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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

ITS 1, ITS2 internal transcribed sequences 

IGS intergenic spacer 

DTT Dithiothreitol 

MOPS 3-Morfolino-propánszulfonsav 

TRIS Trisz-(Hidroximetil)-Amino-Metán 

SSC nátrium klorid-nátrium citráz 

IPTG lzopropil-p-D-thio-galactopiranozid 

X-gal 5-bromo-4-kloro-3-indolil-P-D-galaktozid 

NBT p-nitro-tetrazólium kék 

BCIP 5-bromo-4-kloro-3-indolil foszfát 

PFU telepképző egység {pluck forming unit) 

G G P P gerani 1-gerani 1-piro foszfát 

FPP Farnezil pirofoszfát 



1. Bevezetés 

A járomspórás gombák {Zygomycetes) csoportjába tartazó fajok többsége 

a Mucorales rend tagja, amelyek elsősorban a talajból izolálható szaprofíta 

szervezetek. Főleg különböző növényi és állati eredetű bomló szerves 

anyagokon fordulnak elő. Jelentőségüket az adja, hogy gyakran vizsgált 

modellszervezetek, elsősorban különböző szabályzó mechanizmusok, sajátos 

szexuális folyamataik, vagy éppen a gomba morfogenezis tanulmányozása 

során. Jelentőségüket tovább növeli, hogy közöttük számos, orvosi, ipari, 

biotechnológiai és mezőgazdasági szempontból fontos fajt találunk. 

Orvosi szempontból egyes fajok, mint az ún. mucormikózist okozó 

opportunista patogének érdemelnek figyelmet: ezek a fertőzések bár viszonylag 

ritkák, de erősen progresszív és nehezen kezelhető jellegük miatt igen 

veszélyesek (Whiteway és mtsi. 1979, Weitzman és mtsi. 1993). Főként 

immunszupresszált (HIV fertőzés, cukorbetegség illetve más krónikus 

betegségek) emberek esetében alakulhat ki mucormikózis, mely fertőzés 

mortalitása különböző „alapbetegségek" esetében más és más (50 - 100%), de 

alapvetően igen magas. Flatékony kezelés a korai diagnózis, a sebészeti és a 

gyógyszeres (amfotericin B) terápia kombinációjával érhető el (Mandava és 

mtsi. 2001, Nannini és mtsi. 2003, Mok és mtsi. 2003, Vincent és mtsi. 2004). 

Más fajok ipari törzsei extraceliuláris enzimek (pl. proteázok, lipázok) 

termelőjeként (Gottfredsen 1990, Outtrup és mtsi. 1990, Andrade és mtsi. 

2002) vagy értékes biológiai aktivitással rendelkező (pl. szteroidvázas) 

vegyületek sztereospecifíkus hidroxilálójaként (Madyastha és mtsi. 1987) 

kerülnek ipari felhasználásra. A Mucor, Actinomucor és Rhizopus fajok fontos 

alkotói a távol keleten kedvelt ételek illetve italok (pl: sufu, jnard) szilárd 

fázisú fermentációjának (Han és mtsi. 2004, Tamang és mtsi. 1995, Han és 

mtsi. 2001). 

Az ide tartozó növénykárosító gombák döntő többsége ún. raktári kártevő 

szervezet. Ebből a szempontból kiemelkedő fontosságúnak tekinthetők a 

Rhizopus és a Gilhertella nemzetségek egyes tagjai által okozott fertőzések. 

Meglepő módon a járomspórás gombákkal kapcsolatosan csak igen kevés 

genetikai ismeretanyag áll rendelkezésünkre, pedig a Zygomycetes osztály 

különleges, az alacsonyabbrendű és a magasabbrendű gombák közötti átmeneti 



jellege, valamint ezen gombák számos citológiai, biokémiai és ökológiai 

sajátossága egyértelművé teszi, hogy genetikai vizsgálatuk nem váltható ki más 

gombacsoportok tanulmányozásával. 



6 

2. Irodalmi áttekintés 

2.1. A Mucor nemzetség 

A Mucor nemzetség a Zygomycetes osztály legnagyobb fajszámú rendjébe 

(Mucorales) tartozik. A rendbe tartozó gombák általában gyors növekedésüek, 

telepfelépítésükre a jól fejlett cönocitikus micélium a jellemző. Speciális 

feltételek megléte esetén néhány fajnál jellegzetes változás lép fel a 

sejtmorfológiában: ezen úgynevezett dimorf fajok ilyenkor élesztőszerű sejtek 

formájában nőnek. A dimorf gombák döntő többsége a Mucor nemzetségbe 

tartozik (pl. M. racemosus, M. rouxii, M. bacilliformis), de léteznek monomorf 

Mucor fajok is (pl. M. mucedo). A Mucorales rendbe tartozó fajok döntő 

többsége heterotallikus (pl. M. circinelloides), de vannak homotallikus fajok is 

(pl. M. genevensis). Ismert olyan faj is (Rhizomucor pusillus), ahol homo- és 

heterotallikus törzseket egyaránt izoláltak. Szexuális folyamataikra a zigospóra 

(járomspóra) képzés a jellemző (1. ábra), amely a gametangiumok (zigofórok) 

fúziója révén jön létre (gametangiogámia). Nem ritka az inkomplett 

reprodukciós folyamat eredményeképpen kialakuló képlet az azigospóra, 

melyre (szemben a normál zigospórás állapottal, ahol kettő van) csupán egy 

szuszpenzorsejt jellemző. Mindez annak köszönhető, hogy az azigospóra 

kialakulásában csupán egyetlen (+ vagy - genetikai adottságú) párosodási típus 

játszik szerepet. Ivartalan szaporítósejtjeik a sporangiumokban képződő 

sporangiospórák (Schipper 1980). 

2.2. Mucor circinelloides 

A korábban külön fajként számon tartott M. circinelloides, M. 

lusitanicus, M. griseo-cyanus és M. janssennii járomspórás gombákról 

interfertilitási teszteket követően (melyek során egymással zigospórát 

képeztek) bebizonyosodott, hogy ugyanazon variábilis faj tagjai. 

M. circinelloides sporangiofórjai szimpodiális vagy monopodiális 

elágazásúak. A sporangium átmérője 80-90 pm között változik, a felszíni 

membrán hasadozott, de a kisebb sporangiumok esetében még egybefüggő. A 

kolumella alakja a kerekdedtől a piriformon át a gúla alakig változhat, gyakran 

csonkított alappal. A sporangiospórák kerekdedek, hosszuk 8-10 pm. A 

gombafonalaknál gyakran klamidospórák is megfigyelhetők. 
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M. circinelloides f. lusitaniens sporangiofórjai isméllődően szimpodiális 

elágazásúak. A sporanguomok kicsi gallért képeznek, átmérőjük általában 40-

60 pm. A kolumella gömbszerű vagy mandula alakú, átmérője 35-40 pm. A 

sporangiospórák rendkívül nagy változatosságot mutatnak alakjukban, továbbá 

méretük is széles skálán mozog (5,5 - 17,6 x 3,4 - 12,8 pm) (Schipper 1976). 

M. circinelloides volt az első járomspórás gomba melynél sikeresen 

alkalmazták a direkt szelekciós gén klónozási technikát. Leu auxotróf 

mutánsokat hoztak létre, melyeket genomi (M circinelloides) DNS-t hordozó 

plazmiddal transzformáltak. így azonosították a leuA (a-izopropiImalát 

izomeráz) gént, melyet egy 10.5kb nagyságú genomi DNS darab tartalmazott 

(Roncero és mtsi. 1984). Szintén ezen a technikán alapult a faj metionin 

génjének azonosítása (Nuria és mtsi. 1991). 

M. circinelloides karotin bioszintézisének genetikai analízise számos 

mutáns azonosítását és jellemzését tette lehetővé. A carB csoportba tartozó 

mutánsok fehérek és nagy mennyiségű fitoént tartalmaznak, fitoén 

dehidrogenáz génjük sérült. A carR csoport mutánsainak a likopén cikláz 

génjük sérült, likopént halmoznak fel és ennek következtében vörös színűek. A 

harmadik csoport melyet carP- nek neveztek szintén fehér mutánsokat foglal 

magába, melyek nem halmoznak fel egyetlen karotenoidot sem, és képesek 

komplementálni a carB mutánsokat. A carRP mutáns csoportba ugyancsak 

fehér fenotipussal bíró törzsek tartoznak, melyek hasonlóan a harmadik 

csoporthoz nem halmoznak fel karotenoidot, és sem a carR sem a carP 

mutációt nem képesek komplementálni. Ezen csoport tagjairól feltételezték, 

hogy olyan bifunkcionális génjükben sérültek, mely egyben felelős a fitoén 

szintáz és a likopén cikláz aktivitásért is (Velayos és mtsi. 1997, Ruiz-Hidalgo 

és mtsi. 1995, Navarro és mtsi. 1995, Fraser és mtsi. 1996). 

Az elmúlt tizenöt évben M. circinelloides karotin bioszintézisének 

mélyebb megismerésében fontos szerepet kapott a molekuláris megközelítés; a 

bioszintézisben szerepet játszó több gént is kiónoztak. Az FPP szintáz (isoA) 

és a GGPP szintáz (carG) géneket heterológ hibridizációval azonosították a 

Gibberella fujikuroi génjét használva próbaként. A p-karotin bioszintézisben 

három enzimatikus funkció ismert: a fitoén szintáz, a fitoén dehidrogenáz és a 

likopén cikláz. Ezt a három lépést M. circinelloides-ben két fehérje végzi: a 

carB gén a fitoén dehidrogenázt kódolja, míg a carRP gén által kódolt fehérje a 
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fitoén szintáz és a likopén cikláz funkciókat látja cl. A carRP fehérje kettős 

enzim aktivitását (bifunkcionális szerep) mind expressziós mind 

kopmlementációs kísérletekkel bizonyították (Velayos és mtsi. 2000a, Velayos 

és mtsi. 2000b). 

Sikeresen azonosítottak több gént is mely a M. circinelloides dimorf 

növekedésében szerepet játszik. A morfológiai változás szabályozásában 

valószínűsíthetően azok a gének játszanak meghatározó szerepet, amelyek a jel 

átvitelért („sigtial transduction") felelősek. Wolff és munkatársai (2002) 

azonosították és jellemezték a c-AMP függő protein kináz szabályozó (pkaR) 

és katalitikus (pkaC) alegységét. Expressziós kísérleteikben azt tapasztalták, 

hogy mindkét alegység kifejeződése jelentősen nagyobb az anaerob 

élesztőszerü növekedés alatt, összehasonlítva az aerob micéliális növekedés 

expressziójával. A fajból izolált kitin szintáz gének (Mcchsl, Mcchsl) szintén 

eltérő expressziét mutattak a két növekedési formát tekintve: az Mcchsl által 

kódolt kitin szintáz a micéliális növekedés exponenciális fázisában 

expresszálódott nagy mennyiségben, míg az Mcchsl által kódolt enzim 

kifejeződését nem sikerült azonosítani (Lopez-Mataz és mtsi. 2000). Az ornitin 

dekarboxiláz enzimet kódoló gén (odcA) mRNS szintje az élesztőszerű 

növekedés és a micéliális növekedés közötti átmenetkor jelentős növekedést 

mutatott, természetesen ezzel egyidőben az enzim aktivitás is nőtt (Blasco és 

mtsi. 2002). 

Benito és mtsi. (1992) izolálták és jellemzték az orotidine-5'-

monofoszfát dekarboxiláz enzimet kódoló pyrG gén, amelynek aminosav 

szekvenciája nagyfokú homológiát mutat más fonalasgombák pyrG génjeivel: 

a legnagyobb egyezést (96%) Phycomyces blakesleeanus ezen génjével mutatta 

megfelelően a két faj rokonsági kapcsolatának. 

Szintén az izolált és jellemzett gének közé tartozik a glükoamiláz gén 

melynek átíródása keményítő tápközegen indukált és glükózon represszált 

(Houghton-Larsen és mtsi. 2003). Továbbá a 6-delta zsírsav deszaturáz 

izoenzimek, melyek egyértelműen a gomba alacsony hőmérséklethez való 

adaptációjában illetve a citoszolban jelen lévő lipidek fenntartásában játszanak 

szerepet (Michinaka és mtsi. 2003). 

A fajból származó glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenázt kódoló (gpd) 

génről ismertté vált adatokat dolgozatom fejezetében részletes ismertetem. 





2.3. Klónozási stratégiák járomspórás gombákban 

Egy gombagén izolálására különböző klónozási stratégiák alkalmasak. 

Ezek használhatósága azonban nagymértékben függ a mikroorganizmus és az 

izolálni kívánt genetikai elem természetétől. A járomspórás gombák sajátos 

helyzete, sok tekintetben kevésbé jellemzett voltuk, nagymértékben behatárolja 

ezen módszerek alkalmazhatóságát. 

a/ A funkcionális azonosság alapján történő klónozás egyik lehetősége 

egy heterológ mikroorganizmus hordozta mutáció genetikai komplementációja. 

Ez a megközelítés számos esetben volt eredményes, elsősorban élesztőgének 

klónozásánál (Kiel és mtsi. 1995, Ratkzin és mtsi. 1997, Dalboge és mtsi. 

1994). Az alkalmazhatóságnak azonban több előfeltétele van: elsősorban 

megfelelő mutánsokra, illetve hatékony transzformációs rendszerre van 

szükség. Számos "modellszervezet" esetében (pl. S. cerevisiae, S. pombe és A. 

nidulans) ezek a feltételek teljesülnek; jól jellemzett mutánsok és hatékony 

transzformációs rendszerek egyaránt hozzáférhetők (Fincham 1987, Grey és 

mtsi. 1992, Hood és mtsi. 1995). Előnyös, hogy mind a S. cerevisiae (Parent és 

mtsi. 1985, Bruneiii és mtsi. 1993), mind a S. pombe (Cottarel és mtsi. 1993, 

Brun és mtsi. 1995), mind pedig az A. nidulans esetében (Bowyer és mtsi. 

1994) ismertek az E. coli-ban is funkcionáló (shuttle) vektorok. 

Esetünkben a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy hatékony heterológ 

komplementáció az egymáshoz filogenetikailag közel álló gombák esetében 

várható; erre példa több A. nidulans, A. niger és Neurospora crassa gén 

kölcsönösen sikeres expresszálódása (Ballance 1986, Weiss és mtsi. 1985), 

illetve számos sikeres komplementáció különböző élesztőgombák között 

(McNemar és mtsi. 1997, Groom és mtsi. 1998). A járomspórás gombák 

azonban rendszertanilag távol állnak valamennyi fentebb említett 

mikroszkopikus gombától, ami a genetikai komplementáció esélyeit jelentősen 

csökkenti. Élesztő mutánsok használatakor korlátként jelentkezhet továbbá, 

hogy a fonalasgombák jelentős mennyiségben tartalmaznak az élesztőkből 

hiányzó genetikai információt: például a növénykórokozó Magnaporthe 

grisea-ból ismert expresszálódó szekvenciák (expressed sequenee tag) közel 

30%-a nem mutat homológiát az élesztő adatbázisok szekvenciáival (Hamer 
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1997). Ez azonban csak csökkenti, de nem zárja ki a sikeres komplementáció 

lehetőségét a járomspórás gombák génjeivel: a B-izopropil malát dehidrogenázt 

kódoló Mucor gén (leuA) komplementációja eképpen történt (Van Heeswijck 

és mtsi. 1984, Roncero és mtsi. 1989). 

b/ A genetikai komplementáció az "instant génbank" (Bowyer és mtsi. 

1994) módszerével is felhasználható klónozásra. Ennek előnye, hogy 

szükségtelenné teszi génkönyvtárak előzetes konstruálását. Az A. nidulans 6.1 

kb nagyságú AMA1 szekvenciája (autonóm replikációt lehetővé téve) 

jelentősen képes megnövelni egy adott vektor transzfonnációs gyakoriságát 

(Gems és mtsi. 1991). Ez, egy külön vektorba (pHELPl) integrálva, 

kotranszformációs kísérletek esetén is hasonló hatású (Gems és mtsi. 1993). 

Ennek hátterében álló, valószínűleg preintegratív rekombinációs esemény 

lehetővé teszi, hogy a vizsgált gomba izolált genomiális DNS-ével közvetlen 

komplementációs kísérleteket végezzünk. 

c/ A homológ genetikai komplementáción alapuló klónozáshoz első 

lépésben egy megfelelően jellemzett mutánspark létrehozása szükséges. Ekkor 

megkísérelhető a defektív fenotípusok direkt komplementációja egy S. 

cerevisiae plazmidban (pl. YRpl7) létrehozott génkönyvtár segítségével. 

Egyes irodalmi adatokból úgy tűnik, hogy a járomspórás gombák örökítő 

anyagában nagy gyakorisággal fordulnak elő autonóm replikációt lehetővé tevő 

genetikai elemek, mintegy sajátos "hajlamot" tükrözve a genetikai információ 

egy részének extrakromoszómális állapotban való fenntartására (Van 

Heeswijck és mtsi. 1984, Anaya és mtsi. 1991, Roncero és mtsi. 1989, 

Burmester és mtsi. 1992, Hanfler és mtsi. 1992, Burmester és mtsi. 1987, 

Wöstemeyer és mtsi. 1987, Revuelta és mtsi. 1986). Ez teremti meg annak az 

esélyét, hogy a kis gyakorisággal lejátszódó integratív tranformációs 

események mellett (Arnau és mtsi. 1993), a vad típusú DNS-t tartalmazó 

vektor képes lehet integrálódás nélkül fennmaradni és hatékonyan 

komplementálni az adott mutációt. 

d/ Gének izolálása megkísérelhető a szekvencia-hasonlóság alapján is, 

más mikroszkopikus gombákból már kiónozott gének segítségével. Ekkor a 

járomspórás gombatörzs génkönyvtárából, más gombák kiónozott génjeit 

heterológ próbaként felhasználva hibridizációs analízissel azonosíthatjuk a 

megfelelő klónokat. Ezen kísérletek során azonban ugyanaz a nehézség 
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jelentkezik, mint a genetikai komplementációval történő klónozáskor: a 

próbaként felhasználható gének döntő többsége rendszertani lag távoli 

gombafajokból származik, ezért sokszor viszonylag alacsony közöttük a 

szekvenciahomológia. Ennek okán a járomspórás gombáknál esetenként 

célszerű lehet az ilyen hibridizációs analízisre alacsonyabbrendű gombák, mint 

például a Chytrídiomycetes kiónozott génjeit is felhasználni (Reymond és mtsi. 

1991, Duran és mtsi. 1994, Brondijk és mtsi. 1996). 

e/ Általában hatékonyan alkalmazhatók azok a klónozási stratégiák, 

melyekben PCR (polymerase chain rcaction: polimeráz láncreakció; Mullis és 

mtsi. 1987) segítségével generált homológ próbák kerülnek felhasználásra. Ez 

a megközelítési mód számos esetben volt sikeres (pl. Phaffia rhodozyma aktin 

génjének klónozásakor; Wery és mtsi. 1996), bár itt is gondot jelenthet a 

primerek tervezéséhez használt szekvenciák és az amplifikálni kívánt 

járomspórás gomba DNS szakasz szükségszerű különbözősége. Azonban a 

"touchdown" PCR (Don és mtsi. 1991, Lichsteiner és mtsi 1993), vagy a 

"nested", illetve "hemi-nested" amplifíkálás (két külső és egy belső primer 

felhasználásával) elősegítheti korlátozott mennyiségű szekvenciaadat megléte 

esetén is egy homológ próba előállítását (Magdolen és mtsi. 1995). 

2.4. A glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenázt kódoló gén {gpd) 

A glikolízis folyamata gyakorlatilag minden sejtben végbemegy, az 

eukarióták esetében ez a folyamat a citoszólban lokalizálódik. Biokémiai 

folyamatok egymásutánja a glükózt piruváttá alakítja át minek következtében 

viszonylag kis mennyiségű (két molekula) ATP keletkezik. A folyamat végbe 

mehet anaerob körülmények között is, ez rendkívül fontos azon organizmusok 

szempontjából amelyek képesek a glükózt fermentálni. A glikolízis 

folyamatában a gpd gén által kódolt glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz 

(GPD; egy NAD-koenzimmel működő tipikus oxidoreduktáz) a 

glicerinaldehid-3-foszfát glicerinsav-1,3-difoszfáttá való átalakulását 

katalizálja. Az enzim -SH csoportjához történő kötődéssel jön létre az enzim-

szubsztát komplex, amelyen bekövetkezik a NAD redukciója. A NADH2 

kevésbé szorosan kötődik az enzimhez, így a környezetben található NAD 

könnyen lecseréli. Az enzim-szubsztrát komplex - anorganikus foszforilációval 



13 

új szubsztrátot kötni képes enzimmé és glicerinsav-l,3-difoszfáttá bomlik. 
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2.5. Molekuláris markereken alapuló filogenetikai elemzések 

A filogenetikai elemzések céljára legtöbbször olyan géneket és át nem 

íródó DNS szakaszokat szoktak alkalmazni amelyek nagy konzervativizmussal 

bírnak, továbbá feltételezhetően nem mentek át horizontális gén transzferen. 

Ezeket figyelembe véve legtöbbször a rDNS géncsoport („gene cluster") 

bizonyos szakaszait szokták alkalmazni, így a 18S RNS-t, 5.8S RNS-t valamint 

a 28S RNS-t kódoló géneket, továbbá az ITS1, ITS2 illetve az IGS 

szakaszokat (Mary és mtsi. 2001) Ugyanakkor az utóbbi időben több olyan 

filogenetikai elemzést is végeztek, mely fehérjét kódoló génen alapul: pl. a 

mtDNS által kódolt citokróm oxidáz 1 és 3 alegysége, vagy a NADH 

dehidrogenáz 5 alegysége. De magi DNS által kódolt fehérjék is alkalmasak e 

célra, úgy mint az 5-orotidin-monofoszfát-dekarboxilázt kódoló gén, mely 

immár számos gombából áll rendelkezésre (Radford 1993). Továbbá a 

glikolízisben és glükoneogenezisben kulcsszerepet játszó és viszonylag 

konzervatívnak tartott gpd gén is alkalmas erre a célra. Verdoes és mtsi. (1997) 

által a Phaffia rhodozyma gpd génjének klónozása kapcsán végzett szekvencia 

elemzés számos meglepő eredményre vezetett. A P. rhodozyma egyetlen gpd 

gént tartalmaz ellentétben jónéhány más eukarióta mikroorganizmussal (pl. M. 

circinelloides, S. cerevisiae, Trichoderma koningii). Sajátos módon a Phaffia 

gpd legnagyobb homológiát egy fonalas bazidiomicéta gpd génnel 

(.Phanerochaete chrysosporium) mutatta. A szerzők a gpd génen alapuló 

filogenetikai elemzés alapján azt az érdekes következtetést vonták le, hogy az 

aszkuszos élesztők (pl. S. cerevisiae) a fonalas aszkomicétáktól viszonylag 

korán különválva fejlődtek. 

A feltevések szerint az aszkuszos élesztőkben jelenlévő két gpd gén, 

vagy egy, a gombák korai evolúciós történetében lezajlott génduplikáció, vagy 

a prokariótákból az eukariótákba történő horizontális géntranszfer eredménye. 

Az utóbbi hipotézist többek között az a felfedezés is alátámasztja, hogy az E. 

coli gpd gén aminosav szekvenciája jelentős homológiát mutat egy az 

aszkomicéta élesztőkhöz viszonylag közel lévő csoportban (Smith 1989). 
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2.6. Gomba transzformációk 

Az első transzformációs eseményt leíró cikk E.L. Tatum 

laboratóriumából származik, aki munkatársaival /V. crassa inozitol auxotróf 

mutánsait transzformálta prototrófokká (Mishra és mtsi. 1973). Ezt a kísérletet 

nagy fenntartással fogadta a tudományos világ, egyrészt mivel ebben az időben 

még úgy gondolták, hogy eukariótákat rendkívül nehéz, ha éppen nem 

lehetetlen transzformálni, másrészt az említett auxotróf mutáns törzs relatív 

nagy gyakorisággal revehált. Mishra azonban továbbfejlesztette az eljárást, az 

inozitol auxotróf mutánst a vad tipusú inozitol gén hőszenzitív alléljával 

transzformálta. A kísérlet során kapott prototróf, ám hőérzékeny 

transzformánsok igazolták, hogy valóban sikeres transzformáció történt, s nem 

revertánsokról van szó (Mishra és mtsi. 1973). 

Az igazi áttörést a transzformálás történetében az a felismerés hozta, 

hogy ha az élesztő vagy fonalas gomba sejtről a sejtfalat leemésztik, könnyen 

transzformálható protoplasztokat, illetve részleges leemésztés esetén 

szferoplasztokat kapnak. Ezt elsőként Ferenczy és mtsi. végezték el: Helix 

pomatia (éti csiga) gyomornedvének nyers preparátumával Geotrichum 

candidum adenin és lizin auxotróf mutánsaiból képeztek protoplasztokat, 

melyeket fúzionáltatták sikeresen (Ferenczy és mtsi. 1974). Hinnen és 

munkatársai S. cerevisiae leu2 auxotróf mutáns törzséből képeztek 

protoplasztokat, a gén vad alléljával transzformálva azokat prototróf 

transzformánsokat hoztak létre (Hinnen és mtsi. 1978). 

Ezzel egy időben Beggs (1978) létrehozta az első inga (shuttle) 

vektort. Ennek a vektornak -mely mind baktériumban, mind élesztőben képes 

fennmaradni- az alapját S. cerevisiae 2pm plazmidja képezte. Szelekciós 

markerként tetraciklin rezisztencia gént, illetve leül gént tartalmazott, továbbá 

két replikációs origót és S. cerevisie genomi DNS darabokat. Azon túlmenően, 

hogy ezzel a plazmiddal sikeresen transzfonnálták a S. cerevisie leu" mutáns 

törzset, és jól működött S. pomhe-bm is, jóval nagyobb transzformációs 

gyakoriságot értek el, a 2pm plazmid ARS {autonomously replicating 

sequence) szekvenciájának köszönhetően. Ezek az első kísérletek megnyitották 

az utat számos más gombafaj transzformációja előtt is, mely eljárás mára már 
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több faj esetében rutinszerűen alkalmazható. 

Mivel a S. cerevisie ARS szekvenciája csak néhány fajban bizonyult 

működőképesnek, számos gombafajban kutattak hasonló funkcióval biró 

genetikai elem után. Több gombafaj, (Aspergillus amstelodami, A. nidulans, 

Penicillium urticae) mtDNS-ének ori szekvenciái jól használhatók 

transzformáló vektorok építéséhez. Meglepő módon számos olyan ARS 

szekvenciát azonosítottak, többek között a fent említett két fajból is, melyek az 

adott gombafajban nem, viszont S. cerevisiae-ben replikonként funkcionáltak 

(Beri és mtsi. 1988, Barnes és mtsi. 1986). Több járomspórás gombából 

azonosítottak autonóm replikációt biztosító szekvenciát: Phycomyces 

hlakesleeanus ezen motívuma magas A+T tartalmat mutatott és megtalálható 

benne az a 11 bp-ból álló konszenzus szekvencia (A/TTTTATRTTTA/T), 

amely az ARS szekvenciákra jellemző. Ennek beépítése transzformáló 

vektorba hatékonyabbá tette a transzformálást mind P. blakesleeanus-ban, 

mind S. cerevisie-ben (Revuelta és mtsi. 1986). A M. circinelloides-bői 

származó szekvencia esetében nem tudtak tipikus ARS motívumot azonosítani 

(S. cerevisiae-ben sem viselkedett replikonként), de a szekvencia restrikciós 

enzimekkel történő csonkolása és ennek következtében bekövetkező drasztikus 

transzformációs gyakoriság csökkenése alapján feltételezik, hogy replikonról 

van szó (Roncero és mtsi. 1989). 

A transzformáns genomi DNS-ének restrikciós fragment analízisét 

elvégezve következtetni lehet a plazmid beépülésére a genomban, vagy 

autonóm replikálódó plazmidként extrakromoszómális jelenlétére. Hinnen és 

munkatársai (1978) az említett S. cerevisie transzformálásuk során (leu2 

auxotróf mutáns törzs transzformálása vad típusúvá), nem tudtak szabad 

plazmidot detektálni a transzformánsokból, melyből arra következtettek, hogy 

azok integrálódtak a genomba. 

Három alapvető integrációs lehetőséget írtak le. Az első esetben homológ 

„crossing over" játszódik le a fogadó és a transzformáció során bevitt homológ 

DNS szakasz között, amely folyamat eredményeként a plazmid beépül az adott 

gén mellé a genomba. A második esetet ektopikus integrációnak nevezik, ekkor 

a transzformáló DNS plazmid szekvenciája és a genomban elszórtan található 

szekvenciák közötti homológia révén jön létre a beépülés. Ismert, hogy a S. 

cerevisiae leu2 génjének közvetlen közelében található a Tyl transzpozon 



terminális ismétlődő szekvenciája, ami még több száz kópiában jelen van a 

genomban. Szintén a leu2 gén szomszédságában található az a leucin tRNS gén, 

ami ugyancsak több kópiában szerepel a gomba genomjában. A harmadik 

beépülési mód egyszerűen a két gén (fogadó és a bevitt) közötti helycsere 

(rekombináció), minek következtében nem épül be a genomba a plazmidból 

más szekvencia. 

A járomspórás gombák a transzformáló DNS-t a legtöbb esetben 

extrakromoszómális állapotban tartják fenn, jóval nagyobb százalékban a többi 

fonalas gombához viszonyítva. Ezen tulajdonságukat, hogy az idegen DNS-t, 

sőt endogén genomi DNS-ük egy részét is hajlamosak extrakromoszómális 

elemként fenntartani több adat is igazolja. Egyrészt a már említett M. 

circinelloides és P. blakesleanus ARS szekvenciák, másrészt Absidia gcduca 

esetében izolált különböző magi elhelyezkedésű plazmidok is (Roncero és 

mtsi. 1989, Revuelta és mtsi. 1986, van Heeswick és mtsi. 1984, Hánfler és 

mtsi. 1992). 

2.7. Transzformációs eljárások gombákban 

A transzformációs kísérleteket a DNS beviteléhez alkalmazott 

eljárások alapján is csoportosíthatjuk. 

1. A protoplasztképzéses transzformációs módszer kidolgozása, mint már 

az előzőekben szó volt róla, jelentette a gomba transzformációs kísérletek 

kezdetét. Ennél a módszernél döntő fontosságú a sejtfalbontó enzim 

megválasztása és alkalmazásának körülményei. Ferenczy és munkatársai 

(1974), illetve Hinnen (1978) és Beggs (1978) is Helix pomatia (éti csiga) 

gyomornedvének nyers preparátumát alkalmazták. Trichoderma viride 

enzimpreparátumával, mely később Novozym 234 néven vált közismertté 

Beach és mtsi. (1981) képzett S. pombe-ból protoplasztokat. A zimoliázt pedig 

Hsiao és mtsi. (1979) alkalmazták először élesztő transzformáláshoz. Ezek a 

különböző enzimpreparátumok többféle enzimet tartalmaznak; fontos alkotóik 

a glükanázok és kitinázok. A protoplasztok fenntartásához lényeges a 

megfelelő izoozmotikus közeg biztosítása. 

A protoplaszképzéses transzformálás egyik technikai variánsa a PEG-es 

módszer, mely során CaCl2-t és polietilénglikolt (PEG) is alkalmaznak, melyek 
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a sikeres DNS felvételhez szükségesek. (A protoplasztok membránjai 

„összeolvadnak", egyesülnek s az így kialakuló aggregátumok - melyek köré 

majd új sejtfal szintetizálódik - bekerítik, bekebelezik a transzformáló DNS-t). 

Ez a megközelítés ennél az eljárásnál általánosan érvényes, a különböző 

fajoknál alkalmazott egyedi eljárások csak finom, bár sokszor nagyon lényeges 

változtatásokat tartalmaznak (Mishra és mtsi. 1973, Ferenczy és mtsi. 1974, 

Beggs 1978). 

2. Azt a megfigyelést is géntranszferre alkalmazták, miszerint elektromos 

erőtérben a sejtmembránon pórusok keletkeznek, illetve a membrán 

permeabilitása megnő a makromolekulákkal szemben. A módszert 

elektroporációnak nevezték el. Az első erről szóló beszámolót 1982-ben 

publikálták (Neumann és mtsi.), ma már gyakran alkalmazott módszer 

makromolekulák sejtbe juttatására (Newman és msti. 1989, Chang és mtsi. 

1992, Andreason 1993). Habár a jelenség biofizikai háttere még mindig nem 

teljesen feltárt, annyi bizonyos, hogy a lipid kettősréteg elektromos impulzus 

okozta átrendeződésének köszönhetően azon tíz angstromtól több száz 

angstrom átmérőjű pórusok keletkeznek. Az elektroporációt néhányszor 

sikerrel alkalmazták gomba transzformációra is, úgymint Aspergillus fumigatus 

(Firon és mtsi. 2002), S. cerevisiae (Neumann és mtsi. 1996), Metarhizium 

anisopliae (Bogo és mtsi. 1996), Histoplasma capsulatum (Woods és mtsi. 

1998) vagy Absidia glanca (Schilde és mtsi. 2001) esetében. Annak ellenére, 

hogy ez a módszer bizonyos szempontból egyszerűbb és kedvezőbb a 

protoplaszt aggregációs eljárásnál (akár spórákat is lehet transzformálni, PEG-

es kezelés nincs), az optimális elektroporációs körülmények megteremtése (pl.: 

oldat koncentráció, elektromos impulzus nagysága és ideje) nem mindig 

bizonyul könnyű feladatnak. 

3. Több mint száz éve felismerték, hogy a talajlakó Agrobacterium fajok 

okozzák a növények gyökér golyvásodásnak nevezett betegségét, mely főleg a 

gyökérzet felső részén figyelhető meg. Braun már 1958-ban felfedezte, hogy a 

gyökérgumó sejtjei különböznek a növény más sejtjeitől, ugyanis képesek 

növekedni a növényi növekedési faktorok jelenléte nélkül is. Az csak 1977-ben 

vált világossá, hogyan tudja a baktérium a növényi sejteket tumoros sejtekké 

transzformálni. Chilton és mtsi. (1977) azonosították azon Agrobacterium 

DNS-szakaszt, mely a növényi sejtbe jutva a növekedést szabályozó faktorokat 
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indukálja, ezt a növénybe lineáris formában átjutó transzformáló ágenst T-

DNS-nek nevezték el. Ezt követően Agrobacterium tumefaciens plazmidját 

számos esetben alkalmazták vektorként növényi transzformálások során. A 

kilencvenes évek végén jelentek meg az első eredmények melyek szerint ilyen 

vektort sikeresen alkalmaztak élesztő és fonalas gombafajok transzformálására 

is. A S. cerevisiae transzformálása során mind cirkuláris plazmidot (jobb és bal 

határoló régió fúziója révén), mind homológ rekombináció során a genomba 

épült plazmidot sikerült azonosítani (Bundock és mtsi. 1995). S. cerevisiae 

2pm replikátor régióját vagy genomi DNS darabot tartalmazó bináris vektorok 

esetében a transzformációs gyakoriság százszorosára növekedett (Bundock és 

mtsi 1995, Bundock és mtsi 1996). A transzformáció nyomon követésére 

auxotróf (URA3, TRP1) markereket, illetve G418 rezisztenciát alkalmaztak. A 

T-DNS sikeres átviteléhez elengedhetetlennek bizonyult a vir gének 

indukálása, melyet a megfelelő kísérleti körülmények biztosítottak 

(acetosziringol, alacsony pH, 20-25°C). 1998-ban publikálták de Groot és 

munkatársai azt a kísérletsorozatot, melyben Ascomvcota (A. awamori, A. 

niger, F. venenatum, T. reesei, C. gloeosporioides, N. crassa) sőt 

Basidiomycota fonalasgombákat (Agaricus bisporus) transzformáltak 

hatékonyan A. tumefaciens T-DNS-ének segítségével. Szelekciós markerként 

E. coli hph (higromicin rezisztencia) génjét fejeztették ki A. nidulans gpd gén 

promóterének és trpC gén terminális régiójának segítségével. Sikeresen 

transzformáltak mind protoplasztokat, mind micéliumot, valamint 

konídiospórákat is. A transzformáció hatásfoka több százszorosa volt a 

protoplaszt aggregációs módszerhez viszonyítva. A vir gének aktiválása a 

megfelelő kísérleti körülményekkel (acetosziringol, alacsony pH, 20-25°C) 

fonalas gombák esetében is kritikus tényezőnek bizonyult. A vizsgált gomba 

fajok genomjában mind egyszeresen, mind többszörösen integrálódott T-DNS-t 

figyeltek meg. Ez a folyamat a növényi és élesztő nem homológ beépülési 

mechanizmussal bizonyult hasonlatosnak. A transzformánsok továbbá 

meiotikusan és mitotikusan is stabilnak bizonyultak. Ezen eredmények alapján 

elmondható, hogy az A. tumefaciens mediálta transzformáció új és hatékony 

transzformációs eljárást jelent a gombák körében is. 
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2.8. Transzformációknál alkalmazott szelekciós markerek 

1. A legrégebbi transzformációs eljárások auxotróf mutációk 

komplementációján alapultak. Ilyen kísérletre számos példát találunk, a már 

említett úttörő kísérletek is ezek közé tartoztak. Az élesztőket követően számos 

fonalasgomba fajból hozták létre a legkülönfélébb, komplementálható 

mutánsokat (néhány példát kiragadva) pl.: Aspergillus sp. trpC' (triptofán 

szintézis), yA" (spóra szín gén) (Yelton és mtsi. 1984, Yelton és mtsi. 1985), 

argB" (arginin auxotróf) (Buxton és mtsi. 1985), N. crassa pyrG' (pirimidin 

bioszintézis) (Ballance és mtsi. 1983), M. circinelloides met (metionin 

auxotrófia) (Anaya és mtsi. 1991), leu (leucin auxotróf) (Roncero és mtsi. 

1989), pyrG' (pirimidin bioszintézis) (Benito és mtsi. 1992), carB' (fitoén 

dehidrogenáz) (Ruiz-Hidalgo és mtsi. 1999), Rhizopus niveus leu (leucin 

auxotróf) (Liou és mtsi. 1992), Rhizomucor pusillus leu (leucin auxotróf) 

(Wada és mtsi. 1996), Phycomyces blakesleeanus leu (leucin auxotróf) 

(Iturriaga és mtsi. 1992), melyek lehetővé tették az adott faj genetikai 

vizsgálatát. Habár ez a módszer igen hatékony, nagyon komoly hátránya, hogy 

a transzformálni kívánt törzsből előzetesen egy adott mutánst kell létrehozni. 

2. Szintén általánosan használt módszer a domináns markeren alapuló 

transzformáció. Előnye, hogy nincs szükség az adott fajból mutáns törzsre, 

így elméletileg széles körben alkalmazható. 

2.a A színreakció segítségével történő vizuális szelekció ugyan nem vált 

általánosan alkalmazott technikává, de merően új szemléletmódja miatt 

mindenképp említést érdemel. Van Gorcom és munkatársai (1985) is ezt a 

módszert alkalmazták, A. nidulans trpC promótere mögé E. coli lacZ génjét 

építették. Ezzel a konstrukcióval transzformált A. nidulans telepek X-Gal 

tartalmú táptalajon kék elszíneződést mutattak. A. nidulans gpdA promóterét 

használva szintén sikeresen expresszáltatták a bakteriális eredetű lacZ gént 

Penicillium chrysogenum-ban, melynek transzformáns telepei szintén mutatták 

a kék színreakciót X-Gal-t tartalmazó táptalajon (Kolar és mtsi. 1988). 

Wöstemeyer és Burmester próbálkozott Absidia glauca-bm több E. coli-ból 

származó riporter gén kifejeztetésével (P-galaktozidáz (lacZ), higany reduktáz 

(merA) vagy p-glukuronidáz (uidA)), de ezek nem jártak sikerrel (nem 
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publikált eredmények). 

2.b Szintén vizuális szelekciót tesz lehetővé Aequorea victoriae GFP 

fehétjéje (zölden fluoreszkáló fehérje), mely fluoreszcenciát kölcsönöz a 

transzformált sejteknek. Elsőként E.coli-ban és Caenorhabditis elegáns-ban 

használták sikeresen (Chalfie és mtsi. 1994), majd ezt a lenyűgöző kísérletet 

számos más élőlény sikeres transzformációja követte. Rövid időn belül sikeres 

gomba transzfonnációkról is beszámoltak, melyek sorát élesztő kísérletek 

nyitották meg (Flach és mtsi. 1994, Niedenthal és mtsi. 1996). Az első 

fonalasgomba melyben gfp-1 fejeztettek ki Ustilago maydis volt (Spelling és 

mtsi. 1996), melyet A. nidulans követett (Fernández-Ábalos és mtsi. 1998). 

Mára már közel két tucat fonalasgomba fajban bizonyították a gfp gén 

kifejeződését, melyek közé tartoznak többek között a Magnaporthe grisea 

(Kershaw és mtsi. 1998), Tríchoderma harzianum (Zeilinger és mtsi. 1999), 

Podospora anserina (Berteaux-Lecellier és mtsi. 1998), Sclerotinia 

sclerotiorum (Vautard-Mey és mtsi. 1999) fajok. Schilde és munkatársai 

(2001) a Mucorales rendbe tartozó Absidia glauca-ban a gfp-1, mint riporter 

gént használták, génexpresszió nyomon követésére. Ez a kísérlet azért hasznos, 

mivel a járomspórás gombák transzformálási nehézségeinek megértéséhez 

segítséget adhat a bevitt plazmid expresszi ójának nyomon követése. 

2.c Általánosan alkalmazottak a különféle antibiotikum (pl.: 

higromicin, fleomicin, kanamicin) rezisztenciát biztosító gének, melyek gomba 

promóterrel fúzionáltatva lehetővé teszik a rezisztensé vált telepek szelekcióját. 

Néhány példát említve: Trichosporon cutaneum élesztőt mind higromicint, 

mind fleomicint használva domináns markerként sikeresen transzformálták 

(Glumoff és msti. 1989). Cochliobolus lunatus bleomicin rezisztencián, míg 

(Rozman és mtsi. 1991) Pleurotus ostreatus higromicin rezisztencián alapuló 

transzformációja ismeretes (Irie és mtsi. 2001). Továbbá Lyophyllum shimeji 

ektomikorhiza bazídiumos gombában, (Saito és mtsi. 2001) Lentinus endodes 

(Hirano és mtsi. 2000) és Agaricus bisporus (van de Rhee és mtsi. 1996) 

fajokban is hatékonyan működő, higromicin B rezisztencián alapuló 

transzfonnációs módszert dolgoztak ki. Az antibiotikum rezisztencián alapuló 

direkt szelekció alkalmazását megnehezítheti, az adott gombafaj droggal 

szemben mutatott nagy mértékű rezisztenciája, ami számos járomspórás 

gombafajnál előfordul. Néhány cikk ismeretes csak, mely ezen gombacsoport 
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antibiotikum rezisztencián alapuló transzformációs kísérleteiről számol be. 

Rhizopus niveus gentamicin (G-418) rezisztencián alapuló transzformációja 

esetében azt tapasztalták, hogy táp folyadékban már a 100 pg/ml gentamicin is 

gátlóan hat a gomba növekedésére, szilárd táptalajon azonban 750 pg/ml 

koncentráció volt szükséges a növekedés gátlásához. A transzformációk során 

esetenként még ez a rendkívül magas koncentráció sem bizonyult teljes 

mértékben kielégítőnek (Yanai és mtsí. 1990). Sikeresebbnek bizonyult az 

Absidici glanca neomicin rezisztencián alapuló transzfonnációja, ahol már 100 

pg/ml antibiotikum koncentráció is elegendő volt a transzformáns telepek 

egyértelmű azonosításához (Schilde és mtsí. 2001). Szintén sikeres volt P. 

blakesleeanus transzformánsainak kanamicin rezisztencián alapuló 

szelektálása, ebben az esetben 250 pg/ml volt a megfelelő gátló koncentráció. 

Rhizomucor miehei transzformálásakor gentamicin (G-418) alkalmaztak 550 

pg/ml koncentrációban, ám azt tapasztalták, hogy a transzformánsok az erős 

szelekciós nyomás ellenére sem mutattak stabil fenotipust (Monfort és mtsi. 

2003). 

Ezen ellentmondásos kísérletek azonban nem nyújtanak megoldást a 

járomspórás gombák körében általánosan alkalmazható transzformációs 

rendszer hiányára. Ez idáig ugyanis lényegében még nem sikerült rutinszerűen 

reprodukálható domináns szelekciós markeren alapuló transzformációs 

módszert kidolgozni. 

2.9. A gpd promóter szekvenciák alkalmazása transzformációs 

rendszerekben 

Erős promóter aktivitásának köszönhetően a gpd gén S'-régióját 

számos esetben felhasználták gomba transzformációs rendszerek kialakítására 

(Punt és mtsi. 1987). A glicerinaídehid-3-foszfát dehidrogenáz kulcsenzim 

mind a glikolízisben, mind a glükoneogenezisben. Irreverzibilisen katalizálja a 

glicerinaldehid-3-foszfát foszforilációját és oxidációját foszfogliceráttá és mint 

az anyagcsere egyik meghatározó enzime általában erős expressziét mutat 

gombákban is. Élesztőkkel végzett kísérletek eredményei azt mutatták, hogy a 

gpd génről íródik át a mRNS 2-5%-a (Holland és Holland 1978). Cochliobohis 

heterostrophus-$za\ végzett vizsgálatok szerint ez az enzim mind időben, mind 



23 

pedig különböző szénforrásokat tartalmazó táptalajokon konstitutívan 

termelődik, az expresszió ugyanolyan mértékű a spórákban és a vegetatív 

micéliumokban (Van Wert 1990). Szintén konstitutívan és erősen kifejeződő 

génnek írták le Lentinus endodes gpd génjét, melyet eredményesen alkalmaztak 

higromicin B foszfotranszferáz, mint rezisztencia marker kifejeztetésére. 

Restrikciós enzim irányított integrációval (REMI) sikerült a transzformáció 

hatásfokátjavítani. Promóter deléciós analízissel megállapították, hogy az 51 

régió -442 és -270 közé eső szakasza meghatározó fontosságú a működéshez 

(Hirano és mtsi. 2000). 

Érdekes módon olyan kísérleti adatok is ismertek, melyek szerint a 

glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz szintézise nem konstitutív. A 

mikoparazita Trichoderma harzianum-nál azt tapasztalták, hogy a gpd 

expressziója reguláit: erős expressziét detektáltak glükóz jelenlétében, ám jóval 

gyengébbet, amikor a gazda Rhizoctonia solani sejtfalát használták fel egyedüli 

szén forrásként. Ugyanezen gombánál a gpd mRNS mennyisége változik az 

egyes életszakaszok folyamán: csökken a sporuláció alatt, illetve kevesebb a 

konídiofórokban és konídiumokban, mint a vegetatív micéliumokban (Puyeski 

és mtsi. 1997). A Sclerotinia sclerotiorum esetében pektint, glükózt, glicerolt 

és arabinózt felhasználva egyedüli szénforrásként azt tapasztalták, hogy a gpd 

gén kifejeződése pektin és glükóz esetében jóval erősebb (Kasza Ph.D. 

tézisek). M. circinelloides 3 gpd génjéből (gpdl, gpd2, gpd3) csupán a gpdJ 

gén transzkripcióját sikerült egyértelműen bizonyítani. Expressziós vizsgálatok 

azt mutatták, hogy ez a gén reguláit módon fejeződik ki (Wolff és mtsi. 2002): 

glükózon erősebb transzkripcióról számoltak be, mint glicerolon és etanolon. 

Azt tapasztalták, hogy a tápfolyadékban a folyamatosan csökkenő 

cukorkoncentrációval (glükóz és galaktóz) a gpd gén expressziója is csökkenő 

tendenciát mutat. Cukrot adva a tápfolyadékhoz erősebb gpd expressziót 

detektáltak, mely eredmények egyértelműen reguláit transzkripciót 

bizonyítanak. 

Egyebek mellett Trihoderma reesei és Curvularia lunata fonalas 

gombákkal végzett kísérletekben is igazolták, hogy a transzformáció hatásfoka 

homológ promóter használatakor lényegesen jobb, mivel a szelekciós 

markerként alkalmazott struktúrgén sokkal erősebb expresszióját teszi lehetővé 

(Mach és mtsi. 1994, Osiewacz és mtsi. 1991). Schizophyllum commune-ban 



Streptoalloteichus hindustanus ble (flcomicin kötő fehérje) génje nagyon 

hatékonyan fejeződött ki (104 transzformáns/pg DNS), ha a transzformációs 

rendszerben S. commune gpd génjének szabályozó régióit használták fel. Míg 

ha A. nidulans ugyanezen határoló régióit alkalmazták, a transzformáció 

sikertelen volt, bizonyítván a homológ regulátor régiók fontosságát. A 

homológ promótert -130 pozícióig csonkolva nem tapasztaltak transzformációs 

gyakoriság csökkenést, ami arra utal, hogy ebben a fajban a transzkripciót ezen 

nukleotid "feletti" szakasz indukálja (Schuren és mtsi. 1994). Szintén a 

határoló régiók megválasztásának fontosságára hívja fel a figyelmet - ha nem is 

homológ-heterológ szemszögből- az a kísérlet melyet Irie és munkatársai 

(2001) végeztek. Abban az esetben ha A. nidulans expessziós szignáljait 

használták fel Pleurotus ostreatus higromicin rezisztencián alapuló 

transz formálására abortív transzformánsokat kaptak, melyek többségében a 

plazmid nem integrálódott a genomba. Ugyanakkor, ha Lentinus endodes gpd 

gén expressziós szignáljait használták erre a célra, stabil, integrálódott 

transzformánsokat figyelhettek meg. Restrikciós enzim irányította 

integrációval (REMI) pedig megközelítőleg tízszeresére emelkedett a 

transzformációs gyakoriság. Természetesen arra is találunk példát, hogy mind a 

transzformálni kívánt szervezetből származó, mind más gombából származó 

gpd génszabályozó régiók jól működnek az adott transzformációs rendszerben. 

Agaricus bisporus esetében a nem rokon A. nidulans és természetesen a 

homológ gpd promóter is sikeres, higromicin B rezisztencián alapuló 

transzformációhoz vezetett. A rendszer alkalmazása mind homo-, mind 

heterokarion törzsekben stabil transzformánsokat eredményezett, melyek 

transzformált termőtestet képeztek. Meglepő módon a mindössze 265 bp 

hosszúságú homológ promóter elégségesnek bizonyult a hph gén 

expressziójához, bár e rövid homológ promóter nem növelte a transzformáció 

hatásfokát a heterológ promóterhez viszonyítva, (van de Rhee és mtsi. 1996) 

A glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz gén promóterét több esetben is 

sikeresen alkalmazták egy adott enzim túltermeltetésére. Phanerochaete 

chrysosporium gpd génjének 5' határoló régióját alkalmazták lip2 gén (lignin 

peroxidázt kódoló gén) kifejeződéséhez. A transzformánsok peroxidáz 

aktivitását vizsgálva azt tapasztalták, hogy képesek magas szén és nitrogén 

forrás jelenlétében a tápfolyadékba nagy mennyiségű (megközelítőleg 2 mg/l) 



lignin peroxidázt szekretálni, amire a vad típusú törzsek ilyen körülmények 

között nem voltak képesek (Sollewijn és mtsi. 1999). Az endogén cellobióz 

dehidrogenáz (CDH) Phanerochaete chrysosporium-ban csak cellulózzal 

kiegészített tápoldatban termelődik. Glükózon homológ gpd szabályozó régiót 

alkalmazva a transzformánsok mintegy 50%-a termelte a cellobióz 

dehidrogenázt. Ezen belül még erősen túltermelő (500-600U/1) törzseket is 

sikerült azonosítani (Li és mtsi. 2000). 

További példát említve: Cryptococcus neoformans glicerinaldehid-3-

foszfát dehidrogenáz gén izolálását követően az 5' határoló régiót hatékonyan 

alkalmazták homológ expesszióra. Ura5~ mutánsokat transzformálva az 1600 

bp-nyi promoter által vezérelt homológ ura5 génnel, a vad tipusú törzsekkel 

azonos szintű génkifejeződést sikerült elérni. Ugyanezen promóter a heterológ 

hphl gén kifejeződését jóval alacsonyabb szinten tette lehetővé (Varrna és mtsi. 

1999). 

Mint az említett példák is bizonyítják a gpd gén szabályozó régiói 

számos gombafajban hatékony transzformációs rendszerek kiépítéséhez 

szolgáltak kiinduló pontul. Ezen irodalmi adatokra alapozva határoztunk úgy, 

hogy az általunk kifejlesztendő, a járomspórás gombák körében általánosan 

alkalmazható transzformációs rendszerhez Mucor circinelloides gpd gén 

határoló régióit használjuk fel. 
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2.10. Célkitűzések 

Vizsgálataink lehetőséget teremtenek a M. circinelloides gpd gén 

molekuláris, funkcionális és filogenetikai elemzésére, egyben kiindulópontul 

szolgálnak további genetikai kísérletekhez, ennek megfelelően: 

1. A kísérleteink részeként célul tűztük ki a M. circinelloides f . lusitaniens 

ATCC 1216b törzsből génkönyvtár létrehozását. 

2. A glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz {gpd) struktúrgén és a kapcsolódó 

szabályzó régiók klónozását és szekvenciaszintű elemzését. 

3. Célul tűztük ki néhány járomspórás gomba transzformáláshoz szükséges 

kísérleti feltételeinek meghatározását. 

4. Célul tűztük ki a M. circinelloides f . lusitaniens gpd\ és gpdl génjeinek 5' 

és 3' határoló régióinak felhasználásával új transzformáló vektorok 

létrehozását, továbbá ezekkel történő transzformáció megvalósítását. 

Eredményeink reményeink szerint lehetővé teszik egy új a járomspórás 

gombáknál alkalmazható transzformációs rendszer kidolgozását. 
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3. Anyagok és módszerek 

3.1. Alkalmazott mikroorganizmusok és plazmidok. 

Törzsek 

Gilbertella persicaria Miicor circinelloicles M16 

Rhizomucor pusillus Mucor circinelloides M17 

Rhizomucor miehei NRLL Mucor racemosus M26 

Thamnostylum piriforme Mucor racemosus M28 

Backusella lamprospora Mucor circinelloides M33 

Zygorynchus macrocarpus Mucor circinelloides M34 

Actinomucor elegans Mucor racemosus M44 

Syncephalastrum racemosum Mucor circinelloides M50 

Absidia corymbifera Mucor circinelloides f. lusitanicus ATCC 1216B 

Micromucor ramanniana Mucor circinelloides MS 12 (leu") 

Escherichia coli DH5a Escherichia coli XL1 Blue MRA (P2) 

X Fix II fág 

Plazmidok 

gjjluescript SK (-): phagemid dsDNS, rezisztencia: amp, méret:2958 bp 

(http://seq.yeastgenome.org/vectordb/vector_descrip/PBLUESKM.html) 

BUC19 : rezisztencia: amp, méret:2686 bp 

(http://www.fermentas.com/techinfo/nucleicacids/mappucl819.html) 
EPT43: gén: M. circinelloides gpd\, rezisztencia: amp, 4248: bp 

PAVBÍ07: gén: M. circinelloides leuA, rezisztencia: amp, méret: 7,4 kbp 

ECSN43: gén: hygBr, rezisztencia: amp, méret:5,3kb(ww.fgsc.net/plasmid/vector.html) 

BAKI: gén: hygBr, rezisztencia: amp, méret: 5248 bp 

EAK2: gén: hygBr, rezisztencia: amp, méret: 7358 bp 

EAíQ: gén: hygBr,leuA, rezisztencia: amp, méret: 9612 bp 

http://seq.yeastgenome.org/vectordb/vector_descrip/PBLUESKM.html
http://www.fermentas.com/techinfo/nucleicacids/mappucl819.html
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3.2. Táptalajok és oldatok 

Élesztőkivonat-pepton-glükóz (YPG) táptalaj 

0.3% élesztőkivonat, 1% pepton, 2% glükóz, 2% agar, (pH 4.5) 

Malátás táptalaj (MA) 

5% élesztőkivonat, 5% malátakivonat, 1% glükóz, 1% KH2P04 , 3% agar 

Minimál táptalaj (MM) 

0.5% (NH4)2S04, 0.1% KH2P04 , 0.05% MgS0 4x7H 20, 1% glükóz, 1.5% agar, 

200 mg uracil, 0.8M szorbitol 

Élesztőkivonat-glükóz táptalaj (YEG) 

1% glükóz, 0.5% élesztőkivonat, 1.5% agar 

YEG szelekciós táptalaj 

1% glükóz, 0.5% élesztőkivonat, 1.5% agar, 150 pg/ml higromicin, 2 pg/ml 

digitonin, 50 pg/ml bengál vörös 

LB-táptalaj 

1% NaCl, 1% tripton, 0.5% élesztőkivonat, 1.5% agar (pH 7.0) 

LB-maltóz tápoldat 

1% NaCl, 1% tripton, 0.5% élesztőkivonat, 0.2% maltóz, 10 mM M g S 0 4 (pH 

7.0) 
LB-fedőagar 

1% NaCl, 1% tripton, 0.5% élesztőkivonat, 0.7% agaróz, 10 mM M g S 0 4 (pH 

7.0) 

Minimál-fedőagar 

0.5% (NH4)2S04, 0.1% KH2P04 , 0.05% MgS0 4 x7H 2 0, 1% glükóz, 1% agar, 

200 mg uracil, 0.8 M sorbitol 



SM puffer 

0 . 5 8 . NaCl, 0.2% MgS0 4 x7H 2 0 , 1 M Tris/HCl (pH 7.5), 2% zselatin 

Lízis puffer 
50 mM Tris-HCl (pH 8), 20 mM EDTA, 1% N-lauroylsarcosine 

Hibridizációs oldatok: 

Hibridizációs oldat 

5xSSC, 0.1% N-lauroilszarkozin, 0.02% SDS, 1% blokkoló reagens 

1. detektáló puffer 

0.1 M maleinsav, 0.15 M NaCl (pH 7.5 ) 

2. detektáló puffer 

1.4% "blocking" reagens (DIG DNA Labeling and Detection Kit, Roche) 

1. detektálási pufferben 

3. detektáló puffer 

0.1 M Tris-HCl, 0.1 M NaCl, 50 mM MgCl2 (pH 9.5) 

20xSSC 

3 M NaCl, 0.3 M Na3-citrát 

lxSTE 

1 M NaCl, 100 mM Tris/HCl (pH 8.0), 10 mM EDTA (etilén diamin 

tetraecetsav) (pH 8.0) 
10x"feltöltő" puffer 

0.06 M Tris/HCl (pH 7.5), 0.06 M NaCl, 0.06 M MgCl2> 0.5% zselatin, 

0.015 M D T T 



Extrakciós puffer 

1 térfogat 5xRNB (1 M Tris/HCl, 1.25 M NaCl, 0.25 M NA2EDTA, pH 8.5) 

2 térfogat PAS (120 mg/ml p-aminoszalicilsav) 

2 térfogat TNS (20 mg/ml tri-izopropil-naftilszulfonát) 

3 térogat fenol 

Agaráz puffer 

10 mM Tris/HCl (pH 6.5), 1 mM Na2EDTA 

TE puffer 

10 mM Tris/ HC1 (pH 7.5), 1 mM Na2EDTA 

LETS 

0.1 M LiCl, 10 mM NA2EDTA, 10 mM Tris, 0.5% SDS (nátrium lauril szulfát) 

TBE 

90 mM Tris-borát, 2 mM Na2EDTA (pH 8.0) 

TAE 

40 mM Tris-ecetsav, 1 mM Na2EDTA (pH 7.6) 

Protoplasztáló oldat 

0.8 M szorbitol, 1,5% csigaenzim (Helix pomatia liofilezett gyomornedv 

preparátuma) 
SMC puffer 

0.55 M szorbitol, 10 mM MOPS (pH 6.3), 50 mM CaCl2 

PMC puffer 
40% PEG4000, 0.6 M sorbitol, 10 mM MOPS (pH 6.3), 50 mM CaCl2 
Denaturáló oldat 
0.2 M NaOH/ 1.5 M NaCl 



Neutralizáló oldat 

0.2 MTRIS (pH 7.5)/ 2xSSC 

3.3. Módszerek 

DNS tisztítás M. circinelloides-bö\ (Kolar és mtsi 1988). 

A YEG tápoldatban nevelt (200 rpm, 30°C, 2 nap) gombatörzs 

micéliumát leszűrtük, majd desztillált vízzel átmostuk. A micéliumhoz LETS 

puffert adtunk (lg/2.5ml; 0.1M LiCl,10 mM EDTA, 10 mM Tris/HCl (pH 8.0), 

majd 0.5% SDS és steril üveggyöngyök (átmérő: 0.5 mm) jelenlétében 

kémcsőkeverővel pépes állapotig kevertük. Fenol (2.5 ml) hozzáadását 

követően centrifugáltuk (15 000 rpm / 20 perc, Sorvall Dupont rotor: SS-34). A 

felülúszóhoz 2.5 térfogat etanolt adtunk, majd -70°C -on történő egyórás 

inkubálást követően, a kicsapódott DNS-t centrifugáltuk (15 000 rpm / 25 min, 

Sorvall Dupont rotor: SS-34), majd beszárítottuk. Ezt követően TE pufferben 

oldottuk fel a DNS-t és 0.5 ml fenol:kloroform:i-amilalkohol (25:24:1) 

hozzáadása után centrifugáltuk (12 000 rpm / 14 min, Sorvall Dupont rotor: 

SS-34). Ezt a tisztítási lépést még kétszer megismételtük, majd a felülúszóból a 

DNS-t 96%-os etanol hozzáadásával -70°C-on kicsaptuk. A csapadékot 70%-

os etanollal mostuk, beszárítottuk, majd lOOpl desztillált vízben oldottuk . 

DNS izolálás és restrikciós enzimmel történő emésztés Rhizomucor miehei-bői 

gén kóniaszám meghatározásához (Nuria és mtsi. 1991, kisebb 

módosításokkal) 

A 4 g YPG tápoldatban nevelt micéliumot folyékony nitrogénben 

eldörzsöltük, 2.5 ml/g lízis puffert adtunk hozzá, majd szobahőmérsékleten 

üvegbottal óvatosan homogenizáltuk. Ezt követően 20 percig 65°C-on 

inkubáltuk, majd centrifugáltuk (5000 rpm/10 perc, Sorvall Dupont rotor: SS-

34). A felülúszót 0.5 v/v% fenolt adtunk és szobahőn gyengén rázattuk a 

fázisok összekeveredéséig. A mintához 0.5 v/v% kloroformú-amilalkoholt 

(24:1) adtunk és 3 órán át gyengén 4°C-on rázattuk. Ezt követően 

centrifugáltuk (4000 rpm/15 perc 4°C). A vizes fázishoz 10 ml-enként 7.8 g 

CsCl-ot és 1.5% bisbenzimid (10 mg/ml) adtunk, majd ultracentrifuga 
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csövekbe adagoltuk és parafínolajat rétegeztünk rá. Centrifugázást követően 

(44000 rpm / 24h, Sorvall Dupont ultra centrifuga, rotor: T-1270) az UV 

fényben látható DNS gyűrűt steril fecskendő segítségével leszívtuk, majd (a 

bisbenzimid mentesítéshez) a DNS-t többször mostuk vízzel telített n-

butanollal. A CsCl mentesítéshez TE-vel szemben díalizáltuk 1-2 napon át 

4°C-on. A DNS-t -20°C tároltuk. 

A genomi DNS teljes emésztésének eléréséhez enzimenként 3-4 pl-t (5 

U/pl) használtunk 10-20 pg DNS-hez és 12 órát („overnight") emésztettük. 

Kópiaszám meghatározásához próba készítés 

A gpdl gpd specifikus és 3006 degenerált primert alkalmazva PCR 

reakció segítségével sikerült R. miehei-bői egy 936 bp hosszúságú fragmentet 

amplifikálnunk, amelyet digoxigenines jelölést (DIG DNA labeling and 

detection kit; Roche) követően homológ próbaként alkalmaztunk a kópiaszám 

meghatározásához. 

DNS izolálás Mucor circinelloides-böl génkönyvtár készítéséhez fvan 

Heeswijk és mtsi. 1984, kisebb módosításokkal) 

YEG tápoldatban 3 napig rázatott tenyészetből a micéliumot leszűrtük és 

folyékony nitrogén jelenlétében dörzsmozsárban elporítottuk. 4 ml 55°C-os 

"extrakciós puffer" hozzáadása után egy percig óvatosan ráztuk, majd 1 ml 

kloroforrmi-amilalkohol (24:1) elegy hozzáadása után centrifugáltuk (10 000 

rpm / 10 perc, Sorvall Dupont rotor: SS-34). A vizes fázishoz 2 térfogatnyi 

96% etanolt mértünk, majd -20°C-on 5 percig inkubáltuk. Ezt követően 

centrifugáltuk (15 perc / 15 000 rpm, Sorvall Dupont rotor: SS-34), szárítottuk, 

majd 3 ml TE-ben oldottuk. 3 ml fenol:kloroform (24:25) hozzáadását és 10 

perc/10 000 rpm-en (Sorvall Dupont rotor: SS-24) történő centrifugálást 

követően a vizes fázishoz 2 ml kloroformri-amilalkoholt mértünk és újból 

centrifugáltunk (10 000 rpm/10 perc Sorvall Dupont rotor: SS-24). A vizes 

fázishoz 1/10 térfogat 3 M Na-acetátot és 2.5 térfogat 96% etanolt adtunk, 

majd centrifugáltunk (10 perc/10000 rpm Sorvall Dupont rotor: SS-24). A 

mintát szárítottuk, majd 1.6 ml TE-ben 4°C-on 12 órán át oldódni hagytuk. 30 

pl Rnáz (lU/pl Fermentas) oldat és 30 pl proteináz K (37 U/mg Sigma) oldat 

hozzáadását követően a mintát 4 Eppendorf csőbe szétosztottuk és 2 órán át 



37°C-on inkubáltuk. Ezt követően 1 térfogat fenokkloroformot mértünk hozzá 

és centrifugáltuk (10 perc/10 000 rpm, SorvaJl Dupont rotor: SS-24). Az így 

kapott vizes fázishoz 400 pl fenokkloroform elegyet adtunk és centrifugáltuk 

(10 perc/12 000 ipm, Sorvall Dupont rotor: SS-24) majd ezt a lépést 

megismételtük. A DNS-t 3M Na-acetát jelenlétében 96% etanollal kicsaptuk, 

centrifugáltuk (12 000 rpm/10 perc, Sorvall Dupont), 70%-os etanollal mostuk, 

végül beszárítás után 250 pl desztillált vízben oldottuk. 

A parciális emésztés optimalizálása 

100 pl genomiális DNS-hez 15 pl Sau3AI enzimpuffert és 35 pl steril 

desztillált vizet adtunk, majd ezt 9 Eppendorf csőbe szétosztottuk úgy, hogy az 

első csőbe 30 pl, a többibe pedig 15-15 pl oldat került. Az első csőhöz 0.5 pl 

SaiűAl (8U / pl NBL Gene Sciences) adtunk, amelyből nyolc lépcsőben felező 

hígítást készítettünk. A DNS emésztést 1 órán át 37°C-on végeztük. 

A parciálisan emésztett genomiális DNS visszaizolálása gélből 

A 0.7%-os "low melting point" agarózból készült gélből 60mV-on 

történő futtatást követően a 15-18 kb méretű DNS fragmenteket tartalmazó 

gélrészietet kivágtuk, majd 1/10 térfogat 10 x agaráz puffer hozzáadása után 

65°C-on felolvasztottuk. Ezt követően a mintákat 40°C-ra hűtöttük és p-

agarázzal kezeltük (1.5 U, 1 óra, 40°C). 

Feltöltési reakció 

200 pl DNS-hez 30 pl 10 x "feltöltő" puffert, 5 pl 10 mM dGTP-t, 5pl 10 

mM dATP-t és 15 U Klenow (1 U/pl Fermentas) enzimet adtunk, majd a 

reakcióelegyet 300 pl-re egészítettük ki desztillált vízzel. 20°C-on 15 percig 

inkubáltunk, majd 33 pl 10 x STE puffert és 100 pl 1 x STE puffert mértünk 

hozzá. Fenokkloroformos extrakció után a DNS-t etanollal (10 perc, -20°C) 

kicsaptuk, majd centrifugálás után az üledéket beszárítottuk és 10 pl TE 

pufferben feloldottuk. 

Alkalikus foszfatáz kezelés 

5 pl DNS-hez 3 pl 10 x alkalikus foszfatáz puffert, 0.1 pl alkalikus 



foszfatáz enzimet és 22 pl desztillált vizet adtunk. Kétszer 30 percig 37°C-on 

inkubáltunk úgy, hogy a második inkubáció előtt újra 0.1 pl alkalikus foszfatáz 

(10 U/ pl NBL Gene Sciences) enzimet adtunk hozzá. 2 pl 0.5 M EDTA 

hozzáadása után 10 percig 75°C-on inkubáltuk, majd fenol.kloroformos és 

etanolos kezelés után a DNS-t 2.5 pl desztillált vízben oldottuk. 

A Mucor génkönyvtár amplifikálása 

Az XLl-Blue MRA (P2) baktériumot OD6üo = 0.6 eléréséig neveltük LB 

+ 0.2% maltóz médiumon. Centrifugálást követően 10 mM Mg2S04-ban 

felszuszpendáltuk a baktériumsejteket, majd a lambda fággal (Gigapack III 

Gold Stratagene) való inkubálást követően (37 °C-on, 30 perc) fedőagarózzal 

(42 °C) elkeverve az alaptáptalaj felszínére öntöttük. A 7-8 óra után a 

megjelenő plakkokból SM pufferrel mostuk le a fágokat (12h, 4°C). A 

fágszuszpenziót 5% (v/v) kloroformmal kezeltük, centrifugáltuk, végül a 

felülúszóhoz 3% (v/v) kloroformot adva 4°C-on tároltuk. 

A Mucor génkönyvtár titrálása 

Az amplifíkált könyvtárból 15 pl-t, illetve ebből 10"1, 10"2, 10~3, 10"4 

hígítás! lépcsők hasonló térfogatait 150 pl - 150 pl XLl-Blue MRA (P2) 

(Stratagene, La Jolla, CA) baktériummal inkubáltunk (37 °C-on 30 perc), majd 

fedőagarózzal elkeverve csészékre öntöttük. 

DNS visszaizolálás agaróz gélből 

Az amplifíkált PCR terméket tartalmazó géldarabot horgász vattás 

Eppendorf csőben (2 perc 2000 rpm, majd 8 perc 10000 rpm) centrifugáltuk. 

Az így kapott folyadékhoz 1/5 v/v% kloroformot adtunk, majd 5 perces 

centrifugálást követően 95%-os alkohollal csaptuk ki a DNS-t. Centrifugálást 

követően az üledéket 70%-os etanollal mostuk, ismételt centrifugálást 

követően a felülúszót eltávolítottuk, végül a mintát beszárítottuk. 

A gélből való DNS visszaizolálásra esetenként alkalmaztuk a GeneElute 

(Supelco) és a Gene Clean Turbo minioszlopokat is. 



A fag DNS tisztítás 

A fágfertőzés után a lizált baktériumtenyészethez l-l pg/m l-es 

végkoncentrációban RNáz-t (1U/ pl Fennentas) és DNáz-t (1U/ pl Fermentas) 

adtunk, majd 37°C-on 30 percig inkubáltunk. A lizátumhoz ezután NaCl-ot és 

PEGgooo-et adtunk és 1 órán át 4°C-on tartottuk. Centrifugálást (10000 rpm/20 

perc, 4°C, Sorvall Dupont rotor: SS-34) követően a csapadékhoz 10 ml TE 

puffert, 100 pl 10%-os SDS-t és 100 pl 0.5 M EDTA-át adtunk, majd 68°C-on 

15 percig inkubáltuk. Az elegyhez fenol:kloroform:i-amilalkoholt (PCI; 

25:24:1) adtunk és centrifugáltuk (12 000 rpm/5 perc, Sorvall Dupont rotor: 

SS-34). A PCI kezelést kétszer megismételtük. A felső fázishoz azonos 

térfogatban izopropanolt adtunk és -70°C-on 20 percig inkubáltuk. 

Centrifugálást követően (12 000 rpm/10 perc, 4°C, Sorvall Dupont rotor: SS-

34), a csapadékot 70%-os etanollal mostuk, vákuumban szárítottuk és 200 pl 

desztillált vízben feloldottuk. 

Plazmid tisztítás 

Az LB médiumon nevelt transzformáns sejtekből a plazmid DNS-t a 

Quantum Prep Plasmid Miniprep Kit (BioRad) segítségével tisztítottuk, a 

gyártó utasítása szerint. 

A PCR-ban használt primerek 

A génkönyvtár szűrésére alkalmazott 1. próba gpcZ-specifikus primerei 

(Verdoes és mtsi. 1997): 

(3005) 5' - cgggatccaa(ag)ctiaciggiatggc - 3' 

(241-246 aminosavak: K L T G M A) 

(3006) 5' - cgggatcc(ag)taicc(cag)(ct)a(tc)tc(ag)tt(ag)tc(ag)tacca - 3' 

(331-338 aminosavak: W Y D N E W G Y ) 

A génkönyvtár szűrésére alkalmazott 2. próba gpt/-specifíkus primerei: 

Kasza 1 5' •-ggtacaagaggcgttggagat-3' 

gpd2 5 '-tatgctgaacgcgatcctgct-3' 

A kópiaszám meghatározáshoz alkalmazott próba primerei: 

gpd2 5 '-tatgctgaacgcgatcctgct-3' 



(3006) 5' - cgggatcc(ag)taicc(cag)(ct)a(tc)tc(ag)tt(ag)tc(ag)tacca - 3' 

pAKl vektor építéséhez használt primerek: 

HygA2 5 '-cctatcgatatgcctgaactcacccgc-3' 

HygB3 5'-cctctattcctttgccctcgg-3' 

Transz formánsok vizsgálatára használt primerek (spóra PCR): 

hph3 5 '-gtggatatgtcctgcgggta-3' 

hph4 5 '-ccgctcgaagtagcgcgtct-3' 

A PCR-t az alábbi eljárás szerint végeztük, a kötődési és a lánchoszabbítási 

időket az adott primerekhez, illetve a várt fragmenthosszhoz igazítva: 

95°C, 5 perc 1 lépés 

95°C, 1 perc 2 lépés 

X°C, X perc 3 lépés 

72°C, X perc 4 lépés 

vissza a 2. lépéshez 30-szor 

72°C, 10 perc 

PCR sporangiospórákból 

10 pl tömény (>1010 sporangiospóra/ml) spóraszuszpenziót használva templát 

DNS forrásként, az alábbi reakció eleggyel és körülményekkel. 

50 pl reakcióelegy 

0.4 pl Taq-polimeráz (5 U/pl) 

10 pl spóraszuszpenzió 

5 pl lOx reakció puffer 

5 pl MgCl2 

10 pl dNTP mix(lOmM) 

5-5 pl primer A és B (10 pM) 

9.6 pl desztillált víz 

reakció körülmények 

94°C 15 perc 1 lépés 

4°C 2 perc 2 lépés 

94°C 1 perc 3 lépés 

X°C 2 perc 4 lépés 

70°C 2 perc 5 lépés 

30x vissza a 3 lépéshez 

70°C 6 perc 

Ligálási reakció DNS könyvtár készítéséhez 

1 pl X-FIXll fág DNS 

2.5 pl feltöltött/alkalikus foszfatázzal kezelt genomiális DNS 
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0.5 pl 10 x ligáz puffer 

0.7 pl T4 DNS ligáz (3 U/pl) 

0.3 pl desztillált víz 

A ligálás 16 órán át 4°C-on történt. 

Li gálás szubklónozási és vektor építési kísérletekben 

1 pl T4 DNS ligáz enzim 

1 pl T4 DNS ligáz puffer 

1 pl Bluescript plazmid 

7 pl DNS fragment 

Ligálás 18°C-on illetve 4 °C-on 12 órán keresztül 

Fá.u „csomagolási" reakció 

2.5 pl ligátumhoz, 1 pl X FIXII fág "packaging extracf'-ot (Stratagene) 

adtunk. 2 órán át 22°C-on inkubáltunk, majd 500 pl SM puffert és 20 pl 

kloroformot adtunk a reakcióelegyhez. 

Kompetens sejtek készítése 

30 ml LB tápoldatba E. coli DH5a (BRL, Gaithersburg, Md) sejteket 

oltottunk és a tenyészetet éjszakán át 37°C-on rázattuk. Ebből 3 ml-t 30ml LB 

tápoldatba oltottunk és a baktériumokat ODóoo= 0.6 érték eléréséig neveltük. A 

tenyészet 8 ml-ét lecentrifugáltuk (8 000 rpm/5 perc, Sorvall Dupont rotor: SS-

34), majd a sejteket 8 ml 100 mM-os CaCl2 oldatba felszuszpendáltuk. 1 órás 

inkubálást követően (4°C) újra centrifugáltuk (8 000 rpm/5 perc, Sorvall 

Dupont rotor: SS-34), majd 100 mM-os CaCl2/ 20% glicerin oldatban történő 

felszuszpendálás után a mintát fagyasztva tároltuk. 

Baktérium transzformáció (Mandel és mtsi. 1970) 

350 pl fagyasztva tárolt kompetens sejtet jeges vízfürdőben 

felolvasztottunk, majd 5 pl ligátumot (plazmidot) adtunk hozzá. 30 percig 

inkubálás után (4°C), 2 percig 42°C-on tartottuk (hősokk). 0.5 ml LB 

hozzáadását követően 37°C-on 1 órát rázattuk, majd ampicillin tartalmú LB 

táptalajra szélesztettük IPTG és X-gal jelenlétében. (A felhasznált E. coli törzs 
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a kromoszómán hordozza a P-galaktozidáz enzim C-terminálisát kódoló részt, 

amely önmagában funkcióképtelen. A transzformációhoz használt pBluescript 

SK (-) vektor (az antibiotikum rezisztencia gén mellett) a fehérje N-terminális, 

önmagában szintén működés képtelen a-peptidjét kódolj a. E két protein 

azonban az interallélikus komplementációhoz hasonlóan funkcióképes fehérje 

komplexet alkot a sejtben, aminek következtében a baktériumsejtek 1PTG 

induktor és X-gal szubsztrát jelenlétében kékek lesznek. Az a-peptidet kódoló 

génszakasz klónozóhelyeire beépült inzert azonban inaktiválja azt, így az ilyen 

plazmidot hordozó baktériumsejtek IPTG és X-gal jelenlétében is fehérek 

maradnak). 

M. circinelloides protoplasztálása és transzformációja (van Heeswijk és 

rntsi. 1984) 

A protoplasztáláshoz malátás táptalajra spóraszuszpenzióból 

oltókoronggal leoltottunk. Az egy éjszakán át tartó növekedést követően, a 

celofánon növekedő telepeket 0.8 M szorbitol/1.5% csigaenzimes 

protoplasztáló oldatba helyeztük. A protoplasztáló oldatot előzőleg 5 percig 

4°C-on 10000 rpm (Sorvall Dupont rotor: SS-34) értéken centrifugáltuk (a 

partikuláris szennyeződések eltávolítása céljából). A protoplasztok 1-3 óra 

inkubálást követően jelentek meg, melyeket steril vattán történő átszürés után 

(5 perc, 3000 rpm, 4°C, Sorvall Dupont rotor: SS-34) centrifugáltunk. A 

kiülepedett protoplasztokat Bürker kamrában számoltuk, majd 200 pl SMC 

pufferben felszuszpendáltuk, 10 pl plazmidot (0.5-10 pg) és 20 pl PMC puffert 

hozzá adva 30 percig 4 °C-on inkubáltuk. Ezt követően 2.5 ml PMC puffert 

adtunk az elegyhez és 25 percig 25 °C-on inkubáltuk. 30 ml SMC puffer 

hozzáadását követően 5 percig centrifugáltuk (3000 rpm, 4°C, Sorvall Dupont 

rotor: SS-34). A protoplasztokat pAK3 vektorral való transzformálás esetében 

minimál tápoldatban 1 órán át regeneráltattuk, majd minimál fedőagar (3-4 ml) 

segítségével minimál táptalajra vittük. 

pAKl vektorral való transzformálás során a protoplasztokat YEG 

tápoldatban 5 órát regeneráltattuk, ezután YEG szelekciós táptalajra (1% 

glükóz, 0.5% élesztőkivonat, 1.5% agar, 150 pg higromicin, 2 pg digitonin, 50 

pg bengál vörös) vittük. 



Szelektív táptalajon tenyésztés 

A minimál táptalajra oltott és az eleve YEG szelektív táptalajra oltott 

protoplasztokból kinőtt telepek spóráit tovább oltottuk YEG szelektív 

táptalajra. 

Baktérium telepek direkt hibridizációja 

Az LB ampicillines táptalajon nőtt baktériumtelepekre hibridizációs 

membránt (Amersham N+) helyeztünk (3-5 perc). Ezt követően a membránt 2 

percig 10%-os SDS oldattal átitatott Whatman papírra helyeztük. Ezt követte a 

denaturáló oldattal (2 perc), majd a neutralizáló oldattal (5 perc) történő 

Whatman szürőpapiros kezelés. Végül 30 másodpercig 2xSSC-vel átitatott 

szűrőpapírra helyeztük a membránt, melyet ezután szobahőmérsékleten 

megszárítottunk és 1 percig UV fénnyel kezeltünk (DNS rögzítése). 

A hibridizálást a "hibridizációs körülmények"-ben leírtaknak megfelelően 

hajtottuk végre. 

X FixII fagban elkészített Mucor uénkönyvtár szűrése 

Az XLl-Blue MRA (P2) baktériumokat LB tápoldatban neveltük 

OD6()o=0.6 érték eléréséig, majd a tenyészetet centrifugáltuk és a sejteket 10 

mM MgCL -ban felszuszpendáltuk. A fágszuszpenzió hozzáadását követően 30 

percig 37°C-on inkubáltunk, majd 0.7%-os felolvasztott fedőagarral elkeverve 

LB-csészékre öntöttük. A plakkok megjelenése után (7-8 óra) a csészéket 4°C-

ra helyeztük, majd a felszínről membránlenyomatot vettünk. A membránokat 2 

percig 0.2 M NaOH/ 1.5 M NaCl, 5 percig 0.2 M TRIS/ 2 x SSC, végül 30 

másodpercig 2 x SSC oldatban mostuk. A membránokat levegőn szárítottuk, 

majd 30 másodpercig ultraibolya (UV) fénnyel kezeltük. 

Ezt követően hibridizáltuk a membránokat a "hibridizációs 

körtilmények"-ben leírtaknak megfelelően. 

Hibridizációs körülmények (Southern 1975) 

A hibridizációs membránt (Amersham N+) két órán át 68°C-on 

hibridizációs pufferrel előhibridizáltuk. A továbbiakban 12 órán át 68°C-on, 

2.5 ml hibridizációs pufferhez adott 15 pl jelölt DNS próbával végeztük a 
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hibridizálást. A próba jelöléséhez minden esetben a nem-radioaktív 

digoxigenines jelölést (DIG DNA labeling and dection kit; Roche) alkalmaztuk 

a gyártó utasításainak megfelelően. 

A hibridizációt követően a membránt kétszer öt percig 2 x SSC/ 0.1% SDS 

oldattal, majd kétszer tizenöt percig 0.1 x SSC/0.1% SDS oldattal mostuk. Ezt 

követően az 1. pufferrel 1 percig, majd a 2. pufferrel 30 percig, illetve a 2. 

pufferhez adott 4 pl antitest konjugátummal újabb 30 percig inkubáltuk. 

Kétszer tizenöt perces mosást (1. puffer) követően a detektáláshoz 3. pufferhez 

adott 200 pl előhívó reagenst (NBT+BC1P, Roche) használtunk. 

Amennyiben a hibridizációt fotofilmen (Eastman Kodak Company - Sigma 

BioMax Light-1) kívántuk előhívni 1 pl antitest konjugátummal (DIG DNA 

labeling and dection kit; Roche) inkubáltunk 30 percig. A két 15 perces mosást 

(1. puffer) követően a detektáláshoz 3. pufferhez adott 10 pl előzetesen 5 perc 

13000 rpm fugáit CDP Star előhívó reagenst használtunk. A membránra ezt 

követően fotofilmet helyeztünk, mellyel sötétben inkubáltuk (10 másodperctől-

10 percig), majd előhívó és fixáló (Eastman Kodak Company GBX) reagenssel 

kezeltük a filmet. 

DNS szekvenálás 

A vizsgálatainkban elemzett DNS szakaszok szekvenálása az MTA 

Szegedi Biológiai Központban történt. A nukleotid sorrend meghatározása 

Applied Biosystem 373 DNA sequencer automata szekvenátorral történt. A 

DNS szakaszok összehasonlítását nemzetközi adatbázisokban (NCBI, National 

Center for Biotechnology; EMBL, European Molecular Biology Laboratory) 

fellelhető szekvenciákkal végeztük. 

A gpd fragmentek filogenetikai analízise 

A nukleotid szekvenciák párosítása részben a ClustalW szoftver 

(Thompson és mtsi. 1994) felhasználásával, részben pedig manuálisan történt. 

A szekvenciaadatok filogenetikai elemzéséhez használt parszimónia (Swofford 

és Olsen, 1990) analízist, a törzsfa elkészítését és „bootstrap" vizsgálatát a 

PHYLIP 3.5 programcsomag (Felsenstein, 1993) segítségével végeztük. A 

bootstrap analízisben vizsgált lehetséges fák száma 1000 volt. 



41 

4. Eredmények 

4.1. A Mucor circinelloides f. lusitanicus ATCC 1216B törzsből genomiális 

génkönyvtár létrehozása 

X Fix II fágba 15 kb átlagméretű Mucor genomiális DNS inzertek 

beépítésével reprezentatív génkönyvtárat hoztunk létre. A génkönyvtár titerét 

több kísérletben ellenőrizve arra az eredményre jutottunk, hogy az átlagban 

1197 PFU/pl-nek felel meg. Elektroforetikus kariotipizálási adatok alapján a 

Mucor circinelloides f. lusitanicus ATCC 1216B törzs genommérete 40 Mb 

körüli, amelyből kiszámítható, hogy mintegy 104 rekombináns fág reprezentálja 

99.9%-os valószínűséggel a teljes genomot. A létrehozott génkönyvtár 

megközelítőleg 6 x 106 rekombináns fágot tartalmazott. A génkönyvtárat a 

biztonságos fenntartás érdekében amplifíkáltuk: az amplifikált génkönyvtár 

(mintegy 50 ml) titere 2.5 x 10 6 PFU / pl-nek bizonyult. 

4.2. Homológ gyu/ próba létrehozása PCR reakcióval 

A Mucor circinelloides ATCC 1216B törzséből történő genomiális DNS 

tisztítást követően, az Anyag és módszer részben ismertetett, Phaffia 

rhodozyma esetében alkalmazott gpd specifikus primereket alkalmaztuk a 

polimeráz láncreakció során. Az amplifikálás mintegy 350 bp nagyságú 

terméket eredményezett, amelynek szekvenciaanalízise igazolta, hogy a Mucor 

gpd gén terminális részének egy rövid konzervatív szakaszát sikerült 

felszaporítanunk. 

4.3. A Mucor circinelloides génkönyvtár szűrése és a rekombináns klónok 

azonosítása 

A PCR segítségével kapott mintegy 350 bp nagyságú PCR terméket 

dioxigenines jelölést követően homológ próbaként alkalmaztuk a X Fix lí 

fágban elkészített reprezentatív génkönyvtár szűrésére. A rekombináns fágok 

által létrehozott plakkokra a Mucor gpd homológ próbával hibridizálva, a 



mintegy 3000 rekombináns fág közül 20 olyat izoláltunk, amely hibridizációs 

jelet adott (a hibridizációs kísérletek szerint feltételezhetően tartalmazta a gpd 

gént vagy annak egy részletét; 3. ábra. A legerősebb hibridizációs jelet adó 

rekombináns fág plakk többlépcsős tisztítását követően, megkezdtük ennek 

részletes jellemzését. Restrikciós emésztésekkel és hibridizációs kísérletekkel 

igazoltuk, hogy a vizsgált fág egy megközelítőleg 5.2 kbp méretű Mucor 

genomiális inzertet tartalmaz, amely erőteljesen hibridizál a homológ gpd 

próbával (4. ábra). 

3. ábra: A gpd homológ próbával jelet adó rekombináns fágok létrehozta 

plakkok 
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Xhol emésztett Xho\ emésztett 
rekombinán fág DNS rekombinán fág DNS 

5.2 kbp 

4. ábra: Homológ gpd próbával erőteljesen hibridizáló megközelítőleg 5.2 kbp méretű 

Mucor genomiális inzert 

XHindl II Saíl Pst\ Sac\ Xba\ 

23.1 kbp 
9.4 kbp 
6.5 kbp 

2.2 kbp 
2 kbp 

5. ábra: Rekombináns fágból izolált inzert EcoKl emésztése 
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4.4. Szubklónozási és szekvenálási kísérletek 

Az izolált rekombináns fág által tartalmazott inzertet EcoBA/XhoX enzimmel 

emésztettük (5. ábra), majd szubklónoztuk a 2958 bp méretű pBluescript SK (-) 

vektorba. A ligáit fragment szekvenciaanalízisét egy mintegy 630 bp-nyi 

régióval kezdtük meg. Igazolást nyert, hogy ez egy 298 bp-nyi nem kódoló, 

valamint egy 21 aminosavat kódoló régiót tartalmaz. A további szubklónozási 

kísérletekkel (Bamttl, Xhol) sikerült egy további 1.2 kb méretű inzert 

szekvenciaanalízisét is elvégeznünk. Az aminosav sorrend elemzése révén a 

konszenzus WYDNEW (WYDNEF) szakasztól azonosítottuk a gént, a szintén 

konzervatív motívumként előforduló VISNASCTTN aminosav részletig (5. 

ábra). Ez a szakasz, a gpd gén 3' vég felöli 168 aminosavat kódoló régióját 

tartalmazza, kapcsolódva a korábban említett terminális szekvenciával. 

További szubklónozási kísérleteket igényelt a gén 5' felöli hiányzó 

szakaszának megismerése. Ennek érdekében a 8 kb M. circinelloides genomi 

DNS inzertet tartalmazó fág klónt további emésztési (Xhol) kísérleteknek 

vetettük alá, és egy 2 kb méretű, a gpd próbával erős hibridizációs jelet adó 

fragmentet szubklónoztunk pBluescript SK (-) plazmidba. E szekvencia 

ismeretében már a kezünkben volt a gpd gén hiányzó 5' szakasza és további 

356 bp-nyi promóter régió is. 

További kísérleteinkhez szükséges volt a teljes génszekvencia és a határoló 

régiók együttes megléte. Ezért ismét visszatértünk az eredeti fág klónhoz, 

amelyet (Kpnl Xbal, Pst\, EcoRW, PvuW, Sacl) restrikciós enzimekkel 

emésztve és egy újabb gpd specifikus homológ próbával hibridizálva (a 200 bp 

nagyságú fragmentet a gpd2 és Kaszai primerek segítségével amplifíkáltuk, 

melynek szekvenciaanalízise azt mutatta, hogy a Mucor gpd gén AAYVVE és 

VISNASCTTN fehéije szekvenciái közé eső rész, ezáltal a gén közepére 

hibridizáló próba) sikerült egy 6.5kb méretű inzertet azonosítanunk, amely 

immár egységesen tartalmazta a teljes gpd gént, és annak 5'-3' határoló régióit 

(6. ábra). 
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4.5. A Mucor circinelloides gpd gén szekvenciaanalízise 

Az EMBL génbankból származó más gpd nukleotidszekvenciák 

segítségével sikerült azonosítanunk a M. circinelloides gpd2 gén 1213bp 

hosszúságú kódoló régióját. Emellett 356 bp promóter és 298 bp terminális 

régió is azonosításra került (13. ábra). Az 1213 nukleotidnyi gpd kódoló régiót 

3 intron szakítja meg, melyek mérete eltérő (intron I 78 bp, intron II 56 bp, 

intron III 41 bp). Ez egybecseng a szakirodalmi adatokkal, miszerint a fonalas 

gombák intronjainak mérete általában kevesebb mint 100 bp. 

GPD2 

GCGCCATCTACTGCTCTTGCCATGCAAAGTGGGTACGGTGCATTATCCAAACTTTGTGCTCTATGTATAACA 72 

TCATTTACTGCTGCTGCCCCTACTCTTTCAACTATATTTAGTCGCTCACAGAAAGATCTGAGTCATAATATA 1 4 4 

GTAAAAAATTTAAAGGACTGGGAAGCTACTCATGTGCAACTCAAGAAACGCAAGTTACACCAAACACCAATT 2 1 6 

TTAAAACAGCATAGTCGCTCTGTTGATTTTATCTTGATTAATCCCAAAAAAAAGTATAAAAGTTGATGGATT 2 8 8 

M V 2 
TTCATGGACGCGTCTCTTCTTCTTCYTTTTTTGTTTTCACATTAAATAAATTCTATATAAAA ATG GTT 3 5 6 

T Q V G I N 8 
ACT CAA GTT GGT ATT AAC GG GTAAGTTAAAGCTGAATTGATTTGAAACATTTGATGTTCCTGAAT 4 2 1 

G 
TGGCTCACCTCACACATCCCAATGTTTATAATAGT 

F 
TTC 

G 
GGC 

R 
CGT 

I 
ATT 

G 
GGT 

R 
CGT 

I 
ATT 

V 
GTT 

L 
CTC 
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4 8 3 
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CGT 
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GCT 

S 
TCT 
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S 
TCT 
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CAA 
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GTT 
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D 
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5 3 7 
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ATC 

P 
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7 6 2 

G V F T S I D A A S A H L Q 1 1 2 
TTAACATTGGACACCAGGGT GTC TTC ACC TCT ATT GAT GCT GCT TCT GCC CAT CTT CAA 8 2 1 
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A 
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GCC AAC ATC ATC CCC TCT TCC ACT GGT GCT GCC AAG GCT GTC GGT AAG GTC ATT 1 1 4 5 

P E L N G K L T G M A F R V P T P D 2 3 8 
CCT GAA CTT AAC GGT AAG CTC ACT GGT ATG GCT TTC CGT GTC CCT ACC CCT GAT 1 1 9 9 

V S V V D L T V R L E K . 250 
GTC TCT GTC GTT GAT CTT ACT GTC AGA TTG GAG AAG GTAAATAGGTCTGCTTGTTATAT 12 5 8 

G A T Y E E I K 2 5 8 
TTGGAGACAAAAGCTGACATTTTGTTTGTATTCATTAGGGT GCT ACC TAC GAA GAA ATC AAG 1 3 2 0 

A V I K K A S E N E L K G I L G Y T 2 7 6 
GCT GTT ATC AAG AAG GCC TCT GAG AAC GAG TTG AAG GGT ATC CTC GGT TAT ACC 13 74 

N D Q V V S T D F V G D A Q S S I F 2 9 4 
AAC GAC CAA GTT GTA AGC ACC GAT TTC GTG GGT GAT GCT CAA AGC TCC ATC TTC 14 28 

D A A A G I A L N D K F V K L V S W 3 1 2 
GAT GCT GCT GCT GGT ATT GCT CTT AAC GAC AAG TTC GTC AAG CTC GTC TCT TGG 14 82 

Y D N E F G Y S N R V I D L L A Y A 3 3 0 
TAC GAT AAC GAA TTC GGT TAC TCC AAC CGT GTC ATC GAT CTT TTG GCC TAT GCT 1 5 3 6 

A K V D A A A Q * 3 3 9 
GCC AAG GTT GAT GCT GCT GCT CAA TAA ATGTATTGACAATGCCTATATCTTGTTTCATATTA 15 98 

AAAATTTCTCAATTGTTTTATAAATAAAATCTCTCGAACTTACATACAAAACTCATCGTCTCTGCTACATTG 1 6 7 0 

CTGGCATGTTCTTCTGGTCGGATATATCTTTATCAGTCATATTCACTGATCTTCACATGTAATGAATATAGA 1 7 4 2 

CGTCTTTTACAAATGTACATGTCGGAGACAAATTGCTCGTTCCGTATATTTGCTTTAATAGAGACAGCCTTC 1 8 1 4 

CCCACATTCTCAGGTCTGTGAGCACTCGTGAGAAAAAACGAGGGATC 1 8 6 1 

6. ábra: A Mucor circinelloides gpd2 gén nukleotid és aminosav szekvenciája 



4.6. Az intronok elhelyezkedése 

Az intronok helyzetét az intron 5' illetve 3' végi konszenzus szekvenciái 

alapján, valamint más gpd gének erősen konzervatív aminosav szekvencia 

motívumaival történő összehasonlítás segítségével határoztuk meg. Minden 

intron 5' és 3' végén jelen van a GT illetve PyAG konszenzus szekvencia 

motívum. A gpdl gén II. intronjában ahhoz a belső konzervatív szekvencia 

motívumhoz [5'-(GCTAAC-3'] nagyon hasonló, ezért feltételezhetően azonos 

funkciójú motívum (5'-GTTAAC-3') található, mely a kivágódás (splicing) 

során a lasszószerü forma kialakulásáért felelős (Ballance 1991). Ezt a 

motívumot leírták mind a gpdl mind a gpd3 valamennyi intronjában (Wolff és 

mtsi. 2002). 

A fonalas gomba intronok helyzetüket tekintve általában a gén 5' vagy 3' 

végei közelében, illetve randoni helyezkedhetnek el, ellentétben a S. cerevisiae 

intronjaival, melyek általában a gén 5' vége közelében találhatók (Gurr és mtsi. 

1987). A gomba gpd gének intronjainak száma meglehetősen változatos, hisz 

míg az Ascomycota élesztő gpd génekben nem találtak intront, addig a 

Basidiomycota élesztőknél igen, pl.: Cyptococcus neoformans 11 (Varrna és 

mtsi. 1999), Phaffia rhodozyma esetében (Verdoes és mtsi. 1997) 6 intront 

tartalmaz a gpd gén. A fonalas gombáknál is jelentősen eltérhet az intronok 

száma, hisz amíg például az A. niger (Harmsen és mtsi. 1992) és az A. nidulans 

(Punt és mtsi. 1988) esetében 6 intron ismert, addig a Podospora anserina gpd 

génjében csupán 1 intront (Ridder és mtsi. 1992), a S. sclerotiorum gpd 

génjében pedig 2 intront azonosítottak (Kasza Ph.D. tézisek). A M. 

circinelloides gpdl intronjai többnyire a gén nem-kódoló régiói közelében 

lokalizálódnak. A gpdl gén első és második intronja konzervatív 

elhelyezkedésű és azonos pozícióban található a basidiomycota-k intronjaival. 

Ugyanez mondható el a gpdl és gpdl gén első intronjairól (Wolff és mtsi. 

2002). 

Harmsen és mtsi. (1992) megfigyelték, hogy az ascomycota illetve a 

bazidiomycota osztályon belül a fajok gpd gén intronjainak helyzete erősen 

konzervált, azonban az ascomycota és bazidiomycota fajok közötti 

összehasonlítás során mindössze egy intront találtak azonos pozícióban. Tehát 

elmondhatjuk, az egyes ascomycota illetve bazidiomycota fajok gpd génjei 
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eltérő számú intront tartalmaznak. Az intronok helyzete erősen konzervált, ami 

ilyen alapon is lehetővé teszi a filogenetikai rokonsági kapcsolatok vizsgálatát. 

M. circinelloides 2 

M. circinelloides 1 

M. circinelloides 3 

R. miehei 

A. niduians 

A niger 

P. anserina 

S. cerevisiae 

S, commune 

U. maydis 

P, rhodozyma 

C. neoformáns 

G. gallus 

•124 18 

42 213 

250 

307 

270 

1 10 34 38 228 

26 34 46 52 168 

10 41 50 128 166 182 213 274 312 oo 77 107 146 173 224 250 278 311 

7. ábra: Intronok elhelyezkedésének összehasonlító térképe 10 fonalas 

gombafajban outgroup: Gallus gallus 

4.7. Az 5' határoló (promóter) régió analízise 

Magasabbrendü eukariótáknál a transzláció start pontjának pontos 

felismerése nagymértékben függ az ATG kodon szekvencia környezetétől, 

mely a riboszómán történő iniciációs komplex kialakításában játszik fontos 
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szerepet. Ezt a Kozak-féle konzervatív szekvencia motívum írja le, miszerint az 

ATG kodontól -3 pozícióban egy purin (A/G) és +4 pozícióban pedig egy G 

található (Kozák 1981; [A/GJXXATGG). Az általunk vizsgált gén 356 

nukleotidnyi promóterében a start kodon környezete ennek megfelelő 

motívumot mutat: AAAAATGGT. 

Az 5' határoló régióban -74 nukleotidnyira a start kodontól található a 

konszenzus TATA box (TATAAA), továbbá -206, -244, -282 pozícióban olyan 

TA-tartalmú motívumok, melyekhez hasonlót írtak le R. miehei (Vastag és 

mts.) illetve P. chrysosporium és A. bisporus 1. és 2. gpd génjeiben (Harmsen 

és mtsi. 1992). Ezen nem tipikus AT-motívumok gén expresszióban betöltött 

szerepe nem tisztázott. Az A. nidulans trpC gén AT-motívumának eltávolítása 

nem eredményezett gén expressziós változást (Hamerés mtsi. 1987). 

-135 -ös pozícióban konszenzus CAAT boxot azonosítottunk. 

A promoter szekvenciában gyakran CT-gazdag régiók figyelhetők 

meg, melyek jelenléte gyakoribb az erősen kifejeződő géneknél. Számos 

fonalas gomba esetében megfigyelték, hogy a transzkripció iniciációja vagy 

egy ilyen pirimidin gazdag régióban vagy közvetlenül utána („downstream") 

található (Gurr és mtsi. 1987). 

STRE motívum ("stress response element": 5' AGGGG 3') is 

azonosításra került (-257, komplementer inverz formában: 5' CCCCT 3'), mely 

a gén stressz körülmények közötti akti vációjában érintett (Schuller és mtsi. 

1994). Pleurotus sajor-caju gpd génje fokozott expressziét mutatott stressz -

hideg (4°C, 4 óra), meleg (45°C, 4 óra), só (4 M NaCl, 4 óra), szárazság (10 

perc vákuum)- esetén (Jeong Jeong és mtsi. 2000). 

4.8. A 3' határoló (terminális) régió analízise 

Az azonosított STOP kodontól (TAA) mintegy 54 bp-nyira a terminális 

szekvencia tartalmazza azt az ATAAA konszenzus szekvenciát, amelyhez 

hasonlót (pl. AAUAAA) már számos gombában leírtak (Gurr 1987). Ennek 

valószínűsíthetően szerepe van a mRNS 3' végének poliadenilálásában úgy, 

hogy ettől a konszenzus szekvenciától mintegy 20 bp-nyira („downstream") a 

mRNS szál vágódik, majd ezt követően ráépül a poli-A farok. Mivel a mRNS 

érésében a terminális szekvencia ezen része fontos szerepet tölt be, ezért 
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valószínűsíthető, hogy a járomspórás gombákban alkalmazható transzfomációs 

rendszer létrehozásánál nélkülözhetetlen szakaszt sikerült meghatározni. 

4.9. A M. circinelloides gpd gén kodonhasználata 

A különböző szervezeteknél eltérő kodonhasználat figyelhető meg, bizonyos 

aminosav (AS) kodonok használata gyakoribb, míg más ugyanazon aminosavat 

kódoló kodonok ritkábban fordulnak elő, esetleg hiányoznak. Sokszor 

ugyanazon szervezeten belül is nagy különbségek lehetnek a 

kodonhasználatban, attól függően, mely gént vizsgáljuk. Általában a 

konstitutívan és erősen kifejeződő géneknél, mint amilyen általában a gpd gén 

is, igen egyoldalú a kodonhasználat (Punt és mtsi. 1988, Harmsen és mtsi. 

1992). Ezzel összhangban van M. circinelloides gpdl génjének 

kodonhasználata, hiszen a rendelkezésére álló 61 kodonból mindössze 42-őt 

használ (1. táblázat). Bár ez az eredmény meglepő is egyben, mivel eddigi 

kísérleteink és irodalmi adatok (Wolff és mtsi. 2002) is azt sugallják, hogy a 

gpdl gén nem konstitutívan kifejeződő gén, sőt kifejeződésének körülményei 

egyenlőre még nem ismertek. A táblázatból megállapítható, hogy a felhasznált 

kodonok 69%-ának hannadik bázisa pirimidin. Ez megegyezik az általános 

tapasztalatokkal, hisz számos esetben írtak le hasonló eredményt gombák 

körében (Punt és mtsi. 1988; Ridder és mtsi. 1992; Verdoes és mtsi. 1997). 

Viszont a pirimidin bázisok közül a timin dominál a citozinnal szemben. Ez 

ellentétben áll a S. sclerotiorum-nk\ (Kasza Ph.D. tézisek) a R. miehei-nél 

(Vastag és mtsi. 2004) valamint a P. rhodozyma és A. nidulans gpd géneknél 

tapasztaltakkal, ahol is a citozin a domináns pirimidin bázis (Verdoes és mtsi. 

1997). A M. circinelloides gpd génnél is, a fonalas gombák többségéhez 

hasonlóan, a stop kodonok közül az UAA található meg. 
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Amino acid Codon Aminos acid Codon gpd 

Trp TGG 3:3 
Phe T T T 9:2 (W) 

(F) T T C 9:7 Stop TAA 1:1 
T A G 1:0 
TGA 1:0 

TTG 20:6 
TTA 20:0 

Leu C T T 20:6 Tyr T A T 10:3 
(L) CTC 20:8 (V) TAC 10:7 

CTA 20:0 
CTG 20:0 

lie A I T 22:6 His C A T 3:2 

( 0 A T C 22:16 (H) C A C 3:1 
ATA 22:0 

Met ATG 6:6 Gin CAA 9:9 

- (M) (Q) CAG 9:0 
G T T 40:19 

Val G T C 40:19 Asn A A T 17:1 

(V) GTA 40:1 (N) A A C 17:16 
GTG 40:1 
A G T 24:0 
AGC 24:2 

Ser T C T 24:14 Lys AAA 22:0 

(S) T C C 24:8 (K) AAG 22:22 
T C A 24:0 
T C G 24:0 
C C T 13:8 Asp G A T 20:14 

Pro ccc 13:5 (D) G A C 20:6 

(P) CCA 13:0 
CCG 13:0 
ACT 20:11 

Thr A C C 20:9 Glu GAA 16:8 
(T) ACA 20:1 (E) G A G 16:8 

ACG 20:0 
C G T 10:9 

G C T 37:26 Arg C G C 10:0 
Ala G C C 37:11 (R) CGA 10:0 

(A) GCA 37:0 CGG 10:0 (A) 
GCG 37:0 AGA 10:1 

AGG 10:0 
G G T 30:29 

Cys T G T 3:3 Gly G G C 30:1 

(C) T G C 3:0 (G) GGA 30:0 (C) 
GGG 30:0 

1. táblázat: Kodonhasználat a Mucor circinelloides gpd génben (Ács ás mtsi. 2002) 
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4.10. Gombák GPD aminosav szekvenciáinak összehasonlítása 

Négy különböző gomba (M. circinelloides, R. miehei, S. commune és A. 

niger) gpd aminosav szekvenciáját a Clustái W program (Thompson és mtsi. 

1994) segítségével hasonlítottuk össze (9. ábra). Továbbá 10 szervezet gpd 

génjének aminosav szekvenciáját %-os formában hasonlítottuk össze (Blastp 

program), mellyel a különböző szervezetek aminosav szekvenciái közötti 

jelentős mértékű homológiát tudtuk kimutatni (8. ábra). Ez igazolja a GPD 

fehérje erősen konzervatív voltát az élővilágban. A M. circinelloides GPD 

proteinek szekvenciái legnagyobb mértékű homológiát a szintén járomspórás 

gomba R. miehei GPD fehérjével mutat (78-80%). A M. circinelloides GPD 

fehérjék - az összehasonlításban részt vevő többi szervezet proteinjéhez képest, 

melyekkel a homológia átlagosan 70%- a S. cerevisiae aminosav 

szekvenciájával mutatták a legkisebb mértékű azonosságot (67%). 

A táblázatból kitűnik, hogy a fonalas ascomycota és basidiomycota gombák 

GPD fehérjéi nagyobb mértékű homológiát mutatnak, mint a fonalas 

aszkomicéták és élesztő aszkomicéta (S. cerevisiae) GPD fehérjéi. Ezen utóbbi 

nagymértékű eltérésre született egyik magyarázat az élesztők unicelluláris 

módon történő növekedését, illetve azok fakultatív fermentatív metabolizmusát 

jelöli meg ennek okaként. Az élesztők unicelluláris növekedése során az 

egyetlen sejtmagban bekövetkező esetleges mutáció nagy valószínűséggel 

állandósul, ellentétben a többsejtű fonalas gombákkal, ami egy sokkal 

gyorsabb evolúciós változást eredményez. 



Zygomvcota Ascomycota Basidiomycota Kontroll 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Mucor circinelloides 1 100 79 77 78 
2. Mucor circinelloides 2 100 84 81 
3. Mucor circinelloides 3 100 80 
4. Rhizomucor miehei 100 
5. Aspergillus niger 
6. Aspergillus nidulans 
7. Podospora anserina 
8. Saccharomyces cerevisiae 1 
9. Schizophyllum commune 
10. Phaffia rhodozyma 
11. Cryptococcus neoformans 
12. Ustilago maydis 
13. Gallus gallus 

69 69 68 67 73 73 75 74 71 
72 72 72 69 74 77 76 77 74 
70 70 69 68 74 76 73 74 71 
72 72 75 67 74 76 75 76 76 
100 89 80 68 69 71 72 74 74 

100 78 66 68 71 74 73 70 
100 64 68 70 72 75 72 

100 64 63 64 65 66 
100 83 

100 
69 
83 
100 

66 
76 
77 
100 

63 
73 
73 
73 
100 

8. ábra: Különböző szervezetek gpd AS szekvenciáinak %-os összehasonlítása 
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Mucor 1 
Schizophyllum 
Rhizomucor 
Aspergi11us 

Prim.cons. 

Mucor 1 
Schizophyllum 
Rhizomucor 
Aspergi11us 

Prim.cons. 

Mucor 1 
Schizophyllum 
Rhizomucor 
AspergiIlus 

Prim.cons. 

Mucor 1 
Schizophyllum 
Rhizomucor 
Aspergillus 

Prim.cons. 

Mucor 1 
Schizophyllum 
Rhizomucor 
Aspergillus 

Prim.cons. 

Mucor 1 
Schizophyllum 
Rhizomucor 
Aspergillus 

Prim.cons. 

MVVQVGINGFGRIGRIVLRATESNKDVQVVAINDPFIPLDYMVYML--KYDTVHGRFDGS 
MAVKVGINGFGRIGRIVLRNALQLGNIEWAINDPFIALDYMVYMFTFKYDTVHGRYKGT 
MTVKAGINGFGRIGRIVLRASLLNPEVEVVAINDPFIDLEYMVYMF--KYDSTHGRFKGT 
MAPKVGINGFGRIGRIVFRNAINHGEVDVVAVNDPFIETHYAAYMFTLKYDSTHGQFKGT 
k . kk kkkkkkkkkk• k • « • * k k k • k k k k k k k k • kkk • k k « • k • 
MAVKVGINGFGRIGRIVLR2AL4NGEVEVVAINDPFI4LDYMVYMFT2KYD22HGRFKGT 

70 80 90 100 110 120 

VEAKDGKLVVNGHAIAVSAERDPTSIPWGSAGADYVVESTGVFTT--TEAASAHLKGGAK 
VEVKDGKLVVDGHAITVFAEKNPADIKWGSAGADYIVESTGVFTTVFTEKASLHLQGGAK 
VEAKDGKLVVNGKPISVYAERDPCCIP-GRIGAEYIVESTGVFTT--KEKAGAHLTGGAK 
IETYEEGLIVNGKKIRFFAERDPAAIPWGTTGADYIVESTGVFTTQFTEKAAAHLKGGAK 
. k . k* k• k• k kk» •k k k kk*k•kkkkkkkkk k k kk kkkk 
VEAKDGKLVVNG2AI4VFAERDPA4IPWGSAGADYIVESTGVFTT2FTEKASAHLKGGAK 

130 140 150 160 170 180 

KVIISAPSADAPMFVCGVNLEAYKSEYKVISNASC7TNCLAPLAKVIN--DNFGIADGLM 
KVVISAPSADAPMFVVGVNLDKYDSKYQVISNASCTTNCLAPLAKVIFTHDKYGIAEGLM 
KVIISAPSADAPMFVVGVNLESYSSDMQVISNASCTTNCLAPLAKVID--DEFGIVEGLM 
KVVISAPSADAPMFVMGVNNTSYTKDINVLSNASCTTNCLAPLAKVIFTNDKFGIVEGLM 
AA • AAAAAAAA -kit ifit AAA A •ir-iiic A AA .AAA 
KV2ISAPSADAPMFVVGVNLESY4SDYQVISNASCTTNCLAPLAKVIFT2DKFGI2EGLM 

190 200 210 220 230 240 

TTVHATTATQKTVDGPSHKDWRGGRAAAANIIPSSTGAAKAVGKVIP--ALNGKLTGMAF 
TTVHATTATQKTVDGPSHKDWRGGRSVNNNIIPSSTGAAKAVGKVIPSFTLNGRLTGLAF 
TTVHATTATQKTVDGPSGKDWRAGRGAGANIIPASTGAAKAVGKVIP--HLNGKLTGMAF 
TTVHSYTATQKVVDAPSSKDWRGGRTAAQNIIPSSTGAAKAVGKVIPTFTLNGKLTGMAM 
AAAA • AAAAA A* AA AAAA AA AAAA > AAAAAAAAAAA A A AAA-AAA-A. 
TTVHATTATQKTVDGPSHKDWRGGR4AAANIIPSSTGAAKAVGKVIP2FTLNGKLTGMAF 

250 260 270 280 290 300 

RVPTPPVSVVDLTVNLSKGASYDEIKQAIKKASETTMKGVLGYTSDAVV--SSDFVGEVC 
RVPTLDVSVVDLVVRLEKEASYDEIVATVKEASEGPLKGILGFTDESWFTSTDFTGANE 
RVPNPDVSVVDLTVRl. EKSASYEDIKAAIKKASEGSLKGILGYTEDEVV--STDFIGDSH 
RVPTSNVSVVDLTCRLEKATSYDE1KKALKDASENELKGILGYTEDDIVFTSSDLNGDDH 
AAA .AAAAAA A A -AA.-A ..A AAA •* A ; A-A. A 
RVPTPDVSVVDLTVRLEK4ASYDEIKAAIKKASEG4LKGILGYTED4VVFTS2DF4GD4H 

310 320 330 340 

SSVFDAAAGIQLTPTFVKLIAWYDNEYGYSNRVVDLLVHAAKVDGAL 
SSIFDSKAGIAISKSFVKLIAWYDNEWGYSRRVCDLLVYAAKQDGAL 
SSTFDAKAGISI.NPNFVKLISWYDNEYGYSTRVVDLLVHIAKVDGRL 
SSIFDAKAGIALNSNFVKLVSWYDNEWGYSRRVVDLIAYISKVDAQ-
AA.AA. AAA • AAAA---it*AAA.AAA AA 
SS ÍFDAKAGIALNPNFVKL Í2WYDNE2GYSRRWDLLV22AKVDGAL 

9. ábra: M. circineUoides, R. miehei, A. nidulans és S. commune GPD aminosav 

szekvenciáinak Clustal W programmal történt összehasonlítása 

*: jelöli az azonos AS-at 

Prim. cons.: az összehasonlításban leggyakrabban előforduló AS-at tünteti fel 
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4.11. Filogenetikai elemzés a gpd szekvencák felhasználásával 

Huszonkettő gombafajjal végeztünk filogenetikai analízist, a szomszéd-

összevonás („neighbor-joining", NJ; Saitou és mtsi. 1987) analízissel, melyhez 

a PHYLIP 3.5 programcsomagot használtuk (10. ábra). Az aminosav 

szekvenciák az EMBL génbankból származnak. Érdekes módon a M. 

circinelloides f. lusitanicus gpdl génjét elemezve az eredmények a bazídiumos 

gombák gpd génjeihez való közelállást sugallják. Wolff és mtsi. (2002) szintén 

elvégezték a M. circinelloides gpd gének analízisét, mely során hasonló 

következtetést vontak le. Ez az eredmény összhangban van azzal a korábbi 

vizsgálattal, amit több gombafaj bevonásával - köztük a M. circinelloidessel-

végeztek az orotidin-5'-monofoszfát dekarboxiláz enzimet vizsgálva. Az 

aminosav százalékos öszehasonlítása során, továbbá az intronok 

elhelyezkedése alapján itt is azt a következtetést lehetett levonni, hogy a 

járomspórás gombák közelebb állnak a bazídiumos gombákhoz, mint az 

aszkuszosokhoz (Randford 1993). Hasonlóképpen a 18S rDNS szekvenciák 

filogenetikai vizsgálata alapján szerkesztett evolúciós törzsfán, a bazídiumos 

gombák korábban elkülönülnek az ascomyceta-któl (Burns és mtsi. 1992, 

Berbee és mtsi. 1992). A S. cerevisiae élesztő külön ágat képez a filogenetikai 

törzsfán, ami ezen egysejtű gombának a fonalas ascomycétáktól való elkülönült 

fej lődési útvonalát j elzi. 
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Gallus gallus 

Rhizomucor mlehei 

—Mucor circineUoides 1 

— Mucor circineUoides 2 

— Mucor circineUoides 3 

—X/iallophicomices dendrorhous 

— Fllobasidiella neoformans 

~ Cryptococcus curvatus 

Lyofyllum shimeji 

Schizophyllum commune 

— Panerochaete chrysosporium 

Trichoderma harsianum 

Monascus anka 

Aspergillus niger 

Aspergillus nidulans 

Blumeria graminis 

- Cochliobolus heterostrophus 

- Cochliobolus lunatus 

Neurospora crass a 

Co/lectotricum Undemuthianum 

Cryphonectria parasitica 

Claviceps purpurea 

Podospora unser Ina 

Agaricus bisporus 

—Sch izosaccharomyces pom he 

Saccharomyces cerevisiae 

10. ábra: Huszonhárom gombafaj aminosav sorrendje alapján parszimonia 

módszerrel szerkesztett törzsfa. Kontroll (oulgroup): Gallus gallus 
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4.12. Rhizomucor miehei gpd gén kópiaszám vizsgálata 

Tekintettel arra, hogy M. circinelloides-nél bizonyítottá vált, hogy 

több, nevezetesen 3 gpd génnel rendelkezik (Ács és mtsi. 2002, Wolff és mtsi. 

2002), így felmerült a kérdés, hogy a laborunk által kiónozott R. miehei gpd 

gén vajon egyetlen génként van-e jelen a genomban. Genomiális DNS-sel 

végzett Southern-blot analízissel igazoltuk, hogy R. miehei szintén több gpd 

gént tartalmaz, valószínűsíthetően 2 gént. A vizsgálat során a genomi DNS-t 

EcoRW és HaeIII (egyszer hasítanak a homológ gpd próbával megegyező R. 

miehei genomi szekvenciában), Pvull (nem hasít a próbával megegyező R. 

miehei genomi szekvenciában), restrikciós enzimekkel emésztettük, majd a 

hibridizációt szigorú körülmények között végeztük R. miehei homológ gpd-

próbával (gpd2-3006 primer pár segítségével kapott 935 bp hosszúságú PCR 

fragmenttel). EcoRW restrikciós enzimmel 2, míg Pvull enzimmel 1 

hibridizációs sávot kaptunk (11. ábra), mely azt igazolja, hogy csak egy kópia 

van, de a genomi DNS-ben négyes nukleotid felismerő helye által sokkal 

gyakrabban hasító Haelll enzimmel a várt kettő sáv helyett négy sávot 

kaptunk, ami több kópia létét sugallja. Habár mai ismereteink szerint a gombák 

döntő többségében egy gpd gén található, számos esetben írtak már le ezzel 

ellentétes eredményeket, hisz S. cerevisiae (Holland és mtsi. 1983) és M. 

circinelloides (Wolff és mtsi. 2002) esetében 3 kópiáról számoltak be, míg 

Agaricus hisporus (Harmsen és mtsi. 1992) és Trichoderma koningii 

(Watanabe és mtsi. 1993) gombákból 2 gént írtak le. Az A. hisporus és a M. 

circinelloides esetében egyértelműen csupán egy-egy gpd gén transzkripcióját 

igazolták, míg a többi kópia vagy pszeudogén vagy speciális körülmények 

között fejeződik ki (pl.: stressz). S. cerevisiae 3 gpd génje is eltérő expressziét 

mutat, jelezvén, hogy az egyes izoformák különböző, speciális funkciókkal 

bírnak (Boucherié és mtsi. 1995). 
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m 

Hae III Pvull EcoRW 

11. ábra: R. miehei gpd génjének kópiaszám meghatározása: Pvu II (nem 

hasít) enzim által emésztett genomi DNS-nél egy genomi DNS szakaszhoz 

hibridizált a próba, míg EcoRV (egyszer hasít) emésztés esetében két genomi 

DNS szakaszhoz, ez R. miehei genomjában egy gpd gén jelenlétének felel meg. 

De a genomi DNS-t lényegesen jobban felszabdaló HaelW enzim esetében 

(egyszer hasít) a próba több mint két genomi DNS szakaszhoz hibridizált, mely 

több gpd gén jelenlétét bizonyítja. 
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4.13. Antibiotikum érzékenység 

Az antibiotikum rezisztencián alapuló transzformációs rendszereknél 

igen nagy hátrányt jelent, ha a transzformálni kívánt gombafaj, meglehetősen 

nagy antibiotikum toleranciát mutat. A járomspórás gombák esetében ezzel a 

problémával sok esetben kell megküzdeni. A Rhizopus niveus gentamicin 

(G418) rezisztenciára történő szelektálása során háttérnövekedést figyeltek 

meg. A valódi transzformánsok izolálása érdekében több esetben az amúgy is 

nagyon magas (750 pg/ml) MIC értéket meghaladó antibiotikum koncentrációt 

kellett alkalmazni (Yanai és mtsi. 1990). Szintén az aminoglikoid antibiotikum 

gentamicint (G-418) alkalmazták 550 pg/ml koncentrációban szelekciós 

markerként R. miehei transzformálása során, ebben az esetben is fenotipikus 

instabilitást tapasztaltak az erős szelekciós nyomás ellenére (Monfort és mtsi. 

2003). 

Transz formálási kísérleteink megalapozásához első feladataink közé 

tartozott a megfelelő szelekciós marker kiválasztása. Ennek érdekében több 

antibiotikumot, illetve tápközeget teszteltünk. Első kísérleteink alkalmával öt 

járomspórás gombafajt - M. circinelloides, R. miehei, R. pusillus, Gilbertella 

persicaria és Micromucor ramanniana - vontunk be higromicin illetve 

fleomicin antibiotikum érzékenységi vizsgálatokba. YEG és MM 

tápoldatokban mindkét tápoldat esetében neutrális (pH 6.8) és savas (pH 4.6) 

közegben is teszteltük a vizsgált fajok hatóanyagokkal szembeni 

érzékenységét. Kísérleteink azt mutatták, hogy a pH csökkenésével az 

antibiotikum gátló hatása kevésbé érvényesül. Neutrális közegben a fleomicin 

R. miehei és M. circinelloides esetében már 30 pg/ml koncentrációnál 

maximális gátló hatást ért el. Ezt a másik három faj esetében 50 pg/ml 

koncentrációnál figyelhettük meg. A higromicin az irodalmi adatokhoz 

viszonyítva szintén alacsony MIC értéket adott: 50 pg/ml (R. miehei, R. 

pusillus, G. persicaria), illetve 100 pg/ml (A/, circinelloides és M. 

ramanniana) koncentrációnál érte el gátló hatását. Meglepő módon minimál 

tápoldatban a közeg pH-jától függetlenül sem a higromicin, sem a fleomicin 

nem gátolta a növekedést egyik gombafaj esetében sem. Ezt követően YEG pH 

6.8 táptalajon folytattuk vizsgálatainkat további járomspórás gomba fajok 

bevonásával. Ezen általunk vizsgált néhány faj higromicinnel szemben 
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mutatott érzékenységét a 2. táblázat foglalja össze. Ezen fajok - három faj 

kivételével- növekedését meglepő módon szilárd tápközegben is igen jól, már 

50 pg/ml koncentrációban gátolta a higromicin. Az említett három faj, a R. 

miehei, Ahsidia corymbifera illetve az Actinomucor elegáns ennél a drog 

koncentrációnál még képes volt telepképzésre, de ezen fajok növekedését is 

hatékonyan gátolta már 100 pg/ml koncentrációban. Ez az érték alacsonyabb, 

mint amit eddig leírtak járomspórás gombák antibiotikum érzékenységének 

vizsgálatából. Higromicin M. circinelloides-re vonatkozó minimális növekedés 

gátló (MIC) koncentrációjának megállapításakor mi is a járomspórás gombák 

esetében már említett nagyfokú antibiotikum rezisztenciát tapasztaltuk. 400 

pg/ml koncentrációban jelen lévő higromicin esetében még nem tapasztaltuk az 

antibiotikum növekedésre kifejtett gátló hatását, erős micéliális növekedést 

figyeltünk meg. Ez annál is inkább meglepő volt számunkra, mivel YEG 

tápoldatban az antibiotikum már 100 pg/ml koncentrációnál maximális gátló 

hatást fejtett ki. Hasonló megfigyelésről számolnak be Yanai és munkatársai 

(1990) Rhizopus niveus esetében, mikor is tápoldatban a gentamicin szintén 

100 pg/ml koncentrációnál fejtette ki gátló hatását, ám táptalajban ezen 

gátláshoz 750 pg/ml antibiotikum koncentrációra volt szükség. 

Mivel a kiválasztott kísérleti törzsnél (M circinelloides f. lusitanicus 

ATCC 1216B, M20) igen magas antibiotikum rezisztenciát tapasztaltunk, 

szükségesnek éreztük más Mitcor törzsek, illetve más járomspórás gombafajok 

MIC értékének megállapítását is. A 3. táblázatban foglaltakból kitűnik, hogy a 

vizsgált 10 Mucor törzs mindegyike igen jól nőtt 50 pg/ml higromocin tartalmú 

táptalajon, de a 100 pg/ml koncentrációban jelen lévő antibiotikum is 

mindössze csak egy (M44) törzs növekedését gátolta hatékonyan. A 200 pg/ml 

higromicin tartalmú táptalajt négy törzs (MS12, M20, M26, M33) tolerálta 

eltérő növekedési képességgel. A kísérleteinkhez választott mindkét törzs igen 

erős növekedést mutatott még 400 pg/ml higromicin koncentrációnál is. 

Továbbá a köztudottan gyors növekedésű járomspórás gombafajok esetében a 

különálló telepek megfigyelése általában nem lehetséges. Megvizsgáltuk ezért 

annak a lehetőségét, hogy olyan kísérleti rendszert dolgozzunk ki, amely a 

gombát érzékenyíti (a higromicinnel szemben), egyben morfogén 

(telepösszenyomó) hatású, lehetővé téve a különálló transzformáns telepek 

izolálását. Egy lehetséges módszer a táptalaj pH-jának csökkentése (pH 3-4) 
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(Benito és mtsi. 1992, Roncero és mtsi. 1989, lturriaga és mtsi. 1992, Arnau és 

mtsi. 1993), de ez a mi esetünkben nem jelentett megoldást mivel a tápközeg 

pH-jának csökkenésével a higromicin növekedést gátló hatása is csökken 

(Cabanas és mtsi. 1978, saját eredmények). Ezek után merült fel bizonyos 

morfogén vegyületek alkalmazása: úgymint a digitonin és a bengálvörös (RBC 

táptalaj, Jarvis 1973; DRBC táptalaj, King és mtsi. 1979). Mivel a 

transzformációs kísérleteinkben elsősorban protoplasztokat kívántunk 

transzformálni, a membránaktív digitonin táptalajban való jelenléte problémát 

okozhatott volna (Nishikawa és mtsi. 1984, Zammit és mtsi. 1985). A 

protoplasztok regenerálódási folyamatát nyomonkövetve kidolgoztuk a 

protokolt, hogy a már sejtfallal rendelkező (ozmotikusán stabil), de még 

micéliálisan nem növekedő protoplaszt aggregátumokat vihessük csészére. 

Mindez megoldást jelenthetett a protoplasztok sérülésének elkerülésére, 

valamint az erős micéliális növekedés okozta antibiotikum rezisztencia 

kiküszöbölésére. A regenerálódáshoz szükséges idő YEG, illetve YPG 

tápoldatokban mintegy öt órának mutatkozott. Meglepő módon a minimál 

tápoldatban regeneráltatott protoplasztok is képesek voltak ugyanennyi idő 

elteltével falképzésre. Az ezen idő elteltével bengálvöröst és digitonint 

tartalmazó táptalajra vitt protoplasztok képesek voltak telepképzésre. 

A bengálvörös és a digitonin összenyomott (sugárirányban) növekedést 

előidéző koncentrációjának megállapítása érdekében több kísérletet végeztük 

amelyek eredményei a 4-6. táblázatban láthatók. A 100 pg/ml állandó 

koncentrációban jelenlévő bengálvörös mellett 40, 30, 20 illetve 10 pg/ml 

koncentrációban adagoltunk digitonint YEG pH 6 táptalajba. Eredményeink 

szerint 40 pg/ml koncentrációjú digitonin mellett, mind az M20, mind pedig az 

MSI 2 gyenge növekedést mutatott, míg a további három digitonin 

koncentráció között nem figyeltünk meg jelentős különbséget: mind a három 

esetben megfelelő mértékű telepszerű növekedést tapasztaltunk. Ezen felsorolt 

táptalajok esetében 100 pg/ml koncentrációban adagolt higromicin már 

hatékonyan gátolta mindkét törzs növekedését. Ennek következtében tovább 

csökkentettük a digitonin koncentrációt az előzőekben meghatározott 

bengálvörös koncentráció mellett. Meglepő módon a táptalajban 1-10 pg/ml 

koncentrációban jelen lévő digitonin szinte azonos mértékű telepméreteket 

eredményezett, minek következtében 2 pg/ml digitonin koncentráció mellett 



döntöttünk. 100 pg/ml koncentrációban adagolt higromicin szintén elegendő 

volt a növekedés gátlásához. Az eredmények alapján arra a következtetésre 

jutottunk, hogy a növekedés kialakításáért igen jelentős mértékben felelős a 

bengálvörös, melynek koncentrációját annak érdekében, hogy a szükséges 

legkisebb koncentrációban adagolhassuk szintén csökenteni kellett. A 2 pg/ml 

koncentrációban jelen lévő digitonin mellett tízes léptékben emelkedve 40-100 

pg/ml koncentrációjú bengálvörös növekedésgátló hatását teszteltük. Már 40 

pg/ml hatóanyag elegendőnek bizonyult a megfelelő telepmorfológia 

kialakításához. Ebben az esetben is sikeresen gátolta a növekedést a 100 pg/ml 

koncentrációjú higromicin. 

Kísérleteink eredményeképpen sikerült a megfelelő körülményeket 

kidolgoznunk, melyek a kívánt gátlást a M. circinelloides esetében már 100 

pg/ml higromicin jelenlétében is biztosították. Ennek megfelelően a 

transzformációs kísérletekben használt táptalaj: 100 pg/ml higromicint, 50 

pg/ml bengálvöröst és 2 pg/ml digitonint tartalmazott. 

Kísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy az előbb leírt szelektív táptalajra 

kerülő protoplaszt, illetve spóra mennyiségétől függően jelentős eltérés 

mutatkozott az antibiotikummal szembeni rezisztenciában. Ha növekedett a 

protoplaszt, illetve a sporangiospóra szám, illetve micéliummal történő átoltás 

esetében a megállapított MIC érték többszörösét (akár 4-5 szőrösét) is 

kompenzálni tudta a gomba. Ezért kritikus tényezőnek mutatkozott a 

csészénkénti 104 spóra illetve protoplaszt szám. A szelekcióknál ezért a 

micéliális átoltást nem alkalmaztuk. 
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Faj Higromicin 50 pg/ml Higromicin lOOpg/ml Higromicin 200 jug/ml Kontroll 
Rhizumucor miehei + - +++ 

Thamnostylum piriforme - - + + + 
Backusella lamprospora - - + + + 

Zygorynchus macrocarpus - - + + + 
Actinomucor elegáns + + + - + + + 

Syncephalastrum racemosum - - + + + 

Absidia corymbifera + + + _ +++ 

2. táblázat: Néhány járomspórás gombafaj higromicinnel szemben mutatott érzékenysége +++: erős növekedés, 
+: gyenge növekedés, -: nincs növekedés 

Törzs Higromicin 50 pg/ml Higromicin 100 pg/ml Higromicin 200pg/ml Higromicin 400pg/ml Kontroll 
Mucor circinelloides MS12 + + + + + + + + + +++ + + + 
Mucor circinelloides Ml6 H—1—t- + nv + + + 
Mucor circinelloides M17 + + + + + nv + + + 
Mucor circinelloides M20 + + + + + + Í1N • JliiSillii ' - i i II T' + + + 
Mucor racemosus M26 + + + + + + + + nv + + + 
Mucor racemosus M28 + + + + + nv + + + 

Mucor circinelloides M33 + + + + + + + nv + + + 
Mucor circinelloides M34 + + + nv + + + 
Mucor racemosus M44 + + - nv + + + 
Mucor circinelloides M50 + + + + + + nv + + + 

3. táblázat: Mucor törzsek higromicinnel szemben mutatott érzékenysége +++: erős növekedés, ++: közepes növekedés, 
+: gyenge növekedés, nincs növekedés, n.v.: nem vizsgált 
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Törzs 
100 pg/ml bengálvörös, 

10 pg/ml digitonin 
100 pg/ml bengálvörös, 
20 pg/ml digitonin 

100 pg/ml bengálvörös, 
30 fig/ml digitonin 

100 jig/ml bengálvörös, 
40 pg/ml digitonin 

100 pg/ml higromicin, 
100 pg/ml bengálvörös, 

10 pg/ml digitonin 

Mucor 
circinelloides MSI2 

kompakt telepképzés kompakt telepképzés kompakt telepképzés gyenge növekedés nincs növekedés 

Mucor 
circinelloides M20 

kompakt telepképzés kompakt telepképzés kompakt telepképzés gyenge növekedés nincs növekedés 

4. táblázat: Bengálvörös és digitonin kompakt telepképzést előidéző koncentrácoójának megállapítása 

Törzs 

100 pg/ml bengálvörös 
2 pg/ml digigitonin 

100 pg/rnl bengálvörös 
4 pg/ml digigitonin 

100 pg/ml bengálvörös 
6 pg/ml digigitonin 

100 pg/ml bengálvörös 
8 pg/ml digigitonin 

100 pg/ml bengálvörös 
10 pg/ml digigitonin 

Mucor 
circinelloides MSI2 

kompakt telepképzés kompakt telepképzés kompakt telepképzés kompakt telepképzés kompakt telepképzés 

Mucor 
circinelloides M20 

kompakt telepképzés kompakt telepképzés kompakt telepképzés kompakt telepképzés kompakt telepképzés 

+100jwg/ml higroniicin +100pg/ml higroniicin -f-lOOpg/ml higromicin +100pg/ml higromicin +100pg/ml higromicin 
Mucor 

circinelloides MS12 
- - - - -

Mucor . . . . 
circinelloides M20 

5. táblázat: Bengálvörös és digitonin kompakt telepképzést előidéző koncentrációjának megállapítása 
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2 pg/ml digitonin 
50 pg/ml engálvörös 

2 pg/ml digitonin 
60 fig/ml engálvörös 

2 pg/ml digitonin 
70 pg/ml engálvörös 

2 pg/ml digitonin 
80 pg/ml engálvörös 

2 pg/ml digitonin 
90 ¿tg/ml engálvörös 

Törzs 

Mucor circinelloides 
MS12 

kompakt telepképzés kompakt telepképzés kompakt telepképzés kompakt telepképzés kompakt telepképzés 

Mucor circinelloides 
M20 

kompakt telepképzés kompakt telepképzés kompakt telepképzés kompakt telepképzés kompakt telepképzés 

+ 100pg/ml higromicin + 100pg/ml higromicin + 100pg/ml higromicin + 100^/ml higromicin + 100pg/ml higromicin 
Mucor circinelloides - - - - -

MS12 
Mucor circinelloides -

M20 

6. táblázat: Bengálvörös és digitonin kompakt telepképzést előidéző koncentrácoójának megállapítása 
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4.14. Transzformáló vektorok létrehozása 

A glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz (gpcf) gén határoló régióit 

konstitutív és erős kifejeződése miatt számos esetben alkalmazták 

transzformáló vektorok létrehozása során Ascomycota-k és Basidiomycota-k 

körében egyaránt. 

Annak érdekében, hogy egyik célkitűzésünket, miszerint a járomspórás 

gombáknál általánosan alkalmazható, drogrezisztencián alapuló 

transzformációs rendszert kialakíthassunk, a transzformáló plazmid 

kialakításához szükségünk volt erősen kifejeződő promóter régióra. Mivel az 

általunk kiónozott M. circinellodes gpdl gén 5' határoló régióját vizsgálva 

Wolff és mtsi. (2002) arra a következtetésre jutottak, hogy a vizsgált 

körülmények között nem fejeződik ki, ezért a glükózon egyértelmű expressziót 

mutató gpdl gén promóterét választottuk a bakteriális eredetű higromicin 

foszfotranszferáz (hph) gén kifejeztetéséhez. A rendelkezésünkre álló pPT43 

plazmidot, mely tartalmazza a gpdl gén 5' és 3' szakaszát kiinduló ponttul 

használtuk. Specifikus primer párral PCR segítségével sikeresen amplifikáltuk 

a hph gént, mely a start kodon előtt a C M restrikciós enzim, míg a stop kodon 

után Notl restrikciós enzim hasító helyét tartalmazta. A restrikciós emésztést 

követően a gpdl gén határoló régiói közé építettük. Az így kapott Bluescript 

plamzid alapú pAKl vektor térképét a 11. ábra mutatja. 

A M. circinelloides gpdl gén expressziójának vizsgálatához olyan kettős 

szelekciót megengedő plazmidot kívántunk alkalmazni, amely a gén adott 

körülmények közötti kifejeződésére egyértelműen és könnyebben választ ad. 

Kettős szelekciós vektorokat több esetben is alkalmaztak már különböző 

rendszerekben: a kukorica patogén Helminthosporium turcicum-ot 

Agrobacterium tumefaciens T-plazmidjával transzformálták sikeresen. A 

transzformáló plazmid tartalmazta Agaricus bisporus gpd gén promóterét, 

valamint a CaMV 35S terminális régiót, továbbá kettős szelekciót megengedve 

"zöld fluoreszkáló" fehérje gént (gfp) és a higromicin rezisztenciát 

eredményező hph gént is. A stabil és integrálódott transzfonnánsok magas 

higromicin koncentráció mellett is képesek voltak a növekedésre, továbbá a 

GFP fehérje lehetővé tette a transzformánsok felismerését. (Degefu és mtsi. 

2003). 
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Kísérleteinkben a két marker közül az egyik a M. circinelloides a-izo-

propilmailt izomcráz génje (leuÁ) volt, a másik pedig maga a hph gén, 

melynek kifejeztetésére alkalmaztuk a gpdl promóterét és terminális régióját. 

A len A gént mintegy 4.4 kb nagyságú Pstí fragmentként építettük a pUC18 

vektorba. Ez a 4.4 kb nagyságú M. eircinelloides genomi DNS részlet (Roncero 

és mtsi. 1989) apAVBIO? plazmidból állt rendelkezésünkre. 

A pAK2-nek nevezett vektorba a gpdl gén határoló régiói által közre 

fogott hph gént, SacI Sall restrikciós enzimek adta kazettaként építettük be. 

így kaptuk a pAK3 transzformáló plazmidot, melynek térképe az 12. ábrán 

látható. 
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4925,XmnI NaeI,328 
Asp718,653 
KpnI,653 
" 3» 1,659 

illl,710 
SpeI,845 
EcoRV,922 
PmaCI,935 

3848, A1 uN I 

3437,NspHl 

3039,SacI 
3035,Nrul 

2985,Bal I 
2657,EcoNI 

BamHI,1235 

Nsi1,1320 
Aua1,1387 
Sci1,1387 
Xho1,1387 
Acc1,1393 
Sa1I,1393 
C1 a 1,1402 
AatI1,1425 

EcoRI,1645 
BspMI,1706 
Pst1,1735 
Nco1,1754 

Rsrl1,1809 
Ndel,1851 

SacI1,2179 
Not1,2428 

12. ábra: pAKl plazmid térképe: gpdl gén promóter régió, gpd\ gén terminális 
régió és hph gén 

9608,SacI 
i C l a 1 , 6 4 9 

/f 
g p d 2 p r o m 

P s t 1 , 1 6 2 7 
R s r l 1 , 1 7 0 1 

/ a m p 
h p h \ \ y S a c I 1 , 2 0 7 

7 1 3 1 , N a r I 
7 1 3 1 , E c o 7 8 H 

7 1 3 1 , B b e l 
6 9 6 1 , S p h l 
6 9 5 5 , P s t I 

pAK3 
9612 bps 

g p d 2 t e r m 1 

a r s M i J 

T Sa l1 ,2555 
/ P s t 1 , 2 5 6 5 

A-f 1 1 1 , 2 8 5 Í 

6 0 5 8 , P p u M I ^ ^ ^ 
^ ^ ^ P f I M I , 3 8 0 9 

A s u 1 1 , 4 3 9 4 
5 1 6 2 , A s p 7 1 8 

5 0 0 2 , B s t E I I 

/ 

13. ábra: pAK3 plazmid térképe: gpdl gén promóter régió, gpdl gén terminális 
régió, hph gén, arsM és leuA gén 
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4.15. Transzformációs kísérletek M. circinelloides-el 

Kísérleti adatok azt jelzik, hogy a járomspórás gombák a transzformáló 

DNS-t nagy gyakorisággal tartják fenn autonóm replikálódó elemként. 

Gentamicin rezisztenciát hordozó plazmid Rhizopus niveus-ba való bevitelét 

követően mind szabad, mind a genomba beépült plazmidot sikerült azonosítani. 

A többféle előfordulásra két lehetséges magyarázat is van. Az első esetben a 

transzformáló plazmid autonóm replikálódó elemként volt először jelen, ezután 

homológ rekombinációt követően a genomba is beépült, a másik elképzelés 

szerint a már beépült plazmid vágódott ki. Azonban nem csupán egyszerű 

beépülésről van szó, hiszen a transzformáns DNS restrikciós enzimmel történő 

emésztését követően a kiindulási plazmidtól eltérő emésztési képet kaptak, ami 

a két DNS közötti rekombinációt bizonyítja (Yanai és mtsi. 1990). 

A járomspórás gombák genetikai analízise során az egyik legnagyobb 

problémát azon tulajdonságuk okozza, hogy a transzformáló plazmidot 

hajlamosak extrakromoszómális elemként fenntartani, mely számos esetben 

mitótikus instabilitáshoz vezet. R. miehei kanamicin rezisztencián alapuló 

transzformációja esetében a rezisztens fenotípus rendkívül nagy százalékban 

veszett el a transzformált spórák több cikluson történő nevelése során. Abban 

az esetben, ha nem szelektív táptalajon történt a nevelés, néhány átoltást 

követően a transzformánsok csak mintegy 0.1 %-a őrizte meg az 

antibiotikummal szembeni rezisztenciáját. Ha minden cikluson keresztül 

megőrizték a szelekciós nyomást, a szerzett fenotípus a transzformánsok 35%-

ban fennmaradt. Meglepő módon az integrálódó plazmidoknál is hasonló 

mitótikus instabilitást tapasztaltak miszerint a kanamicin mentes táptalajon 

történő nevelés során a plazmid gyorsan eliminálódott (Monfort és mtsi. 2003). 

Hasonló eredményeket kaptak M. eircinelloides P. hlakesleeanus leu 1 génjével 

történő heterológ transzformációját követően. A transzformánsokat 

párhuzamosan nem szelektív és szelektív táptalajon nevelték. Már az első 

ciklus után drasztikusan csökkent a nem szelektív táptalajon nevelt 

transzformánsok száma, ám a második ciklus után már szinte teljesen elveszett 

a transzformáns fenotipus (Iturriaga és mtsi. 1992). A járomspórás gombák 

körében végzett eddigi transzformációs kísérletek közül mindössze egy olyan 
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kísérletről számoltak be, amely domináns szelekciós markert alkalmazva 

mitótikusan stabil transzformánsokat eredményezett. Ezt Absidia glanca 

neomicin rezisztencián alapuló transzformációjakor sikerült elérni. Ez esetben 

egy erősen repetitív elemet alkalmaztak a rekombináció elérése érdekében. Ezt 

az úgynevezett ragl ismétlődő szekvenciát A. glauca genomja 

hozzávetőlegesen 3%-ban tartalmazza és jelen van minden kromoszómán 

(Burmester és mtsi. 1990). A már fent említett neomicin rezisztenciát hordozó 

plazmid segítségével izoláltak egy másik genetikai elemet is. A plazmid 

rekombinálódva a genommal az úgynevezett segl szekvencia motívumot 

hordozta magában. Ez a gomba genomban egy kópiában jelen lévő elem az 

autonóm replikálódó plazmidok esetében a mitótikus stabilitást segíti elő 

(Burmester és mts. 1992). 

Schilde és mtsi. (2001) szintén az említett fajjal kísérelték meg a 

transzformációt, mely során neomicint és GFP-X használtak szelekciós 

markerként annak érdekében, hogy a bevitt plazmidot nyomon tudják követni. 

Az alkalmazott homológ promóterek (az aktin és a transzláció elongációs 

faktor ( e f l a ) ) lehetővé tették a gén kifejeződését. A mitótikus stabilitás 

elősegítéséhez asegl genetikai elemet alkalmazták, a másik esetben a plazmid, 

a beépülést elősegítő ragl elemet hordozta. Fluorescens mikroszkóppal 

nyomon követve azt tapasztalták, hogy a transzformációra alkalmazott 

plazmidok szektorosan helyezkednek el a gomba cönocitikus micéliumában. 

Ennek valószínűsíthető oka a 10-30 sejtmagot tartalmazó transzformált 

protoplasztok gfp génre votakozó heterokariotikus voltuk. Továbbá az egyes 

szektorokból izolált plazmid mintázatok mind egymástól, mind a várt plazmid 

emésztési képtől különböztek. 

Transzformációs kísérleteink során a M. circineüoides M20 valamint 

MSI2 törzseinek fiatal micélium tenyészetéből protoplasztokat képeztünk 

(Anyag és Módszer), majd ezt követően transzformáltuk őket p a k l és pAK3 

plazmidokkal. a későbbi sikeres transzfonnáció fontos tényezőjének bizonyult 

a megfelelő mennyiségben létrehozott protoplaszt. Ez M20 törzs esetében 

pAKl vektrorral való transzformálás során legkevesebb 2.5xl06 /ml 

protoplasztot jelentett. 

A protoplasztokat 10 pg/ml plazmid DNS-sel inkubálva a 

transzformációs gyakoriság ezekben a kísérletekben meglehetősen alacsony 
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volt (2 transzformáns / pg DNS). A transzformánsok a szelekciós táptalajon 

(150 pg/ml higromicin, 50 pg/ml bengál vörös és 2 pg/ml digitonin) 2-3 nap 

elteltével mutattak mikroszkóppal megfigyelhető micéliális növekedést. (13. és 

14. ábra). 

A transzfonnáns telepek nem bírtak stabil fenotipussal, hiszen spóráikból 

a szelekciós körülmények folyamatos megléte ellenére sem képződött a további 

átoltások során telep. Ez valószínűsíthetően a járomspórás gombák cönocitikus 

micéliumával magyarázható, miszerint csak a magok egy elenyésző része vált 

transzformánssá. Ám ez már elegendőnek bizonyulhat a telep antibiotikummal 

szembeni rezisztenciájához. Azok a protoplasztok amelyeket nem inkubáltunk 

a higromicin rezisztenciát hordozó plazmiddal nem voltak képesek telep 

képzésre szelektív táptalajon. Hasonló tapasztalatokról számolnak be Monfort 

és mtsi. (2003) R. miehei gentamicin rezisztencián alapuló transzformálása 

esetében, mely során a transzformánsok fenotipusa rendkívül instabilnak 

bizonyult. 



14. ábra: Transzformáns protoplasztokból növekvő M. circinelloides (M20) 
micélium kezdemény 

15. ábra: 2-3 nap után szelektív táptalajon megjelenő M. circinelloides (M20) 
transzformáns telepek 
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A leu MSI2 törzsből már 106 /ml protoplaszt 10 pg DNS-sel 

transzformálva is elegendőnek bizonyult a sikeres transzformáláshoz. A 

transzformált protoplasztokat elsőként minimál táptalajon neveltük leu 

auxotróf markerre szelektálva. A pAK3 vektorral végrehajtott transzformáció 

hatásfoka mintegy ötszöröse volt a pAKl plazmidénak (10 transzformáns/pg 

DNS) (16. ábra). Ez a transzformáció gyakoriság növekedés a plazmidon a 

1 euA gén mellett elhelyezkedő M. circinelloides genomi DNS-sel 

magyarázható, amelyet egyes vizsgálatok (Roncero és mtsi. 1989) autonóm 

replikatív szekvenciának (ARS) írnak le. 

A pAK3 vektor transzformáns telepekben való jelenlétét spóra PCR 

reakcióval is igazoltuk. A PCR reakció eredményét a 17. ábra mutatja. Ezen a 

képen jól látható az a mintegy 650 bp nagyságú E. coli hph gén szakasz melyet 

speciális primer pár segítségével (hph3- hph4) minden vizsgált transzformáns 

telepből sikerült felszaporítanunk. A plazmiddal nem inkubált, kontroll telepről 

származó spórák esetében ez a DNS fragment nem volt felszaporítható. 

A plazmid másik szelekciós markerét felhasználva a transzformáns 

telepek spóráit higromicin rezisztenciára is vizsgáltuk az általunk kidolgozott 

szelekciós táptalajon. A bakteriális eredetű hph gén kifejeztetésére M. 

circinelloides gpdl gén határoló régióit alkalmaztuk annak érdekében, hogy 

ezen szekvenciák átíródását figyelemmel kísérhessük. Tapasztalatunk, 

miszerint a spórák a szelekciós táptalajon nem voltak képesek növekedésre, 

alátámasztja Wolff és mtsi. (2002) azon eredményeit, hogy a gpdl gén az adott 

körülmények között nem fejeződik ki. 



16. ábra: 3 nap után megjelenő pAK3 plazmiddal transzformált M. circinelloides 
(MSI 2) telepek 

1 2 í 8 S K. PUC Mix marker 

17. ábra: A pAK3 vektor M. circinelloides (MSI2) transzformáns telepekben való 
jelenlétének igazolása spóra PCR reakcióval. 
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A járomspórás gombák molekuláris analízise rendkívül nehéz és 

bonyolult feladat nem kis részt a megbízható és általánosan alkalmazható 

genetikai „manipulációs" rendszer hiánya miatt. Ezen osztályba tartozó 

gombák nem vizsgálhatók a magasabb rendű gombáknál már szinte 

rutinszerűen alkalmazott transzformációs rendszerekkel. Ez egyrészt 

cönocitikus micélium felépítésüknek, másrészt az idegen DNS 

extrakromoszómális elemként való fenntartásának köszönhető. A feladatot 

tovább nehezíti ezen gombacsoport a legtöbb antibiotikummal szemben 

mutatott nagymértékű rezisztenciája is. Munkánk során ezen területen 

próbáltunk előrelépést elérni, gyarapítva a járomspórás gombák 

tanulmányozására rendelkezésre álló metodikákat éppúgy, mint a genetikai 

állományukkal kapcsolatos ismereteinket. 
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Összefoglalás 

A járomspórás gombák (Zygomycetes) egységes, rendszertanilag jól 

körülhatárolható csoportot alkotnak. Az ide tartozó fajok többsége a Mucorales 

rend tagja, ezek elsősorban a talajból izolálható szaprofita szervezetek. Ebbe a 

rendbe tartozik a Mucor nemzetség is, melynek egyik faja a Mucor 

circinelloides. 

E gombafajban ez idáig alkalmazott transzformációs rendszere egy 

auxotrófia mutáció komplementációjára épül. A módszer hatalmas hátránya, 

hogy minden törzsből stabil (leu) mutánsokat kell izolálni a transzformációt 

megelőzően. Ezért ésszerűnek tűnik egy homológ promóteren alapuló 

transzformációs rendszer kidolgozása, amely egy megfelelő rezisztencia gén 

(mint szelekciós marker) erős kifejeződésére épülne. Erős promoter 

aktivitásának köszönhetően a gpd gén 5' régióját számos esetben felhasználták 

gomba transzformációs rendszerek kialakítására, ezért határoztunk úgy, hogy 

az általunk kifejlesztendő transzformációs rendszerhez a M. circinelloides gpd 

gén határoló régióit használjuk fel. 

Jelen munkánk során genomi génkönyvtárat hoztunk létre Mucor 

circinelloides ATCC 1216b törzsből X Fix II fágban, melynek átlagos inszert 

mérete 10 kb és a genomot 12-szer fedi le. M. circinelloides glicerinaldehid-3-

foszát-dehidrogenáz (gpd) génjének izolálása érdekében a génkönyvtárat gpd 

specifikus homológ próbával szűrtük. 

A komplett szekvencia 1861 nukleotidot tartalmaz, ebből 356 nukleotid 

promoter és 298 nukleotid terminális régió. A gpdl struktúr gént 1213 

nukleotid építi fel, mely 4 exont és 3 intront foglal magába. 

Az 5' határoló promóterben azonosítottuk (a start kodontól -74 

nukleotidnyira) a konszenzus TATA-box-ot, és (-135 nukleotidnyira) a CAAT-

box-ot, illetve (-257 pozícióban) a STRE motívumot. Ez utóbbit komplementer 

inverz formában (5' CCCCT 3'), és amely feltehetően a gén stressz 

körülmények közötti aktivációjában érintett. 

A 3' határoló terminális szekvencia a stop kodontól 58 nukleotidnyira 

tartalmazza azt a konszenzus szekvenciát (ATAAAA), amely valószínűleg a 

poliadenilációért felelős. A GPD fehérjét 339 aminosav alkotja, mely más 
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gombákból származó GPD szekvenciákkal - a nagyban különböző taxonómiai 

hovatartozás ellenére - nagy hasonlóságot mutat. 

Optimális feltételeket dolgoztunk ki a gombák higromicin 

érzékenységének növelésére. Mivel a kísérleteinkhez választott mindkét törzs 

igen erős növekedést mutatott még 400 pg/ml antibiotikum koncentrációnál is, 

szükségessé vált érzékenyítő anyagok antibiotikummal való együttes 

alkalmazása. Amely egyben a gyors növekedésű járomspórás gombafajok 

esetében lehetővé tette különálló telepek megfigyelését. 

A kísérletek eredményeképpen sikerült a megfelelő transzformációs 

közeget kidolgoznunk és optimalizálnunk, mely a kívánt érzékenyítést és a 

növekedésgátlást M. circinelloides esetében már 100 pg/ml higromicin 

jelenlétében lehetővé tette. 

Transzformációs vektorokat készítettünk, melyek egyike (pAKl) 

tartalmazza a bakteriális eredetű higromicin B rezisztencia (hph) gént melynek 

kifejeztetéséhez M. circinelloides glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz gpdl 

gén promóterét és terminális régióját alkalmaztuk. A másik transzformáló 

plazmidban (pAK3) M. circinelloides glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz 

gpdl szabályozó régióit használtuk fel a hph gén expressziójához, továbbá ez a 

vektor auxotróf szelekciót is lehetővé téve tartalmazza a M. circinelloides a-

izo-propilmalát izomeráz (leuA) génjét. 

Sikeres transzformációs kísérleteket végeztünk pAKl vektrorral. Az M20 

törzsből származó 2.5xlOfi/ml protoplasztot transzformálva (10 pg/ml plazmid 

DNS), viszonylag alacsony 2 transzformáns/pg DNS gyakoriságot 

eredményezett. A transzformánsok a szelekciós táptalajon 2-3 nap elteltével 

mutattak mikroszkóppal megfigyelhető micéliális növekedést. Azonban nem 

bírtak stabil fenotipussal, hiszen spóráikból a szelekciós körülmények 

folyamatos megléte ellenére sem képződött a további átoltások során telep. 

A pAK3 vektorral végzett transzformálási kísérleteink során alkalmazott 

törzs a leu" MS12 volt, melyből 106 /ml protoplaszt inkubálása lOpg 

piazmiddal, 10 transzformáns/pg DNS transzformáns gyakoriságot 

eredményezett. A transzformált protoplasztokat elsőként minimál táptalajon 

neveltük leu" auxotrófiára szelektálva. A pAK3 vektor transzformáns 

telepekben való jelenlétét spóra PCR reakcióval is igazoltuk. Ezt követően a 

plazmid másik szelekciós markerét felhasználva a transzformáns telepek 
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spóráit higromicin B rezisztenciára vizsgáltuk. A bakteriális eredetű hph gén 

kifejeztetésére M. circinelloides gpdl gén határoló régióit alkalmaztuk. 

Tapasztalatunk, miszerint a spórák a szelekciós táptalajon nem voltak képesek 

növekedésre, alátámasztja Wolff és Arnau (2002) azon eredményeit, hogy a 

gpdl gén az adott körülmények között nem fejeződik ki. 

A járomspórás gombák molekuláris analízise rendkívül nehéz és 

bonyolult feladat a megbízható és általánosan alkalmazható genetikai 

transzformációs rendszer hiánya miatt. E rendszer hiányosságai egyrészt a 

gomba csoportra jellemző cönocitikus micéliumnak, másrészt másik jellemző 

tulajdonságuknak, az idegen DNS extrakromoszómáiis elemként való 

fenntartásának köszönhető. A feladatot tovább nehezíti ezen gombacsoport a 

legtöbb antibiotikummal szemben mutatott nagymértékű rezisztenciája. 
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Angol nyelvű összefoglalás 

Summary in English 

Mucor circinelloides is a filamentous fungus belonging in the Zygomycetes. Its 

special biochemical, morphological and physiological features have led to 

long-standing interest in it in both applied and theoretical research. The use of 

a classical genetic approach in such fungi is problematic because of the 

absence of a readily utilizable sexual recombination system. To date, the only 

transformation system developed in M. circinelloides is based on the 

complementation of leucine auxotrophy. In spite of the efficiency this 

transformation system has a serious drawback: a stable mutant that is deficient 

in the synthesis of a-isopropylmalate isomerase must be isolated from each 

strain intended to be transformed. It, therefore appeared desirable to elaborate a 

transformation system based on a strong native promoter that allows the 

efficient expression of heterologous reporter genes as selection markers. The 

aims of the present study were to develop a transformation protocol for Mucor 

which can be applied routinely, and to elaborate a direct selection method for 

the trans form ants which does not require the usage of auxotrophic markers. 

In the present study, a genomic library of Mucor circinelloides ATCC 

1216b has been constructed in the Lambda Fix II vector. The library has an 

average insert site of 10 kb and covers the genome 12 times. The M. 

circinelloides gene encoding glyceraldehyde-3-phosphatedehydrogenase (gpdj 

was isolated from this library by hybridization of the recombinant phage clones 

with a gpc/-specific gene probe generated by a reaction. A 1861 -

nucleotide - long genomic region containig a 356 - nucleotide promoter region 

and a 298 - nucleotide- untranslated region has been sequenced. The coding 

region was found to be 1213 nucleotides long, involving 4 exons and 3 introns. 

This corresponds to a putative GPD protein with 339 amino acids. The 

predicted amino acid sequence of this gene exhibits a high degree of sequence 

similarity to the GPD proteins from other filamentous fungi. The 356 -

nucleotide - long promoter region contains a TATA box and a CAAT box, - 77 

and - 135 nucleotides, respectively, upstream. A 298 - bp - long 3' non-coding 

sequence (untranslated region) was also determined. This involves (58 bp 

downstream from the stop codon) a potential polyadenylation site (-ATAAAA-

) which resembles the consensus polyadenylation site (AAUAAA). 
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Optimal conditions for transformation which increase the sensitivity of such 

fungi to hygromycin have been developed. Like other members of the genus 

Mucor, M. circinelloides displays very low sensitivity to hygromycin. It was 

therefore, necessary to suppress the vigorous hyphal growth and increase the 

sensitivity of the fungus to hygromycin. 50 pg/ml rose bengal and 2 pg ml/1 

digitonin in YEG medium were used to obtain compact colony growth of M. 

circinelloides. In the absence of rose bengal and digitonin, M. circinelloides is 

capable of growth even in the presence of 400 pg ml/1 hygromycin B. At the 

same time, 100 pg/ml hygromycin resulted in a total inhibition of growth when 

the medium was supplemented with rose bengal and digitonin. Though this 

hygromycin concentration proved suitable for the selection of transformants, 

150 pg ml/1 hygromycin was used in the further studies in order to increase the 

stringency of the selection. The described approach overcomes this problem by 

increasing the sensitivity of the fungus for the selective drug. 

A transformation vector was constructed which contains a 

hygromycin resistance (hph) gene under the control of the promoter of the 

glyceraldehyde-3-phosphatedehydrogenase gpdl gene from M. circinelloides 

(pAKl). The other vector (pAK3) which allows double selection, contains the 

a-isopropylmalate isomerase (.LeuA) gene and hygromycin resistance (hph) 

gene under the control of the promoter of the glyceraldehyde-3-

phosphatedehydrogenase gpdl gene from M. circinelloides. 

Transformation of protoplast (2.5xl06/ml) from the M20 strain with the 

pAKl vector gave 2 transformants per pg DNA. The transformant protoplasts 

grew after 2-3 days on selective medium. The transformants exhibited a very 

unstable phenotype, despite the continuous selective pressure. Protoplasts that 

had not been treated with transformant DNA did not grow at all on the 

selective medium. 

Transformation of protoplast (106/ml) from the MS 12 leu" strain with the 

pAK3 vector gave 10 transformants per pg DNA. The transformants were 

grown first on minimal medium under the pressure of auxotroph marker leuA. 

To detect the presence of plasmid DNA in transformant colonies, we used PCR 

amplification from spores. This was followed by analysis of the spores of the 

transformants for hygromycin resistance on selective plates containing 150 

pg/ml hygromycin, 50 pg/ml rose bengal and 2 pg/ml digitonin. To express the 
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bacterial hph gene, we used M. circinelloides gpdl gene signals. Our 

experience that the spores were not able to grow on hygromycin containing 

medium is in accordance with that of Wolff and Arnau (2002), who detected no 

expression of the gpdl gene under the examined circumstances. 

The molecular analysis of zygomycetes is especially difficult because of 

the lack of reliable genetic manipulation systems. Their genetic analysis is 

hampered by the strong tendency of the plasmids undergo autonomous 

replication and due to their conocytic mycelia. It is even more difficult because 

the level of resistance against antibiotics is higher of zygomycetes than that of 

other fungi. 
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