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Rövidítések jegyzéke 
 

 

AAAP     Amino Acid/Auxin Permease 

AAP     Amino Acid Permease 

APC     Amino acid –Polyamine-Organocation 

bp      bázispár 

cDNS-AFLP   cDNS amplifikált fragmentumhossz polimorfizmus 

(cDNA-Amplified Fragment Length Polymorphism) 

CMC    karboxi-metil-cellulóz 

CTAB     hexadeciltrimetil-ammónium-bromid 

FB1     fumonizin B1 

FPA     p-fluoro-DL-fenilalanin 

hph      higromicin-foszfotranszferáz 

LCM   komplett tápközeg (complete medium developed by 

Leslie) 

PCNB     pentakloro-nitrobenzén 

PCR     polimeráz láncreakció (polymerase chain reaction) 

SDS       nátrium-dodecil-szulfát (sodium-dodecyl-sulfate) 
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1. BEVEZETÉS 

 

Az emberiség életében a növénykórokozó gombák jelentős szerepet töltenek be. 

Gazdasági, egészségügyi, társadalmi jelentőségük megkérdőjelezhetetlen. 

Gondoljunk csak a XIX. század végén zajló nagy ír kivándorlásra Amerikába, 

melyet a Phytophtora infestans által okozott, több százezer ember halálát 

követelő burgonyavész idézett elő (Ristaino et al., 2001). Kisebb jelentőségű 

ugyan, de a bortermelőknek ugyancsak sok fejfájást okoz a szőlő lisztharmat 

betegségéért felelős Uncinula necator, amelyet 1853-tól ismerünk 

Magyarországon, vagy az Európába Amerikából szállított, szőlővessző-

kötegekbe kötözött szőlőlevelekkel behurcolt peronoszpóra (Plasmopara 

viticola), amelynek neve 1880-ban szerepel először hivatalos dokumentumban 

hazánkban. Jól ismert az úgynevezett raktári penészgombák által termelt 

mikotoxinok közvetett kártétele is. Elhíresült példa az 1959-ben egy nagy-

britanniai baromfivész során tízezrével pusztuló pulykák esete, amelynek oka a 

helytelenül tárolt, és takarmányként felhasznált földimogyoróban felszaporodó, 

aflatoxint termelő Aspergillus flavus volt (Smith és Moss, 1985). Sajnos, 2004-

ben Magyarország is megtapasztalhatta e gomba toxinjának hatását. A Dél-

Amerikából importált paprika a szállítás alatt megsérült és ezért beázott 

konténer miatt bepenészedett, és aflatoxinnal szennyeződött. Az afltoxin 

veszélyességét jól jelzi, hogy a Magyar Hadtudomány 2002. decemberi 

számában írtak szerint, a lehetséges biológiai fegyverekkel való kísérletezés 

keretében, az 1985 és 1991 közötti időszakban az iraki B fegyverprogramban 

vizsgálták hatásait.  

Nem lehet kihagyni a fenti felsorolásból a Fusarium-nemzetséget, 

amelynek fajai a kontinentális éghajlaton főként a gabonanövényeken 

megjelenve okoznak jelentős mennyiségi és minőségi veszteségeket. A 

fuzáriumos növénybetegségek világszerte elterjedtek, köszönhetően e fonalas 

gombák kiváló alkalmazkodó képességének. Egy- és kétszikű, lágyszárú kultúr- 

és gyomnövényeken ugyanúgy megtalálhatóak, mint fás szárú növényeken, de 
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vannak szaprofiton életmódot folytató fajaik is (Britz et al., 1999; Mirete et al., 

2003; Leslie et al., 2004).  

A Fusarium moniliforme által okozott kukorica csőrothadást bemutató első 

írásos említés a XVI. századból való, egy Mexikóban élt ferences szerzetestől. 

Elsőként a német botanikus Link írta le a nemzetséget 1809-ben. Az 1800-as 

évek közepétől válik egyre intenzívebbé a kutatásuk, amikor a raktárban tárolt, 

és a népélelmezés szempontjából kiemelkedő jelentőségű burgonya rothadásáért 

a F. solani-t tették felelőssé. A XIX. század végéig szaprofita életmódot folytató 

fonalas gombaként írták le az újabb és újabb Fusarium fajokat, majd 

megjelentek az első munkák, amelyekben a F. oxysporum élő növényeken való 

fertőzőképességét bizonyították (Atkinson, 1892). 1916-ban jelenik meg az első, 

humán betegséget okozó Fusarium fertőzés leírása egy argentin orvosi lapban 

(Origine des Tumeurs (Etiologie du Cancer, etc.) et Observations de Mycoses 

(Blastomycosis, etc) Argentines) Dr. N.V. Greco megfigyelése alapján, 

amelyben azt állította, hogy páciensei a F. vinosum (ma F. flocciferum) által 

okozott „orrfuzáriózisban” szenvedtek.  

A Fusariumok többsége másodlagos anyagcseretermékként mikotoxinok 

egész sorát termeli, amely humán- és állategészségügyi veszélyekkel jár. A F. 

culmorum és a F. graminearum dezoxinivalenolt és zearalenont, a F. poae 

nivalenolt és diacetoxi-szcirpenolt, a F. avenaceum enniatint és moniliformint 

termel, a F. proliferatum fumonizineket, fuzaproliferint és beauvericint, a F. 

sporotrichioides számos trichotecént és a felsorolást hosszan lehetne még 

folytatni (Peterson és Olvang, 1997; Thrane, 1989). A második világháborút 

követő években, 1949-ig, több ezer ember halt meg a Szovjetunióban, mivel F. 

sporotrichioidesszel fertőzött, a szabadban áttelelt gabonából készült kenyeret 

fogyasztottak (Joffe, 1978; Chu et al., 1979; Bennett és Klich, 2003). Többek 

között ez a tragédia keltette fel a szovjet, és a hidegháborús években 

természetesen az amerikai tudósok érdeklődését is a Fusarium mikotoxinok 

iránt, mint a biológiai hadviselés potenciális eszközei. A trichotecéneket fel is 

használta a Szovjetunió (Mirocha et al., 1983; Watson, 1984) a későbbiekben 
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„Yellow Rain” vitaként ismert műveletben, ezzel több ezer ember halálát 

okozva Laoszban, Vietnámban és Afganisztánban.  

Ha az ilyen extrém eseteket nem is vesszük figyelembe, akkor sem 

mondhatjuk azt, hogy leginkább „csak” a növénykórtanos szakemberek kerülnek 

közelebbi kapcsolatba a Fusarium fajokkal. A számos általuk okozott betegség 

közül a legelterjedtebb a gabona fuzáriózis. Mivel a kórokozók általában 

többgazdásak, így a betegség nemcsak a kalászos gabonákon, hanem a 

kukoricán és számos fűfélén is megjelenik (Logrieco et al., 1995; Leslie et al., 

2004). A fertőzés növénytermeszési és állattenyésztési, valamint 

humánegészségügyi problémák egész lavináját indítja el. Nemcsak a 

termésmennyiség csökkenését figyelhetjük meg, de a mikotoxinok 

felhalmozódása miatt romlik a termés minősége is. További gazdasági kárt 

okoz, hogy a fertőzött szemeket vetőmagként sem lehet felhasználni (Parry et 

al., 1995). Az állattenyésztésre szintén komoly terheket ró a Fusariumok 

takarmányokon történő elszaporodása, amivel nemcsak a takarmány tápértéke 

csökken, de toxinjaik által súlyos emésztőrendszeri és ivarszervi elváltozásokat 

okozva csökken a szaporulat, és romlik az állatok takarmányhasznosítása 

(Gelderblom, 1988; Kellerman, 1990; Ross et al., 1990; Nelson et al., 1993; 

Marasas, 1995). Az is bizonyított tény, hogy az emberi nyelőcsőrák 

kialakulásáért a magas fumonizin tartalmú kukorica fogyasztása felelős olyan 

területeken (Dél-Afrika, Kína), ahol a lakosság táplálkozásában alapvető 

élelmiszer a kukorica (Yoshizawa et al., 1994; Marasas, 2001; Myburg et al., 

2002). A fumonizinek valószínűleg szerepet játszanak az embrionális 

szfingolipid szintézis gátlásával, az emberi velőcső rendellenességek 

kialakulásában is (Marasas et al., 2004). 

Ezek ismeretében természetes, hogy a növénykórtanos szakemberek által 

végzett klasszikus mikrobiológiai vizsgálatok mellett, az elmúlt évtizedben 

egyre hangsúlyosabb szerephez jutott a molekuláris biológia. Ennek 

alkalmazásával lehetőség nyílik a mikotoxin termelődés genetikai hátterének 

felderítésére, a gomba-növény közötti bonyolult kapcsolat biológiájának 
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feltárására, a gombák reprodukciós stratégiáinak megismerésére. A Fusariumok 

fejlődési lépcsőfokainak a molekuláris biológia széles eszköztárával történő 

vizsgálata segítséget nyújt a sejtciklus, a morfogenezis, a szaporodás 

biológiájának mélyebb szintű megismeréséhez. 

A doktori értekezésemben tárgyalt kutatómunka célkitűzése a következő 

volt: 

Olyan gének azonosítása, izolálása és jellemzése a 

modellszervezetként használt F. proliferatum ITEM 2287 törzsből, 

amelyek az életciklus egy-egy jól meghatározott szakaszában 

kapcsolódnak be, ezen belül 

• fejlődési stádiumtól függően expresszálódó gének izolálása 

cDNS-AFLP módszerrel, 

• egy különleges, aminosav transzportert kódoló gén, az Fpmtr 

funkciójának megállapítása Fpmtr null mutáns törzsek 

létrehozásával.  
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1. A Gibberella fujikuroi általános jellemzése 

 

2.1.1. A Gibberella fujikuroi gazdasági jelentősége 

 

A Gibberella fujikuroi (Sawada) Ito & Kimura haploid, fonalas tömlősgomba 

gyűjtőfaj tagjai világszerte megtalálhatóak. Gazdasági jelentőségük óriási, 

sokféle növényen okoznak betegségeket, így kukoricán, búzán, rizsen, árpán, 

cukornádon, fenyőféléken, mangón, ananászon, cirokon, spárgán (Leslie, 1995; 

Leslie, 1999). A szexuális szaporodásra képes G. fujikuroi gyűjtőfajon belül 

kilenc, úgynevezett párosodási populációt, azaz valódi biológiai fajt tudtak 

elkülöníteni, amelyeket Gibberella teleomorf névvel, míg ezek aszexuális 

alakjait Fusarium anamorf névvel látták el.  

 

1. táblázat A G. fujikuroi nevezéktanának rövid áttekintése 

Párosodási populáció 

(valódi biológiai faj) 
Fusarium anamorf Gibberella teleomorf 

G. fujikuroi MP-A Fusarium verticillioides Gibberella moniliformis 

G. fujikuroi MP-B Fusarium sacchari Gibberella sacchari 

G. fujikuroi MP-C Fusarium fujikuroi  Gibberella fujikuroi 

G. fujikuroi MP-D Fusarium proliferatum  Gibberella intermedia 

G. fujikuroi MP-E Fusarium subglutinans Gibberella subglutinans 

G. fujikuroi MP-F Fusarium thapsinum Gibberella thapsina 

G. fujikuroi MP-G Fusarium nygamai Gibberella nygamai 

G. fujikuroi MP-H Fusarium circinatum Gibberella circinata 

G. fujikuroi MP-I Fusarium konzum Gibberella konza 

MP - mating population (párosodási populáció) 
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Egy biológiai fajnak több anamorf vonala is lehet, és különböző teleomorfoknak 

is lehet ugyanaz az anamorf alakja (1. táblázat). A nevezéktant még tovább 

bonyolítja, hogy számos olyan Fusarium fajt is e fajkomplex tagjaiként 

ismerünk, amelyekben ivaros szaporodást eddig még nem figyeltek meg 

(O’Donnell et al., 1998; Leslie et al., 2004). 

A G. fujikuroi gyűjtőfaj egyik legismertebb képviselője a Fusarium 

proliferatum (teleomorf alakja a D párosodási populációba tartozó Gibberella 

intermedia). Nirenberg 1976-ban született munkája előtt, sőt sok esetben később 

is, gyakran Fusarium verticillioidesként (korábban F. moniliforme) 

azonosították ezt a gombát a közös gazdanövények és a hasonló morfológiai 

jellegük miatt. A F. proliferatumot számos különféle növényről izolálták már, 

többek között kukoricáról, búzáról, spárgáról, rizsről, cirokról, datolyapálmáról 

és fokhagymáról (Abdallah et al., 2000; Desjardins et al., 1997; Dugan et al., 

2003; Elmer, 1990; Leslie, 1995; Moretti et al., 1997). Kimutatták jelenlétét 

tünetmentes szövetekből, magokból is (Munkvold és Desjardins, 1997). 

Gazdasági jelentőségét mutatja, hogy a F. graminearum és a F. verticillioides 

mellett Európa déli részein az őszi búza kalászfuzáriózisában játszik fontos 

szerepet (Logrieco, 2001). A mérsékelt égövön azonban leginkább a 

kukoricabetegségek egyik okozójaként ismerjük, a F. verticillioidessel együtt. 

Gyökér-, szár- és csőrothadást egyaránt okozhat, de ugyanúgy veszélyes a 

jelenléte a tárolt kukoricaszemekre nézve is. Sokszor nem okoz 

termésmennyiségi veszteséget, de az állat- és humán-egészségügyben komoly 

kockázatot jelent előfordulása, ugyanis másodlagos anyagcseretermékként 

fuzarinsavat és mikotoxinok egész sorát termeli: fumonizineket, moniliformint, 

beauvericint és fuzaproliferint (Nelson et al., 1992; Thiel et al., 1991; Bacon et 

al., 1996; Marasas et al., 1986; Ritieni et al., 1995; Logrieco et al., 1995).  
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2.1.2. A Gibberella fujikuroi reprodukciós stratégiái 

 

A G. fujikuroi gyűjtőfajba tartozó egyedek haploid fonalas gombák. A gyűjtőfaj 

elnevezés onnan ered, hogy a párosodási készség alapján a morfológiai alapon 

létrehozott Liseola szekción belül Hsieh és munkatársai (1977) három 

párosodási populációt különítettek el. Napjainkra már kilenc ilyen valódi 

biológiai fajt azonosítottak, amelyeket MP-A, MP-B…MP-I elnevezéssel láttak 

el. Az ivaros folyamatokat a természetben ritkán lehet megfigyelni, de 

laboratóriumban, megfelelő körülményeket biztosítva (táptalaj, megvilágítás, 

hőmérséklet), a szexuális ciklus beindítható (Klittich és Leslie, 1988). A 

képződő peritéciumokban kifejlődik több száz aszkusz, amelyekben egyenként 

nyolc-nyolc darab aszkospóra alakul ki (1. ábra). A szexuális folyamatok 

lejátszódásához nemcsak a fentebb vázolt környezeti körülmények szükségesek, 

hanem a párosodó egyedek közötti úgynevezett ivaros kompatibilitás is. A G. 

fujikuroi gyűjtőfaj tagjai heterotalliásak, két párosodási típusuk van, a mat+ és a 

mat-, amelyek eltérő alléleket hordoznak a párosodási típus lókuszaikban. 

Ugyanakkor nem minden mat+ egyed képes bármelyik mat- egyeddel 

párosodni, mivel az egyes párosodási populációk korlátozzák a szaporodási 

képességet. Azaz kizárólag azok az egyedek kompatibilisek, amelyek eltérő 

párosodási típusúak, és azonos párosodási populációba tartoznak. A helyzetet 

tovább bonyolítja, hogy néha az azonos párosodási populációba tartozó, és 

ellentétes párosodási típust képviselő egyedek sem képesek ivaros 

rekombinációra a női sterilitás jelensége miatt, amelynek okát még nem 

ismerjük. Mint látjuk, a gyűjtőfajban megvan a szexuális rekombináció 

lehetősége, a gombák életciklusát az ivaros folyamatok teszik teljessé, de 

szaporodásuk mégis elsősorban ivartalan szaporítósejtekkel, konídiumokkal 

történik. A G. fujikuroi fajkomplexbe számos anamorf, azaz aszexuálisan 

szaporodó vonalat is besoroltak. A F. proliferatum is tagja ennek a gyűjtőfajnak, 

eddig izolált törzsei az MP-C és az MP-D párosodási populációkba tartoznak.  
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 A        B 

1. ábra A F. proliferatum érett peritéciuma (A) és aszkuszai (B) 

 

A genetikai információcsere más módja is megfigyelhető mind az 

aszexuális, mind a szexuális életmódot folytató G. fujikuroiban ugyanúgy, mint 

más fonalas tömlősgombákban. Ez az esemény a paraszexuális rekombináció, 

melynek során a vegetatív hifasejtek vagy konídiumok között jön létre 

egyesülés, anasztomózis. Ennek révén heterokarióta sejtek alakulnak ki, azaz 

genetikailag különböző sejtmagvak kerülnek ugyanazon citoplazmába. Az így 

létrejött funkcionális diploid stabilitása kicsi, azonban az esetek csekély 

számában a heterokarióta állapot létrejötte után heterozigóta diploid képződik, 

majd mitózisos rekombináció és szegregáció zajlik le, vagyis lejátszódik a teljes 

paraszexuális ciklus. A szomatikus diplod sejtmagból haploidizáció és mitózisos 

crossing-over révén jönnek létre genetikai rekombinánsok (Glass és Kuldau, 

1992).  

A heterokarionok kialakulásának, és így a paraszexuális rekombinációnak 

azonban gátat szab a vegetatív inkompatibilitás jelensége, amely a legtöbb esetben 

megakadályozza egyes ártalmas elemek (szeneszcencia plazmidok, mykovírusok) 

horizontális terjedését, illetve a klónként szaporodó vonalak genetikai állományát 

védi a felhígulástól (Maráz és Hornok, 2003). A kompatibilis izolátumokat 

vegetatív kompatibilitási csoportokba (VCG) sorolják. Az azonos VCG-be 

tartozó izolátumok képesek anasztomózisra és heterokarióta állapot 
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létrehozására, míg a különböző VCG-be tartozók inkompatibilisek, és a sejtfúzió 

kezdeményezésekor valamilyen saját-idegen felismerés történik, melyet gyors 

apoptózis követ. A felismerési reakciót a szelekciósan semleges, sejtmagi 

inkompatibilitási gének (vic/het) szabályozzák. Eddigi ismereteink szerint két, 

egymástól független inkompatibilitási mechanizmus létezik, egy allélikus és egy 

nem-allélikus rendszer. Ennek a bonyolult rendszernek pontos ismertetése nem 

tárgya a disszertációnak, nagy vonalakban vázolva és leegyszerűsítve csak 

annyit említek meg, hogy az allélikus rendszer esetében akkor jön létre az 

inkompatibilitási reakció, ha a két kapcsolatba kerülő egyed ugyanazokat az 

alléleket hordozza a megfelelő inkompatibilitási lókuszokban. A nem-allélikus 

esetben kettő vagy több különböző lókuszban lévő gén termékeinek 

kölcsönhatása határozza meg a sejtfúzió létrejöttét vagy annak 

megakadályozását (Leslie, 1993; Glass és Kuldau, 1992). Érdekes sajátság még 

az öninkompatibilitás jelensége, amely megakadályozza, hogy egy törzsön belül 

kompatibilis kapcsolat jöhessen létre a gombák között (Correll et al., 1989; 

Jacobson és Gordon, 1987). Ennek a jelenségnek az okát és mechanizmusát 

azonban egyáltalán nem ismerjük.  

 

2.1.3. A fumonizinek 

 

A G. fujikouroi Fusarium anamorfjai által termelt toxikus metabolitok közül - 

gazdasági, állat- és humánegészségügyi, valamint növényvédelmi okok miatt 

egyaránt – a fumonizineket tanulmányozzák a mélyrehatóan. A fumonizin B1 

1988-ban történt felfedezése óta napjainkig a fumonizineknek már 15 analógját 

izolálták, a legismertebbek ezek közül az FB1, FB2, FB3 és az FB4 

(Gelderblom et al., 1988; Flaherty és Woloshuk, 2004). A Fusariumok által 

megtámadott növényi terményekben az FB1 a leggyakrabban előforduló 

mikotoxin, amely lovakban agylágyulást, sertésekben tüdőödémát, 

patkányokban májrákot, emberben rosszindulatú nyelőcső-daganatot okozhat 

(Gelderblom et al., 1988; Ross et al., 1990; Marasas, 1995; Bennett és Klich, 
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2003). Ez a mikotoxin valószínűleg szerepet játszik az emberi velőcső 

rendellenességek kialakulásában is. A szfinganin N-aciltranszferáz gátlásával 

blokkolja a szfingolipidnek, a sejtmembránok esszenciális alkotójának 

bioszintézisét (Proctor et al., 2003; Marasas et al., 2004). Ökológiai szerepük 

nem tisztázott, talán más gombákkal való versengésben nyújt előnyt a 

Fusariumok számára (Munkvold, 2003). A korábbi elméletek, miszerint a 

fumonizinek lehetséges szerepe a fertőzési folyamat segítése megdőltek, ugyanis 

a fumonizint nem termelő törzsek ugyanúgy képesek a növény fertőzésére, mint 

a fumonizint termelők (Desjardins et al., 2002).  

 

 
2. ábra A fumonizin B1 szerkezete 

 

Kémiailag a fumonizinek trikarboxilsav-, hidroxil-, amin- és metil-

csoportokkal szubsztituált, 19-20 tagú poliketid láncot alkotnak (2. ábra) 

(Proctor et al., 2003). A G. fujikuroin (MP-A) végzett klasszikus genetikai 

kísérletekben négy olyan egymással kapcsolt lókuszt azonosítottak az első 

kromoszómán (fum1, fum2, fum3, és fum4), amelyek részt vesznek a 

fumonizinek bioszintézisében (Desjardins et al., 1996). A fumonizin génklaszter 

első klónozott és jellemzett tagja, a fum1 lókusszal azonos FUM1 (régebben 

FUM5), amely poliketid szintázt kódol, majd ezt követően sorban izolálták, és 

részben jellemezték a géncsoport további tagjait (FUM6-FUM20). Ezen 16 gén 
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közül egyesek olyan enzimeket kódolnak, amelyek a poliketid lánc különböző 

pozícióinak megfelelő kémiai csoportokkal történő szubsztituálását, vagy azok 

eltávolítását végzik (FUM6, FUM7, FUM8, FUM9=FUM3, FUM10, FUM12, 

FUM13, FUM14, FUM15, FUM16), míg másoknak az esetleges önvédelmi 

reakcióban lehet szerepük (FUM17, FUM18), vagy funkciójuk különböző 

transzport folyamatokhoz kötődik (FUM11, FUM19). Diszrupciós kísérletet 

eddig nyolc génnel végeztek. A FUM5, a FUM6, a FUM8, a FUM9, és FUM13 

génről kiderült, hogy irányított elrontásuk a fumonizin termelés markáns 

csökkenésével jár, míg a többi kiütése nem (FUM17, FUM18) vagy alig van 

hatással rá (FUM19) (Proctor et al., 1999; Seo et al., 2001; Proctor et al., 2003; 

Butchko et al., 2003; Brown et al., 2005).  

A F. proliferatum minden eddig izolált vad típusú törzse termel fumonizint, 

ennek mértéke azonban változik attól függően, hogy milyen gazdanövényről, 

illetve milyen földrajzi területről származik a gomba (Leslie et al., 1992; 

Logrieco et al., 1995; Moretti et al., 1997). E különbségek létezésének oka még 

magyarázatra szorul. A génklaszterben nem található olyan gén, amely a 

fumonizin bioszintézis szabályozásában játszik szerepet. Ám a géncsoporton 

kívül elhelyezkedő, fejlődésspecifikus, vagy környezeti kontroll alatt álló gének, 

amelyek valamilyen modifikáló enzimet, transzkripciós faktort, transzportert 

stb. kódolnak, valószínűleg részt vesznek ebben a regulációs folyamatban. Ilyen 

az FCC1, amely egy C típusú ciklin transzkripciójáért felelős, és valószínűleg 

egy szignál transzdukciós útvonal részeként szerepe van a fumonizin termelés és 

a sporuláció szabályozásában (Shim és Woloshuk, 2001). Flaherty és 

munkatársai (2003) izoláltak egy PAC1 nevű gént, amely lúgos közegben 

represszorként, az FCC1-től függetlenül vesz részt a fumonizin bioszintézisének 

szabályozásában. A harmadik, eddig jellemzett szabályzó funkciójú gén, a 

ZFR1, amelynek irányított elrontásával 90%-kal csökkent az FB1 termelés, tehát 

a fumonizin termelés pozitív regulátoraként, valószínűleg FCC1 dependens 

módon működik (Flaherty és Woloshuk, 2004). Brown és munkatársai (2005) 
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kilenc olyan gént találtak, amelyek potenciálisan fumonizin regulátor 

funkciójúak, de ezek jellemzése még folyamatban van. A másodlagos 

anyagcserefolyamatokban vagy az életciklus bizonyos fázisaiban szerepet kapó 

fejlődésspecifikus, vagy környezeti kontroll alatt álló egyéb génekről azonban 

csak csekély ismerettel rendelkezünk. Az erre irányuló kutatások 

elengedhetetlenek ahhoz, hogy e gazdaságilag is jelentős gombafaj biológiáját 

megértsük, és az általa okozott károkat mérsékeljük.  

 

2.1.4. Fusarium-fajok a kukoricán 

 

A kukoricán leggyakrabban előforduló, így a legnagyobb gazdasági károkat és 

egészségügyi problémákat okozó Fusarium-fajok, a F. culmorum, a F. 

graminearum, a F. proliferatum és a F. verticillioides. Az úgynevezett 

Gibberellás, vagy rózsaszín csőrothadásért, amely az északi hidegebb, 

nedvesebb klímájú területeken jellemző, az első két faj tehető felelőssé. Az 

utolsó két faj pedig a melegebb, szárazabb területeken a Fusariumos, vagy vörös 

csőrothadás okozójaként ismert (Miller 2001; Munkvold 2003). Ezek mellett 

gyökér és szárrothadást is okozhatnak, de a raktáron tartott kukoricacsövekre 

nézve is veszélyesek (Munkvold és Desjardins, 1997). A Fusariumok kukoricán 

való jelenlétéről, terjedéséről, a fertőzés folyamatáról, a talajban való áttelelés és 

túlélés módjáról, idejéről az irodalomban leginkább a F. verticillioidesről 

találunk információt. A legtöbb szerző azonban egyetért azzal, hogy az azonos 

ökológiai nichet elfoglaló, morfológiailag nagyon hasonló F. proliferatumra is 

igazak ezek a tapasztalatok.  

Számos esetben izoláltak F. verticillioidest teljesen tünetmentes 

szövetekből, gyökérből, szárból, magból egyaránt (Leslie és mtsai 1990; Bacon 

és Hinton 1996). A környezeti feltételek, a víz jelenléte, a hőmérséklet, a 

növény és a gomba genetikai háttere mind nagyon fontos tényező a betegség 

kialakításában, de nem ismert még, hogy miért fordul elő a tünetmentes fertőzés, 

és mi váltja ki végül a rothadást, vagy a hervadást a gomba által kolonizált 
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szövetekben. Egyes feltételezések szerint a gomba jelenléte pozitív a kukoricára 

nézve, serkenti annak növekedését és fejlődését növényi növekedési hormonok 

termelődését stimulálva (Munkvold és Desjardins, 1997). Ugyanakkor Oren és 

munkatársai (2003) azt állapították meg, hogy a növénykolonizálás szintjétől 

függően egyes gomba törzsek gyorsíthatják, mások lassíthatják a kukorica 

növekedését. A F. verticillioides kukoricán való általános jelenléte miatt nehéz 

találni nem kolonizált, kontrollként használható növényeket, így a 

mutualisztikus, azaz mindkét fél számára előnyös kapcsolat vizsgálata nagyon 

nehéz. A gomba, esetleg mikotoxinjai révén, megvédheti a kukoricát destruktív 

kórokozókkal vagy rovarokkal szemben. Kompetíciós kísérletek kimutatták, 

hogy a F. verticillioides jelenléte a kukoricán gátolja az Aspergillus flavus és az 

A. parasiticus aflatoxin termelését és csökkenti az A. flavus kolonizálását. Az A. 

parasiticus növekedésére azonban nincs hatással. Ugyanakkor ez a gomba 

gátolja a F. verticillioides és a F. proliferatum növekedését, miközben nem 

gyengítit fumonizin termelésüket (Munkvold és Desjardins, 1997; Marín et al., 

2001; Munkvold, 2003).  

A kukorica Fusariumos fertőzésére számos út kínálkozik. A kísérletek 

többsége azt mutatja, hogy a legnagyobb jelentőségű a kukoricahajon keresztül 

történő szemfertőzés. Ez a szél által terjedő mikrokonídiumok, ritkábban a 

makrokonídiumok segítségével valósul meg (Munkvold, 2003; Oren et al., 

2003). Ezek az aszexuális szaporítósejtek mindig jelen vannak a kukoricaföldek 

feletti levegőben, sőt attól több száz kilométerre is találtak életképes spórákat. 

Kulcsfontosságú szerepet töltenek be a fertőzés kezdeményezésében a rovarok 

is. A kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) lárvája a kukorica levél felületéről a 

kukoricatorzsára „szállítja” a Fusarium-spórákat. A Carpophilus fajokat más 

rovarok, így például az előbb említett kukoricamoly által már megtámadott 

kukoricacsövek, illetve a Fusariumok termelte illékony kémiai anyagok 

vonzzák, így ideális szállítói a spóráknak, amelyek a sérült szemeken sikeresen 

végzik a fertőzést. Megfigyelték azt is, miszerint számos Lepidoptera- és 

Coleoptera- faj nagyobb számban van jelen az F. verticillioidessel fertőzött 
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kukoricamezőkön (Munkvold, 2003). A fertőzés generációról generációra 

történő átvitele sem elhanyagolható, sőt nagyobb kihívás elé állítja a 

növényvédő szakembereket. Ugyanis míg a fent említett esetekben hatásos lehet 

bizonyos fungicid szerek használata, addig itt ezek nem tudják kontrollálni a 

Fusariumok terjedését. Legtöbbször ilyen módon történik az endofiton forma 

továbbadása a következő generációra. Ekkor a talajban maradó növénydarabok, 

magok a fertőzés elsődleges forrásai. Ezeken hosszú ideig képesek fennmaradni 

a gombák micélium, vagy más túlélő struktúra, például szklerócium formájában. 

Olyan növények szöveteit is képesek ilyenkor kolonizálni, amelyek nem 

gazdaszervezeteik. A F. verticillioides, a F. proliferatum és F. subglutinans bár 

előfordulnak együtt a kukoricán, a növényi maradványokon vagy a talajban csak 

külön-külön (Leslie et al., 1990; Parry et al., 1995). A növényi maradványokból 

a fertőzést követő 630 nap múlva is izoláltak életképes törzseket a fent említett 

három faj mindegyikéből (Cotten és Munkvold, 1998). A magok felszínén vagy 

belsejében lévő gomba szisztémás kolonizálást indít el. Mintegy „belenő” a 

csíranövénybe, eljut a gyökértől a száron át a csövekbe, és végül a 

kukoricaszemekbe. Munkvold és munkatársai (1997) vizsgálatai szerint a 

csíranövény koronagyökerének szöveteiből a szárba való bejutás a legnehezebb 

feladat, a további szövetekbe való terjedésnek már nincs limitáló tényezője. A 

növénymaradványokon túlélő Fusariumok a kis csíranövények oldal és 

hajszálgyökereinek kutikuláján és epidermiszén át hatolnak be a kukoricába, 

majd az előzőekben leírt irány szerinti előrejutásuk az intercelluláris részekben 

történik, nem túl gyorsan, mintegy időt adva a növénynek a megfelelő válaszra, 

esetleg a gomba terjeszkedésének korlátozására (Oren et al., 2003). A 

Fusariumok tehát háromféle életmódot folytathatnak: 1. szaprofiton életmódot a 

talajban, növényi maradványokon; 2. élhetnek endofitonként, tünetmentesen a 

növényben; 3. illetve patogén formában, olyan betegségeket okozva a 

kukoricán, mint a gyökér-, szár- vagy csőrothadás (Bacon et al., 2001).  
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2.2. A gombák aminosav transzporterei 

 

2.2.1. A gombák aminosav felvétele, az aminosav transzporterek általános jellemzése 

 

Az aminosavakat a gombák csakúgy, mint szinte minden más élőlény, nitrogén- 

és/vagy szénforrásként, illetve a fehérjék építőköveiként hasznosítják. Az 

aminosav katabolizmus során keletkező glutamát, ammónia és glutamin a 

bioszintézis folyamatok elsődleges donorai. Kiemelkedő szerepet játszanak 

többek között a nitrogén-anyagcserében, a növekedésben, a sejtfal- és 

membránszintézisben, az intercelluláris kommunikációban, antibiotikumok 

termelésében (Sophianopoulou és Diallinas, 1995; Saier, 2000). A fonalas 

gombák az összes aminosavat képesek szintetizálni, de környezetükből fel is 

tudják venni azokat. A membrán kettős lipid rétege gátat jelent számos molekula 

számára, azok polaritása és/vagy mérete miatt. Ezt az akadályt a sejt leküzdheti 

egyes molekulákra, vagy azok csoportjára specifikus membrántranszport-

proteinek segítségével. Ezek egyik típusa, az úgynevezett karrier (hordozó) 

fehérjék, amelyek passzív vagy aktív transzporttal juttatják be a sejtbe vagy 

valamelyik sejtorganellumba a felvenni kívánt anyagot. 

Az aminosavak felvételét aminosav transzporterek (permeázok) végzik 

másodlagos aktív transzport segítségével. Ennek során nem közvetlenül az ATP 

hidrolízise szolgáltatja a bejutáshoz szükséges energiát, mint az elsődleges aktív 

transzport során, hanem a H+-ion elektrokémiai grádiense. Az aminosav 

permeázok kapcsolt transzporterek, szimporterek, amelyek az aminosavakat, 

illetve azok származékait a H+-ionnal azonos irányba szállítják a protonpumpa 

segítségével (Young et al., 1999; Russnak et al., 2001; Trip et al., 2002). A 

legtöbbjük egy aminosavra vagy nagyon hasonló struktúrájú aminosavak kis 

csoportjára specifikus, általában kis kapacitású transzporter, míg mások, az 

úgynevezett általános aminosav permeázok, az aminosavak széles skálájának, a 

toxikus aminosavanalógoknak és az aminosav bioszintézis inhibitorainak 

szállítását is végzik nagy teljesítőképességgel. Ez teszi lehetővé a gomba 
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számára, hogy akár szélsőséges külső körülmények között is képes hozzájutni az 

életben maradásához és növekedéséhez szükséges aminosavakhoz. A 

transzportereket elsősorban az aminosav felvétel kinetikája, a szubsztrát 

specifitás, szubsztrát affinitás, szubsztrát kapacitás és a szabályozás alapján 

azonosították és jellemezték, általában egy vagy több aminosav felvételére 

képtelen mutánsok segítségével. A gomba aminosav permeázok egyirányú 

transzportot bonyolítanak, a sejteket körülvevő külső közegből a citoplazma 

felé, vagy a citoplazmából az egyes sejtorganellumokba. A legtöbb transzportert 

kódoló gén konstitutívan expresszálódik, bár van példa arra is, hogy a nitrogén- 

vagy kénéhezés aktiválja őket (Gow és Gadd, 1995). 

A legtöbb aminosav permeáz szignifikáns szekvencia hasonlóságot mutat 

egymáshoz. Ezek a fehérjék az APC (Amino acid-Polyamine-Organocation) 

szuperfamília tagjaként az ACT (Amino acid /Choline Transporter), a LAT (L-

type Amino acid Transporter), és a YAT (Yeast Amino acid Transporter), vagy 

más néven az AAP (Amino Acid Permease) aminosav transzporter családba 

tartoznak (Jack et al., 2000; Trip et al., 2004a). Hasonló struktúrájukat és 

topológiájukat jelzi a szinte azonos hidrofób profiljuk. Mindnek 12 α-helikális 

transzmembrán szegmense és a citoplazmában elhelyezkedő hidrofil N- és C-

terminális doménje van. Kettős összehasonlításban 32-62%-os aminosav 

azonosság van közöttük, és egyiken sincs ATP kötő hely, hiszen proton 

szimporterként látják el feladatukat (Sophianopoulou és Diallinas, 1995). Ismert 

továbbá a fonalas gombáknak egy olyan aminosav transzporter csoportja is, 

amelybe az úgynevezett Mtr-típusú transzporterek tartoznak. E fehérjék között 

minimális a szekvencia hasonlóság, és 12 helyett csak 11 α-helikális 

transzmembrán szegmensük van. Ezek a permeázok változó nagyságúak (376-

713 aminosav), és annak az eukarióta specifikus AAAP (Amino Acid/Auxin 

Permease) családnak a tagjai, amelybe a növények auxin transzporterei, egyes 

növényi és állati aminosav permeázok és a Saccharomyces cerevisiae vakuoláris 

aminosav transzporterei tartoznak (Young et al., 1999; Russnak et al., 2001). Az 
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AAAP család valószínűleg szintén az APC szuperfamíliába sorolható (Jack et 

al., 2000). 

 

2.2.2. Az aminosav permeázok szabályozása 

 

Az aminosav transzporterek szabályozása transzkripciós és poszttranszlációs 

szinten történik. A transzkripciós reguláció a környezeti körülményekhez 

hangolja, optimalizálja a géneket, így akadályozva meg például az új aminosav 

transzporterek szintézisét, ha a gomba számára kedvelt, nitrogénben gazdag 

szubsztrátum (ammónia, glutamin, aszparagin) áll rendelkezésre. A 

poszttranszlációs szintű szabályozás a hirtelen megváltozott körülményekhez 

való gyors adaptálódást szolgálja, perceken belül inaktiválva vagy reaktiválva 

bizonyos enzimeket, folyamatokat. Ezzel, ha elérhető a gomba számára preferált 

nitrogén-gazdag szubsztrátum, mintegy az aminosav felvételével és 

felhalmozásával járó energiát spórolja meg. Transzkripciós szinten az új 

aminosavak szintézisében elsősorban a szubsztrát indukció és/vagy 

nitrogén/szén katabolit represszió játszik döntő szerepet (Sophianopoulou és 

Diallinas, 1995). A szubsztrát indukció jól megfigyelhető például a S. 

cerevisiae-ben, ahol az alacsony koncentrációjú extracelluláris aminosavak 

indukálják számos aminosav transzporter gén expresszióját, egy későbbiekben 

majd részletesebben jellemzett Ssy1 fehérje közreműködésével (Didion et al., 

1998). A nitrogén katabolit represszió általánosan megfigyelhető és a leginkább 

tanulmányozott szabályozási forma. Ennek során a preferált nitrogénforrások 

jelenlétében lecsökken az aminosav permeáz gének expressziós szintje. Az 

általános aminosav transzporter gén aktivitásának represszióját figyelték meg 

NH4
+-ion vagy glutamin jelenlétében S. cerevisiae, Candida albicans, 

Penicillium chrysogenum és Neurospora crassa esetében egyaránt (Jauniaux és 

Grenson, 1990; Biswas et al., 2003; DeBusk és DeBusk, 1980; Trip et al., 

2004b). Az Aspergillus nidulans legrészletesebben tanulmányozott aminosav 

transzportere, a prolin permeáz PrnB transzkripciós szabályozásában, a nitrogén 
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katabolit represszió mellett a szén katabolit represszió is szerepet játszik. A 

prnB transzkripciója csak akkor csökken, amikor az ammónia mellett 

szénforrásként gkükóz is van jelen a tápközegben (Tazebay et al., 1995). Itt is 

megfigyelhető a szubsztrát indukció folyamata, ugyanis minimál tápközeghez 

adott prolin hatására erősen indukálódik a prnB transzkripciója (Tazebay et al., 

1997). Érdekes jelenség a növénykórokozó Uromyces fabae aminosav permeáz 

génjeinek növény által indukált transzkripciója az infekciós képletként szolgáló 

hausztóriumban (Hahn et al., 1997; Struck et al., 2002; Struck et al., 2004).  

A permeázok de novo szintézisében rendkívül fontos szerepet kapnak a 

transzkripciós faktorok, amelyek lehetnek általános, vagy úgynevezett útvonal 

(„pathway”) specifikus hatásúak. Az első esetben több géncsoportot érint 

egyidejűleg a reguláció, míg az utóbbiban egy vagy néhány gént érint az 

aktiválás vagy represszió. A pozitív hatású általános szabályozó gének 

legismertebb képviselői, a GATA-típusú „cinkujj” transzkripciós faktorokat 

kódoló areA az A. nidulansban, a nit-2 a N. crassaban, az nre a P. 

chrysogenumban, a nut1 a Magnaporthe griseaban, és az areA-GF a G. 

fujikuroiban (Kudla et al., 1990; Fu és Marzluf 1987; Haas et al., 1995; 

Froeliger és Carpenter, 1997; Tudzynski et al., 1999). A nitrogén katabolit 

represszió során, a preferált nitrogénforrások jelenlétében ezen GATA faktorok 

hiánya miatt nem aktiválódik egy sor, a nitrogén anyagcserében résztvevő gén, 

így például az aminosav transzportereket kódoló gének. A GATA fehérjéknek 

konzervált DNS kötő doménjük van, amely egy Cys2/Cys2-típusú „cinkujj” 

motívumot tartalmaz, 17 aminosavból álló központi hurokkal. Ezek a nitrogén 

anyagcsere regulátorok kötődnek a GATA magszekvenciájú promóter részekhez 

(Marzluf, 1997). Aktivitásukat számos tényező befolyásolja. A. nidulansban 

például az AREA protein aktivitása legalább három különböző mechanizmus 

által módosítható. Így a már említett nitrogénforrások elérhetősége, egy másik 

regulátor fehérje poszttranszlációs közvetlen kötődése, illetve a glutamin 

intracelluláris jelenléte révén. Az NMR szabályozó fehérje negatív regulátor 

funkciót lát el, mivel hozzákapcsolódva az AREA-hoz, vagy N. crassaban a 
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NIT2-höz, meggátolja azok kötődését a struktúrgének promótereinek GATA 

szekvenciáihoz. Ellentétben ezekkel a gombákkal, a G. fujikoroiban az NMR-

GF nem játszik alapvető szerepet a nitrogén metabolizmus szabályozásában 

(Mihlan et al., 2003). A harmadik fent említett tényező, az intracelluláris 

glutamin nincs hatással a N. crassa NIT2 proteinjének aktivitására, míg az A. 

nidulans és a G. fujikuroi esetében a nitrogén által regulált gének represszióját 

okozza, valószínűleg az AREA-ra kifejtett hatása révén (Sophianopoulou és 

Diallinas, 1995; Teichert et al., 2004). Más, az aminosav transzporterek 

szabályozásában részt vevő transzkripciós, transzlációs útvonalakat is ismerünk. 

Aminosav éhezés hatására a S. cerevisiae GCN4 fehérjéjének, vagy N. 

crassaban az előbbi proteinnel analóg regulátor CPC1-nek, illetve A. 

nidulansban a CPCA-nak a szintje a sejten belül megnő. Mindhárom fehérje 

ugyanazt a DNS szekvenciát (TGACTC) ismeri fel, amelyhez kötődve kifejtheti 

szabályozó hatását, azaz az aminosav bioszintézis általános szabályozásában 

résztvevő gének transzkripcióját indukálja (Hinnebusch, 1984; Ebbole et al., 

1991; Hoffmann et al., 2001). 

A poszttranszlációs szintű reguláció a megnövekedett belső aminosav 

készlet következtében kialakuló feedback-gátlás, transz-inhibíció és/vagy a 

tápközegben jelenlevő ammónia vagy glutamin által kiváltott inaktiváció révén 

történik. Leginkább a S. cerevisiae Gap1 és az A. nidulans PrnB permeázának 

ismerjük ilyen jellegű szabályozását. A prolinban gazdag tápközegben növekvő 

élesztők teljesen elveszítik Gap1 fehérjéjük aktivitását, amikor a kedveltebb 

nitrogénforrásként ismert ammónia vagy glutamin tartalmú oldatba kerülnek. A 

deaktiválás defoszforilálással kezdődik, és végül a vakuólumban történő 

degradálódással végződik. Ha az élesztő glutamát tartalmú közegben fejlődik, 

akkor megtörténik ugyan a Gap1 transzlálódása, de a Golgi-készülékből az 

újonnan szintetizálódott fehérje a plazmamembrán helyett rögtön a vakuólumba 

kerül (Stranbrough és Magasanik, 1995). A Gap1 akkor is aktivitását veszti, ha 

megnő a sejt belső aminosav készlete. Ugyanez a feedback-gátlás történik az A. 

nidulans prolin permeázával is, ha túl sok prolin halmozódott fel a sejt 
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belsejében. Sőt más, nem szubsztrátumként szolgáló aminosavak jelenléte is 

deaktiváló hatással van, ez az úgynevezett transz-inhibíció jelensége 

(Sophianopoulou és Diallinas, 1995). Természetesen az itt leírt szabályozási 

formák koránt sem nyújtanak teljes képet a gombákban lejátszódó, az aminosav 

anyagcserét szabályozó összes mechanizmusról. Ám ennek a rendkívül 

bonyolult folyamatnak részletes tárgyalása túlmutat a doktori értekezésem 

keretein.  

 

2.2.3. A S. cerevisiae és a C. albicans aminosav permeázai 

 

Eddig a S. cerevisiae aminosav permeázainak biokémiai és genetikai 

karakterizálását végezték el a legalaposabban. E gomba 18, az AAP családba 

tartozó aminosav transzporterét izolálták és jellemezték (Jack et al., 2000). Ezek 

egy része kiemelkedő specifikusságot mutat egyetlen aminosavra, mint a Put4 

(prolin) vagy a Can1 (arginin), illetve aminosavak egy szűk csoportjára, mint a 

Dip5 (glutamát és aszpartát) (Regenberg et al., 1999). Más transzporterek 

specifitása tágabb, ilyen például az Agp1, amely a legtöbb neutrális aminosav 

transzportálására képes, és az általános aminosav permeáz Gap1 mellett, a 

legnagyobb szerepet játssza az aminosavak felvételében (Jauniaux és Grenson, 

1990; Iraqui et al., 1999). Ugyanakkor részletesen vizsgáltak egy igen 

különleges AAP családtagot, az Ssy1 proteint, amely nem transzporter, hanem 

inkább szenzor/receptor/regulátor funkciót lát el (Didion et al., 1998). Az Ssy1-

Ptr3-Ssy5 alkotta SPS szenzorkomplex részeként, a plazmamembránban 

integráns fehérjeként elhelyezkedve, az AAP család többi tagjához képest 

szokatlanul hosszú N-terminális doménje révén közvetlen kapcsolatba lép az 

extracelluláris aminosavakkal (Forsberg és Ljungdahl, 2001; Gaber et al., 2003). 

Kiütéses kísérletekben igazolták, hogy számos aminosav permeázt kódoló gén 

(AGP1, BAP2, BAP3, GNP1, VAP2, TAT1) transzkripcióját szabályozza (Didion 

et al., 1998; Klasson et al., 1999). Az AAAP családba tartozó aminosav 

permeázok közé tartoznak a Russnak és munkatársai (2001) által jellemzett 
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AVT1, AVT3, AVT4 és AVT6 vakuoláris aminosav transzportot lebonyolító 

fehérjék. Míg az AVT1 a neutrális aminosavakat szállítja a vakuólumba, addig 

az AVT3 és az AVT4 ugyancsak a neutrális, az AVT6 pedig a savas 

aminosavak kifelé irányuló transzportálását végzi, a proton elektrokémiai 

grádiens hajtóerejével.  

A patogén élesztő C. albicansnak eddig három aminosav transzporterét 

ismerjük. A CaCan1, amelynek kódoló génjét legelőször izolálták, a bázikus 

aminosavak felvételéért felelős (Sychrova és Souciet, 1994). A 

plazmamembránból izolált L-prolin permeáz nagyfokú hasonlóságot mutat a S. 

cerevisiae PUT4 prolin transzporterével (Jethwaney et al., 1997). A C. albicans 

a különböző környezeti feltételekre reagálva, például N-acetil-glükózamin 

jelenlétében, egymásba átalakuló élesztő, pszeudohifás és valódi hifát alkotó 

morfológiai formában lehet jelen. Az N-acetil-glükózamin által indukált, 

morfogenezis szabályozásában résztvevő gének keresése során azonosították a 

harmadik aminosav transzporter gént, a CaGAP1-et. A CaGAP1 funkcionálisan 

is helyettesítheti a S. cerevisiae Gap1 fehérjéjét, ahogyan bebizonyították ezt az 

élesztő ∆gap1 mutánsain (Biswas et al., 2003). Brega és munkatársai (2004) 

azonosítottak a S. cerevisiae Ssy1 proteinjéhez hasonló fehérjét, az ugyancsak 

AAP családtag Csy1-et. A ∆csy1 mutánsai, bár életképesek, megszűnik bennük 

bizonyos specifikus aminosav transzporterek indukciója. Ugyanakkor a Csy1 az 

aminosavak indukálta hifa képződésben is fontos szabályozó funkciót tölt be.  

 

2.2.4. A fonalas gombák aminosav transzporterei 

 

A fonalas gombák aminosav transzporter rendszeréről jóval kevesebbet tudunk, 

mint az élesztőkéről. Az eddig izolált transzporterek többsége szintén az AAP 

családba tartozik. A Hebeloma cylindrosporum ektmikorrhiza gomba általános 

aminosav permeáza, a HcGAP1, az aminosavak talajból történő felvételében 

játszik fontos szerepet (Wipf et al., 2002). Ugyanezt a feladatot látja el az 

Amanita muscaria ektomikorrhiza gomba AmAAP1 fehérjéje is (Nehls et al., 
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1999). A lóbabrozsda (Uromyces fabae) esetében növény-indukált hausztórium 

eredetű cDNS könyvtárat készítettek, amelyből három aminosav transzportert 

kódoló gént izoláltak, az AAT1, AAT2 és UfAAT3 géneket. Az eddig ismert 

aminosav transzporter gének közül az AmAAP1 génnel, illetve egymással 

mutatnak magas szintű hasonlóságot. Létrejöttük valószínűleg génduplikáció 

eredménye. Az UfAAT3 általános aminosav transzporterként működik, jóllehet 

preferálja a leucint, a ciszteint és a metionint. Az AAT1-et nagy affinitású 

hisztidin transzporterként ismerjük, míg az AAT2 esetében nem tudni, hogy 

mely aminosavak felvételében játszik szerepet. Expressziós mintázatukat 

tekintve különleges helyet foglalnak el az aminosav transzporterek világában. 

Ugyanis mind az élesztők, mind a szaprofiton vagy mikorrhiza gombák 

aminosav permeázait a tápközegben jelenlevő tápanyag erősen szabályozza, 

vagy konstitutívan expresszálódnak. Ezzel szemben a rozsdagomba fent említett 

transzporterei fejlődésspecifikusak. Az AAT2 mRNS-e csak a hausztóriumban 

detektálható, az AAT1 szintén a hausztóriumban mutatja a legmagasabb 

expressziót, de mRNS-e már a csírázó spórában és a fejlődő micéliumban is 

jelen van, hasonlóan az UfAAT3-hoz (Hahn et al., 1997; Struck et al., 2002; 

Struck et al., 2004).  

Az aszkomicéta fonalas gombák közül a permeázok számos típusát 

azonosították és tanulmányozták genetikailag és fiziológiailag, elsősorban N. 

crassaban, A. nidulansban és P. chrysogenumban. Viszonylag keveset tudunk az 

A. nidulans aminosav transzport rendszeréről, kivéve a régóta vizsgált prolin 

permeáz PrnB-t. A nitrogén- és szénforrásként egyaránt alkalmas prolin 

felvételében a prnB négy másik génnel klaszterbe rendeződve, szoros 

együttműködésben vesz részt. Expressziós mintázata részletesen ismert. A 

prolin jelenléte, az aminosav éhezés és a konídiumok csírázása egyaránt 

indukálja, míg az ammónia és a glükóz együttes jelenléte represszálja 

működését. A szaprofiton gombák eddig ismert aminosav transzporterei közül 

ez az egyetlen, amely fejlődésspecifikusságot mutat (Tazebay et al., 1997).  
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P. chrysogenumban, elsősorban kompetíciós kísérletek elvégzésével, kilenc 

aminosav transzport rendszert feltételeznek (Trip et al., 2002). Napjainkig négy 

aminosav transzportert izoláltak és jellemeztek: az általános aminosav 

transzporter PcGAP1-et, a savas aminosav permeáz PcDip5-öt, az aromás 

aminosavak és a leucin felvételéért felelős ArlP-t, és az alifás és aromás 

neutrális aminosav transzporter PcMtr-t (Trip et al., 2002; Trip et al., 2004a; 

Trip et al., 2004b). A gombák AAP családjának konzervatív régióira tervezett, 

degenerált indítószekvenciák felhasználásával klónozták a P. chrysogenum ArlP 

génjét. Az ArlP-nek egy gap1 null-mutáns S. cerevisiae törzsben történő 

expresszáltatásával analizálták az ArlP szubsztrát specifitását (Trip et al., 2002). 

A P. chrysogenum által termelt penicillint még mindig széles körűen használják, 

mint az egyik legfontosabb antibiotikumot. Bár a penicillin bioszintézise igen 

intenzíven kutatott terület, mégis meglehetősen kevés ismerettel rendelkezünk 

az abban részt vevő transzport folyamatokról. A penicillin termelés első lépése 

három aminosav, az L-cisztein, az L-valin és az L-α-amino-adipinsav 

citoszolban történő kondenzációja. Ez utóbbi penicillin prekurzor intracelluláris 

koncentrációja limitáló tényezője a kondenzációval létrejövő tripeptid 

képződésének, és így az egész penicillin szintézisnek. Ha L-α-amino-adipinsavat 

adnak a P. chrysogenum tápközegéhez, az megnöveli a gomba antibiotikum 

termelését. Bár az L-α-amino-adipinsav nem tartozik a természetes aminosavak 

közé, de az aminosav metabolizmus köztes terméke, és az aszpartáttal, 

glutamáttal közös karakterisztikát mutat. Ezen aminosavak felvételét az 

élesztőben a Gap1 általános aminosav transzporter, és a Dip5 savas aminosav 

permeáz végzi (Jauniaux és Grenson, 1990; Regenberg et al., 1999). Trip és 

munkatársai (2004b) ezért ∆gap1∆dip5 kettős mutáns S. cerevisiae M4276 törzs 

felhasználásával vizsgálták a P. chrysogenumban ezen aminosav transzporterek 

szerepét az L-α-amino-adipinsav felvételében. A P. chrysogenum cDNS 

könyvtárát a S. cerevisiae M4276 törzsben expresszáltatták, és egyedüli N-

forrásként L-glutamátot tartalmazó táptalajon szelektálták a sejteket. Így 

azonosították a PcDIP5 gént. A PcGAP1 klónozása, az ismert általános 
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aminosav permeáz gének alapján tervezett degenerált indítószekvenciákkal 

történt. A PcDIP5-nek valamivel kisebb volt az affinitása az L-α-amino-

adipinsavhoz (L-AA), mint a PcGAP1-nek, a leucin jelenléte viszont 

erélyesebben gátolta e permeáz L-AA felvételét. Mindkét gén nitrogén katabolit 

represszió szabályozása alatt áll, és urea (szegényes nitrogénforrás) vagy 

glutamát, mint egyedüli N-forrás indukálja expressziójukat (Trip et al., 2004b). 

A negyedik aminosav transzporter, ellentétben az eddig tárgyaltakkal nem az 

AAP, hanem az aminosav transzporterek eukarióta specifikus AAAP családjába 

tartozik. E család tagjai minimális szekvencia hasonlóságot mutatnak, de mindre 

jellemző a 11 transzmembrán domén, amely elkülöníti őket az AAP família 

tagjaitól. Az újabb kutatások szerint valószínűleg ezek is az APC szuperfamília 

részei, amelybe így 10, 11, 12 és 14 transzmembrán szegmenssel rendelkező 

aminosav permeázok tartoznak (Young et al., 1999; Jack et al., 2000). Mivel az 

élesztőben egyedül a Gap1 vesz részt a citrullin felvételében, így a P. 

chrysogenum általános aminosav transzportert kódoló génjét a fent említett S. 

cerevisiae M4276 törzsben expresszáltatták. Nem várt eredményként 

azonosították a PcMTR-t, amely jelentős szekvencia hasonlóságot (54%) mutat a 

N. crassa neutrális alifás és aromás aminosav transzporterét kódoló mtr 

génjével. A PcMtr viszonylag széles szubsztrát specifitású, de csak a semleges, 

töltéssel nem rendelkező aminosavak felvételére képes aminosav permeáz (Trip 

et al., 2004a). 

A fonalas gombák közül a leginkább ismert és modellszervezetként használt 

N. crassaban, bár öt különböző transzport rendszert (I-V) azonosítottak 

(leginkább egy vagy több aminosav felvételére képtelen mutánsok segítségével), 

eddig csak két aminosav transzportert izoláltak és jellemeztek. Az I. rendszer a 

neutrális alifás és aromás, a II. a bázikus aminosavak felvételéért felelős, a III. 

az úgynevezett általános aminosav transzport rendszer, a IV. a savas transzport 

rendszer, míg az V.-nek egyedül a metionin felvételére korlátozódik a szerepe. 

A savas és metionin transzport rendszer csak speciális körülmények között 

aktív, így az előbbi indukciójához nitrogén, az utóbbiéhoz pedig kén éhezés 
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szükséges. A másik három transzporter konstitutívan expresszálódik minimál 

tápközegben, a gomba teljes életciklusában (Sanchez et al., 1972; Wolfinbarger, 

1980). Az I. transzport rendszert az mtr, a II.-at a pmb, míg a III.-at a pmg 

lókuszban lévő gén kódolja (DeBusk és DeBusk, 1980). Margolis-Clark és 

munkatársai (2001) azonosították a pmg lókuszban elhelyezkedő NAAP1 gént, 

amely nagy affinitással szállítja az aminosavak széles spektrumát. Az NAAP1-

nél is megfigyelhető a nitrogén katabolit represszió jelensége, azaz a gén 

aktivitása NH4
+-ion jelenlétében represszálódik (DeBusk és DeBusk, 1980; 

Margolis-Clark et al., 2001). Az mtr lókusz génterméke felelős az I. aminosav 

transzport rendszer működéséért. Az ezen a lókuszon sérült mutánsok 

rezisztensek a toxikus aminosavanalóg 4-metil-triptofánra (MTR) és p-fluoro-

fenilalaninra (FPA), és nem képesek a neutrális alifás és aromás aminosavak 

felvételére (Stadler, 1966; Carattoli et al., 1995). Az mtr gén azonosítása ilyen 

mutánsok segítségével történt (Stuart et al., 1988; Koo és Stuart, 1991). Az Mtr 

permeáz, mint ahogy már disszertációmban említettem, az APC szuperfamíliába 

tartozó AAAP család képviselője (Young et al., 1999).  

Az elmúlt években több gomba genom teljes szekvenálása megtörtént, így 

könnyebben lehetővé válik a szekvencia adatbázisok felhasználásával új gének 

azonosítása. Az AAP típusú aminosav permeázok a legelterjedtebbek a gombák 

körében. A S. cerevisiaeben 18, a C. albicansban 18-20, az Ashbya gossypiiban 

15, az A. nidulansban megközelítőleg 20, a P. chrysogenumban valószínűleg 

ehhez hasonló számú, a M. griseaban 14, a F. graminearumban 23, míg az 

Ustilago maydisban 8 AAP családba tartozó aminosav transzporter található. 

Ezzel szemben Mtr jellegű aminosav permeázokat kódoló gént egyáltalán nem 

találtak az élesztőkben BLAST (BlastX és BlastP) keresést használva, míg a 

fonalas gombákban is csak egyet. Ez alól kivétel a F. graminearum, ahol öt mtr 

homológ génre bukkantak. Az egyes mtr gének közti azonosság mértéke 

azonban nem követi a gombák filogenetikai különbözőségeit, ugyanis pédául a 

P. chrysogenumból származó PcMtr nagyobb hasonlóságot mutat a 

bazidiomicéta U. maydis hipotetikus Mtr transzporterével, mint az aszkomicéta 
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N. crassaban azonosított Mtr-rel. A fenti adatok azt sugallják, hogy míg az AAP 

családba tartozó aminosav transzporterek általánosan elterjedtek és ezek 

alkotják a gomba aminosav permeázok legnagyobb csoportját, addig az Mtr 

jellegűek nem ilyen univerzálisak, kevesen vannak és valószínűleg olyan 

specifikus funkciót is elláthatnak, mint egyes szignál molekulák felvétele (Trip 

et al., 2004a).  
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

3.1. A gombatörzsek származása, fenntartása és tenyésztése 

 

A 2. táblázatban tüntettem fel a vegetatív kompatibilitási vizsgálatban használt 

F. proliferatum (MP-D) törzseket, amelyek Olaszországból, Bariból, az Institute 

of Sciences of Food Production törzsgyűjteményéből származtak. 

 

2. táblázat  A doktori munka során használt F. proliferatum törzsek 

Megnevezés Gazdanövény Izolálás helye 

ITEM 1720 kukorica Olaszország 

ITEM1723 kukorica Olaszország 

ITEM 1724 kukorica Olaszország 

ITEM 1749 kukorica Olaszország 

ITEM 1750 kukorica Olaszország 

ITEM 1751 kukorica Olaszország 

ITEM 1752 kukorica Olaszország 

ITEM 2287 kukorica USA (Iowa) 

ITEM 3951 kukorica USA (Iowa) 

ITEM 3956 kukorica USA (Iowa) 

ITEM 4084 rizs Olaszország 

 

A keresztezésekben használt FGSC 7614 (MAT D+) és FGSC 7615 (MAT D-) 

teszt törzseket a Fungal Genetics Stock Center-ből kaptuk (University of Kansas 

Medical Center, Kansas City, USA). 

A vizsgálandó törzseket egyrészt burgonya-szacharózos agarra oltottuk, 

tetejükre steril paraffin olajat rétegeztünk és 4°C-on tároltuk, ezt használtuk 

munkacsőként. Másrészt konídium szuszpenziójukat 20%-os steril glicerolba 

oltottuk és -70°C-on tartottuk. 
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A gombamicéliumból egy 5 mm x 5 mm agarkockányi mennyiséget CMC 

tápoldatba oltottunk, három napig rázattuk (23-24°C, 180 rpm), majd a 

konídium szuszpenziót steril üvegszűrőn át leszűrtük, centrifugáltuk (10 perc, 

4°C, 3000 g), desztillált vízzel mostuk és steril desztillált vízben visszavettük. A 

spórákat Bürker kamra segítségével megszámoltuk és 4°C-on tároltuk 

(Cappellini és Peterson, 1965).  

A növekedési görbe felvételéhez és a cDNS-AFLP kísérletekhez 108 db 

konídiummal inokuláltunk 100 ml komplett tápoldatot (LCM), és sötétben 

rázattuk 220 órán át (26°C, 180 rpm). Hasonló körülmények között végeztük el 

a ∆Fpmtr mutáns törzsek csírázásának és az Fpmtr gén expressziójának 

vizsgálatát, de ezekben az esetekben Vogel minimál tápoldatba is oltottunk 

konídiumot 106 db/ml végkoncentrációban. A vad és a mutáns törzsek 

növekedési sajátosságainak összehasonlítását telepátmérő mérésével végeztük 

LCM és Vogel táptalajokon, 26°C-on, 10 napon át, illetve állótenyészetben (106 

db/ml konídium, 3 nap, 26°C, sötét), szárazanyagtömeg méréssel 20 ml 

térfogatú, különböző tápoldatban (LCM; Vogel; szervetlen nitrogén nélküli, 1 

g/l és 5 g/l koncentrációjú triptofánt vagy glutaminsavat vagy arginint 

tartalmazó Vogel). A toxikus aminosavanalóg p-fluoro-fenilalaninnnal (FPA) 

szembeni érzékenység vizsgálatához, 106 db/ml végkoncentrációjú konídiummal 

inokuláltunk 20 ml módosított Vogel minimál tápoldatot, amelyben az NH4NO3-

ot ekvimoláris mennyiségű KNO3-ra vagy NH4Cl-ra cseréltük (Margolis-Clark 

et al., 2001), és az álló tenyészetet 3 napig 26°C-on inkubáltuk. A képződött 

nedves micélium tömeget porcelánszűrőn, steril szűrőpapíron keresztül 

leszűrtük, steril desztillált vízzel mostuk, a szárazanyagtömeg méréshez és a 

Southern analízishez egy éjszakán át liofilizáltuk is, majd -20°C-on tároltuk. 

A doktori munkám során használt táptalajok és oldatok részletes felsorolása 

az „M2. Táptalajok és oldatok” című mellékletben található a disszertáció 102-

108. oldalán. 
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3.2. A cDNS-AFLP 

 

Totál RNS-t vontunk ki a F. proliferatum ITEM 2287 törzs 9 valamint 202 órás 

tenyészetéből TRI REAGENTTM (Sigma) segítségével, majd miután denaturáló 

agar gélen megfuttatva meggyőződtünk az RNS épségéről és tisztaságáról, 

mRNS-t izoláltunk belőle a QIAGEN „Oligotex mRNA Midi kit”-jével. 2 μg 

mRNS-t felhasználva egy-, majd kétszálú cDNS-t hoztunk létre az „Universal 

RiboClone® cDNA Synthesis System” nevű kittel (Promega). 

A kétszálú cDNS-t EcoRI-gyel, egy hat bázispár (GAATTC) hosszúságú 

szakaszt felismerő ritkábban, és MseI-gyel, egy négy bázispár (TTAA) 

hosszúságú szakaszt felismerő gyakrabban vágó restrikciós endonukleázzal 

hasítottuk. A létrejött cDNS fragmentumok végeire helyspecifikus dupla szálú 

adaptorokat (EcoRI-adapter, l MseI- adapter) ligáltunk, amelyek a ligálást követő 

preamplifikálás (94°C, 1 perc – 1 ciklus; 56°C, 1 perc, 72°C, 1 perc 94°C, 30 

másodperc – 19 ciklus; 72°C, 5perc – 1 ciklus) során a nem szelektív 

indítószekvenciák (EcoRI-0, MseI-0) kötőhelyeiül szolgáltak. A kapott PCR 

terméket 25-szörösére hígítottuk a szelektív felsokszorozáshoz (94°C, 30 

másodperc, 65°C, 30 másodperc, 72°C, 1 perc – 1 ciklus; 94°C, 30 másodperc, 

65°C, 30 másodperc, 71,3°C, 1 perc – 13 ciklus; 94°C, 30 másodperc, 56°C, 30 

másodperc, 72°C, 1 perc – 23 ciklus; 72°C, 5 perc – 1 ciklus). A szelektív 

amplifikálásban olyan indítószekvenciákat alkalmaztunk, amelyeknek 3’ 

végükön egy vagy két szelektív bázis helyezkedett el, így csak azok a restrikciós 

fragmentumok sokszorozódhattak, amelyekben a hasítási helyhez kapcsolódó 

nukleotidok összeillettek a szelektív nukleotidokkal (3. táblázat) (Vos et al., 

1995; Bachem et al., 1996). A polimeráz láncreakciót „Biometra T3 

Thermocycler” készülékben végeztük el. A cDNS-AFLP technika sematikus 

ábrázolása az M3. mellékletben található, a disszertáció 109. oldalán.  
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3. táblázat A cDNS-AFLP során használt adaptorok és indítószekvenciák 

Primerek Szekvencia (5’→3’) Primerek Szekvencia (5’→3’) 

EcoRI-
adaptor 

5’-CTCGTAGACTGCGTACC-3’ 
    5’-CATCTGACGCATGGTTAA-3’ 
         

MseI-A GATGAGTCCTGAGTAAA 

MseI- 

adaptor 
5’-GACGATGAGTCCTGAG-3’ 
   3’-TACTCAGGACTCAT-5’ MseI-TA GATGAGTCCTGAGTAATA 

EcoRI-0 GACTGCGTACCAATTC MseI-TC GATGAGTCCTGAGTAATC 

EcoRI-AC GACTGCGTACCAATTCAC MseI-TG GATGAGTCCTGAGTAATG 

EcoRI-AG GACTGCGTACCAATTCAG MseI-TT GATGAGTCCTGAGTAATT 

EcoRI-AT GACTGCGTACCAATTCAT MseI-T GATGAGTCCTGAGTAAT 

EcoRI-AA GACTGCGTACCAATTCAA MseI-CA GATGAGTCCTGAGTAACA 

EcoRI-GT GACTGCGTACCAATTCGT MseI-CG GATGAGTCCTGAGTAACG 

EcoRI-GA GACTGCGTACCAATTCGA MseI-CC GATGAGTCCTGAGTAACC 

EcoRI-GC GACTGCGTACCAATTCGC MseI-CT GATGAGTCCTGAGTAACT 

EcoRI-TG GACTGCGTACCAATTCTG MseI-C GATGAGTCCTGAGTAAC 

MseI-0 GATGAGTCCTGAGTAA MseI-GA GATGAGTCCTGAGTAAGA 

MseI-AA GATGAGTCCTGAGTAAAA MseI-GC GATGAGTCCTGAGTAAGC 

MseI-AC GATGAGTCCTGAGTAAAC MseI-GT GATGAGTCCTGAGTAAGT 

MseI-AG GATGAGTCCTGAGTAAAG MseI-GG GATGAGTCCTGAGTAAGG 

MseI-AT GATGAGTCCTGAGTAAAT MseI-G GATGAGTCCTGAGTAAG 

 

Munkánk során 8 EcoRI és 20 MseI indítószekvencia kombinációját 

használtuk (3. táblázat). Az EcoRI indítószekvenciákat 5’ végükön [γ33P]ATP-

vel radioaktívan jelöltük, így a felsokszorozott cDNS-fragmentumok közül csak 

azokat tudtuk detektálni 6 %-os denaturáló akrilamid gélen, amelyeknek 

legalább egy EcoRI végük volt. A gélt Whatman papírra szárítottuk, ahonnan a 

differenciáló fragmentumokat kivágtuk és 50 µl vízben, 4°C-on áztattuk 10-12 

órán át, majd a szelektív amplifikáció során alkalmazott primerkombinációkat 

alkalmazva újra felsokszoroztuk azokat (94°C, 1 perc – 1 ciklus; 94°C, 30 

másodperc, 56°C, 30 másodperc, 72°C, 1 perc – 22 ciklus; 72°C, 5 perc). A 

PCR termékeket elektroforézist követően agaróz gélből izoláltuk „GFXTM DNA 

and Gel purification kit”-et (Amersham) használva, majd pBluescript II KS+ 

(Stratagene) vektorba ligáltuk, és az így nyert plazmiddal transzformáltuk az 
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Escherichia coli DH5α (Stratagene) törzsét (Sambrook és Russel, 2001). A 

megfelelő rekombináns plazmidot hordozó telepeket az alfa-komplementáció 

segítségével választottuk ki. A baktériumok 14-16 órás tenyészetéből 

minipreparálással („QIAprep® Miniprep Kit”, QIAGEN) nyertük ki a plazmid 

DNS-t a gyártó utasításai szerint. 

 

3.3. A cDNS-AFLP klónok és az Fpmtr gén expressziójának vizsgálata 

 

A cDNS-AFLP klónok fejlődési állapottól függő expressziós különbségeinek 

kimutatására, független kísérletként Northern hibridizációs kísérleteket 

végeztünk el. A két eltérő fejlődési stádiumot reprezentáló micéliumból, TRI 

REAGENTTM felhasználásával kivont, totál RNS-t vittük nylon („Hybond N”, 

Amersham) membránra. Próbaként a minipreparálás során nyert, restrikciós 

endonukleázzal emésztett, Sambrook és Russel (2001) alapján random priming 

módszerrel [32αP]dCTP-vel radioaktívan jelölt („Hexalabel DNA kit”, 

Fermentas) plazmid DNS szolgált.  

Az Fpmtr gén fejlődésspecifikusságának igazolásánál hasonlóan jártunk el, 

azzal a különbséggel, hogy a totál RNS 9, 15, 24, 48, 72, 120 és 144 órás Vogel 

minimál tápoldatban rázatott (26C°, 180 rpm, sötét) gombából származott. 

Próbaként - ugyancsak random priming módszert használva – a radioaktívan 

jelölt Fpmtr gén PCR-rel felszaporított szakaszát használtuk (95C°, 2 perc – 1 

ciklus; 94C°, 30 másodperc, 55C°, 30 másodperc, 72C°, 30 másodperc – 35 

ciklus; 72C° 5 perc). A PCR indítószekvenciák a következők voltak:  

INTfor 5’ CCGTCACCAACATTGCCATCTC 3’ (az Fpmtr 766 – 787 bp 

közötti szakasza); 

INTrev 5’ TGAGGAAGCCAGTAAGGAAGAGGA 3’ (az Fpmtr 1327-1350 

bp közötti szakasza). 

A hibridizálást UniEquip hibridizációs kemencében végeztük 65C°-on 14-

16 órán át. A membránt ezután 3 x 20 percig mostuk 65C°-on I., II. és III. 
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mosópufferrel. A mosott filtert folpackba csomagolva „Storage phosphor 

screen”-t (Amersham) tartalmazó kazettába tettük, és aktivitásától függően 2-24 

óra elteltével STORM 840 scannerrel (Amersham) „előhívtuk”. 

 

3.4. A F. proliferatum génkönyvtár készítése, az Fpmtr gén izolálása 

 

A genomi DNS-t CTAB-os eljárással, Kerényi és munkatársai (1999) 

módszerere alapján vontuk ki a F. proliferatum ITEM 2287 törzsből. A Sau3AI 

enzimmel részlegesen emésztett 10-22 kb nagyságú fragmentumok ligálását a 

Lambda DASH® II bakteriofág vektorba (Gigapack® III Gold Cloning, 

Stratagene), a könyvtár amplifikálását és titerének meghatározását a gyártó 

utasításait követve végeztük. A plakk hibridizálásnál próbaként a random 

priming módszerrel [32αP]dCTP-vel radioaktívan jelölt, az Fpmtr génrészletet 

tartalmazó cDNS-AFLP klón szolgált. A plakk hibridizációt, a fág DNS 

tisztítást, térképezést, valamint az Fpmtr gént tartalmazó 5000 kb méretű, XbaI 

enzimmel generált fragmentum pBluescript II KS+ vektorba klónozását 

hagyományos molekuláris biológiai módszerekkel végeztük (Sambrook és 

Russel, 2001). Az így létrehozott plazmidot, pAPXbaI-nek neveztük el. 

 

3.5. Az Fpmtr gén kópiaszámának meghatározása 

 

Két napig LCM tápoldatban rázatott gombából (26C°, 180 rpm) genomi DNS-t 

tisztítottunk CTAB-os eljárással (Kerényi et al., 1999). A DNS mintákat 

restrikciós endonukleázokkal emésztettük, 0,7 %-os gélen elektroforézissel 

elválasztottuk, nylon membránra („Hybond N”, Amersham) rögzítettük, majd 

Southern hibridizációt hajtottunk végre Sambrook és Russel (2001) alapján. 

Próbaként itt is a random priming módszerrel [32αP]dCTP-vel radioaktívan 

jelölt, az Fpmtr génrészletet tartalmazó cDNS-AFLP klón szolgált. A 

hibridizáció körülményei a 3.4 fejezetben olvashatóak. 
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3.6. Szekvencia analízis 

 

A cDNS-AFLP klónok és az Fpmtr gén nukleotid sorrendjét a Mezőgazdasági 

Biotechnológiai Kutatóközpontban működő, Gene Analyzer 3100 (Applied 

Biosystems) berendezéssel határoztuk meg. A szekvenáláshoz plazmid-

specifikus, kereskedelemben kapható T3 és T7, valamint általunk 

szintetizáltatott specifikus primereket is használtunk. A szekvencia 

összehasonlításokat a Wisconsin Software csomaggal (Devereux et al.,, 1984), a 

Lasergene programmal, (DNAStar Inc., Madison, Wis.) az FGENESH 

programmal (http://www.softberry.com), valamint a BLAST módszerrel 

végeztük (Altschul et al., 1997). A F. proliferatumból klónozott Fpmtr gén 

nukleotid sorrendjét szekvencia adatbázisban helyeztük el (GenBank), ahol a 

DQ067573 génbanki azonosító számot kapta. Az FpMtr fehérje topológiai 

analízisét a Transport Classification Database (http://www.tcdb.org), és a 

Transmembrane Helix Prediction (http://www.cbs.dtu.dk/~krogh/TMHMM/) 

program segítségével végeztük el. 

 

3.7. A kiütő konstrukció létrehozása és a F. proliferatum ITEM 2287 transzformálása  

 

Higromicin rezisztenciát hordozó pAN7-1 (Punt et al., 1987) vektorból a 

higromicin-foszfotranszferáz kazettát (hph) PCR-rel felsokszoroztuk, 

pBluescript II KS+ vektorba ligáltuk, így kaptunk egy általunk pHPH-nak 

nevezett plazmidot. Az Fpmtr gént tartalmazó pAPXbaI plazmidból PCR-rel 

(95C°, 2 perc – 1 ciklus; 94C°, 30 másodperc, 55C°, 30 másodperc, 72C°, 30 

másodperc – 35 ciklus; 72C° 5 perc) felszaporítottunk egy 2,8 kb nagyságú 

darabot, amelyet pSTBlue-1 (Novagen) vektorba ligáltuk. Az így kapott, pAP-

nek elnevezett plazmidot NcoI enzimmel emésztettük, a végeit feltöltöttük és a 

kieső 477 bp hosszúságú (az Fpmtr gén 637-1114 bp közötti) szakasz helyére a 

pHPH plazmidból EcoRV enzimmel kivágott és CIAP-pal - a gyártó 
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(Fermentas) utasításai szerint - kezelt hph-t ligáltuk. Az így létrehozott 

transzformáló vektort pAPHPH-nak neveztük el.  

A F. proliferatum ITEM 2287 törzsét YEPD-2G tápoldatban 10 órán át 

rázatva inkubáltuk (28°C, 180 rpm, 5 x 106 konídium/ml kiindulási inokulum). 

A képződött fiatal micéliumból Proctor és munkatársai (1997) szerint 

protoplasztokat hoztunk létre, amelyeket polietilén-glikol (PEG8000) és Ca+-

ionok jelenlétében, ugyancsak Proctor és munkatársai (1997) instrukcióit 

követve transzformáltunk a KpnI enzimmel linearizált pAPHPH plazmid 10 µg-

jával. A transzformánsok szelekciója 200 µg/ml higromicint tartalmazó 

regenerációs közegen történt. A higromicin rezisztens telepeket monospóráztuk 

0,1 % Triton-X 100-at tartalmazó LCM táptalajon. A genetikailag ily módon 

homogenizált törzsek stabilitását többszöri nem-szelektív LCM csészén történt 

passzálás után, higromicint tartalmazó csészékre való visszahelyezéssel 

ellenőriztük.  

 

3.8. A transzformáló plazmid beépülésének igazolása 

 

A negyvenkilenc monospórázott transzformánsból és a vad típusú recipiens 

törzsből genomi DNS-t izoláltunk (Kerényi et al., 1999). A kiütött génrészletre 

tervezett indítószekvenciákkal (INTfor és INTrev) PCR-t hajtottunk végre (ld. 

3.3 fejezet), majd 1,5 %-os agaróz gélen választottuk el a termékeket. A DNS 

mintákat restrikciós endonukleázokkal (NcoI, SalI) is emésztettük, és a 

továbbiakban Southern hibridizációt végrehajtva, a 3.5 fejezetben leírtak szerint 

jártunk el.  

 

3.9. A fumonizin B1 (FB1) termelés meghatározása 

 

A fumonizin termelés meghatározásához 1% kukoricadara kivonatot tartalmazó 

módosított Myro tápoldatban tenyésztettük a gombákat sötétben, 28oC-on, 
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rázatott (125 rpm) körülmények között, 5 napon át (Dantzer et al., 1996). A 

képződött micéliumot porcelánszűrőn, steril szűrőpapíron keresztül leszűrtük, 

steril desztillált vízzel mostuk, majd folyékony nitrogén segítségével 

elporítottuk. A minta feltárását acetonitril alapú oldatban való egy órás 

rázatással végeztük, majd centrifugálás után (2 perc, 12000 rpm) a felülúszót 0,1 

% PBS x Tween20 oldattal hígítottuk. Az FB1 mérés monoklón antitesten 

alapuló ELISA eljárással történt a gyártó (Toxiklon ELISA kit) által ajánlott 

módszer szerint (Barna-Vetró et al., 2000).  

 

3.10. A vegetatív kompatibilitás vizsgálata 

 

Tizenkét darab F. proliferatum törzsből nitrátot nem hasznosító (nit) mutánsokat 

hoztunk létre úgy, hogy kis agarkockányi inokulumot klorátos táptalajra 

helyezve 4-5 napig inkubáltuk, és a kinőtt telepeket külön csövekben, klorátos 

táptalajon tartottuk fenn (Puhalla, 1985). Azok az inokulumok, amelyekből 

ennyi idő elteltével sem indult meg a micélium növekedés, az inkubálási idő 

meghosszabbításával sem hoztak klorát rezisztens telepet. 

Meghatároztuk az így létrejött nit mutánsok fenotípusát különböző 

nitrogénforrásokkal kiegészített minimál táptalajon való növekedésük alapján, 

majd elvégeztük az úgynevezett komplementációs tesztet. Ennek során a 

komplementálható mutációkat hordozó nit mutánsokat párosával 

nitrogénforrásként csak nitrátot tartalmazó táptalaj felületére oltottuk. Azokat a 

törzseket, amelyek egymást komplementálták, azaz a hifák érintkezési 

zónájában pelyhes légmicélium képződött, ugyanabba a vegetatív 

kompatibilitási csoportba soroltuk (Correll et al., 1987).  

 

3.11. Az Fpmtr szerepének vizsgálata a F. proliferatum szexuális reprodukciójában 

 

A párosodási kísérleteket a peritéciumok kialakulásának kedvező sárgarépás 

táptalajon (200 g/l sárgarépa, 20 g/l agar) végeztük 100 mm x 73 mm méretű 
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műanyag dobozokban, „veg-boxokban”, Klittich és Leslie (1988) leírása szerint. 

Vizes agaron növesztett gombáról lemosott konídiumokat hím partnerként, 

sárgarépás agaron tenyésztett gomba, mint női partner, micéliumával kevertük 

össze. 47 napon át 25°C-on inkubáltuk, 12 órás sötét periódust, 12 órás 

megvilágítottal váltogatva, amelyet fehér fényű és sötétkék fluoreszcens 

lámpával biztosítottunk. Mivel a F. proliferatum ITEM2287 törzs párosodási 

típusát tekintve MAT D+ (Kerényi és mtsai, 2002), így teszt törzsként a F. 

proliferatum FGSC 7615 (MAT D-) szolgált. A lejátszódó eseményeket 

(pionnoteszek, peritéciumok megjelenése, érése) sztereomikroszkóp alatt 

rendszeresen nyomon követtük.  

 

3.12. A vad típusú törzs és a ΔFpmtr mutáns kolonizálási képességének vizsgálata 

kukoricán 

 

F. proliferatum ITEM 2287 vad típusú törzsnek és ΔFpmtr mutánsának 108 db 

konídiumát veg-boxban lévő minimál táptalajra szélesztettük, majd dobozonként 

5-5 g sterilizált szalmával borítottuk be. Tizennégy nap elteltével, a 

micéliummal sűrűn behálózott szalmát cserepekbe helyezett sterilizált föld felső 

5 centiméternyi rétegével kevertük össze. A kukorica magokat tömény etanolba 

mártottuk, majd 50 %-os hipóban 20 percig rázattuk, végül desztillált vízzel 

háromszor mostuk (Oren et al., 2003). A felületileg sterilizált szemek 

mindegyikét 2,5 cm mélyre ültettük el. Kontrollként csak sterilizált szalmával 

összekevert talajba ültetett magokat használtunk. A kukorica növényeket 

üvegházban neveltük 3 héten át, 25-28°C-on, természetes megvilágításban. 

Hetenként vágtuk le a növényeket közvetlenül a talaj felett, és felületi 

sterilizálást végeztünk úgy, hogy tömény etanolba mártottuk, ezután 2 percig 50 

%-os hipóban tartottuk, végül desztillált vízzel mostuk őket. Minden héten 

három részre daraboltuk a kukoricákat a következőképpen. 

Első hét: 1. szár, első levél; 2. második levél; 3. harmadik levél. 
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Második hét: 1. szár, első levél; 2. második és harmadik levél; 3. negyedik és 

ötödik levél. 

Harmadik hét: 1. szár, első és második levél; 2. harmadik és negyedik levél; 3. 

ötödik, hatodik és hetedik levél. 

A három részből külön-külön DNS-t izoláltunk CTAB-os (Nicholson et al., 

1996) eljárással, majd templátként azonos koncentrációjú DNS-eket használva, 

F. proliferatum specifikus primerekkel (TH5-F: 5’ GATAACGTCCAAGGCTACG 

3’; TH6-R: 5’ GGGGTCGTTCAGCTCAAGG 3’) PCR-t hajtottunk végre (95°C, 2 

perc – 1 ciklus; 94°C, 1 perc, 60°C 30 másodperc, 72°C 1 perc – 40 ciklus; 

72°C, 5 perc – 1 ciklus) (Waalwijk et al., 2003). A PCR termékeket 1,5 %-os 

agaróz gélen elektroforézissel választottuk el. Mind a három részből Fusarium 

szelektív pepton-pentakloro-nitrobenzén (PCNB) táptalajra is helyeztünk le 

növénydarabokat, és szobahőmérsékleten 10 napon át inkubáltuk (Papavizas, 

1967). 
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4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. cDNS-AFLP kísérletek a F. proliferatum ITEM 2287 törzzsel  

 

4.1.1. A F. proliferatum ITEM 2287 törzs növekedési görbéjének meghatározása 

 

Munkánk elsődleges célja az volt, hogy a F. proliferatum ITEM 2287 törzsben 

fejlődési stádiumtól függően expresszálódó géneket izoláljunk és jellemezzünk. 

Első lépésként a megfelelő tenyésztési körülményeket kellett kiválasztanunk a 

gomba számára, és meghatározni a növekedési görbéjét szárazanyagtömeg 

mérés alapján (3. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra A vad típusú F. proliferatum ITEM2287 törzs növekedési görbéje LCM 

tápoldatban. 
A növekedési görbe felvételéhez hozzávetőleg 108 db konídiummal inokuláltunk 100 ml 

komplett tápoldatot (LCM), és sötétben rázattuk 220 órán át (26 °C, 180 rpm). A képződött 

micéliumot porcelánszűrőn, steril szűrőpapíron keresztül leszűrtük, és a szárazanyagtömeg 

méréshez egy éjszakán át liofilizáltuk.  

 

A tápanyagban gazdag LCM tápoldatban való rázatás során, fénymikroszkóppal 

követtük nyomon a konídiumok számának növekedését, csírázását, a hifák 
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elágazódását, illetve 6, 9, 12, 24, 48, 72, 96, 168, 202 és 220 órás tenyésztés 

után szárazanyagtömeg mérést végeztünk. Ezek alapján a 80-90 %-ban 

csírázásnak indult 9 órás, valamint a 202 órás késő stacioner fázisban lévő 

gombából nyert micéliumot használtuk a további cDNS-AFLP kísérletekhez. 

 

4.1.2. cDNS-AFLP  

 

A két eltérő fejlődési szakaszt reprezentáló tenyészetből RNS-t tisztítottunk, 

majd ezekből a fejlődési stádiumtól függő expressziós különbségek kimutatására 

szolgáló cDNS-AFLP kísérletekhez dupla szálú cDNS-t szintetizáltunk.  

 

    

 
4. ábra cDNS-AFLP radiogram. 

Az EcoRI és MseI enzimekkel feldarabolt, majd felszaporított cDNS fragmentumokat, 8 EcoRI 

és 20 MseI indítószekvencia kombinációjával szelektíven amplifikáltuk. Az EcoRI 

indítószekvenciákat 5’ végükön [γ33P]ATP-vel radioaktívan jelöltük. 6 %-os denaturáló 

akrilamid gélen, egymás melletti csatornákban futtattuk a két eltérő fejlődési stádiumban lévő 

gomba felsokszorozott cDNS-eit. A nyilak jelzik azokat a visszaizolálandó differenciáló 

fragmentumokat, amelyek vagy csak az egyik, vagy csak a másik mintában voltak jelen. 

 

9h     202h         9h   202h         9h     202h       9h     202h 

EcoRI+AG 
MseI+CG 

EcoRI+AG 
MseI+GA 
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Mintegy 160 primerkombinációt használva (8 radioaktívan jelzett EcoRI és 20 

MseI inditószekvencia) 310 olyan 120 és 800 bp közötti mérettartományba eső 

fragmentumot generáltunk, amelyek vizuális becslés alapján a 9 és a 202 órás 

minták között szignifikáns intenzitásbeli különbséget mutattak (4. ábra). A 

kapott jelek erősségét, valamint méretét (a nagyobb méretűeket előnyben 

részesítve) figyelembe véve 48-at választottunk ki a további vizsgálatokhoz.  

 

4.1.3. A cDNS-AFLP klónok expressziójának és homológiájának vizsgálata 

 

Az adott 48 darab fragmentumot Northern analízisnek vetettük alá azért, hogy 

igazoljuk a cDNS-AFLP kísérletek során kapott intenzitásbeli különbségek 

valós voltát. Kontrollként a konstitutívan expresszálódó ACT1 gént használtuk. 

A 48 fragmentumból hét darab mutatott fejlődési állapottól függő expressziót, 

azaz csak ebben a hét esetben támasztottuk alá a cDNS-AFLP során kapott 

eredményeket. Három klón csak a korai (9 órás) életszakaszban adott pozitív 

jelet, míg az öregedő (202 órás) tenyészetben egyáltalán nem expresszálódott. 

Négy klón pedig ezzel ellentétesen viselkedve, repressziót mutatott a fiatal 

csírázó gombában, és erőteljes aktivációt a késő stacioner fázisban (5. ábra). A 

klónok szekvenáltatása után génbanki adatok alapján megállapítottuk, hogy 

négy mutat szignifikáns hasonlóságot valamilyen már ismert funkciójú 

fehérjével, és kettő közülük fiatal, kettő pedig öreg korban expresszálódó 

génekből származott (4. táblázat). 
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5. ábra A cDNS-AFLP fragmentumok Northern analízise. 

A cDNS-AFLP klónok fejlődési állapottól függő expressziós különbségeinek kimutatására 

Northern hibridizációs kísérleteket végeztünk. A két eltérő fejlődési stádiumot reprezentáló 

micéliumból totál RNS-t izoláltunk, és felvittük nylon (Hybond N) membránra. Próbaként a 

minipreparálás során nyert, restrikciós endonukleázzal emésztett, [32αP]dCTP-vel radioaktívan 

jelölt plazmid DNS szolgált. Kontrollként a konstitutívan expresszálódó ACT1 génnel készített 

próbát használtuk. 

 

A csak 9 órás korban expresszálódó fragmentumok egyike a P. 

chrysogenum aromás és neutrális alifás aminosav permeázát kódoló PcMTR 

génjével (Trip et al., 2004a), valamint a N. crassa úgynevezett metiltriptofán 

rezisztens mtr génjével (amely szintén egy aromás és neutrális alifás aminosav 

transzportert kódol) mutatott azonosságot (Stuart et al., 1988; Koo és Stuart; 

1991, Dillon és Stadler, 1994). Az ilyen mtr-típusú gének más gombákban 

konstitutívan expresszálódnak, míg az általunk talált mtr gén 

fejlődésspecifikusnak bizonyult, csak a korai életszakaszban expresszálódott, a 

késői stacioner fázisban viszont represszálódott. A másik cDNS fragmentum a 

Colletotrichum lindemuthianum CLTA1 génjével mutatott homológiát. Ez a gén 

egy GAL4 típusú transzkripciós faktort kódol, amely a biotróf-nekrotróf állapot 

9h 202h 9h 202h 202h 9h 

 EcoRI-GC/TT4 EcoRI-AG/CG1 EcoRI-GA/GC1 
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ACT1 
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közötti átmenetet szabályozza (Dufrense et al., 2000). A harmadik, korai 

stádiumban megnyilvánuló gén a N. crassa ismeretlen funkciójú, 45,6 kDa-os 

fehérjéjével mutatott hasonlóságot. 

 
4. táblázat A Northern analízissel megerősített cDNA-AFLP klónok szekvencia hasonlóságai 

cDNS-AFLP 
klón Kor Méret 

(bp) Hasonlóság Azonosság 
mértéke 

Hasonlóság 
mértéke 

Mtr aminosav 
transzporter 

(Neurospora crassa) 

35/105 
(33%) 

56/105 
(53%) 

EcoRI+AG/CG1 9h 352 PcMtr aminosav 
transzporter 
(Penicillium 

chrysogenum)  

31/92 
(33%) 

52/92 
(56%) 

mezoinozit transzport 
fehérje 

(Neurospora crassa) 

71/170 
(41%) 

92/170 
(53%) EcoRI-GA/GC2 202h 562 

mannit transzporter 
(Apium graveolens) 

60/179 
(33%) 

90/179 
(50%) 

EcoRI+GA/TC2 9h 555 

Feltételezett GAL4-
szerű transzkripciós 

faktor 
(Colletotrichum 
lindemuthianum) 

17/42 
(40%) 

22/42 
(51%) 

EcoRI+GA/T1 9h 564 
Hipotetikus 45,6 kDa 

protein 
(Neurospora crassa) 

26/112 
(23%) 

50/112 
(44%) 

EcoRI+GC/TG3 202h 319 
CG5406 protein 

(Drosophila 
melanogaster) 

24/75 
(32%) 

29/75 
(38%) 

EcoRI+GC/CC1 202h 306 
Hipotetikus protein 

(Plasmodium 
falciparum) 

11/40 
(27%) 

22/40 
(54%) 

EcoRI+GC/TT4 202h 325 
SAP155 fehérje 
(Saccharomyces 

cerevisiae) 

21/65 
(32%) 

31/65 
(47%) 

 

A 202 órás korban expresszálódó cDNS-ek közül az egyik a N. crassa 

mioinozit transzport fehérjéjét, valamint az Apium graveolens mannit 

transzporterét (Noiraud et al., 2001) kódoló génnel  adott hasonlóságot, azaz 

olyan gének expresszálódtak, amelyek a cukoralkohol metabolizmus 

irányításában vesznek részt. A másik, 202 órás korú micéliumból származó 

cDNS klón, a S. cerevisiae SAP155 fehérjéjével adott szignifikáns hasonlóságot, 
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amely protein a SIT4 foszfatázokkal alkotott komplexként a mitózis késő G1 

fázisának számos folyamatában játszik szerepet (Luke et al., 1996). A harmadik, 

késő stacioner fázisban megnyilvánuló gén, a Drosophila melanogaster CG5406 

fehérjéjével, a negyedik pedig a Plasmodium falciparum hipotetikus proteinjével 

mutatott homológiát.  

 

4.2. A F. proliferatum ITEM 2287 törzs Fpmtr génjének jellemzése 

 

4.2.1. Az Fpmtr gén izolálása genomi könyvtárból 

 

A cDNS-AFLP kísérletek során kapott, csak 9 órás korban megnyilvánuló 

klónok egyike, a P. chrysogenum PcMTR génjével (Trip et al., 2004a), valamint 

a N. crassa úgynevezett metiltriptofán (mtr) rezisztens génjével (Stuart et al., 

1988; Koo és Stuart, 1991; Dillon és Stadler, 1994) mutatott azonosságot, 

amelyek egyaránt aromás és neutrális alifás aminosav transzportert kódolnak. A 

további kísérleteket ezzel a klónnal folytattuk, mivel a legtöbb aminosav 

transzporter fehérjét kódoló gén konstitutívan expresszálódik, míg ebben az 

esetben fejlődésspecifikus megnyilvánulást tapasztaltunk. A génbanki 

hasonlóságok alapján a gént Fpmtr-nek a róla átíródó fehérjét pedig, FpMtr-nek 

neveztük el.  

A gén teljes kópiájának izolálása érdekében elkészítettük a F. proliferatum 

lambda DASH® II (Stratagene) genomi génkönyvtárát. A plakk hibridizáció 

során az Fpmtr génrészletet tartalmazó, radioaktívan jelölt cDNS-AFLP klón 

szolgált próbaként. A pozitívnak mutatkozó fág plakkokból DNS-t izoláltunk, 

amellyel különféle restrikciós enzimekkel történő emésztés után, Southern 

analízist végeztünk a plakk hibridizáció során használt próba alkalmazásával (6. 

ábra).  
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A         B 

 

 

 

 
6. ábra A szekvenáltatásra szánt fragmentumok kiválasztása Southern 

hibridizálással  
A genomi génkönyvtár szűrése során pozitívnak mutatkozó fágokból DNS-t izoláltunk, amelyet 

restrikciós enzimekkel emésztettünk (A), és Southern hibridizálással (B) választottuk ki a 

szekvenáltatásra szánt fragmentumot. Próbaként a [32αP]dCTP-vel radioaktívan jelölt, az Fpmtr 

génrészletet tartalmazó cDNS-AFLP klón szolgált. A nyíl jelöli a hibridizálás alapján 

kiválasztásra került, az Fpmtr gént tartalmazó, 5000 kb méretű, XbaI enzimmel generált 

fragmentumot.  

 

Így választottuk ki a fág DNS egy körülbelül 5 kb méretű XbaI 

fragmentumát, amely a struktúrgén előtti mintegy 1 kilobázis méretű promóter 

szakaszt is tartalmazta, és pBluescript II KS vektorba ligáltuk. Az így létrejött 

plazmidot pAPXbaI-nek neveztük el. 

 

4.2.2. Az Fpmtr gén szekvencia analízise 

 

Meghatároztuk a pAPXbaI plazmidba ligált DNS szakasz teljes nukleotid 

sorrendjét. A génen egy kisebb, 156 bp hosszúságú, valamint egy hosszabb 1230 

bp hosszúságú exont azonosítottunk. Köztük egy 53 bp hosszúságú intron foglal 
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helyet. Az ATG kodon előtti 1097 bp-nyi szekvencia szakaszon jellegzetes 

CAAT boxokat azonosítottunk, amelyeknek bizonyítottan szerepe van a 

transzkripciós szabályozó faktorok megkötésében (Gurr et al., 1987). A 

promóterben azonosítottunk még olyan kétszer ismétlődő TGACTC 

szekvenciát, amely a N- crassa-ban az aminosav bioszintézis általános 

szabályozásában résztvevő CPC1 protein felismerő szekvenciája (Ebbole et al., 

1991). Az 5’ szabályozó régióban három ismétlésben jelen van a GATA 

motívum is , amely a nitrogén anyagcserefolyamat szabályozásában részt vevő 

regulátor proteinek - mint az A. nidulans AREA (Kudla et al., 1990), a N. crassa 

NIT2 (Fu és Marzluf, 1987; 1990), vagy a G. fujikuroi AREA-GF (Tudzynski et 

al., 1999)- felismerő szekvenciájaként ismert (7. ábra). A 3’ nem transzlálódó 

régióban a poliadenilációs szignált is azonosítottuk.  

 
 7./A 
 
1 TTAATGAAATAAGCAGGCTTCTATCTTGGTGCCTGAAGTCTAAATGTGTATTTGG 55 
56 TATTGCTGCCTGTTCCAAGTTGTCGGTAACCACTGAGAAATCAGTTACTGTCGGG 110 
111 CAGATACCCTAAACCAGAGTGCCAAAAACACGTGGTCTAAAGGTCCACTGAATCT 165 
166 ATAATAAATCTTTAGCAGACTACTCTAAGTCTTTTTGTCTCTGTGTATATGTGTC 220 
221 TGCAGTTATGTATCTTCCCTCCTCCAGATCGTGAAACATATGCACCTCTCCCCAA 275 
276 TCTATATCCATGCTGTTGGAGTCTTCTCGATAGCCTCTTCACAAGCGGCGCCAAG 330 
331 TCCGGAGCGCGATCGGCGCCCGATATCCACTTCGCCCTGACTCATCCCGAATCTA 385 
386 GTTTAGACCCTCGACGCTAGAAATCTCTTGTCGTTCCAGAAGCCGGCTAGAAACT 440 
441 CCGGCAGTCGAATTCCTCCAAAACAAACTTGCAGTAGCTTGGCCAAGGAGGCTGA 495 
496 AAATTCTGAGCTGAAAGAAGCGCGCGGCTATGATGAGCCTCTTTTCACATTACAA 550 
551 CGACATCTATCGCGAGTTTTTGATGGCGAATCTAGCAGTGCCCTCCGGTCTGGGG 605 
606 AAACCCTTTTCTTACGTGGAGATTAGAGAGTCTGGAGCGGTGGATTTGTCTGCGA 660 
672 GAAGAGACCACTCTTTGTGGGACCATAACGTAAAAGTTAGCAAATCCATTGAAGC 715 
716 AATACAGATCTGGCCATTGCTTGTTTTTTCCCAGCGTCAGCCGATCTCGCCCAAT 770 
771 GAAGGATCGACTAATTTTAACCGCGATCACTGTAACCGTCCCACTGCTCATTACA 825 
826 GTCTCTACACTCTCTAtTGCCCGAGTTCGGTGCGCGACGCCATCGGGCCAGGCCG 880 
881 AAGAACCTCCAATGTTAGTGGGCCGACTTGACTCGGGAGTTAAACTAACATGAAG 935 
936 ACATTTTCTCACTCCCACCGTTTTCGGCCATTTCTCGCCCCAGAGTGGAATTTAT 990 
991 TTAAATATGACTGCTGTTCCAATTGTCGTCGCGTCAATTGGTCTTACAATTTTGT 1045 
1046 GTCTCTTCTTTCTTCAACACTTGCGCCACTAACTTAACGGGCGACTATCATCATG 1097 
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 7./B 

 
7. ábra Az Fpmtr gén promóter szekvenciája (A), és a gén vázlatos szerkezete (B). 

A start kodon előtti 1097 bp hosszúságú DNS szakaszon jellegzetes, transzkripciós faktorok 

felismerő szekvenciájaként ismert CAAT, TGACTC és GATA motívumokat azonosítottunk 

(A). A génen egy rövidebb, 156 bp és egy nagyobb, 1230 bp hosszúságú exont azonosítottunk, 

köztük egy 53 bázispárnyi intronnal. A 3’ nem transzlálódó régióban a poliadenilációs szignál is 

felismerhető (B). 

 

Az Fpmtr kópiaszámának meghatározására Southern hibridizálást 

végeztünk, ahol a radioaktívan jelölt Fpmtr génrészletet tartalmazó cDNS-AFLP 

klón szolgált próbaként (8. ábra) 

 

 

 
 

8. ábra Az Fpmtr gén kópiaszámának meghatározása Southern ananlízissel 
LCM tápoldatban, 48 órán át rázatott gombából (26 C°, 180 rpm) genomi DNS-t tisztítottunk, 

restrikciós endonukleázokkal emésztettük, 0,7 %-os agaróz gélen elektroforézissel 

elválasztottuk, nylon (Hybond) membránra rögzítettük, majd Southern hibridizációt hajtottunk 

végre. Próbaként [32αP]dCTP-vel radioaktívan jelölt, az Fpmtr génrészletet tartalmazó cDNS-

AFLP klón szolgált.  
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A genomot felszabdaló restrikciós endonukleázok közül az MseI és a SacI 

egyszer, míg a PvuII és az XbaI enzimek egyszer sem vágnak bele a próbaként 

használt klónba. Ezek alapján a 8. ábrán jól látható, hogy az Fpmtr gén egy 

kópiában van jelen a F. proliferatum genomjában. 

Az Fpmtr egy 462 aminosavból álló fehérjét kódol. A BLAST keresés, a 

meghatározott funkciójú proteinek közül, a legmagasabb (39%-46%) 

hasonlóságot az Aspergillus fumigatus neutrális aminosav permeázként 

azonosított fehérjéivel (EAL94045, EAL87116, EAL85274, EAL84942, 

EAL85095, EAL93843), valamint az Mtr-típusú fehérjékkel állapított meg, a 

PcMtr-rel (accession number AAT45727) 34%-os, az Mtr-rel (accession number 

EAA33125) 32%-os azonosságot. Nagyobb az FpMtr homológiája a F. 

graminearum EAA73016 számú hipotetikus fehérjéjével (94%), az A. nidulans 

EAA63818 (46%), EAA62932 (46%), EAA64365 (43%), valamint EAA63392 

(43%) számú fehérjéivel. Trip és munkatársai (2004a) az Mtr-típusú fehérjék 

között több mint 50%-os aminosav azonosságot állapított meg. Az általuk Mtr-

típusúnak azonosított fehérjékkel az FpMtr a következő aminosav 

azonosságokat adta: F. graminearum EAA78089 34%, EAA72970 33%, 

EAA78322 31%, EAA71441 29%, EAA76673 31%, M. grisea EAA56571 

30%, U. maydis EAK81441 33%, A. nidulans EAA58464 32%, A. fumigatus 

EAL85480 32%. 

 

4.2.3. Az FpMtr fehérje topológiai analízise 

 

A Kyte & Doolittle algoritmus, valamint a rejtett Markov modell alapján 

elvégeztük a hipotetikus FpMtr fehérje topológiai analízisét is (Kyte és 

Doolittle, 1982; Krogh et al., 2001) (9. ábra). 
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MSHTEPKSAAAPEDQEKGVSNAPPAFVPEPRNDDAVLGDEEAEIIDYKTLTWWQGGIVLIAETVSLGILSL
PSVLATVGLVPGIILILVMGFLSTYSGLVLAEFRAQYPFVQNFGDAVEVIGKSIGMGRVFQEVFGWAQVIF
QVFVMGSHLLTWTICLNTTNSSTCTIVWAVVGLAVFWVLNLPRTLKYTSYMSMASCMSITLAVLITVGDVA
HERPIGSGSIEVARELGFTGAFLAVTNIAISFSSHSCFFTVISEFKKPEDWPKALAFLQIVDTTLYLLAAI
VIYVFVGPDVPSPALSAAGSATMRKVIWGIAIPTIVIAGVIYGHVASAYIFQRIFRNTKHMVRRTKLSTMV
WFGVTFGIWALSMVIAESIPVFNNLLGLICALFASWFSYGLPGIFWLWMHYGNWFKDGKQTCRFVANVILF
LTGFLICVLGLWASIEAIAEGGSKTPWSCASNAAE 

 

9. ábra Az FpMtr fehérje topológiai analízise a rejtett Markov modell alapján 
Az FpMtr fehérje topológiai analízisét a Transmembrane Helix Prediction program 

(http://www.cbs.dtu.dk/~krogh/TMHMM) segítségével végeztük el. A piros színnel írt 

aminosavak jelölik a membránt átérő doméneket. 

 

Megállapítottuk, hogy a származtatott FpMtr fehérjének valószínűleg 11 α-

helikális transzmembrán szegmense van, ugyanúgy ahogyan az egyedi AAAP 

család tagjainak, amelybe egyes állati és növényi auxin és aminosav 

transzporterek, a S. cerevisiae vakuoláris aminosav transzporterei, valamint az 

Mtr-típusú fehérjék tartoznak (Russnak et al., 2001; Young et al., 1999). Ez a 

hidrofób profil és a tagok közötti minimális szekvencia konzerváltság jellemzi 

az AAAP családot, amely kevés transzportert magában foglaló família 

valószínűleg az igen elterjedt APC szuperfamíliának egyik alkotója (Jack et al., 

2000). 
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4.2.4. Az Fpmtr gén expressziós mintázata 

 

A N. crassa mtr génje konstitutívan expresszálódik minimál táptalajon 

növesztve (Koo és Stuart, 1991; Wolfinbarger, 1980). Konídiális állapotú, 

valamint minimál (Vogel) táptalajon növesztett 15, 24, 48, 72, 120, 144 órás 

korú gombából származó RNS-t használva, Northern hibridizációs kísérletben 

mi is megfigyeltük a génünk expressziós viselkedését. Radioaktív próbaként a 

gén egy PCR-rel felsokszorozott, körülbelül 500 bp méretű darabját használtuk, 

és kontrollként a konstitutívan expresszálódó ACT1 gén szolgált. 

Megállapítottuk, hogy 48 órás korban már inaktív a gén, holott a növekedés lag 

fázisában van a gomba még kb. 120 órás korig (10. ábra).  

 

 
10. ábra Az Fpmtr gén fejlődésspecifikusságának igazolása Northern analízissel 

A totál RNS-t 9, 15, 24, 48, 72, 120 és 144 órás Vogel minimál tápoldatban rázatott (26 C°, 180 

rpm, sötét) gombából izoláltuk. Próbaként a radioaktívan jelölt Fpmtr gén PCR-rel felszaporított 

szakasza, kontrollként a konstitutívan expresszálódó ACT1 gén szolgált. 

 

4.3. F. proliferatum ΔFpmtr mutáns törzsek vizsgálata  

 

4.3.1. ∆Fpmtr mutáns törzsek létrehozása 

 

Az Fpmtr gén funkciójának vizsgálatához, a későbbiekben eukarióta szelekciós 

markerként is szolgáló, hph (higromicin foszfotranszferáz) kazetta 

felhasználásával (Punt et al., 1987) kiütő konstrukciót készítettünk. A pAPXbaI 

plazmidból PCR-rel felszaporított 2,8 kb nagyságú darabot pSTBlue-1 vektorba 

ligáltuk, majd az így kapott, pAP-nek elnevezett plazmidot NcoI enzimmel 

 9h     15h     24h     48h     72h   120h   144h 

ACT1 

RNS 

Fpmtr 
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emésztettük és a kivágódó 477 bp hosszúságú szakasz helyére a pHPH 

plazmidból EcoRV enzimmel kivágott hph-t ligáltuk. Az így létrehozott 

pAPHPH-nak elnevezett transzformáló vektor tartalmazta az Fpmtr gén 1 

kilobázis méretű promóter szakaszát és a 3805 bázispár méretű hph-t a gén 5’ 

felőli 637 bázispár és 3’ felőli, 328 bázispár hosszúságú szakasza között (11. 

ábra). 

A KpnI enzimmel linearizált pAPHPH-val a F. proliferatum ITEM 2287 

törzs protoplasztjait transzformáltuk. A transzformánsokat 200 µg/ml 

higromicint tartalmazó lemezeken szelektáltuk és 48 db higromicin rezisztens 

telepből kerestük azokat a transzformánsokat, amelyekben megvalósult a kettős 

rekombinácó.  
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11. ábra Az Fpmtr génnek és környezetének fizikai térképe (A), és a pAPHPH kiütő 

konstrukció sematikus ábrázolása(B). 
Az NcoI enzim emésztéssel kieső, 477 bp hosszúságú Fpmtr génrészlet helyére került a kettős 

rekombináció során a hph kazetta. A pAPHPH plazmidban az árnyékolt részek (B) 

megegyeznek a hasonlóan jelzett Fpmtr fragmentumokkal (A).  
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4.3.2. A homológ kettős rekombináció létrejöttének igazolása  

 

A higromicin rezisztens transzformánsok monospórázása után, a transzformáló 

vektorkonstrukció megfelelő beépülését a recipiens genomba Southern 

hibridizációs kísérlettel és PCR-rel igazoltuk. A transzformánsok nagy száma 

miatt először a kicserélésre szánt génrészletre tervezett primerekkel PCR-t 

végeztünk (12. ábra). A vad típusnál és a transzformánsok nagy részében (a 15, 

28, 34 és 41 jelűben) megjelent a várt, 584 bp méretű jel. Ezekben a hph kazetta 

valószínűleg az Fpmtr génen kívülre épült be. Öt transzformáns (a 24, 43, 44, 45 

és 47 jelű) a negatív kontrollhoz (H2O) hasonlóan viselkedett 

 

 
12. ábra A hph kazetta helyspecifikus integrációjának vizsgálata a transzformánsokban. 
Az Fpmtr génre tervezett INTfor és INTrev indítószekvenciákkal egy 584 bp hosszúságú Fpmtr 

fragmentumot szaporítottunk fel a vad típusú törzs és a 15, 28, 34, 41 jelű transzformánsok 

esetén. E transzformánsokban a hph kazetta az Fpmtr génen kívülre épült be. Az Fpmtr egy 

része törlődött a 24, 43, 44, 45 és 47 jelű transzformánsokban. 

 

Ezzel az öt transzformánssal Southern hibridizálást végeztünk, radioaktív 

próbaként egy olyan PCR-rel felszaporított, 584 bp méretű fragmentumot 

használva, amelynek 5’ vég felőli 348 bp méretű szakasza egyezik meg a kiütni 

kívánt génrészlettel. Így, ismerve a gén és környezetének, valamint a vektornak 

a restrikciós térképét, a genomi DNS NcoI enzimmel való emésztése esetén a 

vad típusnál két fragmentumot vártunk (970 bp és 470 bp), míg a kettős 
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rekombináció meglétét mutató mutánsoknál egyet (2300 bp) (13. ábra). 

Elvégeztük a Southern hibridizálást SalI enzimmel emésztett DNS mintákon is. 

Ennek során a vad típusú törzsnél egy 1970 bp-nál nagyobb méretű jelet 

vártunk, a megfelelő mutánsoknál pedig kettőt (3200 bp és >3500 bp). Ez a 

hibridizálás két transzformáns esetében megerősítette az előző kísérletekben 

megállapított integrálódási típust, azaz a kettős rekombináció megtörténését a 

∆Fpmtr43 és ∆Fpmtr47 jelű törzseknél igazoltuk. Megállapítottuk a ∆Fpmtr 

törzsek higromicin rezisztens fenotípus stabilitását, többszöri nem-szelektív 

LCM csészén történt passzálás után higromicint tartalmazó csészékre való 

visszahelyezéssel. A transzformáló vektor-konstrukció stabilan integrálódott, 

kettős rekombinációval a recipiens genomba. 

A        B 

 
13. ábra A kettős rekombináció igazolása a transzformánsokban Southern analízissel. 

Ismerve a gén és környezetének, illetve a vektornak a restrikciós térképét, a vad típusú törzs, 

valamint a 43 és 47 jelű transzformánsok genomi DNS-ét NcoI (A) és SalI (B) restrikciós 

enzimekkel emésztettük. A Southern hibridizáláshoz egy PCR-rel felsokszorozott, 584 bp 

hosszúságú Fpmtr fragmentumot használtunk radioaktív próbaként. 
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4.3.3. A ΔFpmtr mutánsok morfológája, növekedése és fumonizin termelése 

 

Megvizsgálva a ΔFpmtr transzformánsok növekedését komplett (LCM), 

minimál (Vogel) és aminosavakkal – neutrális triptofánnal, savas 

glutaminsavval, vagy bázikus argininnel - kiegészített minimál tápközegben, 

nem találtunk lényeges eltérést a vad típusú törzstől. A csírázás időbeli 

lefolyását megfigyelve megállapítottuk, hogy a 100%-os csírázási állapotot, a 

tápközegtől függően, a vad típusnál megfigyelhető 11-13 óra helyett 13-15 óra 

alatt érik el a mutáns törzsek, és ez a lemaradás statisztikusan szignifikánsnak 

tekinthető (14. ábra). A 15. ábrán jól látható az is, hogy a mutáns törzsek 

csíratömlője torzultan fejlődik. 

cs
ír

áz
ás

 (%
)

idő (h)

vad típus

∆Fpmtr43

∆Fpmtr43

14. ábra A vad típusú (ITEM 2287) és a ∆Fpmtr43 mutáns törzs konídiális 

csírázásának összehasonlítása minimál tápoldatban 
A konídiumot 106 db/ml végkoncentrációban inokuláltuk 50 ml minimál tápoldatba, és 15 órán 

át rázattuk (180 rpm) 26 °C-on. Óránként mintát véve a tenyészetből, fénymikroszkóp alatt, 

Bürker-kamrában számoltuk a csírázó sejtek arányát a még nem csírázókhoz képest.  
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15. ábra A csíratömlő fejlődése a ∆Fpmtr mutáns (bal) és a vad típusú törzsben (jobb). 
A konídiumot 106 db/ml végkoncentrációban inokuláltuk 50 ml minimál tápoldatba és 8-9 órán 

át rázattuk (180 rpm) 26 °C-on, majd fénymikroszkóp alatt vizsgáltuk a csírázást. 

 

A N. crassa esetében régóta ismeretes, hogy az mtr lókuszt érintő mutáció 

rezisztenssé teszi a gombát a 4-metil-DL-triptofán és a p-fluoro-DL-fenilalanin 

(FPA) toxikus aminosav analógokkal szemben (Lester, 1966; Stadler, 1966; 

Stuart et al., 1988; Carattoli et al., 1995). Ez érthető, hiszen a mutáció 

következtében nemcsak az aromás aminosavak felvétele szenved zavart, hanem 

a szerkezetileg hasonló toxikus analógoké is. Azt is tudjuk, hogy az FPA 

bejutása a sejtbe a N. crassa három aminosav transzport rendszere közül az mtr 

gén által kódolt neutrális és aromás aminosavak felvételéért felelős rendszerrel, 

valamint a pmg gén által kódolt általános aminosav transzport rendszerrel 

történik meg. Ez utóbbi működését azonban az NH4
+- ion jelenléte blokkolja 

(Sanchez et al., 1972; DeBusk és DeBusk, 1980; Koo és Stuart, 1991; Hillenga 

et al., 1996; Margolis-Clark et al., 2001). A F. proliferatum Fpmtr génjének 

vizsgálatakor ezek a tapasztalatok voltak számunkra a kiindulási pontok. 

Összehasonlítottuk a vad típusú és a ΔFpmtr mutáns törzsek növekedését olyan 

FPA-t tartalmazó, módosított Vogel minimál tápoldatban, amelyben az 

NH4NO3-ot ekvimoláris mennyiségű KNO3-ra vagy NH4Cl-ra cseréltük. A NO3
- 

iont tartalmazó tápoldatban nem találtunk különbséget a vad és a mutáns törzsek 

növekedésében, míg a nitrogénforrásként NH4
+ iont tartalmazó közegben a vad 

típusú törzs lényegesen érzékenyebben reagált az FPA jelenlétére. 65 µM FPA 
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esetén tapasztaltuk a legnagyobb mértékű különbséget a vad és a mutáns törzsek 

között. Szárazanyag tartalom mérés alapján, a vad típusú törzsek növekedését 

csaknem 80%-ban gátolta ez az FPA mennyiség (16. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ábra Az FPA hatása a vad típusú és a ∆Fpmtr mutáns törzs növekedésére. 
A konídiumot 106 db/ml végkoncentrációban inokuláltuk 20 ml módosított, NH4Cl tartalmú 

Vogel minimál tápoldatba, és rázatás nélkül, 26 °C-on, 3 napig inkubáltuk. A képződött 

micéliumot porcelánszűrőn, steril szűrőpapíron keresztül leszűrtük, majd a szárazanyagtömeg 

méréshez egy éjszakán keresztül liofilizáltuk.  

 

Összehasonlítottuk a vad és a mutáns törzsek növekedési képességét úgy is, 

hogy a N- forrásként NH4
+-iont tartalmazó tápközeghez a gomba növekedésének 

különböző időpillanataiban adtuk hozzá a toxikus FPA-t. Ugyancsak 

szárazanyag tartalom mérés alapján megállapítottuk, hogy a kezdeti és a 10. 

órában hozzáadott FPA esetén a mutáns törzsek jobban nőttek, mint a vad típusú 

törzs. Ugyanakkor a 20. órában hozzáadott FPA nem okozott különbséget a 

kétféle törzs növekedése között, a mutánsok ugyanúgy szenzitívek voltak a 

toxinra, mint a vad tipusú törzs. Ez alátámasztja az Fpmtr gén expressziós 

vizsgálatának eredményét, miszerint a gén csak a csírázáskor és a növekedés 

korai szakaszában aktív. 

Az F. proliferatum másodlagos anyagcseretermékeket, így a fuzarinsavat 

(Bacon et al., 1996) és mikotoxinok egész sorát termeli: fumonizineket (Nelson 

et al., 1992; Thiel et al., 1991), moniliformint (Marasas et al., 1986), 
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beauvericint (Logrieco et al., 1995), fuzaproliferint (Ritieni et al., 1995). Ezek 

közül a komoly állat- és ember-egészségügyi problémákat is okozó 

fumonizineket tanulmányozzák különös figyelemmel (Marasas, 1995; Ross et 

al., 1990; Nelson et al., 1993). Félszintetikus, kukoricaalapú tápoldatban való 

tenyésztés után ELISA eljárással meghatároztuk a vad típusú törzs és ΔFpmtr 

mutánsainak FB1 termelését. Nem tapasztaltunk közöttük eltérést, minden törzs 

jelentős mennyiségben termelte (2000 ng/g feletti koncentrációban) az FB1 

mikotoxint.  

 

4.3.4. A vegetatív kompatibilitás vizsgálata 

 

A vegetatív kompatibilitás jelensége általánosan elterjedt a fonalas gombák 

körében. A nitrátot nem hasznosító (nit) mutánsokat használják leginkább a 

kompatibilis izolátumok vegetatív kompatibilitási csoportokba (röviden VCG) 

sorolásához (Correll et al., 1987; Leslie, 1993). Ezek a mutánsok nem képesek 

olyan táptalajon normálisan növekedni, amelyben a nitrát az egyetlen 

nitrogénforrás. A nit mutánsokat három fenotípus osztályba sorolják attól 

függően, hogy a nitrát hasznosítás mely lépése blokkolt. Ha a nitrát reduktáz 

struktúrgénje szenvedett mutációt, akkor nit1, ha a nitrogén asszimiláció 

szabályozásában szerepet játszó gén, akkor nit3, amikor pedig a nitrát reduktáz 

működéséhez elengedhetetlenül szükséges molibdén tartalmú kofaktor 

összeszereléséhez szükséges gének valamelyike sérült, akkor nitM fenotípus 

osztályról beszélünk. A nit mutánsok spontán alakulnak ki, szelektálásukhoz 

klorát tartalmú táptalajt használtunk. Klorát jelenlétében jól nőnek a nit 

mutánsok, ugyanis ezekben, a vad típusú egyedekkel ellentétben, nem 

működnek a nitrát anyagcsere enzimjei, így nem alakítják át a klorátot mérgező 

klorittá (Puhalla, 1985). Kiegészített alaptáptalajokon mutatott növekedésük 

alapján a fenotípus osztályokat elkülönítettük, majd nitrogénforrásként csak 

nitrátot tartalmazó táptalajra helyeztük az eltérő lókuszban sérült, egymást 

komplementálni képes mutáns izolátumokat. Amikor az érintkezési zónában 
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pelyhes légmicélium fejlődött, akkor anasztomózis, azaz egy funkcionális 

heterokarion jött létre és a kapcsolatot kompatibilisnek minősítettük.  

A 3.1 fejezetben leírt F. proliferatum ITEM törzsekből és a két ΔFpmtr 

transzformánsból állítottunk elő nitrátot nem hasznosító mutánsokat. A nit 

mutánsok legtöbbje a nit1 (82%) fenotípus osztályba tartozott, a nit3 és a nitM 

osztályok részaránya (8% és 10%) közel azonos volt. A vizsgálatok során 

kiderült, hogy a F. proliferatum ITEM 2287 vad típusú törzs öninkompatibilis, 

vagyis saját, eltérő mutánsai sem képesek komplementációra (Correll et al., 

1989; Jacobson és Gordon, 1987). Természetesen ez a gomba más F. 

proliferatum törzsekkel is inkompatibilis volt. Ezt tapasztaltuk a ΔFpmtr nit 

mutánsoknál is, azonban azok minden esetben komplementálni tudták a vad 

típusú törzs megfelelő auxotróf mutánsait, azaz az Fpmtr gén inaktiválása 

megszüntette a vegetatív öninkompatibilitást (17. ábra).  

 

 
17. ábra Az Fpmtr gén vegetatív kompatibilitásban betöltött szerepének 

vizsgálata. 

A vad típusú (ITEM 2287) és a ΔFpmtr törzsek komplementálható mutációkat hordozó nit 

mutánsait párosával, nitrogénforrásként csak nitrátot tartalmazó táptalaj felületére oltottuk. Az 

ITEM 2287 törzs nit mutánsai között, a hifák érintkezési zónájában nem képződött pelyhes 

légmicélium. Ezt a vegetatív öninkompatibilitást, az Fpmtr gén elrontása megszünteti. 

 

 

 

2287 nit1

∆Fpmtr nit1 ∆Fpmtr nit1

2287 nitM

2287 nit3
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4.3.5. Az Fpmtr szerepének vizsgálata a F. proliferatum ivaros szaporodásában 

 

A ΔFpmtr mutánsok és a vad típusú törzs párosodási tulajdonságait vizsgálva 

szintén jelentős különbségeket figyeltünk meg. Abban az esetben, ha a teszt 

törzset (FGSC 7615) használtuk női partnerként - akár a vad típusú, akár a 

mutáns törzsekkel szemben -, az első peritéciumok már a 8. napon megjelentek 

ugyanúgy, mint a teszt törzsek (FGSC 7615 x FGSC 7614) egymással való 

párosításakor. Fordított irányban, amikor az ITEM 2287 vad típusú törzs hím 

partnereként szerepelt az FGSC 7615 törzs, ugyancsak a 8. napon jelentek meg 

az első peritéciumok. Ha a ΔFpmtr mutánsok bármelyike volt a női partner, 

akkor ez csak a 26. napon történt meg. A peritéciumok számában is jelentős 

különbségeket tapasztaltunk. Sárgarépás táptalajon történő, 28 napos tenyésztés 

után a peritéciumok száma a vad típusú törzs esetében elérte a 30 db/cm2 

értéket, míg a mutánsoknál ez a szám kevesebb, mint 1,2 db/cm2 volt (18. ábra). 

Azaz a transzformánsok hím-fertilitása nem változott, női fertilitásuk azonban 

jelentősen gyengült. A peritéciumok érése mindig nagyjából azonos időben 

következett be, a megjelenésüktől számított 14-17. napon. 

 

 
♀∆Fpmtr43 x ♂FGSC 7615  ♀ITEM 2287 x ♂FGSC 7615 

18. ábra Az Fpmtr gén szerepe a szexuális reprodukcióban. 
Peritécium termelését indukáló sárgarépás táptalajon kereszteztük a MAT D+ párosodási típusú 

ITEM 2287 (jobbra) és ΔFpmtr43 (balra) mutáns törzseket az FGSC 7615 (MAT D-) törzzsel. 

Hat hét elteltével megállapítottuk, hogy a mutáns törzs női fertilitása jelentősen csökkent.  
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4.3.6. Kolonizálási képesség vizsgálata kukoricán  

 

Összehasonlítottuk a kukoricáról izolált F. proliferatum ITEM 2287 vad típusú 

törzs és ΔFpmtr43 mutánsának kolonizálási képességét kukorica 

csíranövényeken. Nincsenek ismereteink arról, hogy pontosan milyen kapcsolat 

van a F. proliferatum és gazdanövényei között. Mivel a F. proliferatumot 1976-

ig, sőt sok esetben később is, F. verticillioidesként azonosították, a közös 

gazdanövények és a nagyon sok azonos morfológiai jelleg miatt (Nirenberg, 

1976; Munkvold és Desjardins, 1997; Cotten és Munkvold, 1998), ezért a F. 

verticillioidesről szóló, nagyobb számú irodalmat használtuk fel a F. 

proliferatum és a kukorica közötti kapcsolat vizsgálatához. A kukorica 

fertőződése többféle úton történhet meg. Horizontálisan, szél (Munkvold, 2003), 

vagy rovarok (Cardwell et al., 2000) által mikrokonídiumok segítségével, illetve 

vertikálisan, generációról generációra a magokon keresztül (Kedera et al., 1992; 

Bacon et al., 2001). Munkvold és munkatársai (1997) kimutatták, hogy a 

kukoricaszem F. verticillioides általi fertőződésének leghatékonyabb módja a 

kukoricahaj fertőzése. Ugyanakkor számos kísérlet bizonyítja azt is, hogy a 

gomba a földben maradt növényi részeken szaprofiton módon áttelel, és a 

következő év fertőzés inokulumaként szolgál (Munkwold, 2003; Cotten és 

Munkvold, 1998; Leslie et al., 1990).  

Az általunk végzett kísérletben kukoricaszemeket gomba micéliummal 

átszőtt szalmával (a kontroll esetében csak száraz, sterilizált szalmával) 

összekevert sterilizált földbe ültettünk a 3.13 fejezetben leírtak szerint. 

Huszonegy napon keresztül követtük figyelemmel a növények fejlődését. A 

hetente vett növénymintákat három részre vágtuk, majd felületi fertőtlenítés után 

DNS-t izoláltunk belőlük, és F. proliferatumra specifikus indítószekvenciát 

használva PCR-t hajtottunk végre. Első hét után a vad típusú törzset ki tudtuk 

mutatni a növény alsó, középső és felső részéből egyaránt, míg a második héten 

már csak a középső régióban volt jelen kimutatható mennyiségben a gomba. A 

ΔFpmtr mutáns jelenlétét az első hét elteltével a kukorica alsó és középső 
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részében, a következő hét végén pedig már csak a középső régióban tudtuk 

igazolni. Huszonegy nap elteltével nem találtunk gombát a növényekben. Ezeket 

az eredményeket támasztotta alá az a kísérlet is, amelyben a levágott kukorica 

részeket Fusarium szelektív PCNB táptalajra helyeztük. A gomba 5-7 nap 

elteltével azokról a növényi részekről nőtt le a táptalajra, amelyekből PCR-rel is 

igazoltuk jelenlétüket. A két gomba kolonizálási képességében annyi 

különbséget találtunk tehát, hogy a vad típusú törzs egy hét elteltével már a 

növény csúcsi részét is elérte, míg a mutáns csak a középső régiót. A fertőzött 

kukorica növényeken a kontroll növényekhez képest külsőleg nem volt 

megfigyelhető semmilyen változás, azaz a F. proliferatummal történt fertőzés 

tünetmentes maradt. Ez arra enged következtetni, hogy a gomba F. 

verticillioideshez hasonló, endofiton életmódot folytat (Schulz et al., 1999; 

Munkvold és Desjardins, 1997; Bacon és Hinton, 1996; Leslie et al., 1990; Oren 

et al., 2003).  

 

4.4. Új tudományos eredmények 

 

A doktori értekezésem alapjául szolgáló kutatómunka elvégzésének 

eredményeként az alábbi új tudományos eredmények születtek: 

 

1. A F. proliferatumban fejlődési stádiumtól függő expressziós 

különbségek kimutatására szolgáló cDNS-AFLP eljárással számos cDNS 

klónt azonosítottunk, köztük génbanki homológiák alapján, egy neutrális 

alifás és aromás aminosav transzporter gént (Fpmtr).  

2. A F. proliferatum genomi génkönyvtárából izoláltuk az Fpmtr gén teljes 

kópiáját, amelyen két exont azonosítottunk (156 és 1230 bp 

hosszúságúak), közöttük egy rövid (53 bp hosszúságú) intronnal.  

3. Megállapítottuk, hogy a génről átíródó FpMtr transzporter fehérjének 

valószínűleg 11 transzmembrán doménje van. Ez alapján az AAAP 

családba sorolt, ritkán előforduló Mtr-típusú aminosav permeázokat az 



 66

FpMtr transzporterrel, mint újabb taggal bővítettük. A G. fujikuroi 

gyűjtőfajnak ez az első leírt aminosav transzportere.  

4. hph (higromicin foszfotranszferáz) kazetta felhasználásával két Fpmtr 

null mutánst hoztunk létre, amelyek rezisztensek voltak a p-fluoro-

fenilalanin (FPA) toxikus aminosav analógra. Megállapítottuk, hogy 

ellentétben a fonalas gombák eddig ismert neutrális aminosav 

transzportereivel, amelyek konstitutívan expresszálódnak, az új 

aminosav transzporter gén határozottan erős expressziót mutat konídium 

csírázáskor, de 48 órás korban már nem észlelhető transzkripciója. 

5. A vad típusú és a ΔFpmtr mutáns törzsek fenotípusos összehasonlítása 

alapján megállapítottuk, hogy a F. proliferatum Fpmtr génje mind a 

szexuális, mind a paraszexuális folyamatokban kitüntetett szerepet 

játszik, s ez a transzporter a növényi szövetben való kolonizációs 

aktivitásra is hatással van. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

A G. fujikuroi gyűjtőfajba tartozó gombák jelentős mezőgazdasági kórokozók. 

Gazdasági fontosságukat mutatja, hogy számos termesztett növényfajról 

izolálták őket, de ugyanúgy megtalálhatók a gyomokon is, sőt egyes fásszárúak 

is gazdanövényeik lehetnek. A gabonaféléken való jelenlétük nemcsak 

mennyiségi, de másodlagos anyagcseretermékeinek, a mikotoxinjainak révén, 

minőségi termésveszteséget is okoz. Így állat- és humán-egészségügyi 

fontosságuk is megkérdőjelezhetetlen. Az ellenük való védekezés tehát alapvető 

feladat. Hatékonyabb védekezési eljárások kifejlesztéséhez szükség van a 

kórokozók beható genetikai, élettani és ökológiai tanulmányozására. A 

molekuláris biológiai technológiák lehetőséget nyújtanak többek között a 

gomba-növény közötti bonyolult kapcsolat feltárására, a gombák reprodukciós 

stratégiáinak megismerésére, a mikotoxin termelés genetikai hátterének 

felderítésére.  

Munkánk elsődleges célja fejlődésspecifikus gének azonosítása, izolálása és 

jellemzése volt egy, a G. fujikuroi fajkomplexbe tartozó gombában, a F. 

proliferatumban. A kiválasztott ITEM 2287 törzsben a fejlődési stádiumtól 

függően expresszálódó gének keresését cDNS-AFLP módszerrel végeztük. 

Ennek előzményeként meghatároztuk a gomba növekedési görbéjét, hogy 

ténylegesen két eltérő fejlődési fázist tudjunk összehasonlítani. A cDNS-AFLP 

kísérletek során kapott több mint 300 differenciáló fragmentumból 

negyvennyolcat választottunk ki a további vizsgálatokhoz. Ezek közül hét 

Northern-hibridizációval történt ellenőrzés után is ígéretesnek bizonyult, azaz 

szignifikánsan eltérő jelet adott a fiatal, 90%-ban csírázó (9 órás) és az öreg 

(202 órás) tenyészetben. A Northern analízisre szánt fragmentumokat a kapott 

jelek erősségét, valamint a fragmentum méretét figyelembe véve választottuk ki, 

ám az összes differenciáló jel feldolgozására nem volt kapacitásunk. Az azonban 

elgondolkodtató, hogy a Northern vizsgálat során csak hét fragmentum igazolta 

vissza a cDNS-AFLP kísérletekben kapott differenciáltságot. Ezzel szemben e 
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módszer kitalálójának és első alkalmazójának véleménye szerint, a 

hagyományos RNS-analizáló Northern kísérletek eredményét teljes mértékben 

tükrözi a cDNS-AFLP-t alkalmazó vizsgálatok eredménye, tehát annak 

kiváltására alkalmas. Ráadásul így sokkal gyorsabban, és nagyon nagy 

mennyiségben válik lehetővé a differenciáltan expresszálódó gének keresése 

(Bachem et al., 1996). A szigorúbb PCR körülmények, és a szelektív primerek 

használata jobb szűrést biztosít a korábban ugyancsak elterjedt, úgynevezett 

„differential display” módszerrel szemben, amely kisméretű, random 

indítószekvenciákkal dolgozik (Liang és Pardee, 1992). Kísérleteink 

eredményeiből azonban levonható az a következetés, hogy a cDNS-AFLP 

módszer eredményeit minden esetben alá kell támasztani egy független 

vizsgálattal, mint amilyen a Northern analízis, vagy a szekvencia adatok 

birtokában végezhető Real Time PCR. 

A hét darab, fejlődési állapottól függő expressziót mutató fragmentum 

közül három csak a korai életszakaszban adott pozitív jelet, az öregedő 

tenyészetben ezek nem voltak jelen. További kísérleteinket ezen klónok 

egyikével folytattuk, amely a nem fejlődésspecifikus működést mutató neutrális 

aromás és alifás aminosav permeázt kódoló P. chrysogenum PcMTR (Trip et al., 

2004a), valamint a N. crassa mtr génjével mutatott azonosságot (Stuart et al., 

1988; Koo és Stuart, 1991). A génbanki hasonlóságok alapján a gént Fpmtr-nek 

neveztük el. A G. fujikuroi aminosav transzport rendszeréről semmilyen 

információval nem rendelkezünk. Az aszkomicéta fonalas gombák közül az A. 

nidulans, a P. chrysogenum és a N. crassa aminosav permeázairól szóló 

irodalmat tudtuk felhasználni kísérleteinkhez.  

A F. proliferatum genomi génkönyvtárából izoláltuk az Fpmtr teljes 

kópiáját, amelyen egy rövidebb és egy hosszabb exont azonosítottunk, köztük 

egy rövid intronnal. A start kodon előtti 1 kb méretű promóter részen számos 

olyan szekvencia motívumot találtunk, amelyek transzkripciós faktorok 

felismerő szekvenciájaként szolgálhatnak. Ezek alapján valószínűnek tűnik, 

hogy a F. proliferatumban is jelen vannak a nitrogén anyagcsere-folyamat 
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szabályozásában résztvevő regulátor fehérjék, mint a GCN4-szerű proteinek, 

vagy a GATA-típusú transzkripciós faktorok. Az előbbieket azonosították S. 

cerevisiaeben (Hinnebusch, 1984), N. crassaban (Ebbole et al., 1991) és A. 

nidulansban (Hoffmann et al., 2001). A GCN4-szerű fehérjék aminosav éhezés 

esetén az aminosav bioszintézisben részt vevő gének promótereinek TGACTC 

szekvenciáihoz kötődve fejtik ki szabályozó hatásukat. GATA-típusú regulátor 

fehérjéket is azonosítottak már fonalas gombákban, így A. nidulansban (Kudla 

et al., 1990), N. crassaban (Fu és Marzluf 1987; 1990), P. chrysogenumban 

(Haas et al., 1995), Magnaporthe griseaban (Froeliger és Carpenter, 1996) és G. 

fujikuroiban (Tudzynski et al., 1999). Ezek a regulátor fehérjék a promóter 

GATA magszekvenciájú részéhez kötődve indukálják a nitrogén anyagcserében 

résztvevő gének nagy részét, így például az aminosav transzportereket kódoló 

géneket is. A gomba számára kedvező N-források jelenlétében (NH4
+-ion, 

glutamin) e transzkripciós faktorok hiányoznak, emiatt nem aktiválódnak ezek a 

gének. Az Fpmtr gén promóterében azonosított GATA szekvencia motívumok 

alapján valószínűsíthető, hogy a nitrogén katabolit represszió a F. 

proliferatumban is fontos szerepet játszik az aminosav felvétel szabályozásában. 

Ennek bizonyításához elvégeztük a ∆Fpmtr mutáns és a vad típusú törzs FPA 

toxikus aminosav analóggal szembeni érzékenységének összehasonlítását. 

Miután hph kazetta felhasználásával ∆Fpmtr mutáns törzseket hoztunk létre, 

NH4
+-iont tartalmazó minimál táptalajban, növekvő FPA koncentrációban 

figyeltük a vad és mutáns törzsek növekedését. A vad típusú törzs lényegesen 

érzékenyebben reagált az FPA jelenlétére. Régóta ismert, hogy az mtr lókuszt 

érintő mutáció rezisztenssé teszi a N. crassat az FPA-val szemben (Stadler, 

1966; Stuart et al., 1988; Carattoli et al., 1995). Az FPA felvételét a neutrális 

alifás és aromás Mtr, valamint a pmg (NAAP1) gén által kódolt általános 

aminosav transzport rendszer végzi, amelynek működését az NH4
+-ion jelenléte 

blokkolja (DeBusk és DeBusk, 1980; Margolis-Clark et al., 2001). Vizsgálataink 

alapján feltételezhető, hogy a F. proliferatumban is létezik legalább két 

aminosav transzporter, amelyek az FPA felvételét végzik (19. ábra). Az egyik 
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az FpMtr, míg a másik, a N. crassa általános aminosav transzporteréhez hasonló 

permeáz, amely NH4
+-ion jelenlétével gátolható. Azaz, a F. proliferatumban az 

aminosavak felvételének szabályozásában a nitrogén katabolit represszió 

ugyanúgy szerepet játszik, mint a legtöbb eddig tanulmányozott gombában. 

Ugyanakkor kérdéses, hogy amennyiben az NH4
+ ion nem blokkolja az FpMtr-el 

történő aminosav transzportot, akkor miért van jelen az Fpmtr gén promóter 

régiójában a GATA szekvencia motívum? Ahogyan az aminosav éhezés sem 

okozott változást az Fpmtr aktivitásában. A gén azonos expressziós mintázatot 

mutatott mind minimál, mind komplett tápközegben, pedig a GCN4-szerű 

regulátor fehérjék kötőhelyeként azonosított TGACTC szekvencia sor is 

megtalálható a promóter részben. 

 

 
19. ábra Az FPA elképzelt felvétele F. proliferatumban 

A toxikus aminosav analóg FPA felvételében valószínűleg két aminosav transzporter vesz részt. 

Az egyik (talán az általános aminosav permeáz) NH4
+-ion jelenlétében nem, vagy alig működik, 

így az FPA bejutása a sejtekbe az FpMtr segítségével történik. Ezért tapasztalhattunk NH4
+-ion 

tartalmú tápközegben a ∆Fpmtr mutánsokban nagyobb rezisztenciát az FPA-val szemben, mint a 

vad típusú törzsben. 

 

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy nem találtunk növekedésbeli 

különbséget a vad és a mutáns törzs között akkor, amikor a gombákat különböző 

aminosavakkal kiegészített minimál tápoldatban tenyésztettük. A legtöbb 

aminosav transzporter egy aminosavra vagy nagyon hasonló struktúrájú 
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aminosavak kis csoportjára specifikus, míg mások az aminosavak széles 

skálájának szállítását végzik (Sophianopoulou és Diallinas, 1995). Az Mtr-

típusú permeázok nem egy aminosav felvételére specializáltak, hanem neutrális 

aminosavak felvételében vesznek részt, ahogyan a gombákban általában az 

AAAP család többi tagja is. Így az Mtr a N. crassaban (Koo és Stuart, 1991), a 

PcMtr a P. chrysogenumban (Trip et al., 2004a), illetve a S. cerevisiae 

vakuoláris aminosav transzporterei az AVT6 protein kivételével, amely savas 

aminosavak transzportere (Russnak et al., 2001). A minimál tápoldatot 

kiegészítettük különböző koncentrációjú savas glutaminsav, bázikus arginin 

vagy neutrális triptofán aminosavval. Szárazanyagtömeg mérést végezve nem 

tapasztaltunk semmi különbséget a vad és a mutáns törzsek között. Ez alapján 

nem tudtuk meghatározni, hogy mely aminosavak szállítását végzi az FpMtr 

fehérje, sőt még azt sem, hogy egyáltalán végez-e aminosav felvételt. Bár ez 

utóbbi kérdést eldönteni látszik a vad és a mutáns törzseknek az FPA jelenlétére 

adott szenzitivitásbeli különbsége. A kérdés végső megválaszolására, érdemes 

lenne radioaktív 14C tartalmú aminosavakkal megvizsgálni az FpMtr 

transzporter szerepét. Ezt a módszert alkalmazták számos aminosav permeáz 

funkciójának vizsgálata során, így például a P. chrysogenum PcGAP1, PcDip5 

és PcMtr (Trip et al., 2004a; Trip et al., 2004b), a H. cylindrosporum HcGAP1 

(Wipf et al., 2002), a C. albicans CaGAP1 (Biswas et al., 2003), vagy a S. 

cerevisiae Agp1, Glnp1, Bap2, Bap3 és még sok más aminosav transzportere 

esetében (Regenberg et al., 1999).  

Az FPA-val kapcsolatos kísérletek eredményei megerősítettek bennünket 

abban, hogy az Fpmtr gén egy olyan fehérjét kódol, amely az Mtr-típusú 

proteinek közé tartozik. Ezt igazolja a hipotetikus FpMtr transzporter topológiai 

analízise is. Ugyanis valamennyi Mtr-típusú permeáznak - az AAAP család 

tagjaként - 11 membránt átérő doménje van (Young et al., 1999), amit mi is 

bebizonyítottunk az FpMtr fehérjéről számítógépes programok segítségével. Az 

AAAP családot ez a hidrofób profil és a tagok közötti minimális szekvencia 

konzerváltság jellemzi (Jack et al., 2000). Az eddig ismert PcMtr és Mtr 
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transzporter, illetve számítógépes adatbázisokból azonosított Mtr-típusú 

permeázok egymással 50% feletti aminosav azonosságot mutatnak (Trip et al., 

2004a). Ezzel szemben az FpMtr az előbb említett fehérjékkel csak 31-34% 

aminosav azonosságot ad. Az FpMtr-t kódoló gén és a N. crassa mtr génjének 

expressziós mintázata szintén különbözik egymástól. Míg az Fpmtr 

fejlődésspecifikusságot mutat, azaz korai életszakaszban aktív és az öregedő 

gombában represszált a gén, addig az mtr konstitutívan expresszálódik minimál 

tápközegben (Koo és Stuart, 1991; Wolfinbarger, 1980). Az irodalomban 

leginkább csak olyan aminosav transzportereket találunk, amelyek a 

tápközegben jelenlevő tápanyag által erősen szabályozottak, vagy kódoló génjük 

konstitutívan expresszálódik egész életük folyamán. Ritka kivételként ismerjük 

az U. fabae hausztóriumában detektálható, növény jelenléte által indukált 

aminosav permeázt (Hahn et al., 1997; Struck et al., 2002; Struck et al., 2004). 

Az aszkomicéta gombák közül egyedül a szaprofiton A. nidulansban találtak 

fejlődésspecifikus aminosav transzportert, a prolin felvételét végző PrnB-t. A 

prnB expresszióját egyaránt indukálja a prolin jelenléte, az aminosav éhezés és a 

konídiumok csírázása, ugyanakkor az ammónia és a glükóz együttes jelenléte 

represszálja működését. Ebben a meglehetősen bonyolult és még nem teljesen 

ismert módon történő szabályozásban egymással kölcsönhatásban és egymástól 

független módon is részt vesz számos regulátor fehérje. Így a prnB-vel egy 

klaszterben lévő prnA génterméke, a karbon katabolit represszor protein CreA, a 

GATA-típusú AREA és a CPCA transzkripciós faktor (Tazebay et al., 1995). A 

csírázó konídiumban a prnB aktiválása mindezektől függetlenül is megtörténik, 

tehát nem a csírázás során fellépő átmeneti éhezés indukálja expresszióját, 

hanem az valódi fejlődésspecifikus jelenség (Tazebay et al., 1997). Az Fpmtr 

műkődését azonban vizsgálataink szerint nem befolyásolja a tápközeg minősége, 

az aminosav éhezés, vagy NH4
+-ion jelenléte, hanem mindig ugyanazt az 

expressziós mintázatot mutatja. Azaz határozottan erős expressziót mutat 

csírázáskor, szemben a késői stacionárius fázisban tapasztalt represszáltsággal.  



 73

Mindezek alapján felvetődik annak a lehetősége, hogy ha az FpMtr végez is 

valamilyen aminosav transzport tevékenységet, mégis inkább receptor/szenzor 

fehérjeként működhet. Trip és munkatársai (2004a) szerint az Mtr 

homológoknak a gomba genomokban található alacsony kópiaszáma is azt a 

hipotézist erősíti, miszerint az Mtr-típusú fehérjék szenzor funkciót láthatnak el. 

S. cereivsiae esetében ismerünk ilyen példát. Igaz, nem egy Mtr-típusú 

aminosav permeáz, hiszen ilyen nincs is az élesztőkben, hanem egy AAP 

családtag transzporter, az Ssy1 végez szenzor/receptor/regulátor feladatot. N-

terminális doménje révén közvetlen kapcsolatba lép az extracelluláris 

aminosavakkal, és számos aminosav permeázt kódoló gén transzkripcióját 

szabályozza (Didion et al., 1998; Klasson et al., 1999; Forsberg és Ljungdahl, 

2001). Brega és munkatársai (2004) C. albicansban azonosítottak a S. cerevisiae 

Ssy1 proteinjéhez hasonló fehérjét, a Csy1-et. A ∆Fpmtr mutánsokban észlelt 

fenotípusos változások alátámasztják az Mtr transzporterek szenzorként való 

működését. Az FpMtr-t kódoló gén inaktiválása késlelteti a konídiumok 

csírázását, és ezzel párhuzamosan a csíratömlő deformált növekedése figyelhető 

meg, ami talán a növekedésben bekövetkező átmeneti zavar eredménye lehet.  

A G. fujikuroi gyűjtőfaj tagjait számos növényről izolálták már. A 

gazdanövényeiket endofiton életmódot folytatva kolonizálhatják, így sok 

esetben izolálták a gombát teljesen tünetmentes szövetekből, gyökérből, szárból, 

magból egyaránt (Leslie et al., 1990; Bacon és Hinton, 1996). A környezeti 

feltételek, a növény és a gomba genetikai háttere egyaránt fontos tényező a 

tényleges betegség kialakításában, de nem ismert még, hogy miért fordul elő a 

tünetmentes fertőzés, és mi váltja ki végül a rothadást, vagy a hervadást a gomba 

által kolonizált szövetekben (Munkvold és Desjardins, 1997). Talajfertőzéses 

kísérleteink során megállapítottuk, hogy a F. proliferatumra is jellemző az 

endofiton életmód, hiszen a gomba jelenlétét tünetmentes kukoricában ki tudtuk 

mutatni. Ugyanakkor, a kukorica szövetek kolonizálásában az Fpmtr hiánya 

hátrányt jelentett a gomba számára, azt sejtetve, hogy a szuboptimális 

környezeti feltételekhez való alkalmazkodásban komoly feladata lehet a génnek.  
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A ∆Fpmtr mutánsok hím-fertilitása nem változott, női fertilitásuk azonban 

jelentősen gyengült. Nemcsak a peritéciumok megjelenése történt jóval később a 

vad típushoz képest, hanem azok száma is nagymértékben csökkent a 

mutánsokban. A peritéciumok képződéséhez nehéz a megfelelő körülményeket 

biztosítani, de ha az megtörténik, akkor a gomba szexuális ciklusa beindítható 

(Klittich és Leslie, 1988). E folyamat genetikai háttere meglehetősen bonyolult, 

és jórészt még felderítetlen. Az Fpmtrnek szerepe lehet benne, így 

magyarázható, hogy hiánya valamilyen jelátviteli zavart okozva gyengíti a 

gomba női fertilitását. Az Fpmtr működése a vegetatív inkompatibilitás 

jelenségével is kapcsolatba hozható. Az FpMtr szenzor funkcióját erősíti meg az 

az eredményünk, miszerint a vegetatíve öninkompatibilis vad típusú törzs nit 

mutánsait a ∆Fpmtr nit mutánsok képesek voltak komplementálni.  

Úgy tűnik tehát, hogy az Fpmtr számos fejlődési folyamatban játszik 

szerepet, úgy mint a szexuális és paraszexuális rekombinációban, esetleg a 

környezeti felvételekhez való adaptálódásban. Az FpMtr pedig inkább 

szenzor/receptor fehérje, mintsem tipikus aminosav transzporter. Érdemes lenne 

azért megvizsgálni radioaktív technikával, végez-e valamilyen aminosav 

felvételt az FpMtr? A már más gombákban ismert, aminosav felvételben 

szerepet játszó transzportereket, transzkripciós faktorokat kódoló gének 

szekvenciái alapján pedig fel lehetne deríteni a F. proliferatum teljes aminosav 

transzport rendszerét.  
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A legalább kilenc párosodási populációból álló Gibberella fujikuroi (Sawada) 

Ito & Kimura haploid, fonalas tömlősgomba gyűjtőfaj tagjai, kiváló 

alkalmazkodó képességüknek köszönhetően, világszerte megtalálhatóak. A 

kontinentális éghajlaton, főként a gabonanövényeken megjelenve okoznak 

jelentős mennyiségi és minőségi veszteségeket. Az ellenük való védekezés csak 

akkor lehet hatékony, ha behatóan megismerjük a gomba élettani, genetikai 

tulajdonságait. A gyűjtőfaj tagjaként ismert Fusarium proliferatumnak 

(teleomorf: Gibberella intermedia, G. fujikuroi D párosodási populáció) a 

molekuláris biológia eszköztárával történő vizsgálata segítséget nyújt a 

sejtciklus, a morfogenezis, a reprodukciós stratégiák, a mikotoxin termelés, a 

gomba-növény közötti kapcsolat mélyebb szintű megismeréséhez. 

Munkánk elsődleges célja fejlődésspecifikus gének izolálása és jellemzése 

volt, az általunk kiválasztott ITEM 2287 F. proliferatum törzsben. A gomba 

növekedési görbéjének meghatározása után cDNS-AFLP módszert 

alkalmaztunk a 9 órás, 90%-ban csírázó és a 202 órás öreg fejlődési fázis 

összehasonlítására. A kapott 310 differenciáló fragmentumból negyvennyolccal 

folytattunk további kísérleteket, de közülük a Northern analízis eredménye 

szerint, csak hét mutatott szignifikánsan eltérő expressziót a fiatal és az idős 

tenyészet között. Génbanki adatok alapján megállapítottuk, hogy négy klón ad 

szignifikáns hasonlóságot valamilyen már ismert fehérjével. A csak 9 órás 

korban expresszálódóak közül az egyik szignifikáns hasonlóságot mutatott a 

Neurospora crassaból, illetve a Penicillium chrysogenumból származó mtr és 

PcMTR génekkel, amelyek mindketten neutrális aminosav transzportert 

kódolnak. 

A másik cDNS fragmentum, a Colletotrichum lindemuthianumban a 

biotróf-nekrotróf állapot közötti átmenetet ellenőrző, GAL4-szerű transzkripciós 

faktort kódoló, CLTA1 génnel adott homológiát. A 202 órás cDNS klónok közül 
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az egyik a N. crassa mioinozit transzport fehérjéjét, valamint az Apium 

graveolens mannitol transzporterét kódoló génnel, míg a másik a S. cerevisiae 

SAP155 fehérjéjét kódoló génnel adott szignifikáns hasonlóságot. 

A további kísérleteket a PcMTR-rel és az mtr-rel azonosságot mutató cDNS 

klónnal végeztük, mivel irodalmi adatok alapján a legtöbb aminosav 

transzporter fehérjét kódoló gén konstitutívan expresszálódik, míg ebben az 

esetben fejlődésspecifikus megnyilvánulást tapasztaltunk. A génbanki 

hasonlóságok miatt Fpmtr-nek nevezett gén teljes kópiáját izoláltuk a F. 

proliferatum genomi génkönyvtárából. A génen egy 156 bp, valamint egy 1230 

bp hosszúságú ORF-et azonosítottunk, köztük egy 53 bp hosszúságú intronnal. 

Az ATG kodon előtti 1097 bp-nyi szekvencia szakaszon jellegzetes CAAT 

boxokat azonosítottunk. A promóter régióban azonosítottunk még olyan kétszer 

ismétlődő TGACTC szekvenciát, amely az aminosav bioszintézis általános 

szabályozásában résztvevő GCN4-szerű proteinek felismerő szekvenciája, 

valamint három ismétlésben a nitrogén anyagcserefolyamat szabályozásában 

részt vevő regulátor proteinek GATA magszekvenciáját. Az Fpmtr egy 

kópiában van jelen a F. proliferatum genomjában, és egy 462 aminosavból álló 

fehérjét kódol. Az FpMtr topológiai analízisét elvégezve megállapítottuk, hogy a 

fehérjének valószínűleg 11 α-helikális membránt átérő doménje van, ugyanúgy 

ahogyan az egyedi AAAP család tagjai, amelybe egyes állati és növényi auxin 

és aminosav transzporterek, a S. cerevisiae vakuoláris aminosav transzporterei, 

valamint az Mtr-típusú fehérjék tartoznak.  

Az Fpmtr expressziós mintázata eltér az eddig ismert aminosav 

transzportert kódoló génekétől, ugyanis a gomba számára elérhető 

nitrogénforrástól függetlenül, mindig erősen expresszálódik csírázáskor, míg 48 

órás kortól már nem nyilvánul meg. Azaz az Fpmtr valódi fejlődésspecifikus 

gén. A gén funkciójának megismeréséhez ∆Fpmtr mutánsokat hoztunk létre 

irányított génrontással, higromicin-foszfotranszferáz gént tartalmazó (hph) 

kazetta felhasználásával. ELISA eljárással meghatároztuk a vad típusú törzs és 

ΔFpmtr mutánsainak fumonizin (FB1) termelését, és nem tapasztaltunk 
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közöttük eltérést, valamennyien jelentős mennyiségben termelték az FB1-et. A 

mutánsok normálisan növekedtek folyékony és szilárd tápközegben egyaránt, 

ugyanakkor a konídiumok csírázása kicsit elhúzódott a vad típuséhoz képest, és 

ezzel párhuzamosan torzult csíratömlő fejlődést figyeltünk meg. 

Megállapítottuk, hogy a ΔFpmtr mutáns törzsek rezisztensek az FPA toxikus 

aminosav analógra ugyanúgy, ahogyan a N. crassa mtr hiányos mutánsai. 

Talajfertőzéses kísérlettel igazoltuk, hogy a F. proliferatum endofitonként 

kolonizálja a kukorica szöveteket, miközben a növény tünetmentes maradt. A 

∆Fpmtr mutánsok a kolonizálásban hátrányt szenvedtek. A transzformánsok 

hím-fertilitása nem változott, női fertilitásuk azonban jelentősen gyengült. 

Sárgarépa táptalajon történő, 47 napos tenyésztés után a peritéciumok száma 96 

%-kal volt kisebb a vad típushoz képest, és megjelenésük is késett. A vad típusú, 

ITEM 2287 törzs vegetatíve ön-inkompatibilis, azaz komplementer, nitrátot nem 

hasznosító mutánsai (nit1, nitM és nit3) nem hoznak létre életképes 

heterokarióta sejteket. A ∆Fpmtr nit-mutánsai azonban képesek voltak 

komplementálni a vad típusú törzs megfelelő auxotróf mutánsait, azaz ennek az 

érdekes és szokatlan aminosav transzporter génnek az inaktiválásával sikerült 

megszüntetni a vegetatív ön-inkompatibilitást.  

Mindezek arra utalnak, hogy a F. proliferatum Fpmtr génje mind a 

szexuális, mind a paraszexuális folyamatokban kitüntetett szerepet játszik, és az 

FpMtr géntermék nem tipikus aminosav transzporter, hanem inkább 

szenzor/receptor funkciót ellátó fehérje.  
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SUMMARY 

 

The Gibberella fujikuroi species complex is composed of at least nine 

reproductively isolated biological species (mating populations) and a number of 

asexually reproducing clonal lineages. Most representatives of this species 

complex have economic importance, as these worldwide distributed fungi are 

frequently isolated from a range of diseased plants. These fungi produce 

mycotoxins that pose serious hazards to human and animal health. Fusarium 

proliferatum (teleomorf: Gibberella intermedia, mating population D), an 

especially widely distributed member of the species complex produces 

fumonisins, beauvericin, fusaproliferin, and moniliformin and is frequently 

associated with host plants as diverse as banana, date palm, fig, maize, reed, 

sorghum, tomato, and wheat. 

To identify growth stage specific genes in F. proliferatum a comparative 

analysis of gene expression was performed by cDNA-AFLP. Nine-h-old and 

202-h-old fungal materials, dominated by germinating conidia and mature, 

differentiated hyphae, respectively were subjected to comparative cDNA-AFLP. 

Altogether 310 fragments showed strikingly different intensities depending on 

growth stage. Forty-eight fragments, which showed the most strikingly different 

intensities, were selected for further examination. Seven of the 48 fragments 

displayed growth stage dependent expression patterns in Northern analysis. One 

of these fragments, which was strongly expressed in the early stage of conidial 

germination and repressed in the late stationary phase, gave significant sequence 

homology to a neutral aromatic and aliphatic amino acid transporter gene known 

from Neurospora crassa (mtr) and Penicillium chrysogenum (PcMTR). Another 

cDNA fragment shared similarity to the CLTA1 gene, identified in 

Colletotrichum lindemuthianum. One of the cDNAs derived from the late 

growth stage transcripts showed convincing similarity to a myo-inositol 

transport protein from N. crassa and a mannitol transporter from Apium 

graveolens. Another cDNA clone appeared to share significant homology to the 
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SAP155 protein from Saccharomyces cerevisiae. Of the remaining 3 clones 

matched only to hypothetical proteins. 

Most amino acid transporter encoding genes are constitutively expressed in 

fungi, except for a few ones, which are activated by nitrogen or sulphur 

starvation. A special feature of the putative amino acid transporter identified by 

cDNA-AFLP is its selective expression in germinating conidia, indicating a 

developmental control of this specific transport system in F. proliferatum. We 

isolated the Fpmtr from the genomic library of F. proliferatum. The Fpmtr 

sequence contains two exons (157 and 1230 nt long) interrupted by a short 

intron (53 bp). CAAT elements, putative binding sites of transcription factors 

were found in the 1097 bp 5’-noncoding region, together with a duplicated 

TGACTC sequence, known to be recognized by GCN4-like protein, the general 

regulatory protein of the amino acid biosynthesis in fungi. Three GATA 

consensus sequences identified in the promoter region, could serve as 

recognition sites for major nitrogen regulatory proteins. Fpmtr is a single copy 

gene and encodes a polypeptide containing 462 amino acids. Topological 

analysis of the deduced FpMtr protein showed that this protein possesses 11 

putative transmembrane α-helical segments. This feature is typical of the AAAP 

(Amino Acid/Auxin Permease) family, which includes auxin and amino acid 

permeases in plants and animals, vacuolar amino acid transporters in S. 

cerevisiae and Mtr-like transporters. This finding confirmed that FpMtr is an 

Mtr-class transporter. 

Fpmtr is selectively expressed in early stage of growth. Abundant transcript 

levels were detected up to 24 h of growth by Northern analysis irrespective of 

the nutrient status of the cultures. Neither starvation, nor addition of amino acids 

was needed for transcription induction, suggesting that expression of Fpmtr is 

solely under growth stage specific control.  

To find the specific function of Fpmtr, a transformation vector was 

constructed by using the hygromicin B phosphotransferase gene (hph). F. 

proliferatum ITEM 2287 was transformed with this construction and two knock-
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out mutants were obtained. There were no significant differences in fumonisin B 

production between the mutants and the wild type. Vegetative growth of the 

ΔFpmtr mutants was normal both in liquid and solid media, but germination of 

conidia was delayed and abnormal germ tube development could be observed. 

The ∆Fpmtr mutants showed increased resistance to p-fluoro-DL-phenylalanine 

(FPA) when the fungi were grown in the presence of ammonium as the sole 

nitrogen source. These findings clearly indicate that Fpmtr belongs to the Mtr-

class of fungal amino acid transporters. 

Endophytic colonization of maize tissues by the wild type parental strain 

and the ∆Fpmtr mutants were also compared. The endophytic colonization 

capability of the gene disruption mutants was significantly retarded, as 

compared to that of the wild type. The fungus may have problems in adapting to 

a less optimal environment if this otherwise dispensable transporter is not 

present. Male fertility of the ΔFpmtr mutants was not affected, however their 

female fertility became strongly retarded. The number of perithecia produced at 

days 47 of culturing decreased by 96% in the ∆Fpmtr mutants, as compared to 

the wild type. Strain ITEM 2287 is a vegetatively self-incompatible strain, i.e. 

complementary nitrate non-utilizing mutants (nit1, nitM and nit3) of this fungus 

are unable to form viable heterokaryons. However, when such mutants of a 

ΔFpmtr strain were paired with complementary auxotrophs of the wild type, 

normal cell fusion and heterokaryon formation was observed, indicating that 

inactivation of this interesting and unusual amino acid transporter gene 

abolished vegetative self-incompatibility.  

These data suggest that Fpmtr is involved in multiple developmental 

processes related to both sexual and parasexual recombination events in F. 

proliferatum and FpMtr functions as a sensor/receptor protein rather than a 

typical amino acid transporter. 
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M2. TÁPTALAJOK ÉS OLDATOK 

 

2 x regenerációs közeg (1000 ml) 

élesztő kivonat 2 g 

kazein enzim hidrolizátum 2 g 

agaróz 20 g  

 

10 x CMC törzsoldat (1000 ml) 

NH4NO3 10 g 

KH2PO4 10 g 

MgSO4 x 7H2O 5 g 

 

20 x SSC (1000 ml oldathoz) 

NaCl 175,3 g  

C6H5Na3O7 x 2H2O 88,2 g  

pH: 7,0 

 

100 x Denhardt's (20 ml oldathoz) 

Ficoll 0,1 g 

BSA (bovin szérum albumin) 0,1 g 

PVP (polivinil-pirrolidon) 0,1 g 

 

Acetonitril alapú oldat fumonizin méréshez (100 ml) 

acetonitril 50 ml 

0,5 % KCl-oldat 10 ml 

6 % H2SO4 1 ml 

 

Burgonya szacharóz agar (1000 ml) 

burgonya kivonat 4 g 

klorocid 50 mg 
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agar 15 g 

szacharóz 20  g 

 

CTAB  oldat (hexadeciltrimetil-ammónium-bromid) (1000 ml, gomba DNS 

izoláláshoz) 

Tris-HCl 15,7 g 

EDTA 9,3 g  

NaCl 81,8 g 

CTAB 20,0 g 

 

CTAB oldat (1000 ml, kukorica DNS izoláláshoz) 

NaCl 87,60 g 

szorbitol 25,00 g 

EDTA 7,45 g 

CTAB  8,00 g 

N-laouril-szarkozin 10,00 g 

PVPP (Polivinil-polipirrolidon) 10,00 g 

 

Czapek törzsoldat (1000 ml) 

NaNO3 15,0 g 

KH2PO4 5,0 g 

KCl 2,5 g 

MgSO4 x 7H2O 2,5 g 

 

Enzim mix (200 ml, protoplaszt képzéshez)  

lízis enzim 1,0 g 

drizeláz 5,0 g 

kitináz 10,0 mg 

NaCl (0,7 M) 8,2 g 
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IPTG törzsoldat 

0,2 g/ml töménységű oldatot készítünk desztillált vízben, ezt sterilre szűrjük, 

és -20oC-on tároljuk. A táptalajt tartalmazó Petri-csésze felületére 

csészénként 4 µl-t szélesztünk. 

 

Karboxi-metil-cellulóz (CMC) tápoldat (1000 ml) 

10 x CMC törzsoldat 100 ml 

élesztőkivonat 1 g 

karboxi-metil-cellulóz 5 g 

klorocid 50 mg 

 

Kiegészített minimál táptalaj nit mutánsok tipizálására (BM-III) (1000 ml) 

Czapek törzsoldat (NaNO3 nélkül) 200,0 ml 

Vogel-féle mikroelem oldat 0,1 ml 

klorocid 50,0 mg 

szacharóz 20,0 g 

agar 20,0 g 

kiegészítő nitrogénforrások (külön-külön): 

ammónium-tartarát 1,0 g 

NaNO3 2,0 g 

NaNO2 0,5 g 

adenin 0,2 g 

 

Klorátos táptalaj nit mutánsok szelektálására (1000 ml) 

Czapek törzsoldat 200,0 ml 

Vogel-féle mikroelem oldat 0,1 ml 

klorocid 50,0 mg 

D-glükóz 20,0 g 

triptofán 1,5 g 

kálium-klorát 20,0 g 
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agar 20,0 g 

 

Komplett tápoldat (LCM) (1000 ml) 

Czapek törzsoldat 200,0 ml 

Vogel-féle mikroelem oldat 0,1 ml 

vitamin törzsoldat 10,0 ml 

klorocid 50,0 mg 

élesztő kivonat 1,0 g 

pepton 3,0 g 

kazein hidrolizátum 2,5 g 

szacharóz 30,0 g 

 

LB tápoldat (Luria-Bertrani Medium) (1000 ml) 

kazein hidrolizátum 10 g 

élesztő kivonat 5 g 

NaCl 10 g 

agar 20 g 

pH: 7,0-7,2 

 

Módosított Myro tápoldat (1000 ml) 

(NH4)2HPO4 1,0 g 

NaCl 5,0 g 

K2HPO4 3,0 g 

MgSO4 x 7H2O 0,5 g 

szacharóz 40,0 g 

kukoricadara 10,0 g 

klorocid 50,0 mg 

glicerin 10,0 ml 

pH: 4  
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Oldatok filter mosáshoz (1000 ml) 

1. oldat: 100 ml 20 x SSC 

 1 g SDS 

2. oldat 50 ml 20 x SSC 

 1 g  SDS 

3. oldat 5 ml 20 x SSC 

 1 g SDS 

 

Pepton-PCNB táptalaj (1000 ml, Fusarium fajok szelektív kimutatására) 

pepton 15,0 g 

KH2PO4 1,0 g 

MgSO4 x 7H2O 0,5 g 

agar 20,0 g 

klorocid 50,0 mg 

pentakloro-nitrobenzén (PCNB) 750,0 mg 

 

Prehibridizációs elegy 

5x SSC 

0,5 % SDS 

5x Denhardt's 

200 µg/ml élesztő RNS 

 

Regenerációs közeg (1000 ml) 

2 x regenerációs közeg 500 ml 

1,6 M szacharóz oldat 500 ml 

 

STC  

szorbitol 218,6 g 

Tris-HCl (pH: 8) 1,6 g 

CaCl2 5,5 g 
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Vitamin törzsoldat (1000 ml) 

tiamin (B1-vitamin)  100 mg 

riboflavin (B2-vitamin)  30 mg 

piridoxin (B6-vitamin) 75 mg 

kalcium-pantotenát (B5-vitamin) 200 mg 

nikotinamid (B3-vitamin) 75 mg 

aszkorbinsav (C-vitamin) 50 mg 

p-aminobenzoesav 5 mg 

kolin-klorid 200 mg 

fólsav 5 mg 

biotin (H-vitamin) 5 mg 

inozitol 4 g 

50 %-os etanol 1000 ml 

 

Vogel-féle mikroelem oldat (100 ml) 

citromsav 5,00 g 

ZnSO4 x 7H2O 5,00 g 

Fe(NH4)2(SO4)2 x 6H2O 1,00 g 

CuSO4 x 5H2O 0,25 g 

MnSO4 x 7H2O 0,05 g 

H3BO3 0,05 g 

Na2MO4 x 2H2O 0,05 g  

 

Vogel minimál tápoldat (1000 ml) 

C6H5Na3O7 x 2H2O 3,5 g 

KH2PO4 5,0 g 

NH4NO3 2,0 mg 

MgSO4 x 7H2O 0,2 g 

CaCl2 x 2H2O 0,1 g 

szacharóz 15,0 g 
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Vogel-féle mikroelem oldat 0,1 ml 

Vitamin törzsoldat 10,0 ml 

pH: 5,4-5,8 

 

X-GAL törzsoldat 

20 mg/ml töménységű oldatot készítünk: 0,2 g X-GAL-hoz 10 ml dimetil-

formamidot adunk. A csövet sötétben, –20oC-on tároljuk. A táptalajt 

tartalmazó Petri-csésze felületére csészénként 40 µl-t szélesztünk. 

 

YEPD-2G (1000 ml) 

élesztő kivonat 3 g 

bakto pepton 10 g 

glükóz 20 g 
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M3. A cDNS-AFLP TECHNIKA SEMATIKUS ÁBRÁZOLÁSA 

 

 

AAAAAAAAAA

AAAAAAAAAA
TTTTTTTTTT

TTTTTTTTTT

NN
NN

NN

NN

RNS, majd mRNS izolálás

cDNS szintézis

Dupla szálú cDNS szintézis

Emésztés

Adaptor ligálás

Preamplifikáció

Szelektiv amplifikálás

Oligo dT primer

Primerek
(EcoRI-0, MseI-0)

Restrikciós enzimek
(EcoRI, MseI)

Adaptorok
(EcoRI-adaptor, MseI-adaptor)

Szelektív primerek
(EcoRI-N, MseI-N)
N=szelektív nukleotid

1, 2 vagy 3 N lehet
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