. aNTIMIKROBIÁLI S VEOYLLETEK ELjFORDULÁS.A
1 laZAI DISZNÖVLNYEKBEN
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Göndös György
évfo kémia- növényilettan szo. tio

NÖVÉNYÉLETTANI INTÉZET
I-la a legutobbi évtized növényélettanig microbiológiai vagy gyógyszertani. kutatási irányát figyelemmel kísérjük, IWembetiinik, hogy a ku.••
utók. egyre nagyobb érdeklődéssel ismét a természetes hatóanyagok
vizsgálata . felé forduh ako Intenziven kutatják előf*dulási körüket, izó1ál
jók eze
.
zeket
a vegyületeket és nagy figyelmet fordítanak kémiai ős bioké
miai sajáts á ga ik megáljapitására, valamint alkalmazási leli etőségeikre.
•

Ezek felhasználásánál nem egy esetben olyan kiváló eredménye-

ket értek el. amelyet szintetikus termékekkel mindezideig meg sem kö
•zelítéttek.
A legujabb nővén yélettani. mlcrobiotógiai ós gvógvRzertans viz,gT
latok, -melyeket világszerte végeznek, arra a mególlapitésra jubÁtt k

a

kutatókat .. hogy a' magasabb szervezetségü `növényfajok hatóanyagait
azonylag esek igen kis mértékben ‘ismerjük még annak elienére hog y
mind elméleti0. mind pedig gyakorlati szempontból igen lényeg®sek o
Az egyik ilyen terület L ahol' ma .még kevés ismerettel lendelkezünk
a magasabb szervezettségü növényekben előforduló, a mlcróorgau:izmueok
élettevékenységét és szaporodását gátló vagy azt teljesen megszüntet

vegyületek vizsgálata:. ; .

.

Ilyen vegyületek meglétét feltételeztük hazai disznövén'yeinkben is,
z adott indítást e terület felkutatására.
:.E vegyületek, melyek jelenlétét feltételeztük egyéb szempontból
sem lehetnek közömbősek,
Lényeges lesz tisztázni növényélettani szerepüket„ kémiai terméázetüket és .rolerobíológiai hatáamechanizmusukat,
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.

Az ilyen természetű vegyületek kimutatása továbbá azért is lényegest
mert esetleg lesznek közöttük olyanok, melyek azok ellen •a kórokozók és
betegségek ellen is használhatók lehetnek, melyekkel szemben ma még nem
rendelkezünk megfelelő gyógyszerrel. Elsősorban virusokra és carcinomára
gondolok .itt, Ugy látszik ugyanis, hogy a vir us és rákellenes vegyületek felfedezése felé a baktérium és gomba elles anyagok vizsgálatán keresztül
is vezet u tE,
Kérdés most mér számomra az volta hogy a vizsgált dísznövények valóban tartalmaznak-e olyan vegyületeke' amelyek hatásosak a microorganizmusokrao amelyek kárositják anyagcseréjüket4 gritolják szaporodásukét, igy . közvetlenül r .issztvelietnek a fertőzés meggátlásában, illetve a gyógyitásban.
A kutatási terület megválasztásánál a következő szempontok vezettek
la/ A disznövényeket eddig még hatóanyagra nézve rendszeresen nem
dolgozták fel,
Ha vizsgáltak is egyeseket, ezek a vizsgálatok legfeljebb 1 pH . értékre terjedtek ki.
A , vizsgálatokat csak baktériumok ellen végezték el egyik másik disznövénynél és gombákra nem, holott ezek soks zo r nagyobb veszélyt jelentenek
számunkra, mint a baktériumok,

-1 / Ezek .a 4iövén yek nagy mennyiségben állanak rendelkezésünkre. Ha
ugyanis ilyen n.v4nyekben találtunk hatóanyagokat. az a jövőbeli izolálás nehéz munkáját, mely nagy anyagmennyiséget igényel jelentősen megkönnyíti.
Anyagok és módszerek.
Ay dísznövények hatását a következő két baktérium, illetve két gombafaj
ellen próbáltam ki, A Gram pozitív Bacillus cereus /var. mycoides/ a Gram
negatív Serracla marcescens, valamint a gombák közül Syncephalastrum
racdinosum és I-Iansenula anomala, Ezek a microorganizmusok, gyorsan egy
24 óra alatt elszaporodnak és az eredmények leolvashatók 24 órás inkubálás
után.
A használt microor:anizmusok általános -llemzéseo
.

Bacillus _cereus /var. mycoides/

.

Sporák eliopszidálisak, átlag nagyságuk 1-1.5A4,/jelentős variációval/o
82,

.

24 óra alatt meg jelennek, spóra - hajtás /csirázás/ polaris.

.

Sejtek 1-54i4e.közöttiek, hosszu láncokban fordulnak elő, végük é
lesen levágott, a sejtekben granulumok láthatók különösen ha a táphajban
glucos vagy glycerin van. Rendszerint zsirt raktdroz_naL A sima felülettel
biró törzsekben a sejtek mozgók„ flagellumokkal. A rücskös .felületű törzsek nem mozgékonyak. Gram pozitivak.
A zselatint folyósitják, Az agarkolloniák szürkések, vékonyak gyorsan
növekszenek a sejtláncok révén, Ferde agaron szürkés gyorsan növekvő
rhisoidos telepet képeznek, melyek hozzátapafltlnak az agarhoz, vagy bele
nőnek.
A tejet gyorsan peptizálják, gyenge koagulációval vagy anélkül. Véren
agaron haemolózist hoznak létre , A nitrátból nitritet képeznek, a keményitőt
.

hidrolizálják. A glycosból, fruktózból, maltózból, dextrinből, glycerinből saval
képeznek, de a saccharozból és szalicinből is. A mannózból és laktózból
rendszerint nem. Az arabinózból, hiamnözból xylozból raffinózból, fnulinbóí
és mannitból sahképzés nincs,

.

A citrátokal, mint egyedüli szénforrást hasznositják, Optimális hőmérséklet a növekedésükhöz 30 C ° körül„ a maximális 43 C ° körül :yen. Aerob
talajban fordul elő,

.

Serracia marcescens
Sejtek 005 1

hosszuságu pálcikák, Egyenként vagy aIkalomadtén

5-.6 sejtii láncokban előfordulva, Mozgó sejtek 4 peritrich #lagellummal rende
kennek. Gram negativok. Zselatinon vékony enyhén szemcsézett, körkörös
/cirkuláris/ o y lién hullámos szélű telepek képződnek,
Eleinte szürkések, majd vörösek lesznek. A mediumot /zselatint/ meg
lehetősen gyorsan folyósitják.

Agaron körkörös vékony szemcsézett telepek képződnek, melyek kezd

ben fehérek, majd vörössé válnak, A husíevest zavarositják, a felületen vöri
gyúrüt vagy hártyát képeznek, valamint szürke üledéket,
Az ecetsavat, hangyasavat, borostyánkősavat, balra forgató tejsavat,
etilalkoholt,, acetil -metil carbinolt a 2, 3 butilenglikolt, széndioxidot és nyomó
hidrogént képeznek glycosból.
83,

Desztilált vízben, amely carbamidotm kaliumclrídot és glycózt tartalmaz, gyengén vagy egyáltalán nem nőnek,
Indolt nem képeznek. Nitrátból nitritet képeznek. Kénhidrogént képeznek cisteinből, cistinből és más organikus kénvegyületekből. Sulfatokból,
thiosulatokból kenet hoznak létre, de sulfidból nem. A pigment oldódik alkoholban, éterben, cloroformban. benzolban és széndisulfidban.
A pigment bediffundálhat az agarba is, az anyag enyhe viz oldékonyságát igazolva akkor, ha a törzsek erősen pigmentaltak. 35 C°«on nincs
pigmentképzés, Trimetilamint képeznek, Fakultativ aerobok. Optimális nő- .
vekedés 2530 C ° között, Előfordul vízben, talajban, tejben, élelmiszerekben és Insektakban.
Syncephalastrum racemosum,
A Zygomycetales ordóban tartozik. Macroskópos növekedése a Rhysopusra
emlékeztet kisebb nagyitássalo Sporangium tartója az Aspergillusra emlékeztetd .
Nagyobb nagyitással látható, hogy a spóraláncok többémkevésbbé liosszu csőalaku aporangiumba sorakozó endospórik. Trópikus eredetű, TrópusOól impor-

táli termékekkel került hazánkba.
1lansenula anomala .
Sarjadzó sejtjeik vannak . Arthrospóráik nincseniik. Askusaik, melyek közvetlenül a Aygota átalakulásából keletkeznek sisak, kalap alakuak. Nitrátot
asszimilálnak, Erjeszt glykost, galaktózt. s accharózt, maltózt és 1/3 részben
.

raffinózto Nem erjeszti a laktózt.
Asszimilálni képes a glykózt, galaktózt, sarózt, maltózt és raffinózt.
Nem képes asszimilálni a laktózt. Asszimilál még ethanolt, az arbutint hasitja
és pseudomyceliummal rendelkezik.

A baktériumokat 2 % agart tartalmazó Bouillon táptalajon a gombákat
maláta agaron neveltem. Az egész vizsgálati idő alatt friss 24 óra tenyészete
ket használtam.
A vizsgált növényék 1960, őszén az egyetemi füvészkertből származtak.
A felhasznált eljárásnál a növén zuk csak a levelét hásználtam fel, a
vizsgálat tájékoztató jellege miatt. Mivel a növény egyik fontos szintetizáló

szer ve e levél, ezért ha a növény hatóanyagot tartalmaz, az legnagyobb
840

valószinüséggel megjelenik a levélben. Ezt egyébként gyakorlati tapasztalataink is alátámasztják.
A levelet vegytiszta kvarchomokkal homogenizáltain egészen pépes
állapotig Ezzel a sejteket elroncsoltam. s a hatóanyag sejtből való ki
.

szabadulását lehetővé tettem.
A homogenizálás után a növényi rész sulyára számított 2,5 x -es
meinyiségii acetont tettem. Az acetonos kezelés kettős célt szolgált' Elő

.

szőr a hatóanyag extrakciójának intenzitását óvelteo másodszor a nővé
nyi részre tapadt microorganizmusokat elpusztította, amelyek a későbbi
vizsgálatot zavarták volna.
Ezután az acetont a növényi részről elpárologtattam, . Az aceton el-.
párologtatása utána száraz homogenizátumhoz annyi desztillált vizet adtam, hogy az ismét pépes állapotba kerüljön . és testelésre alkalmas le-gyen. A növényi thomogenizátum pll- ját közelitőleg 7-re állitottam be, ne
bogy az esetleges savasság Hozza létre a microszérvezetek szaporodásé
nak gátlását. Előzetes vizsgálatok során meggyőződtem arról, hogy erre
az eljárásra szükség van.
A hatóanyag vizsgálatát 2 pI-I értéken végeztem el. egy enyhén sa
vas 6,5 és enyhén lugos 7,5 pH-ju táptalajon. A két. pl -I értéken azért
dolgoztam, mert ha a testnövény savas karakterű hatóanyagot tartalmaz
az savas kőrnyezetben aktívabb, ha pedig lugos karakterü, akkor lugos
környezetben aktívabb.
Egyik igen jó példa erre a steránv-ázas glyccalkaloidok eseteo amelyek
maguk lugos karakterűek és lugos környezetben nagyobb gátló zónát hoz

nak létre. mint savas környezetben.
Az előzőeknek megfelelő 6.5 és 7.5 pH»-'ju táptalajokat Petri csé..
székbe öntöttem, s hagytam megszilárdulni. A szilárd agar lemez vastagsága 5 mm volt. Ezen a szilárd táptalaj felületén a megfelelő microorga•nizmust szélesztettem. A beoltott táptalajra ezután a homogenizátum kis
kb, 0.1 .e-nyi mennyiséget rávittem, ugy bogy az kis kup formájában
megtapadt a szilárd táptalaj felületén. A tenyészeteket 25 C ° -os
thermosztátban 24 (5144 át indukáltam. Ha ezen idő alatt antimicrobiális
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hatóanyag diffundál ki a disznövén y tesztelt részéből, ugy a testnövény körül megjelenik a jellegzetes microorganizmus mentes zóna, szemben a táptalaj egyéb felületeivel, ahol akadálytalanul szaporodik a kérdéses microor ~

ganizmuso A zónák nagysága a hatóanyag m ennyiségével és minőségével,
valamint aktivitásával és diffuzió sebességével arányos.
Eredmények
A megvizsgált disznövények hatóanyagai szelektivnek bizonyultak. Elsősorban a Bacillus cereus var a mycoides szaporodását gátolták. Másrészük viszont kizárólag csak gombákra, a Hansenula anomalara és a
Syncenphalastrum racemosumra hatottak. Továbbá vannak olyan disznövények,
melyek levelei mind a baktériumok, mind a gombák szaporodását gátolták. Ez
utobbi esetben széles hatóspektrumu antimicrobiális vegyületek jelenlétét kel
feltételezni,

.

Csak egészen kevés esetben tapasztaltam a Gram negativ Serracia
marcescens szaporodásának gátlását. Egyedül az Iberis amara, hyacintiflora
esetében mutatkoz tt határozott gátló zóna, és az Anemone rivularisnál tapasztaltam jelentős 8 mm-es pigment gátlást. A vizsgálat eredményeit i ll etően
egé ezen külön helyet foglalnak el azok .a növények, amelyek kizárólag csak
egyik gomba szaporodását gátolták, mig a másik vizsgált gombára hatástalan•
nak bizonyultak. Ilyenek
Tradencantia brevicaulis csak a Syncephalastrum racemosumra
_

Lopesia coronata

Aster p urdonii csak a Hansenula . anomalara, a
Doronicum pardalienches
Iberis amara hyacintiflora

G

-

n

y

y

hatottak.
A vizsgálat eredmén yeit a következő táblázat tartalmazza
Táblázat . A disznövények szaporodásgátló aktivitásának vizsgálata az alábbi
microorganizmusokra.
Jelmagyarázat

I. Bacillus cereus /var. mycoides/-re

II, Serratia marcencensre
Sycephalastrum racemosumra
Iíansenula ahomalara
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+ Részleges gátl dso
x Pigmentképzés gátlása.
Az inl ► ibicióa zóna sulara mm-ben
IIIo
IV:
Iio
Ia
pH6
p116_ p1-17_ p1-16 pl-17
j

A növény neve

Achyttnthes aureireticulata
Aconitum orientale

1.7

.

Ageratum mexicanum dBI ue Ball.
Alonsoa caulialata
Alternanthera amoen$ varJu:'wel
Al.tern an'th era

a ure a

Althea ..rosea •

.

Oa

C,4

Alyásum maritimum
Alyssum ovirense
Amaranthus caudatus. .
Ammobium alatum
x

Anemoné rivúlari8 •
-

3

-

-

Arabis coerulea

8

6

-

-

Arabia ferdingnd coe.burgi.

-

-

Arabia precurrens

4
2

2
2

e

-.

7

6

-

-,

An themis tin ctoria

5

+

8.

4

-

2

5

G

3

-

-

-

An tirnliin um dielsian um

Arabis

ensis .

Arctotis gran dis

-

7
3

0

.

-

Armeria vulgaris
Arrhenantherum bulbosurn

4.4

Artemi8ia vulgaris • .
.Aspérula hexophylla
Aster alpinus
Aster dumosus
Aster purdonii
Aquilegia chrysantha
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Az inhibiciós zóna su ara mm- ben
III
IV,
I
II
pH6 p1-17 pI-I6 pi-i7 pH6 p1-17 Tug p w

A növény neve
Aqulegia japonica

-r

-

Babtizia tinctoria

--

-

Baeria coronaria

eY

Begonia semperlloreus

-

-

-- --

_

w

-

4 5

Bergen ia bifolia
Blumerbachia hyeronimi

~

~

Browallia grandillora

+ +

Calceolaria gracilis

2

Calendula officinalis

-

-L

-

-

i9

~

-

-

3

r

y

+ +

4 5

--

_

V.. -

-

-

-

Campanula persicifolia
Canna indica «Fürst Bismarkiv

-4

Catanche coerulea
Celosia cristata nana .

-

~

-

.z

-

-

.

_

Cerastium bibersteinii
_

Cerastium lanatum

_ -_

-

-

~

..

-

~

--

.

~

Chysanthetnum carinatum
Chrysanthemum clusü

-_-

Chrysanthemum coronarium

_

-

w

Chrysanthemum mdicum

-

w

•--,

-

Chrysanthemum irkutianum
Chrysanthemum maximum

~

+ +

x

6

-••

-

-

y

+

Chrysanthemum o.chroleucum
Chrysanthemum parthenium
«Fiore pleno.
Chrysanthemum segetum «1-Ielios.
Cineraria maritima

6

+

-

••

Cleome gigantea

2•1

Coleus rechneltianus

2

+

Collomia coccinea

1

+
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-

_
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~

-

Az inhibiciós zóna sugara mm-ban
I>>
II .
III
I
p1-16 0H7 pI l(i pI-17 pl 16 p117
TI16 p117

A növény neve

.

Commelina coelestris
Con volvulus tricolor
Coreopsis grandiflora
Coreopsis tinctoria nradítii ta
min ima»
,

p

Cosmos bipinnatus alba
Crucianella stilosa
Dahlia pinnata semiplena
Delphinium stapliysagria
Dianthus carycphyllus
«Chabaud»
Dianthus chin ensis K Fiore pleno»Digitalis amandina

G

Digitalis glutinosa

-

.

-

Digitalis orientalis
Digitalis purpurea
Dimorphoteca sinuata

-

-

'2'

2

4

3 .

5

5.

a

5

6

5

5

3

-

.

-

Doronicum orphan ides

3

Dóronicum pardaliendres

5

Escoltzia californica

5

5

Eu phorbia variegata
Erygeron alpinus
Eryophyllus caespitosus
Filipendula vulgaris
Gaillardia grandiflóra burgunder 5
•Gaillard'ia lorentzian á

..

2

Glauciurri flavum
Gnaphalium lanatum
Godetia rubicunda

4

Gomplirena gloL)oza roses
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Az inhibiciós zóna sugara mm-ben
I.
II. _
III.
IV.
pII6 p117 '1 16 ;1-17 pI - 16 p1-17 p116 _pI-17

A növény neve
Gynerium argentewn

2

2

I-Ierbenstreitia dentata

--

-

-

Heuchera villosa

7

4

--

I-Iormiam pyrena

3

2

IIosta coerulea .

=

-

IIypericum mosereanum

5

5

Iberis arnara hyacinthyflóra

6

Iberis sempervirens

Impatiens balsamina camelia

Helianthemum Pers.

.

Helichrysum bracteatum
var monstrucsa
Heliotropium peruvian um.

-

Lopesia coron ata
Lupinus polyphyllus
90.

--

2

3

4

+

+

+

5

6

+

+

5

+

o

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

Lindelophia longifolia .

Lobelia syphyletica

+

6

-

Linaria ametliystina

Lobelia hybridi

--

3

Leonotis leonorus

Lobelia Erinus
"Kaiser 1lillielmu .

6

-

3

Kochia trychophylla

Lobelia dresdensis

6

-

6

Kniphofia pumila

Lindheimera texana

3

-

Iris vesicolor

Linaria purpurea

5

-

Iresine vallisii

Lantana hybrida

-

-

A növény neve

Az inh ibiciós zóna sugara mm--ben
IIIo
IV.
H.
416 pI-17 pI-16 pI-17 A-16 p1-17 pI-I6 _21-17

.

Io

Macleya cordata
Malope trifida
Meucliera calicosa

5

3

Mimulus cardinalis

2

3

Mimulus luteus

®

-a

:d

Mirrabilis jalappa

Nemesia melissifolia

d

e

Nemesia strumosa fl-zibunda

-

Nepata pannonica

dam

Nicotiana affinis

• 5

Nierembergia hypomanica
Ocimum cflrn,osum

•-•

Oenothera acaulis
Origanum lulgare

-

-

Pa kit foxia texana
Pú p,a ver

útian ticum

m

Pennisetum a ► nericanum •

®

_

Penstemon diffuzo

3

3

Penstemon barettae

~

Perows kia abrotanoides

4

-A.

Petunia atkinsiana
Petunia fimbriata

~

Phlox cómpacta

-

Pilea mus.cosa

-

Polemonium coeruleum

4

Potentilla nepalensis

Primula acaulis

~

Primula officinalis

®

Primula veris

~

4
4

~

Mt>

4

.

4
91e
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Az inhibiciós zóna sugara mm-ben

A növény neve

I
I-16 I -1 7 H6 1-17 H6 I-17

1-16 pH7

Pru'`ella grandiflora
Pulsatilla rubra
Pyretrum carneum
Rudbeckia bicolor
Rudbeckia maxima

-

2

Salpiglossis sinuata
Salvia splendens 4Raketa.

Silene rubella

-

2

-

+

+

-

-

Schkhuria abrotanioides
Statice sinuata

ti
-

-

Statice tatarica
Tagetes erectus

-

--

-

-

-

Thymus chamaedrys

-

--

Rigrida paronia
Tithonia speciosa

2

+

Tradescantia brevicaulis

3

2

Verbena deffiance

-

Verbena offiOn alis
Viola odorata

6

6

Viola sagittata
Viscaria vulgaris

.

Zinnia elegans aureo

w

Az eredmények n,gb=cpz':l5neo
A táblázatból látható, bogy a megvizsgált disznövények nagy száza
lékban tartalmaznak olyan vegyületeket. melyek a fenti microorganizmusok
vatamelyikének 4 vagy azokból többnek a szaporod4sc:t y :tolni képesek, A
165 vizsgált disznövény közül 59 hozott létre gátló zónet. Százalékosan kifejezve -a dísznövények 3505 %-ban voltak aktivak. Ezen értéket irodalmi
adatokkal összetetettem. Ezek az irodalmi adatok 5,9 %. 10 %, és 15 %-os

92.
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A talált hatóanyagok elsősorb an a Gram pozitiv Bacillus cereus var.
mycoides szaporodását gátolták, kisebb vagy nagyobb mértékben.
Emellett jelentős számb an voltak olyanok, amelyek hatásukat gombákra fejtették ki,

.

A vizsgált növények 35,5 %-ban voltak aktivak, 26.6 % .ban balLóriumok

...

ra 15,7 %-ban pedig gombákra hatottak.
Érdem

tehát a még nem vizsgált disznövényeket további vizsgálatnak

alávetni és nemcsak a disznövén yeket, de a többi még eddig ilyen szempontból nem kutatott hatóanyagok feltárását is elvégezni.

I65 ornanental plant species /growing in great quantity under our climatical
zone /Were examined for ascertaining their • antimicrobial effectiveness: against
different, bacteria and fungi.
Of the examined plant species 35,5 per cent was shown to be active
26,6 per cent against bacteria and 15,7 per cent against fungi.
.
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