
THAUMATIN-SZERŰ FHÉRJÉK IZOLÁLÁSA JÁROMSPÓRÁS GOMBÁKBÓL 
VIRÁGH Máté, VASS Veronika, KOVÁCS Laura, GALGÓCZY László, VÁGVÖLGYI Csaba 
Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Mikrobiológiai Tanszék, 
6726 Szeged, Közép fasor 52.; galgoczi@gmail.com 

Az utóbbi évtizedekben jelentősen emelkedett a mikrobiális fertőzések esetszáma, 
ezért szükségessé vált új, biztonságosan alkalmazható, széles spektrumú antimikrobiális 
készítmények kifejlesztése. Erre a célra alkalmasak lehetnek a thaumatin-szerű 
fehérjecsalád tagjai, mivel hatékonyan gátolják egyes mikroorganizmusok növekedését. 
A thaumatin-szerű fehérjék (TLP) ~200 aminosav hosszúságú polipeptidek, melyek az 
élővilág számos csoportjában megtalálhatóak. Közös tulajdonságaik a 16-26 kDa körüli 
molekulatömeg, 5-8 diszulfid híd, valamint a TLP motívum jelenléte. Ilyen típusú 
proteint járomspórás gombákból mindeddig csak egy, a Rhizomucor nemzetségbe tartozó 
Rhizomucor pusillus izolátumból mutattak ki (Rhizomucor pusillus antimikrobiális 
proteint, RPAMP). 

Munkánk során célul tűztük ki RPAMP-t kódoló homológ gének azonosítását 
különböző járomspórás gombaizolátumokból, egy az RPAMP homológ fehérjék 
hatékony termelésére alkalmas tápközeg, és indukciós körülmény kidolgozását, illetve az 
RPAMP homológ fehérjék antimikrobiális tulajdonságainak vizsgálatát. 

Négy fajba tartozó, 40 járomspórás gombaizolátum vizsgálata során PCR technika 
alkalmazásával az rpamp gén homológjait sikerült kimutatnunk 2 Rhizomucor miehei, 17 
R. pusillus, 1 Mucor racemosus, és 1 M. bainieri izolátum esetében. In silico vizsgálatok 
során megállapítottuk, hogy az izolált gének által kódolt proteinek a thaumatin-szerű 
fehérjecsalád tagjaihoz mutatnak nagymértékű hasonlóságot. 

Optimalizált tápközeg és tenyésztési körülmények alkalmazásával vizsgáltuk két 
Rhizopus pusillus (R7 és R9) izolátum részlegesen tisztított fermentlevének 
antimikrobiális aktivitását. Az R7 izolátum fermentlevéből származó részlegesen tisztított 
protein hatékonyan gátolta fonalasgombák és Gram-pozitív baktériumok növekedését. 

Eredményeink újabb jelöltekkel bővítik a potenciálisan antifungális szerként 
alkalmazható fonalasgombák által termelt antimikrobiális proteinek számát. 
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The incidence of microbial infections has increased over the past few decades. 

Therefore, there is a substantial demand for new, safely applicable compounds with 
antimicrobial activity. The members of the thaumatin-like protein family are interesting 
in this respect, because they effectively inhibit the growth of numerous microorganisms. 
Thaumatin-like proteins are polypetides of about 200 amino acid residues, and are widely 
distributed in the nature. The common features of these proteins are a molecular mass of 
about 16-26 kDa, the presence of 5-8 disulfide bridges and the TLP signature in their 
amino acid order. Until now, only one protein with such properties has been isolated from 
zygomyceteous fungi: Rhizomucor pusillus antimicrobial protein (RPAMP) from 
Rhizomucor pusillus. 

The aims of our work were the followings: identification of RPAMP encoding 
homologous genes from zygomyceteous fungi, evaluation of a medium and optimization 
of the growth conditions for expression of RPAMP homologous proteins, and 
investigation of their antimicrobial properties. 

Forty zygomyceteous isolates representing 4 species have been screened via PCR 
experiments. We successfully carried out the identification of rpamp homologous genes 
in the case of 2 Rhizomucor miehei, 17 R. pusillus, 1 Mucor racemosus, and 1 M. bainieri 
isolates. Via in silico investigations we established that these possible proteins encoded 
by these genes show a high level of similarity with the members of thaumatin-like protein 
family. 

With application of the evaluated medium and growth conditions the antimicrobial 
activity of the partially purified ferment broth of 2 Rhizomucor pusillus isoltes (R7, R9) 
was investigated. The partially purified protein from the ferment broth of the R7 isolate 
successfully inhibited the growth of filamentous fungi and Gram-positive bacteria. 

Our results increase the number of potentially applicable antimicrobial proteins 
derived from filamentous fungi. 
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