Környezeti baktériumok virulenciájának mérésére alkalmas in vivo módszer kidolgozása
zebradánió (Danio rerio) embriókra és validálása Pseudomonas aeruginosa törzsekkel
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BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS

ANYAG ÉS MÓDSZER

A mikroorganizmusok között számos obligát és opportunista
patogén fajt ismerünk, melyek környezetbiztonsági szempontból
kiemelt kockázati tényezőt jelentenek az emberi-, az állati
egészségre és a mezőgazdaságra. A virulenciájukat, így a valós
megbetegítő képességüket, több tényező együttesen határozza meg
melyeket klinikai törzseken, in vivo és in vitro módszerekkel
egyaránt vizsgálnak.
Annak ellenére, hogy a zebradánió, mint modell jelentős szerepet
tölt be a virulenciavizsgálatokban, az eddig használt embrió
mikroinjektáláson alapuló módszerek nehézkesek, illetve nem
vizsgálhatóak velük a baktériumok valós megbetegítő képessége.
A munkánk célja olyan mikroinjektáláson alapuló, könnyen
kivitelezhető vizsgálati módszer kidolgozása volt zebradánióembriókra, amely alkalmas a környezeti mintákból származó
opportunista patogén baktériumok valós fertőzőképességének
vizsgálatára.
A módszer kidolgozásához öt ismert virulenciájú, környezeti
mintákból származó, átfogóan jellemzett, Pseudomonas aeruginosa
fajhoz tartozó izolátumot használtunk fel (P14, P43, P69, P114,
P164).
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A vizsgált . P. aeruginosa törzsek fenotípusosan kifejeződő virulenciája a szikbe, illetve a
perivitellináris térbe történő injektálás után 24, illetve 72 órával. (kontrolltól való eltérés
*(p < 0,05), **(p < 0,01), ***(p < 0.001), ****(p < 0.0001))

A vizsgált törzsek okozta jellemző fenotípusos tünetek bemutatása 72 órás életben
maradt embriókon. P14: Perikardiális és sziködéma; P43: a farokrégió torzulása és
érfejlődési zavarok; P69: kelésgyengeség. A P164 és a P114 törzsek esetében nem
figyeltünk meg jellemző fenotípusos változást.

KÖVETKEZTETÉSEK
Elmondható, hogy a módszerek nagyon korai expozíciót jelentenek az eddigi eljárásokhoz képest, így a korai fejlődési állapotokban is
figyelemmel tudtuk követni a bakteriális fertőzés hatásait az embriók szervezetére. Az injektálások nagyon könnyen kivitelezhetőek voltak, ami
az alapja lehet egy széles körben használt, gyorsan elvégezhető módszer kidolgozásának. A két módszer eredményeiből egy közös értékelési
rendszer kidolgozására azonban még szükség van ahhoz, hogy az eljárás elterjedjen a potenciális kockázatot jelentő, környezeti mintákból
izolált baktériumok minősítésénél.
Köszönetnyilvánítás: Munkánkat az ÚNKP-21-5-MATE-3, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BO/00236/20/4), valamint a 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00239 és a TKP2020NKA-16 pályázatok támogatták.

