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Tejsavbaktériumok jelentősége
A tejsavbaktériumok különleges bélmikrobák, melyek az évmilliók során a gerincesek
bélcsatornájának létfontosságú elemei lettek. Nagyon fontos egészségvédő szerepük van,
- hiszen képesek visszaszorítani a káros bélmikrobákat,
- szabályozzák a pH-t,
- vitaminokat termelnek
- és serkentik az immunrendszert is.
Legfontosabb nemzetségeik: Lactobacillus, Lactococcus, Pediococcus, Leuconostoc, Weissella,
Enterococcus
Gyakorlati felhasználás:
- Probiotikumok
- Mikotoxin-mentesítés

Lactobacillus fermentum

- Tejsavbaktérium törzsgyűjtemény létrehozása
Új fajok keresése, valamint egy új, DNS fragment ujjlenyomat alapú adatbázis létrehozása,
amely megkönnyíti és meggyorsítja tejsavbaktérium izolátumok azonosítását, a lehető
legalacsonyabb anyagi ráfordítás mellett.

- Tejsavbaktériumok antagonista hatásának vizsgálata toxintermelő Aspergillus flavus
penészgomba törzsekre
A vizsgált tejsavbaktérium törzsek együtt növesztése agardiffúziós módszerrel.

- Mikotoxin-megkötési potenciállal rendelkező tejsavbaktériumok felkutatása
A. flavus penészgombák által termelt mikotoxinok degradálására, vagy a közeg
toxintartalmának csökkentésére toxinmegkötés révén baktériumok felhasználásával.

Tejsavbaktérium törzseink forrásai
NÖVÉNYEVŐ ÁLLATOK SZÉKLETMINTÁI
A FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTBŐL

Tejsavbaktériumok azonosítása molekuláris módszerekkel

Repetitív PCR reakciók eredményei
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Csupasz turkáló

Azonosított izolátumaink
709 tejsavbaktérium
izolátum
Lactobacillus nemzetség
18 faj
234 törzs
Lactococcus nemzetség
4 faj
22 törzs
Pediococcus nemzetség
4 faj
57 törzs
Enterococcus nemzetség
9 faj
289 törzs
Leuconostoc nemzetség
3 faj
16 törzs
Weissella nemzetség
3 faj
10 törzs

Mikotoxin detoxifikáció
A mikotoxinok penészgombák által termelt erősen toxikus másodlagos anyagcseretermékek,
melyek a növény növekedése során a szántóföldön vagy a betakarítás után, a raktározás folyamán
keletkeznek.
A mikotoxinok a takarmánnyal az állati szervezetbe jutva és a bélcsatornából felszívódva a vérben és
a szövetekben részben akkumulálódva egészségkárosító hatásúak. Az állattenyésztés során gyakran
jelentős gazdasági károkat okoznak, mivel a takarmánynövények jelentős hányadát szennyezik az
egész világon.
A mikotoxin-mentesítésnek három mikrobiológiai útja lehetséges:
- lebontás (enzimek),
- a penészgomba növekedésének gátlása baktériumokkal (kis molekulatömegű metabolitok),
- megkötés (sejtfal komponensek)

aflatoxin B1

szterigmatocisztin

Aspergillus flavus szaporodásának gátlása tejsavbaktériumokkal
L. salivarius SK29

Zt31

Aspergillus flavus
Zt41
Zt55

Tejsav hatása

Zt80

Felülúszó hatása

Agardiffúziós módszerrel teszteltük a törzsgyűjteményünkben lévő
tejsavbaktériumok antagonista hatását aflatoxintermelő Aspergillus
flavus törzsek esetében. A legjobb gátlási képességekkel a Lactobacillus
salivarius SK29 és a Pediococcus pentosaceus TV51 törzsek
rendelkeztek.

Toxinmegkötési vizsgálatok 1.

A toxinadszorpciós vizsgálatokban 0,2 ppm AFB1 tartalmú táplevest (MRS) oltottunk
be a teszttörzsekkel. A 37 °C-on 48 óráig tartó inkubációs periódus után a
lecentrifugált biomassza toxintartalmát meghatároztuk. A mikotoxin-tartalmat a
mintákból analitikai módszerrel, folyadékkromatográfiás elválasztást követően UV
detektálással (HPLC-UV) határoztuk meg. Az elválasztás Brisa (Teknokroma) C18
oszlopon történt (5 µm, 15 cm x 0,46 cm) 30 °C-on. Minden meghatározást három
párhuzamos mintából végeztünk.
A legjobb aflatoxin (AFB1) adszorpciós képességgel a L. plantarum TS23 és a L.
pentosus TV3 rendelkeztek, az eredeti toxinmennyiség közel 10%-át megkötve.

Toxinmegkötési vizsgálatok 2.
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A vizsgált koncentrációban az AFB1 jelenléte nem
befolyásolta a baktérium törzsek szaporodási képességét.
Azt találtuk, hogy a 2 napos együtt inkubálás nem szükséges
a toxin megkötéséhez, 10 perces inkubálás után közel azonos
megkötési értékeket kaptunk a HPLC mérések során,
mindkét toxin esetében. Vagyis a megkötéshez viszonylag
rövid idő elégséges.

Az AFB1 és a szterigmatocisztin (STC) megkötés
csíraszám-függését három laktobacillusz törzzsel 5
párhuzamos mintában vizsgáltuk 6 nagyságrenden
keresztül. A toxinkötés 107 sejt/ml csíraszámtól volt
kimutatható mértékű az adott kísérleti körülmények
között.

További tervek 1.
A törzsgyűjteményünkben található 18 Lactobacillus faj 79 törzse mellett, hogy jobban feltérképezhessük
a Lactobacillus nemzetség toxinkötő potenciálját, további 35 Lactobacillus fajt rendeltünk meg a belga
BCCM törzsgyűjteményből. Ezek AFB1 és STC kötő képességének vizsgálata jelenleg folyamatban van.

Lactobacillus jensenii LMG 6414
L. amylolyticus LMG 18795
L. bombicola LMG 28288
L. oryzae LMG 28404
L. kunkeei LMG 18925
L. parafarraginis LMG 24141
L. fructivorans LMG 9201
L. farciminis (LMG 9189)
L. namurensis LMG 23583
L. vaccinostercus LMG 9215
L. brantae LMG 26001
L. composti LMG 24142
L. coryniformis LMG 9196
L. dextrinicus LMG 11485
L. mali LMG 6899
L. mellis LMG 29584
L. insicii LMG 30641
L. rhamnosus LMG 6400

L. parabuchneri LMG 11457
L. collinoides LMG 9194
L. nenjiangensis LMG 27192
L. acidipiscis LMG 19820
L. ghanensis LMG 24876
L. aquaticus LMG 26190
L. silagincola (LMG 30917)
L. paralimentarius LMG 19152
L. perolens LMG 18936
L. sharpeae LMG 9214
L. mindensis LMG 21932
L. farraginis LMG 24140
L. siliginis LMG 24111
L. mudanjiangensis LMG 27194
L. murinus LMG 14189
L. vespulae LMG 30665
L. floricola LMG 29183

A belga BCCM törzsgyűjteményből megrendelt
Lactobacillus törzsek

Lactobacillus törzsek telepei

További tervek 2.

Tejsavbaktérium sejtfal
PG: peptidoglikán; LTA: lipoteikosav; WTA: sejtfal teikosav;
EPS: exopoliszacharid; SDP: enzim-függő fehérje; LPxTG:
rövid pentapeptid motívum
(Lebeer et al., 2008)

Zearalenon (ZEA) kötése (Jouany et al, 2000)
A toxinkötési kísérletek egyik további iránya azon mikroba sejtfelszíni képletek azonosítása lehetne, ahol a
toxinok adszorpciója létrejön. Az alapkutatási jelentőségen túl a takarmányozásban a laktobacilluszok aktív
komponense egy biológiai AFB1-kötő készítményként fontos innovációt jelenthetne.

Összefoglalás
Az egzotikus állatok bélflórájából izolált több mint 1000 törzs közül 709 bizonyult tejsavbaktériumnak. Ebből
234 törzs tartozik a Lactobacillus nemzetség 18 fajához. A Lactococcus nemzetség 4 fajához 22 törzs, a
Pediococcus nemzetség 4 fajához 57 törzs, a Weissella nemzetség 3 fajához pedig 10 törzs tartozik. Az
Enterococcus nemzetség azonosított 289 törzse 9 fajba sorolható, a Leuconostoc nemzetség 3 fajához pedig 16
törzset tudtunk besorolni.
Folyamatosan teszteljük agar diffúziós módszerrel törzsgyűjteményünk törzseit aflatoxin termelő A. flavus
penészgombák szaporodásának gátlására. A legjobb gátlóképességű baktériumokat a L. salivarius, L.
plantarum, Pediococcus pentosaceus fajok közt találtuk.
A legjobb AFB1 adszorpciós képességgel a L. plantarum TS23 és a L. pentosus TV3 törzsek rendelkeztek, az
eredeti toxinmennyiség közel 10%-át megkötve. A nagyon hasonló szerkezetű STC esetében a kötés mértéke
több mint a 20% volt. Kísérleteink alapján elmondható, hogy a vizsgált koncentrációban sem az AFB1, sem az
STC nem befolyásolta a baktérium törzsek szaporodását. Azt találtuk, hogy a 2 napos együtt inkubálás nem
szükséges a toxin megkötéséhez, 10 perces inkubálás után közel azonos megkötési értékeket kaptunk a HPLC
mérések során, mindkét toxin esetében. A toxinkötés 107 sejt/ml csíraszámtól volt kimutatható az adott
kísérleti körülmények között.
A toxinkötő vizsgálatok folyamatban vannak Lactobacillus törzsgyűjteményünk többi törzsével is. Emellett a
nemzetség toxinkötő potenciáljának feltérképezésének érdekében a BCCM törzsgyűjteményből rendelt
további Lactobacillus fajok törzseinek vizsgálatát is tervezzük.
Biológiai AFB1-toxinkötő készítmény fejlesztése.

Köszönöm a figyelmet!

