molekuláris vizsgálatok pufferei, reagensei 
TE puffer   10 mM Tris (pH 7) 

2 mM EDTA 
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TES puffer:   10 mM Tris-HCl 

    10 mM EDTA (pH 8) 

    2% SDS 

 

Fenol-kloroform-izoamil alkohol 25:24:1 arányú elegye (PCI) 

 

TBE puffer:    0,089 M Tris-HCl (pH 8) 

0,089 M bórsav 

0,02 M Na-EDTA 

 

TAE puffer:    0,4 M Tris-acetát (pH 8) 

0,02 M EDTA 

 

Agaróz gél    TBE/TAE puffer 

1 vagy 2% agaróz (Lonza) 

1 µg/ml etídium-bromid (Sigma) 

 

Mintafelvivı puffer   40% szacharóz 

0,25 M brómfenolkék 

0,2 M EDTA 

 

Molekulasúly-markerek:  100 bp Ladder Plus (Fermentas) 

1 kb DNA ladder (Fermentas) 

HindIII-emésztett λ fág DNS (Fermentas) 

 

Enzimek:    RNáz (10mg/ml) (Sigma) 

DNáz (Sigma) 

Taq-polimeráz (Fermentas) 
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Restrikciós endonukleázok (Fermentas): 

AatI 5’-AGG*CCT-3’ 

AluI 5’-AG*CT-3’ 

ApaI 5’-GGGCC*C-3’ 

BamHI 5’-G*GATCC-3’ 

BcuI 5’-A*CTAGT-3’ 

BglI 5’-GCCNNNN*NGGC-3’ 

BglII 5’-A*GATCT-3’ 

Bsh1236 5’-ICG*CG-3’ 

BsuRI 5’-GG*CC-3’ 

ClaI 5’-AT*CGAT 

DraI 5’-TTT*AAA-3’ 

EcoRI 5’-G*AATTC-3’ 

HhaI 5’-GC*GC-3’ 

HindIII 5’-A*AGCTT-3’ 

KpnI 5’-GGTAC*C-3’ 

MspI 5’-C*CGG-3’ 

NotI 5’-GC*GGCCGC-3’ 

PstI 5’-CTGCA*G-3’ 

RsaI 5’-GT*AC-3’ 

SacI 5’-GAGCT*C-3’ 

TaqI 5’-T*CGA-3’ 

 

5.3.3. PCR-hez szükséges reagensek, primerek 
Reagensek:   2 mM dNTP mix (ATP, TTP, GTP, CTP) (Fermentas) 

25 mM MgCl2 (Fermentas) 

10x Taq-polimeráz puffer (Fermentas) 

Taq-polimeráz (Fermentas) 

Primer, 10 µM-os koncentrációban (3. táblázat) 
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3. táblázat. A PCR-vizsgálatokhoz felhasznált primerek. 

Felszaporítandó szakasz Primer neve Primer bázissorrendje 
Pseudomonas izolátumok vizsgálatához felhasznált primerek 

tolaasin gén Pt-1A 5’-ATCCCTTCGGCGTTTACCTG-3’ 

 Pt-1D1 5’-CAAAGTAACCCTGCTTCTGC-3’ 

ERIC ERIC2 5’-ICGICTTATCIGGCCTAC-3’ 

 ERIC1R 5’-ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC-3’ 

BOX  BOXA1R 5’-CTACGGCAAGGCGACGCTGACG-3’ 

REP REP2I 5’-ICGICTTATCIGGCCTAC-3’ 

 REP1RI 5’-IIIICGICGICATCIGGC-3’ 

Pseudomonas 16S rDNS pA 5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’ 

 pH 5’-AAGGAGGTGATCCAGCCGCA-3’ 

rpoB gén LAPS 5’-TGGCCGAGAACCAGTTCCGCGT-3’ 

 LAPS27 5’-CGGCTTCGTCCAGCTTGTTCAG-3’ 

rpoB gén variábilis rész rpoB-PSF 5’- AGTTCATGGACCAGAACAACC-3’ 

 rpoB-PTR 5’- CCTTGACGGTGAACTCGTTC -3’ 

 rpoB-PAR 5’- CCTTCACGGTGAATTCGTTC -3’ 

Bacillus izolátumok vizsgálatához felhasznált primerek 
Univerzális 16S rDNS Eub-8F 5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’ 

 Eub-1060R 5’- CGACACGAGCTGACGACA -3’ 

16S rDNS variábilis rész B-K1/F 5’-TCACCAAGGCRACGATGCG-3’ 

 B-K1/R1 5’-CGTATTCACCGCGGCATG-3’ 

Bakteriofág izolátumok vizsgálatához felhasznált primer 
Bakteriofág RAPD  R10DRAPD 5’-GTCASSWSSW-3’ 

 

5.3.4. Ligálás, transzformáció tápoldatai, reagensei 
T4 DNS-ligáz (Fermentas) 

 

T4 DNS ligáz puffer (Fermentas) 

 

TO-6 (SOC szuperoptimális tápközeg, glükózzal) tápoldat: 

    0,5% élesztıkivonat 

2% pepton 

20 mM glükóz 

10 mM NaCl 

2,5 mM KCl 

10 mM MgCl2 
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TO-7 (LB (Luria-Bertani) tápoldat transzformációhoz): 

    1% NaCl 

1% tripton 

0,5% élesztıkivonat 

 

TO-8 (LBamp (Luria-Bertani) tápoldat transzformációhoz): 

    1% NaCl 

1% tripton 

0,5% élesztıkivonat 

100 µg/ml ampicillin 

 

T-11 (LBamp Luria-Bertani ampicillinnel) táptalaj: 

TO-8 tápoldat  

2% agar 

 

X-gal törzsoldat (Sigma)  25 µg/ml X-gal DMSO-ban oldva 

 

IPTG törzsoldat (Sigma)  25 µg/ml IPTG steril desztillált vízben oldva 
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6. ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 
 

6.1. Pseudomonas baktériumok szelektív izolálása 
 Beteg laskagombából, komposzt- és vízmintákból közvetlen a felületre helyezve, 

illetve a mintákból létrehozott, 1% NaCl-alapú, 10-es léptékő hígítási sor 50 µl-ének 

szélesztésével és beszárításával a T-2-es szelektív táptalajon izoláltunk Pseudomonas 

törzseket. A táptalaj elınye, hogy meglehetısen nagy biztonsággal állítható, hogy a 

rajta kinıtt telepek a Pseudomonas nemzetség fluoreszcens tagjai, a hozzáadott SLS 

(nátrium-lauroil-szarkozinát) és trimetoprim ugyanis egyrészrıl megakadályozzák a 

Gram-pozitív baktériumok növekedését, másrészrıl szelektívek a fluoreszkáló törzsekre 

(Gould és mtsai, 1985). Ezen túl a hozzáadott ozmotikumoknak (glicerol, szacharóz) és 

az alkalmazott nitrogénforrásnak (kazaminosavak) köszönhetıen tovább szőkül a 

körülményeket eltőrı, a táptalajkomponenseket szénforrásként hasznosítani tudó 

baktériumok száma. A táptalaj leírása Gould és mtsai (1985) nevéhez köthetı.  

 A kapott telepek további tisztítását is elvégeztük, többszöri egysejt-tenyészetek 

létrehozásával és átoltásával. Hosszú távú tárolásuk -70°C-on, glicerines tápoldatban 

történt. 

 

6.2. Laskagombára gyakorolt hatás vizsgálata 
 Szakirodalmi adatokból kiderül, hogy nem minden Pseudomonas káros a 

laskagombára, sıt akár a termıtestek egészséges fejlıdéséhez is szükségesek lehetnek 

(Cho és mtsai, 2003). Annak felmérése céljából, hogy az egyes izolátumok gátolják-e a 

laskagomba növekedését valamilyen módon, kétféle vizsgálatot végeztünk el. Az 

alkalmazott laskagomba mindkét esetben a Duna HK35 hibrid, a tápközeg pedig a T-1 

táptalaj volt. 

 Direkt konfrontációs-teszt: A laskagombát és négy vizsgálandó Pseudomonas-t 

közös táplemezre oltottunk (12. ábra), és figyeltük a gomba micéliumának 

növekedését. A gátlás mértékét a gátlási zóna méretével jellemeztük: 0=nincs gátlás; 

ránövés figyelhetı meg: 1=25 mm-ig; 2=25-50 mm-ig; 3=50 mm-nél nagyobb, élesen 

elhatárolt. 
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12. ábra. A direkt konfrontációs-teszt esetében alkalmazott leoltási mintázat, 

laskagombával (L), valamint a vizsgálandó baktériumtörzsekkel (+). 

 

 Nekrózis-teszt: Az elıbbi teszt jól mutatja, hogy a baktérium bocsát-e ki 

valamilyen, a gomba növekedését gátló anyagot, ám arról nem nyújt információt, hogy 

egy esetleges sérülés esetén, a sebzésre kerülve képes-e kórfolyamatot elıidézni. Ennek 

vizsgálatára kifejlesztettünk egy nekrózis-tesztet, melynek lényege, hogy a már az egész 

táplemezt benövı micéliumra, annak megkarcolásával, megsértésével visszük föl a 

tömény, egyéjszakás baktérium-szuszpenzió 40 µl-ét, majd öt nap múlva figyeljük az 

elváltozást. A barnulás mértékének számszerősítése érdekében a következı kategóriákat 

hoztuk létre: 0=nincs megfigyelhetı változás; 1=kicsi, enyhe, világos barnulás; 

2=kismérető, barnás elszínezıdés; 3=észrevehetı, erıteljes barnulás, kis foltban; 

4=nagymérető, de kevésbé barna elszínezıdés; 5=nagymérető, sötétbarna folt. Az 

elrendezést a 13. ábra szemlélteti. A teszt megbízhatóságát laskagomba-termıtesten is 

vizsgáltuk annak megállapítása céljából, hogy valóban alkalmas-e a baktériumok 

barnító képességének mérésére. 

 

 

 

 

 

 

 

13. ábra. A nekrózis-teszt esetében alkalmazott leoltási elrendezés, L: a laskagomba 

leoltási helye, +: a vizsgált baktériumtörzsek leoltási helyei. 
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6.3. Izolátumok növekedési tulajdonságainak vizsgálata 4 és 42°C-on 
 A törzseket tömény szuszpenzióból T-3 táptalajra oltottuk. A csészéket 4, illetve 

42ºC-os hımérsékletre helyeztük egy hétre, majd vizsgáltuk a növekedés mértékét. 

 

6.4. A törzsek morfológiai és biokémiai jellemzése 

6.4.1. Gram-festés 
A Gram-festést a tisztított, fiatal tenyészetekkel végeztük el. Az eljárás alapja a 

különbözı festékek eltérı kimosódásának foka a szerkezetileg eltérı Gram-pozitív és 

Gram-negatív sejtfal esetében. 

A 16 órás tenyészetekbıl rögzített preparátumot készítettünk, majd 

kristályibolyával 1 percig festettük, ezt csapvizes öblítés követte, majd Lugol-oldattal 

kezeltük 1 percig. Ekkor jód-festék komplex képzıdik, mely a Gram-negatív sejtekbıl 

csapvizes mosást és szárítást követıen etanollal kimosható. Szafraninnal 

kontrasztfestést alkalmaztunk, melyet ismét csapvizes öblítés, majd szárítás követett. A 

festés eredményét fénymikroszkóp segítségével értékeltük. 

 

6.4.2. Fluoreszcencia vizsgálata 
 A törzsek fluoreszkáló festékanyagok termelésére való képességének 

kimutatását 365 nanométeres UV fényben végeztük, a már említett T-2-es szelektív 

táptalajon. Az eredmény a törzsek azonosítása, besorolása szempontjából fontos. 

 

6.4.3. Cukorasszimilációs teszt 
 A T-4-es minimál táptalajt különbözı szénforrásokkal (D-alanin, adonit, 

szacharóz, L-arabinóz, trehalóz, galaktóz, szorbit, m-inozit, D-xilóz, L-ramnóz, eritrit, 

D-ribóz, L-triptofán) egészítettük ki. A törzsekbıl OD620= 1 értékő szuszpenziót 

készítettünk, majd ebbıl 5 µl-nyit vittünk föl a táplemezekre, egy táplemezre nyolcat. A 

növekedést egy hét 25°C-on történı inkubáció után vizsgáltuk. Az eredmények jól 

mutatják az izolátumok sokféleségét. 

 

6.4.4. Nitrát-redukciós teszt 
 Kémcsövekbe 4-4 ml TO-3 táplevest öntöttünk, s a sterilezést követıen 

leoltottuk a baktériumokat, kontrollként 3 csövet sterilen hagytunk. 48 óra inkubációt 
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követıen a tenyészetekbıl és a kontrollokból 1-1 ml-t pipettáztunk egy másik 

kémcsıbe, melyre rárétegeztük a nitrát (R-4) majd a nitrit (R-5) reagenseket. Nitrát-

reduktáz mőködése esetén nitrit keletkezik. Ezt a nitrit reagens hozzáadása után 

megjelenı piros győrő jelzi számunkra. 

 

6.4.5. Oxidáz reakció 
 Petri-csészébe oxidáz reagenssel (R-6) átitatott szőrıpapírt helyeztünk, melyre 

kacsnyi mennyiségben vittük föl a vizsgálandó baktériumokat, melyek 16 órás 

tenyészetbıl származtak, majd figyeltük a változást. A pozitív reakció már tíz 

másodpercet követıen látszott, a szőrıpapír sötétbíbor színőre változott. A 

Pseudomonas nemzetség tagjai javarészt oxidáz-pozitívak, kivéve a Pseudomonas 

syringae-t és a Pseudomonas viridiflava-t (Palleroni, 2005). 

 

6.4.6. A rézion hatása a növekedésre 
 A réziontőrést T-8 táplemezen vizsgáltuk felezı hígítással, 0,5; 1; illetve 2 mM 

CuSO4 koncentrációk alkalmazásával. 105 sejt/ml koncentrációjú szuszpenziókat 

készítettünk a törzsekbıl és 5-5 µl-t oltottunk belılük a táptalaj felszínére, majd a 

lemezek felületét steril fülke alatt beszárítottuk. Egy csészén egyszerre 10 baktériumot 

vizsgáltunk 5 nap 25°C-on történı tenyésztést követıen. A kapott eredményeket a 

késıbbiekben a Pseudomonas-ok elleni védekezés kialakításához használhatjuk fel. 

 

6.4.7. Izolált törzsek extracelluláris enzim termelése 

6.4.7.1. Lipáz aktivitás vizsgálata 
 Tributirin-tartalmú (T-6) táptalajt tartalmazó csészékre kaccsal 4-4 izolátumot 

oltottunk, majd egy hét 25°C-on történı tenyésztés után figyeltük a telep körüli 

feltisztult zóna meglétét, nagyságát. 

 

6.4.7.2. Kazeináz aktivitás vizsgálata 
Tejporos (T-5) táptalajra kaccsal oltottunk, s az elıbbihez hasonló módon, a 

telep körüli feltisztult zónát vizsgáltuk. 
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6.4.7.3. Zselatináz aktivitás vizsgálata 
 A zselatináz aktivitást a jól ismert zselatin-elfolyósítási teszttel vizsgáltuk. Steril 

körülmények között a kémcsövekbe 4-4 ml zselatinos (T-7) táptalajt öntöttünk és annak 

dermedése után a törzseket a táptalaj felszínére oltottuk, majd egy hét 25°C-on történı 

inkubációt követıen vizsgáltuk. 

 

6.4.7.4. Extracelluláris enzimek vizsgálata kromogén szubsztrátokkal, induktív 
körülmények között 
 A törzsek 20 ml TO-2 tápoldatba kerültek leoltásra. A tenyésztés 25°C-on 5 

napig tartott annak érdekében, hogy a gombazúzalék kiváltsa a szükséges indukáló 

hatást. Az enzimaktivitások mérése a sejtmentes fermentlé felülúszójából történt, 

kontrollként üres tápoldatot használtunk. Az enzimaktivitások összehasonlításához 

alkalmazott kromogén szubsztrátokról a 4. táblázat nyújt áttekintést. 

 

 

4. táblázat. Az enzimaktivitások összehasonlításához alkalmazott kromogén 

szubsztátok.  

Alkalmazott kromogén szubsztrátok Mérhetı enzim aktivitás 
4-nitrofenil-palmitát Palmitoil-észteráz  
4-nitrofenil-β-D-glükopiranozid β-glükozidáz 
4-nitrofenil-N-acetil-β-D-glükózaminid N-acetil-glükózaminidáz (NAG-áz) 
N-benzoil-Phe-Val-Arg-p-nitroanilid Tripszin-típusú proteáz  
4-nitrofenil-β-D-cellobiozid Cellobiohidroláz 
N-szukcinil-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nitroanilid Kimotripszin-típusú proteáz 
4-nitrofenil-N,N'-diacetil-β-D-kitobiozid Kitobiozidáz  

 

 Ezen szubsztrátok mőködésének elve, hogy alapállapotban színtelenek. A 

megfelelı enzim mőködésbe lépése esetén a paranitrofenol, illetve paranitroanilin rész 

lehasad, s a reakció következtében sárgulás történik, mely szabad szemmel is látható, de 

405 nm-es hullámhosszon egzakt módon mérhetı is. A reakció mőködési elvét a 14. 

ábra szemlélteti. 
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14. ábra. A p-nitrofenil típusú kromogén szubsztrátok mőködési elve. Az ábra az 

enzimreakció következtében bekövetkezı változást egy glükozidáz enzim esetében 

szemlélteti. A mőködési elv a többi szubsztrát esetében is ugyanaz. 

 

Enzimmérés menete 

A szubsztrátokból 2 mg/ml-es törzsoldatot készítettünk DMSO (dimetil-szulfoxid) 

felhasználásával, majd közvetlenül a felhasználás elıtt 1:1 arányban pH 6,8-as foszfát 

puffert adagoltunk hozzá. A sejtmentes fermentlé 150 µl-éhez 50-50 µl szubsztrátot 

adtunk mikrotiterlapos rendszerben, majd különbözı inkubációs idık után 405 nm-en 

mérést végeztünk. 

 

6.4.8. Lipofil sajátságú anyagok termelıdésének vizsgálata 
 A tolaasin toxin lipofil sajátságú vegyület, fıként ezért veszélyes a gomba 

membránjára. E toxin fontos a kórfolyamatok kiváltásában. Az alábbi kísérletek során 

azt vizsgáltuk meg, hogy valamely törzsünk termeli-e a tolaasin toxint (Ps. tolaasii 

törzs) vagy a WLIP vegyületet (Ps. ’reactans’ LMG 5329), majd azt, hogy bármilyen 

ilyen sajátságú vegyület kimutatható-e. A WLA- és a fordított WLA-tesztek kivitelezése 

T-3 (King’s B) táplemezen történt. A vékonyréteg-kromatográfiás (VRK) vizsgálatokat 

az indukált fermentlébıl végeztük. 

 WLA-teszt: A tesztet Wong és Preece (1979) munkája alapján hajtottuk végre. A 

táplemezre csíkban leoltottuk a törzsgyőjteménybıl származó Ps. ’reactans’ LMG 5329 

törzset, majd közel mellé a vizsgálandó baktériumokat. A reakciót, azaz a fehér vonal 

megjelenését 24 óra elteltével figyeltük. 

 Fordított WLA-teszt: A fordított teszt lényege, hogy a Ps. ’reactans’ LMG 5329 

helyett a Ps. tolaasii LMG 2342T tolaasin-termelı törzset oltjuk le csíkban, mellé pedig 

β- 
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a vizsgálandó baktériumokat. Szintén 24 óra múlva figyeljük a változást. A jelet adó 

törzsek WLIP-jellegő lipofil molekulát termelnek. 

 VRK (vékonyréteg-kromatográfia) vizsgálat: A munkát Berti és mtsai (2007) 

által leírt recept alapján végeztük induktív körülmények között, laskagomba-zúzalékos 

(TO-2) sejtmentes fermentlébıl, 5 napos tenyésztést követıen. Az eljárás alapja, hogy a 

lipofil anyagok nem festıdnek alkoholos-vizes alapú festékkel. A minta elıkészítését 

etil-acetáttal végeztük a leírtak alapján, és 4-4 µl-nyi mennyiségeket vittünk föl belıle 

Fisher F-254-es szilikagél üveglapra. Az elválasztáshoz kloroform:metanol:NH4OH-ot 

használtunk, 80:25:4-es arányban, ahol az ammóniumhidroxid 5 N volt. Az elıhíváshoz 

0,1%-os brómtimolkéket alkalmaztunk 10% etilalkoholban, majd a foltok 

megjelenéséig melegítettük. Ezt követıen összehasonlítottuk a retenciós faktor (Rf, egy 

adott komponens által megtett távolság osztva az oldószerfront által megtett 

távolsággal) értékeket. Adott rendszerben, ismert hımérsékleten ez az érték jellemzı a 

vegyületre és annak azonosítására használható. 

 

6.5. Izolátumok molekuláris jellemzése 
A törzsek molekuláris vizsgálatához a DNS-kivonást Syn és Swarup (2000) leírása 

alapján végeztük, 500 µl-nyi egyéjszakás tenyészetekbıl kiindulva. 1%-os NaCl-os 

mosást követıen a sejteket TES-pufferben vettük föl és 75°C-on inkubáltuk 15 percig, 

majd vortexeltük ıket 30 másodpercen keresztül. A fehérjéktıl és egyéb szennyezıktıl 

PCI segítségével szabadultunk meg. A vizes fázisból a DNS-t 0,1-szeres mennyiségő 3 

M-os Na-acetát oldattal és egyszeres mennyiségő izopropanollal csaptuk ki. A DNS-t 

még 70%-os etanollal mostuk, majd vákuumban szárítottuk. A pelletet TE pufferben 

vettük föl, mely már alkalmas volt PCR-es munkákhoz. 

 

6.5.1. Kísérleteknél alkalmazott törzsgyőjteménybıl származó törzsek 
A vizsgálatokban alkalmazott, nemzetközi törzsgyőjteménybıl származó fajokat és 

azok törzseit az 5. táblázat foglalja össze. 
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5. táblázat. Különbözı vizsgálatokban alkalmazott Pseudomonas törzsek.  

Törzsgyőjteménybıl származó baktériumtörzsek 
Faj Törzsszám 

Ps. tolaasii 
LMG 2338, 2339, 2341, 2342T, 2343, 
2344, 2345, 2829, 6654, 12212, 12214, 
12215 

Ps. ’reactans’ LMG 5329 

Ps. agarici LMG 2110, 2112T 
Ps. cichorii DSM 50259 

Ps. costantinii LMG 22119T 

Ps. fluorescens  DSM 50091, DSM 50415 

Ps. fluorescens biovar II DSM 50108 
Ps. fluorescens biovar III DSM 50124 
Ps. fluorescens biovar V DSM 50154 

Ps. poae DSM 14936T 

Ps. putida DSM 291T, 9278 

Ps. rhizosphaerae DSM 16299T 
LMG – Laboratorium voor Microbiologie, belga törzsgyőjtemény; DSM – Deutsche 

Sammlung von Mikroorganismen, német törzsgyőjtemény; T: típustörzs 

 

6.5.2. Pseudomonas tolaasii szelektív kimutatása 
 A tolaasin gén kimutatása Lee és mtsai (2002) cikke alapján történt, a 

felszaporításhoz a Pt-1A és Pt-1D1 indítószekvenciákat használtuk (3. táblázat). A 

PCR-elegyek összetétele a következı volt (20 µl-re): 2 µl 10x Taq-polimeráz puffer, 

200 µM dNTP mix, 0,6 mM MgCl2, 0,25 µM primer és 1 egység Taq-polimeráz enzim 

(Fermentas). A felszaporításhoz Biometra T3 Thermocycler készüléket alkalmaztunk a 

következı hımérsékleti profil beállításával: 95°C 10 perc, melyet 35 ciklus (94°C 1 

perc, 63°C 1 perc, 72°C 2 perc) követett, majd zárásként 10 perc 72°C-on. 

 

6.5.3. Gének közötti ismétlıdı szakaszok vizsgálata: ERIC, BOX és REP PCR 
A prokarióta genomban szétszórtan 30-400 bázispár hosszúságú, ismétlıdı 

génszakaszok fordulnak elı. A baktériumokban a legtöbb ismétlıdı szekvencia erısen 

konzervatív, vagyis jelentıs hasonlóságot mutat a különbözı fajok esetében. Néhány 

közülük (pl. az ismétlıdı, kódoló szakaszokon kívül helyezıdı palindrom szekvencia) 

a feltételezések szerint a gének szabályozásában játszik szerepet. Eltérıen az állatok 
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azonosításához alkalmazott ismétlıdı génszakaszok (mikroszatellitek) elemzésétıl, a 

baktériumtörzsek rokonsági fokának (azonos vagy különbözı klónból eredésének) 

értékelésére kifejlesztett REP-, ERIC- és BOX-PCR módszerek az ismétlıdı 

szekvenciák közötti távolságot vizsgálják olyan primerekkel, amelyek az ismétlıdı 

szekvenciák konzervált részéhez illeszkednek, és onnan kifelé haladva indítják a genom 

adott szakaszának sokszorozását. Ha két ilyen ismétlıdı szekvencia egymástól olyan 

távolságra található, ami a Taq-polimeráz kiterjesztési reakciójával átérhetı, akkor (a 

két ismétlıdı szakasz közötti távolságtól függıen) különbözı hosszúságú DNS-

molekulák keletkeznek. A megsokszorozott termékeket gélelektroforézissel el lehet 

választani, majd a gélen látható mintázat elemezhetı. 

Mivel ezek az ismétlıdı szekvenciák a genom egészén egyenletesen oszlanak el, 

ezért ez a módszer lehetségessé teszi a teljes génállomány vizsgálatát, és más 

módszerekhez hasonló, vagy azoknál jobb megkülönböztetésre képes a törzsek között.  

ERIC (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus sequences): A vizsgálatokat 

Little és mtsai (1998) cikke alapján végeztük a 3. táblázatban felsorolt 

indítószekvenciák segítségével. A PCR mindhárom módszernél egyforma volt, a 

rákötési hımérsékletek tértek el a számított optimum-értékek szerint, mely az ERIC 

esetében 52°C-nak bizonyult. Harmincszor ismétlıdött az alábbi ciklus: 94°C 5 perc, 

rákötés 1 perc, 65°C 8 perc lánchosszabbítás, majd lezárásként még egyszer 65°C 8 

perc. 

REP (Repetitive Extragenic Palindromic elements): De Bruijn (1992) alapján a 3. 

táblázatban feltüntetett primerpárt alkalmaztuk, a rákötési hımérséklet 52°C volt. 

Ismétlıdı szakaszok vizsgálata BOX-A1R primer (3. táblázat) segítségével: Dombek 

és mtsai (2000) nyomán történt, 50°C-os rákötési hımérsékletet alkalmaztunk. 

A mintázatok megtekintéséhez az UVP BioDoc-ItTM System UV Transilluminator 

készüléket használtuk, 2%-os agaróz gélben történı 4V/cm-es elektroforézist és 

etídium-bromidos utófestést követıen. 

 

6.5.4. ARDRA, és az rpoB gén restrikciós emésztésének vizsgálata 
Az ARDRA (Amplified 16S Ribosomal DNA Restriction Analysis) 

tulajdonképpen a felszaporított 16S rDNS különbözı restrikciós enzimekkel történı 

hasításán alapszik. A 16S rDNS egy részét a 3. táblázatban feltüntetett primerpár 

segítségével szaporítottuk föl González és mtsai (2003) cikke alapján. A reakcióelegyet 
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50 µl-re állítottuk össze: 5 µl 10x Taq-polimeráz puffer, 200 µM dNTP mix, 1,6 mM 

MgCl2, 0,25 µM primer, 1 µl templát DNS, 1 U Taq-polimeráz enzim (Fermentas). A 

program a következı volt: 94ºC 3 perc, majd 30 ciklus: 94ºC 1 perc, 60ºC 1 perc, 72ºC 

90 másodperc, lánczárás: 72ºC, 10 perc. A keletkezı terméket az alábbi restrikciós 

enzimekkel emésztettük: RsaI, Hin6I (CfoI), HinfI és SacI (Fermentas). Minden enzim 

esetében a számára elıírt puffert alkalmaztuk. A reakcióhoz 8 µl DNS-t, 1 µl 10x 

puffert és 1 µl enzimet használtunk. Az emésztés 16 órán keresztül történt 37ºC-os 

termosztátban. Az eredményt agaróz gélelektroforézissel vizsgáltuk 2%-os gélben, 

4V/cm-es feszültség mellett. 

Az rpoB, azaz a riboszómális RNS-polimeráz β-alegységét kódoló gén egy 

erısen konzervált, úgynevezett „housekeeping”=háztartásbeli gén (Qi és mtsai, 2001), 

mely kiválóan alkalmas a baktériumok azonosítására (Mollet és mtsai, 1997). A teljes 

rpoB gén felszaporítására a restrikciós emésztésekhez a LAPS és LAPS27 

indítószekvencia-párt alkalmaztuk (3. táblázat) Tayeb és mtsai (2005) szerint. Az 

emésztéseket RsaI, Hin6I (CfoI), HinfI és SacI (Fermentas) enzimekkel végeztük a 

fentiekben leírtak szerint. 

A fajok meghatározásához az rpoB-PSF forward és PAR, illetve PTR reverz 

primerekkel (3. táblázat) PCR-es felszaporítást követıen kapott 310 bp génszakaszokat 

a Beckam Coulter Genomics szekvenáló laboratóriumban elemeztettük. Ezen 

indítószekvenciák az rpoB gén egy hipervariábilis részletének sokszorozására 

alkalmasak. E szakasz bázissorrendjének meghatározása a fajok közötti 

megkülönböztetésre és kapcsolatok elemzésére ad lehetıséget (Adékambi és mtsai, 

2009). Az adatok kiértékelését a CLUSTAL W programmal végeztük (Thompson és 

mtsai, 1997). Ezen adatok alapján készítettük el a törzsfát a Neighbor Joining (NJ- 

szomszéd összevonó) módszer alapján (Saitou és Nei 1987). Az NCBI BLAST 

(Altschul és mtsai, 1990) szolgáltatásával meghatároztuk a fajcsoportokat. 

A törzsfa elkészítéséhez felhasznált referenciatörzseket, melyeket az NCBI 

adatbázisából választottuk ki a 6. táblázat foglalja össze. 
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6. táblázat. A törzsfa elkészítéséhez használt törzsek az NCBI adatbázisából. 

Faj Törzs NCBI azonosító 

Ps. fluorescens biovar V LMG 5940 AJ748171 

Ps. mucidolens LMG 2223T AJ717427 

Ps. putida  F1 CP000712 

Ps. entomophila L48 CT573326 

Ps. fluorescens biovar I LMG 5825 AJ748146 

Ps. putida  W619 CP000949 

Ps. tolaasii LMG 2829 AJ748173 

Ps. tolaasii LMG 2342T AJ717467 

Ps. tolaasii LMG 2343 HM115992 

Ps. tolaasii LMG 2345 AJ748160 

Ps. syringae pv. panici CFBP 2345 AJ973069 

Ps. mandelii CIP 105273T AJ717435 

Ps. ’reactans’ LMG 5329 HM070042 

Ps. synxantha LMG 2335T AJ717420 

CIP – Collection Institut Pasteur, Párizs, Franciaország; CFBP – Collection Française 

de Bactéries Phytopathogènes; LMG – Laboratorium voor Microbiologie, Ghent 

Culture Collection, Ghent, Belgium; T: típustörzs. 

 

6.6. Ps. tolaasii ellen hatékony fluoreszcens Pseudomonas biokontroll törzsek 
keresése 
 Szakirodalmi adatokra támaszkodva kezdtünk alkalmas biokontroll ágenseket 

keresni a korábban izolált, letesztelt, laskagombára veszélytelen törzseink között. 

King’s B (T-3) táptalaj felszínére masszívan oltottuk a Ps. tolaasii 2342T-es 

típustörzset, majd ennek felületét steril fülke alatt beszárítottuk, és ennek felületére 

ráhelyeztük a tesztelésre szánt mikrobákkal átitatott szőrıpapírkorongokat. A gátlási 

zóna meglétét, méretét 1 napig, 25°C-on történt inkubáció után vizsgáltuk. 

 Az elıbbi módszer mellett kidolgoztunk egy molekuláris alapon mőködı 

eljárást. Ezt az rpoB gén nagymértékő változatossága tette lehetıvé, ugyanis a 

tesztelendı fajok és a Ps. tolaasii RsaI restrikciós emésztési mintázata eltérı volt, így a 

felszaporodás mértékét jellemezni lehetett a PCR-termék emésztési mintázatának 

erısségével. Amennyiben a választott törzs hatékony kompetítor volt, abban az esetben 
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a kontrollhoz képest jelentıs sávelhalványulást tapasztaltunk, míg hatástalan törzseknél 

azok sávjai halványultak el. Ezt a vizsgálatot azonos sejtszámmal történı leoltást 

követıen, egy éjszakás tenyésztés után közvetlenül a tenyészetbıl indított PCR 

segítségével kiviteleztük, a restrikciós emésztést, az elektroforézist és az értékelést a 

korábban leírtak szerint végeztük. 

 

6.7. Pseudomonas törzsek tesztelése fél-üzemi körülmények között 
 A kezelések során a termesztési táptalajblokkok perforációját szórófejes pumpa 

segítségével lefújtuk az antagonista baktériumtörzsek 106 sejt/ml-es szuszpenziójával a 

micéliumnövekedés befejezıdése után, közvetlenül a primordiumok megjelenésének 

idıszakában (15. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ábra. A laskagomba-primordiumok megjelenésekor történı kezelés az adott 

Pseudomonas törzset 106 sejt/ml végkoncentrációban tartalmazó szuszpenzióval. 

 

Perforációnként 1 ml szuszpenziót juttattunk ki. A kezelést két nap múlva 

megismételtük, majd vizsgáltuk a kezelés termıtestfejlıdésre, termésmennyiség 

alakulására és a betegség megjelenésére gyakorolt hatását. 
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6.8. Vizsgálatok a termesztésben alkalmazható, antagonista Bacillus törzsek 
keresésére 
 A Bacillus törzsek izolálása szelektív módon történt. A kísérleteket a Gram-

pozitív baktériumok esetében általánosan jellemzı endospóra meglétére alapozva 

terveztük meg (Santana és mtsai, 2008). A komposztmintákból 1% NaCl-dal (50 g 

mintához 50 ml NaCl-oldat) készült kivonatokat 15 perces, 90°C-os hıkezelésnek 

vetettük alá, majd a 10-es léptékő hígítási sor 102 és 103 lépcsıibıl 50 µl-eket T-1 

táptalaj felületére szélesztettünk. A jól elkülönült telepeket még egyszer tisztítottuk és a 

fent leírt in vitro antagonizmus-tesztben vizsgáltuk laskagombához való viszonyukat. 

Ezt követıen az így kiválasztott, laskagombára veszélytelen törzseket tovább teszteltük 

Ps. tolaasii ellen masszív oltással, papírkorongok felületre helyezésével, szintén T-1 

táptalajon. 

 

6.8.1. A legjobb Bacillus izolátumok vizsgálata, jellemzése, meghatározása 
 Vizsgáltuk a legjobb antagonistának bizonyult izolátumok enzimtermelését a 4. 

táblázatban felsorolt szubsztrátok és a 6.4.7.4. fejezetben leírt módszerek segítségével. 

Meghatározásukat Wu és mtsai (2006) közleménye alapján végeztük, melynek lényege, 

hogy a Bacillus nemzetség 16S rDNS gén hipervariábilis szakasza megfelelı 

enzimekkel történı hasítást követıen fajra jellemzı mintázatot ad (Bacillus-ARDRA). 

A kapott mintázatokat a tanulmányban leközöltekhez hasonlítottuk. A módszer 

megbízhatóságát egy univerzális baktérium-primerrel (Eub-8F és Eub-1060R, 3. 

táblázat) ellenıriztük, mely szintén egy 16S rDNS szakaszt szaporít föl. A PCR-t 

követıen meghatároztuk e szakasz bázissorrendjét és az NCBI BLAST (Altschul és 

mtsai, 1990) program segítségével elemeztük. 

 

6.9. Bakteriofágok izolálása, alkalmazhatósága, jellemzése 

6.9.1. Izolálás 
 A bakteriofágok izolálása beteg laskagomba-termıtestek zúzalékából történt egy 

éjszakás elıtenyésztés után. A tenyésztési körülmények a következık voltak: 5 g 

termıtestbıl készült zúzalékot 10 ml steril 1% NaCl-ban vettünk föl és alacsony 

fokozaton 25°C-on rázattuk 1 napig, majd a mintákat differenciál-centrifugálásos 

módszerrel (Bachrach és Friedmann 1971) dolgoztuk fel, kisebb módosításokat 

követıen. Elıször 20-20 ml-eket vittünk centrifugacsövekbe az elıtenyészetekbıl, 
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melyek valószínőleg tartalmazták a betegséget elıidézı Pseudomonas-okat, valamint a 

természetben is elıforduló, többé-kevésbé specifikus bakteriofágokat. A centrifugálást 

alacsony fordulatszámon (7000 g, 30 perc, 4°C) kezdtük, ahol csak a törmelék és a 

baktériumsejtek ülepednek ki. Következı lépésben már a bakteriofágok kiülepítése volt 

a cél. Ezt a felülúszó új centrifugacsıbe történı átvitele után egy magasabb 

fordulatszámon történı centrifugálással értük el (13000 g, 80 perc, 4°C). Vélhetıen 

ekkorra már a bakteriofágok is kiülepedtek. Az üledéket az R-8 fághígító pufferben egy 

éjszakán át 4°C-on tartva kíméletesen hagytuk fellazulni. Az esetlegesen jelen lévı 

baktériumok ellen kloroformot csepegtettünk a mintához. A kivonat tesztelését 

fertızésre érzékenyített Ps. tolaasii 2342T-es törzsével szemben végeztük, hígítási 

sorokat készítettünk, és az agarfelülöntéses technikát alkalmaztuk (Adams, 1959). 

Szélesebb gazdaspektrumú bakteriofágok izolálása céljából ezeket a plakkokat SM-

pufferben lemostuk és megismételtük a fertızést, de immáron a Ps. putida DSM 9278-

as törzset alkalmaztuk. Leszedtük és tisztítottuk azokat a fágokat, melyek ezen a 

baktériumon is tarfoltokat tudtak képezni. Az R-8 fághígító pufferben felvett egyes 

tarfoltokból 10-es léptékő hígítási sort készítettünk, és a 103 és 104 lépcsıket használtuk 

fel a további kísérletekhez. A fertızhetı baktérium szuszpenzióját 1:1 arányban 

vegyítettük a kivonatokkal, majd 25°C-on 30 perces rákötési idıt hagytunk a 

bakteriofágoknak. Ezt követıen 5 ml 40-45°C-os T-10 fedıagart adtunk a kultúrához és 

T-10 táplemez felületére öntöttük, majd hagytuk megdermedni. A kialakuló tarfoltok 1 

nap elteltével vizsgálhatóak. Egyes foltokat vettünk le, további tisztítás érdekében 

megismételtük az elıbbi eljárást, hogy biztosan homogén fágszuszpenzióhoz jussunk. 

Ezáltal eleve szélesebb gazdaspektrummal rendelkezı, tiszta fágvonalakat kaphatunk. 

 

6.9.2. Érzékennyé tétel fágfertızéssel szemben (kompetens sejtek készítése) 
 A baktériumsejteket T-10 tápoldatban növesztettük 25°C-on, míg a szuszpenzió 

elérte az OD620=0,1 értéket. Amint ez bekövetkezett, a sejteket centrifugálással 

összegyőjtöttük, majd 4°C-os 10 mM-os MgCl2 oldattal kétszer mostuk, és végül ebben 

vettük fel. Felhasználásig 4°C-on tartva hónapokig fertızhetıek az így kapott 

baktériumsejtek. 
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6.9.3. Gazdaspektrum-vizsgálat 
 Annak felmérése érdekében, hogy mely bakteriofág-izolátumok milyen 

Pseudomonas törzsek fertızésére képesek, az 5. táblázatban szereplı törzsekbıl 

fertızésre érzékennyé tett változatokat állítottunk elı. A fertızést a csepp-lízis módszer 

(„spot lysis assay”, Day és Marchesi, 1996) kisebb módosításával kiviteleztük. Tripton-

szója alaplemezre (T-9) vittük fel a fedıagarba bekevert baktériumot, majd a dermedést 

követıen a felszínre 10-10 µl-t vittünk fel a fágszuszpenzióból pipetta segítségével és 

steril fülke alatt beszárítottuk a táplemez felületét. Egy Petri-csészében 8 bakteriofág 

tesztelésére volt lehetıség. A kialakult foltokat a baktériumpázsiton 18-48 órás, 20°C-

on történı növesztést követıen vizsgáltuk. Azt a bakteriofágot választottuk ki a további 

vizsgálatokhoz, mely a legtöbb, laskagombán betegséget kiváltani képes Pseudomonas 

fajt volt képes fertızni az elıbbi kísérletben. 

 

6.9.4. Bakteriofág-izolátumok molekuláris jellemzése 
 Az általunk izolált bakteriofágok különbözıségét molekuláris módszerekkel 

vizsgáltuk. Elsıként megállapítottuk, hogy milyen nukleinsavval rendelkeznek. Ezt 

követıen emésztési- és RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA)-

mintázatbeli különbségeket kerestünk. 

 

Bakteriofág-nukleinsav meghatározása, kivonása nagyobb mennyiségben: 

 A bakteriofág nukleinsavának meghatározása az elsı és legfontosabb teendı a 

jellemzéskor. A kivonást szakirodalmi leírásra (Sambrook 1989) támaszkodva kezdtük 

el végrehajtani, kisebb-nagyobb változtatásokkal. Egy éjszakán át, tripton-szójás 

tápoldatban (TO-4) együtt tenyésztett baktérium-fág szuszpenziót centrifugálásnak 

vetettünk alá (4000 g, 20 perc). A kapott felülúszót 37°C-on 30 percig DNázzal 

kezeltük a jelen lévı bakteriális eredető DNS-tıl való megtisztítás érdekében. 

Visszahőtést követıen 20000 g centrifugálás következett 60 percig a fágok 

összegyőjtése érdekében. A felülúszó leöntését követıen 250 µl EDTA (pH 8,0) és 250 

µl TES (pH 8,0) reagensekkel vortexeltük össze a kapott anyagot, majd 15 percig 65°C-

on inkubáltuk. Ezt követıen a fehérjeszennyezıdéstıl Protein Precipitation Solution 

(Sigma) segítségével szabadultunk meg. 12000 g, 4 perces centrifugálást követıen a 

felülúszóban lévı nukleinsavat 3 M Na-acetáttal és etanollal csaptuk ki. Húsz perces 
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fagyasztás után az örökítıanyagot kicentrifugáltuk, 70%-os etanollal mostuk, 

szárítottuk, majd TE pufferben fölvettük. 

 A kinyert nukleinsavat RNáz- és DNáz-kezelésnek vetettük alá a gyártó 

utasításait követve (Sigma), majd az eredményeket 1%-os agaróz gélben történı 

futtatást követıen elemeztük a fentebb ismertetett módon. 

 

Hasítási mintázatok elemzése: 

 A hasítóhelyek feltérképezése is alapvetı fontosságú, nemcsak a késıbbi 

bázissorrend-meghatározás, hanem a bakteriofágok közötti különbségek vizsgálata 

céljából is. Az enzimekhez csatolt felhasználási javaslat szerint emésztettük a 

nukleinsav 24-24 µl-nyi mennyiségeit. Az 5.3.2. pontban felsorolt restrikciós enzimeket 

alkalmaztuk. 

 

Vizsgálatok R10D RAPD primer segítségével: 

 A bakteriofágok között fennálló különbségeket RAPD analízissel vizsgáltuk, a 

PCR reakcióelegye 20 µl-re a következıképpen alakult: 2 µl 10X Taq-polimeráz puffer, 

2 µl dNTP mix (25 mM) 6,2 µl MgCl2 (20 mM), 2 µl primer és 1,5 U Taq-polimeráz. A 

felszaporításhoz használt program: 95°C 1,5 perc inaktivációt követıen 35 ciklus: 95°C 

45 másodperc, 40°C 3 perc, 72°C 1 perc. A lánczárás 72°C-on, 10 percig történt. A 

vizualizálás 2%-os agaróz gélben történı elektroforézist követıen a fentiekben leírt 

módon történt. 

 

6.9.5. Bf7 bakteriofág fertızési kinetikájának meghatározása – single-step growth 

curve 
 A növekedési tulajdonságokat egylépéses növekedési görbe felvételével 

vizsgáltuk, melybıl megtudhatjuk a bakteriofág lappangási („latent”), fogyási 

(„eclipse”) és emelkedési („rise”) idejét, valamint következtethetünk az egyetlen 

baktériumból kiszabaduló fágok számára, azaz a robbanási méretre („burst size”). Keel 

és mtsai (2002) protokollját vettük alapul a kísérlethez, kisebb változtatásokat 

alkalmazva. A nagyobb fertızési hatékonyság érdekében az LB tápoldatot glükózzal, 

kalcium-, magnézium- és vasionokkal egészítettük ki Sambrook és mtsai (1989) 

ajánlásai alapján (0,3% glükóz, 0,075 mM CaCl2, 2 mM MgSO4, és 0,004 mM FeCl2). 

Exponenciális növekedési fázisban lévı baktériumot fertıztünk, 0,06-os MOI értékkel 

(Multiplicity Of Infection – a fertızés multiplicitása, azaz átlagosan hány fágrészecske 
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fertız egy baktériumot), lassú rázatott tenyészetben (40 rpm) 20°C-on. Esetünkben 100 

baktériumra átlagosan 6 fágrészecske jutott. Az elsı mintát rögtön a leoltást követıen 

vettük, majd a többit 20 perces idıintervallumokban. Az intracelluláris fágok számolása 

érdekében a mintákat kloroformmal kezeltük, majd megfelelı hígítást követıen 

lemezeltük a gazda baktérium alkalmazásával. A plakkok számát határoztuk meg. Az 

adatokat grafikonon ábrázoltuk és meghatároztuk a görbe fontos és jellegzetes pontjait.  

 

6.9.6. Hımérséklet hatásának vizsgálata a Bf7 fertızési hatékonyságára 
 A fág fertızıképességének hımérsékletfüggését T-10 táplemezen teszteltük az 

alábbi hımérsékleti értékeken: 5°C, 10°C, 20°C, 25°C, 30°C és 35°C. A baktériumokat 

összekevertük a fágszuszpenzióval, ismerve a milliliterenkénti bakteriális sejt-, illetve 

fágszámot, majd fedıagarhoz keverve az alaplemezre juttattuk. Két nap tenyésztést 

követıen összehasonlítottuk a kialakult tarfoltok számát és morfológiáját a Ps. tolaasii 

2342T baktériumpázsit felületén. 

 

6.9.7. A Bf7-es bakteriofág morfológiai jellemzése 
 A fág morfológiai jellemzıit transzmissziós elektronmikroszkópos technikával 

vizsgáltuk, 1%-os uranil-acetátos negatív festést követıen. A vizsgálandó minták 2*109 

fágrészecskét tartalmaztak, elkészítésük differenciál-centrifugálásos dúsítással történt. 

Ezek a minták lettek rögzítve a szénnel és Formvar (polivinil-formol) rétegekkel burkolt 

réz mikrostélyokra, illetve „grid”-ekre, melyek 300 mesh (vonal/inch) értékkel 

rendelkeztek. A preparátumokat Zeiss CEM 902 magas felbontású transzmissziós 

elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. A készülék beépített energiaszőrıvel rendelkezik, 

ami lehetıvé teszi a rugalmatlanul szóródó elektronok kiszőrését, ezáltal azok nem 

zavarják a képalkotást. 

 

6.9.8. Bf7 bakteriofág bázissorrendjének meghatározása 
Az elıbbi vizsgálatok alapján kiválasztott bakteriofág részletesebb vizsgálatához 

elvégeztük a bázissorrend meghatározását, melyhez elıbb apróbb szakaszok 

meghatározásával kezdtünk neki. 
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Elektrokompetens sejtek készítése: 

E. coli XL-1 Blue törzset LB tápoldatban (TO-7) OD620=0,7-0,8-ig tenyésztettünk. A 

centrifugálással (4°C, 15 perc, 3000 g) kiülepített baktériumsejteket egyre csökkenı 

mennyiségő, jéghideg 10%-os glicerol oldatban mostuk 3-4-szer, a végén pedig 400 µl-

ben vettük fel a sejteket, és 40 µl-ket adagoltunk szét. 

 

Ligálás és transzformáció elektroporálással: 

Reakcióelegy vektor defoszforilálására: 

  10 µl vektor 

  5 µl 10x-es foszfatáz puffer 

  1 µl foszfatáz 

  35 µl bidesztillált víz 

 

Ligálás és elektroporáció 

A ligáláshoz a reakcióelegyet 20 µl végtérfogatban mértük össze és egy 

éjszakán át 16°C-on inkubáltuk. 

Reakcióelegy:  2 µl T4 DNS-ligáz puffer (Fermentas) 

8 µl RsaI-emésztett DNS 

2 µl SmaI-emésztett, defoszforilált pBluescript SK vektor 

1 µl T4 DNS-ligáz (Fermentas) 

6 µl bidesztillált víz 

 

A reakcióelegyet 50 µl-re egészítettük ki desztillált vízzel, majd 

hozzámértünk 5 µl 3 M-os Na-acetátot és 55 µl izoamil-alkoholt. Húsz percig     

-20°C-on tároltuk, majd a kicsapódott DNS-t mostuk, szárítottuk, ezután 5 µl 

bidesztillált vízben felvettük és hozzáadtuk az elektrokompetens sejtekhez. A 

kezelést követıen TO-6 (SOC) tápoldatban 50 percig 37°C-on tartottuk, majd 

IPTG, X-Gal LBamp táplemezekre (T-11) szélesztettük a sejteket. A kék-fehér 

színszelekció alkalmazásával a fehér, azaz inszertet is tartalmazó telepeket 

LBamp (TO-8) tápoldatba oltottuk át és egyenletes rázatás mellet, 37°C-on egy 

éjszakán keresztül növesztettük ıket. 
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Plazmidpreparálás E. coli-ból: 

A fehér telepek növesztését követıen föltárásuk a következı módon történt: 1 

perces centrifugálást követıen (5000 g, 4°C) a mintákat 30 másodpercig 

vortexeltük, majd hozzáadtunk 150 µl SOLI-et (50 mM glükóz, 25 mM Tris-

HCl, pH 8,0; 10 mM EDTA) rövid ideig vortexeltük, majd 5 percig állni 

hagytuk. Ezt követıen hozzáadtunk 200 µl SOLII-t (0,2 N NaOH, 1% SDS) és 

átforgatás után 5 percig jégen tartottuk. Százötven µl SOLIII (60 ml 5M kálium-

acetát, 11,5 ml jégecet, 28,5 ml H2O) hozzáadása után átforgattuk és 10 percig 

jégen tartottuk. Ezt követıen 10 percig centrifugáltuk (12000 g, 4°C). 

A felülúszóból izopropanollal kicsaptuk a plazmid DNS-t, majd 70%-os 

etanollal mostuk, szárítottuk és TE pufferben fölvettük. A valóban inszertet 

tartalmazó plazmidokat szekvenálásra továbbküldtük a Beckman Coulter 

Genomics laboratóriumába. A kapott szekvenciák szolgáltak a teljes genom 

meghatározásának alapjául, melyet a BayGen Intézet munkatársaival végeztünk, 

kapilláris szekvenálással és új generációs szekvenálással (NGS – Next 

Generation Sequencing) (Life Tech's SOLiD V4). Százkét átfedı reakciót 

végeztünk a genom lefedéséhez, átlagosan 860 bp hosszúságú leolvasásokkal. A 

becsült 30-35 kb-nyi fág DNS esetében ez 2,5-2,8-szoros átfedést jelentett, 

melyet az NGS adatai alapján tovább pontosítottunk (az átlagos lefedés egy 

nukleotidra közel 3000 volt). A kontigokat a CLC Genomics Workbench 

program (CLC Bio, Aarhus, Denmark) segítségével szereltük össze és 

elemzéseket végeztünk nyílt leolvasási keretek (ORF, Open Reading Frames) 

meghatározása érdekében. A felhasznált programok a Glimmer 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/MICROBES/glimmer_3.cgi), az NCBI 

ORF finder (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gorf/ ) és a GeneMark 

(Lukashin és Borodovsky 1998, http://exon.biology.gatech.edu/) voltak. Az 

átfordított fehérjeszekvenciák hasonlóságait az NCBI BLASTP (Altschul és 

mtsai, 1997) alkalmazással kerestük. 
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7. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 

7.1. A Pseudomonas nemzetség sokfélesége egy magyarországi laskagomba-
termesztı helyen. Pseudomonas tolaasii jelenlétének igazolása, jelentıségének 
vizsgálata. 

7.1.1. Izolálás, Gram-festés 
 Gould és mtsai (1985) által kidolgozott Pseudomonas-szelektív táptalaj (T-2) 

segítségével bakteriális fertızés tüneteit mutató laskagomba-termıtestekrıl, beoltásra 

váró szalmaalapú komposztból és a zsákok között pangó csurgalékvízbıl izolált 60 

baktériumból egy-sejt tenyészetet állítottunk elı, tisztítási lépéseket alkalmazva (16. 

ábra).  

 

 

 

 

 

16. ábra. Baktérium-izolálás folyamata fertızött laskagomba-termıtestrıl T-2 táptalaj 

(Pseudomonas-szelektív) segítségével, hígításokat végezve, majd a tiszta, egy-sejt 

tenyészetek levétele. 

 

Negyvenkettı izolátum termıtestrıl, 16 csurgalékvízbıl, 2 pedig komposztból 

származtatható. Az izolátumok neve, eredete és mintaszáma összefoglalva a 7. 

táblázatban található. 

 

A Gram-festés eredményét tekintve nem volt különbség a kitenyészett 

baktériumok között, várakozásainknak megfelelıen mindegyik Gram-negatívnak 

bizonyult. A táptalajhoz hozzáadott antibiotikum, a trimetoprim meggátolta a Gram-

pozitív baktériumok növekedését. A további kísérletekben vizsgáltuk a törzsek 

biokémiai és molekuláris biológiai sajátságait. 
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7. táblázat. Az izolátumok származási helye, biokémiai tesztekben adott reakciói és az 

rpoB gén bázissorrendje alapján kapott fajszintő besorolása. 
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Fajszintő besorolás az 
rpoB gén szekvenciája 

alapján 

PS-1 termıtest + - + + - - + + + + - + + + - Ps. fluorescens bv. V 

PS-2 termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-3 termıtest - - + + + + - + + + + + + + - Ps. mucidolens 

PS-4 b  termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-5 b  termıtest + - + + - - + - + + - + + + - Ps. fluorescens bv. V 

PS-6 b  termıtest + + + + + - + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-7 b termıtest + + + - + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-8 b termıtest + + + - + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-9 termıtest - - + + + + + + + + + + + + + Ps. putida 

PS-10 termıtest - - - + + - + + + - + + + + + Ps. entomophila 

PS-11 b termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-12 b termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. I 
PS-13 termıtest - - + + + + + + + + + + + + + Ps. putida 

PS-14 termıtest - - + + + + + + + + + + + + + Ps. putida 

PS-15 termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-16 termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-17 termıtest + - - - + - + + + + + + + + - Ps. fluorescens bv. V 

PS-18 termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-19 termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. I 
*PS-20 csurgalékvíz - - + + + + + + + + + + + + + Ps. putida 

PS-21 csurgalékvíz + + + + + + + + + + + + + + + Ps. brenneri 

PS-22 a csurgalékvíz + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

*PS-23 csurgalékvíz - - + + + + + + + + + + + + + n.a. 
*PS-24 csurgalékvíz - - + + + + + + + + + + + + + n.a. 
*PS-25 csurgalékvíz - - + + + + + + + + + + + + + n.a. 
PS-26 csurgalékvíz + +/- + + + - + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-27 csurgalékvíz + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-28 b csurgalékvíz + + + + + + + + + + - + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-29 csurgalékvíz + +/- + + + - + + + + + + - + - Ps. fluorescens bv. V 

*PS-30 csurgalékvíz - - + + + + + + - + - + - + - n.a. 
PS-31 b csurgalékvíz + ++ + + + + + - - + + + + + + Ps. fluorescens PfO-1 

PS-32 b csurgalékvíz + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-33 csurgalékvíz + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-34 csurgalékvíz + + + + + + + + + + + + + + + Ps. brenneri 

PS-35 csurgalékvíz + - + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

*PS-36 termıtest - - + + + + + + + + + + - + + n.a. 
PS-37 a b termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-38 b termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-39 termıtest + + + - + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-40 termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-41 termıtest + + + - + - + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

*PS-42 b termıtest + + + + + + + + - - + + + + + n.a. 
PS-43 termıtest +/- + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-44 termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. tolaasii 

PS-45 termıtest + - + + + + + + + + + + + + + Ps. tolaasii 

PS-46 termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-47 termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-48 termıtest + - + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-49 b termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-50 b termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-51 termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-52 termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

*PS-53 a termıtest + + - + - - + - - - - + - - + n.a. 
PS-54 termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. synxantha 

PS-55 termıtest + + + + + + - + + + - + + + + Ps. syringae pv. panici 

*PS-56 komposzt - + + + + + + + + + + + + + + Ps. mandelii 

PS-57 b komposzt + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-58 b termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 

PS-59 termıtest + + + + + + + + + + + + + + - Ps. fluorescens bv. V 

*PS-60 termıtest + + + + + + + + + + + + + + + Ps. fluorescens bv. V 
a: nitrát-reduktáz aktivitású izolátum; b: zselatin-hidroláz aktivitást mutató izolátum; *: 

fluoreszcens pigment-termelés hiánya; n.a.: nincs adat; +: képes bontani, illetve 

felhasználni; -: nem képes bontani, illetve felhasználni. 
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7.1.2. Biokémiai vizsgálatok 
 A biokémiai teszteket a tisztított törzsek által termelt fluoreszcens sajátságú 

anyagok kimutatásával kezdtük. A vizsgálatok alapján, melyeket T-3 (King’s B) 

táplemezen végeztünk, csak 10 baktérium nem mutatta fluoreszcens pigment termelését 

UV-lámpa alatt vizsgálva (7. táblázat), tehát 50 izolátum a fluoreszcens csoportba 

tartozik. A T-2 szelektív táptalaj alkalmazása miatt ez a jelenség várható volt, mert 

annak vasban szegény összetétele jobban kedvez a fluoreszcens pigmentet termelı 

Pseudomonas-ok növekedésének (Gould és mtsai, 1985). A vas hiánya ugyanis 

indukálja a sziderofórok termelıdését, melyek tulajdonképpen fluoreszcens 

pigmentként viselkednek, és segítik a vas megkötését, ezáltal elvonják azt a közelben 

lévı, nem termelı baktériumoktól. Így a termelı törzsek helyzeti elınybe kerülhetnek. 

Az UV-lámpa alatt megfigyelhetı, fluoreszcens pigmentet termelı, illetve nem-termelı 

izolátumokat a 17. ábra mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

17. ábra. Pseudomonas izolátumok fluoreszcenciája UV-lámpa alatt. 

 

 További vizsgálataink alapján elmondható, hogy nitrát-reduktázzal a törzseknek 

csak kis százaléka rendelkezett (7. táblázat), mindösszesen háromnál (PS-22, 37 és 53) 

sikerült kimutatni nitrit keletkezését (18. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra. Pseudomonas izolátumokkal végzett nitrát-reduktáz teszt. A piros 

elszínezıdés pozitív reakciót jelez. 
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A PS-22 és PS-37 fluoreszkáló, míg a PS-53 egy nem-fluoreszkáló izolátum. PS-22 és 

PS-37 esetében ezen felül még kimagasló lipáz (7. táblázat), proteáz, celluláz, β-

glükozidáz és kitobiohidroláz termelıdését is kimutattuk (12. táblázat). 

 A zselatint a törzsek 28%-a (PS-4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 28, 31, 32, 37, 38, 42, 49, 

50, 57 és 58) folyósította el félkémcsıben végzett kísérleteinkben. Az egyéb 

makromolekulák bontását végzı enzimek közül a kazeináz és lipáz aktivitásának 

vizsgálatát táplemezen végeztük és a bontási zónák méretével jellemeztük az egyes 

izolátumokat (19. ábra). A törzsek 80%-a mutatott kazeináz, 60%-a pedig lipáz 

aktivitást. Tizenhat törzs (PS-4, 6, 7, 8, 11, 12, 28, 31, 32, 37, 38, 42, 49, 50, 57 és 58) 

esetében figyelhetı meg mindhárom enzim termelıdése, ezek tehát nagy 

valószínőséggel részt vesznek a betegség kialakításában. Tizenegy izolátum (PS-3, 9, 

10, 13, 14, 20, 23, 24, 25, 30 és 36) azonban nem mutatja ezen enzimek aktivitását, 

jelenlétük ezért nem biztos, hogy negatívan hat a laskagomba fejlıdésére. Elıbbiekre a 

késıbbi vizsgálatok nyújtanak magyarázatot, elöljáróban viszont annyi kijelenthetı, 

hogy mindhárom extracelluláris enzim fontos lehet a kórfolyamat kifejlıdésében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ábra. Kazeináz (balra) és lipáz (jobbra) enzimek vizsgálata. Kazeináz esetében 

tejport, a lipáz esetében tributirint adagoltunk a táptalajhoz. 

 

 A hımérséklet növekedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban megállapítható, 

hogy a törzsek nagy része jól szaporodott 4°C-on (mindössze 15 nem növekedett: PS-1, 

5, 9, 10, 20, 23, 24, 25, 30, 33, 36, 42, 44, 45 és 53) míg 42°C-on nıni képes 

izolátumokat már csak elvétve találtunk (PS-1, 5, 9 és 49). A kapott eredmények 

összeegyeztethetık a nemzetségre jellemzı általános növekedési sajátságokkal 

(Palleroni, 1973). 
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 A cukorasszimiláció vizsgálata rendkívül fontos a törzsek összehasonlításában, 

korábban a Pseudomonas nemzetség rendszertanával foglalkozók besorolásra, 

csoportok kialakítására is használták. A kísérletek során 13 különbözı szénforrást (D-

xilóz, L-arabinóz, D-galaktóz, szacharóz, trehalóz, i-eritritol, D-szorbitol, mezo-

inozitol, adonitol, D-alanin, L-triptofán, D-ribóz és L-ramnóz) adtunk a táptalajokhoz 

(7. táblázat). Ebbıl a tesztbıl kiderült, hogy a legtöbb izolátum igen sokféle szénforrás 

felhasználására képes, így további következtetéseket nem vontunk le az eredményekbıl, 

az izolátumok meghatározását inkább a rendelkezésre álló molekuláris módszerekre 

alapoztuk. 

 Ezt követıen a Pseudomonas tolaasii kimutatását kezdtük meg a 

hagyományosnak mondható WLA-teszt és reverz WLA-teszt, majd a késıbbiekben 

specifikus PCR-technika segítségével.  

A WLA-teszt eredményeként megállapítottuk, hogy mindössze két izolátum 

(PS-44 és 45) termelt tolaasin-jellegő anyagot, amely képes volt reakcióba lépni az 

alkalmazott Ps. ’reactans’ LMG 5329 WLIP anyagával. A megfigyelt reakció a 20. 

ábrán látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ábra. WLA-reakció T-3 (King’s B) táplemezen. Középre csíkban a Ps. ’reactans’ 

LMG 5329, két oldalára pedig a vizsgálandó baktériumok kerültek leoltásra. A zöld 

nyilak pozitív reakciót jeleznek. 

 

A reverz WLA-teszt segítségével megvizsgáltuk, hogy mely izolátumok képesek a Ps. 

’reactans’ LMG 5329 által kibocsátott WLIP-jellegő anyag termelésére. Ebben az 

esetben, azaz amikor az LMG 2342T jelő Ps. tolaasii típustörzset oltottuk középre, s 

köré a vizsgálandó izolátumokat, már jóval több, összesen 8 pozitív jelet kaptunk (PS-1, 

4, 5, 27, 28, 46, 47 és 51). Mintáinkban tehát jelentısen nagyobb mennyiségben 
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fordulnak elı az inkább WLIP-jellegő lipopeptid-természető anyagot termelı 

baktériumok. 

A tolaasin-, WLIP-, illetve egyéb lipopeptid-jellegő anyagok termelésére való 

képesség vizsgálata céljából vékonyréteg-kromatográfia (VRK) segítségével 

elválasztottuk az induktív körülmények közötti tenyésztésbıl nyert fermentleveket. A 

brómtimolkékes elıhívást követı melegítés segítségével megállapítottuk, hogy 12 

törzsünknél volt tapasztalható számottevı mértékben lipofil tulajdonságú anyag 

termelıdése (21. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ábra. Vékonyréteg-kromatográfiás kép, brómtimolkékes festést és melegítést 

követıen. A nem színezıdı foltok jelzik a lipofil sajátságú anyagokat. A számok a 

törzsszámokat jelzik. T: Ps. tolaasii; R: Ps. ’reactans’ LMG 5329. Látható, hogy csak a 

PS-44 és 45 termel a Ps. tolaasii anyagával megegyezı Rf értékő lipofil molekulát. 

 

A 12 termelı közül kettı – amely mellesleg pozitív WLA-reakciót mutatott a Ps. 

tolaasii 2432T típustörzzsel – megegyezı Rf-értékő terméket produkált (8. táblázat), 

tehát nagy valószínőséggel megállapíthatjuk, hogy ez az anyag a tolaasin toxin, ez még 

további kísérletben is igazolásra kerül. Nyolc izolátum rendelkezik WLIP-nek 

megfeleltethetı Rf-értékkel (PS-1, 4, 5, 27, 28, 46, 47 és 51), amit az is alátámaszt, 

hogy ezek mindegyike pozitív reverz WLA-reakciót is mutatott (8. táblázat). A PS-32 

és 34 izolátumok egyik típushoz sem hasonlítható lipofil anyagot termeltek, melyek 

inkább a WLIP-hez álltak közelebb, ám nem adtak pozitív reverz WLA-reakciókat. 
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8. táblázat. Vékonyréteg-kromatográfiás eljárás alapján lipofil anyagot termelı 

izolátumok. 

Termelık 

Komponens 
által megtett 

táv, felsı front 
(cm) 

Oldószerfront 
(cm) 

Rf-érték 
WLA-
reakció 

reverz 
WLA-
reakció 

PS-1 5 8,5 1,70  -   +  
PS-4 5 8,5 1,70  -   +  
PS-5 5 8,5 1,70  -   +  

PS-27 4,9 8,3 1,69  -   +  
PS-28 4,9 8,3 1,69  -   +  
PS-32 5 8 1,60  -   -  
PS-34 4,9 8 1,63  -   -  
PS-44 5,3 7,9 1,49  +   -  
PS-45 5,3 7,9 1,49  +   -  
PS-46 4,8 8 1,67  -   +  
PS-47 4,6 8 1,74  -   +  
PS-51 4,6 8 1,74  -   +  

LMG 2342T 5,2 7,7 1,48  +   -  
LMG 5329 4,5 7,7 1,71  -   +  

A különbözı színek, különbözı lipopeptid-jellegő anyagot jeleznek. 

7.1.3. Molekuláris biológiai vizsgálatok 
 A molekuláris eszközök közül elkezdtük a specifikus PCR-vizsgálatokat, melyek 

alátámasztották a fenti eredményeket, s mindössze két esetben mutatták ki a tolaasin 

toxin génjének jelenlétét. Így már nagy biztonsággal elmondhatjuk, hogy csak a PS-44 

és PS-45 izolátum képes a tolaasin toxin termelésére, ami arra utal, hogy a vizsgált 

magyarországi laskagomba-termesztı üzemben valószínőleg nem a Ps. tolaasii a 

bakteriális fertızések fı okozója és a tünetek kiváltója. A Ps. tolaasii izolátumok 

csekély száma miatt a jelen lévı Pseudomonas-ok sokféleségét molekuláris 

módszerekkel kezdtük el vizsgálni annak érdekében, hogy megállapítsuk, milyen fajok 

vannak jelen, melyek ártalmasak, illetve ártalmatlanok a laskagombára a termesztésben. 

 

7.1.3.1. BOX, ERIC, REP ujjlenyomat-vizsgálatok 
 Az ismétlıdı szekvenciákon alapuló módszerek kifejezetten nagy 

változatosságra mutattak rá, így azt nem is tudtuk fajcsoportok elkülönítésére 

alkalmazni, viszont fıként a BOX-PCR-el kapott eredményekre támaszkodva 

elmondhatjuk, hogy az izolálási folyamat során csak csekély számban történt ugyanazon 

törzs többszöri izolálása, ugyanis csak néhány esetben kaptunk azonos „ujjlenyomatot”, 

azok is legtöbbször nem ugyanarról a helyrıl származtak. 
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22. ábra. BOX-PCR eredménye, PS-39-tıl PS-57-ig. M: 100 bp ladder marker 

(Fermentas). A képen feltőnik néhány megegyezı mintázatot adó törzs, köztük a PS-44 

és 45, melyekrıl beigazolódott, hogy mindkettı Ps. tolaasii. 

 

Sok esetben az azonos ujjlenyomat ellenére is eltérı tulajdonságok jelentkeztek az 

izolátumok között. Az egyik legszembetőnıbb különbséget a PS-50 és PS-51 esetében 

tapasztaltuk (22. ábra): míg az elıbbi nem képes lipopeptid termelésére, addig az 

utóbbi igen. Azt azonban kijelenthetjük, hogy ha az itt kapott eredményeinket 

összevetjük az rpoB gén legváltozatosabb részének meghatározásával, akkor nem 

kapunk ellentmondást. Tehát az ebben a kísérletben azonos mintázatot adó izolátumok a 

késıbbiek során ugyanazon faj képviselıinek mutatkoztak. Az azonban gyakran 

elıfordult a Ps. fluorescens bv. V esetében, hogy még fajon belül is különbözı 

mintázatokat kaptunk. Ebbıl is látszik, hogy a nemzetség rendszertana még zavaros és a 

BOX-PCR esetünkben nem alkalmas a pontos fajmeghatározásra. 

 

7.1.3.2. ARDRA (Amplified 16S Ribosomal DNA Restriction Analysis) 
 Vizsgálataink alapján kijelenthetı, hogy a BOX-PCR-hez hasonlóan az ARDRA 

módszer sem alkalmas fajszintő meghatározásra a Pseudomonas-ok esetében, 

ellentétben a Bacillus nemzetséggel, ahol ezt a módszert elıszeretettel és eredményesen 

alkalmazzák. A módszer segítségével azonban legalább azt megállapítottuk, hogy mely 

enzimek használatával kapunk változatosabb, illetve kevésbé eltérı mintázatokat. A 

CfoI enzim meglehetısen hasonló mintázatot adott eltérı fajok esetében is, míg az RsaI 

alkalmas lehet esetünkben majd a késıbb kiválasztott biokontroll ágens és a patogén 

M  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49   50   51  52  53  54 55  56   57 
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Pseudomonas törzsek között lejátszódó kompetíciós folyamatok leírásakor, emellett 

pedig a biokontroll ágensként alkalmazott Bacillus-ok jellemzésénél is használhatjuk. 

 

7.1.3.3. Az rpoB gén hipervariábilis szakaszának bázissorrend-meghatározása 
 Mivel az elıbb említett módszerek alkalmatlanok voltak a fajszintő 

meghatározáshoz, szakirodalmi- és szekvencia-adatok alapján primereket terveztünk az 

rpoB gén hipervariábilis szakaszára (Adékambi és mtsai, 2009; Mollet és mtsai, 1997), 

melynek bázissorrendjét meghatároztuk és összevetettük az NCBI adatbázisában 

szereplı adatokkal (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST; Altschul és mtsai, 1990). 

Annak ellenére az rpoB gént elemeztük, hogy a 16S rDNS-t érintı vizsgálatoknak jóval 

kiterjedtebb adatbázisa van. Esetünkben ugyanis az eltérések ezen a szakaszon belül 

jóval nagyobbak, emiatt törzsfa elkészítésére is alkalmasabb ez a szakasz (Mollett és 

mtsai, 1997).  

 A homológia-kereséseket követıen a Clustal W (Thompson és mtsai, 1997) 

algoritmus, valamint a TreeView program segítségével elemeztük a bázissorrend-

adatokat és a szomszéd összevonó módszer (Saitou és Nei 1987) alkalmazásával 

törzsfát készítettünk a filogenetikai kapcsolatok megállapítása céljából. Sikerült 

kimutatnunk nagy mennyiségben a Ps. fluorescens bv. V (37 izolátum) jelenlétét, 

valamint kis számban egyéb Pseudomonas-okat: Ps. putida (4) Ps. fluorescens bv. I (2), 

Ps. brenneri (2), Ps. mucidolens (1), Ps. entomophila (1), Ps. synxantha (1), Ps. 

syringae (1), Ps. mandelii (1). A korábban lefolytatott kísérletek eredményeit 

alátámasztva a két Ps. tolaasii (PS-44 és PS-45) azonosítása is bizonyítottá vált. A 

törzsfán ez a csoport a Ps. fluorescens bv. V-nek bizonyult baktériumok közé ékelıdik 

be, meglehetısen közeli kapcsolatban van továbbá a WLIP-t termelı fajokkal (23. 

ábra). A törzsfát a késıbbi nekrózis és antagonizmus tesztek eredményeivel összevetve 

kijelenthetjük, hogy a Ps. fluorescens biovar V fajban elıfordulhatnak a laskagombára 

káros baktériumtörzsek is. 
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23. ábra. Az rpoB gén parciális szekvenciái alapján, a szomszéd összevonó módszer 

segítségével készített törzsfa az általunk izolált, valamint az NCBI adatbázisából 

származó törzsekkel. Az elágazások alatt feltüntetett számok bootstrap-értékek. 

 

 A szekvenálás során kapott eredmények elemzésekor 7 általunk izolált 

baktérium (PS-23, 24, 25, 30, 36, 42 és 53) nem adott jelet a specifikus primerekkel. 

Ezeket az Eub8F és 1060R (3. táblázat) univerzális primerek alkalmazásával vizsgáltuk 

tovább. Bár ezek az izolátumok szelektív táptalajon is képesek voltak növekedni, 

késıbb azonban mégsem bizonyultak Pseudomonas-nak (9. táblázat). 
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9. táblázat. A nem Pseudomonas-nak bizonyult izolátumok taxonómiai besorolása 

parciális 16S rDNS bázissorrendjük alapján. 

Izolátum 16S rDNS parciális szekvencia alapján 

PS-23 Rhizobium sp. 

PS-24 Rhizobium sp. 

PS-25 Rhizobium sp. 

PS-30 Ochrobactrum sp. 

PS-36 Ochrobactrum sp. 

PS-42 Stenotrophomonas sp. 

PS-53 Stenotrophomonas sp. 

 

A két azonosított Ochrobactrum izolátum meglehetısen gyenge növekedést mutatott 

Pseudomonas-szelektív T-2 táptalajon és telepmorfológiájukban is jelentısen eltértek a 

Pseudomonas-októl. A Rhizobium-ok és a Stenotrophomonas-ok azonban igen hasonló 

tulajdonságokkal rendelkeztek, jól növekedtek, bizonyítva a Pseudomonas-okkal 

mutatott közeli rokonságukat. Elıbbiek ismerten közeli rokon nemzetség képviselıi, 

míg utóbbiak kevésbé ismertek, de nagyon sokáig a Pseudomonas nemzetségen belül 

helyezkedtek el, és bár eleinte a Xanthomonas-ok közé próbálták átsorolni ıket, sok 

eltérı tulajdonságuk miatt késıbb létrehoztak számukra egy új csoportot (Palleroni és 

Bradbury 1993). 

 

A Ps. tolaasii-k esetében megfigyelhetı, hogy azok jól elkülöníthetıek a Ps. 

fluorescens bv. V-ön belül. A Ps. fluorescens vonulat is jól elhatárolódik az egyéb 

Pseudomonas-októl. A lipopeptid-termelık, illetve a nem termelık csoportjai ezen a 

törzsfán (23. ábra) kevésbé különülnek el. 

 

A jobb átláthatóság érdekében a kettı ismeretlen lipopeptidet, a WLIP-t és a tolaasin 

toxin-t termelı fajokat kiemelve egy újabb törzsfát készítettünk, melyen jól 

elkülönülnek a tolaasin toxin-t termelı mikrobák (24. ábra). 
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24. ábra. A lipofil tulajdonságú anyagokat termelı izolátumok egymáshoz viszonyított 

kapcsolatai parciális rpoB gén szekvenciák alapján a szomszéd összevonó módszerrel 

készített törzsfán. Az eltérı keretszínek az eltérı Rf-értékő lipofil anyagok termelıdését 

jelzik.  

 

 A termıtestrıl származó baktériumok esetében a parciális rpoB génszekvenciák 

ismeretében vizsgáltuk ugyanazon mintából izolált törzsek változatosságát is. A Ps. 

fluorescens bv. V szinte minden termıtestrıl izolálható volt, a két Ps. tolaasii pedig 

egyazon helyrıl származott, így nem kizárt annak a lehetısége, hogy ugyanaz a 

baktériumtörzs került kétszer izolálásra (10. táblázat). Mivel a beteg termıtestek között 

nem volt kimutatható jelentıs eltérés, az egyes kórképek nem voltak összeköthetıek 

bizonyos baktériumok jelenlétével. Az viszont egyértelmően látszik, hogy legnagyobb 

gyakorisággal a Ps. fluorescens bv. V volt izolálható a beteg termıtestekrıl. 
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10. táblázat. A legnagyobb gyakorisággal izolált Pseudomonas törzsek termıtestek 

szerinti megoszlása. 

Termıtest 
azonosító 

PS azonosító 
szám 

1. 2. 3. 

A 12, 18 Ps. fluorescens bv. I Ps. fluorescens bv. V (-) 

B 56, 57 Ps. mandelii Ps. fluorescens bv. V (-) 

C 2, 17 Ps. fluorescens bv. V Ps. fluorescens bv. V (-) 

E 3, 19 Ps. mucidolens Ps. fluorescens bv. I (-) 

F 7, 16 Ps. fluorescens bv. V Ps. fluorescens bv. V (-) 

G 15 Ps. fluorescens bv. V (-) (-) 

H 8 Ps. fluorescens bv. V (-) (-) 

I 6, 11 Ps. fluorescens bv. V Ps. fluorescens bv. V (-) 

J 4 Ps. fluorescens bv. V (-) (-) 

K 9 Ps. putida (-) (-) 

L 5 Ps. fluorescens bv. V (-) (-) 

M 1, 10, 14 Ps. fluorescens bv. V Ps. entomophila Ps. putida 

N 13 Ps. putida (-) (-) 

O 43 Ps. fluorescens bv. V (-) (-) 

P 39, 40, 41 Ps. fluorescens bv. V Ps. fluorescens bv. V Ps. fluorescens bv. V 

Q 49, 54 Ps. fluorescens bv. V Ps. synxantha (-) 

R 50, 51, 58 Ps. fluorescens bv. V Ps. fluorescens bv. V Ps. fluorescens bv. V 

S 46, 47, 52 Ps. fluorescens bv. V Ps. fluorescens bv. V Ps. fluorescens bv. V 

T 37 Ps. fluorescens bv. V (-) (-) 

U 38, 48 Ps. fluorescens bv. V Ps. fluorescens bv. V (-) 

V 44, 45, 55 Ps. tolaasii Ps. tolaasii Ps. syringae pv. panici 

W 59, 60 Ps. fluorescens bv. V Ps. fluorescens bv. V (-) 

(-): nem történt további izolátum levétele. 

 

 Összefoglalva az elıbbieket, az ismétlıdı szekvenciák vizsgálati lehetıségei 

közül a BOX-PCR technika alkalmazásával bizonyítottuk, hogy az izolált baktériumok 

között meglepıen nagy a változatosság. Csak néhány esetben tapasztaltuk azonos 

mintázatok megjelenését, ezen esetekben is az izolátumok nagyrészt eltérı forrásból 

származtak. A tolaasin toxin kimutatására kifejlesztett specifikus biokémiai és 

molekuláris biológiai módszerek segítségével mindösszesen két Ps. tolaasii izolátumot 

találtunk, azok is ugyanarról a termıtestrıl származtak. Az rpoB szekvenciák 

ismeretében kijelenthetjük, hogy a vizsgált magyarországi laskagomba-termesztı 

helyen a barna foltos és sárgulásos elváltozásokat nem a Ps. tolaasii okozza elsısorban, 

hanem egyéb fluoreszkáló, Ps. fluorescens biovar V izolátumok. Elképzelhetı, hogy a 
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Ps. tolaasii a kórfolyamat elıidézésében kulcsszerepet játszik, ám a betegség késıbbi 

lefolyása során helyét valószínőleg átveszik az utóbb említett csoport képviselıi. 

 

7.2. Az izolált fajok laskagombát gátló- és nekrózist kiváltó tulajdonságainak 
vizsgálata. 
 A direkt konfrontációs- és nekrózis-tesztek eredményeit a 11. táblázat foglalja 

össze, melyben az is látható, hogy a lipopeptid-jellegő anyag termelıdése nem okolható 

egyértelmően a laskagomba károsításáért. Bizonyos nem-termelık esetében mutatott 

erıs gátlások hatásmechanizmusa valószínőleg enzimtermelésükhöz köthetı. 

 

11. táblázat. A nekrózis- és antagonizmus-tesztek eredményei. 

Izolátum nekrózis antagonizmus Izolátum nekrózis antagonizmus 
PS-1* 0 2 PS-31 0 0 
PS-2 1 1 PS-32* 1 2 
PS-3 1 1 PS-33 0 1 
PS-4* 1 0 PS-34* 0 0 
PS-5* 4 2 PS-35 0 2 
PS-6 2 1 PS-36 0 0 
PS-7 4 2 PS-37 2 1 
PS-8 4 1 PS-38 4 2 
PS-9 1 0 PS-39 3 0 
PS-10 1 0 PS-40 4 1 
PS-11 3 2 PS-41 1 0 
PS-12 3 1 PS-42 0 0 
PS-13 1 1 PS-43 2 2 
PS-14 1 0 PS-44* 5 3 
PS-15 1 2 PS-45* 5 3 
PS-16 2 2 PS-46* 0 2 
PS-17 2 1 PS-47* 0 0 
PS-18 4 1 PS-48 1 1 
PS-19 3 1 PS-49 5 1 
PS-20 0 2 PS-50 5 2 
PS-21 1 1 PS-51* 4 2 
PS-22 1 1 PS-52 2 0 
PS-23 1 0 PS-53 1 0 
PS-24 1 0 PS-54 0 1 
PS-25 0 0 PS-55 3 1 
PS-26 0 1 PS-56 1 0 
PS-27* 0 2 PS-57 2 1 
PS-28* 0 2 PS-58 3 0 
PS-29 1 0 PS-59 2 1 
PS-30 1 0 PS-60 1 2 

*: lipopeptid-jellegő anyagot termelı izolátumok.  
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A fı különbség a két teszt között az, hogy az antagonizmus-teszt esetében egymás 

mellett növekednek a baktériumok és a gomba, s az esetleges növekedésgátló anyagok 

termelıdését figyelhetjük meg. A nekrózis-teszt esetében sérülést követıen – melyet mi 

idézünk elı pipettaheggyel történı karcolással – a baktériumok közvetlen érintkeznek a 

gombával, így ezzel a módszerrel a barnulást kiváltó anyagok jelenlétét igazolhatjuk. 

Ezen adatok nemcsak a törzsek jellemzésénél fontosak számunkra, hanem a biokontroll 

ágensek kiválasztásánál is, figyelmet kell ugyanis fordítanunk arra, hogy mindkét 

tesztben gyenge reakciót kiváltó baktériumokat válasszunk. Az itt kapott eredményeket 

a késıbbi vizsgálatok során összevetettük az enzimtermelési adatokkal is. 

 

7.2.1. Direkt konfrontációs-tesztek 
 A vizsgálat eredményei alapján elmondhatjuk, hogy a legnagyobb micélium-

növekedést gátló hatást az általunk izolált PS-44 és 45 váltották ki, melyekrıl az 

elıbbiekben bebizonyosodott, hogy a Ps. tolaasii faj képviselıi. Egyes általunk 

kitenyésztett Ps. fluorescens bv. V izolátumnál szintén jelentıs gátló hatást 

tapasztaltunk, mely megerısíti azon feltételezésünket, hogy nemcsak a tolaasin toxin 

termelıdése károsíthatja a laskagombát, hanem a termelt enzimek, illetve egyéb 

lipopeptidek is. A közvetlen konfrontációs-tesztekben a nem-Pseudomonas izolátumok 

nem mutattak jelentısebb gátló hatást. A lipopeptid-termelık közül a PS-4, 34 és 47 

törzsek nem voltak ártalmasak ebben a vizsgálatban. 

 

7.2.2. Nekrózis-teszt 
 Mivel az alkalmazott laskagomba-termesztési körülmények között nem zárható 

ki a mechanikai sérülés lehetısége, szükségünk volt egy tesztre, mely ilyen 

stresszkörülményeket utánozva alkalmas az izolátumok vizsgálatára. A teszt 

hitelesítésekor a laskagomba termıtestjén is azonos jelenséget tapasztaltunk, mint 

magán a sértett micéliumon. Biokontroll ágensként alkalmazható törzsek esetében 

mindkét tesztben alacsony értéket kell megfigyelnünk. Ezen, általunk kidolgozott teszt 

eredményei csak néhány törzs esetében tértek el a direkt konfrontációs-tesztben kapott 

eredményektıl. 

 A közvetlen antagonizmus- és nekrózis-tesztek eredményei alapján, valamint az 

rpoB gén legvariábilisabb szekvenciáinak ismeretében megállapíthatjuk, hogy a vizsgált 

magyarországi termesztıhelyen elıforduló Ps. fluorescens bv. V izolátumok között 
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meglehetısen ártalmas változatok vannak, bár a legnagyobb gátlást és barnulást 

kétségtelenül a tolaasin toxint termelı izolátumok mutatták (25. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

25. ábra. Nekrózis-teszt eredménye. Intenzív barnulás látható a Ps. tolaasii izolátumok 

(PS-44 és 45) esetében, míg egy Ps. fluorescens bv. V izolátum (PS-46) esetében nem 

látható semmiféle elváltozás. 

 

7.2.3. A detektált enzimaktivitások és a patogenitás kapcsolata 
 Azon 16 baktérium közül, melyek mindhárom vizsgált táplemezen 

enzimaktivitással rendelkeztek, mindössze 4 (PS-4, 31, 42 és 58) volt olyan, mely nem 

mutatott patogenitási reakciót a laskagombával sem a nekrózis-, sem az antagonizmus-

tesztekben. Tizennégy izolátum esetében viszont igazolódott, hogy ezen enzimek 

gátolhatják a micélium fejlıdését és az egészséges termıtestképzést. A 11 nem termelı 

izolátum pedig kevésbé volt ártalmas, a legtöbb 0-s, vagy gyenge reakciót mutatott. 

 

7.2.3.1. Enzimaktivitások vizsgálata 
A relatív enzimaktivitásokat sejtmentes induktív körülmények között elıállított 

fermentlevekbıl mértük, az összesített eredményeket a 12. táblázatban foglaltuk össze. 

Az értékeket a lipáz enzim esetében a gátlási zóna átmérıjének 10-szeresével, míg a 

többi enzim esetében a 405 nm-es hullámhosszon mért OD 100-szorosával adtuk meg. 
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12. táblázat. Pseudomonas izolátumok relatív enzimaktivitásai.  

PS-szám 
Tripszin-

típusú 
proteáz 

Cellobiohidroláz NAGáz 
β-

glükozidáz 
Kitobiozidáz 

Palmitoil-
észteráz 

Kimotripszin-
típusú proteáz 

Lipáz 

PS-1t 15 7,9 7,9 7,7 7,4 323,5 6,4 0 
PS-2 44,2 36,8 37,3 37,1 36,3 46,8 35,1 150 
PS-3 30,2 16,6 16,9 18,7 15,9 32,1 15,8 0 
PS-4t 57,6 32,4 33,2 32,9 31,2 93,8 33,7 210 
PS-5t 14,9 3,1 3,5 3,3 3,3 290,3 3,1 0 
PS-6 50,2 26 26,3 25,9 26,6 30,4 25,9 230 
PS-7 34,4 31,1 31,6 32 31 36,7 30,5 240 
PS-8 31,8 25,5 25,9 25,4 25 28,5 25 200 
PS-9 4 4 4,4 3,9 3,9 9,1 3,9 0 

PS-10 17,2 18,2 18 18,1 17,1 19,3 18,3 0 
PS-11 60,1 34,2 33,9 34,3 32,5 99,3 32,7 320 
PS-12 37,7 17,8 24,1 17,8 28,2 33,7 16,8 190 
PS-13 13,7 10,6 10,8 11 10,5 10,6 11,2 0 
PS-14 7,3 7,3 8,5 7,5 7,3 11,2 6,9 50 
PS-15* 32,2 27,5 27,3 27,7 26,6 24,2 27,1 120 
PS-16 29 26,7 26,6 26,7 26,2 28 26,2 100 
PS-17 30,8 25,5 26,3 25,7 25,3 27,8 22,2 0 
PS-18 32,1 23 23,1 23,3 22,6 22,3 22,9 80 
PS-19 41,4 21,4 28,3 21,9 33 31,7 21 250 
PS-20* 40,7 8,6 144,3 26,4 5,7 6,3 2,3 0 
PS-21 31,2 20,2 27,9 21,4 20,8 60,3 19,4 210 
PS-22 70,8 45,5 46,7 46,6 46,1 49,3 44,9 240 
PS-23 31,8 6,7 120,5 25 3,2 2 0,5 0 

PS-24 33,7 7,8 140,7 27,7 3,6 0 0 0 
PS-25 30,3 6 118,4 23,9 2,9 0 0 0 
PS-26 30,3 24,5 24,5 26,7 24,1 25,4 24,5 10 

PS-27t* 59,2 32,5 32,8 33,1 32,3 169,9 32,2 240 
PS-28t* 52,8 27,6 27,3 28 27,3 184,9 27,2 240 
PS-29 35,5 30,8 30,1 30 30,6 25,3 30,7 10 
PS-30 1,1 0 0,1 0 0 0 0 0 
PS-31 47,8 11,8 20,4 12,8 11,8 4,3 9,6 320 

PS-32t* 18,4 13,3 14,6 13,5 43,6 23,5 13,2 210 
PS-33 37,4 18,6 52,4 24,2 20,4 43,6 16,5 210 
PS-34t 31,9 25,1 25,1 26,3 25,1 29 25,5 200 
PS-35 19,4 9,2 9,1 8,9 9 8,7 8,7 0 
PS-36 5,3 1,2 3,9 1,2 1,3 0 1 0 
PS-37 80,4 49,3 47,9 49,5 47,8 46,3 47,2 220 
PS-38 17,5 12,1 12,2 12,1 12,1 6,6 12,1 180 
PS-39 13,9 6,3 16,1 6 7,2 4,7 6,1 110 
PS-40 22,6 14,8 20,2 14,9 27,4 14,8 14,6 110 
PS-41 8,6 4,1 9,4 4 4,2 1,4 3,9 210 
PS-42 15,7 65 7 46,9 8,5 2 233,5 0 
PS-43 17,6 11,2 17,7 10,6 39,8 10 10,7 210 
PS-44t 67,6 35,1 34,1 33,4 32,4 143,1 33,1 70 
PS-45t 34,4 15,9 16,6 15,2 15 223,4 14,6 250 
PS-46t* 32 20 31,9 21,5 20,3 50,6 22,6 210 
PS-47t 53,8 26,1 25,7 26 26,5 22,6 26,3 200 
PS-48 11,8 8,5 10,9 8,1 40,4 1,2 8,2 120 
PS-49 25,6 19,7 18,6 19,8 19,3 8 19,3 140 
PS-50 49,9 27,2 26,3 27,4 27,4 18,4 26,4 310 
PS-51t 52,8 30,8 29,8 27,6 30,2 23,3 30 190 
PS-52 10,5 7,5 13,5 7,4 31,6 2,4 6,9 100 
PS-53 13 1,8 1,9 2,1 4,3 40,6 230,7 0 
PS-54 43,6 37,5 37,4 36,9 43,5 39,8 37,7 100 
PS-55 16,3 4,3 4,3 16,9 4,3 9,1 4,4 40 
PS-56 9,5 3,7 3,5 3,3 3,8 7,3 3,5 40 
PS-57 26,1 22,6 22,6 22,1 22,5 22,6 22 150 
PS-58 21,5 13,9 14,2 13,7 14,2 12 14,2 130 
PS-59 9,6 9,6 11,9 9,5 30 10,3 9,3 100 
PS-60* 3,2 2 11 1,8 2 4,7 1,8 150 

: erıs nekrotikus és antagonista tulajdonságok, mégsem minden esetben mutatható ki összefüggés 

az enzimtermeléssel; : erıs nekrotikus képességek, antagonista tulajdonságaik mégis 

alacsonyabbak; : magas lipáz és tripszin-típusú proteáz aktivitás ellenére sem magasak 

laskagomba-károsító sajátságaik, legfeljebb a micéliumnövekedést gátolják; *: 2-es erısségő antagonista 

sajátság; t: lipopeptid-termelı képesség. 
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A könnyebb átláthatóság érdekében egyszerő regressziós analízist készítettünk a 

detektált, valamint a mért enzimaktivitások és a nekrózis-teszt eredményei alapján. 

 

13. táblázat. Egyszerő regressziós analízis eredményei. 

Enzim 
Korrelációs koefficiens 

(r) 
Metszéspont Standard hiba 

Palmitoil-észteráz 0,1327 2,0573 0,2741 
Lipáz 0,2811* 1,5307 0,4357 
NAG-áz 0,1702 1,7255 0,469 
Kitobiozidáz 0,1445 1,8186 0,449 
Tripszin-típusú proteáz 0,314* 1,4613 0,4037 
Kimotripszin-típusú proteáz 0,1296 1,9512 0,4446 
β-glükozidáz 0,1342 1,862 0,4328 

*: a lipáz és a tripszin-típusú proteáz esetében kapott erıs regressziós értékek. 

 

 Az analízis eredményei alapján megállapítottuk, hogy a termelt enzimek közül a 

lipáznak és tripszin-típusú proteáznak igen jelentıs szerepe van a nekrotikus tünetek 

kiváltásában. Ezen enzimek közül a proteázok magas szintjét már bizonyították a Ps. 

tolaasii fermentlevében (Baral és mtsai, 1995). McKellar és Cholette (1984) ugyanezt 

mutatta ki egyéb fluoreszcens Pseudomonas-oknál. A fenti enzimek aktivitását és a 

nekrózis mértékét összevetve megállapíthatjuk, hogy egyes törzsek esetében nem 

igazolt az összefüggés (12. táblázatban halványkékkel jelölt), s három esetben (PS-4, 

34 és 47) még bizonyított lipopeptid-termelés ellenére is alacsony a nekrotikus és 

antagonista képesség. Lipázok termelése esetében is végeztek vizsgálatokat (Baral és 

Fox, 1997; Rajmohan és mtsai, 2002), de ezen enzimek kórokozásban feltételezett 

szerepe erısen spekulatív. Hiába adnak ugyanis egyes lipáztermelı törzsek viszonylag 

magas gombakárosító értékeket, a nekrózisban egyéb tényezıknek is szerepe van. A 

mai napig a Ps. tolaasii a legismertebb a barna fekélyes elváltozás fı okozójaként. 

Egyre inkább elıtérbe kerülnek azonban egyéb fluoreszcens Pseudomonas-ok, pl. a Ps. 

agarici, Ps. gingeri, Ps. costantinii is (Young 1970; Wong és mtsai, 1982; Cutri és 

mtsai, 1984; Bessette és mtsai, 1985; Geels és mtsai, 1994; Thorn és Tsuneda 1996; 

Godfrey és mtsai, 2001a; 2001b; Munsch és mtsai, 2002). A Lentinula edodes és P. 

pulmonarius esetében is leírták a fluoreszcens fajok kártékony hatásait (Thorn és 

Tsuneda 1996), Wells és mtsai (1996) pedig megállapították, hogy egyes, a Ps. 

fluorescens V-ös biovarietas-ba tartozó törzsek felelısek a betakarítás utáni, tárolás 

közben jelentkezı barnulásért. Ezek a szakirodalmi adatok alátámasztják azon 
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megfigyelésünket, hogy nem csak a Ps. tolaasii tehetı felelıssé a bakteriális foltosodás 

és sárgulás kiváltásáért, hanem a Ps. fluorescens bv. V is, melyet jóval nagyobb 

gyakorisággal tudtunk izolálni a beteg termıtestekrıl. Azt sem állíthatjuk azonban, 

hogy ez a faj lenne felelıs a kórfolyamatok kiváltásáért, ugyanis egyes képviselıi több 

esetben ártalmatlannak bizonyultak mind a nekrózis-, mind az antagonizmus-

tesztekben. Ezen törzsek valószínőleg másodlagos kolonizálóként növekednek a már 

megfertızött, károsodott gombatermıtesten, esetleg kórokozó képességük egy 

fenotipikus kapcsolást követıen is aktiválódhat (Sinha és mtsai, 2000). További érdekes 

információ számunkra, hogy a gombasejtfalat bontó enzimek és a gombagátló hatás 

összehasonlításában nem kaptunk erıs korrelációs értékeket a regressziós analízis során. 

 

7.3. Biokontroll mikroorganizmus-csoportok szelektálása 
 A réztőrı képesség vizsgálata alapján elmondható, hogy a baktériumok rézzel 

történı kiszorítása nem alkalmazható módszer a védekezéshez. Egyes törzsek (PS-12, 

19, 28, 40, 43, 49, 52, 53 és 59) még 1 mM réz-ion koncentráció mellett is növekedtek, 

mely már jóval az alkalmazhatósági határ fölött van, ezen az értéken ugyanis már a 

laskagomba növekedése is gátolt. Bár a réz a biogazdálkodásban is használható szer, a 

gombák esetében felmerül a nehézfém-akkumuláció lehetısége, ezért valószínőleg 

amúgy sem lenne alkalmazható.  

 Mivel a kémiai peszticidek mindegyike tiltott a termesztésben, így más 

színtereken kell keresnünk a védekezési lehetıséget. Biológiai védekezés céljára a 

szakirodalmi adatok alapján a Pseudomonas és Bacillus nemzetséget választottuk ki. E 

két nemzetség több tagját sikerrel alkalmazták biokontroll törzsként, fıként a 

növénytermesztésben. Baktériumokkal kombinációban alkalmazva vizsgáltuk a 

bakteriofágokban rejlı lehetıségeket is, s végeredményként ez a három csoport lett 

kiválasztva a késıbbi vizsgálatokhoz. 

 

7.3.1. Fluoreszkáló Pseudomonas törzsek tesztelése a laskagomba-kártevı törzsek 
ellen 
 Mivel a biológiai védekezéshez legcélszerőbb azon mikrobák felhasználása, 

melyek egyébként is megtalálhatók a kezelési területen, ennek okán a korábban általunk 

izolált törzseket használtuk a kísérletek kivitelezéséhez. A törzsek kiválasztásánál 

figyelembe vettük a szakirodalmi adatokat és a korábban elvégzett tesztek eredményeit, 
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különös figyelmet fordítva a nekrózis- és antagonizmus-vizsgálatokra. Legfontosabb 

elvárásaink a biokontroll törzsekkel szemben, hogy fluoreszkálóak legyenek – mely 

együtt jár sziderofórok termelésével, ezáltal jó vaskelátoló képességgel, ez segíti ıket a 

kompetícióban –; a micéliumnövekedés-gátlás és nekrózis-tesztekben 0, illetve 1 

értéknél többet ne mutassanak, valamint jó növekedési képességekkel rendelkezzenek. 

A fent említett kívánalmaknak 13 törzs felelt meg: PS-2, 3, 4, 9, 10, 13, 15, 29, 34, 41, 

47, 48 és 54. Ezek közül szelektáltuk a Ps. tolaasii-val szemben legjobb antagonista 

képességgel rendelkezıket. 

 Két Pseudomonas között az antagonizmus jelensége nehezen figyelhetı meg, 

ezért egy új módszert dolgoztunk ki az események nyomon követésének érdekében, és 

erre alapozva választottuk ki az alkalmazható törzseket. Az rpoB-RFLP alapján csak 

azokat választottuk ki, amelyek esetében teljesen eltőnik a Ps. tolaasii-ra jellemzı 

ujjlenyomat (26. ábra). 

 

 

 

 

 

 

26. ábra. Vegyes tenyészet rpoB-RFLP vizsgálata. M: 100 bp ladder marker 

(Fermentas), a számok a törzsek PS számai, T: LMG 2342T Ps. tolaasii          

hozzáadva.    : megfelelı,     : nem elég hatékony, a sáv nem tőnik el, csak halványul. 

 

Az elsıként megfogalmazott feltételeknek megfelelı 13 fluoreszkáló, laskagombára 

nézve legkevésbé ártalmas izolátum tesztelését követıen 10-et találtunk alkalmasnak a 

Ps. tolaasii kiszorítására, ezen izolátumok valószínőleg nemcsak elıbbi ellen hatásosak, 

hanem egyéb betegséget kiváltó baktériumok antagonizálására is alkalmasak lehetnek. 

A PS-2, 29, 47 és 54 kiszsákos termesztésben is kipróbálásra került. 

 

7.3.2. A legjobbnak talált 4 biokontroll-jelölt törzs kivitele fél-üzemi körülmények 
közé, alkalmazhatósági technológiák. 
 A fél-üzemi kísérlet ebben az esetben azt jelentette, hogy üzemi körülmények 

között készült gombatermesztési alapanyagot használtunk (25 kg/blokk), üzemi 

termesztési körülmények között készítettük el ıket és csak a kijuttatás módja volt kézi, 

T      T       T        T       T      T       T      T      T 

2        3       4         9     10     13      15     29     34      T M 
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kisüzemi megoldás. A kísérleteket tíz párhuzamossal, vizes kontroll, valamint teljes 

kontroll kezelések mellett, kísérletenként 30 tonna (1 termesztı sátornyi mennyiségő) 

termesztési szubsztrátumon végeztük el. A laskagomba-termesztés üzemi 

technológiájában a gombatermesztık mőanyagfóliás gombatermesztı zsákokat, vagy 

blokkokat használnak, melyekbıl a termıtestcsokrok a perforációknál törnek elı. A 

kezelt termesztési alapanyagminták vizsgálatai alapján már korábban ismertté vált, hogy 

a bakteriális foltosságot okozó patogén baktériumok a termesztési szubsztrátum 

belsejében nem találhatóak meg, így az antagonista baktérium alapanyagba történı 

bekeverése nem volt indokolt. Korábbi vizsgálataink viszont kimutatták, hogy a 

kórokozók a szuszbtrátum felszínén felhalmozódó, a szubsztrátummal ellentétben 

enyhén lúgos kémhatású kondenzvízben esetenként felszaporodnak, így a nagyüzemi 

technológia beavatkozási pontjainak ismeretében a felületi kezelések mellett döntöttünk. 

 A fejlıdı primordiumokra a kezelés egyértelmően negatív hatást gyakorolt, 

mely nem az antagonista baktériumok közvetlen hatása lehet, hanem inkább a kijuttatott 

vízé: ugyanis míg a kontroll blokkok terméseredménye átlagosan 17,4% volt (17,4 kg 

gomba/100 kg szubsztrátum), addig az antagonistákkal kezelteké 12,55-16%, a vízzel 

kezelteké pedig mindösszesen 11,82% (14. táblázat).  

 

14. táblázat. A terméseredmények alakulása antagonista baktériumokkal végzett 

kísérletekben. 

Törzs I. II. III. IV. Átlag 
PS-2 - - 17,4 10,9 14,15 
PS-29 8 14 14,6 13,6 12,55 
PS-47 7 17 15,2 13,1 13,075 
PS-54* 16 16 - - 16 
Vizes kontroll 14 10 14,6 8,7 11,825 
Kontroll 17 17 18,2 15 17,4 

*: PS-54 jelő Pseudomonas synxantha esetében kontrollhoz közelítı eredményesség. 

 

Elıbbiek alapján szükséges a kezelés technológiájának újragondolása, hogy csökkenteni 

lehessen a kezeléssel járó terméskiesés kockázatát. 

 

 A kezelések in vivo hatékonyságának vizsgálatánál (miután üzemi körülmények 

között tilos provokált fertızéses kísérleteket megvalósítani) a kezelt állomány 

fertızöttségi szintjét is összehasonlítottuk a kontroll állomány fertızöttségi szintjével 

(15. táblázat).  
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15. táblázat. Egészséges termıblokk arány százalékos értékben kifejezve. 

Törzs I. II. III. Átlag 
PS-2* - - 70% 70% 
PS-29 60% 60% 50% 57% 
PS-47 60% 90% 60% 70% 
PS-54* 80% 80% - 80% 
Vizes kontroll 75% 75% 100% 83% 
Kontroll 40% 70% 60% 57% 

*: PS-2 és 54 esetében sem sikerült a vizes kontroll eredményét elérni. 

 

Általánosságban elmondható, hogy a kezelések nem mutattak egyértelmő pozitív hatást 

a kezelt állományokon, a kontrollhoz képest csak a PS-2 és a PS-54 számú törzsek 

mutattak némi gátló hatást a patogénekkel szemben. A 27. ábrán PS-54-el kezelt, 

egészséges termıblokk látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. ábra. Pseudomonas synxantha PS-54 baktérium szuszpenziójával kezelt, 

laskagomba-termıblokk egészségesen fejlıdı termıtestekkel. 

 

 A laskagomba-termesztési rendszerben elvégzett vizsgálatok alapján mind a 

termésmennyiség szempontjából, mind a betegséggel szembeni hatékonyság alapján a 

vizsgált törzsek közül a PS-2 és a PS-54 bizonyultak a legjobb hatásúnak. Ezért 

egyértelmően megállapítható, hogy ezek a törzsek alkalmasak lehetnek arra, hogy 

baktériumos foltosság betegséggel szemben hatékony antagonista készítményekként a 

laskagomba-termesztésben alkalmazhatóak legyenek. A kijuttatás technológiáját 

azonban felül kell vizsgálni, miután az antagonista baktérium-kultúrák vizes 

szuszpenziójának a primordiumok felületére történı kijuttatásával a felületre kerülı víz 

negatív hatást gyakorol a termésmennyiségre. 

 



 81 

7.3.3. Apatogén Bacillus-ok izolálása, jellemzése és tesztelése a kórfolyamatot 
kiváltó Pseudomonas-ok ellen 
 Hatvanöt Bacillus törzset izoláltunk a forralásos módszer segítségével, melyek 

mindegyikét közvetlen konfrontációs-tesztben is vizsgáltuk, hogy megbizonyosodjunk a 

laskagomba-gátlási képességeikrıl. Az eredményeket tekintve azt tapasztaltuk, hogy a 

legtöbbjük gátlólag hat a micélium-növekedésre, mindösszesen 15 törzs esetében 

kaptunk más eredményt. Utóbbiak Ps. tolaasii-ra gyakorolt gátló hatását vizsgálva 8 

esetben tapasztaltunk pozitív reakciót. A törzsek meghatározását a Bacillus-ARDRA 

módszer segítségével végeztük el (28. és 29. ábra), a kapott adatokat pedig a 16S rDNS 

egy kisebb szakaszát érintı szekvenálással ellenıriztük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. ábra. Bacillus-ARDRA módszer, emésztés AluI enzimmel (elsı számú javasolt 

enzim). 1: BKM-15; 2: BCM-3; 3: BKM-4; 4: LS-30; 5: BDM-1; 6: BKM-5; M: 1000 

bp Ladder Plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. ábra. Bacillus-ARDRA módszer, emésztés TaqI enzimmel (második számú javasolt 

enzim). 1: BKM-15; 2: BCM-3; 3: BKM-4; 4: LS-30; 5: BDM-1; 6: BKM-5; M: 1000 

bp Ladder Plus.  

 

1       2      3       4       5      6      M           

1      2       3      4      5      6      M 
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 A hasítási mintázatok alapján kapott és a módszert leíró cikk adataival 

összevetett fajmeghatározások megegyezı eredményeket adtak a szekvenciák 

elemzésével kapott adatokkal, a kapott összesített eredményeket a 15. táblázat foglalja 

össze. Az LS-18 törzs nem szerepel a táblázatban, adataink alapján ugyanis nem a 

Bacillus nemzetségbe tartozik, Micrococcus luteus-nak bizonyult, így elıfordulhat, 

hogy a kezelést követıen került a mintába, ezért a továbbiakban nem vizsgáltuk. A 

BAM-1 esetében az azonosítás csak a szekvenálási eredmények alapján történt. 

 

15. táblázat. A Bacillus-ARDRA és a kapott 16S rDNS szekvenciák elemzésének 

összesített eredményei.  

Fajnév Izolátum száma: 

B. subtilis 
BAM-1, BCM-3, BDM-1, 
BKM-5 

B. licheniformis BKM-15 
B. pumilus BKM-4, LS-30 

 

A fenti törzsek enzimaktivitásait vizsgálva és összehasonlítva a legagresszívabb PS 

izolátumokkal (PS-44, 45), látható, hogy fıként a lipáz és a tripszin-típusú proteáz 

enzimek termelési szintje különbözik, alacsonyabb, mint a PS izolátumoknál tapasztalt. 

Ez összeegyeztethetı az elızıekben kapott eredményekkel, miszerint ezek az enzimek 

együttesen tehetıek felelıssé a barnulás kiváltásáért (30. ábra), azaz fontos szerepük 

van a kórokozásban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. ábra. A közvetlen konfrontációs-tesztek alapján kiválasztott, laskagomba 

micéliumának növekedését nem befolyásoló Bacillus törzsek lipáz és tripszin-típusú 

proteáz enzimtermelésének összehasonlítása a legkártékonyabb PS izolátumok 

enzimtermelésével. 

Relatív enzimaktivitások
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Az izolált Bacillus-ok tesztelése a laskagomba-termesztésben eddig még nem valósult 

meg, ám más törzsekkel csiperkegomba-termesztésben végzett kísérletek alapján 

elmondhatjuk, hogy lehetnek köztük ígéretes, alkalmazható kombinációk (Gyırfi és 

Geösel, 2009). 

 

7.3.4. Bakteriofágok alkalmazási lehetıségeinek vizsgálata. Az izolátumok 
fiziológiai és molekuláris jellemzése, hatásspektrumuk felmérése. 
 A differenciál centrifugálásos módszer segítségével több olyan bakteriofágot 

izoláltunk és tisztítottunk, melyek a Ps. tolaasii LMG 2342T-t képesek voltak fertızni. 

A továbbiakban csak azokat vizsgáltuk, melyek a gomba fejlıdésére ártalmatlan Ps. 

putida DSM 9278 baktériumon is képesek voltak tarfoltokat képezni. A késıbbiekben 

már csak ezekkel a bakteriofágokkal foglalkoztunk. 

 

7.3.4.1. Izolálás és gazdaspektrum-vizsgálatok 
 Tizenhat bakteriofágot izoláltunk, melyek többszörös visszatesztelés esetében is 

képesek voltak az általunk kiválasztott és érzékennyé tett Ps. tolaasii 2342T és Ps. 

putida DSM 9278 törzsek fertızésére. Az, hogy a bakteriofágok szélesebb 

gazdaspektrummal rendelkeznek (nem csak egy kiválasztott baktériumot képesek 

fertızni), nagyban megnöveli annak az esélyét, hogy több más, káros fajt is fertızni 

tudjanak. A nem kártékony Ps. putida DSM 9278 fertızésének képessége a bakteriofág 

kijuttatása miatt jelentıs, ugyanis abban biztonságosan szaporítható, s egy-két tisztítási 

lépést követıen akár a termesztésbe kijuttatva is alkalmazható. 

 A gazdaspektrum-vizsgálatokat elsıként a törzsgyőjteménybıl származó Ps. 

tolaasii baktérium-törzsekkel kezdtük, hogy megállapítsuk, van-e különbség a fertızési 

hatékonyságok között. A vizsgálatokat fedıagarba kevert baktérium-szuszpenzió 

felszínére cseppentve vizsgáltuk (31. ábra). A 17. táblázat alapján elmondható, hogy 

nem minden bakteriofág képes az összes Ps. tolaasii fertızésére, erre utal a 

baktériumpázsit felületén a tarfoltképzıdés elmaradása. Már ennél a kísérletnél is 

látszik az alkalmazhatóság fı korlátozó tényezıje. 
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31. ábra. Bakteriofágok gazdaspektrumának vizsgálata fedıagarba kevert baktérium-

szuszpenzióra cseppentve. Felsı sor: Bf1, 2; középsı sor: Bf3, 4, 5, 6; alsó sor: Bf7, 8. 

 

 

17. táblázat. Az izolált bakteriofágok fertızési hatékonysága különbözı Ps. tolaasii 

törzsek ellen. 

  Bf1 Bf2 Bf3 Bf4 Bf5 Bf6 Bf7 Bf8 Bf9 Bf10 Bf11 Bf12 Bf13 Bf14 Bf15 Bf16 

LMG 2339 - - - - - - - - - + + + + + - - 

LMG 2342T + + + + + + + + + + + + + + + + 

LMG 2343 + + + + + + + + + + + + + + + + 

LMG 2344 + + + + + + + + + + + + + + + + 

LMG 2345 + + + + + + + + + + + + + - + + 

LMG 2829 + + + + + + + + + + + + + + + + 

LMG 6654 - - - - - - - - - - - - - - - - 

LMG 12212 - - - - - - - - - - - - - - - - 

LMG 12214 - - - - - - - - - - - - - - - - 

LMG 12215 + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 A késıbbiekben azt vizsgáltuk meg, hogy mely törzsgyőjteménybıl származó 

Pseudomonas-okat képesek fertızni az általunk izolált bakteriofágok, mennyire 

specifikusak, milyen eltérések vannak közöttük, esetleg van-e olyan, amelyik 

kiemelkedı fertızési tulajdonságokkal rendelkezik. A 18. táblázat ezen eredményeket 

foglalja össze. Érdekes jelenség itt is tapasztalható, mégpedig az, hogy amíg a Ps. 

putida DSM 9278 törzsét fertızni képesek ezek a fágok, addig a DSM 291T-t már nem. 

Ez a jelenség figyelhetı meg a Ps. agarici LMG 2110 és 2112T esetében is, míg az 

elıbbit egyik bakteriofág sem fertızi, addig utóbbi minden esetben érzékeny a 

fágfertızésre. 

 

 

 

 

LMG 2342T PS-49 
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18. táblázat. Az izolált bakteriofágok hatékonysága különbözı fluoreszkáló és nem 

fluoreszkáló Pseudomonas-ok ellen.  

  Bf1 Bf2 Bf3 Bf4 Bf5 Bf6 Bf7 Bf8 Bf9 Bf10 Bf11 Bf12 Bf13 Bf14 Bf15 Bf16 

DSM 291T - - - - - - - - - - - - - - - - 

DSM 9278 + + + + + + + + + + + + + + + + 

LMG 2110 - - - - - - - - - - - - - - - - 

LMG 2112T + + + + + + + + + + + + + + + + 

LMG 5329 - - + - - + + - - - - - - - - - 

DSM 14936T - - - - - - - - - - - - - - - - 

DSM 16299T + + + + + + + + + + + + + + + + 

LMG 22119T - - + - - + + - - + - - - - - - 

DSM 50083 - - - - - - - - - - - - - - - - 

DSM 50091 + + + + - + + - - + + + + + - + 

DSM 50108 - - - - - - - - - + + + + + - + 

DSM 50124 - - - - - - - - - - - - - - - - 

DSM 50154 + - + + + + - - - + - + - - - + 

DSM 50259 - - - - - - - - - - - - - - - - 

DSM 50415 - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Rázatott tenyészetek esetében a bakteriofágok látványos optikai denzitásbeli 

különbséget eredményeztek (32. ábra). 

 

 

 

 

 

32. ábra. A Bf3, 4, 11 jelő bakteriofággal kezelt, és a kontrollként bakteriofág nélkül 

rázatott tenyészet. 

 

 Munkánk során viszonylag hamar felmerült az igény egy esetleges biokontroll 

eljárás kidolgozására, és kézenfekvınek tőnt bizonyos bakteriofágok alkalmazása a 

hatás növelése érdekében. Elsı lépésben azt vizsgáltuk, hogy a termesztésben 

elıforduló legkártékonyabb törzseinkre hogyan hatnak a bakteriofágok. Az 

eredményeket figyelve (19. táblázat) megállapíthatjuk, hogy a Bf3 és Bf7 

bakteriofágok kiemelkedıek, a 10 baktériumból 3-at képesek fertızni, köztük a két Ps. 

tolaasii-nak bizonyult izolátumot is. Ennek azért van nagy jelentısége, mert nem 

elsısorban a törzsgyőjteménybıl származó baktériumok ellen kell hatékonynak lenniük 

a biológiai védekezésben alkalmazott bakteriofág izolátumoknak, hanem a 

termesztésben jelen lévı kártevık ellen. Ez a 16 bakteriofág pedig alkalmazható lehet 

bizonyos Pseudomonas-okat támadó, célzott készítmények elıállítására. 
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19. táblázat. Az izolált bakteriofágok hatása az általunk izolált legkártékonyabb 

baktériumok ellen  

  Bf1 Bf2 Bf3 Bf4 Bf5 Bf6 Bf7 Bf8 Bf9 Bf10 Bf11 Bf12 Bf13 Bf14 Bf15 Bf16 

PS-5 - - - - - - - - - - - - - - - - 

PS-7 - - - - - - - - - - - - - - - - 

PS-11 - - - - - - - - - - - - - - - - 

PS-16 - - - - - - - - - - - - - - - - 

PS-38 - - - - - - - - - - - - - - - - 

PS-43 + + + + - + + - + + + + + + + + 

PS-44 - - + - - - + - - - - - - - - - 

PS-45 - - + - - - + - - - - - - - - - 

PS-50 - - - - - - - - - - - - - - - - 

PS-51 - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 Megvizsgáltuk, hogy az általunk izolált fágok hatékonyak-e további, ám kevésbé 

kártékony baktériumok ellen is. Az eredmények alapján elmondható, hogy mind a Bf3, 

mind a Bf7 bakteriofág kiemelkedı volt ezekben a kísérletekben is (20. táblázat). 

 

20. táblázat. Általunk izolált, kevésbé kártékony Pseudomonas-ok elleni hatékonyság 

vizsgálata. 

  Bf1 Bf2 Bf3 Bf4 Bf5 Bf6 Bf7 Bf8 Bf9 Bf10 Bf11 Bf12 Bf13 Bf14 Bf15 Bf16 

PS-8 - - - - - - - - - - - - - - - - 

PS-12 - - - - - - - - - - - - - - - - 

PS-18 - - - - - - - - - - - - - - - - 

PS-19 - - - - - - - - - - - - - - - - 

PS-33 - - - - - - - - - - - - - - - - 

PS-39 - - - - - - - - - + + + + + - + 

PS-40 - - + - - - + - + + + + + + + + 

PS-58 - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

7.3.4.2. Bakteriofágok molekuláris biológiai jellemzése 
 A bakteriofágok örökítıanyagának vizsgálatakor megállapítottuk, hogy az 

örökítıanyag minden esetben DNS. A nukleinsav-kivonást követıen mintáinkat a DNáz 

enzim segítségével sikerült emészteni, RNáz enzimmel nem. A további vizsgálatokat 

ennek figyelembe vételével terveztük meg. 

 

 A RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA) elemzés a 10RAPD 

elnevezéső degenerált primer segítségével nem vezetett értékelhetı eredményhez. A 

restrikciós enzimekkel történt kezelést az 5.3.3. pontban felsorolt 21 enzimmel végeztük 
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el. Összesen 8 restrikciós enzim (AluI, BglI, Bsh1236I, HaeIII, Hin6I, RsaI, MspI, TaqI) 

esetében történt hasítás. Az RsaI esetében kapott mintázatot a 33. ábra szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. ábra. RsaI restrikciós endonukleázzal kapott hasítási mintázatok. M: 1000 bp 

Ladder Plus (Fermentas); 2-7: Bf bakteriofágok. 

 

 A gélelektroforézist követıen kapott azonos hasítási mintázatokból 

megállapítottuk, hogy ugyanazon fág változatairól van szó. Erre utal a mindegyikre 

jellemzı kb. 30 kb nukleinsavméret is. Különbséget csak gazdaspektrumuk mutat. 

Munkánk során lehetıség nyílt egy kiválasztott bakteriofág bázissorrendjének 

meghatározására is. Erre a célra a legszélesebb gazdaspektrummal rendelkezı Bf7 fágot 

választottuk, mellyel további kísérleteket folytattunk: vizsgáltuk morfológiai sajátságait 

transzmissziós elektronmikroszkóppal (TEM), a tarfoltképzıdést különbözı 

hımérsékleteken, valamint felmértük fertızési kinetikáját ideális körülmények 

biztosítása esetében. 

 

7.3.4.3. Morfológiai jellemzés 
A dsDNS örökítıanyag, valamint a morfológiai jellemzık (34. ábra) alapján 

megállapítottuk, hogy a Bf7-es fág a Podoviridae családba tartozik, jellemzıen 

ikozahedrális feje, kismérető, nem kontraktilis farka és 62-68 nm-es nagysága alapján 

(Ackermann, 2001). A család tagjai Gram-negatív enterobaktériumokat és rokon fajokat 

fertıznek, beleértve a Pseudomonas nemzetséget is. Jellegzetes képviselıik a Ps. 

putida-t fertızı gh-1, a fluoreszcens fágokat fertızı ΦPLS27, ΦPLS743 és Pssy9220 

2   3   4   5   6   7  M 
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(Van Regenmortel és mtsai, 2000), valamint a ΦGP100 (Keel és mtsai, 2002), mely a 

biokontroll Ps. fluorescens CHA0 törzset képes lizálni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. ábra. Transzmissziós elektronmikroszkópos felvételek a Bf7 bakteriofágról. A 

negatív festés 1% uranil-acetáttal történt. A képen látható vonal mérete: 50 nm. Látható 

az ikozahedrális fágfej és a rövid, nem kontraktilis farok. 

 

7.3.4.4. A Bf7 bakteriofág jellemzıi 
 Vizsgálataink alapján a Bf7 bakteriofág 1-3 mm átmérıjő, tiszta tarfoltokat 

képez 18 óra inkubációt követıen 20°C-os hımérsékleten. Hasonló jelenség figyelhetı 

meg 5, 10 és 25°C-on 18-48 órát követıen, ám 30 és 40°C-on a plakk-képzıdés 

elmarad. Ez a tulajdonság jellemzı a szintén Podoviridae családba tartozó, 

Pseudomonas fajokat fertızı ΦGP100 bakteriofágra (Keel és mtsai, 2002) is. Ennek 

megfelelıen a további kísérleteknél 20-25°C inkubációs hımérsékleteket alkalmaztunk. 

 A fertızési kinetikát, a lappangási, illetve látens periódus hosszát és a 

baktériumok tökéletes lízisének („burst size”) bekövetkeztét az egylépéses növekedés 

(single-step growth) vizsgálattal határoztuk meg. A számított „burst size” 237-nek 

bizonyult 20°C-on, 0,06-os MOI értéknél, 140 perces lappangási idıvel, azaz ilyen 

körülmények között megközelítıleg ennyi bakteriofág szabadul ki egyetlen 

baktériumsejtbıl a lízist követıen (35. ábra).  

 

 

 

50 nm 
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35. ábra. Egylépéses növekedés (single-step growth) vizsgálat eredménye, a lappangási 

idı 140 percnek bizonyult MOI= 0,06 értéknél. 

 

 A kapott értékeket szakirodalmi adatokkal összehasonlítva megállapíthatjuk, 

hogy a gh-1 Ps. putida fág esetében rövidebb látens periódust állapítottak meg (Lee és 

Boezi 1966), míg a ФGP100 fágnál hasonló érték figyelhetı meg (Keel és mtsai, 2002). 

Mindkét esetben alacsonyabb „burst” értékek adódtak. A viszonylag hosszú lappangási 

idı, ám magas „burst” érték mindenesetre jó elıjele egy hatékony biokontroll 

ágensnek, mivel lassabban alakul ki vele szemben az esetleges rezisztencia. 

Mindemellett hosszabb távú tárolásra is alkalmas, kloroformos rendszerben legalább 

egy hónapig eltartható. 

 

7.3.4.5. A Bf7 bakteriofág dsDNS-bázissorrendjének meghatározása  
A késıbbi kapilláris és új generációs szekvenáláshoz a transzformálással kapott 

szekvenciadarabok szolgáltak alapul. A CLC Genomics Workbench program 

használatával az összeillesztett kontigok 30580 bp-os mérető „draft” genomot adtak. Ez 

a méret jóval kisebb, mint a család egyéb jellegzetes tagjainak örökítıanyag-mérete, 

mely a T7 fág esetében: 39937 bp, a T3 esetében 38208 bp, a gh-1 esetében pedig 

37359 bp (Kovalyova és Kropinski, 2003). A genom G+C tartalma 58,4%-nak 

bizonyult, mely azonban jóval magasabb arányú, mint a család egyéb tagjaié (Keel és 

mtsai, 2002). 

A CLC Genomics Workbench programmal nyílt leolvasási kereteket (ORF) 

keresve 35-öt találtunk, melyek közülük 26 ATG, 5 GTG, 4 pedig TTG startkodonnal 
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rendelkezett. A kapott átfordított fehérjéket az NCBI BLASTP alkalmazással (Altschul 

és mtsai, 1997) elemeztük. A kapott eredményeket a 21. táblázatban összegeztük. 

 

21. táblázat. A CLC Genomics Wokbench-el kapott ORF-ek jellemzése. 

ORF 
Becsült 

induló pont 
Start 

kodon 
Becsült 
végpont 

Szál 
Az 

aminosav 
mérete 

BLASTp hasonlóság 

1 92 ATG 388 - 98 hipotetikus fehérje 
2 385 ATG 2184 - 599 vélt maturáz B 
3 2184 ATG 2486 - 100 vélt maturáz A 
4 2489 ATG 2671 - 60 hipotetikus fehérje 
5 2675 GTG 2851 - 58 hipotetikus fehérje 
6 2848 ATG 3042 - 64 vélt farok-szál összeszerelés 
7 3042 TTG 5090 - 682 vélt farok-szál fehérje 
8 5118 ATG 8840 - 1240 vélt belsı virion fehérje 
9 8852 ATG 11068 - 738 hipotetikus fehérje 

10 11068 ATG 11829 - 253 hipotetikus fehérje 
11 11830 ATG 14385 - 851 vélt farok-csı fehérje B 
12 14387 ATG 14959 - 190 vélt farok-csı fehérje A 
13 15079 TTG 16122 - 347 vélt nagy kapszid fehérje 
14 16144 GTG 16659 - 171 hipotetikus fehérje 
15 17486 GTG 17890 + 134 hipotetikus fehérje 
16 17893 ATG 18231 + 162 hipotetikus fehérje 
17 18442 GTG 18618 + 58 hipotetikus fehérje 
18 18615 ATG 18872 + 85 hipotetikus fehérje 
19 18872 ATG 19357 + 161 hipotetikus fehérje 
20 19436 ATG 20134 + 232 hipotetikus fehérje 
21 20145 ATG 20345 + 66 hipotetikus fehérje 
22 20383 ATG 21069 + 228 hipotetikus fehérje 
23 21071 ATG 21286 + 71 hipotetikus fehérje 
24 21290 ATG 21570 + 94 hipotetikus fehérje 
25 21618 TTG 22010 + 130 hipotetikus fehérje 
26 22217 ATG 22702 + 161 hipotetikus fehérje 
27 22702 ATG 23394 + 230 Fe(II)-oxigenáz 
28 23412 TTG 23606 - 64 hipotetikus fehérje 
29 24172 ATG 25458 + 428 vélt DNS-helikáz C 
30 25445 ATG 25759 + 104 hipotetikus fehérje 
31 25734 ATG 28073 + 779 DNS-polimeráz 
32 28085 ATG 28969 + 294 hipotetikus fehérje 
33 28969 ATG 29961 + 330 vélt exonukleáz 
34 29942 ATG 30088 - 48 hipotetikus fehérje 
35 30113 GTG 30322 + 69 vélt DNS-exonukleáz VII 

 

 

A fehérje-homológia vizsgálata során 22 hipotetikus fehérjét kaptunk, melyeket nem 

tudtunk funkcióhoz kötni. Tizenegy esetben vélt funkciókat találtunk, és 2 fehérjénket 

tudtuk igazoltan funkcióhoz kapcsolni. Ezek közül az egyik egy Fe(II)-oxigenáz, a 

másik pedig egy DNS-polimeráz volt. Az elemzések nagyon sok esetben eredményeztek 
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erıs hasonlóságot a Caulobacter crescentus ΦCd1 bakteriofágjával, amely szintén a 

Podoviridae család tagja, azon belül is a T7-szerő vírusok feltételes tagja, 41581 bp-os 

genommérettel (Génbanki azonosító száma: GU393987; Kropinski és mtsai, 2010). 

 A genom további vizsgálata folyamatban van, meghatározásra kerülnek még a 

végpontok, esetleges szerkezeti jellegzetességek, a fehérje-azonosságok bıvebb 

elemzései. 

 

7.7. Integrált védekezés kialakítása, tesztelése termesztési körülmények között. 
 Ezen munkafolyamat kivitelezése folyamatban van, a biokontroll izolátumokkal 

külön-külön történt kezelés már megvalósult. További kísérletek megvalósítása 

szükséges annak érdekében, hogy a biokontroll törzsek egymás növekedését ne 

gátolják. Elsı lépésként fontos volt, hogy az izolált bakteriofágok ne gátolják a 

termesztést pozitívan befolyásoló törzsek fejlıdését. Ennek érdekében néhány 

bakteriofágot, illetve Pseudomonas-t ki kellett zárnunk az alkalmazható csoportból (22. 

táblázat). A PS-2 és 54 baktérium-izolátumok bármelyik fággal alkalmazhatóak, a PS-

29 viszont nem alkalmazható együtt a Bf10, 12, 14, és 16-os bakteriofágokkal, a PS-47 

pedig a legtöbb bakteriofág támadására érzékeny, ezért valószínőleg nem lenne nagy 

esélye ebben a termesztési környezetben. 

 

22. táblázat. Biokontrollra alkalmas, általunk izolált Pseudomonas-ok bakteriofágokkal 

történt fertızésének vizsgálata. 

 Bf1 Bf2 Bf3 Bf4 Bf5 Bf6 Bf7 Bf8 Bf9 Bf10 Bf11 Bf12 Bf13 Bf14 Bf15 Bf16 
PS-2 - - - - - - - - - - - - - - - - 
PS-29 - - - - - - - - - + - + - + - + 
PS-47 - - + - - + + - - + - + + + - + 
PS-54 - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Az integrált védekezés megvalósítása egyelıre még várat magára, de a termelıi igény 

egyre nagyobb az ilyen formában történı védekezés iránt, ez a késıbbiekben 

valószínőleg meg fogja gyorsítani egy alkalmazható termék kidolgozását. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Az ehetı gombák iránti kereslet egyre inkább növekszik hazánkban és a világon 

egyaránt, mivel igen táplálóak, ízletesek és számos képviselıjük könnyen termeszthetı. 

A laskagomba (Pleurotus ostreatus) egyike a világon legintenzívebben termesztett, 

ehetı kalapos gombáknak, a piacon mára már csak a csiperkegomba (Agaricus 

bisporus) elızi meg. Termesztésében azonban világszerte problémát okoznak 

különbözı mikroszkopikus kórokozó szervezetek, melyek károsíthatnak a 

termıtestképzés során, illetve a raktározási idı alatt a felhasználásig terjedı idıszakban. 

A magyarországi laskagomba-termesztıknél ezen kórokozó mikroorganizmusok közül 

kiemelkednek a „zöldpenészek” és a termıtestek barnulását, sárgulását kiváltó 

bakteriális fertızések. Jelen dolgozat az utóbbiak kártételével és ellenük való 

védekezési lehetıségek kidolgozásával foglalkozik, közülük is elsısorban a bakteriális 

foltosodást kiváltó Pseudomonas tolaasii baktériummal, mely jól ismert gombapatogén, 

Gram-negatív, aerob baktérium. Az ehetı gombák termesztésében érvényben lévı, 

vegyszerek alkalmazásával kapcsolatos tiltások megnehezítik a védekezést. Esetünkben 

ez még bonyolódik azzal, hogy a Pseudomonas nemzetség nem minden tagja okoz 

bakteriális fertızéseket, sıt egyesek jelentısége az egészséges termıtestképzésben 

vitathatatlanul nagy, tehát nem zárhatóak ki teljesen a termesztésbıl. Sok kísérlet 

irányult az évek folyamán a káros Pseudomonas-ok visszaszorítására, ám egyik 

kidolgozott módszer sem bizonyult tökéletesnek. 

Munkánk során célul tőztük ki, hogy egy magyarországi laskagomba-termesztı 

helyen felmérjük a Pseudomonas nemzetség sokféleségét, vizsgáljuk a Pseudomonas 

tolaasii jelenlétét, valamint annak jelentıségét. További, hogy elemezzük az izolált 

baktériumtörzsek laskagombagátló- és nekrózist kiváltó tulajdonságait, alkalmazható 

biokontroll törzseket keressünk a Pseudomonas és Bacillus nemzetségekbıl, valamint a 

bakteriofágok körébıl, és megvizsgáljuk ezek együttes alkalmazhatóságának 

lehetıségeit, a termesztés során. 

A Gould és mtsai (1985) által kidolgozott Pseudomonas-szelektív táptalaj (T-2) 

segítségével a kapott, bakteriális fertızés tüneteit mutató laskagomba-termıtestekrıl, 

beoltásra váró szalmakomposztból és a zsákok között pangó csurgalékvízbıl 60 

baktérium egy-sejt tenyészetet állítottunk elı. Ezeket a törzseket különbözı biokémiai 

és molekuláris biológiai módszerekkel vizsgáltuk annak érdekében, hogy megállapítsuk 



 93 

azok gombamegbetegítı, illetve fertızı képességét és kimutassuk a Ps. tolaasii 

jelenlétét. Biokémiai vizsgálataink eredménye nagyfokú változatosságot mutatott. 

Ötven izolátum termelt fluoreszcens pigmentet, három rendelkezett nitrát-reduktáz 

aktivitással. A zselatint a törzsek 28%-a folyósította el félkémcsıben végzett 

kísérleteinkben, a törzsek 80%-a mutatott kazeináz és 60%-a lipáz aktivitást. Tizenhat 

törzs esetében figyelhetı meg mindhárom enzim termelıdése, ezek nagy 

valószínőséggel részt vesznek a betegség kialakításában. Tizenegy izolátum esetében 

nem tudtuk kimutatni ezen enzimek aktivitását, jelenlétük ezért nem biztos, hogy 

negatívan hat a laskagomba fejlıdésére. A hımérséklet növekedésre gyakorolt hatásával 

kapcsolatban megállapítottuk, hogy a törzsek nagy része jól szaporodik 4°C-on, míg 

42°C-on csupán négy törzs képes növekedni. A cukorasszimilációs tesztekbıl kiderült, 

hogy az izolátumok igen sokféle szénforrás felhasználására képesek, a nemzetségre 

jellemzıen. 

A WLA-teszt, a fordított WLA-teszt és a VRK alapján megállapítottuk, hogy 12 

izolátum képes lipopeptid-jellegő anyag termelésére. Ezek közül 8 WLIP-jellegő, 2 

tolaasin toxin-jellegő, 2 pedig egyéb természető. 

A BOX, ERIC és REP ismétlıdı szekvenciák elemzése is igazolta a biokémiai 

tesztek alapján feltáruló változatosságot. A Ps. tolaasii specifikus kimutatására 

alkalmazott PCR segítségével a két tolaasin toxin-jellegő anyagot termelı izolátumról 

bebizonyosodott, hogy valóban a Ps. tolaasii fajhoz tartoznak. Az rpoB gén 

szekvenálásának adatai alapján sikerült nagy mennyiségben kimutatnunk a Ps. 

fluorescens bv. V (37 izolátum), valamint kis számban egyéb Pseudomonas-ok – Ps. 

putida (4) Ps. fluorescens bv. I (2), Ps. brenneri (2), Ps. mucidolens (1), Ps. 

entomophila (1), Ps. synxantha (1), Ps. syringae (1), Ps. mandelii (1) – jelenlétét. A 

korábban lefolytatott kísérletekkel összhangban a két Ps. tolaasii izolátum (PS-44 és 

PS-45) fajszintő besorolása ezzel a módszerrel is bizonyítottá vált. A Ps. tolaasii 

izolátumok a törzsfán a Ps. fluorescens bv. V-nek bizonyult törzsek közé ékelıdnek be, 

meglehetısen közeli kapcsolatban vannak továbbá a WLIP-termelı fajokkal. Hét 

általunk izolált baktérium nem adott jelet a specifikus primerekkel, s bár ezek a fajok 

szelektív táptalajon is képesek voltak növekedni, késıbb mégsem bizonyultak 

Pseudomonas-nak, a szekvenálás során kapott eredmények alapján 3 a Rhizobium, 2 a 

Stenotrophomonas nemzetségbe tartozik. A Rhizobium fajok igen közeli rokonságban 

állnak a Pseudomonas nemzetséggel, ez magyarázhatja, hogy miért mutatnak jó 

növekedési képességeket az alkalmazott szelektív táptalajon. A két kapott 
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Ochrobactrum izolátum meglehetısen gyenge növekedést mutatott T-2 táptalajon 

(Pseudomonas-szelektív) és telepmorfológiájában is jelentısen eltért a többi 

Pseudomonas-tól. 

Az rpoB szekvenciák ismeretében kijelenthetjük, hogy a vizsgált magyarországi 

laskagomba-termesztı helyen a barna foltos és sárgulásos elváltozásokat nem 

kizárólagosan a Ps. tolaasii okozza, hanem egyéb fluoreszkáló Ps. fluorescens bv. V 

izolátumok. Elképzelhetı, hogy a Ps. tolaasii a kórfolyamat elıidézésében 

kulcsszerepet játszik, ám a betegség késıbbi lefolyásakor helyét valószínőleg átveszik 

az utóbb említett törzsek. 

Az antagonista és nekrotikus tulajdonságok vizsgálatainak eredményeit 

összevetve a különbözı enzimek termelıdésével, a regressziós analízis eredményei 

alapján megállapítottuk, hogy a termelt enzimek közül a barnulásos tünetek 

kiváltásában igen jelentıs szerepe van a lipázoknak és a tripszin-típusú proteáznak. A 

Ps. fluorescens bv. V izolátumok esetében sokszor kaptunk magas értékeket ezen 

enzimek szintjére és magas antagonisztikus és nekrotikus képességeket tapasztaltunk. 

Ez alátámasztja azon megfigyelésünket, hogy nem csak a Ps. tolaasii tehetı felelıssé a 

bakteriális foltosodás és sárgulás kiváltásáért, hanem a Ps. fluorescens bv. V is, melyet 

mi is nagyobb gyakorisággal tudtunk izolálni a beteg termıtestekrıl. Azt sem állíthatjuk 

azonban, hogy ez a csoport lenne egyedül felelıs a kórfolyamatok kiváltásáért, ugyanis 

képviselıi mind a nekrózis-, mind az antagonizmus-tesztekben több esetben 

ártalmatlannak bizonyultak. 

A biológiai védekezés megvalósítása érdekében elsıként a korábbi vizsgálatok 

során jellemzett, laskagombára nem veszélyes Pseudomonas-okat teszteltük. 

Tizenhárom fluoreszkáló, laskagombára nézve legkevésbé ártalmas Pseudomonas 

izolátum tesztelését követıen 10-et találtunk alkalmasnak a Ps. tolaasii kiszorítására, 

melyek közül 4 (PS-2, 29, 47 és 54) kiszsákos termesztésben is kipróbálásra került. 

Leghatékonyabbnak a PS-2 és PS-54 törzsek bizonyultak. Ezek a törzsek alkalmasak 

lehetnek arra, hogy bakteriális foltosság betegséggel szemben hatékony, antagonista 

hatású készítményekként a laskagomba-termesztés során alkalmazhatóak legyenek. 

A Bacillus nemzetség volt a másik mikroba csoport, melyet alkalmasnak véltünk 

biokontroll kialakítására. Több mint 60 törzset izoláltunk szelektív módszerrel, melyek 

közül csupán 7 izolátum (4 B. subtilis, 2 B. pumilus és 1 B. licheniformis) felelt meg a 

feltételeknek. Ezekkel termesztési kísérletek még nem indultak. 
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További biokontroll lehetıségként felmerült a nagyfokú specializáltsággal 

rendelkezı bakteriofágok alkalmazása. Vizsgálataink eredményeként elmondható, hogy 

16 darab, dsDNS-genomú bakteriofágot izoláltunk, melyek hasítási mintázatuk és 

genomméretük alapján nagy valószínőséggel ugyanabba a típusba tartoznak, különbség 

közöttük csak a gazdaspektrumban volt kimutatható. Munkánk során lehetıség nyílt egy 

kiválasztott bakteriofág teljes genom-szekvenciájának meghatározására is. Erre a célra 

az egyik legszélesebb gazdaspektrummal rendelkezı Bf7 fágot választottuk, mellyel 

további kísérleteket végeztünk. A 30580 bázispárnyi dsDNS örökítıanyag, valamint a 

TEM-felvételek (ikozahedrális fej, kismérető, nem kontraktilis farok, 62-68 nm-es 

nagyság) alapján megállapítottuk, hogy a Bf7-es fág a Podoviridae családba tartozik. 

Az elızetes elemzés során a genomon 35 ORF-et találtunk, melyek közül több, erıs 

hasonlóságot mutatott a szintén Podoviridae családba tartozó Caulobacter crescentus 

ΦCd1 fághoz. A Bf7 bakteriofág 1-3 mm átmérıjő, tiszta tarfoltokat képez Ps. tolaasii 

LMG 2342T baktériumpázsiton, 20°C-os hımérsékleten, 18 óra inkubációt követıen. 

Hasonló jelenség figyelhetı meg 5, 10 és 25°C-on 18-48 órát követıen, ám 30 és 40°C-

on a plakk-képzıdés elmarad. A fertızési kinetikát, a lappangási, illetve látens periódus 

hosszát és a baktériumok tökéletes lízisének („burst size”) bekövetkeztét az egylépéses 

növekedés (single-step growth) vizsgálattal határoztuk meg. A számított „burst size” 

237-nek bizonyult 20°C-on, 0,06-os MOI értéknél, 140 perces lappangási idıvel, azaz 

ilyen körülmények között megközelítıleg ennyi bakteriofág szabadul ki egyetlen 

baktériumsejtbıl a lízist követıen. A viszonylag hosszú lappangási idı, ám magas 

„burst” érték mindenesetre jó elıjele egy hatékony biokontroll ágensnek, mivel 

lassabban alakul ki vele szemben az esetleges rezisztencia. Mindemellett a 

fágpreparátum hosszabb távú tárolásra is alkalmas, kloroform hozzáadása után legalább 

egy hónapig megırzi fertızıképességét. 

Az integrált védekezési lehetıség kidolgozása folyamatban van. Elsı lépésként 

fontos volt, hogy az izolált bakteriofágok ne gátolják a termesztést pozitívan 

befolyásoló törzsek fejlıdését. A PS-2 és 54 baktériumtörzs bármelyik fággal együtt 

alkalmazható lehet. A további következtetések levonásához kiszsákos kísérletek 

megvalósítása szükséges. Az integrált védekezés megvalósítása egyelıre még várat 

magára, de a termelıi igény egyre nagyobb az ilyen formában történı védekezés iránt, 

ami a késıbbiekben valószínőleg meg fogja gyorsítani egy alkalmazható termék 

kidolgozását. 
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9. SUMMARY 
 

The mushroom cultivation is increasingly important today, both in our country 

and worldwide. Many species of edible mushrooms can be grown easily; furthermore, 

they are delicious and nutritious, therefore becoming increasingly popular for food. The 

oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) is one of the most extensively cultivated 

mushrooms in the world, closely behind the bottom mushroom (Agaricus bisporus). 

However, the success of cultivation depends on the proliferation of different bacterial 

and fungal pathogens. These cause problems both in the cultivation processes and 

during the storage. In the case of Hungarian mushroom growers, the most harmful 

microorganisms are the members of the fungal genus Trichoderma causing green mold 

disease and members of the genus Pseudomonas causing bacterial browning and 

yellowing of mushroom caps. This study investigates the significance of the 

pseudomonads, mostly Ps. tolaasii in causing diseases and the possibilities to control 

the pathogenic strains. It is difficult to achieve an efficient control because of the bans 

of chemical usage during edible mushroom production. In our case the situation is even 

more complicated, as not all members of the Pseudomonas genus are harmful, some of 

them play essential roles in healthy cap formation, therefore they can not be completely 

excluded from cultivation. During the past years, numerous investigations have been 

focused on the reduction of pathogenic forms, but none of them proved to be perfect. 

The aims of this study were to evaluate the diversity of the Pseudomonas genus 

at a Hungarian oyster mushroom farm; to prove the presence of Ps. tolaasii and 

investigate its significance in the pathogenic processes; to investigate the antagonistic 

and necrotic abilities of the isolated Pseudomonas strains against oyster mushroom; to 

select microorganisms from the genera Pseudomonas and Bacillus and from the group 

of bacteriophages that may be suitable for biocontrol purposes. Simultaneous 

applicability in the production of oyster mushroom is also discussed.  

We isolated 60 bacterial strains from infected caps, straw samples and from 

stagnant water around the spawn bags using selective medium (T-2) developed by 

Gould et al. (1985). We investigated these strains with different biochemical and 

molecular biological methods in order to determine their virulence and pathogenicity 

towards oyster mushroom and to confirm the presence of Ps. tolaasii. Results of the 

biochemical tests revealed great diversity among the strains. Fifty isolates could 
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produce fluorescent pigments and three had nitrate reductase activity. Twenty-eight, 80 

and 60% of the strains had gelatinase, caseinase and lipase activity, respectively. 

Production of all of these 3 enzymes could be observed in the case of 16 strains, 

suggesting that these could participate in the development of disease. In case of 11 

isolates none of these enzyme activities could be detected, so their presence on the 

mushroom caps is not necessarily a negative effect. Growth test on restricted 

temperatures (4 and 42°C) resulted that most of them are able to grow at 4°C and unable 

to grow at 42°C except from 4 isolates. Most of them were able to grow on various 

carbon sources and there were no significant differences between the isolates. 

Based on the WLA-test, reverse WLA-test and the TLC we could conclude that 

12 isolates were able to produce lipopeptide like substances, 8 of these were WLIP-like, 

2 were tolaasin-like and 2 were representing another type of lipopeptides. 

The BOX, ERIC and REP repeated sequence analyses confirmed the diversity 

revealed in the biochemical tests. Detection of Ps. tolaasii using specific PCR proved 

that the 2 tolaasin-like lipopeptide producer strains were really belonged to this species. 

Analysis of the partial rpoB gene sequences demonstrated that most of the strains 

belonged to Ps. fluorescens bv. V (37 isolates) and the others were: Ps. putida (4) Ps. 

fluorescens bv. I (2), Ps. brenneri (2), Ps. mucidolens (1), Ps. entomophila (1), Ps. 

synxantha (1), Ps. syringae (1), Ps. mandelii (1). The presence of the 2 Ps. tolaasii were 

proved with this method also. Based on the phylogenetic analysis they are 

taxonomically closely related to Ps. fluorescens bv. V and to other WLIP producing 

strains. Seven isolates belonged to other genera, despite the fact that they were able to 

grow on Pseudomonas-selective medium. Three of them belonged to Rhizobium, 2 to 

Stenotrophomonas and 2 to Ochrobactrum genus. The Rhizobium and 

Stenotrophomonas genera are closely related to the Pseudomonas genus, this could 

explain the ability to grow on selective media. 

On the basis of the rpoB gene sequence analysis we could conclude that not the 

Ps. tolaasii caused the main problems in case of this Hungarian mushroom farm, the 

relevance of other fluorescent strains belonging to the Ps. fluorescens bv. V was also 

significant. It is possible that they play key roles at first steps of the rotting process, but 

later the last mentioned species take over their place. 

Regression analysis and principal components analyses were carried out to 

determine which enzyme activities are responsible for the necrosis. The results 

indicated that the most important were the trypsin-like protease and the lipase enzymes. 
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We should mark, that high levels of these enzymes could be observed in the case of 

some Ps. fluorescens bv. V isolates supporting the hypothesis that their necrotic 

properties are also significant in causing diseases. However, not all of the Ps. 

fluorescens bv. V strains are pathogenic to oyster mushroom, in many cases low 

enzyme levels measured. Former statement supported the phenomenon that some strains 

of Ps. fluorescens bv. V could be necessary for the healthy development of mushroom 

caps. 

In order to implement biological protection of oyster mushroom, we investigated 

firstly the previously isolated, non-pathogenic pseudomonads. Thirteen non-pathogenic, 

fluorescent Pseudomonas isolates were tested against Ps. tolaasii. Ten of them were 

effective inhibitors and the best four were selected for further investigations, in 

production of oyster mushroom. Strains PS-2 and 54 proved to be the best ones; they 

might be applied as biocontrol products in the future. 

Another applicable group for searching biocontrol agents was the Bacillus 

genus. More than 60 strains were isolated with selective method. Among these isolates 

only 7 were appropriate for further study; 4 B. subtilis, 2 B. pumilus and 1 B. 

licheniformis. Their direct test in production of oyster mushroom is not yet carried out. 

The third possible biocontrol opportunity was the highly specialized 

bacteriophage group. Sixteen lytic bacteriophages that infect Pseudomonas tolaasii 

LMG 2342T were isolated from smashed sporocarps of oyster mushroom (Pleurotus 

ostreatus). Molecular investigations revealed that they all have dsDNA genomes about 

30 kbp in size. Identical restriction patterns resulting from restriction enzyme analysis 

suggest that the isolates probably belong to the same phage species. However, there was 

a difference between these phage isolates in their infecting abilities. Phage isolate Bf7 

was investigated and characterized more deeply. Morphological characterization of Bf7 

by Transmission Electron Microscopy (TEM) showed that it has a short, non-contractile 

tail, an icosahedral phage head and the size is about 62-68 nm in diameter, suggesting 

that it belongs to the Podoviridae family. Complete genome sequence analysis of the 

Bf7 phage isolate revealed a 30580 bp genome, 58.4% G+C content, 35 open reading 

frames encoding different proteins showing homology to proteins of the bacteriophage 

Caulobacter crescentus ΦCd1 from the Podoviridae family. Phage Bf7 forms clear 

plaques (1-3 mm in diameter) after 18 h incubation at 20°C on P. tolaasii 2342T. This 

property depends mostly on the temperature. Clear plaques formed at 5, 10, 20 and 

25°C after 18-48 hours incubation on Ps. tolaasii 2342T, but no plaques generated at 30 
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and 40°C. The single-step growth experiments revealed that the Bf7 bacteriophage has a 

latent period of about 140 min. The calculated burst size was 237 PFU per infected cell 

at 20°C, MOI of 0.06, taken into account the latent period, the eclipse and the rise 

periods. Moreover, the phage was resistant to chloroform treatment for at least one 

month, which is an essential parameter of the long-time storage. 

Development of integrated control is still in progress. First of all the selected 

phages should not inhibit the growth of pseudomonads used as biocontrol agents. PS-2 

and 54 are resistant to the isolated bacteriophages, so they could be applied 

simultaneously. Further investigations are necessary. The implementation of integrated 

control is not yet realized, but there are many interested mushroom growers, so rapid 

development is expected.  
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