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AMV avian myeloblastosis vírus

ATP adenozin trifoszfát

BAC könyvtár bacterial arteficial chromosome könyvtár

bp / kbp bázispár / kilobázispár

cAMP ciklikus adenozin monofoszfát

CMC karboxi-metil-cellulóz

CTAB hexadeciltrimetil-ammónium-bromid

EDTA etilén-diamin-tetraecetsav

ERK extracellular signal regulated kináz

GTP guanozin trifoszfát

hch het-c homológ

het lókusz vegetatív inkompatibilitási (heterokaryon) lókusz

HMG domén high mobility group domén

hph higromicin foszfotranszferáz

HVD hipervariábilis domén

LCM komplett tápközeg

LD50 Az LD50 érték azt mutatja meg, hogy valamely vegyületb l, mekkora

mennyiség okozza a kísérleti állatok 50 %-ának pusztulását 24 órán belül.

Többnyire mg/kg mértékegységben adják meg. (lethal dose)

LRR domén leucinban gazdag, ismétl d szekvenciákat tartalmazó domén (leucine rich

repeats)

MAP-kináz mitogen activated protein kináz

MAT párosodási típus (mating type)

MM minimál tápközeg (minimal medium)

MP párosodási populáció (mating population)

RFLP restrikciós fragmentumhossz polimorfizmus

RT-PCR reverz transzkripciót követ polimeráz láncreakció

PCNB pentaklór-nitrobenzol

PCR polimeráz láncreakció (polymerase chain reaction)

TRIS 2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propándiol

VCG vegetatív kompatibilitási csoport (vegetative compatibility group)

vic lókusz vegetatív inkompatibilitási  (vegetative incompatibility) lókusz

Rövidítések jegyzéke



6



7

1. BEVEZETÉS

A különböz Fusarium fajok által okozott növényi betegségek régóta ismertek. Az els írásos

feljegyzés a kukoricacs -rothadás kórokozójáról meglehet sen régi, még a 16. századból

származik egy mexikói ferences szerzetest l, aki si azték feljegyzések alapján írta le ezt a

betegséget. Magát a Fusarium nemzetséget a botanikus Link írta le els ként 1809-ben.

egyébként a Fusarium roseum-ot jellemezte, mint els fajt ezen a nemzetségen belül. Ezt követte

számos újabb faj leírása, melyek közül néhánynak még máig is megmaradt az eredeti neve,

például: Fusarium lateritium (Nees, 1817), Fusarium heterosporum (Nees, 1818), Fusarium

oxysporum (Schlechtendahl, 1824). Egészen a 19. század közepéig sorra jelentek meg a cikkek,

amelyekben újabb és újabb Fusarium fajokról írtak, f ként a burgonyagumó rothadással

kapcsolatban. Ekkor azonban még mindegyik szerz azt gondolta, hogy ezek a fajok

szaprofitonok. Körülbelül 20 évvel kés bb Pizzigoni (1896) és Wehmer (1897) bizonyították be

inokulációs kísérletekkel, hogy maguk a Fusarium fajok okozzák a gumórothadást (Moss és

Smith, 1984). 

Ma már tudjuk, hogy számos növényi betegség kórokozói ezek a fajok. Világszerte

elterjedtek, els sorban a kukoricán és kölesféléken okoznak szárt - és gyökérrothadást, de

megtalálhatók más gabonaféléken és gyümölcsökön is. A fert zés következtében csökken a

termésmennyiség és romlik a termés min sége is, valamint a fert zött szemek vet magként sem

használhatók fel. Sajnos az ellenük való védekezés lehet ségei korlátozottak, a széles hatókör

fungicidek alkalmazása csak bizonyos esetekben képes gátat szabni a betegségnek. A legjobb

módszer ellenálló fajták nemesítése és alkalmazása lenne, ám itt is számolni kell az újabb, a

rezisztenciát áttör patogén változatok megjelenésével (Parry et al., 1995).

További probléma, hogy a Fusarium nemzetségen belül szinte az összes gomba termel

valamilyen másodlagos anyagcsere terméket: gibberellinsavat, fuzarinsavat, valamint különböz

mikotoxinokat, például fumonizineket, fuzarin-C-t vagy moniliformint. A mikotoxinnal

szennyezett gabona fogyasztása mind az emberre, mind az állatokra nézve veszélyes. A második

világháború idején emberek ezrei haltak meg a Szovjetunióban, amikor szabadban áttelelt,

Fusarium sporotrichioidesszel fert zött gabonából készített kenyeret ettek. Ez ráirányította a

figyelmet a Fusarium fajok által termelt toxinokra. Kiderítették, hogy f ként a trichotecén

mikotoxinok okozták az emberek halálát. Ezek annyira stabil vegyületek, hogy magas

h mérsékleten sem bomlanak el. Arra is rájöttek a szovjet tudósok, hogy a Fusariumok és így az

általuk termelt mikotoxinok a talajban is megtalálhatóak, és mivel ezeknek a mikotoxinoknak a

nagy része nem vízoldható, tehát az es vízzel nem mosódik ki a talajból, még évekig tovább
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mérgezik azt (Moss és Smith, 1984). Nemcsak a mikotoxinok jelentenek problémát, maga a

gomba is okozhat megbetegedést az emberen. A Fusarium fajok els sorban opportunista

patogének, többnyire a legyengült immunrendszer embereket támadják meg (Nelson et al.,

1994).

A kórokozó gombák szaporodás- és populációbiológiai folyamatainak megértése gyakran

nyújt segítséget a megfelel védekezési stratégiák kidolgozásához. A szaporodás módja

alapvet en befolyásolja a populációk sokszín ségét, változatosságát, és ezen keresztül a

fennmaradásukat. A növénykórokozó fajok között találunk kizárólag aszexuálisan szaporodó

fajokat, valamint olyanokat, amelyek ivarosan és ivartalanul egyaránt szaporodnak. Az ivaros

szaporodásnak kiemelked jelent sége van az él világban, ez a mechanizmus gyorsan és

hatékonyan növeli a populáció diverzitását azáltal, hogy gyarapítja a genotípusok számát a

rekombináció segítségével. Ez gyors alkalmazkodást tesz lehet vé a populáció számára az

állandóan változó környezetben. A rekombináció segíti egyrészt a populációban kialakult

el nyös mutációk kombinálódását, másrészt a hátrányos mutációk gyors elt nését (Milgroom,

1996).

Mivel a Fusarium fajok igen széles körben elterjedtek, nem meglep , hogy a tudomány

kitüntetett figyelmet fordít a vizsgálatukra. A kórokozók azonosításában és jellemzésében a

morfológiai, élettani, biokémiai jellegek mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a molekuláris

(fehérje és nukleinsav) markerek. A növény-kórokozó kölcsönhatás vizsgálatában szintén tért

hódít a molekuláris biológia. A növényi betegségek elleni védekezésben fontos a kórokozók

populációszint vizsgálata is: ezzel a növénykórtan foglalkozik, amely felméri a populációk

struktúráját, nyomon követi változásaikat, és ezek alapján próbál támpontokat adni a

növénynemesít knek. Doktori tanulmányaim során a Fusarium populációk változékonyságáért

felel s mechanizmusokkal foglalkoztam: a párosodást szabályozó génekkel, a vegetatív

inkompatibilitásért felel s génekkel és az e folyamatokban résztvev jelátviteli útvonalakkal.

Kutatómunkám célkit zései a következ k:

1. Megvizsgálni, hogy az aszexuálisnak ismert Fusarium fajokban vannak-e párosodási típus

gének, és m köd képesek-e ezek, valamint diagnosztikai indítószekvenciák kifejlesztése a

párosodási típus gyors azonosításához az egész nemzetségen belül.

2. Célul t ztük ki továbbá, hogy adatokat gy jtsünk a párosodási folyamatokat befolyásoló

jelátviteli rendszerek megismeréséhez, ezen belül:

- adenilát-cikláz gén izolálása Fusarium proliferatum genomi génkönyvtárból,

- az adenilát-cikláz gén funkciójának vizsgálata.
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3. Nagy egyedszámú mintán megvizsgálni a Neurospora crassa het-c homológjának (hch) a

jelenlétét, polimorfizmusát és funkcióját. Részletesen:

- a hch gén feltételezett hipervariábilis régiójának felszaporítása speciális indítószekvenciákkal a

rendelkezésre álló Gibberella fujikuroi fajkomplexumhoz tartozó törzsekb l, és polimorfizmusok

keresése,

- a hch gén izolálása F. proliferatum genomi génkönyvtárból és funkciójának vizsgálata.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Rendszertanilag nagyon összetett és nagyon bonyolult nemzetségr l van szó. A különböz fajok

besorolása mindig is vitatott kérdés volt. Valaha több mint 1000 fajt, variációt és formát tartottak 

számon, melyeket akkor még csak a morfológiai tulajdonságaik alapján jellemeztek. A fajok

nagy részét azonban még az el tt írták le, miel tt felismerték volna a gombák polimorfizmusát.

Az akkori rendszerez tudósok nem kerestek hasonlóságokat, vagy kapcsolatot a gombák között,

így ugyanannak a fajnak gyakran több neve is volt. Amikor azonban kimutatták, hogy ezek a

gombák milyen súlyos betegségeket tudnak okozni a növényeken, egyre fontosabbá vált a pontos 

rendszertani besorolásuk. 1935-ben megszületett Wollenweber és Reinking munkája, a Die

Fusarien. Ebben a szerz k a különböz Fusarium fajok, variációk és formák számát 142-re

csökkentették, és 16 szekcióba csoportosították ket. A szekciók elkülönítésére a következ

tulajdonságokat használták fel: mikrokonídiumok megléte, vagy hiánya; a mikrokonídiumok

alakja; klamidospórák megléte vagy hiánya; a klamidospórák elhelyezkedése (interkaláris, vagy

terminális); a makrokonídiumok alakja; és a makrokonídiumon az alapi sejtek alakja. Ezeket a

szekciókat fajokra, variációkra és formákra osztották fel a sztróma színe; a szkleróciumok

megléte, vagy hiánya; a makrokonídiumokban található szeptumok száma; és a

makrokonídiumok hossza és szélessége alapján. Ennek a rendszerezésnek azok voltak a legf bb

hiányosságai, hogy a szerz k nem monospórázott tenyészetekb l indultak ki, így el fordulhatott,

hogy kevert tenyészetet vizsgáltak, továbbá, egyes fajok esetén csak néhány tenyészetet

vizsgáltak meg és ez alapján nevezték el az adott fajt. Hibái ellenére a kés bb javasolt modern

taxonómiai rendszerek mindegyikének Wollenweber és Reinking munkája volt az alapja (Nelson

et al., 1994).

Amint a bevezetésben már említettem a Fusarium fajok az egész világon elterjedtek. A

legkülönfélébb növényekr l izolálták már ket: kukoricáról, szójáról, cirokról (Leslie et al.,

1990), rizsr l (Desjardins et al., 1997), datolyapálmáról (Abdalla et al., 2000) és még hosszasan

lehetne folytatni a felsorolást. A legtöbb mez gazdaságilag termelt növényen okoznak

valamilyen betegséget a Fusarium fajok. Például a Fusarium fujikuroi okozza a rizs ún.

bakanae betegségét. Magát a betegséget, amely a hajtások túlzott megnagyobbodásával jár, a

gomba által termelt gibberellinek idézik el . A pázsitf féléken foltosodást okoznak, különösen a

h vösebb éghajlatú területeken (Parry et al., 1995). A legjelent sebb károkat a gazdaságilag

legfontosabb növényeinken, a kukoricán és a búzán okozzák. 

2.1. A Fusarium nemzetség
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A kukoricán két különböz betegséget is kiváltanak a Fusarium fajok. Az egyik a

gibberella, más néven vörös cs rothadás, melyért f ként a Fusarium graminearum tehet

felel ssé, bár Európában más fajok is szerepet játszanak a betegség kialakításában, különösen a

Fusarium culmorum. Ez a betegség f ként a hidegebb, vagy csapadékosabb területeken dominál.

A fuzáriumos cs rothadást a Fusarium verticillioides (syn. Fusarium moniliforme), a F.

proliferatum vagy a Fusarium subglutinans okozhatja, azonban itt is számos más faj vehet még

részt a fert zés kialakításában (Miller, 1994). S t, a F. verticillioidest tünetmentes magvakból is

kimutatták már (Foley, 1962).

A kukoricát általában vetésforgóban termesztik más, gazdaságilag fontos növényekkel

együtt. Ennek eredményeként a talajban mindig marad némi kukorica tarlómaradvány, amin a

Fusarium fajok átvészelhetik azt az id szakot, amíg újra kukoricát termesztenek az adott

területen. A F. graminearum például klamidospórákat képez, míg a F. verticillioides

megvastagodott falú hifáival éli túl ezt az id szakot. A Fusarium fajok képesek más termesztett

növények, vagy gyomok talajban található, elöreged szöveteit kolonizálni, abban az esetben is,

ha az adott kórokozót nem izolálták még arról a gazdanövényr l. Ezeken a maradványokon a

homotalliás Gibberella zeae (anamorf: F. graminearum) peritéciumokat is képez és

aszkospórákat juttat a leveg be. Ezzel szemben a fuzáriumos cs rothadás kórokozói

heterotalliásak, az általuk okozott betegség járványtanában kisebb szerepe van a szexuális úton

történ szaporodásnak, inkább aszexuálisan képz dött mikro- és makrokonídiumokkal terjednek.

A kukoricamagvak is szolgálhatnak inokulumként a fert zés kialakulásához. A F. verticillioides

képes kolonizálni a növényt anélkül, hogy ennek lennének küls tünetei, tehát a tünetmentesnek

látszó maggal együtt a gomba könnyen eljuthat ismét a szántóföldekre. Hasonló fert zési

mechanizmust fedeztek fel a F. subglutinans esetében is. A magvak a talajban is

megfert z dhetnek a rizoszférában megtalálható F. verticillioidessel, amelynek eredménye a

tünetmentes szisztémás fert zés lesz. A legf bb inokulum forrást azonban mégsem a magvak

jelentik, sokkal inkább a leveg ben terjed szaporító képletek, melyek a kukoricahajon keresztül

fert zik meg a növényt. S t, a szél és a rovarok segítségével a mikro- és makrokonídiumok,

valamint az aszkospórák távolabbi területekre is eljuthatnak (Munkvold, 2003).

A másik, igen komoly problémát jelent növénybetegség a kalászfuzáriózis. Kórokozói

között legalább 17 Fusarium fajt tartanak számon, a legfontosabbak ezek közül: F.

graminearum, F. culmorum, Fusarium avenaceum és Fusarium poae. A melegebb éghajlatú

területeken f ként a F. graminearum elterjedtebb, míg a h vösebb régiókban inkább a F.

culmorum és a F. poae dominál (Parry et al., 1995). A F. poae szaprofiton módon él, ennek

ellenére Nagy-Britanniában például az 1989-1990. években a F. poaet izolálták legtöbbször a

kalászfuzáriózis tüneteit mutató szi búza szemekr l (Polley és Turner, 1995). E faj kizárólag
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aszexuálisan szaporodik, ivaros folyamatokat sem a természetben, sem laboratóriumi

körülmények között nem sikerült megfigyelni. A F. avenaceumot szinte minden éghajlati

övezetb l izolálták már, de ez csak kisebb hányadát teszi ki az összes izolátumnak. Hazánkban is

végeznek vizsgálatokat a különböz Fusarium fajok el fordulási gyakoriságával kapcsolatban.

Az utóbbi években, magyarországi mintákban a F. poae és a F. graminearum jelenlétét mutatták

ki leggyakrabbban, de el fordult még a F. avenaceum és a F. culmorum is (Hornok et al., 2005).

Jó példa a kalászfuzáriózis által okozott kár mértékére az Egyesült Államokban 1993-ban

kialakult járvány, amely hozzávet leg 1 milliárd dollár veszteséget okozott az ország

mez gazdaságának (McMullen et al., 1997).

A túlélési stratégiák hasonlóak, mint a kukoricabetegségek kórokozói esetében, a gombák

különböz kitartó képleteket képeznek, vagy szaprofiton módon vészelik át a számukra

kedvez tlen id szakot. Hoffer és munkatársai már 1918-ban megfigyelték, hogy ha búzát és

kukoricát termesztenek felváltva az adott területen, akkor sokkal nagyobb a Fusarium

betegségek el fordulási gyakorisága. Ennek az az oka, hogy a talajban maradt növényi részeken

nagy mennyiség inokulum képes fejl dni.

A fentiekb l következik, hogy a Fusariumok által okozott növényi betegségek elleni

védekezés egyik legfontosabb feladata az inokulum mennyiségének a csökkentése. Ezt többféle

módon is próbálják megoldani: a növényi maradványokat eltávolítják a szántóföldekr l, illetve

mélyszántással beleforgatják a talajba, valamint herbicidek alkalmazásával csökkentik a

gyomnövények tömegét. Szintén nagyon fontos, hogy milyen növényekkel váltják a búzát vagy a 

kukoricát az adott területen. A betegségek kialakulásában fontos szerepet játszanak az id járási

tényez k is (például a h mérséklet és a csapadék), így a megfelel meteorológiai el rejelzések

figyelembe vételével jobban lehet id zíteni a fungicidek alkalmazását, és kevesebb fungicidre

van szükség. A legbiztosabb módszer ellenálló fajták nemesítése, és termesztése lenne, ám itt is

számolni kell az újabb, patogén változatok megjelenésével (Parry et al., 1995).

Az élelmezésre és takarmányozásra szánt növényi terményeken okozott mennyiségi és

min ségi károk mellett komoly probléma az, hogy ezek a gombafajok számos különböz

mikotoxint termelnek, melyek a takarmányba, élelmiszerekbe kerülve állat- és humán-

egészségügyi problémákat idézhetnek el . Mivel ezek a másodlagos anyagcseretermékek

h stabilak, az ipari feldolgozás vagy a f zés során nem távolíthatók el az élelemb l. Ha

bomlásnak indulnak is, a bomlástermékeik között még mindig találunk olyan vegyületeket,

amelyek toxikusak. A mikotoxinok károsíthatják a vesét, a májat, az immunrendszert, továbbá

teratogén és karcinogén hatásuk is van. A legtöbb országban szigorúan szabályozzák, hogy az

élelmiszerekben mennyi lehet a megengedett mikotoxintartalom, ezeket az adatokat azonban

f ként állatkísérletekben meghatározott értékek alapján állapítják meg. Fennáll a veszélye tehát
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annak, hogy ezek a határértékek még mindig túl magasak lehetnek az ember számára (Creppy,

2002). A Fusarium fajok által leggyakrabban termelt mikotoxinok a trihotecének (T-2 toxin, HT-

2 toxin, dezoxi-nivalenol, nivalenol), a zearalenon, a fumonizinek és a moniliformin.

A trihotecén mikotoxinok közül valószín leg a T-2 toxin a legmérgez bb: LD50 értéke ~5

mg/testsúly kg. Szerkezetileg nagyon hasonlít hozzá a HT-2 toxin, mindkett szeszkviterpén-

epoxid. Ezeket a toxinokat a Fusarium fajok közül a F. sporotrichioides, a F. poae, a Fusarium

equiseti és a Fusarium acuminatum termeli. Legnagyobb mennyiségben a F. sporotrichioides

termeli, amely (szerencsére) alapvet en szaprofita, így csak kivételes esetben kerülhet például T-

2 toxin a takarmányokba, vagy az élelmiszerekbe. A T-2 toxin in vivo és in vitro képes a

fehérjeszintézis gátlására. Az emberi szervezetben els dleges célpontja az immunrendszer, a

tünetek között szerepel például a leukociták és az antitestek számának csökkenése (Creppy,

2002). A dezoxi-nivalenol nem ennyire mérgez , el fordulása viszont sokkal gyakoribb,

els dlegesen a F. graminearum és a F. culmorum termeli, amelyek, mint fentebb már említettem, 

elterjedt növénykórokozó gombák. Szintén dezoxi-nivalenol termel k még a Fusarium

crookwellense, F. sporotrichioides, F. poae, Fusarium tricinctum és a F. acuminatum. Ez a toxin 

az emészt rendszert támadja meg, étvágytalanságot, hányingert és hányást idéz el . Hasonló

tüneteket produkál a nivalenol, melyet a Fusarium nivale (Microdochium nivale), a Fusarium

episphaeria és a F. poae termel. A F. sporotrichioides, Fusarium oxysporum, F. verticillioides,

F. graminearum és F. crookwellense a zearalenon mikotoxin termel i. Ezt a vegyületet más

néven F-2 toxinnak is nevezik. Mind a zearalenon, mind metabolitjai kompetitíven képesek az

ösztrogén receptorokhoz köt dni (Conkova et al., 2003). Nemcsak állatokra, hanem növényekre

gyakorolt hatását is vizsgálták a trihotecéneknek. Nagyon alacsony koncentrációban (10-5 10-6

M) hervadást és elhalásos tüneteket idéztek el . A T-2 toxin és a dezoxi-nivalenol a

fehérjeszintézist gátolja kukoricalevélben és a -magvakban, illetve gátolja a búzacsíra

növekedését. Desjardins és munkatársai azt is vizsgálták, hogy ezek a vegyületek

virulenciafaktorok-e. Inaktiválták a trihodién-szintázt kódoló, Tox5 gént Gibberella pulicarisban.

Azt találták, hogy a toxint nem termel transzformánsok virulenciája jelent sen csökkent

petrezselyem gyökéren, burgonyagumón viszont nem volt eltérés a vad típus és a

transzformánsok virulenciája között. Az egyel re nem ismert, hogy a gombában van-e

valamilyen konkrét funkciója a trihotecéneknek. Jelenleg úgy vélik, hogy a gomba

növekedéséhez és szaporodásához nem létfontosságúak ezek a vegyületek (Desjardins et al.,

1993).

A fumonizineket nem túl régen, 1988-ban fedezték fel (Gelderblom et al., 1988). A két f

termel jük a F. verticillioides és a F. proliferatum. Ezen vegyületcsoporton belül eddig 15

analógot izoláltak, legismertebbek a fumonizin B1, B2, B3, B4 (Flaherty és Woloshuk, 2004). A
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Fusariumok által megtámadott növényi terményekben az fumonizin B1 a leggyakrabban

el forduló mikotoxin, amely a ceramid-szintáz inhibítoraként blokkolja a szfingolipidnek, a

sejtmembránok esszenciális alkotóelemének bioszintézisét (Creppy et al., 2002). A fumonizinek

ökológiai szerepe egyel re nem tisztázott, talán más gombákkal való kompetíciós

kapcsolatokban nyújtanak el nyt a Fusariumok számára (Munkvold, 2003). A korábbi

elméletek, miszerint a fumonizinek virulenciafaktorok lehetnek, megcáfolódtak, ugyanis a

fumonizint nem termel törzsek ugyanúgy képesek a növények fert zésére, mint a fumonizint

termel k (Desjardins et al., 2002).

A Fusarium fajok teleomorf alakjai három nemzetségbe tartoznak, melyek a Nectria,

Calonectria és a Gibberella nemzetségek. Vannak azonban olyan fajok is, amelyek esetén eddig

még nem figyelték meg a szexuális szaporodást, ilyen többek között a F. oxysporum, a F.

avenaceum, a Fusarium cerealis, a F. culmorum, a F. equiseti, a F. poae és a F. sporotrichioides.

A szexuális szaporodásra képes fajok lehetnek homotalliásak, illetve heterotalliásak. 1954-ben

Gordon írta le els ként azt a megfigyelést, hogy a heterotalliás fajok eltér párosodási típusai

földrajzilag gyakran egymástól távol találhatóak meg. Az Fusarium sulphureum (Gibberella

cyanogena) törzseket vizsgált és azt találta, hogy Kanada két különböz részér l származó,

eltér párosodási típusú törzsek képesek voltak egymással párosodni, s t az egyik törzs egy

tazmániai izolátummal is képezett peritéciumokat. Vannak olyan fajok is, amelyeknek

homotalliás és heterotalliás törzsei egyaránt el fordulnak. Ilyen például a Fusarium solani,

amelynek a teleomorf alakja a Nectria haematococca (Moss és Smith, 1984).

Dolgozatomban f ként a Gibberella fujikuroi (Sawada) Ito Kimura fajkomplexum tagjait

vizsgáltam. Ezen a fajkoplexumon belül kilenc, úgynevezett párosodási populációt, azaz valódi

biológiai fajt tudtak elkülöníteni, amelyeket A-I bet kkel jelölünk. Az azonos párosodási

populáción belüli törzsek egymással párosodhatnak, más csoportok törzseivel azonban nem. A

megfelel Fusarium anamorfok a Liseola szekcióba tartoznak (1. táblázat). Számos olyan

Fusarium fajt is e fajkomplexum tagjaiként ismerünk, amelyekben ivaros szaporodást eddig még

nem figyeltek meg. A fajkomplexumon belül a fajok elkülönítésére a morfológiai jellemz k

mellett más tulajdonságokat is felhasználnak, például a másodlagos anyagcseretermék profilt.

Szintén használható a fajok elkülönítésére az izoenzim polimorfizmus vizsgálata, valamint

különböz DNS szekvenciák elemzése (O Donnell et al., 1998; Leslie et al., 2004).

A G. fujikuroi fajkomplexum egyik tagja a F. proliferatum (Gibberella intermedia). A

közös gazdanövények és a hasonló morfológiai jellegük miatt sokáig F. verticillioidesként

(korábban F. moniliforme) azonosították ezt a gombát. 1976-ban Nirenberg írta le önálló, új

fajként. Azóta számos különféle növényr l izolálták már, többek között kukoricáról, búzáról,

spárgáról, rizsr l, cirokról, datolyapálmáról és fokhagymáról (Abdalla et al., 2000 Desjardins et
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al., 1997 Dugan et al., 2003; Elmer, 1990 Leslie, 1995 Moretti et al., 1997). F ként a kukorica

betegségek egyik okozójaként ismerjük. S t a F. verticillioides mellett a F. proliferatumot is

sikerült már kimutatni tünetmentes szövetekb l, magvakból is (Munkvold és Desjardins, 1997).

A fumonizin mellett másodlagos anyagcseretermékként fuzarinsavat, moniliformint, beauvericint 

és fuzaproliferint is termel (Bacon et al., 1996; Marasas et al., 1986; Ritieni et al., 1995;

Logrieco et al., 1995).

1. táblázat A Gibberella fujikuroi fajkomplexumon belül található párosodási populációk

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)

Az ivaros szaporodás a gombáknál régóta ismert és vizsgált jelenség. Egy adott populáción belül

az ivaros és ivartalan szaporodás gyakorisága határozza meg például azt, hogy milyen gyorsan

alakulnak ki új virulenciagének vagy fungicidrezisztencia gének. Azok a populációk,

amelyekben rendszeresen megtörténik az ivaros szaporodás, könnyebben alkalmazkodnak az új

környezeti tényez khöz, mint azok, amelyek szigorúan csak aszexuális úton szaporodnak. A

gének rekombinációja ugyanis növeli a populáció változatosságát azáltal, hogy gyarapítja a

genotípusok számát. A rekombináció segíti egyrészt a populációban kialakult el nyös mutációk

kombinálódását, másrészt a hátrányos mutációk gyors elt nését (McDonald és McDermott,

1993). Gyakran az ivaros szaporodás során kialakult szaporító képletek egyben kitartó képletek

is, és fontos szerepük van a gomba számára kedvez tlen id szakok átvészelésében.

A legtöbb fonalas aszkomicéta haploid sejtekb l áll. Növekedésük során többmagvú

sejtekb l álló gombafonalat, hifát hoznak létre, melyek bonyolult hálózata a micélium. F ként

2.2. Ivaros szaporodás aszkomicétákban
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vegetatív úton szaporodnak, micéliumdarabokkal, vagy ivartalan szaporítóképletekkel, más

néven konídiumokkal. Bizonyos környezeti tényez k (például tápanyaghiány, alacsony

h mérséklet) azonban kiválthatják az ivaros szaporodást. A szexuális ciklus els lépése a n i

ivarszervszer képletek (aszkogónium) kialakulása. Az aszkogónium lehet fedetlen, vagy

elhelyezkedhet egy zárt struktúrában (protoperitécium), mely az t körülvev hifákból alakul ki.

A hím partnerként szerepl ivarszervszer képlet (anterídium) lehet mikrokonídium,

makrokonídium, vagy hifa darab. A legtöbb faj hermafrodita és hím vagy n i partnerként

egyaránt részt vehet a párosodásban. A következ lépésben a n i ivarszerv képz dmény egy

speciális vékony hifát, trichogint növeszt, amely kapcsolatba lép a hím képlettel. A trichogin és a 

hím sejt összeolvad és a hím sejtmag a trichoginen keresztül az aszkogóniumba vándorol. Így a

sejtmagok egy citoplazmába kerülnek, de még nem olvadnak össze, heterokariotikus állapot jön

létre. Mindkét sejtmag többszöri osztódáson megy át és dikariótikus, aszkogén hifákat hoznak

létre. Az aszkogén hifák végén ún. csat alakul ki, melyben a két, eltér eredet sejtmag

összeolvad. Az így kialakult diploid zigóta azonnal meiotikusan, majd mitotikusan osztódik, és

nyolc haploid aszkospórát hoz létre, melyek az aszkogén hifából kialakult zsákokban, az

aszkuszokban találhatóak. Az aszkogén hifa végén egymás után többször is megfigyelhet a

csat-képz dés és így nagyon sok aszkusz képz dik. Az aszkuszok a protoperitéciumból létrejött

term testben találhatóak. A term testet, az alakjától függ en peritéciumnak (Pyrenomycetes),

apotéciumnak (Discomycetes), kleisztotéciumnak (Plectomycetes) vagy pszeudotéciumnak

(Loculoascomycetes) nevezik. Mivel e képleteknek eltér az alakjuk, fontos

határozóbélyegeknek számítanak (Coppin et al., 1997; Glass és Kuldau, 1992).

A töml sgombákat párosodási képességük alapján két csoportba sorolhatjuk, lehetnek

homotalliásak vagy heterotalliásak. A homotalliás gombák önfertilisek, azaz ugyanazon telep

micéliumán alakulnak ki a hím és a n i ivarszervszer képz dmények, amelyek egymással

kompatíbilisek. E gombák esetében elegend ek a kedvez tlen környezeti viszonyok az ivaros

folyamatok beindításához. A heterotalliás törzsek önsterilek, azaz a hifákon kialakuló

ivarszervszer képz dmények egy telepen belül nem kompatíbilisek. Az ivaros folyamatok

beindításához a küls hatásokon kívül szükség van egy másik, kompatíbilis törzsre is. A

kompatibilitást a párosodási típus határozza meg. Szexuális folyamat csak két olyan törzs között

jöhet létre, amelyek eltér párosodási típusúak. A heterotalliás töml sgombák esetében a

párosodási típust egyetlen lókusz két allélje határozza meg, ezt a lókuszt angol neve után (mating 

type) MAT lókusznak hívjuk. Az adott egyedben mindig csak az egyik allél található meg

(Coppin et al., 1997).

A heterotalliás aszkomicéták párosodási rendszerét bipoláris párosodási rendszernek

nevezzük, mivel egy adott sejt párosodási típusát egyetlen lókusz két eltér allélja határozza
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meg. Molekuláris szinten els ként a Saccharomyces cerevisiae párosodási típus lókuszát

jellemezték (Astell et al., 1981), ezt követte 1988-ban a N. crassa párosodási típus génjeinek

klónozása (Glass et al., 1988). Az új technikák (például a polimeráz láncreakciók) fejl désének

köszönhet en ma már viszonylag könnyen izolálhatók és jellemezhet k a párosodási típus

gének. A DNS szekvenciák elemzésével kiderült, hogy az egyes párosodási típusok teljesen

eltér szekvenciákat tartalmaznak a párosodási típus lókuszaikban, melyeknek az evolúciós

eredete sem azonos. Így a párosodási típus jelölésére az allél elnevezés helyett az idiomorf

elnevezést javasolták (Metzenberg és Glass, 1990). A MAT gének általában transzkripciós

faktorokat kódolnak. Ezek a transzkripciós faktorok felel sek a specifikus fehérjék

kifejez déséért, amelyek meghatározzák a sejt párosodási típusát. A megfelel , kompatíbilis

partner kiválasztása feromonjelek segítségével történik. A feromonok által közvetített jelekre a

sejt egy bonyolult jelátviteli rendszer segítségével válaszol, ebben a folyamatban részt vesznek

G-fehérjék, MAP-kinázok, adenilát-cikláz és cAMP-függ protein kinázok (Souza et al., 2003).

A S. cerevisiae párosodási típus lókuszát tanulmányozták eddig a legalaposabban. A két haploid

sejttípust, melyekben csupán a MAT lókuszaikban található szekvenciák között van eltérés, a-val

és -val jelölik. A MATa és a MAT lókusz 2-2 gént tartalmaz, ezek az a1, a2, illetve az 1, 2.

Az idiomorfokban található gének, az a2 kivételével transzkripciós faktorokat kódolnak. Az 1

gén egy 1-specifikus transzkripciós faktort kódol és az -sejttípus kialakításáért felel s gének

pozitív regulátora. Az -sejttípus kialakításáért felel s gének játszanak szerepet a sejt-sejt

felismerési folyamatokban és a sejt fúzióban, ezek az -feromon (MF 1 és MF 2) és az a-

receptor (STE3) fehérjéket kódoló gének. Az 2 transzkripciós faktor az a-sejttípus kialakításáért 

felel s gének negatív regulátora, amelyek például az a-feromont (MFA1 és MFA2) és az -

receptort (STE2) kódoló gének. Ennek köszönhet , hogy az -sejt az -fenotípust mutatja. A

MATa lókuszban csak az a1 gén kódol transzkripciós faktort, azonban az a1 fehérje nem vesz

részt az a-sejttípus kialakításában. Az a-sejttípus kialakításáért felel s gének folyamatosan

expresszálódnak az 2 fehérje hiányában. Az a2 gén terméke pedig hasonlít az 2 fehérjéhez,

annak egy funkció nélküli változata (Pöggeler, 2001).

A S. cerevisiaenél leírtak egy érdekes jelenséget, a párosodási típus váltást, amely az

eredeti MAT gének kicserélését jelenti. A S. cerevisie genomjában vannak olyan MAT gének,

amelyek csak akkor nyilvánulnak meg, ha a MAT lókuszban vannak. Ezek az ún. csendes vagy

kriptikus párosodási típus gének. A MAT lókusztól jobbra általában az a-típus csendes génje

(HMRa), míg balra az -típus csendes génje (HML ) található. A párosodási típus váltás oka egy 

2.2.1. Párosodási típus gének
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génkonverzió, amelyet a HO gén által kódolt hely-specifikus endonukleáz valósít meg: a MAT

lókuszban található aktív allélt (idiomorfot) kicseréli a csendes lókuszban található

(leggyakrabban) ellentétes típusú MAT allélra (idiomorfra). A kazetták transzpozíciója mindig a

HML és HMR lókuszokból a MAT lókusz felé irányul, és sohasem fordítva (Herskowitz, 1989).

[Hasonló, egyirányú párosodási típus váltást megfigyeltek Schizosaccharomyces pombenél és

néhány fonalas aszkomicétánál (Chromocrea spinulosa, Glomerella cingulata, Sclerotinia

trifoliorum) is (Perkins, 1987).]

A fonalas aszkomicéták közül a N. crassa és a Podospora anserina párosodási típus génjeit 

vizsgálták a legalaposabban, talán azért, mert ezeket sikerült leghamarabb klónozni a S.

cerevisiae MAT szekvenciái után. A N. crassa két eltér párosodási típusát A-val és a-val jelölik. 

A mat a idiomorf 3,2 kb hosszúságú, azonosítottak rajta egy 747 bp hosszúságú nyitott leolvasási 

keretet (ORF), amely a mat a-1 génnek felel meg. A mat a-1 gén inaktiválásával megsz nik az a-

párosodási típus és a heterokarion inkompatibilitás (Staben és Yanofsky, 1990). Nem túl régen

írtak le egy másik ORF-et az a idiomorfban, ez a mat a-2 gén, amely egy 79 aminosavból álló

fehérjét kódol és a mat a-1 génnel együtt íródik át. A MAT a-2 a Sordaria macrospora SMT A-3

párosodási típus fehérjéjével mutat hasonlóságot, más fehérjékkel eddig még nem találtak

homológiát (Pöggeler és Kück, 2000). A mat A idiomorf 5,3 kb hosszúságú és három gént

tartalmaz: mat A-1, mat A-2 és mat A-3 (Ferreira et al., 1996). A mat A-1 génnek szerepe van az

A párosodási típus kialakításában, valamint a vegetatív inkompatibilitásban. A mat A-2 és a mat

A-3 gén fokozza ugyan a párosodási folyamat hatékonyságát, de nem létfontosságúak az

aszkospórák képzéséhez (Souza et al., 2003).

A N. crassaval közeli rokonságban álló P. anserina két párosodási típusa mat+ és mat-. Az 

egyik idiomorf (mat+) egy (FPR1), a másik idiomorf pedig három (FMR1, SMR1, SMR2) gént

tartalmaz. Az SMR1 kivételével, mindannyian transzkripciós faktorok szabályozó fehérjéit

kódolják. A párosodáshoz az FPR1 és az FMR1 gének nélkülözhetetlenek, valószín leg ezek

szabályozzák azokat a géneket, amelyek feromonokat és feromon receptorokat kódolnak. Az

FPR1, FMR1 és SMR2 gének részt vesznek az internukleáris felismerési folyamatokban.

Mutáció bekövetkezte ezekben a génekben a sejtmagok abnormális migrációját idézi el az

aszkogén hifában, valamint a különböz genetikai markerek nem a Mendeli szabályok szerint

szegregálódnak az utódokban. Az SMR1 funkciója egyel re még nem tisztázott, részt vesz a

párosodási folyamatban, de nem tipikus párosodási típus gén. Valószín leg az aszkogén hifa

kezdeti kifejl désében játszik szerepet (Debuchy, 1999).

Napjainkig más fonalas gombákból is klónozták már a párosodási típus géneket. Például

Cochliobolus heterostrophusban a párosodási típusra specifikus DNS szakaszok 1,3 kbp (MAT-

1) és 1,17 kbp (MAT-2) (Turgeon et al., 1993), Magnaporthe griseaban pedig kb. 2,5 kbp (MAT-
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1) és 3,5 kbp (MAT-2) hosszúak (Kang et al., 1994). A Gibberella moniliformis (G. fujikuroi

MP-A) esetében hasonló eredményeket kaptak, mint a korábban már vizsgált fonalas

aszkomicétáknál. A MAT-1 idiomorf (4,6 kb) három gént tartalmaz, a MAT-2 idiomorf (3,8 kb)

pedig egyet. A MAT1-1-1 gén a N. crassa mat A-1, a P. anserina FMR1 és a S. cerevisiae mat 1

génjével, a MAT1-1-2 gén a N. crassa mat A-2 és a P. anserina SMR1 génjével, a MAT1-1-3

pedig a N. crassa mat A-3 és a P. anserina SMR2 génjével mutat hasonlóságot. A MAT1-2-1 gén

a N. crassa mat a-1 és a P. anserina FPR1 génjére hasonlít (Yun et al., 2000).

Egy korábbi munkában Yun és munkatársai leírták, hogy a C. heterostrophus heterotalliás

és homotalliás törzsei a MAT idiomorfokban ugyanolyan szervez désben tartalmazzák a MAT

géneket. S t azt is bizonyították, hogy a homotalliás MAT gének m köd képesek a heterotalliás

MAT null-mutáns törzsekben. A transzformált törzsek képesek voltak az önmegtermékenyítésre,

de meg rizték a heterotalliás szaporodásra való képességeiket is, és mindkét esetben voltak

utódok (Yun et al., 1999). Ebb l kiindulva vizsgálták, hogy a homotalliás G. zeaeben is

megtalálhatóak-e a MAT gének. Megtalálták a homológját a heterotalliás G. moniliformis mind a

négy MAT génjének (Yun et al., 2000).

A F. oxysporumban is megtalálták a MAT idiomorfokat, a gének szervez dése ez esetben is 

a G. moniliformisban leírthoz hasonlít. Ez azért jelent s eredmény, mert a F. oxysporum esetében 

még nem figyelték meg eddig az ivaros szaporodást. A génekben a feltételezett intronok pozíciói

szintén megegyeznek azokkal, melyeket a G. moniliformis MAT génekben találtak. RT-PCR

segítségével azt is igazolták, hogy ezek a MAT gének átíródnak ebben a gombában, és az átírás

során a feltételezett intronok kivágódnak (Yun et al., 2000). Egyébként nem ez az egyetlen

aszexuális gomba, amelyben MAT géneket azonosítottak. A Bipolaris sacchari volt az els ,

amelyb l klónozták ezeket a géneket (Sharon et al., 1996), majd a Candida albicansban (Hull és

Johnson, 1999) és az Alternaria alternataban (Arie et al., 2000) is megtalálták ket.

A számítógépes szekvenciaelemzések során kiderült, hogy a fonalas aszkomicéták MAT

fehérjéi konzervatív régiókat tartalmaznak. A N. crassa és a P. anserina MAT A-1 és FMR1

fehérjéi egy -domént, a MAT A-2 és SMR1 fehérjék egy savas amfipatikus -helixet ( -

helikális fehérjét), míg a MAT A-3 és SMR2 fehérjék egy HMG (high mobility group) domént

(HMG-1) tartalmaznak. A másik két idiomorfban található gének (mat a-1 és FPR1) által kódolt

fehérjék szintén egy HMG domént (HMG-2) tartalmaznak. Az -domént és a HMG-2 régiót

kódoló gének határozzák meg a párosodási típust. Ezek a gének nagyon konzervatívak,

olyannyira, hogy a különböz töml sgomba fajok között felcserélhet ek. Az -helikális és a

HMG-1 domént tartalmazó gének nem cserélhet k fel a fajok között. Ezek a gének nem

szükségesek a párosodáshoz, de szerepük van a szexuális fejl désben (Shiu és Glass, 2000).
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Napjainkig számos gomba párosodási típus fehérjéin megtalálták már ezeket a konzervatív

régiókat, néhány példát tartalmaz a 2. táblázat.

A párosodási típus idiomorfok szerkezetének ismerete több szempontból is hasznos lehet.

Arie és munkatársai (1997) egy PCR alapú eljárást dolgoztak ki, amellyel különböz fajokból

sikerült izolálniuk párosodási típus géneket. Degenerált indítószekvenciákat terveztek a N.

crassa mat a-1 és a C. heterostrophus MAT1-2-1 gének HMG-2 régiói alapján és sikerült

felszaporítani ezt a régiót több, ezekkel a fajokkal szoros rokonságban álló fajból. Mivel k csak

az egyik párosodási típusra jellemz konzervatív domént szaporították fel különböz fajokból,

több kutatócsoport is kifejlesztett olyan rendszert, amellyel mindkét párosodási típus

azonosítható PCR technikával. Így a szántóföldi izolátumok párosodási típusának meghatározása 

lényegesen egyszer bb lett. S t néhány esetben az adatokat arra is felhasználták, hogy a

korábban önkényesen kialakított párosodási típus nevezéktant átformálják (Kerényi et al., 1999).

2. táblázat Párosodási típus fehérjék fonalas aszkomicétákban

Ezzel a technikával sikerült azonosítani aszexuálisnak vélt fajokból is a párosodási típus

géneket. A konzervatív régiókat filogenetikai analízishez is fel lehet használni, például a fajok

közötti rokonsági kapcsolatok feltárásához. Azt találták ugyanis, hogy a MAT gének adott fajon

Kódolt fehérje típusaFaj Párosodási

rendszer

Párosodási

típus

idiomorf

-domén -helikális

fehérje

HMG-1 HMG-2

Heterotalliás mat A MAT A-1 MAT A-2 MAT A-3Neurospora

crassa mat a MAT a-1

Heterotalliás mat- FMR1 SMR1 SMR2Podospora

anserina mat+ FPR1

Heterotalliás MAT-1 MAT1-1-1Cochliobolus

heterostrophus MAT-2 MAT1-2-1

Heterotalliás MAT-1 MAT1-1-1 MAT1-1-2 MAT1-1-3Gibberella

moniliformis MAT-2 MAT1-2-1

Gibberella

zeae

Homotalliás MAT MAT1-1-1 MAT1-1-2 MAT1-1-3 MAT1-2-1

Aszexuális MAT-1 MAT1-1-1 MAT1-1-2 MAT1-1-3Fusarium

oxysporum MAT-2 MAT1-2-1
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belül nagyon konzervatívak, a fajok között azonban taxonómiai érték változatosságot mutatnak

(Pöggeler, 2001).

A párosodási folyamat els lépése a megfelel partner kiválasztása, amely feromonjelek

segítségével történik. Az eltér párosodási típusú haploid sejtek, amikor kapcsolatba lépnek

egymással, érzékelik egymás feromonjait. Ez a kett s feromon feromon receptor kölcsönhatás

jelátviteli útvonalakat indít be, amelyek megváltoztatják a génexpressziós mintázatot. Ezeket a

folyamatokat eddig éleszt kben (S. cerevisiae és Schizosaccharomyces pombe) írták le a

legrészletesebben. A S. cerevisiae -típusú sejtjei által kiválasztott -feromon egy 13

aminosavból álló fehérje, az a-típusú sejtek által kiválasztott a-feromon pedig 12 aminosavból áll 

és egy lipid-csoport is kapcsolódik hozzá (Bardwell, 2005). A fonalas aszkomicéták közül eddig

a Cryphonectria parasitica, a M. grisea és a N. crassa feromon prekurzor génjeit sikerült

izolálni. A feltételezett feromonok hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a S. cerevisiae

feromonjai. A fonalas aszkomicétákban azonban a feromonoknak és a receptoraiknak nem

csupán a sejtek felismerésében van szerepük, hanem a sejtmagok identitásának a felismerésében

is (Shiu és Glass, 2000). A feromonok egy olyan sejtfelszíni receptorhoz kapcsolódnak, amely

hét transzmembrán doménb l épül fel, és egy G-fehérje kapcsolódik hozzá. A G-fehérjék

heterotrimer szerkezet ek, , és alegységb l állnak és számos jelátviteli útvonalat

szabályoznak az eukarióta sejtekben. Amikor a ligandum a receptorhoz kapcsolódik, a G-fehérje

aktiválódik. A folyamat során GDP GTP csere megy végbe, a GTP a G alegységhez köt dik.

A következ lépésben a G alegység leválik a G dimerr l. Mind a G -GTP, mind a G

alegység tovább viheti a jelet, különböz effektorok stimulálásával, mely lehet adenilát-cikláz,

foszfolipáz C, MAP-kináz kaszkád vagy ion csatornák (Lee et al., 2003). 

Éleszt kben a G alegység egy foszforilációs kaszkádot indít be a Ste20 (szerin/treonin

kináz) és a Ste5 (többfunkciós fehérje, melynek nincs katalitikus aktivitása, köt felületként

szolgál más fehérjék számára) fehérjéken keresztül. A foszforilálást a MAP (mitogen activated

protein)-kinázok végzik: Ste11 Ste7 Fus3/Kss1. A MAP-kináz kaszkád három protein-

kinázból áll, melyek egymás után aktiválódnak. A kaszkád végén található a MAP-kináz

(MAPK), melyet ERK-nek (extracellular-signal-regulated kinase) is neveznek. Ezt foszforilálja

és egyben aktiválja is a MAPK/ERK kináz (MEK vagy MAPKK). A MEK aktivitását pedig a

kaszkád legfels tagja a MEK kináz (MEKK) szabályozza. Éleszt kben a MEKK-nek a Ste11, a

MEK-nek a Ste7 felel meg, a két MAP kináz pedig a Fus3 és a Kss1. A MAP kinázok (Fus3,

Kss1) f szubsztrátumai a Ste12/Dig1/Dig2 transzkripciós faktor komplex és a Far1 fehérje. A

2.2.2. Jelfogás és jelkibocsátás a párosodási folyamat során
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Ste12 egy transzkripciós faktor, amely az általa szabályozott gének promoter régiójának

meghatározott DNS szekvenciáihoz köt dik. Azok a törzsek, amelyekben hiányzik ez a

transzkripciós faktor, képtelenek voltak a feromonok által indukált génexpressziós mintázat

változásra. A Dig1 és Dig2 fehérjék a Ste12-höz köt dnek és represszálják azt. Azokban a

törzsekben, melyekben hiányzik a Dig1 és a Dig2 a feromonok által indukált gének konstitutívan 

felülregulálttá váltak. A másik szubsztrátum a Far1 többfunkciós szabályozó fehérjeként

m ködik a párosodási folyamatban. Stimulálja a sejtek polarizált növekedését a másik

párosodási partner felé, valamint közrem ködik abban is, hogy a sejtciklus megálljon a G1

fázisban (Bardwell, 2005). Ha minden folyamat rendben zajlott le, akkor az eseménysorozat

végén a sejtciklus megáll a G1 fázisban. Az, hogy ezután mitotikus, vagy meiotikus osztódás

történik-e, nagyban függ a tápanyagoktól. A nitrogén és a glükóz mennyiségének az

érzékelésében már szerepet játszik a cAMP-függ jelátviteli útvonal is. Bár G-fehérjéket és a

MAP-kináz jelátviteli útvonal több komponensét is izolálták már fonalas aszkomicétákból, még

mindig nem világos, hogy a feromon jelek kapcsolódnak-e és ha igen, akkor hogyan

kapcsolódnak a G-fehérje/MAP-kináz útvonalhoz. Feltehet en hasonlóan játszódnak le ezek a

folyamatok, mint az éleszt kben, azonban a jelátviteli útvonalak esetleg más folyamatokat is

indukálhatnak (Shiu és Glass, 2000). 

A feromon jelek továbbításában a G-fehérje másik alegysége, a G is részt vehet. A S.

pombenak például két G alegysége van, ezek a gpa1 és a gpa2. A gpa1 a membránhoz kötött

feromon-receptorhoz kapcsolódik és a MAP-kináz kaszkád aktivitását szabályozza,

együttm ködésben egy kis G-fehérjével, a ras1-gyel. A gpa2 a tápanyagellátottság

érzékelésében vesz részt és így az adenilát-cikláz (cyr1) szabályozásában is. S. pombeban a

tápanyagellátottság befolyásolja a szexuális fejl dést. Nitrogénéhezés esetén az intracelluláris

cAMP szint alacsony, ez kedvez a szexuális szaporodáshoz. A cAMP szint növekedése gátolja

a párosodást és a meiózist a szexuális fejl déshez szükséges gének represszálásával. A cyr1

aktivitásának szabályozása tehát nagyon fontos a szexuális ciklus beindításához. A cyr1

szabályozásában részt vesz még számos más gén is, többek között a G és a G alegységeket

kódoló gének (git5 és git11) is (Ogihara et al., 2004). G -fehérjéket kódoló géneket is

azonosították már több fonalas gombában, például N. crassaban (gna1, gna2 és gna3), C.

parasiticaban (cpg1 és cpg2), M. griseaban (magA, magB és magC) és F. oxysporumban (fga1).

Ezek a gének fontos szerepet játszanak többek között az aszkospórák érésében, a n i

fertilitásban, a konídium képzésben, a patogenitásban és a vegetatív növekedésben (Lee et al.,

2003).
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Az adenilát-cikláz a párosodás mellett számos más folyamatban is részt vehet, és mivel a

dolgozatom egyik témája a F. proliferatum adenilát-cikláza, így ezt az enzimet kicsit

részletesebben is jellemzem. A legtöbb adenilát-cikláz membránhoz kötött enzim, bizonyos

baktériumeredet enzimek és az eml sök adenilát-ciklázának az egyik formája azonban a

citoszolban található. A membránhoz kötött típusokat három osztályba sorolhatjuk be:

perifériális membrán fehérjék (pl.: S. cerevisie), a membránt áthidaló fehérjék (pl.:

Dyctiostelium) és a leggyakoribb típus a magasabbrend eukariótákban található, egy rövid

amino-terminális részb l és két kb. 40 kD-os a citoplazmában található doménb l áll, melyeket

két hidrofób, a membránban található rész szakít meg (Tang és Gilman, 1992). 

A gomba adenilát-ciklázok szerkezete meglehet sen konzervatív. A C-terminális végen

tartalmazzák a katalitikus domént, megtalálható rajtuk egy szerin/treonin protein-foszfatáz

homológ domén, egy leucinban gazdag, ismétl d szekvenciákat tartalmazó domén (LRR) és

tartalmaznak egy Ras GTP-köt domént (Baker és Kelly, 2004). Az utóbbi domén egy fontos

szabályozó motívum, számos fehérjében Ras GTP effektorként m ködik. A RAS fehérje a GTP-

köt fehérjének a megfelel je az éleszt kben, annak ellenére, hogy éleszt kben is megtalálhatók

a heterotrimer szerkezet G-fehérjék (Colicelli et al., 1990). A leucinban gazdag, ismétl d

szekvenciák éleszt kben az adenilát-cikláz és a RAS fehérje közötti kölcsönhatás kialakításához

szükségesek (Suzuki et al., 1990). Az LRR-ek 20-29 aminosavból álló ismétl d szekvencia

motívumok, számos olyan fehérjében megtalálhatóak, amelyek fehérje-fehérje kölcsönhatásban

vesznek részt. Szerkezetileg egy béta-láncból (amely az LxxLxLxxN konzervatív mintázatot

tartalmazza, ahol x bármilyen aminosav lehet) és egy alfa-hélixb l állnak. Az adenilát-ciklázok

az ATP cAMP átalakulást katalizálják, m ködésükhöz kétérték kationok (Mn2+ vagy Mg2+)

szükségesek. A cAMP egy másodlagos hírviv molekula, amely képes a cAMP-függ protein

kinázt aktiválni, így az képessé válik arra, hogy foszforilálja a megfelel szubsztrátumot

(metabolikus enzimek, transzkripciós faktorok).

Napjainkig több gombafajban is leírták már az adenilát-ciklázok biológiai funkcióját. A N.

crassa adenilát-cikláz defektes mutánsait crisp mutánsoknak nevezik. Ezekben a mutánsokban

a cr1 gén sérült, melynek következtében hiányzik az adenilát-cikláz aktivitás. A mutánsok nem

növesztenek légmicéliumot, és korán kezdenek el makrokonídiumokat termelni (Flawia et al.,

1976). Az alacsony cAMP szint drasztikusan kihat a N. crassa tápanyagmetabolizmusára is. A

cr1 mutánsok képtelenek számos szénforrás hasznosítására: például glicerol, mannitol, arabinóz

és kazein hidrolizátum (Terenzi et al., 1979). Ivaros keresztezési kísérletekben a cr1 mutánsok

n i és hím partnerként egyaránt m köd képesek, a vad típushoz képest azonban késett a

2.2.3. Adenilát-ciklázok
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peritéciumok és az aszkospórák kifejl dése. Továbbá a cr1 mutánsok h t r képessége is

változott, megn tt (Ivey et al., 2002).

A M. grisea adenilát-ciklázát (MAC1) egy BAC-könyvtárból izolálták és szubklónozták. A

MAC1 gén inaktiválásával keletkez mutánsokban lényegesen csökkent a vegetatív növekedés és

a konídiumtermelés, valamint sterilek voltak. A MAC1- mutánsokban kés bb indult meg a

konídiumok csírázása és nem voltak képesek appresszóriumot növeszteni, aminek következtében

a patogenitásuk is csökkent (Choi és Dean, 1997). 

Loubradou és munkatársai (1996) a P. anserina esetében érdekes felfedezést tettek az

adenilát-cikláz funkcióját illet en. Olyan mutánsokat vizsgáltak, amelyekben a vegetatív

inkompatibilitás szabályozásában résztvev gének egyike (mod-D1 gén) sérült volt. Ennek a

génnek a vegetatív inkompatibilitáson kívül szerepe van még a protoperitécium képzésben és az

aszkospórák csírázásában is (Durrens et al., 1979). A vad típusú törzsb l készített genomi

génkönyvtárral transzformáltak mod-D1 mutáns törzset és azt tapasztalták, hogy a fenotípus

részleges helyreállítására (normál protoperitécium képzés, de az aszkopsórák csírázása továbbra

is sérült) képes gén az adenilát-cikláz gén volt. Feltehet en a MOD-D1 az adenilát-cikláz

aktivátora lehet, ebben az esetben a cAMP szint növelésével valóban visszaállítható részlegesen

az eredeti fenotípus. 

A S. cerevisiaeben a cAMP-nek nélkülözhetetlen szerepe van a növekedésben. A cyr1 gén

inaktiválásával a sejtciklus megáll a G1 fáziban (Matsumoto et al., 1982). Egy humán patogén

gombából, a C. albicansból is izolálták és meghatározták a funkcióját a CaCdc35 génnek, amely

egy adenilát-cikláz homológot kódol. Azt találták, hogy az adenilát-cikláz jelátviteli út itt is

közrem ködik a vegetatív növekedésben, nélkülözhetetlen a dimorf növekedéshez és a

virulenciához. A CaCDC35 mutáns sejtek életképesek voltak, de semmilyen körülmények között

sem voltak képesek átkapcsolni az éleszt szer növekedési formából a fonalas növekedési

formába. Feltételezik, hogy a virulencia csökkenésének is ez lehet az oka (Rocha et al., 2001).

A saját-idegen felismerés a szomatikus sejtek között általánosan elterjedt jelenség az

él világban. Magasabb rend eukarióták esetében kiemelked szerepe van a szövetek, szervek

identitásának fenntartásában, valamint a kórokozók elleni védekezésben. A szomatikus

inkompatibilitás mechanizmusa meglehet sen eltér a különböz él lényekben és sok esetben

még ma sem teljesen érthet , hogy hogyan is m ködik. Fonalas gombákban az eltér törzsek

szomatikus sejtjei közötti fúziót a vegetatív vagy más néven heterokarion inkompatibilitás

szabályozza.

2.3. Vegetatív inkompatibilitás
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A fonalas gombák hifái növekedésük során találkoznak a saját telepükb l kiinduló többi

hifával és a találkozási pontokon sejtfúzió jöhet létre. Ezt a jelenséget nevezzük

anasztomózisnak. Az anasztomózis eredményeként alakul ki az egymással kapcsolatban lév

gombafonalak hálózata, a micélium. A növekv hifák találkozása és fúziója azonban nemcsak az

adott törzs fonalai között jöhet létre, hanem egy gombafaj különböz törzsei között is. Ebben az

esetben eltér eredet sejtmagok kerülhetnek közös citoplazmába, azaz heterokarion állapot jön

létre. A heterokariózis számos el nnyel járhat, a diploid állapot lehet séget teremt például a

recesszív, káros allélek elnyomására, valamint növeli az új környezeti feltételekhez való

alkalmazkodási képességet. Megteremti a paraszexuális genetikai rekombináció feltételeit, amely

az ivartalan szaporodású gombák esetén különösen fontos (Bégueret, 1994). Nyilvánvaló, hogy a 

vegetatív inkompatibilitás ennek megakadályozására törekszik, így csökkenti a genetikai

polimorfizmust a fajokon belül. Felmerül a kérdés, hogy ha a heterokariózisnak ennyi el nye

van, akkor miért van szükség a vegetatív inkompatibilitásra. Az egyik elmélet szerint a vegetatív

inkompatibilitásnak nincs semmilyen funkciója, egyszer en ez csak egy evolúciós baleset , és

nem kifejezetten a heterokariózis megakadályozására jött létre. Egy adott populáción belül

ugyanis számos, szelekciósan semleges polimorfizmus létezik, és ezek között vannak olyanok is,

amelyek közös citoplazmába kerülve heteroallélos formában károsak. Ez az elmélet azt

feltételezi, hogy a vegetatív inkompatibilitásban szerepet játszó géneknek valamilyen más

funkciója van a sejtben és csak véletlen az, hogy két gén termékének a kölcsönhatása káros

hatásokkal (életképtelenség, hibridek sterilitása) jár. Egy másik elmélet szerint a vegetatív

inkompatibilitás a citoplazmában található káros elemek (például mikovírusok, szeneszcencia

plazmidok, transzpozonok) horizontális terjedésének a megakadályozására jött létre. Így a

funkciója a genetikai individualitás meg rzése lehet (Saupe, 2000).

Fonalas gombákban a vegetatív inkompatibilitást a het (heterokaryon), más néven vic

(vegetative incompatibility) lókuszokban található gének szabályozzák. A szabályozás lehet

allélos, vagy nem-allélos rendszer . Allélos szabályozás esetén akkor jön létre stabil

heterokarion, ha két törzs azonos allélt hordoz a megfelel het lókuszaiban. Ellenkez esetben

nem kompatíbilisek egymással. Az allélos inkompatibilitás rendszerint nem befolyásolja az

ivaros funkciókat, azok a törzsek is képesek a párosodásra, amelyeknek a het lókuszaiban eltér

allélek vannak. A nem-allélos kölcsönhatásokban pedig az inkompatibilitás nem egy, hanem két

különböz lókuszban található het gén kölcsönhatásából adódik. A nem-allélos inkompatibilitás

néhány esetben csökkenti, vagy teljesen megszünteti az ivaros fertilitást (Glass és Kuldau, 1992).

Az inkompatíbilis törzsek hifái közötti fúzió a fúziós sejt (és gyakran a körülötte lév

sejtek) gyors halálával végz dik. A sejthalál, függetlenül attól, hogy melyik lókuszban van az

eltérés, ugyanúgy zajlik le: a szeptumok eltöm dnek, és elválasztják egymástól a pusztuló
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hifaszegmentumokat, a citoplazma vakuolizálódik, a sejtorganellumok degradálódnak, a

plazmamembrán összezsugorodik és elválik a sejtfaltól. Ez a folyamat nagyon hasonlít a

többsejt eukarióta szervezetek programozott sejthalálához. Szintén erre emlékeztet a

kromoszóma DNS feldarabolódása is (Marek et al., 2003). Az RNS-ek és fehérjék abszolút

mennyisége csökken, valamint új fehérjék, f leg proteolitikus és egyéb degradációs enzimek

(fenol-oxidázok, NADH- és malát-dehidrogenáz, proteázok, aminosav-oxidázok) jelennek meg

(Glass és Kaneko, 2003).

A legtöbb gombában nagyszámú het lókusz található: C. parasiticaban hét (Cortesi és

Miller, 1998), P. anserinaban kilenc (Bégueret et al., 1994), N. crassaban pedig tizenegy (Glass

és Kuldau, 1992). Az eddig vizsgált fajok többségében a vegetatív inkompatibilitás allélos

rendszer , néhány faj, mint például a P. anserina, a C. parasitica és a Heterobasidion annosum

(Chase és Ulrich, 1990) esetében azonban a nem-allélos rendszer inkompatibilitást is leírták. Az

eddig klónozott het gének termékei nagyon eltér ek mind a szekvencia, mind a funkció és a

lokalizáció tekintetében.

N. crassaban legalább 11 het lókusz szabályozza a vegetatív inkompatibilitást. Ezek közül a mat,

het-c, -d, -e és i lókuszokat például úgy azonosították, hogy közel izogén törzseket

kényszerítettek heterokarion képzésre. A többi het lókuszt (het5-10) olyan teszter törzsek

segítségével azonosították, amelyek duplikációt el idéz kromoszómaátrendez désre képesek.

Amikor ezeket a transzlokációra képes törzseket a vad típusú törzzsel keresztezik, akkor az

utódok egy meghatározott része tartalmazni fog egy megkett zött szakaszt az áthelyez dött

kromoszóma szegmensben. Ha az áthelyez dött kromoszóma szegmens a het lókusz, és a szül i

törzsek eltér allélt tartalmaztak ebben a lókuszban, akkor a parciális diploidok növekedése

gátolt lesz. A N. crassa összes het lókusza allélikus rendszerként m ködik, ezek közül eddig

hármat azonosítottak molekuláris szinten, a mat, a het-c és a het-6 lókuszt (Saupe, 2000). 

N. crassaban a párosodási típus lókusz egyben vegetatív inkompatibilitási lókuszként is

funkcionál. Staben és Yanofsky (1990) bizonyították azt, hogy egyetlen aminosav cseréje elég a

vegetatív inkompatibilitási reakció beindításához. A MAT a-1 fehérjében egy aminosavcserét

hajtottak végre és azt tapasztalták, hogy ez megszüntette a vegetatív inkompatibilitást anélkül,

hogy a párosodást befolyásolta volna. Ugyanez igaz a MAT A-1 fehérjére is (Glass et al., 1990).

A fenti eredmények azt sugallják, hogy ezek a fehérjék két eltér mechanizmus szerint

szabályozzák az ivaros szaporodást és a vegetatív inkompatibilitást. Valószín , hogy az

inkompatibilitási funkció nem a transzkripció szintjén szabályozott, hanem a két fehérje

2.3.1. A Neurospora crassa vegetatív inkompatibilitási rendszere
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közvetlen kölcsönhatásából ered. A párosodási típussal összefügg inkompatibilitás megtalálható

még néhány más fajban is (Ascobolus stercorarius, Aspergillus heterothallicus, Sordaria

brevicollis). Egyel re nem tisztázott, hogy a párosodási típussal összefügg inkompatibilitásnak

mi lehet a szerepe. Feltételezik, hogy csak véletlenül alakult ki, ahogyan a többi het gén is. Ez

megmagyarázná azt is, hogy az el fordulása nem rendszeres (Saupe, 2000).

A párosodási típus lókusz után a het-c lókuszt jellemezték a legalaposabban. A het-c lókusz 

által kiváltott vegetatív inkompatibilitási reakció gyengébb, mint a többi lókusz esetében, a

sejthalál csak az inkompatibilis fúziók 20%-nál jelentkezik (Saupe et al., 1996). A N. crassa het-

c lókusza multiallélos, het-cOR, het-cPA és het-cGR allélokat írtak le (Saupe és Glass, 1997).

Legel ször a het-cOR allélt jellemezték, amely egy 966 aminosav hosszúságú fehérjét kódol. Az

N-terminális szakasza szignál-peptidként m ködik, tartalmaz egy csavart-csavar motívumot és a

C-terminális részen egy glicinben gazdag régiót. A C-terminális hidrofil régió számos

extracelluláris és sejtmembrán fehérje glicin gazdag doménjéhez hasonlít. Hidrofób régiókat,

amelyek transzmembrán -hélixeket tudnának képezni, nem találtak, így feltételezik, hogy a

HET-COR nem integrális membránfehérje, hanem egy extracelluláris, glicinben gazdag fehérje,

amely kapcsolatban áll a sejtfallal. (Saupe et al., 1996). Kés bb további két allélt találtak, ezek a

het-cPA és a het-cGR. Az általuk kódolt fehérjék 974 és 963 aminosav hosszúságúak. A három

fehérje (HET-COR, HET-CPA, HET-CGR) 86% azonosságot mutat, ami elég alacsony, ha

figyelembe vesszük, hogy ugyanazon fajból származó három allélról van szó. Valójában a

konzerváltság mértéke eltér a különböz régiókban. Négy meglehet sen polimorf régió (149-

212, 247-284, 487-610, 610-966 aminosav) kivételével a konzerváltság mértéke 99%. A második 

ilyen polimorf szakaszon a konzerváltság mértéke mindössze 27%. Ezen a szakaszon a HET-CPA

fehérje tartalmaz egy 15 aminosav hosszúságú inszerciót, a HET-COR pedig egy 5 aminosav

hosszúságú inszerciót, ami a másik két fehérjéb l hiányzik. Kiméra-allélok létrehozásával

bizonyították, hogy ez a régió határozza meg az adott het-c allél vegetatív inkompatibilitásban

betöltött szerepét (Saupe és Glass, 1997). Wu és munkatársai (1998) egy szántóföldi populáció

körülbelül 40 törzsét és 15 eltér földrajzi helyr l származó izolátumot vizsgáltak és azt

tapasztalták, hogy a három alléltípus egyforma gyakorisággal fordul el . A Sordariaceae

családhoz tartozó másik 12 fajban is vizsgálták a het-c lókuszt és ezekben a fajokban is

polimorfnak bizonyult, meglep módon megtalálták mindhárom alléltípust. Ezek az eredmények

arra utalnak, hogy a polimorfizmus a het-c lókuszban már egy si fajban megjelenhetett.

A het-6 lókuszban két allél található, a het-6OR és a het-6PA. A két allél 78%-os azonosságot 

mutat. A fehérjék között már csak 68 % az azonosság, de mindkét fehérje tartalmaz három

konzervatív régiót, melyek két másik, a vegetatív inkompatibilitásban szerepet játszó fehérjében

is megtalálhatóak. Ezek közül az egyik a P. anserina nem allélikus rendszer
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inkompatibilitásában szerepet játszó HET-E fehérjéje, a másik pedig a N. crassa TOL fehérjéje,

amely a párosodási típussal összefügg inkompatibilitásban játszik szerepet (Smith et al., 2000).

A N. crassa után a P. anserina vegetatív inkompatibilitási rendszerét tanulmányozták a

legalaposabban. Legalább kilenc het lókusza van, melyek közül öt az allélos rendszer , három a

nem-allélos rendszer inkompatibilitásban vesz részt, egy pedig párhuzamosan közrem ködik

mindkét kölcsönhatásban. Napjainkig allélos (het-s/het-S) és nem-allélos (het-c/het-d, het-c/het-

e) rendszerhez tartozó géneket egyaránt izoláltak (Saupe, 2000). 

A het-s lókuszban két inkompatibilis allél, a het-s és a het-S található. Az általuk kódolt két 

fehérje szekvenciájában mindössze 14 aminosav az eltérés. Az allélspecificitást vizsgálva azt

találták, hogy egyetlen aminosav (33. prolin hisztidin) cseréje itt is elegend az

inkompatibilitási reakció kiváltásához. A két fehérje egyetlen korábban leírt másik fehérjéhez

sem hasonlít és azt is tudjuk, hogy nem létfontosságúak a sejtek számára. A het-s lókusz

inaktiválása inkompatibilitás szempontjából semleges fenotípust eredményez, de más funkciót

nem érint (Bégueret et al., 1994). Coustou és munkatársai (1997) szerint a [Het-s] egy prion-

szer fehérje, azaz olyan fert z fehérje, amely képes el idézni más fehérjék

konformációváltozását.

A nem-allélos rendszer inkompatibilitásban résztvev lókuszok közül a het-c lókuszban

négy, a het-d lókuszban három, a het-e lókuszban pedig négy allél található. A négy het-c allél

92 %-ban azonos. Ahogyan a N. crassa esetén, itt is találunk egy olyan variábilis régiót, ahol a

homológia kisebb (77 %). A het-c lókusznak nemcsak a vegetatív inkompatibilitásban van

szerepe, inaktiválása befolyásolja az aszkospóra képz dést és a hifák elágazásait. Saupe és

munkatársai (1994) klónozták a het-c2 allélt, amely egy 208 aminosavból álló, glikolipid

transzferproteinhez hasonló fehérjét kódol. A fenti eredményekb l arra következtetnek, hogy a

het-c-nek a sejtmembrán megfelel összetételének fenntartása és a sejten belül a vezikulumok

szállítása lehet a feladata. A HET-E és a HET-D fehérjék szerkezete nagyon hasonlít egymáshoz

(71 % a homológia a két fehérje között). Az N-terminális régióban egy GTP-köt helyet, a C-

terminális régióban pedig, egy ismétl d szekvenciákból álló WD40 domént tartalmaznak. Ezek

az egyedüli olyan fehérjék, amelyek a G-fehérjék - és -alegységeire jellemz motívumokat

egyaránt tartalmazzák. A GTP-köt hely ugyanis a G-fehérjék -alegységeiben található, WD40

ismétl szekvenciákat pedig a -alegységekben azonosítottak. Egyel re nem tisztázott, hogy

pontosan mi lehet a WD40 ismétl dések szerepe ebben a két fehérjében, mindössze annyit

tudunk: ahhoz, hogy a HET-E és a HET-D fehérje aktívan m ködjön az inkompatibilitási

2.3.2. A vegetatív inkompatibilitás más fonalas gombákban
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reakcióban 10, illetve 11 ilyen ismétl désre van szükség. Az aktivitásukhoz szintén szükséges a

GTP-köt hely (Espagne et al., 2002). Adott het-c allél nem inkompatíbilis mindegyik het-e vagy 

het-d alléllal, csak a kett bizonyos kombinációjával. Bégueret és munkatársai (1994) ezt úgy

magyarázták, hogy az inkompatíbilis esetekben a két gén terméke egy abnormális komplexet

képez egymással, amely halálos a sejt számára. Ha pedig a két allél kompatíbilis, akkor a HET-E

(vagy HET-D) és a HET-C fehérje életképes komplexet képez. Ez az úgynevezett mérgez -

komplex modell.

A P. anserina genomjából izoláltak egy gént, amely nagyon hasonló a N. crassa het-c

génhez, ezért hch nak (het-c homológ) nevezték el. A HET-C és a HCH fehérjék N-terminális

régiója meglehet sen konzervatív, eltérés van viszont a C-terminális glicin-gazdag domén

hosszában és az allélspecificitást hordozó szakaszon. Az utóbbi régió a GR-típusú fehérjéhez

hasonlít leginkább. Vizsgálták, hogy a hch tartalmaz-e szekvencia eltéréseket a természetes

izolátumokban. Tizenegy P. anserina izolátum hch génjét vizsgálták meg, de polimorfizmust

nem tudtak kimutatni. Amikor P. anserina protoplasztokat N. crassa het-cOR, het-cPA vagy het-

cGR allélokkal transzformáltak, bármelyik bejuttatott het gén ki tudta váltani az inkompatibilitási

reakciót, leger sebben a het-cPA allél volt erre képes. Így feltételezhetjük azt, hogy ha a hch

lókuszban is lennének polimorfizmusok, akkor lehet, hogy a hch is képes lenne vegetatív

inkompatibilitási génként funkcionálni (Saupe et al., 2000).

A szelídgesztenye kéregrákosodását okozó C. parasitica vegetatív inkompatibilitási

rendszerét is behatóan vizsgálták, és eddig hét het lókuszt találtak. A vegetatív inkompatibilitás

vizsgálata azért jelent s ebben a fajban, mert létezik egy olyan kett s szálú RNS molekula,

amely a hordozó egyedet hipovirulenssé teszi. Ez az RNS molekula könnyen terjed olyan törzsek 

között, amelyek ugyanabba a vegetatív kompatibilitási csoportba tartoznak, tehát van

lehet ségük a genetikai anyag horizontális átadására. Lehet ség van tehát a szelídgesztenyék

biológiai védelmére a hipovirulenciát okozó, kett s szálú RNS-t hordozó, a kórokozó

populációkkal vegetatívan kompatíbilis izolátumok felhasználásával (Anagnostaskis és

Waggoner, 1981).

A Fusarium nemzetségben a heterokariózis jelensége szintén régóta ismert. Behatóan a F.

verticillioides (G. moniliformis) rendszerét vizsgálták. Vegetatív inkompatibilitási csoportok

vizsgálata során megállapították, hogy a faj vegetatív inkompatibilitási rendszerét legalább tíz

het lókusz ellen rzi, melyek allélos rendszer ek (Leslie, 1993).

A kompatíbilis izolátumokat vegetatív kompatibilitási csoportokba (röviden VCG) lehet sorolni.

2.3.3. Vegetatív kompatibilitási csoportok és vegetatív ön-inkompatibilitás
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A kórokozó populációk struktúrájának jellemzésére már régóta használják a VCG-kbe sorolást.

A módszer alapja, hogy a klónos származású, s gyakran azonos patogenitási csoportba (forma

specialis, rassz) tartozó törzsek egy, vagy mindössze néhány VCG-be tartoznak. Sajnos ez a

megfigyelés azonban nem minden esetre igaz. Például a F. oxysporum f. sp. apii, F. oxysporum

f. sp. conglutinans és F. oxysporum f. sp. melonis esetében a VCG-k és a patogenitási csoportok

között szoros összefüggést találtak, viszont a F. oxysporum f. sp. asparagi és a F. oxysporum f.

sp. lycopersici esetén nincs egyértelm összefüggés. Néhány esetben el fordul, hogy a

nyilvánvalóan azonos patogenitási alcsoportba tartozó törzsek több VCG-hez tartoznak. A

módszer el nye, hogy segítségével a nem-patogén törzsek populációi is vizsgálhatóak. A VCG-

analízis segítségével információt szerezhetünk a genetikai homogenitásról is. Figyelembe véve

az általános elvet (két törzs akkor kompatíbilis, ha inkompatibilitási lókuszaikban ugyanazokat

az alléleket hordozzák), és az inkompatibilitási lókuszok nagy számát (2-10/genom)

megállapíthatjuk, hogy az egy VCG-be tartozó, tehát kompatíbilis törzsek általában klónos

leszármazottak. Míg a teljes ivaros szakaszra képes gombák esetében a meiotikus rekombináció

állandóan újrakeveri az inkompatibilitási alléleket, így egy ilyen populációban több, viszonylag

kevés egyedb l álló VCG található, azaz a VCG-k diverzitása nagy (Leslie, 1993).

A fonalas gombák vegetatív kompatibilitási csoportokba sorolására a nitrát nem-hasznosító

(nit) mutánsokat használják széleskör en. E mutánsok, a vad típustól eltér módon n nek olyan

táptalajon, amelyben a nitrát az egyetlen nitrogénforrás. A vad típusú törzsek er teljes, pelyhes

légmicéliumot képeznek, míg a nit mutánsok jellegzetes, a táptalaj felszínén futó, vékony hifákat 

növesztenek. A nit mutánsok mutagén kezelés nélkül, klorát tartalmú táptalajon spontán

szelektálódnak. A vad típusú törzsek a nitrogén asszimiláció enzimeivel a klorátot mérgez

klorittá alakítják, így elpusztulnak, a kloráton növ nit mutánsok viszont képtelenek erre az

átalakításra, így fennmaradnak. A nit mutánsok több lókuszban is sérülhettek, és attól függ en,

hogy a nitrogén anyagcsere mely lépése blokkolt, fenotípus osztályokba soroljuk ket. A nit1

mutánsokban a nitrát reduktáz struktúrgénje szenvedett mutációt, a nit3 mutánsok esetében egy,

a nitrogén asszimiláció szabályozásában szerepet játszó gén sérült, a nitM mutánsok pedig több

lókuszban is mutálhattak, e gének termékei egy molibdén tartalmú kofaktor összeszereléséhez

szükségesek. E kofaktor többek között a nitrát reduktáz m ködéséhez is elengedhetetlenül

szükséges. Az egyes fenotípus osztályok jól elkülöníthet ek kiegészített alaptáptalajokon

mutatott növekedésük alapján. A vegetatív kompatibilitás megállapításához nitrogénforrásként

kizárólag nitrátot tartalmazó táptalajra helyezzük az eltér lókuszban sérült mutáns izolátumokat,

és ha az érintkezési zónában jól látható légmicélium fejl dik, akkor a kapcsolatot

kompatíbilisnek min sítjük. Az anasztomózis kialakulása után az egy micéliumsejtbe került
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sejtmagok komplementálják egymás mutációit, így funkcionális heterokarion jön létre. Mindez

nem játszódik le inkompatíbilis kapcsolat során (Correll et al., 1987; Leslie, 1993). 

A nit mutánsok vizsgálata során találtak olyan izolátumokat is (nemcsak a Fusarium

nemzetségben), melyek még saját magukkal sem képesek heterokariózisra, ezek a heterokarion

ön-inkompatíbilis, hsi (heterokaryon self-incompatibility) mutánsok. A szántóföldi mintákban

körülbelül 1-2%-os gyakorisággal találunk ön-inkompatíbilis törzseket, amit a populációk

vizsgálatánál figyelembe kell venni. A jelenség molekuláris háttere egyel re még nem ismert.

Minden valószín ség szerint a jelenség hátterében egy sejtmagi gén, a hsi-1 mutációja áll

(Leslie, 1993). A heterokarion ön-inkompatíbilis fenotípus kialakulására Correll és munkatársai

(1989) két lehetséges magyarázatot is adtak. Az egyik ok lehet, hogy a hsi1 lókuszban

bekövetkezett mutáció csökkenti a fimbriák számát. A fimbriák a konjugációban, a konjugációs

híd kialakításának el segítésében játszanak fontos szerepet. A másik magyarázat szerint az ön-

inkompatíbilis mutánsokban esetleg hiányoznak azok a kémiai anyagok (vagy a receptorok),

amelyek a másik hifa közelségét jelezni képesek. Így nincs, ami stimulálja az anasztomózist.

Annak ellenére, hogy a növénykórokozó Fusarium fajok esetében már régóta és széles

körben alkalmazzák a VCG analízist a populációk felmérésére, a jelenség molekuláris

hatásmechanizmusa nem kell en ismert. A folyamatban szerepet játszó gének megismerése és

kölcsönhatásaik felderítése lehet séget teremtene egyrészt az alacsonyabb rend eukarióta

szervezetek e nagyon érdekes saját/idegen felismerési rendszerének megértésére, másrészt a

populációkban lejátszódó változások bels törvényszer ségeinek megismerésére.
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER

A 4.1. fejezetben használt Fusarium törzsek a következ k voltak: F. acuminatum ssp.

acuminatum ITEM 791 (MAT-1), ITEM 1042 (MAT-2), ITEM 1137 (MAT-1), ITEM 1716

(MAT-1), ITEM 1892 (MAT-2), ITEM 1895 (MAT-2), ITEM 1896 (MAT-2), ITEM 1897 (MAT-

1), ITEM 1899 (MAT-1), ITEM 1901 (MAT-1); F. acuminatum ssp. armeniacum ITEM 795

(MAT-2), ITEM 796 (MAT-2), ITEM 797 (MAT-1), ITEM 800 (MAT-2), ITEM 988 (MAT-1),

ITEM 992 (MAT-1), ITEM 998 (MAT-1); F. avenaceum ABC-A2 (MAT-2), ABC-A3 (MAT-

2), ABC-A10 (MAT-2), ITEM 158 (MAT-1), ITEM 858 (MAT-2), ITEM 859 (MAT-1), ITEM

1787 (MAT-2), ITEM 3397 (MAT-2), ITEM 3400 (MAT-1), ITEM 3406 (MAT-1), ITEM 3410

(MAT-2), ITEM 3411 (MAT-2); F. camptoceras ITEM 1116 (MAT-2), ITEM 1128 (MAT-2);

F. cerealis  ITEM 661 (MAT-1), ITEM 663 (MAT-2), ITEM 664 (MAT-2), ITEM 665 (MAT-2),

ITEM 666 (MAT-2); F. chlamydosporum ITEM 1806 (MAT-1), ITEM 1873 (MAT-1), ITEM

2035 (MAT-2); F. compactum ITEM 156 (MAT-1), ITEM 427 (MAT-2), ITEM 488 (MAT-2),

ITEM 616 (MAT-2), ITEM 1288 (MAT-2), ITEM 1289 (MAT-1), ITEM 1867 (MAT-2), ITEM

3695 (MAT-1); F. culmorum ABC-HUCU2 (MAT-2), ABC-HUCU3 (MAT-2), CBS 173-31

(MAT-2), CBS 251-52 (MAT-1), IPPV 72186 (MAT-1), IPPV 72305 (MAT-2), ITEM 627 (MAT-

2), ITEM 628 (MAT-2), ITEM 741 (MAT-1), ITEM 3392 (MAT-1), ITEM 3393 (MAT-2), NRRL 

23141 (MAT-1), NRRL 29138 (MAT-1), NRRL 29139 (MAT-2), NRRL 29140 (MAT-1), PRI

11F1 (MAT-2), PRI 19A1 (MAT-1), SUF 995 (MAT-1); F. decemcellulare PPI-F 29 (MAT-2);

F. equiseti  ITEM 192 (MAT-1), ITEM 358 (MAT-1), ITEM 359 (MAT-1), ITEM 372 (MAT-1),

ITEM 679 (MAT-2), ITEM 1158 (MAT-2), ITEM 1736 (MAT-2), ITEM 1856 (MAT-1); F.

graminearum  PRI 24F1 (MAT-1/MAT-2); F. longipes  ITEM 3202 (MAT-2); F. merismoides

CBS 798.70 (MAT-2); F. poae ABC-A15 (MAT-1), ABC-A18 (MAT-2), ABC-TAPO1

(MAT-1), ABC-TAPO7 (MAT-1), ABC-TAPO18 (MAT-1), ABC-TAPO21 (MAT-1), ABC-

TAPO24 (MAT-1), ABC-TAPO34 (MAT-2); F. scirpi ITEM 1166 (MAT-1), ITEM 1717

(MAT-2), ITEM 1718 (MAT-2); F. semitectum ITEM 2562 (MAT-2), ITEM 3192 (MAT-1),

ITEM 3193 (MAT-2), ITEM 3390 (MAT-2), ITEM 3391 (MAT-1), ITEM 3394 (MAT-2); F.

solani ITEM 3320 (MAT-2), PPI-9 (MAT-1); F. sporotrichioides ITEM 3592 (MAT-2),

ITEM 3593 (MAT-2), ITEM 3594 (MAT-2), ITEM 3595 (MAT-2), ITEM 3596 (MAT-1), ITEM

3597 (MAT-2), ITEM 3598 (MAT-2), ITEM 3599 (MAT-2), ITEM 3600 (MAT-2), ITEM 3601

(MAT-2); F. torulosum ITEM 839 (MAT-1), ITEM 840 (MAT-2), ITEM 842 (MAT-2), ITEM

3.1. Törzsek származása, fenntartása, tenyésztése
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843 (MAT-2), ITEM 844 (MAT-1), ITEM 845 (MAT-1); F. tricinctum ABC-HF 011 (MAT-2),

ITEM 2054 (MAT-2), ITEM 3405 (MAT-1), PPI-F 27 (MAT-2), PPI-F 28 (MAT-2); F. tumidum

 ITEM 2118 (MAT-2), ITEM 2119 (MAT-2), NRRL 13394 (MAT-2); F. verticillioides  FGSC 

7600 (MAT-1), FGSC 7603 (MAT-2).

A 4.2. és 4.3. fejezetben a következ Fusarium törzseket használtuk: F. proliferatum (G.

intermedia = G. fujikuroi D párosodási populáció) FGSC 7614, FGSC 7615, ITEM 1475,

ITEM 1477, ITEM 1478, ITEM 1479, ITEM 1480, ITEM 1724, ITEM 1725, ITEM 1726, ITEM 

1727, ITEM 1748, ITEM 1749, ITEM 1764, ITEM 1799, ITEM 1800, ITEM 1802, ITEM 1808,

ITEM 1916, ITEM 1918, ITEM 1920, ITEM 1921, ITEM 2111, ITEM 2112, ITEM 2113, ITEM 

2114, ITEM 2115, ITEM 2116, ITEM 2287, ITEM 2336, ITEM 2337, ITEM 2339, ITEM 2341,

ITEM 2343, ITEM 2365, ITEM 2366, ITEM 2367, ITEM 2368, ITEM 2369, ITEM 2383, ITEM 

2386, ITEM 2387, ITEM 2401, ITEM 2402, ITEM 2408, ITEM 2409, ITEM 2620, ITEM 2631,

ITEM 2802, ITEM 2811, ITEM 2819, ITEM 2823, ITEM 3268, ITEM 3269, ITEM 3270, ITEM 

3271, ITEM 3272, ITEM 3273, ITEM 3274, ITEM 3275, ITEM 3276, ITEM 3277, ITEM 3307,

ITEM 3308, ITEM 3798, ITEM 3945, ITEM 3948, ITEM 3951, ITEM 3956, ITEM 3960, ITEM 

4078, ITEM 4080, ITEM 4081, ITEM 4083, ITEM 4084, ITEM 4085; F. verticillioides (G.

moniliformis = G. fujikuroi A párosodási populáció) FGSC 7600, FGSC 7603; F. sacchari (G.

sacchari = G. fujikuroi B párosodási populáció) FGSC 7610, FGSC 7611; F. fujikuroi (G.

fujikuroi = G. fujikuroi C párosodási populáció) FGSC 8931, FGSC 8932; F. subglutinans

(G. subglutinans = G. fujikuroi E párosodási populáció) FGSC 7616, FGSC 7617; F.

thapsinum (G. thapsina = G. fujikuroi F párosodási populáció) FGSC 7056, 7057; F. nygamai

(G. nygamai = G. fujikuroi G párosodási populáció) FGSC 8933, FGSC 8934. A F.

proliferatum törzseket különböz gazdanövényekr l izolálták (pl.: spárga, datolya pálma, füge,

kukorica, nád, rizs, paradicsom) és a földrajzi lel helyeik is eltér ek (Argentína, USA,

Olaszország, Szlovákia, Szaúd-Arábia) (Kerényi et al., 2002).

A törzsek származási helyei a következ k: ABC: Mez gazdasági Biotechnológiai

Kutatóközpont, Gödöll , Magyarország; CBS: Centraalbureau voor Schimmelcultures, Baarn,

The Netherlands; FGSC: Fungal Genetic Stock Center, University of Kansas Medical Center,

Kansas City; IPPV: Agricultural Research Centre, Institute of Plant Pathology, Vantaa, Finland;

ITEM: Institute of Sciences of Food Production, CNR, Bari, Italy; NRRL: Northern Regional

Research Laboratory, ARS/USDA, Peoria, Illinois; PPI: Növényvédelmi Kutatóintézet,

Budapest, Magyarország; PRI: Plant Research International, Wageningen, The Netherlands;

SUF: Shinshu University, Ueda, Nagano-ken, Japan.

A gombákat burgonya glükóz agar táptalajon (PDA, Duchefa) tartottuk fenn 4 C-on, steril

paraffin olaj alatt.
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A gombatörzsek rázatott tenyésztését komplett (LCM) tápoldatban* végeztük 108 db

konídiummal inokuláltunk 100 ml tápoldatot, és három napig rázattuk (24 C, 120 rpm). A

képz dött nedves micélium tömeget Büchner tölcséren, steril sz r papíron keresztül lesz rtük,

és steril desztillált vízzel kétszer mostuk. A továbbiakban a micéliumot egy éjszakán át

liofilizáltuk, majd -20 C-on tároltuk.

Az inokulumként használt konídiumot a következ módon nyertük: a micéliumból egy kis

agarkockányi mennyiséget CMC tápoldatba oltottunk (Cappellini és Peterson, 1965) és három

napig rázattuk (23-24 C, 180 rpm). Három nap elteltével, a konídium szuszpenziót steril

üvegsz r n (G1) keresztül lesz rtük, centrifugáltuk (10 perc, 4 C, 6500 g), mostuk, és steril

desztillált vízben visszavettük. Bürker kamra segítségével a konídiumokat megszámoltuk, és

4 C-on, h tve tároltuk.

A csírázás vizsgálatához komplett táptalajról steril desztillált vízzel lemosott konídium

szuszpenziót használtunk 106 db/ml végkoncentrációban.
*A táptalajok és oldatok összetétele minden esetben az M2 mellékletben található.

A polimeráz láncreakciókat 50 l térfogatban hajtottuk végre Biometra T3 Biocycler

segítségével. A reakcióelegy tartalma: 20 ng genomi DNS, 1x PCR puffer (MBI Fermentas), 1,5

mM MgCl2, 0,5 mM dNTP, 0,25 0,25 M indítószekvenciák, 1 U Taq polimeráz (MBI

Fermentas), steril desztillált víz. A indítószekvenciák és a PCR programok a megfelel helyen

vannak leírva.

A PCR kísérletekben degenerált oligonukleotid indítószekvenciákat használtunk. A MAT1-1-1

specifikus konzervatív -domének felszaporításához az általunk tervezett degenerált

indítószekvenciákat használtuk: F 1 (5 -CGNCCNCTNAAYGSNTTYATG-3 ) és F 2 (5 -

ACYTTNGCNATNAGNGCCCAYTT-3 ). A MAT1-2-1 specifikus HMG-2 domének

felszaporításához pedig az Arie és munkatársai (1997) által korábban már leírt

indítószekvenciákat használtunk: NcHMG1 (5'-CCYCGYCCYCCYAAYGCNTAYAT-3') és

NcHMG2 (5'-CGNGGRTTRTARCGRTARTNR GG-3'). (Rövidítések: Y = C és T, R = A és G,

S = C és G, N = A,T,C és G.) PCR program: 95 C 3 p  1 ciklus; 94 C 1 p, 47 C 1 p, 72 C 1 p 

30 ciklus; 72 C 7 p  1 ciklus.

3.2. Polimeráz láncreakciók

3.3. Konzervatív MAT specifikus régiók felszaporítása
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A teljes hosszúságú MAT gének felszaporításához el ször a konzervatív domének túlnyúló

régióit szaporítottuk fel inverz PCR-rel (Triglia et al., 1988) F. avenaceum ITEM 858, ITEM

859, F. culmorum PRI 11F1, PRI 19A1, F. poae ABC-TAPO21, ABC-TAPO34 és F.

semitectum ITEM 3192, ITEM 3390 törzsekb l. A PCR-hez Herculase Taq polimerázt

(Stratagene) használtunk, a gyártó utasításai szerint. Az inverz PCR során használt

indítószekvenciákat a 3. táblázat tartalmazza. A DNS fragmentumokat pGEM-T Easy plazmid

vektorba ligáltuk és meghatároztuk a szekvenciájukat. 

3. táblázat A konzervatív MAT domének túlnyúló régióinak felszaporításához használt 

indítószekvenciák

Név Nukleotid szekvencia (5 -3 irány) Megjegyzés

aveALPHAb1

aveALPHAb2

CTTCTCAATTCTGGTGTCCCA

GACACCGAGAAATGCAGAGAG

F. avenaceum MAT1-1-1 specifikus

-domén

aveHMGb1

aveHMGb2

CCATCTACATGCAGCGTCCT

GGTTGCTCAGGGCAGTGTT

F. avenaceum MAT1-2-1 specifikus 

HMG-2 domén

culALPHAb1

culALPHAb2

TACTGAGCTTGCCGCTTGTA

TCAAGTTGCATTTGGCCTTAC

F. culmorum MAT1-1-1 specifikus -

domén

culHMGb1

culHMGb2

CCTGAGCCCGAGACTACCC

GCGCTAGACACGTGAGGAA

F. culmorum MAT1-2-1 specifikus 

HMG-2 domén

poaeALPHAb1

poaeALPHAb2

GTCCTGAGCTCGCTGCTTC

GCATGCAACGCTGAGAAAAG

F. poae MAT1-1-1 specifikus -

domén

poaeHMGb1

poaeHMGb2

CGAGACGATTTATGCCCAGC

TGAGCACTGGACACATGAGG

F. poae MAT1-2-1 specifikus HMG-

2 domén 

semALPHAb1

semALPHAb2

CTCCAATTCCCCTTCGACTC

CATGCAACACTGAGGAAGGC

F. semitectum MAT1-1-1 specifikus 

-domén

semHMGb1

semHMGb2

GAATGCTCTTGAATGCCCAA

GGATAGTGTGAGGGTGCTGG

F. semitectum MAT1-2-1 specifikus 

HMG-2 domén

Ezen ismert szekvenciák alapján specifikus indítószekvenciákat terveztünk a teljes MAT1-1-1 és

MAT1-2-1 gének felszaporításához F. avenaceum ITEM 858, 859, F. culmorum PRI 11F1, PRI

19A1, F. poae ABC-TAPO21, ABC-TAPO34 és F. semitectum ITEM 3192, ITEM 3390

törzsekb l. Az indítószekvenciákat a 4. táblázatban soroltam fel.

3.4. A teljes hosszúságú MAT gének klónozása
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4. táblázat A teljes hosszúságú MAT1-1-1 és MAT1-2-1 gének felszaporításához használt 

indítószekvenciák

Név Nukleotid szekvencia (5 -3 irány) Megjegyzés

AVE-1-F TCTTTAAATCCTCTCTCTCTGCCCA F. avenaceum MAT1-1-1 forward

AVE-1-R ACCTTCTGACCAACCAGAAGCCT F. avenaceum MAT1-1-1 reverse

AVE-2-F CACCCCAACAACCATTCGGAGTTT F. avenaceum MAT1-2-1 forward

AVE-2-R CAATGGGATGGCAGGCTGTCCA F. avenacem MAT1-2-1 reverse

CUL-1-F AATTCATCTCTCCTGGCCTTTTGC F. culmorum MAT1-1-1 forward

CUL-1-R ATTTCTCAGCCCTAGATCTCATTGC F. culmorum MAT1-1-1 reverse

CUL-2-F TTCAGAACGCCAGCAGGACCAG F. culmorum MAT1-2-1 forward

CUL-2-R GAGCGGGACGTTTGTGCCTACTTA F. culmorum MAT1-2-1 reverse

POA-1-F GCCTCACACTTTTTTCCTTCTTC F. poae MAT1-1-1 forward

POA-1-R CAGTAAACCGGAATCATCAACG F. poae MAT1-1-1 reverse

POA-2-F ACGTACCATCTGACACTTGCTCG F. poae MAT1-2-1 forward

POA-2-R AGTCGAGGAGGTCGTCAATCAAT F. poae MAT1-2-1 reverse

SEM-1-F TCTCTTCTCTCATCTCAGGCTTTCA F. semitectum MAT1-1-1 forward

SEM-1-R TCGCGTGCTACCCTAAACTTTT F. semitectum MAT1-1-1 reverse

SEM-2-F CTCACAAAACGCCAACAGAACCAT F. semitectum MAT1-2-1 forward

SEM-2-R TCCAGTCGATAACAACGCTCAAGA F. semitectum MAT1-2-1 reverse

Különböz Fusarium fajok párosodási típusának azonosítására diagnosztikai indítószekvenciákat 

terveztünk: fusALPHAfor (5 -CGCCCTCTKAAYGSCTTCATG-3 ), fusALPHArev (5 -

GGARTARACYTTAGCAATYAGGGC-3 ), fusHMGfor (5 -CGACCTCCCAAYGCYTACAT

-3 ), fusHMGrev (5 -TGGGCGGTACTGGTARTCRGG-3 ). A PCR elegy összetétele és a PCR

program hasonló volt, mint a MAT specifikus domének felszaporításánál. A következ

módosításokat tettük: a MgCl2 koncentrációt a reakcióelegyben 2-2,5 mM-ra növeltük, a

ciklusszámot felemeltük 35-re, az elongációs id t pedig 30 mp-re csökkentettük.

Sárgarépás táptalajról lekapart micéliumból TRI reagenssel (Sigma) összRNS-t izoláltunk a

gyártó utasításai szerint. Ezt a lépést egy RQ1 DNase (Promega) kezelés követte. Az els szál

cDNS készítéséhez a következ reakcióelegyet (40 l) használtuk: 1 avian myeloblastosis

3.5. Diagnosztikai PCR

3.6. Génexpressziós vizsgálatok RT-PCR-rel
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vírus (AMV) puffer (Promega), 0.5 mM dNTP (Promega), 1.7 M oligo (dT)15 primer

(Promega), 20 U RNasin (Promega), 5 U AMV reverz transzkriptáz (Promega) és ~5 g

összRNS. Az elegyet 42oC-on inkubáltuk 50 percig, majd 65oC-on 10 percig, hogy a reverz

transzkriptázt inaktiváljuk. Ebb l a reakcióelegyb l 5 l-t mértünk 25 l standard PCR

reakcióelegybe. A PCR program hasonló volt, mint a MAT specifikus domének

felsokszorozásakor használt programhoz, de a ciklusszámot felemeltük 30-40-ig.

F. proliferatum ITEM 2287 törzsb l genomi DNS-t izoláltunk CTAB-os eljárással (Kerényi et

al., 1999). A genomi DNS-t Sau3AI enzimmel részlegesen emésztettük és a 9-23 kb nagyságú

tartományba es fragmentumokat Lambda DASH II bakteriofág vektorba (Gigapack III Gold

Cloning Kit, Stratagene) ligáltuk és fágköpenybe csomagoltuk. Az így kapott el könyvtárat

amplifikáltuk és meghatároztuk a titerét (5,5 x 107 pfu/ml). Mindent a gyártó utasításai szerint

végeztünk.

Mindkét gént a 3.7. fejezetben leírt génkönyvtárból izoláltuk. Az fpac1 gén izolálásához az

ACkat_for (5 ATHGGNGGNTTYGARGTNAARAC 3 ) és az ACkat_rev (5 ATGGGNRY-

NCAYTGGGGNGARCC 3 ) degenerált indítószekvenciákkal a F. proliferatum ITEM 2287

törzs genomjából egy ~200 bp nagyságú fragmentumot szaporítottunk fel. A gén 5 végének

izolálásához az ACproba_for (5 -ACGCTGGCGACCGCAAGAGC-3 ) és az ACproba_rev (5 -

TGCCACAATCGAGAACAGCAGGTT-3 ) indítószekvenciákkal felszaporított, 470 bp

hosszúságú fragmentumot használtuk. Az fphch gén izolálásához pedig, az Fs_hetc_for (5

ATCAGYGAGACTCTYACYGCYTT 3 ) és Fs_hetc_rev (5 CCAGKGTTCTCCCARGCA

3 ) degenerált indítószekvenciákat használtuk, amelyek egy ~340 bp nagyságú fragmentumot

szaporítanak fel a F. proliferatum ITEM 2287 törzs genomjából. (Rövidítések: Y = C és T; R =

A és G; H = A, C és T;  N = A, T, C és G.) A PCR termékeket 32P izotóppal radioaktívan jelöltük 

és így használtuk fel a plakk hibridizációhoz (Sambrook és Russel, 2001). A plakk hibridizációt,

a fág DNS tisztítást és a térképezést hagyományos molekuláris biológiai módszerekkel végeztük

(Sambrook és Russel, 2001). 

3.7. Fusarium proliferatum genomi génkönyvtár készítése

3.8. Az fpac1 és az fphch gének izolálása genomi génkönyvtárból
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Az els lépés egy Southern hibridizáció volt, amely megegyezik a kópiaszám meghatározáshoz

készített Southern hibridizációval (3.12. fejezet). A genomi DNS emésztéséhez olyan restrikciós

endonukleázokat választottunk, amelyek belevágnak a már ismert szekvenciájú (a

génkönyvtárból izolált 3 -vég) fragmentumba. EcoRI enzimmel emésztve a genomi DNS-t egy

~9000 bp nagyságú fragmentumhoz hibridzált a próba, amely feltehet en az egész hiányzó 5 -

régiót tartalmazza (6. ábra). Az emésztés után a fragmentumokat T4 DNA Ligase enzimmel

(MBI Fermentas) körré ligáltuk (Sambrook és Russel, 2001) és az els PCR-ben a körré zárt

fragmentumokat használtuk DNS templátként. A nested PCR második lépéséhez az els PCR

eredményeként kapott, 10-szeresére hígított terméket használtuk templátként. Ezekben a PCR

kísérletekben Long PCR Enzyme Mix-et (MBI Fermentas) használtunk a gyártó utasításai

szerint. Az els PCR-hez az ACproba_rev (5 -TGCCACAATCGAGAACAGCAGGTT-3 ) és az

ACszek2_for (5 -TGATGCACAGGCGATGGT-3 ), a másodikhoz az ACproba_rev2 (5 -GAGAGG-

GTCCGACACTGAGAAGC-3 ) és az ACszek3_for (5 -CGGTGGCTACGAAGTCAAGA-3 )

indítószekvenciákat használtuk (1. ábra). A második PCR során kapott terméket pGEM-T Easy

vektorba ligáltuk és meghatároztuk a nukleotid sorrendjét.

1. ábra Az fpac1 gén 5 -régiójának felszaporítása inverz PCR-rel

F. proliferatum ITEM 2287 törzsb l izolált genomi DNS-t EcoRI enzimmel emésztettünk. A kapott
fragmentumokat körré ligáltuk és templátként használtuk a PCR rekcióhoz. A számok az
indítószekvenciákat jelölik: 1.: ACproba_rev; 2.: ACproba_rev2; 3.: ACszek2_for; 4.: ACszek3_for.

3.9. Az fpac1 gén 5 -régiójának izolálása inverz PCR-rel

1. körré ligálás

2. PCR

EcoRI EcoRI1.2. 3. 4.
~9000 bp

1.2.3. 4.
~8200 bp

EcoRI
4246 bp

1.2. 3. 4.

radioaktív próba
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LCM tápoldatba 106 db/ml konídiumot oltottunk és 5, 10, 24, 48, 72 és 96 órás korban steril

sz r papíron, Büchner tölcséren lesz rtük a képz dött micéliumot. Nullaórás mintaként maga a

konídium szolgált. A mintákból TRI reagenssel (Sigma) összRNS-t izoláltunk a gyártó utasításai

szerint és denaturáló agaróz gélen történt elválasztás után Hybond N (Amersham) membránra

vittük. Radioaktív próbaként az fphch gén egy 900 bp hosszúságú, polimeráz láncreakcióval

felsokszorozott és 32P izotóppal radioaktívan jelölt darabját használtuk. A polimeráz

láncreakcióhoz használt indítószekvenciák: C1iPCR1 (5 -GAGGGCCCGTTGAGAAGATAGA-

AA-3 ) és C1m_rev (5 -GGTCGGATGAAGGGAGCAAGAAGA-3 ). A kontroll hibridizálást

úgy hajtottuk végre, hogy a membránról lemostuk az fphch gén darabját tartalmazó radioaktív

próbát és a G. zeae aktin génjére tervezett oligonukleotid indítószekvenciákkal (Gzactin_for: 5 -

GATCGGTATGGGTCAGAAGGA-3 és Gzactin_rev 5 -ATTGGTAACGAGCGATTCCG-3 ),

F. proliferatum ITEM 2287 genomi DNS-r l felszaporított kb. 600 bp hosszúságú, és

radioaktívan jelölt DNS fragmentumot hibridizáltattuk az RNS-hez (Sambrook és Russel, 2001).

Mindkét gén (fpac1 és fphch) esetében a kópiaszám meghatározáshoz DNS-t izoláltunk a F.

proliferatum ITEM 2287 törzsb l (Kerényi et al., 1999). Az így kapott DNS-t különböz

restrikciós endonukleázokkal emésztettük. Az fpac1 gén kópiaszámának meghatározásához

EcoRI, HindIII, KpnI és SalI, az fphch gén kópiaszámának meghatározásához pedig EcoRI, SalI,

XbaI és KpnI restrikciós endonukleázokat használtunk. Az enzimek a Fermentas-tól származtak

és a gyártó utasításai szerint használtuk ket. A fragmentumokat 0,8 %-os agaróz gélen

elválasztottuk, ezután Hybond N+ (Amersham) membránra vittük át a DNS-t és 32P izotóppal

jelölt próbát hibridizáltattunk hozzá (Sambrook és Russel, 2001). A próbaként használt DNS

fragmentumokat a 3.8. fejezetben leírt degenerált indítószekvenciákkal szaporítottuk fel F.

proliferatum ITEM 2287 genomi DNS-r l.

Felsokszoroztuk az fpac1 gén feltételezett katalitikus doménjét az ACszek1/2_for (5 -

TGCCACAGAGATCGATCAAGAACT-3 ) és ACkiüt _rev (5 -ATGTGTTTGCGGTTGGGT-

3.10. Az fphch gén expressziójának vizsgálata

3.11. Kópiaszám meghatározások

3.12. Kiüt konstrukciók készítése

3.12.1. Az fpac1 gén inaktiválása
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AGGGTA-3 ) indítószekvenciákkal (PCR program: 95 C 2 p  1 ciklus; 94 C 15 mp, 58 C 30 

mp, 72 C 30 mp 30 ciklus; 72 C 5 p 1 ciklus). Az így kapott 3031 bp hosszúságú

fragmentumot pGEM-T Easy vektorba ligáltuk (pAC). Ebb l a plazmid DNS-b l BglII

enzimmel egy 1372 bp nagyságú fragmentumot hasítottunk ki, amelyet a 3800 bp nagyságú

higromicin foszfotranszferáz (hph kazetta) (Punt et al., 1987) génnel helyettesítettünk, és az így

kapott konstrukciót pAChph-nak neveztük el. A hph kazetta orientációjának meghatározásához a

hph kazettán található hph_check1 (5 -GGCGCAGACCGGGAACACA-3 ) és hph_check2 (5 -

GACCTATTGCATCTCCCGCCGTG-3 ), és az adenilát-cikláz szekvencián található

ACszek1/2_for és ACkiüt _rev indítószekvenciákat használtuk. A pAChph plazmid DNS-b l 12

g-ot NotI enzimmel emésztettünk. Ez az enzim kivágja a kiüt konstrukciót a pGEM-T Easy

vektorból. A megfelel fragmentumot agaróz gélb l GFX-oszloppal (Amersham) visszaizoláltuk

a gyártó utasításai szerint és ezt használtuk a F. proliferatum protoplasztok transzformálásához.

A kiüt konstrukció elkészítéséhez a teljes fphch gént felszaporítottuk a Hch-5 (5 -TGC

CTACCTATACATCGTAATCG-3 ) és a Hch-3 (5 -CGTCCGTCTAGGTGGTTGG-3 )

indítószekvenciákkal. A PCR során Long PCR Enzyme Mix-et (MBI Fermentas) használtunk, a

gyártó utasításai szerint. Az így kapott 4400 bp hosszúságú fragmentumot pBluescript KS

vektorba ligáltuk (pHCH), majd EcoRV (MBI Fermentas) enzimmel egy 2299 bp hosszúságú

fragmentumot eltávolítottunk az fphch génb l és a 3800 bp nagyságú hph kazettával (Punt et al.,

1987) helyettesítettük (pHCHhph). A hph kazetta orientációjának meghatározásához a fentebb

említett hph_check1 és hph_check2 indítószekvenciákat a Hch-5 és Hch-3

indítószekvenciákkal kombináltuk. A pHCHhph plazmid DNS-b l 12 g-ot NotI enzimmel

linearizáltunk, GFX oszlopon (Amersham) tisztítottuk (a gyártó utasításai szerint) és így

használtuk fel F. proliferatum protoplasztok transzformálására.

A protoplasztokat exponenciális növekedési fázisban lev , fiatal micéliumból nyertük Proctor

módszerével (1997). A transzformálást szintén a Proctor által leírt módon, poli-etilénglikol és

Ca2+ ionok jelenlétében végeztük. A transzformált protoplasztokat 5 ml, 50 oC h mérséklet

regenerációs felülönt táptalajhoz kevertük és szilárd regenerációs táptalaj felületére rétegeztük.

Hat óra elteltével a csészéket felülöntöttük higromicint tartalmazó, 50 oC h mérséklet

3.12.2. Az fphch gén inaktiválása

3.13. Fusarium proliferatum protoplasztok transzformálása a kiüt konstrukciókkal
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regenerációs felülönt táptalajjal. A higromicin koncentrációja a csészében lév táptalaj

végtérfogatára nézve 200 g/ml volt.

A higromicin rezisztens transzformánsok 4-5 nap elteltével n ttek át a higromicint

tartalmazó felülönt táptalajon. Ekkor 200 g/ml higromicint tartalmazó LCM csészékre oltottuk 

át ket. A higromicin rezisztens telepeket monospóráztuk 0,1 % Triton-X 100-at (Sigma)

tartalmazó LCM táptalajon. A transzformánsok stabilitását többszöri nem-szelektív LCM

csészén történt passzálás után higromicint tartalmazó csészékre való visszahelyezéssel

ellen riztük.

Az 53, illetve 54 db monospórázott transzformánsból és a vad típusú recipiens törzsb l genomi

DNS-t izoláltunk (Kerényi et al., 1999). A kiütött génrészletre tervezett indítószekvenciákkal

PCR-t hajtottunk végre, hogy kisz rjük azokat a transzformánsokat, amelyekben kett s homológ

rekombináció történt. Az fpac1 gén esetén az ACszek3_for (3.9. fejezet) és az ACcheck_rev (5 -

GTC TTGGCACCCGGAGCAG-3 ), az fphch gén esetén a C1iPCR1 és a C1m_rev (3.10.

fejezet) indítószekvenciákat használtuk (PCR program: 95 oC 2 p 1 ciklus; 94 oC 15 mp, 60 oC

30 mp, 72 oC 30 mp 35 ciklus; 72 oC 5 p 1 ciklus). Azokat a transzformánsokat választottuk

ki, amelyeknél nem kaptunk terméket a PCR során.

A PCR-rel kapott eredményeket Southern hibridizációval ellen riztük (Sambrook és Russel,

2001). A DNS mintákat restrikciós endonukleázokkal (fpac1 gén: PstI és KpnI+SspI; fphch gén:

KpnI és PstI [enzimek származási helye: MBI Fermentas]) emésztettük. A fragmentumokat 0,8

%-os agaróz gélen elválasztottuk, és Hybond N+ membránra (Amersham) blottoltuk. Ezután 32P

izotóppal jelölt próbát hibridizáltattunk hozzá. Próbaként az fpac1 génnek az ACszek1/2_for és

az ACkiüt _rev (3.12.1. fejezet) indítószekvenciákkal felszaporított 3031 bp, illetve az fphch gén

Hch-5 és Hch-3 (3.12.2. fejezet) indítószekvenciákkal felszaporított 4400 bp hosszúságú

fragmentumát használtuk.  Egy másik próbával is elvégeztük a hibridizálást, ehhez a hph kazettát

szaporítottuk fel a Hph_EcoRV_for (5 -CTTGGAAGCGGCGAGGAG-3 ) és a Hph_EcoRV_rev 

(5 -TATTGGGTGTTACGGAGCATTCA-3 ) indítószekvenciákkal (Long PCR Enzyme Mix-

szel [MBI Fermentas] a gyártó utasításai szerint).

A 3.1. fejezetben felsorolt 76 F. proliferatum törzsb l és a G. fujikuroi fajkomplexumhoz tartozó 

más Fusarium fajokból CTAB-os eljárással genomi DNS-t izoláltunk (Kerényi et al., 1999). Az

3.14. Kett s homológ rekombináció keresése

3.15. PCR-RFLP vizsgálatok
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Fp_hchHVD_for (5 -CGTTTGCGAGGGCCCGTTGAGA-3 ) és az Fp_hchHVD_rev (5 -

CACCGCCGGATCGATTGGAAGC-3 ) indítószekvenciákkal felsokszoroztuk a feltételezett

hipervariábilis domént, amely ~500 bp hosszúságú (PCR program: 95 C 2 p 1 ciklus; 94 C

15 mp, 65 C 30 mp, 72 C 30 mp 30 ciklus; 72 C 5 p 1 ciklus). Az így kapott

fragmentumokat NcoI, SalI, HpaII és TaqI (MBI Fermentas) restrikciós endonukleázokkal

emésztettük, majd 2 %-os agaróz gélen elválasztottuk az emésztés után kapott fragmentumokat.

A F.proliferatum fphch génjének hipervariábilis doménjébe egy 6 aminosav (18 bp: gacacacgtaac-

aatgga) hosszúságú inszerciót építettünk be. A helyspecifikus mutagenezist (Higuchi et al.,, 1988) 

PCR indítószekvenciák segítségével hajtottuk végre. Genomi DNS-t izoláltunk a F. proliferatum

ITEM 2287 törzsb l (Kerényi et al., 1999). El ször a C1m_for (5 -GATATCGGCAGTTTGAAGG-

GTGTC-3 ) és a C1mut2 (5 -tccattgttacgtgtgtc TCCATGGAGATGAATCTCGG-3 ), valamint a C1mut1

(5 -gacacacgtaacaatgga AAGCGCGTATATCCCCTTG-3 ) és a C1m_rev (3.10. fejezet)

indítószekvenciákat használtuk a PCR-hez, külön-külön (PCR program: 95 oC 2 p 1 ciklus; 94
oC 15 mp, 58 oC 30 mp, 70 oC 2 p 40 ciklus; 70 oC 5 p 1 ciklus). Az indítószekvenciákat a 2.

ábrán látható módon terveztük. A PCR-hez Pfu DNS polimerázt használtunk (Promega). Ezután

mindkét reakcióterméket 10-szeresére hígítottuk és 2-2 l-t mértünk a fent leírt standard reakció

elegybe, amely indítószekvenciákon kívül minden mást tartalmazott (PCR program: 95 oC 2 p

1 ciklus; 94 oC 15 mp, 50 oC 30 mp (ramp 0,1), 70 oC 2 p (ramp 0,5) 4 ciklus; 70 oC 5 p 1

ciklus). A program lejárta után a reakcióelegyhez hozzáadtuk a C1m_for és a C1m_rev

indítószekvenciákat 0,2 M végkoncentrációban és felszaporítottuk a mutációt tartalmazó fphch

génrészletet (PCR program: 95 oC 2 p 1 ciklus; 94 oC 15 mp, 55 oC 30 mp, 70 oC 3 p 25

ciklus; 70 oC 5 p 1 ciklus). A mutációt tartalmazó PCR terméket pBluescript KS vektorba

ligáltuk (pmut) és szekvenálással ellen riztük, hogy a megfelel helyre történt-e a beépülés.

2. ábra Helyspecifikus mutagenezishez használt primerek elhelyezkedése az fphch génen

A nyilak az indítószekvenciákat jelölik. 1.: C1m_for; 2.: C1mut2; 3.: C1mut1; 4.: C1m_rev.

3.16. Mesterséges fphch allél el állítása

+1.

2.

3.

4.

1667. bp

1667. bp

2826. bp

2826. bp
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A következ lépésben a teljes fphch gént tartalmazó pHCH plazmidból (3.12.2. fejejzet)

EcoRI és BglII (MBI Fermentas) enzimmel kivágtunk egy darabot és ezt a pmut plazmidból

ugyanezen enzimekkel kivágott, a mutációt tartalmazó fragmentummal helyettesítettük

(pHCHmut) (Sambrook és Russel, 2001). Ezután a pHCH és a pHCHmut plazmidot NruI

enzimmel (MBI Fermentas) felnyitottuk (közvetlenül a gén 3 vége után) és ide beépítettük a

3800 bp nagyságú higromicin foszfotranszferáz (hph kazetta) (Punt et al., 1987) gént (Sambrook

és Russel, 2001). Ezeket a konstrukciókat használtuk F. proliferatum protoplasztok

transzformálásához (3.13. fejezet). A higromicin rezisztens transzformánsok 4-5 nap elteltével

n ttek át a higromicint tartalmazó felülönt táptalajon, ekkor megszámoltuk, hogy hány

transzformánst kaptunk.

A nukleotid szekvencia meghatározásokat és az oligonukleotid indítószekvencia szintéziseket a

gödöll i Mez gazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontban m köd Biomi Kft.

laboratóriumában végezték. Az indítószekvenciák tervezéséhez a Lasergene szoftver csomag

(DNAStar Inc., Madison, Wis.) PrimerSelect nev programját használtuk. A szekvencia

összehasonlításokat BLAST módszerrel (Altschul et al., 1997) végeztük, az EMBL adatbázist és

a GenomeNet nev internetes oldal (http://www.genome.jp) BLAST programját használva. A

DNS szekvenciák elemzéséhez a Lasergene szoftver csomagot (DNAStar Inc., Madison, Wis.) és 

az FGENESH programot (http://www.softberry.com) használtuk.

A transzformánsok párosodási képességét sárgarépás táptalajon vizsgáltuk a Klittich és Leslie

(1988) által leírt módon. 100 ml táptalajt öntöttünk 100 mm x 73 mm nagyságú m anyag

dobozokba (Veg-Box) és ezeken növesztettük fel a kísérletben n i partnerként használt gombát.

Hím partnerként vizes agarról lemosott konídiumszuszpenziót használtunk, amit összekevertünk

a sárgarépás táptalajon kin tt micéliummal. A keresztezés után a törzseket 23/24 C-on

inkubáltuk 5-6 héten át, 12 órás sötét periódust, 12 órás megvilágítottal váltogatva, amelyet fehér 

fény és sötétkék fluoreszcens lámpával biztosítottunk. Teszter törzsként a F. proliferatum (G.

intermedia) FGSC 7615 és FGSC 7614 törzseket használtuk.

3.17. Szekvencia analízis

3.18. Ivaros keresztezés
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A fumonizin B1 termelés meghatározásához 1% kukoricadara kivonatot tartalmazó módosított

Myro tápoldatban rázattuk (125 rpm) a gombákat sötétben, 28oC-on, 5 napon át (Dantzer et al.,

1996). A képz dött micéliumot porcelánsz r n, steril sz r papíron keresztül lesz rtük, 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 PBS (phospate-buffered saline) x Tween20 (0,1 %) (Barna-Vetró et al.,

2000) oldattal ötszörösére hígítottuk. Az fumonizin B1 mérés monoklonális antitesten alapuló

ELISA eljárással történt a gyártó (Toxiklon ELISA kit) utasításai szerint (Barna-Vetró et al.,

2000).

A vad típusú törzs (F. proliferatum ITEM 2287) és az fpac1 mutánsok konídiumait (108 db)

Veg-Boxban lév minimál táptalajra szélesztettük, majd dobozonként 5-5 g sterilizált szalmával

borítottuk be. 14 nap elteltével, a micéliummal s r n behálózott szalmát, cserepekbe helyezett

sterilizált föld fels 5 centiméternyi rétegével kevertük össze (Oren et al., 2003). A

kukoricamagvakat tömény etanolba mártottuk, majd 1% (w/v) nátrium-hipoklorit oldatban 20

percig rázattuk, végül desztillált vízzel háromszor mostuk. A felületileg sterilizált szemek

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

ültetett magvakat használtunk. A kukorica növényeket üvegházban neveltük 3 héten át 25-28 C-

on, természetes megvilágításban. A növények talaj feletti részét hetente levágtuk, és felületi

sterilizálást végeztünk úgy, hogy tömény etanolba mártottuk, ezután 2 percig 1% (w/v) nátrium-

hipoklorit oldatban tartottuk, végül desztillált vízzel mostuk ket. Minden héten három részre

daraboltuk a kukorica növényeket a következ képpen:

Els hét: 1. rész: szár, els levél; 2. rész: második levél; 3. rész: harmadik levél

Második hét: 1. rész: szár, els levél; 2. rész: második és harmadik levél; 3. rész: negyedik és

ötödik levél

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

ötödik, hatodik és hetedik levél

A három részb l külön-külön DNS-t izoláltunk CTAB-os (Nicholson et al., 1996)

eljárással, majd templátként azonos koncentrációjú DNS-t használva F. proliferatum specifikus

indítószekvenciákkal (TH5-F: 5 -GATAACGTCCAAGGCTACG-3 ; TH6-R: 5 -GGGGTCGT-

TCAGCTCAAGG 3 ) PCR-t hajtottunk végre (95 C 2 p  1 ciklus; 94 C 1 p, 60 C 30 mp, 72 C

3.19. A fumonizin B1 termelés mérése

3.20. Endofiton kolonizálási képesség vizsgálata kukoricán
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1 p  40 ciklus; 72 C 5 p  1 ciklus) (Waalwijk et al., 2003). A PCR termékeket 1,5 %-os agaróz 

gélen elektroforézissel választottuk el. Mind a három részb l Fusarium szelektív pepton-PCNB-

táptalajra is helyeztünk le növénydarabokat, és 10 napon át inkubáltuk szobah mérsékleten

(Papavizas, 1967).

Az F. proliferatum ITEM 2287 vad típusú törszb l és az fpac1 valamint az fphch mutáns

törzsekb l nitrátot nem hasznosító (nit) mutánsokat szelektáltunk. Néhány inokulumot

helyeztünk klorátos táptalaj felületére, 4-5 napig inkubáltuk, és a kin tt telepeket külön

csövekben, klorátos táptalajon tartottuk fent (Puhalla, 1985).

Meghatároztuk az így kapott nit mutánsok fenotípusát. A nit mutáns vonalakat különböz

nitrogénforrásokkal kiegészített alaptáptalaj (BM) felületére oltottuk, és az egyes

nitrogénforrásokon mutatott növekedésük alapján fenotípus osztályokba (nit1, nit3, nitM)

soroltuk ket. Elvégeztük a komplementációs tesztet. A komplementálható mutációkat hordozó

nit mutánsokat párosával nitrogénforrásként kizárólag nitrátot tartalmazó BM-táptalaj felületére

oltottuk (Correll et al., 1987). Ha az anasztomózis megtörtént, akkor néhány nap múlva a hifák

érintkezési zónájában jellegzetes, pelyhes légmicélium képz dött.

3.21. A vegetatív kompatibilitás vizsgálata



47

4. EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK

Napjainkig számos homotalliás és heterotalliás Fusarium faj szexuális ciklusát leírták már.

Heterotalliás fajokban a párosodási típust egy párosodási típus lókusz két idiomorfja, MAT-1 és

MAT-2 szabályozza, és ahhoz, hogy két törzs párosodni tudjon, eltér idiomorfokat kell

tartalmazniuk a párosodási típus lókuszaikban. A homotalliás fajok mindkét idiomorfot

tartalmazzák egy lókuszban, szorosan egymáshoz kapcsoltan. Vannak olyan patogén fajok is,

mint például a F. avenaceum, F. cerealis, F. culmorum, F. equiseti, F. poae és F.

sporotrichioides, amelyek esetén még nem figyelték meg a szexuális szaporodás jelenségét.

Feltételeztük, hogy ezek a fajok is tartalmaznak párosodási típus géneket, ugyanis a szintén

aszexuálisnak ismert F. oxysporumban Yun és munkatársai (2000) korábban már azonosítottak

ilyen géneket, s t azt is bizonyították, hogy ezek a gének átíródnak. A MAT gének klónozásához

a konzervatív régiókat használtuk fel, a MAT-1 idiomorf -domén régióját és a MAT-2 idiomorf

HMG-2 doménjét.

Degenerált oligonukleotid indítószekvenciákat terveztünk azzal a céllal, hogy kiderítsük

vajon ezek az aszexuálisnak vélt fajok tartalmaznak-e párosodási típus géneket és ha igen, akkor

melyik idiomorfot. A konzervatív -domének felszaporításához használt degenerált

indítószekvenciák (F 1 és F 2) tervezéséhez a GenBank-ban található G. moniliformis

(AF100925), G. zeae (AF318048) és F. oxysporum (AB011379) MAT1-1-1-es gének

szekvenciáit használtuk (Yun et al., 2000). A HMG-2 domének felszaporításához pedig az Arie

és munkatársai (1997) által korábban már kifejlesztett indítószekvenciákat (NcHMG1 és

NcHMG2) használtunk. Sikerült felszaporítani az -, ill. HMG-2 doméneket a kiválasztott F.

avenaceum, F. culmorum, F. poae és F. semitectum törzsekb l.

A F. avenaceum ITEM 859 MAT1-1-1 specifikus -domén szekvenciája (AJ535625) 216

bp hosszúságú volt és 77% azonosságot mutatott a F. oxysporum (AB011379) MAT1-1-1

génjének -doménjével. A F. culmorum PRI 19A1 (AJ535626), a F. poae TAPO21 (AJ535627)

és a F. semitectum ITEM 3192 (AJ535628) törzsekb l felszaporított -domének 221, 217 és

szintén 217 bp hosszúságúak voltak és 97, 83 ill. 79% azonosságot mutattak a G. zeae

(AF318048) MAT1-1-1 génjének -doménjével. Mind a négy általunk jellemzett MAT1-1-1 -

domén tartalmazott egy konzervatív helyzet intront (Radford és Parish, 1997).

4.1. Párosodási típus gének aszexuálisnak ismert Fusarium fajokban

4.1.1. MAT gének klónozása PCR stratégiával
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A MAT1-2-1 specifikus feltételezett HMG-2 domén szekvencia F. avenaceum ITEM 858

(AJ535629) esetén 271 bp hosszúságú volt és 72% azonosságot mutatott a F. oxysporum

(AB011378) MAT1-2-1 génjének HMG-2 doménjével. Ugyanezen szekvenciák a F. culmorum

PRI 11F1 (AJ535630), a F. poae TAPO34 (AJ535631) és a F. semitectum ITEM 3390

(AJ535632) esetén 270, 274 és 273 bp hosszúságúak voltak és 98, 89 ill. 82% azonosságot

mutattak a G. zeae (AF318048) MAT1-2-1 génjének HMG-2 szekvenciájával. A MAT1-2-1

specifikus HMG-2 domén szekvenciák is tartalmaznak egy darab intront, meghatározott

pozícióban (Radford és Parish, 1997).

A teljes hosszúságú MAT gének felszaporításához el ször a konzervatív domének

túlnyúló régióit szaporítottuk fel inverz PCR-rel mind a nyolc kiválasztott törzs esetén. Ezután

indítószekvenciákat terveztünk az - és HMG-2 domének túlnyúló régióira, és ezekkel a

fajspecifikus indítószekvenciákkal szaporítottuk fel a teljes hosszúságú MAT1-1-1 és MAT1-2-1

géneket. A F. avenaceum ITEM 859, a F. culmorum PRI 19A1, a F. poae TAPO21 és a F.

semitectum ITEM 3192 törzsek MAT1-1-1 génjei 1218, 1085, 1203 és 1129 bp hosszúságúak és

az általuk kódolt fehérjék tartalmazták a konzervatív -domént. A MAT1-2-1 gének 860, 865,

859, 856 bp hosszúságúak a F. avenaceum ITEM 858, a F. culmorum PRI 11F1, a F. poae

TAPO34 és a F. semitectum ITEM 3390 törzsek esetén. Az általuk kódolt fehérjék tartalmazták a 

konzervatív HMG-2 domént.

Az el z alfejezetben leírt négy Fusarium faj MAT szekvenciái, valamint a már korábban is

felhasznált F. oxysporum, G. moniliformis és G. zeae MAT szekvenciák alapján új degenerált

oligonukleotid indítószekvenciákat terveztünk: fusALPHAfor/fusALPHArev és

fusHMGfor/fusHMGrev. Megfelel en beállított PCR kondíciókkal a felszaporított MAT1-1-1 és

a MAT1-2-1 specifikus fragmentumok hossza 200 bp és 260 bp volt (3. ábra).

Ezeket a diagnosztikai célra is felhasználható indítószekvenciákat 9 szekció 22 faján

teszteltük, amely 122 db különböz Fusarium törzset jelent. Mind MAT-1, mind MAT-2

párosodási típusú törzset sikerült azonosítani F. acuminatum ssp. acuminatum, F. acuminatum

ssp. armeniacum, F. avenaceum, F. cerealis, F. chlamydosporum, F. compactum, F. culmorum,

F. equiseti, F. poae, F. scirpi, F. semitectum, F. solani, F. sporotrichioides, F. torulosum és F.

tricinctum esetén. Csak MAT-2 párosodási típusú törzset találtunk F. camptoceras, F.

decemcellulare, F. longipes, F. merismoides és F. tumidum esetén, de ez valószín leg abból

adódik, hogy kevés törzs állt rendelkezésünkre a vizsgálatok elvégzésére. Az egyetlen törzs,

amelyben mindkét fragmentumot sikerült felszaporítanunk egy G. zeae (F. graminearum) törzs,

4.1.2. Fusarium fajok párosodási típusának meghatározására kifejlesztett diagnosztikai PCR
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amelynek - lévén homotalliás - valóban tartalmaznia kellett mindkét idiomorfot. A

referenciaként használt két eltér párosodási típusú F. verticillioides törzsb l szintén sikerült

felszaporítanunk a megfelel fragmentumokat az általunk kifejlesztett indítószekvenciákkal.

3. ábra Párosodási típus gének azonosítása aszexuálisnak tartott Fusarium fajokban

A: MAT1-1-1 specifikus -domének felszaporítása fusALPHAfor és fusALPHArev indítószekvenciákkal;

B: MAT1-2-1 specifikus HMG-2 domének felszaporítása fusHMGfor és fusHMGrev

indítószekvenciákkal. 1. és 10. oszlop: 100 bázispáros molekulatömeg marker; 2-9. oszlop: F. avenaceum

ITEM 859 (MAT-1), ITEM 858 (MAT-2); F. culmorum PRI 19A1 (MAT-1), PRI 11F1 (MAT-2); F. poae

TAPO21 (MAT-1), TAPO34 (MAT-2); F. semitectum ITEM 3192 (MAT-1), 3390 (MAT-2). 11-13 oszlop:

kontrollok, F. verticillioides FGSC 7600 (MAT-1), FGSC 7603 (MAT-2); F. graminearum 24F1 (MAT-1

és MAT-2).

Az 4.1.1. fejezetben kiválasztott négy aszexuális faj esetén is sikerült tehát azonosítanunk

mindkét párosodási típust. Felmerül a kérdés, vajon ezek a MAT gének átíródnak-e. Ennek

kiderítésére RT-PCR technikát alkalmaztunk. cDNS-t készítettünk az alábbi törzsekb l izolált

összRNS-r l: F. avenaceum ITEM 859 (MAT-1) és ITEM 858 (MAT-2), F. culmorum PRI 19A1

(MAT-1) és PRI 11F1 (MAT-2), F. poae TAPO21 (MAT-1) és TAPO34 (MAT-2), valamint F.

semitectum ITEM 3192 (MAT-1) és ITEM 3390 (MAT-2). A PCR reakcióhoz az - és HMG-2

domén specifikus, diagnosztikai indítószekvenciákat használtuk. A 4. ábrán látható, hogy az -

domén specifikus indítószekvenciákkal egy ~150 bp nagyságú fragmentumot, a HMG-2 domén

specifikus indítószekvenciákkal pedig, egy ~200 bp nagyságú fragmentumot kaptunk. A MAT

4.1.3. Az aszexuálisnak tartott Fusarium fajok MAT génjei átíródnak

1.    2.   3.   4.    5.    6.   7.    8.   9.  10.  11.  12. 13.
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gének tehát átíródnak ezekben az aszexuálisnak vélt fajokban is. A genomi DNS-r l

felsokszorozott fragmentum mérete és a cDNS-r l felsokszorozott fragmentum mérete közötti

különbség megfelel a genomi szekvenciában található intron méretének. Az RT-PCR

eredményeket Northern hibridizálással is alátámasztottuk, radioaktív próbaként a megfelel

MAT1-1 vagy MAT1-2 géneket használtuk.

4. ábra MAT gének átíródásának bizonyítása az aszexuálisnak tartott Fusarium fajokban

1. és 10. oszlop: 100 bázispáros molekulatömeg marker; 2-9. oszlop: MAT1-1-1 specifikus -domének

felszaporítása F. avenaceum ITEM 859 (2. és 3. oszlop); F. culmorum PRI 19A1 (4. és 5. oszlop); F.

poae TAPO21 (6. és 7. oszlop) és F. semitectum ITEM 3192 (8. és 9. oszlop) cDNS (páros számok) és

genomi DNS (páratlan számok) templátokról. 11-18 oszlop: MAT1-2-1 specifikus HMG-2 domének

felszaporítása F. avenaceum ITEM 858 (11. és 12. oszlop); F. culmorum PRI 11F1 (13. és 14. oszlop); F.

poae TAPO34 (15. és 16. oszlop) és F. semitectum 3390 (17. és 18. oszlop) cDNS (páratlan számok) és

genomi DNS (páros számok) templátokról.

Korábbi adatok arra utaltak, hogy az aszexuálisnak ismert gombákban is vannak ép, s t

m köd képes párosodási típus gének. Els ként B. sacchariban (Sharon et al., 1996), majd C.

albicansban (Hull és Johnson, 1999) és A. alternataban (Arie et al., 2000) is megtalálták ezeket a 

géneket. A Fusarium nemzetségen belül Yun és munkatársai (2000) az aszexuálisnak ismert F.

oxysporumban írták le e gének jelenlétét. Munkánk egyik célkit zése az volt, hogy egy teljes

gombanemzetségben (amely nem monofiletikus) megvizsgáljuk, hogy általános jelenségr l van-

e szó.

Az általunk kiválasztott négy, aszexuálisnak ismert Fusarium faj genomjából sikerült

felszaporítanunk a MAT gének konzervatív régióit ( -domén és HMG-2 domén). Az így

4.1.4. Párosodási típus génekkel kapcsolatos eredmények megvitatása
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felszaporított konzervatív régiók és a már korábban is felhasznált F. oxysporum, G. fujikuroi és

G. zeae MAT szekvenciák alapján új degenerált oligonukleotid indítószekvenciákat terveztünk

egy olyan PCR-alapú diagnosztikai módszer kifejlesztéséhez, amely alkalmas egy teljes (és

heterogén) gombanemzetség bármely tagja párosodási típusának megállapítására. E módszer

segítségével egyszer en azonosítható az adott törzs párosodási típusa és így könnyen

kiválaszthatóak a potenciális keresztezési partnerek. A korábban kifejlesztett MAT-specifikus

indítószekvenciák (Arie et al., 1997; Steenkamp et al., 2000) erre nem voltak alkalmasak.

Egyértelm en kimutattuk, hogy az ismeretlen ivaros ciklusú Fusarium fajokban is

megtalálhatóak a konzervatív MAT gének és RT-PCR-rel azt is igazoltuk, hogy ezek szabályosan 

átíródnak. Felmerül a kérdés, hogy miért vannak m köd képes MAT gének olyan gombákban,

amelyeknek az ivaros formáját eddig még nem azonosították. Egyesek úgy vélik, hogy az

aszexuálisnak ismert fajok az ivaros szaporodási ciklussal rendelkez fajokból alakultak ki és a

bennük meg rz dött MAT gének a korábbi ivaros állapot maradványai. Ha az ivaros

szaporodásra való képesség elvész, feltételezhetjük, hogy a MAT géneknek is változniuk kellett,

mivel az eddig ismert egyetlen funkciójuk a párosodási folyamatban betöltött szerepük. Az

aszexuális fajokban a nem használt MAT génekben bekövetkezett mutációk felhalmozódása

vezethetett oda, hogy ezek a gének elveszítették funkciójukat. Egy másik alternatíva, hogy az

aszexuális fajoknak is van ivaros ciklusuk, és mindössze arról van szó, hogy az ivaros ciklus

nagyon rövid, alig észrevehet , esetleg csak nagyon szokatlan körülmények között indukálódik,

ezért nem sikerült még megfigyelni (Turgeon, 1998). Sharon és munkatársai (1996) B. sacchari

MAT-2 génjével C. heterostrophus MAT null-mutáns törzset transzformáltak, és azt tapasztalták,

hogy a transzformánsok fertilisek voltak a keresztezési kísérletekben. Fordított esetben azonban

ez nem m ködött, tehát a B. sacchariban a MAT géneken kívül más tulajdonság(ok) is

hiányoznak, amelyek szükségesek az ivaros szaporodáshoz. Érdekes lenne kipróbálni, hogy az

aszexuális Fusarium fajok MAT génjei hogyan m ködnének MAT null-mutáns törzsekben és azt

is, hogy ivaros szaporodási ciklussal rendelkez Fusarium fajok MAT génjei képesek lennének-e

helyreállítani az ivaros ciklust ezekben a fajokban.

A kórokozó gombák reprodukciós stratégiáinak megértése nagyon fontos, hiszen az ivaros

rekombináció által létrehozott magas fokú genetikai diverzitás biztosítja egy adott populáció

számára a túlélést. Egy sokszín populációban nagyobb valószín séggel találhatók olyan

törzsek, amelyek képesek új, ellenálló növényfajtákat megtámadni vagy gombaöl szerek

jelenlétét tolerálni (Milgroom, 1996). Minél jobban megismerjük ket, annál pontosabban tudjuk

felbecsülni az új kórokozó formák kialakulásának a lehet ségeit, felmérni a mikotoxin

termelésben bekövetkezett változásokat, és annál hatékonyabban tudunk védekezni is ellenük.
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Napjainkig számos gombából klónozták már az adenilát-cikláz gént. Ezen ismert szekvenciák

alapján Binz és munkatársai (1998) a katalitikus domén régióra terveztek olyan degenerált

oligonukleotid indítószekvenciákat, amelyekkel számos gombafajból (Agaricus bisporus, C.

albicans, Ophiostoma novo-ulmi, Sclerotinia sclerotiorum, Armillaria bulbosa) sikerült

felszaporítaniuk egy ~390 bp hosszúságú DNS szakaszt. 

5. ábra Degenerált oligonukleotid indítószekvenciák tervezése adenilát-cikláz katalitikus domén 

szekvenciák alapján

Az ábrán az A. bisporus (AF055295), C. albicans (AF055294) és O. novo-ulmi (AF055293) adenilát-

cikláz gének katalitikus doménjeinek összehasonlítása látható. A fekete háttérrel kiemelt bázisok a

szekvenciák közötti eltéréseket mutatják. A nyilak az általunk tervezett degenerált indítószekvenciákat

jelölik: ACkat_for és ACkat_rev.

4.2. Az fpac1 (adenilát-cikláz) gén izolálása és jellemzése

4.2.1 Az fpac1 gén izolálása
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C G G C A C C T A T G A G A T C A G C A A T C A A A A T T C A T A A T A C A A T A A T G C G47 C. albicans
C T G C A G C C A T G C G C T C T G C C A T T A A G C T G C A C A A T G A G C T G A T G C G47 O. novo-ulmi

G A G A C G A T T G A G G G A G T G T G G T G G G T A C G A A T T C A A A A C A G A A G G A90 A. bisporus
T C G A C A A T T G C G A A T T A C T G G T G G A T A T G A A G T G A A G A C T G A A G G T93 C. albicans
C C G A C A G C T T C G C A T C A T T G G C G G T T T C G A A G T C A A G A C G G A A G G T93 O. novo-ulmi

G A C G C T T T T T T G T G C A G T T T T C C G A C T A T C A T G G C T G C T G T G T G G T136 A. bisporus
G A T G C G T T C A T G G T T G C C T T C C C T T C G C C A A C C G C G G C T T T G T T G T139 C. albicans
G A C G C G T T C A T G G T C T C G T T C C C A A C G G C C A C T T C G G C C C T A C T G T139 O. novo-ulmi

T C T G T C T T T C G G T G C A G A A T C - A A T T G T T G C A G G A G A A C T G G C C A A182 A. bisporus
G G T G T T T C C A A G T G C A A C A A A - A C T T G G T G A C T G C A G A C T G G C C A T185 C. albicans
G G G C T C T C A C C G T T C A G C T C T C A C T T C T T G A A - G C A G A C T G G C C A G185 O. novo-ulmi

A G G A G A T C T T A G A A T G C G A G G A T G G G A A G G T T A T C G T G G A T T C G G A227 A. bisporus
C A G A A A T A C T T G A A A C T G A T C A G T G T T G T G T A G T A T C G G A T T C A G A230 C. albicans
C C G A G A T G C T C A A C T C G G T C T C G T G T C A G C C T A T T T A C G A T G G C G A230 O. novo-ulmi

G G G G A A T G T G C T T T G G A A A G G T A T C T C G G T C A G G A T G G G T A T C C A T273 A. bisporus
A A A C A A T A C C A T T T T C A G G G G G T T G T C G G T T C G T A T G G G T A T A C A T276 C. albicans
C A A C A A T T T G A T C T T C C G C G G T C T G T C G G T G C G C A T G G G T A T C C A T276 O. novo-ulmi

A G T G G G A C G C C G G T G T G T T T G C A G G A T C C T G T G A C A C A T A G G A T G G319 A. bisporus
T G G G G T T C T C C T G T A T G T G A A C C A G A T G T T A T A A C T G G C A G A A T G G322 C. albicans
T G G G G C G A A C C C C T G T G C G A G C C T G A T C C G A T T A C G C G C C G C A T G G322 O. novo-ulmi

A C T A C C A C G G C C C C G T A G T G365 A. bisporus
A T T A T C A C G G C C C C A T T G T G368 C. albicans
A C T A C C A C G G C C C A A T T G T G368 O. novo-ulmi
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Génbankokban elhelyezett katalitikus domén szekvenciák segítségével megpróbáltunk a

fent leírtnál kevésbé degenerált oligonukleotid indítószekvenciákat tervezni. Az 5. ábrán látható

az A. bisporus (AF055295), a C. albicans (AF055294) és az O. novo-ulmi (AF055293) adenilát-

cikláz gének katalitikus doménjeinek az összehasonlítása. Az ábrán fekete nyilak jelölik az

indítószekvenciákat (ACkat_for és ACkat_rev). Ezen indítószekvenciák segítségével sikerült

felszaporítani a F. proliferatum ITEM 2287 (teleomorf: G. intermedia) törzsb l egy 200 bp

nagyságú fragmentumot (Gfac4/1), amely a M. grisea, P. anserina, O. novo-ulmi és a N. crassa

adenilát-cikláz génjével 75, 74, 71 illetve 70%-os homológiát mutatott. Ezt a PCR fragmentumot 

használva radioaktív próbaként Southern hibridizációt hajtottunk végre, hogy megtudjuk hány

kópiában fordul el az adenilát-cikláz gén a F. proliferatum ITEM 2287 genomjában. A genomi

DNS-t EcoRI, HindIII, KpnI és SalI restrikciós endonukleázokkal emésztettük. Ezek az enzimek

nem vágnak bele a próbaként használt DNS fragmentumba, így a radioaktív próba mind a négy

esetben csak egyetlen sávhoz hibridizált, ami azt jelenti, hogy F. proliferatumban az adenilát-

cikláz gén egy kópiában fordul el . A hibridizáció eredménye az 6. ábrán látható.

6. ábra F. proliferatum adenilát-cikláz génjének kópiaszám meghatározása Southern 

hibridizációval.

F. proliferatum ITEM 2287 genomi DNS-t emésztettünk EcoRI (2. oszlop), HindIII (3. oszlop), KpnI (4.

oszlop) és SalI (5. oszlop) restrikciós endonukleázokkal, agaróz gélen elválasztottuk a fragmentumokat,

Hybond N+ membránra blottoltuk és degenerált oligonukleotid indítószekvenciákkal felszaporított,

radioaktívan jelölt DNS fragmentumot (Gfac4/1) hibridizáltattunk hozzá.

     1.     2.      3.     4.    5.
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A teljes hosszúságú fpac1 gént F. proliferatum ITEM 2287 törzsb l készített genomi

génkönyvtárból próbáltuk meg klónozni, plakk hibridizációs módszerrel. Radioaktív próbaként a

már korábban leírt PCR fragmentumot (Gfac4/1) használtuk. A hibridizálás eredményeként

kapott els dleges fágokat addig tisztítottuk, amíg egy plakkban már csak egyféle fág klónjait

találtuk meg. Ezután a 3A1 és a 3B2 jel fággal dolgoztunk tovább. Mindkét fágból DNS-t

izoláltunk, és Southern hibridizálás segítségével megállapítottuk, hogy az adenilát-cikláz

homológ szakasz a fág DNS-ek egy kb. 8500 bp hosszúságú XbaI fragmentumán található.

Ezeket a fragmentumokat pBluescript KS vektorba klónoztuk, és szekvenálással elkezdtük

meghatározni a nukleotidsorrendjüket. Mivel a két fragmentum szekvenciája azonos volt, így a

továbbiakban csak a 3A1 jel vel dolgoztunk tovább. A 8500 bp nagyságú fragmentumból egy

4246 bp hosszúságú szakaszt szekvenáltunk meg, ugyanis a kapott szekvencia sorrend csak

eddig mutatott homológiát más gombák adenilát-ciklázával. Ez a szakasz tartalmazta a gén 3

végét a feltételezett katalitikus doménnel együtt.

A gén 5 végét el ször szintén a génkönyvtárból próbáltuk meg izolálni. Ehhez a már

meglév adenilát-cikláz szekvenciánk 5 végére terveztünk indítószekvenciákat és a plakk

hibridizációhoz azt a radioaktívan jelölt PCR fragmentumot használtuk, amelyet ezekkel az

indítószekvenciákkal szaporítottunk fel a F. proliferatum ITEM 2287 genomjából. Sajnos

minden esetben csak olyan fágot találtunk, amely a már ismert szekvenciájú fragmentumot

tartalmazta. Valószín leg a genom reprezentáltsága nem volt megfelel a génkönyvtárban.

Ezért az 5 vég izolálásához más módszert kellett keresnünk. Az inverz PCR technika

bizonyult megfelel nek. A kapott PCR fragmentumot (~8200 bp) pGEM-T Easy plazmid

vektorba ligáltuk és elkezdtük a szekvencia meghatározást a 3 vég fel l az 5 vég felé haladva.

Kb. 4300 bp-ig jutottunk el, a további nuleotid sorrend már nem mutatott homológiát más

gombák adenilát-ciklázával.

Összesen tehát egy 8585 bp hosszúságú fragmentumot kaptunk, amelynek ismerjük a

nukleotidsorrendjét. A Softberry nev internetes honlapon (www.softberry.com) található

FGENESH program segítségével megállapítottuk, hogy ezen az ismert szekvenciájú részen

megtalálható a teljes hosszúságú fpac1 gén, amely a transzkripció iniciációs helyét l a

poliadenlációs szignálig ~ 5850 bp hosszúságú (génbanki szám: DQ067619). A gén 5 db exont

tartalmaz, amelyek 2814, 237, 1404, 273 és 246 bp hosszúságúak (7. ábra), a kódolt fehérje

pedig 1658 aminosavból áll. Az fpac1 91 %-ban megegyezik a G. zeae egyik hipotetikus

fehérjéjével és 77 %-ban a Metarhizium anisopliae var. anisopliae, 61 %-ban a Colletotrichum

4.2.2. Az fpac1 szekvencia elemzése
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lagenarium, 59 %-ban a M. grisea, 53 %-ban pedig a N. crassa adenilát-ciklázával mutat

azonosságot.

7. ábra Az fpac1 gén felépítése az FGENESH program szerint

TSS: a transzkripció iniciációs helye; CDS: kódoló régiók; PolA: poliadenilációs szignál

A fehérje szerkezetét az EMBL adatbázisban található BLAST program segítségével

határoztuk meg (Conserved Domain Search). Az FPAC1 fehérje tartalmazza az adenilát-

ciklázokra jellemz konzervatív doméneket (8. ábra). A Ras GTP-köt domén (RA) 295-355

aminosavig, a leucinban gazdag, ismétl d szekvenciákat tartalmazó domén (LRR_RI) 443-622

aminosavig terjed rész. Az LRR-ek általában 20-29 aminosavból álló ismétl d szekvencia

motívumok, az FPAC1 11 ilyen teljes, ismétl d szekvenciát tartalmaz. Megtaláljuk a protein-

foszfatáz katalitikus domént is (PP2Cc, 1035-1210 as), amely a szerin/treonin foszfatázok 2C

családjához hasonlít leginkább. Ezen foszfatázok m ködéséhez Mn2+ vagy Mg2+ ionokra van

szükség. Az adenilát-cikláz katalitikus domén (CYCc) pedig az 1255-1439 aminosav régióban

található.

8. ábra Az FPAC1 fehérje szerkezete az EMBL adatbázis BLAST programja szerint

RA: Ras GTP-köt domén; LRR_RI: leucinban gazdag, ismétl d szekvenciákat tartalmazó domén;

PP2Cc: protein-foszfatáz katalitikus domén; CYCc: katalitikus domén.

Szintén az EMBL adatbázisban kerestünk hasonló doménszerkezettel rendelkez adenilát-

ciklázokat. Gombák körében számos hasonló felépítés szerkezetet találtunk. Néhány példát a 9.

ábrán tüntettünk fel.
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G. zeae

A. nidulans

M. grisea

N. crasssa

C. albicans

U. maydis

F. proliferatum

9. ábra FPAC1-hez hasonló doménszerkezet adenilát-ciklázok

RA: Ras GTP-köt domén; PP2Cc: protein-foszfatáz katalitikus domén; CYCc: katalitikus domén

4.2.3.1. Fusarium proliferatum ITEM 2287 transzformálása

Az fpac1 gén funkciójának megállapításához a gén katalitikus doménjét higromicin

foszfotranszferáz génnel helyettesítettük. Azt tapasztaltuk, hogy a hph kazetta 3 -5 irányban

épült be a pAChph plazmidba. Ebb l a plazmidból kivágtuk a kiüt konstrukciót és F.

proliferatum protoplasztokat transzformáltunk vele. A higromicin rezisztens transzformánsok 4-

5 nap után jelentek meg. Ekkor átoltottuk ket 200 g/ml higromicin B-t tartalmazó LCM agarra. 

Összesen 53 db transzformánst kaptunk.

4.2.3.2. Kett s homológ rekombináció keresése

Többszöri átoltás után elkezdtük vizsgálni, hogy melyek azok a transzformánsok, amelyekben

kett s homológ rekombináció történt. A nagy mintaszám miatt el ször PCR-rel próbáltuk

kisz rni, hogy melyek lehetnek ezek. Indítószekvenciákat terveztünk arra a régióra, amelyet a

hph kazettával helyettesítettünk és azokat a transzformánsokat vizsgáltuk a továbbiakban,

4.2.3. Az fpac1 gén funkciójának vizsgálata
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amelyekben nem kaptunk terméket a PCR reakció után. Négy ilyen transzformánst találtunk

( fpac1/8, 21, 27, 34). Ezekkel Southern hibridizálást végeztünk, radioaktív próbaként az fpac1

génnek az ACszek1/2_for és ACkiüt _rev indítószekvenciákkal felszaporított részét (AC próba),

valamint a teljes hosszúságú hph gént (hph próba) használtuk (11. ábra). A kiüt konstrukció

környezetének ismeretében néhány esetben el re meg tudtuk mondani, hogy az egyes restrikciós

endonukleázokkal emésztve a genomi DNS-t, milyen fragmentumokat várunk a hibridizálás után

(10. ábra). Mindkét próbával történ hibridizálás esetén PstI, illetve KpnI és SspI enzimmel

emésztettük a genomi DNS-t. Az AC próbával és PstI enzimmel a vad típusú törzsnek egy

ismeretlen hosszúságú és egy 1338 bp nagyságú fragmentumot kellett adnia, míg a

transzformánsoknak egy ismeretlen hosszúságú és egy 3398 bp nagyságú fragmentumot. Szintén

AC próbával, de KpnI és SspI enzimmel emésztve a genomi DNS-t a vad típusú törzs esetén egy

ismeretlen hosszúságú és egy 2571 bp hosszúságú fragmentumot vártunk, míg a transzformánsok 

esetén egy ismeretlen hosszúságú, egy 3995 bp és egy 1009 bp hosszúságú fragmentumot. A hph 

próbával végrehajtva a hibridizálást a vad típusú törzs esetén egyik esetben sem vártunk pozitív

eredményt, mivel ez természetesen nem tartalmazza a hph gént. A transzformáns DNS-eket PstI

enzimmel emésztve egy ismeretlen hosszúságú és egy 3398 bp hosszúságú, míg KpnI és SspI

enzimmel emésztve a DNS-t egy 4000 bp és egy 1000 bp hosszúságú fragmentumot vártunk. A

11. ábrán látható, hogy a kapott eredmények pontosan egyeznek a várttal.

10. ábra Az fpac1 gén katalitikus doménjének inaktiválása

Kett s homológ rekombinációval az fpac1 gén katalitikus doménjét a hph kazettára cseréltük. Az ábrán a

nyomtatott nagy bet k a restrikciós enzimek hasítóhelyeit jelölik. B: BglII, K: KpnI, P: PstI, S: SspI, E/B: 

elrontott EcoRV és BglII hasítóhely. A számozott nyilak az indítószekvenciákat jelölik. 1:

ACszek1/2_for, 2: ACkiüt _rev, 3: ACszek3_for, 4: ACcheck_rev, 5: hph_check1, 6: hph_check2.
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B B
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11. ábra Southern hibridizálás a fpac allél kett s homológ rekombinációval történt

beépülésének igazolására

Az 1-4. és 7-10. oszlopokban a transzformánsokból ( fpac1/8, 21, 27, 34), az 5. és 11. oszlopokban a vad 

típusú törzsb l (ITEM 2287) izolált genomi DNS-eket emésztettük PstI (1-5. oszlop) és KpnI+SspI (7-11.

oszlop) restrikciós endonukleázokkal. A fragmentumokat agaróz gélen elválasztottuk, Hybond N+

membránra blottoltuk és az AC (A), illetve a hph (B) próbát hibridizáltattunk hozzá. A 6. oszlopban

molekulatömeg marker látható.

4.2.3.3. A fpac1 transzformánsok jellemzése

A transzformánsok tulajdonságainak vizsgálatánál figyelembe vettük, hogy más gombák esetén

milyen tulajdonságok változtak meg az adenilát-cikláz gén inaktiválásával. A leggyakrabban

észlelt változások a növekedésben, az ivaros szaporodásban és a patogenitás csökkenésében

figyelhet k meg (Choi és Dean, 1997; Flawia et al., 1976; Ivey et al., 2002; Matsumoto et al.,

1982; Rocha et al., 2001). Az adenilát-cikláz szerepet játszik a vegetatív inkompatibilitásban is

(Loubradou et al., 1996). A 2.2.3. fejezetben részletesen is olvashatunk err l.

Az fpac1 gén inaktiválásával jelent sen lecsökkent a transzformánsok növekedése. A 12.

ábrán tüntettük fel, hogy a telepátmér hogyan változott az id függvényében. Látható, hogy

komplett táptalajon (LCM) a vad típusú törzs növekedése sokkal gyorsabb, ~ 8 nap alatt teljesen

ben tte a Petri csészében található táptalaj felületét, míg a transzformánsoknak ehhez ~ 11-13

napra volt szükségük.

Ez a késlekedés nemcsak a növekedésben figyelhet meg, a konídiumok csírázásában is

jelentkezett. Mind komplett (LCM), mind minimál (MM) tápoldatban kés bb indult meg a

konídiumok csírázása (13. és 14. ábra). LCM tápoldatban ez a késés ~ 1-1,5 h, míg MM

tápoldatban ~ 3-5 h volt. Nagyon érdekes volt a csírázás vizsgálatakor, hogy az egyik

transzformáns (Fpac1_34) esetében sokkal hamarabb megindult a csírázás, mint a vad típusú

3398 bp 

1338 bp 

3995 bp
2571 bp

1009 bp

1.  2.  3.  4. 5. 6.  7.  8. 9. 10. 11.

3398 bp 4000 bp

1000 bp

1. 2. 3.  4.  5.  6.  7.  8. 9. 10.11.A B
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törzs esetében. Mindkét ábrán jól látható, hogy ehhez a törzshöz képest a vad típus 2-3,5 órás

késésben volt a csírázás tekintetében. 
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12. ábra Az fpac1 mutáns törzsek ( fpac1/8, 21, 27, 34) és a vad típusú törzs (F.p. ITEM 2287) 

telepátmér jének id beli változása komplett (LCM) táptalajon

Petri csészében lév LCM táptalaj felületére azonos nagyságú (d = 9 mm), kör alakú, micéliummal átsz tt

agardarabokat helyeztünk és naponta mértük a telepátmér t.
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13. ábra Az fpac1 mutáns törzsek ( fpac1/8, 21, 27, 34) és a vad típusú törzs (F.p. ITEM 2287) 

konídiális csírázásának összehasonlítása komplett (LCM) tápoldatban

A konídiumot 106 db/ml végkoncentrációban inokuláltuk 50 ml komplett tápoldatba, és 13 órán át

rázattuk (180 rpm) 26 C-on. Óránként mintát véve a tenyészetb l, fénymikroszkóp alatt, Bürker-

kamrában számoltuk a csírázó sejtek arányát a még nem csírázókhoz képest. 
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14. ábra Az fpac1 mutáns törzsek ( fpac1/8, 21, 27, 34) és a vad típusú törzs (F.p. ITEM 2287) 

konídiális csírázásának összehasonlítása minimál (MM) tápoldatban

A konídiumot 106 db/ml végkoncentrációban inokuláltuk 50 ml minimál tápoldatba, és 14 órán át rázattuk 

(180 rpm) 26 C-on. Óránként mintát véve a tenyészetb l, fénymikroszkóp alatt, Bürker-kamrában

számoltuk a csírázó sejtek arányát a még nem csírázókhoz képest. 

Ennek a transzformánsnak egyébként minden más tulajdonsága megegyezett a másik

három transzformánséval. Egyel re nem találtunk magyarázatot arra, hogy a csírázásban miért

mutatkozott ilyen jelent s különbség. Azt feltételezzük, hogy az adenilát-cikláz hiányában egy

másik jelátviteli útvonal kapcsolódik be, amely ebben a törzsben különösen aktív. A konídiumok 

csírázásában nemcsak id beli eltérést figyelhetünk meg, hanem morfológiai elváltozásokat is,

mind a négy transzformáns esetében (15. ábra). 

15. ábra A fpac1 transzformáns (A) és a vad típusú F.proliferatum (B) törzsek 

csíratöml jének alakja

A B
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A fotókon (15. ábra) látható, hogy csírázáskor a mutánsok csíratöml je elágazó, míg a vad

típusú törzsé inkább egyenes. Ezen kívül, a fpac1 törzsek csíratöml jének a fala is

megvastagodott.

Mivel a Fusarium nemzetség tagjai számos toxint termelnek, megvizsgáltuk, van-e

számottev különbség a vad típusú törzs és a transzformánsok fumonizin B1 termelésében. A

mérés ELISA technikával történt. A kapott eredmények nagyon hasonlóak voltak, minden törzs

jelent s mennyiségben (2000 ng/g feletti koncentrációban) termelt a fumonizin B1-et. Az

adenilát-cikláz tehát feltehet en nem befolyásolja a fumonizin B1 termelést ebben a gombában.

Vizsgáltuk, hogy az fpac1 gén inaktiválása milyen változásokat okoz a gomba ivaros

szaporodásában. Azt tapasztaltuk, hogy a transzformánsok részlegesen n sterillé váltak. A

pozitív kontrollként használt teszter törzsek és a vad típusú törzs esetében már a 8. napon

megjelentek az els peritéciumok, míg a transzformánsok esetében csak a 23-26. napon. A

peritéciumok számában jelent s eltérés volt, míg a kontroll csészéken több mint 1000

peritéciumot számoltunk meg, addig a mutánsok esetében a 100 darabot sem érte el ez a szám. A 

peritéciumok éréséhez is több id re volt szükségük a transzformánsoknak. A kontrollok esetén a

megjelenést l számított 15. napon már voltak érett peritéciumok, a transzformánsok esetén

azonban legalább 24 nap kellett ahhoz, hogy elkezd djön a peritéciumok érése. Az érett

peritéciumokban minden esetben megtaláltuk az aszkuszokat és az aszkospórákat (16. ábra). 

16. ábra Érett peritéciumok (bal oldali fotó), és aszkuszok és aszkospórák (jobb oldali fotó)

Peritécium termelését indukáló sárgarépás táptalajon kereszteztük a MAT-2 párosodási típusú F.

proliferatum ITEM 2287 törzset az FGSC 7615 (MAT-1) törzzsel.
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Amikor a párosítási kísérletben a fpac1 törzsek hím partnerként vettek részt, akkor nem

tapasztaltunk ekkora eltérést a vad típusú és a teszter törzsekt l. A peritéciumok megjelenésében

volt néhány napos késés (5-7 nap) ugyan, az érésükhöz szükséges id azonban ugyanannyi volt,

mint a kontroll törzsek esetében és a számuk sem csökkent.

Az ivaros szaporodás mellett megvizsgáltuk azt is, hogy vegetatív kompatibilitási

kísérletekben hogyan viselkednek ezek a transzformánsok. Ehhez mind a vad típusú F.

proliferatum ITEM 2287 törzsb l, mind a transzformánsokból ( fpac1/8, 21, 27, 34)

klorátrezisztens (nit1, nit3, nitM) mutánsokat szelektáltunk. Ezek a klorátrezisztens mutánsok

nitrogénforrásként csak nitrátot tartalmazó táptalajon nagyon gyengén n nek. Képesek azonban

arra, hogy komplementálják egymás mutációit, ekkor tudják hasznosítani a nitrátot is

nitrogénforrásként, ezt a határfelületen látható bolyhos micélium sáv jelzi. A vad típusú törzsr l

kiderült, hogy egy ön-inkompatíbilis törzs. Ez meglehet sen ritka jelenség a gombák körében,

elég keveset tudunk arról, hogy mi válthatja ki. Szintén nagyon érdekes, hogy a fpac1

transzformánsok képesek feloldani az ön-inkompatibilitást. Azaz a transzformánsokból el állított

nit mutánsok képesek voltak arra, hogy komplementálják egymást nitrogénforrásként csak

nitrátot tartalmazó táptalajon. S t, a transzformásokból el állított nit mutánsok és a vad típusú

törzsb l el állított nit mutánsok is képesek voltak erre (17. ábra).

17. ábra Komplementációs teszt a fpac1 transzformáns és a vad típusú F.proliferatum ITEM 

2287 törzsek nit mutánsai között nitrát tartalmú alaptáptalajon

A vad típusú és a transzformáns törzsek komplementálható mutációkat hordozó nit mutánsait

nitrogénforrásként csak nitrátot tartalmazó táptalaj felületére oltottuk. Az ITEM 2287 törzs nit mutánsai

között, a hifák érintkezési zónájában nem képz dött pelyhes légmicélium. Ezt a vegetatív ön-

inkompatibilitást, az fpac1 gén inaktiválása megszünteti.

fpac1/21 nit1

ITEM2287 nit1

ITEM2287 nitM

ITEM2287 nit3

fpac1/8 nit3
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A 2.2.3. fejezetben olvashatunk arról is, hogy több gombának megváltozott a

fert z képessége az adenilát-cikláz gén inaktiválásával. A F. poliferatum nem tipikus

növénykórokozó gomba, inkább endofitonként és gyengültségi patogénként viselkedik, ezért itt

nem is beszélhetünk a fert z képesség változásáról, inkább a gomba kolonizálási képességének

megváltozásáról. Kukorica növényeket fert ztünk a vad típusú és a transzformáns törzsekkel,

DNS-t izoláltunk bel lük és F. proliferatum specifikus indítószekvenciákat használva (Waalwijk

et al., 2003) PCR-rel vizsgáltuk, hogy a növények mely részeib l mutatható ki a gomba. Az els

hét után a vad típusú törzs a növény egészében kimutatható volt, míg a transzformánsok csak a

növény alsó és középs harmadában, a csúcsi részben nem. A második hét után a vad típusú

törzset és a mutánsokat is már csak a növény középs harmadából sikerült kimutatnunk. A

harmadik hét elteltével pedig, már egyik sem volt kimutatható a növényekb l. A kukorica

növényeken semmilyen küls elváltozást nem észleltünk a kontroll növényekhez képest.

Az adenilát-cikláz fontos jelátviteli útvonalak közrem köd je a sejtekben, a plazmamembrán

bels felületén az ATP cAMP átalakulást katalizálja. A cAMP másodlagos hírviv ként

funkcionál, a G-fehérjékt l kapott jelet továbbítja a megfelel cAMP-függ protein kinázok

aktiválásával. Ezek a kinázok pedig képesek arra, hogy a megfelel transzkripciós faktorokat

foszforilálják. Az adenilát-cikláz jelátviteli útvonalnak szerepe van többek között a gombák

vegetatív növekedésében, az ivaros szaporodásban és befolyásolja a kórokozó képességet is

(Choi és Dean, 1997; Flawia et al., 1976; Ivey et al., 2002; Loubradou et al., 1996; Matsumoto et 

al., 1982; Rocha et al., 2001).

Más fonalas gombák konzervatív katalitikus domén régiójára tervezett degenerált

indítószekvenciákkal sikerült felszaporítanunk a F. proliferatum adenilát-cikláz génjének egy

rövid szakaszát. A teljes hosszúságú adenilát-cikláz gént genomi génkönyvtárból, illetve inverz

PCR-rel izoláltuk. Az általunk izolált fpac1 gén szekvenciája jó egyezést mutat más gombák

adenilát-ciklázával, megtaláltuk az adenilát-ciklázokra jellemz négy f konzervatív domént is.

Az eredmények alapján elmondható, hogy tipikus gomba adenilát-ciklázról van szó. Továbbá, az

FPAC1 is a perifériális membránfehérjék csoportjába sorolható, mivel hiányoznak a

transzmembrán domének (Tang és Gilman, 1992).

Az fpac1 gén inaktiválásával a fenotípusban bekövetkezett változások megfeleltek a

várakozásoknak. A gomba növekedése lelassult és kés bb indult meg a mutáns törzsek

konídiumainak csírázása. A N. crassa adenilát-cikláz defektes mutánsai szintén csökkent

növekedést mutatnak, kis kompakt telepeket képeznek és nem növesztenek légmicéliumot

4.2.4. Az fpac1 génnel kapcsolatos eredmények megvitatása
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(Flawia et al., 1976). A M. grisea MAC1 génjének inaktiválásával keletkez mutánsok is hasonló

tulajdonságokkal rendelkeznek, lényegesen csökkent a vegetatív növekedés és kés bb indult meg

a konídiumok csírázása (Choi és Dean, 1997).

Az adenilát-cikláznak az ivaros szaporodásban betöltött szerepér l is voltak korábbi

adatok. M. griseaban például teljes sterilitást okoz a gén elvesztése (Choi és Dean, 1997). A N.

crassa cr1 mutánsai n i és hím partnerként egyaránt m köd képesek, azonban a vad típushoz

képest késett a peritéciumok és az aszkospórák kifejl dése (Ivey et al., 2002). F. proliferatumban

(G. intermedia) az adenilát-cikláz gén inaktiválása részleges n i sterilitást okoz. Amikor a

mutánsokat n i partnerként használtuk a párosítási kísérletekben, akkor kés bb jelentek meg a

peritéciumok, és jelent s csökkenést figyeltünk meg a mennyiségükben is. Ez arra utal, hogy a

párosodás során az adenilát-cikláz jelátviteli útvonal részlegesen pótolható egy másik útvonallal,

amely kevésbé hatékony, mint az eredeti.

Az adenilát-cikláznak a vegetatív inkompatibilitásban betöltött szerepér l eddig nagyon

keveset tudunk, de vannak olyan adatok, amelyek arra utalnak, hogy szerepet játszhat a saját-

idegen felismerésben is. Loubradou és munkatársai (1996) olyan P. anserina mutánsokat

vizsgáltak, amelyekben a vegetatív inkompatibilitás szabályozásában résztvev gének egyike

(mod-D1 gén) sérült volt. Azt tapasztalták, hogy az adenilát-cikláz gén képes volt a fenotípus

részleges visszaállítására, tehát a mod-D1 az adenilát-cikláz aktivátora lehet. Az fpac1

mutánsokból és a vad típusú törzsb l nit mutánsokat állítottunk el , hogy megvizsgáljuk az

fpac1-nek van-e szerepe a vegetatív inkompatibilitásban (Correll et al., 1987). Az általunk

kiválasztott F. proliferatum ITEM 2287 törzsr l kiderült, hogy ön-inkompatíbilis, de ez az ön-

inkompatibilitás az fpac1 gén inaktiválásával megsz nt. Nem csak az fpac1 mutánsok között,

hanem a mutánsok és a vad típusú törzs között is megfigyelhet , hogy nit mutánsaik képesek

komplementálni egymást a nitrogénforrásként csak nitrátot tartalmazó táptalajon. Ezek az adatok

egyértelm bizonyítékkal szolgálnak arra, hogy e fontos saját-idegen felismer rendszerben az

adenilát-cikláz jelátviteli út m ködik.

Az adenilát-cikláz a gombák kórokozó képességét is befolyásolja. A növénykórokozó M.

grisea MAC1- mutánsai nem képesek appresszóriumot növeszteni, aminek következtében a

patogenitásuk is csökkent, mivel appresszórium hiányában nem képesek behatolni a

gazdanövénybe (Choi és Dean, 1997). A humánpatogén C. albicans adenilát-cikláz defektes

mutánsai is csökkent virulenciát mutatnak. Ez esetben az ok az lehet, hogy a mutánsok nem

képesek átkapcsolni az éleszt szer növekedési formából a fonalas növekedési formába (Rocha

et al., 2001). A F. proliferatum a kukorica cs rothadás egyik okozója a F. verticillioidesszel

(syn. F. moniliforme) és a F. subglutinansszal együtt (Miller, 1994). A F. vertocillioidest

tünetmentes magvakból is kimutatták már, képes kolonizálni a növényt anélkül, hogy ennek
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lennének küls tünetei (Foley, 1962). Mivel a F. proliferatum leggyakrabban a F.

verticillioidesszel együtt fordul el , feltételeztük, hogy ez a faj is képes kolonizálni a kukoricát.

A Fusarium fajok a kedvez tlen id szakok átvészeléséhez gyakran a termények, vagy

gyomnövények talajban található, elöreged szöveteit kolonizálják (Munkvold, 2003). Ezért a

kolonizálási vizsgálatokhoz a vad típusú és az fpac1 mutáns törzsekkel ben tt szalmával

fert zött talajba ültettük a kukoricamagvakat. A vad típusú törzset az els hét után a növény

minden részéb l sikerült kimutatnunk, az fpac1 mutánsokat viszont a csúcsi részben nem találtuk 

meg. A második héten már csak a kukorica növények középs harmadában találtuk meg a

gombát (a vad típust és a mutánst is), a harmadik héten pedig egyáltalán nem tudtuk kimutatni.

Küls tüneteket egyik esetben sem észleltünk. Megállapítható tehát, hogy a F. proliferatum is

képes a kukorica növények endofiton kolonizálására. Az fpac1 mutánsok kisebb kolonizálási

képessége valószín leg a gyengébb növekedéssel magyarázható. Ez újabb bizonyítéka annak,

hogy az adenilát-cikláznak fontos szerepe van az új környezeti körülményekhez való

alkalmazkodásban. Az eredményeink azért jelent sek, mert a közvetlen behatolással fert z

növénykórokozó gombákban eddig nem voltak adataink arról, hogy az adenilát-cikláznak van-e

bármilyen szerepe a fert zés kialakításában.

A vegetatív inkompatibilitás mechanizmusa meglehet sen eltér a különböz él lényekben és

sok esetben még ma sem teljesen érthet , hogyan is m ködik. Fonalas gombákban a vegetatív

inkompatibilitást a het (heterokaryon), más néven vic (vegetative incompatibility) lókuszokban

található gének szabályozzák. A szabályozás lehet allélos, vagy nem-allélos rendszer . Allélos

szabályozás esetén, akkor jön létre stabil heterokarion, ha két törzs azonos allélt hordoz a

megfelel het lókuszaiban. Ellenkez esetben nem kompatíbilisek egymással (Glass és Kuldau,

1992). A het lókuszok közül az egyik legalaposabban tanulmányozott a het-c (Saupe és Glass,

1997; Saupe et al., 1994). P. anserinaból izolálták és jellemezték a N. crassa het-c génjének a

homológját is, amely nem játszik szerepet a vegetatív inkompatibilitásban (Saupe et al., 2000).

Célul t ztük ki, hogy F. proliferatumban megvizsgáljuk a N. crassa het-c homológjának

jelenlétét, polimorfizmusát és funkcióját.

Munkánk kezdetekor egyetlen Fusarium faj genomjáról sem volt még elérhet genomi

adatbázis, így céljaink elérése érdekében a F. sporotrichioides EST cDNS szekvenciákat

4.3. A hch (het-c homológ) gén elterjedtsége, egyöntet sége és szerepe Fusarium

proliferatumban

4.3.1. Az fphch gén izolálása
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tartalmazó adatbankban (http://www.genome.ou.edu/fsporo.html) folytattuk le a kereséseket. A

már rendelkezésre álló F. sporotrichioides cDNS-ek között olyan szekvenciát kerestünk, ami

hasonlít a N. crassa het-c génjéhez. Nem kaptunk használható eredményt abban az esetben, ha a

gén nukleotid-sorrendjét hasonlítottuk össze az adatbankban lév szekvenciákkal. Ha azonban a

gén DNS szekvenciájából származtatott HET-C fehérje aminosav-sorrendjét használtuk

kiindulópontként, kaptunk pozitív eredményt. Ebben az esetben a keres program az

adatbankban lév összes cDNS-t lefordítja mind a hat lehetséges leolvasási keretben, és az így

kapott aminosav-sorrendeket hasonlítja össze a betáplált aminosav szekvenciával. A legnagyobb

homológiát (72% azonosság, 84% hasonlóság aminosav szinten) a j2f04fs.f1 jel EST mutatta.

Ezt a cDNS szekvenciát letöltöttük, és összehasonlítottuk a N. crassa het-cOR génjével. A N.

crassa het-cOR génje az 1836-2223 bp-ig terjed szakaszon mutatott homológiát a F.

sporotrichioides EST 2-325 bp szakaszával. A 18. ábrán az aminosavszint összehasonlítás

eredményét láthatjuk.

A j2f04fs.f1 jel cDNS N. crassa het-cOR génjével homológ szakaszának végeire

degenerált oligonukleotid indítószekvenciákat (Fs_hetc_for és Fs_hetc_rev) terveztünk, és

polimeráz láncreakció segítségével felsokszoroztuk a célszekvenciát a F. proliferatum ITEM

2287 (G. intermedia) genomjából. Az indítószekvenciák elhelyezkedését az 18. ábrán nyilakkal

jelöltük.

18. ábra N. crassa het-cOR és F. sporotrichioides EST j2f04fs.f1 aminosavszint

összehasonlításának eredménye tblastX (http://blast.genome.ad.jp) programmal

A fekete háttérrel kiemelt aminosavak a szekvenciák közötti homológiát mutatják. A nyilak az általunk

tervezett degenerált indítószekvenciák helyét jelölik: Fs_hetc_for és Fs_hetc_rev.

A polimeráz láncreakciót mind F. sporotrichioides, mind F. proliferatum genomi DNS-en

elvégeztük. A felsokszorozott DNS szakasz kb. 340 bázispár hosszúságú volt, ami megegyezett

az EST szekvenciája alapján számítottal. Meghatároztuk a szekvenciáját és összehasonlítottuk a

rendelkezésre álló fonalas gomba eredet het-c homológ szekvenciákkal. Azt az eredményt
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kaptuk, hogy az általunk izolált DNS szakasz 85%-ban megegyezik a F. sporotrichioides

j2f04fs.f1 jel cDNS-ének megfelel hosszúságú szekvenciájával, 68,8%-ban azonos a P.

anserina hch gén megfelel fragmentumával, és 63%-ban azonos a N. crassa het-c génjének

megfelel szakaszával. Tehát az általunk klónozott DNS fragmentum nagy valószín séggel a F.

proliferatum het-c homológ génjének egy szakasza.

A F. proliferatum teljes hosszúságú het-c homológ génjét (amelyet kés bb fphch-nak

neveztünk el) az ITEM 2287 törzsb l készített genomi génkönyvtárból azonosítottuk. Radioaktív 

próbaként a már ismertetett 340 bázispár hosszúságú, het-c homológ DNS szakaszt használtuk.

Megállapítottuk, hogy a het-c homológ szakasz a C1 jel fág DNS egy kb. 5000 bp hosszúságú

XbaI fragmentumán található. E fragmentumot pBluescript KS plazmid vektorba klónoztuk, és

meghatároztuk nukleotidsorrendjét. Az fphch gén szekvenciáját elemezve megállapítottuk, hogy

az általunk izolált genomi DNS darabon (~4400 bp) megtalálható a teljes het-c homológ gén

(génbanki szám: DQ067618).

Az izolált F. proliferatum het-c homológ gén 2536 bázispár hosszúságú. Lokalizálni tudtuk a

transzkripció iniciációjának helyét, valamint a poliadenilációs szignált is. A gén öt exonból áll,

amelyek 117, 27, 159, 1251 és 753 bázispár hosszúságúak (19. ábra), a kódolt fehérje pedig 770

aminosav hosszúságú. A F. proliferatum HCH polipeptidje a három különböz N. crassa HET-C

fehérje közül a HET-CGR fehérjéhez hasonlít leginkább, 63%-ban megegyezik és 73%-ban

hasonlít hozzá, míg a P. anserina HET-C homológ (HCH) fehérjéjével még nagyobb

homológiát, 69% azonosságot és 80% hasonlóságot mutat.

19. ábra Az fphch gén szerkezete az FGENESH program (http://www.softberry.com) szerint.

TSS: transzkripciós iniciációs hely; CDS: exonok; PolA: poliadenilációs szignál.

Az fphch gén kópiaszámának meghatározásához Southern hibridizációt hajtottunk végre. A

genomi DNS-t EcoRI, SalI, XbaI és KpnI restrikciós endonukleázokkal emésztettük. Mivel már

ismertük az fphch gén szekvenciáját, néhány esetben el re meg tudtuk határozni a várt

4.3.2. Az fphch szekvencia elemzése
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fragmentumok hosszát. A várt fragmentumok a következ k voltak: EcoRI emésztés esetén 2

fragmentum, az egyik kb. 4000 bp; SalI emésztés esetén 2 fragmentum, 815 és 1213 bp

hosszúságúak; XbaI emésztés esetén 1 db ismeretlen hosszúságú fragmentum, és KpnI emésztés

esetén 1 fragmentum, 3324 bp hosszúságú. Az eredmény megfelelt a várakozásnak, tehát az

fphch gén egy kópiában fordul el a F. proliferatumban (20. ábra).

20. ábra Az fphch kópiaszámának meghatározása Southern hibridizációval

F. proliferatum genomi DNS-t restrikciós endonukleázokkal emésztettük, 0,8 %-os agaróz gélen

elektroforézissel elválasztottuk, Hybond N+ membránra rögzítettük, majd Southern hibridizációt

hajtottunk végre. Próbaként a degenerált indítószekvenciákkal felszaporított, 32P izotóppal radioaktívan

jelölt fphch génrészletet szolgált. 1. oszlop: molekulatömeg marker; 2. oszlop: EcoRI emésztés; 3. oszlop: 

SalI emésztés; 4. oszlop: XbaI emésztés és 5. oszlop: KpnI emésztés 

Megvizsgáltuk, hogy az fphch gén átíródik-e a F. proliferatumban és ha igen, akkor a gomba

mely növekedési stádiumaiban történik az átírás. A Northern blotthoz RNS-t izoláltunk 5, 10, 24, 

48, 72 és 96 órás korú micéliumból és konídiumból (0 órás minta). Radioaktív próbaként az

fphch gén egy 900 bp hosszúságú, polimeráz láncreakcióval felsokszorozott darabját használtuk

(hch próba). A kapott eredményb l megállapítható, hogy az fphch gén konstitutívan

expresszálódik a F. proliferatumban (21. ábra). A kontroll hibridizálást úgy hajtottuk végre,

hogy a membránról lemostuk az fphch gén darabját tartalmazó radioaktív próbát és a G. zeae

aktin génjére tervezett oligonukleotid indítószekvenciákkal F. proliferatum genomi DNS-r l

felszaporított és radioaktívan jelölt DNS fragmentumot hibridizáltattuk az RNS-hez (aktin

próba).

4.3.3. Az fphch gén expressziója

11509bp

 5000bp 

1700bp

1.   2.   3.   4.   5.

2840bp
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21. ábra: Az fphch gén expressziója

5, 10, 24, 48, 72, 96 órás micéliumból és konídiumból (0 h) izolált RNS (1. fotó) és a Northern

hibridizáció eredménye az fphch egy ~900 bp nagyságú, radioaktívan jelölt fragmentumával (2. fotó),

valamint a kontrollként használt F. proliferatum aktin génjével (3. fotó).

A N. crassa het-c alléljain azonosítottak egy ún. hipervariábilis domént (HVD), melyben az

allélok közötti homológia mindössze 27 %. Bizonyították továbbá, hogy e domén aminosav-

sorrendjében lév eltérés felel s a het-c allélok által kiváltott vegetatív inkompatibilitási reakció

beindításáért (Saupe and Glass, 1997). Ebben a régióban nemcsak aminosav eltéréseket találunk,

hanem inszerciókat és deléciókat is (22. ábra). Feltételeztük, hogy ha a F. proliferatum het-c

homológ génje hordoz olyan régiót, amely megegyezik a N. crassa het-c génjének hipervariábilis 

doménjével, továbbá a F. proliferatum esetében is kimutatható e szakasz jelent s mérték

polimorfizmusa a faj egyedei között, akkor nagyon valószín , hogy a het-c homológ gén a F.

proliferatum esetében is része a gomba vegetatív kompatibilitási rendszerének. A F. proliferatum 

het-c homológ génjén azonosítottuk azt a szakaszt, ami hasonlít a N. crassa het-c génjének

hipervariábilis doménjéhez. Ez a szakasz az fphch gén 703-1198 bázispárok közötti szakaszára

esik.

4.3.4. Az fphch gén HVD homológ szakaszának azonosítása és elemzése

    0 h        5 h       10 h      24 h      48 h     72 h      96 h

RNS

hch próba

aktin próba
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22. ábra N. crassa het-c génjének különböz alléljai által kódolt fehérjék aminosav-sorrendjének

és a F. proliferatum HCH fehérje aminosav-sorrendjének összehasonlítása.

A fekete háttérrel kiemelt aminosavak a szekvenciák közötti homológiát mutatják. A nyilak jelölik az

általunk tervezett degenerált indítószekvenciák helyét: Fp_hchHVD_for és Fp_hchHVD_rev.

A HVD homológ rész határoló szekvenciáira oligonukleotid indítószekvenciákat

terveztünk (Fp_hchHVD_for és Fp_hchHVD_rev) és polimeráz láncreakciót végeztünk el 76 F.

proliferatum (G. intermedia), továbbá két-két F. verticillioides (G. moniliformis), F. sacchari (G.

sacchari), F. fujikuroi (G. fujikuroi), F. subglutinans (G. subglutinans), F. thapsinum (G.

thapsina) és F. nygamai (G. nygamai) törzs genomi DNS mintáján. E törzsek a G. fujikuroi

fajkomplexum egy-egy párosodási populációját reprezentálták. A polimeráz láncreakció minden

esetben m ködött, és így az összes vizsgált mintából fel tudtuk sokszorozni a várt kb. 500 bp

hosszúságú DNS fragmentumot. A DNS darabok jelent s méretbeli különbséget nem mutattak,

ezért a szekvenciák bázissorrendjének különbségeit restrikciós fragmentumhossz polimorfizmus

(RFLP) vizsgálatokkal próbáltuk felderíteni. Az RFLP vizsgálat során a HVD homológot kódoló

DNS-szakaszt az el bb említett módon polimeráz láncreakcióval felsokszoroztuk, majd a kapott

terméket olyan restrikciós endonukleázokkal hasítottuk, amelyek négy-hat bázispárnyi szakaszt

ismernek fel és hasítanak el. A F. proliferatum het-c homológ gén nukleotidsorrendjének

elemzése nyomán a HpaII, NcoI, SalI és TaqI restrikciós endonukleázokat választottuk ki az
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RFLP-hez. A vizsgálat során mindössze két F. proliferatum (ITEM 2366 és ITEM 2823), két F.

sacchari (FGSC 7610 és FGSC 7611) és két F. subglutinans (FGSC 7616 és FGSC 7617) törzs

esetében tudtunk a többi törzst l eltér mintázatot kimutatni. Ilyen eltér mintázat figyelhet

meg a 23. ábrán. A 23/A fotón a F. subglutinans FGSC 7616, 7617, a 23/B fotón pedig a F.

sacchari FGSC 7610, 7611 és a F. subglutinans FGSC 7616, 7617 törzsek RFLP mintázata tér el 

a többi törzs RFLP mintázatától. 

23. ábra Fusarium fajok HVD homológ szakaszának vizsgálata PCR-RFLP-vel

F. proliferatum ITEM 2366, 2823, F. sacchari FGSC 7610, 7611 és F. subglutinans FGSC 7616, 7617

törzsekb l (2-7. oszlop) izolált genomi DNS-r l PCR-rel felszaporítottuk a feltételezett HVD régiót és a

PCR termékeket HpaII (A) és NcoI (B) restrikciós endonukleázokkal emésztetük. Az 1. oszlopban 100

bázispáros molekulatömeg marker lett elválasztva.

A polimorfizmust mutató PCR termékeket plazmid vektorba klónoztuk, és meghatároztuk

nukleotidsorrendjüket (génbanki számok: DQ329213-DQ329218). Elvégeztük a kapott DNS

szekvenciák elemzését, összehasonlítottuk ket F. proliferatum het-c homológ gén HVD-t

kódoló szakaszával. Az analízis eredményeként megállapítottuk, hogy bár néhány helyen

találhatók olyan nukleotid szubsztitúciók, melyek aminosavcserét okoznak a HCH fehérjében,

sem inszerciók, sem deléciók (amit a N. crassa esetében megfigyelhet inszerciós-deléciós

jelenségek miatt vártunk) nem mutathatók ki a vizsgált mintákban. Tehát számos, a G. fujikuroi

fajkomplexumhoz tartozó izolátumot megvizsgálva az fphch gén nem mutatott jelent s mérték

polimorfizmust, így feltételezhetjük, hogy ez a gén nem játszik szerepet a gomba vegetatív

inkompatibilitási rendszerében.

Az el bbi feltevésünket más módon is próbáltuk bizonyítani. Inszerciós PCR mutagenezissel

el állítottunk egy mesterséges fphch allélt úgy, hogy az fphch gén feltételezett hipervariábilis

4.3.5. Fusarium proliferatum protoplasztok transzformálása mesterséges fphch alléllal

A B
1.     2.     3.    4.     5.     6.     7.

500 bp 

100 bp 

1.    2.     3.      4.     5.     6.     7.

500 bp 
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doménjébe egy 6 aminosav (18 bp) hosszúságú fragmentumot építettünk be. A beépítend

fragmentumot a N. crassa HET-COR fehérje alapján terveztük. Ez a fehérje tartalmaz egy 6

aminosav hosszúságú inszerciót, amely a HET-CGR fehérjében (amelyhez leginkább hasonlit az

FPHCH) nem található meg (22. ábra). Ezt a 6 aminosavat kódoló 18 bp-t építettük be az fphch

gén feltételezett hipervariábilis doménjébe. Ezután F. proliferatum protoplasztokat

transzformáltunk mind a vad típusú, mind a mesterséges alléllal. Ha a mesterséges allél okoz

inkompatibilitási reakciót, akkor annak jelentkeznie kell az életképes protoplasztok számában.

[A N. crassa esetén hasonló kísérlettel bizonyították, hogy a három het-c allél szekvenciájában

található eltérés a felel s az inkompatibilitási reakció kiváltásáért. Amikor az egyik alléllal olyan 

protoplasztokat transzformáltak, amely eredetileg egy másik allélt tartalmazott, akkor jelent sen

lecsökkent a transzformánsok száma (Saupe és Glass, 1997).] Többször is elvégeztük a

transzformálást, azonban nem tapasztaltunk csökkenést az életképes protoplasztok számában. A

protoplasztok túlélési százaléka 40-50 % között volt a vad típusú alléllal, és a mesterséges

alléllal történt transzformálás után is. Ez azt jelenti, hogy a mesterséges allél sem képes vegetatív 

inkompatibilitást kiváltani ebben a gombában.

Az fphch gén funkciójának felderítéséhez fphch mutánsokat állítottunk el . El ször egy kiüt

konstrukciót készítettünk (pHCHhph). A hph kazetta 3 -5 irányban épült be a pHCHhph

plazmidba. A linearizált pHCHhph plazmid DNS-t használtuk fel a F. proliferatum protoplasztok 

transzformálására. A higromicin rezisztens transzformánsok ez esetben is ~ 5 nap után jelentek

meg. Ekkor átoltottuk ket 200 g/ml hygromycin B-t tartalmazó LCM agarra. Összesen 54 db

transzformánst kaptunk.

Megpróbáltuk kisz rni azokat a transzformánsokat, amelyekben kett s homológ

rekombináció történt, a nagy mintaszám miatt el ször PCR-rel. Indítószekvenciákat terveztünk

arra a régióra, amelyet a hph kazettával helyettesítettünk (C1iPCR1 és C1m_rev) és azokat a

transzformánsokat vizsgáltuk a továbbiakban, amelyekben nem kaptunk terméket a PCR után.

Így kiválasztottunk hét transzformánst és Southern hibridizációval ellen riztük, hogy valóban

kett s rekombináció történt-e (24. ábra). Radioaktív próbaként a teljes fphch gént tartalmazó,

4400 bp hosszúságú (fphch próba), illetve a teljes hph kazettát tartalmazó, 3800 bp hosszúságú

(hph próba) PCR fragmentumokat használtuk. A genomi DNS emésztéséhez KpnI és PstI

enzimeket használtunk. Az fphch próbával és KpnI enzimmel a vad típusú törzsnek egy

ismeretlen hosszúságú és egy 3344 bp hosszúságú fragmentumot kellett adnia, a

transzformánsoknak pedig egy ismeretlen hosszúságú és egy 4826 bp hosszúságú fragmentumot.

4.3.6. Az fphch gén inaktiválása
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Ugyanezt a próbát alkalmazva és PstI enzimmel emésztve a genomi DNS-t a vad típusú törzs

esetén két db ismeretlen hosszúságú és egy 2975 bp hosszúságú fragmentumot vártunk, a

transzformánsok esetében pedig két db ismeretlen hosszúságú és egy 2518 bp hosszúságú

fragmentumot. A hph próbát alkalmazva egyik esetben sem kellett pozitív eredményt kapnunk a

vad típusú törzzsel. A transzformánsoknak KpnI enzimes emésztés után egy 4826 bp hosszúságú

fragmentumot, PstI enzimes emésztés után pedig, egy ismeretlen hosszúságú és egy 2518 bp

hosszúságú fragmentumot kellett adniuk. A hibridizálás eredménye a 25. és 26. ábrán látható. Az 

ábrákon látható, hogy a kapott fragmentumok mérete pontosan megegyezik a várt értékekkel.

Kivétel ez alól a 8. számú minta, ahol nem a vártnak megfelel en történt a beépülés, ezért ezzel a

mintával a továbbiakban nem folytattunk kísérleteket.

24. ábra Az fphch gén inaktiválása

Kett s homológ rekombinációval az fphch gén egy részét a hph kazettára cseréltük. Az ábrán a

nyomtatott nagy bet k a restrikciós enzimek hasítóhelyeit jelölik. E: EcoRV, K: KpnI, P: PstI hasítóhely.

A számozott nyilak az indítószekvenciák helyét jelölik. 1: Hch-5 , 2: Hch-3 , 3: C1iPCR1, 4: C1m_rev, 5:

hph_check1, 6: hph_check2.
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A B

25. ábra Southern hibridizálás a fphch allél kett s homológ rekombinációval történt

beépülésének igazolására fphch próbával

Az 2-8. oszlopokban a transzformánsokból, a 9. oszlopban a vad típusú törzsb l (ITEM 2287) izolált

genomi DNS-eket emésztettük KpnI (A) és PstI (B) restrikciós endonukleázokkal. A fragmentumokat

agaróz gélen elválasztottuk, Hybond N+ membránra blottoltuk és az fphch próbát hibridizáltattuk hozzá.

A 1. oszlopban molekulatömeg marker szerepel.

A               B

26. ábra Southern hibridizálás a fphch allél kett s homológ rekombinációval történt

beépülésének igazolására hph próbával

Az 2-8. oszlopokban a transzformánsokból, a 9. oszlopban a vad típusú törzsb l (ITEM 2287) izolált

genomi DNS-eket emésztettük PstI (A) és KpnI (B) restrikciós endonukleázokkal. A fragmentumokat

agaróz gélen elválasztottuk, Hybond N+ membránra blottoltuk és a hph próbát hibridizáltattuk hozzá. A 1. 

oszlopban molekulatömeg marker szerepel.
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4.3.6.1. A fphch transzformánsok jellemzése

A fphch transzformánsokat megvizsgálva a növekedésben, a sporulációban és a konídiumok

csírázásában nem találtunk eltérést a vad típusú törzst l, sem komplett (LCM), sem minimál

(MM) táptalajon. 

A párosodási tulajdonságokat vizsgálva azonban voltak különbségek. Jóval kés bb jelentek

meg a peritéciumok, ha a transzformánsokat n i partnerként alkalmaztuk a párosítási kísérletben.

A vad típusú törzset a megfelel teszter törzzsel keresztezve már a 10. napon megjelentek az els

peritéciumok, míg a transzformánsok esetében csak a 21.-28. napon. A peritéciumok számában

is jelent s különbségeket tapasztaltunk, a vad típusú törzs esetében a peritéciumok száma elérte a

400-500 darabot, míg a transzformánsok esetében ez a szám csak 6-60 darab volt kb. 74 cm2-es

területen. A peritéciumok érése körülbelül azonos id ben következett be, a megjelenést l

számított 12-15. napon és az érett peritéciumokban minden esetben megtaláltuk az aszkuszokat

és az aszkospórákat.

Megvizsgáltuk azt is, hogy vegetatív kompatibilitási kísérletekben hogyan viselkednek a

mutánsok. A transzformánsokból és a vad típusú törzsb l klorátrezisztens (nit1, nit3, nitM)

mutánsokat szelektáltunk. A vad típusú törzs ön-inkompatíbilis, tehát az nit mutánsai nem

voltak képesek komplementálni egymást a nitrogénforrásként csak nitrátot tartalmazó táptalajon.

Azt tapasztaltuk, hogy az fphch- törzsekb l el állított nit mutánsok sem voltak képesek erre. Ez

az eredmény szintén meger síti azt a feltevésünket, hogy az fphch gén nem vesz részt a gomba

vegetatív inkompatibilitási rendszerében.

Fonalas gombákban a vegetatív inkompatibilitást a het (heterokaryon), más néven vic (vegetative

incompatibility) lókuszokban található gének szabályozzák. A Fusarium nemzetségen belül még

nincs túl sok adatunk ezekr l a génekr l. Behatóan a F. verticillioides (G. moniliformis)

rendszerét vizsgálták. Azt tudjuk, hogy a faj vegetatív inkompatibilitási rendszerét legalább tíz

het lókusz ellen rzi, melyek allélos rendszer ek (Leslie, 1993). Az ismeretek b vítése érdekében

célul t ztük ki, hogy F. proliferatumban megvizsgáljuk a N. crassa het-c homológjának a

funkcióját.

A rendelkezésre álló F. sporotrichioides cDNS-ek között találtunk olyan EST szekvenciát,

amely hasonlít a N. crassa het-cOR génjéhez. A homológ régióra tervezett degenerált

indítószekvenciákkal sikerült felszaporítanunk a F. proliferatum ITEM 2287 genomjából a het-c

homológ (fphch) egy szakaszát. A teljes hosszúságú fphch gént pedig genomi génkönyvtárból

4.3.7. Az fphch génnel kapcsolatos eredmények megvitatása
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izoláltuk. Az FPHCH fehérje szekvenciája jó egyezést mutatott a P. anserina HCH és a N.

crassa HETCGR fehérjékkel. Southern és Northern hibridizálással megállapítottuk, hogy az fphch

gén egy kópiában fordul el a F. proliferatum genomjában és konstitutívan expresszálódik.

Az fphch génen azonosítottuk azt a régiót, amely homológ a N. crassa het-c génjének

hipervariábilis doménjével. Azt feltételeztük, hogy ha az fphch esetén is kimutatható e szakasz

jelent s mérték polimorfizmusa, akkor nagyon valószín , hogy a het-c homológ gén a F.

proliferatum esetében is része a gomba vegetatív kompatibilitási rendszerének. Hetvenhat F.

proliferatum és a többi párosodási populáció két-két törzsét megvizsgálva azonban nem találtunk 

jelent s mérték polimorfizmust. Saupe és munkatársai (2000) hasonló eredményt kaptak a P.

anserina hch gén esetében. Feltételeztük, hogy az fphch gén a F. proliferatumban nem vesz részt 

a vegetatív kompatibilitási reakcióban.

P. anserinaban a N. crassa mindhárom het-c allélja képes volt kiváltani az

inkompatibilitási reakciót. Erre kétféle magyarázatot is adtak. Az egyik ok lehet, hogy a het-c

gén downstream célgénjei konzervatívak P. anserinaban, a másik lehetséges ok pedig, hogy a

HCH és a HET-C kölcsönhatása közvetlenül befolyásolja a sejtek életképességét. Nem zárható ki 

azonban, hogy ha lenne polimorfizmus a hch génben, akkor het génként funkcionálhatna (Saupe

et al., 2000). Ezt próbáltuk kideríteni az fphch esetén úgy, hogy egy mesterséges fphch allélt

állítottunk el . Az fphch gén feltételezett hipervariábilis doménjébe egy 6 aminosav (18 bp)

hosszúságú fragmentumot építettünk be és F. proliferatum protoplasztokat transzformáltunk

mind a vad típusú, mind a mesterséges alléllal. Nem volt különbség az életképes protoplasztok

számában, tehát a mesterséges allél nem okozott inkompatibilitási reakciót. Ez újabb bizonyítéka 

annak, hogy az fphch nem vesz részt a vegetatív inkompatibilitásban. Ezt az állítást

megalapozottnak tartjuk, bár elvben nem kizárt, hogy más eredményt kaptunk volna, ha az

inszerciót egy másik régióba építettük volna be. Érdemes lenne kipróbálni azt is, hogy a N.

crassa het-c alléljai hogyan m ködnének F. proliferatumban.

Megpróbáltuk kideríteni, hogy ha már a vegetatív inkompatibilitásban feltehet en nincs

szerepe, akkor mi lehet a funkciója ennek a meglehet sen konzervatív génnek. Ehhez fphch

mutánsokat állítottunk el . A fphch mutánsok a növekedésben, a sporulációban és a

konídiumok csírázásában nem különböztek a vad típusú törzst l. Megvizsgáltuk azt is, hogy

vegetatív kompatibilitási kísérletekben hogyan viselkednek a transzformánsok. Mivel a vad

típusú törzs ön-inkompatíbilis, az nit mutánsai nem voltak képesek komplementálni egymást a

nitrogénforrásként csak nitrátot tartalmazó táptalajon. Azonban a fphch törzsekb l el állított nit

mutánsok sem voltak képesek erre. Tehát az fphch hiánya még az ön-inkompatibilitást sem oldja

fel. Ez az eredmény szintén azt a feltevésünket er síti meg, hogy az fphch gén nem vesz részt a

gomba vegetatív inkompatibilitási rendszerében. Különbséget mindössze párosodási
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tulajdonságokban fedeztünk fel. A transzformánsokat n i partnerként alkalmazva a párosítási

kísérletben jóval kés bb jelentek meg a peritéciumok, mint a vad típusú törzs esetén. A

peritéciumok számában is jelent s csökkenést tapasztaltunk. A peritéciumok érése körülbelül

azonos id ben következett be, és az érett peritéciumokban minden esetben megtaláltuk az

aszkuszokat és az aszkospórákat. A het-c génnek az ivaros kompatibilitásban betöltött funkciója

nem példátlan az aszkomicéták körében, het-c homológról azonban eddig nem voltak ilyen

ismereteink. A P. anserina het-c (nem azonos a hch-val!) lókuszának inaktiválása például

befolyásolja az aszkospóra képz dést. A P. anserina het-c2 gén egy glikolipid

transzferproteinhez hasonló fehérjét kódol, ebb l arra következtetnek, hogy a het-c-nek a

sejtmembránok megfelel összetételének a fenntartása és a sejten belül a vezikulumok szállítása

lehet a feladata (Saupe et al., 1994). Feltehet en az FPHCH-nak az ivaros struktúrák

kialakításához szükséges membránok felépítésében lehet szerepe, esetleg a citoszkeleton

rendszer szervez désének a kialakításában.

A doktori értekezésem alapjául szolgáló kutatómunka elvégzésének eredményeként az alábbi új

tudományos eredmények születtek:

1. Degenerált oligonukleotid indítószekvenciák segítségével sikerült felszaporítani a párosodási

típus géneket olyan Fusarium fajokból, amelyeknél eddig még nem figyelték meg az ivaros

szaporodást és RT-PCR segítségével azt is igazoltuk, hogy ezek a gének átíródnak ezekben a

gombákban.

2. Olyan degenerált oligonukleotid indítószekvenciákat terveztünk, amelyekkel a Fusarium

nemzetség bármelyik tagjának egyszer en meghatározható a párosodási típusa, így diagnosztikai

célra is jól alkalmazhatóak.

3. Genomi génkönyvtárból izoláltuk a F. proliferatum adenilát-cikláz génjét (fpac1).

4. Az adenilát-cikláz funkciójának felderítésére fpac1 null-mutáns törzseket hoztunk létre.

Megállapítottuk, hogy az fpac1 gén nem esszenciális a gomba számára, de fontos szerepet játszik 

a szexuális szaporodásban, a vegetatív inkompatibilitásban és az új környezeti feltételekhez való

alkalmazkodásban.

4.4. Új tudományos eredmények
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5. Genomi génkönyvtárból izoláltuk a F. proliferatum het-c homológ génjét (fphch) és igazoltuk, 

hogy ez a gén feltehet en nem játszik szerepet a gomba vegetatív inkompatibilitási rendszerében.

6. Fphch null-mutáns törzseket hoztunk létre. Megállapítottuk, hogy az fphch génnek a szexuális

szaporodásban van szerepe.
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5. ÖSSZEFOGLALÁS

A különböz Fusarium fajok által okozott növényi betegségek régóta ismertek. Ezek a gombák

az egész világon elterjedtek, els sorban a kukoricán és kölesféléken okoznak szárt - és

gyökérrothadást, de megtalálhatók más gabonaféléken és gyümölcsökön is. Az általuk okozott

fert zés több szempontból is komoly gondot okoz. Nemcsak a termés mennyisége és min sége

romlik, hanem az általuk termelt mikotoxinokkal szennyezett gabona fogyasztása mind az

emberre, mind az állatokra nézve veszélyes. Mind gazdasági, mind egészségügyi szempontból

fontos tehát, hogy minél jobban megismerjük ezen gombák reprodukciós stratégiáit, hogy minél

hatékonyabb védekezési eljárásokat tudjunk kifejleszteni ellenük.

Adott gomba populáción belül az ivaros és az ivartalan szaporodás gyakorisága határozza

meg azt, hogy milyen gyorsan alakulnak ki, illetve terjednek el új virulencia, vagy fungicid

rezisztencia gének. A fonalas aszkomicétákban a párosodási típus, illetve a vegetatív

inkompatibilitás felel s a saját-idegen felismerésért az ivaros és a vegetatív reprodukciós

fázisokban. Az ivaros szaporodás feltétele, hogy két olyan törzs találkozzon, amelyek eltér

idiomorfokat tartalmaznak a párosodási típus (MAT mating type) lókuszaikban. Az

anasztomózis révén létrejött heterokarióta sejt életképességét pedig a het (heterokaryon)

lókuszokban található gének szabályozzák.

Munkánk célkit zései a következ k voltak: (1) Megvizsgálni, hogy aszexuálisnak ismert

Fusarium fajokban vannak-e párosodási típus gének, és ezek m köd képesek-e. (2)

Diagnosztikai indítószekvenciák kifejlesztése párosodási típus gyors azonosításához az egész

Fusarium nemzetségen belül. (3) Adatok gy jtése a párosodási folyamatokat befolyásoló

jelátviteli rendszerek megismeréséhez, ezen belül a Fusarium proliferatum (Gibberella

intermedia) adenilát-cikláz génjének a vizsgálata. (4) A Gibberella fujikuroi fajkomplexumon

belül nagy egyedszámú mintán megvizsgálni a Neurospora crassa het-c homológjának (hch) a

jelenlétét, polimorfizmusát és funkcióját.

Az általunk kiválasztott négy, aszexuálisnak ismert Fusarium faj genomjából degenerált

oligonukleotid indítószekvenciákkal sikerült felszaporítanunk a párosodási típus (MAT) gének

legkonzervatívabb régióit ( -domén és HMG-2 domén) és RT-PCR-rel azt is igazoltuk, hogy

ezek a gének átíródnak. A felszaporított konzervatív régiók és az indítószekvenciák tervezéséhez

már korábban is felhasznált Fusarium oxysporum, G. fujikuroi és Gibberella zeae MAT

szekvenciák alapján új degenerált oligonukleotid indítószekvenciákat terveztünk egy olyan PCR-

alapú diagnosztikai módszer kifejlesztéséhez, amely alkalmas egy teljes (és heterogén)

gombanemzetség bármely tagja párosodási típusának megállapítására. E módszer segítségével
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egyszer en azonosítható az adott törzs párosodási típusa és így könnyen kiválaszthatóak a

potenciális keresztezési partnerek. A korábban kifejlesztett MAT-specifikus indítószekvenciák

erre nem voltak alkalmasak.

Degenerált indítószekvenciákkal sikerült felszaporítanunk a jelátviteli folyamatokban

fontos szerepet játszó adenilát-cikláz gén egy rövid szakaszát a F. proliferatum genomjából. A

teljes hosszúságú adenilát-cikláz gént genomi génkönyvtárból, illetve inverz PCR segítségével

izoláltuk. Az általunk izolált fpac1 gén szekvenciája jó egyezést mutat más gombák adenilát-

ciklázával, megtaláltuk az adenilát-ciklázokra jellemz négy f konzervatív domént is.

Az fpac1 gén funkciójának vizsgálatához a gén katalikus doménjét higromicin rezisztencia

génnel helyettesítettük és ezzel a kiüt konstrukcióval protoplasztokat transzformáltunk. Az

fpac1 gén inaktiválásával kapott fenotípusos változások megfeleltek a várakozásoknak. A gomba 

növekedése lelassult és kés bb indult meg a mutáns törzsek konídiumainak csírázása. A gén

inaktiválása befolyásolja az ivaros szaporodást, részleges n i sterilitást okoz. Amikor a

mutánsokat n i partnerként használtuk az ivaros keresztezési kísérletekben, akkor a vad típushoz

képest kés bb jelentek meg a peritéciumok és jelent s csökkenést figyeltünk meg a

mennyiségükben is. A peritéciumokban minden esetben megtaláltuk az aszkuszokat és az

aszkospórákat. Az adenilát-cikláznak a vegetatív inkompatibilitásban betöltött szerepér l eddig

nagyon keveset tudunk, eredményeinkkel igazoltuk, hogy e fontos saját-idegen felismer

rendszerben az adenilát-cikláz jelátviteli út m ködik. Ennek igazolásához az fpac1 mutánsokból

és a vad típusú törzsb l nitrátot nem hasznosító (nit) mutánsokat szelektáltunk. Az általunk

kiválasztott F. proliferatum ITEM 2287 törzsr l kiderült, hogy egy ön-inkompatíbilis törzs, és

azt tapasztaltuk, hogy az fpac1 gén inaktiválásával megsz nik az ön-inkompatibilitás. Nemcsak

az fpac1 mutánsok között, hanem a mutánsok és a vad típusú törzs között is megfigyelhet , hogy

auxotróf mutánsaik képesek komplementálni egymást a nitrogénforrásként csak nitrátot

tartalmazó táptalajon. Az adenilát-cikláz a gombák kórokozó képességét is befolyásolja. A F.

proliferatum a kukorica cs rothadás egyik okozója, nem tipikus növénykórokozó, inkább

endofiton életmódot folytatva kolonizálja a gazdanövényt. A kolonizálási vizsgálatokhoz a vad

típusú és az fpac1 mutáns törzsekkel ben tt szalmával fert zött talajba ültettük a

kukoricamagvakat. A vad típusú törzset az els hét után a növény minden részéb l sikerült

kimutatnunk, az fpac1 mutánsokat viszont a csúcsi részben nem találtuk meg. A második héten

már csak a kukorica növények középs harmadában találtuk meg a gombát (a vad típust és a

mutánst is) a harmadik héten pedig, egyáltalán nem tudtuk kimutatni. Küls tüneteket egyik

esetben sem észleltünk. Feltételezzük, hogy az fpac1 mutánsok rosszabb kolonizálási képessége

a gyengébb növekedéssel magyarázható. Az eredményeink azért jelent sek, mert a közvetlen
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behatolással fert z növénykórokozó gombákban eddig nem voltak adataink arról, hogy az

adenilát-cikláznak van-e bármilyen szerepe a fert zés kialakításában.

A Fusarium nemzetségen belül nem állnak rendelkezésre adatok a vegetatív

inkompatibilitásban szerepet játszó génekr l. Ezért célul t ztük ki, hogy F. proliferatumban

megvizsgáljuk a N. crassa het-c homológjának a funkcióját. A rendelkezésre álló Fusarium

sporotrichioides cDNS-ek között találtunk olyan EST szekvenciát, ami hasonlít a N. crassa het-

cOR génjéhez és a homológ régióra tervezett degenerált indítószekvenciákkal sikerült

felszaporítanunk a F. proliferatum ITEM 2287 genomjából a het-c homológ (fphch) egy

szakaszát. A teljes hosszúságú fphch gént genomi génkönyvtárból izoláltuk. Az FPHCH fehérje

szekvenciája jó egyezést mutatott a Podospora anserina HCH és a N. crassa HETCGR

fehérjékkel. Southern és Northern hibridizálással megállapítottuk, hogy az fphch gén egy

kópiában fordul el a F. proliferatum genomjában és konstitutívan expresszálódik.

A N. crassa het-c lókusza multiallélos (három allél). Mindhárom allélon megtalálható egy

hipervariábilis domén (HVD), ahol a konzerváltság mértéke mindössze 27 % és ez a régió felel s

az inkompatibilitási reakció kiváltásáért. Az fphch génen is azonosítottuk ezt a régiót és

megvizsgáltuk, hogy találunk-e ilyen mérték polimorfizmust. Hetvenhat F. proliferatum és a

többi párosodási populáció két-két törzsét megvizsgálva azonban csak néhány olyan nukleotid

szubsztitúciót találtunk, melyek aminosavcserét okoznak a HCH fehérjében, de sem inszerciók,

sem deléciók (amit a N. crassa esetében megfigyelhet inszerciós-deléciós jelenségek miatt

vártunk) nem mutathatók ki a vizsgált mintákban. Feltételeztük, hogy az fphch gén a F.

proliferatumban nem vesz részt a vegetatív kompatibilitási reakcióban. Ezt más módon is

próbáltuk igazolni. Egy mesterséges fphch allélt állítottunk el , ahol a hipervariábilis domén

régióba egy 6 aminosav (18 bp) hosszúságú fragmentumot építettünk be és F. proliferatum

protoplasztokat transzformáltunk mind a vad típusú, mind a mesterséges alléllal. Az életképes

protoplasztok számában azonban nem volt különbség, tehát a mesterséges allél sem volt képes az 

inkompatibilitási reakció kiváltására. Szerettük volna kideríteni, hogy ha már a vegetatív

inkompatibilitásban feltehet en nincs szerepe, akkor mi lehet a funkciója ennek a meglehet sen

konzervatív génnek. Ehhez fphch- mutánsokat állítottunk el . A fphch- mutánsok a

növekedésben, a sporulációban és a konídiumok csírázásában nem különböztek a vad típusú

törzst l. S t az fphch hiánya még az ön-inkompatibilitást sem oldja fel. Különbséget mindössze

az ivaros párosodási tulajdonságokban fedeztünk fel. A transzformánsokat n i partnerként

alkalmazva a párosítási kísérletben jóval kés bb jelentek meg a peritéciumok, mint a vad típusú

törzs esetén. A peritéciumok számában is jelent s csökkenést tapasztaltunk. A peritéciumok

érése körülbelül azonos id ben következett be, és az érett peritéciumokban minden esetben

megtaláltuk az aszkuszokat és az aszkospórákat. Feltehet en az FPHCH-nak az ivaros struktúrák
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kialakításához szükséges membránok felépítésében lehet szerepe, esetleg a citoszkeleton

rendszer szervez désének a kialakításában.

A kompatibilitási rendszerek (ivaros és vegetatív) ilyen széleskör elterjedtségéb l, ivaros

és ivartalan szaporodású gombákban egyaránt, arra következtethetünk, hogy létfontosságú lehet

ezeknek a szervezeteknek a túléléshez. A kapott eredményeink segítenek megérteni a Fusarium

nemzetség, e sokszín és gazdaságilag jelent s gombacsoport reprodukciós stratégiáit, és

vegetatív inkompatibilitási rendszerét. Az új ismeretek az ipari mikrobiológiában, a

növénykórtanban, valamint az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén is hasznosulhatnak.
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SUMMARY

Plant diseases caused by Fusarium species are known for a long time. These fungal pathogens

are distributed world-wide and cause economically serious problems for many crops. As a result

of the infection significant yield losses can be observed and the mycotoxins produced by these

species are harmful to both people and animals. Understanding the reproduction strategies of

these fungi could help us to improve more efficient defence mechanisms against them. The

appearance of new virulence or fungicide resistance genes within a fungal population is greatly

influenced by the frequency of sexual and asexual reproduction. In filamentous ascomycetes,

mating type and vegetative incompatibility confer self/nonself recognition in the sexual and

vegetative reproductive phases, respectively. Sexual interactions are controlled by alleles at the

mating type locus (MAT) whereas the parasexual interactions are regulated by alleles at the vic

(vegetative incompatibility) or het (heterokaryon incompatibility) loci.

The aims of our work were to (1) demonstrate the presence and transcription of mating

type genes in Fusarium species with no known sexual stage and develop a PCR-based technique

for the rapid identification of mating types in a wide range of Fusarium species, (2) clone the

adenylate cyclase gene of Fusarium proliferatum (Gibberella intermedia) and obtain information

on its role in mating, (3) investigate the presence, polymorphisms and function of hch, the

homologue of a vegetative incompatibility gene (het-c) of Neurospora crassa in the Gibberella

fujikuroi species complex.

By degenerate oligonucleotide primers we amplified the conserved regions of MAT genes

from selected Fusarium species with no known sexual stage and demonstrated by RT-PCR that

these genes are transcribed in these species. Using these sequences and other known mating type

sequences from Fusarium oxysporum, G. moniliformis and Gibberella zeae new degenerate

oligonucleotide primers were designed for diagnostic use. This PCR-based method is suitable for 

the rapid identification of mating type in all Fusarium species tested so far. Degenerate MAT-

specific primers developed in previous studies were unsuitable for this purpose.

We cloned and characterized an adenylate cyclase encoding gene, fpac1 from F.

proliferatum. Degenerate oligonucleotide primers were designed for conserved sequences of

adenylate cyclase genes known from other filamentous fungi. The PCR product hybridized to a

single band on genomic DNA gel blot, indicating that the cloned DNA fragment originates from

F. proliferatum and exists as a single copy in the genome. The entire copy of fpac1 was isolated

by screening the genomic library of F. proliferatum strain ITEM 2287 and by inverse PCR

technique. Functional analysis of the fpac1 gene was carried out by using a gene disruption

strategy. The putative catalytic domain of fpac1 was replaced by a hygromycin resistance gene
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cassette and F. proliferatum protoplasts were transformed with this gene disruption construct.

Homologous recombination occurred in four of the 54 stable hygromycin resistant transformants. 

Disruption of fpac1 gene caused reduced vegetative growth, germination of conidia was delayed

and the shape of the germination tubes were different from the wild type strain: the cell wall of

germinating conidia of the mutants was thicker. In mating experiments, when the mutants were

used as female partner significant reduction in the number of perithecia was observed.

Perithecial maturation was also delayed, but normal asci and ascospores development was

observed in these perithecia. When mutants were used as male partners no differences were

observed in fertility. We also studied vegetative incompatibility. F. proliferatum ITEM 2287 is a

self-incompatible strain. This phenomenon is quite rare and therefore less understood in fungi.

The fpac1 mutants were able to break through this self-incompatibility. Adenylate cyclase

plays an important role in pathogenecity, too. The endophytic colonization capacity of the

fpac1 mutants was also studied. Maize seeds were sown in artificially infested soil, and one-

weak-old, three leaf stage plants were tested for the presence of internal fungal infection by

species-specific PCR. The wild type strain could be detected in all parts of the young seedlings,

including the third leaf. Colonization by the mutant strains was restricted to the middle region of

the plants and the third leaf was free of infection. However, plants were cured of this

endophytic colonization after 21 days of growth and no traces of fungal infection, by either the

mutants or the wild type were detected in three-week-old maize seedlings. These are the first

results on the role of adenylate cyclase in pathogencity of fungal species infecting plants with

direct penetration. 

Vegetative incompatibility has been studied in a large number of fungi, but in-depth studies 

of these genes at the molecular level are limited to N. crassa and Podospora anserina. We

cloned and sequenced a homologue of the het-c gene of N. crassa from F. proliferatum ITEM

2287 (fphch). Based on these results, fphch have no vegetative incompatibility function in F.

proliferatum. We amplified the homologue of the hipervariable domain of N. crassa het-c which

is responsible for triggering the incompatibility reaction. The DNA sequences of this domain

from 76 strains of F. proliferatum and from the mating type tester strains from five other species

in the G. fujikuroi species complex were all similar, i.e. no polymorphisms were observed in this

region. An artificial allele with an insertion of six amino acids (18 base pairs) was constructed,

but transformation of the wild-type strain with this artificial allele did not reduce the

transformation frequency, as would be expected if this gene played a role in vegetative

incompatibility. We used a gene disruption strategy to reveal the function of FPHCH. In F.

proliferatum this protein is not required for normal vegetative growth, at least under laboratory

conditions. Moreover, the fphch mutants were unable to break through the heterokaryon self-
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incompatibility. It also does not affect the ability of a strain to function as a male parent in a

sexual cross. Inactivation of fphch causes no decrease in male fertility, but female fertility of the

fphch mutants significantly decreased: they produced ~10% of the perithecia produced by the

wild type strain from which they were derived. We suggest that FPHCH affects membrane

composition and/or the cytoskeletal organization that is required for formation and

differentiation of sexual structures in this fungus.

The widespread occurrence of incompatibility systems in both sexual and asexual fungi

suggests these mechanisms play an important role in the life cycle of these organisms. The

results obtained in these studies help to understand the reproduction strategies and vegetative

incompatibility systems in the genus Fusarium, comprised by varied and economically important 

fungus species. The new knowledge can be utilized in industrial microbiology, plant pathology,

and in the field of food and feed safety.
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Acetonitril alapú oldat fumonizin B1 méréshez

acetonitril 50 ml

0,5 % KCl-oldat 10 ml

6 % H2SO4 1 ml

       desztillált víz 39   ml

Czapek törzsoldat

NaNO3 15 g

KH2PO4 5 g

KCl 2,5 g

MgSO4 x 7H2O 2,5 g

desztillált víz 1000 ml

CTAB (gomba DNS izoláláshoz)

Tris-HCl 100 mM

EDTA 25 mM

NaCl 1400 mM

CTAB 55 mM

CTAB (kukorica DNS izoláláshoz)

NaCl 87,6 g

szorbit 25 g

EDTA 7,5 g

CTAB 8 g

N-lauril-szarkozin 10 g

Polivinil-polipirrolidon (PVPP) 10 g

desztillált víz 1000 ml

M2. Táptalajok és oldatok
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Karboxi-metil-cellulóz (CMC) tápoldat

10 x CMC törzsoldat 100 ml

éleszt kivonat 1 g

karboxi-metil-cellulóz 5 g

klorocid 50 mg

desztillált víz 900 ml

10 x CMC törzsoldat

NH4NO3 10 g

KH2PO4 10 g

MgSO4 x 7H2O 5 g

desztillált víz 1000 ml

Kiegészített alaptáptalaj nit mutánsok tipizálására (BM)

Czapek törzsoldat (NaNO3 nélkül)         200     ml

Vogel-féle mikroelem oldat 100 l

klorocid 50 mg

szacharóz 40 g

agar 20 g

desztillált víz 800 ml

kiegészít nitrogénforrások (külön-külön):

ammónium-tartarát 1 g

NaNO3 2 g

NaNO2 500 mg

adenin 200 mg

Klorátos táptalaj nit mutánsok szelektálására

Komplett táptalaj (LCM) 20 g/l KClO3-tal kiegészítve.
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Komplett táptalaj (LCM)

Czapek törzsoldat 200 ml

kazein hidrolizátum 2,5 g

éleszt kivonat 1 g

szacharóz 30 g

Vogel-féle mikroelem oldat 200 l

vitamin törzsoldat 10 ml

klorocid 50 mg

agar 20 g

desztillált víz 800 ml

Minimál táptalaj (MM)

Czapek törzsoldat 200 ml

Vogel-féle mikroelem oldat 100 l

klorocid 50 mg

D-glükóz 20 g

agar 20 g

desztillált víz 800 ml

Módosított Myro tápoldat

(NH4)2HPO4 1 g

NaCl 5 g

K2HPO4 3 g

MgSO4 x 7H2O 500 mg

szacharóz 40 g

kukoricadara 10 g

klorocid 50 mg

glicerin 10 ml

desztillált víz 1000 ml

pH: 4 
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Pepton-PCNB táptalaj (Fusarium fajok szelektív kimutatására)

pepton 15 g

KH2PO4 1 g

MgSO4 x 7H2O 500 mg

klorocid 50 mg

pentaklór-nitrobenzol (PCNB) 750 mg

agar 20 g

desztillált víz 1000 ml

Regenerációs táptalaj

éleszt kivonat 1 g

kazein hidrolizátum (enzimes) 1 g

szacharóz 274 g

agar 16 g

desztillált víz 1000 ml

Regenerációs felülönt táptalaj

Úgy készül, mint a regenerációs táptalaj, de 1,6 % agar helyett 2% agarózt tartalmaz.

Sárgarépás táptalaj

tisztított sárgarépa 200 g

desztillált víz 500 ml-ig

A sárgarépát 30 percig kuktában f zzük, ezután összeturmixoljuk.

Hozzáadunk:

agar 20 g

desztillált víz 500 ml
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Vitamin törzsoldat

tiamin (B1 vitamin) 100 mg

riboflavin (B2 vitamin) 30 mg

piridoxin (B6 vitamin) 75 mg

kalcium-pantotenát (B5 vitamin) 200 mg

nikotin-amid (B3 vitamin) 75 mg

aszkorbinsav (C vitamin) 50 mg

p-amino-benzoesav 5 mg

kolin-klorid 200 mg

fólsav 5 mg

biotin 5 mg

inozitol 4 g

50 % etanol 1000 ml

kloroform 1 ml

Vogel-féle mikroelem oldat

citromsav 5 g

ZnSO4 x 7H2O 5 g

Fe(NH4)2(SO4)2 x 6H2O 1 g

CuSO4 x 5H2O 250 mg

MnSO4 x 7H2O 50 mg

H3BO3 50 mg

Na2MO4 x 2H2O 50 mg

desztillált víz 100 ml
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