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BEVEZETÉS

1. BEVEZETÉS

A JATE Mikrobiológiai Tanszékének tradicionális kutatási területe a gomba 

protoplasztok fúzióján alapuló génátvitel tanulmányozása. A témában elért jelentős 

eredmények vezettek a paraszexuális keresztezések során megnyilvánuló inkompatibilitás 

jelenségének vizsgálatához. A taxonómiai egységek hagyományos fogalmi körülírása 

alapján a kompatibilitási határok nem voltak értelmezhetőek. Olyan jellegeket kerestek, 

amelyekkel a fonalasgombákat úgy lehet jellemezni, hogy azok esetleg magyarázatot 

adnak a kompatibilitási viszonyokra is. Megkezdődtek a fonalasgombák összehasonlító 

fenő- és genotipikus elemzései. A jellemzésekre bevezetett új módszer volt az izoenzim 

analízis, a sejtmagi riboszómális RNS gének (rDNS) RFLP (Restriction Fragment Length 

Polymorphisms) vizsgálata, a mitokondriális DNS (mtDNS) RFLP vizsgálatok, továbbá a 

RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) analízis. A fajok közötti jelentős 

diverzitás mellett határozott intraspecifikus polimorfizmust detektáltak, mely különösen 

az imperfekt fajok esetében volt erőteljes. A legszembetűnőbb genetikai variabilitást az 

extrakromoszómális elemek mutatták. Sem a nukleáris, sem az extrakromoszómális 

polimorfikus bélyegek és az inkompatibilitás jelensége és szintje között eddig közvetlen 

ok-okozati kapcsolatot nem sikerült bizonyítani, azonban a vírusok, mitokondriumok 

sikeres transzmissziói nem kompatibilis kapcsolatokban jelentősen hozzájárultak a 

kompatibilitási viszonyok értelmezéséhez.

Az Aspergillus nemzetségen belül a Nigri szekcióban kezdődtek el a 

legrészletesebb vizsgálatok. Az imperfekt fekete Aspergillus fajok gazdasági 

szempontból a nemzetség legfontosabb tagjai, taxonómiájukkal kapcsolatban azonban 

még sok a tisztázatlan kérdés. Az öt, viszonylag jól körülhatárolt faj (A. carbonarius, A. 

jciponicus, A. heteromorphus, A. ellipticas és A. ciculeatus) mellett nagyszámú, iparilag is 

fontos fajt az Aspergillus niger fajaggregátumba soroltak. A fajaggregátum mintegy 400 

gyűjteményes törzsének és szabadföldi izolátumának rDNS és mtDNS RFLP analízise 

alapján a törzsek három csoportba, az A. niger, A. tubingensis és az "A. brasiliensis"
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BEVEZETÉS

fajba sorolhatók. Az A. niger fajon belül ez ideig öt, az A. tubingensis fajon belül pedig 

hat különböző mtDNS RFLP mintázatot észleltek.

Korábbi vizsgálatok a teljes életciklussal rendelkező A. nidulans esetében 

intraspecifikus polimorfizmust még heterokarion inkompatibilis törzsek között sem 

tudtak kimutatni. Közeli rokon fajok között kismértékű mtDNS polimorfizmust észleltek, 

a jelenséget intronok jelenlétével vagy hiányával magyarázták. Fajon belüli heterokarion 

inkompatibilitás létezik, amely azonban protoplasztfűzióval áthidalható, heterokarionok 

létrehozhatók. A Nidulcintes szekció rokon fajai között interspecifikus fajhibridek is 

létrehozhatók ezzel a módszerrel. MtDNS rekombináció kettős szülői sejtmagi kontroll 

mellett szelekciós nyomás nélkül is bekövetkezett.

A fekete Aspergillus fajok imperfektek, szexuális életciklussal nem rendelkeznek. 

Genetikai rekombináció egyedül a paraszexuális ciklus során játszódhat le. A 

paraszexuális úton történő genetikai információ átvitelt azonban az imperfekt gombák 

körében a nagyfokú heterokarion inkompatibilitás korlátozza, melynek hátterében egy 

összetett genetikai rendszer áll. A kompatibilitási rendszer megakadályozza a nukleáris 

állományok keveredését, ugyanakkor bizonyos körülmények között lehetőséget nyújt az 

extrakromoszómális elemek transzmissziójára, és azok esetleges rekombinálódására.

Az A. niger fajaggregátum törzsei kitűnő kísérleti objektumnak bizonyultak a 

mtDNS szerveződésének és rekombinációjának vizsgálatára, mivel kiterjedt intra- és 

interspecifikus mtDNS polimorfizmus jellemzi ezt a csoportot. A fekete Aspergillus fajok 

esetében fajon belül kiterjedt a heterokarion inkompatibilitás; rokon fajok között 

egyáltalán nem, de az egy fajba tartozó izolátumok között is csak igen ritkán hozhatók 

létre heterokarionok. Az inkompatibilitás nem hidalható át protoplasztfuzió 

alkalmazásával, heterokarionok nem jönnek létre, de mitokondrium transzmisszió 

megvalósítható.

A kutatások e fázisában kapcsolódtam be szakdolgozóként a Dr. Kévéi Ferenc 

irányította csoport munkájába. Olyan kísérleti rendszert terveztünk, amelyben az A. niger 

fajaggregátum különböző mtDNS RFLP csoportjaiba tartozó inkompatibilis törzsei 

között oligomycin rezisztenciára alapozott mitokondrium átvitelt kíséreltünk meg.
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BEVEZETÉS

Megpróbáltuk a mitokondriális oligomycin rezisztencia direkt szelekciós lehetőségét 

kihasználva igazolni a mitokondriális rekombináció bekövetkezését olyan esetekben, 

amikor semmiféle kommunikáció nincs a két partner sejtmagja között. Ez a megfigyelés 

ellent mondott volna az A. nidulans fajcsoportnál tapasztaltakkal, ahol a mitokondriális 

rekombináció csak a sejtmagok kommunikációja mellett valósul meg. Mitokondrium 

átviteli kísérleteink minden esetben sikeresek voltak, és nagy variációban rekombináns 

mtDNS-sel rendelkező utódokat nyertünk. Ezen utódok mtDNS-ének fizikai és 

funkcionális térképezésével a rekombináció molekuláris mechanizmusát kívántuk 

tanulmányozni.

CÉLKITŰZÉSEK

Kísérleti adatokkal bizonyítani kívántuk, hogy a mitokondrium átvitel olyan törzsek 

között is végbemegy, amelyeket sejtmagi komplementáció szempontjából a teljes 

inkompatibilitás jellemez. Igazolni kívántuk, hogy a mtDNS rekombinációja olyan 

esetekben is lejátszódik, ahol sejtmagi szinten semmiféle kommunikáció nincs az 

átvitelben szereplő két szülői törzs között.

Modellezni kívántuk a természetben is bekövetkező rekombinációs eseményeket 

egy olyan kísérleti rendszerrel, ahol nukleáris genomra nézve izogénikus eredetű, 

de eltérő mtDNS szerveződésű törzseket heterokarion képzésre késztetünk 

szelekciós nyomás alkalmazása nélkül.

Értelmezni kívántuk az egyes fekete Aspergillus izolátumok mitokondriális 

genomjai között megfigyelt nagyfokú polimorfizmust a mtDNS fizikai és 

funkcionális térképezésével és szekvencia szintű elemzéssel.

Jellemezni kívántuk a mitokondrium transzmisszió során létrejött utódok 

mitokondriális DNS-ét fizikai térképek elkészítésével. Célunk az volt, hogy ezeket 

az eredményeket összehasonlítva a két szülői mtDNS szerveződésével a 

rekombinációs események molekuláris szintű magyarázatát adjuk.

1.

2.

3.

4.
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IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. Az Aspergillus nemzetség taxonómiája, gazdasági jelentősége

Az anamorf Aspergillus nemzetséget a gombák Deuteromycetes (Fungi imperfecti) 

osztályába sorolják. Teleomorf, szexuálisan szaporodó alakjai az aszkuszos gombák 

Euroticiles rendjének Trichocomciceae családjába tartoznak (Webster, 1986; Alexopoulos 

és mtsi, 1996). Az Aspergillus nemzetség tagjait az első átfogó rendszerező munka 

úgynevezett fajcsoportokba rendezte, az egyes csoportokat legismertebb képviselőjéről 

elnevezve (pl. A. flcivus, A. nidulans, A. niger fajcsoport). A rendszertani besorolás 

alapjául klasszikus morfológiai bélyegek szolgáltak, ezek alapján az Aspergillus 

nemzetséget 18 fajcsoportra osztották (Raper és Fennell, 1965). Az A. niger fajcsoportot 

- amelybe vizsgálati objektumaink is tartoznak - sötétbarnától feketéig terjedő konídium- 

és telepszinük miatt a szakzsargon “fekete Aspergillus”-okként említi, szexuális alakjuk 

nem ismert. A nemzetközi botanikai kód szabályai szerint újabban a "Nigri szekció" 

elnevezést használják (Gams és mtsi, 1985). A Nigri szekcióba tartozó fajok közül az A. 

japonicus és az A. aculeatus konídiumtartóin csak egy sor sterigma található, ellentétben 

a többi idesorolt fajjal (Raper és Fennell, 1965). Ezen fajok intraspecifikus variabilitásával 

Hamari és munkatársai (1997) foglalkoztak behatóan. Az A. carbonarius fajra jellemző a 

nagy méretű konídiumok létrehozása, míg az A. heteromorphus és az A. ellipticus fajok 

jól elkülöníthetők a többi fekete Aspergillus fajtól fiziológiai sajátságaik alapján. Al- 

Musallam (1980) számos, egymástól morfológiai módszerekkel csak nehezen 

elkülöníthető fekete Aspergillus fajt az úgynevezett A. niger fajkomplexbe sorolt (pl. A. 

ciwcimori, A. phoenicis, A. kciwachi, A. foetidus, A. schiemcmnii, A. pseudocitricus, A. 

imái, A. usamii, A. satoi, stb.). A fajkomplexbe tartozó fajokat molekuláris markerek, 

úgymint a sejtmagi rDNS Smal és a mtDNS Haelll-Bgäl restrikciós endonukleázok által 

létrehozott RFLP mintázatai alapján három fő csoportba sorolták. Az I, II és III jelzésű 

rDNS típusok megfelelnek az 1, 2 és 3 jelzésű mtDNS csoportoknak. Ezen csoportokat 

külön fajokként írták le A. niger, A. tubingensis és "A. brasiliensis” néven (Küsters van
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Someren és mtsi, 1991; Varga és mtsi, 1993, 1994, az "A. brasilie?isis" faj formális 

leírása folyamatban van). Ezeket a molekuláris markerek alkalmazásával azonosított 

fajokat morfológiai bélyegeik alapján nem, vagy csak nehezen lehet elkülöníteni 

egymástól. MtDNS RFLP szempontjából az A. niger faj öt (la-le), az A. tubingemis faj 

pedig hat (2a-2f) alosztályba sorolható. Az "A. brcisiliemis" fajt néhány Brazíliából 

származó szabadföldi izolátum reprezentálja. Itt mtDNS polimorfizmust eredetileg nem 

tapasztaltunk, legújabb eredményeink szerint azonban legalább kétféle mtDNS restrikciós 

profil jellemzi ezt a csoportot (Varga és mtsi, 1994; Tóth és mtsi, 1997).

Az Aspergillus nemzetség tagjai kiemelkedő gazdasági jelentőségűek. Számos 

fajukat alkalmazzák különböző enzimek (pl. amiláz, pektinázok, proteázok, glükóz 

oxidáz), szerves savak (pl. citromsav, glukonsav) termeltetésére, távol-keleti 

ételfermentációkban, illetve gyógyászatban alkalmazott vegyületek, például 

antibiotikumok, vagy lovasztatin előállítására. Aspergillus fajokat alkalmaznak szteroidok 

biokonverziójára, vagy például inzulin, kimozin heterológ expressziójára is (van Gorcom 

és mtsi, 1994). Számos faj szkleróciumai rovarellenes vegyületek forrásai (Wicklow és 

mtsi, 1994). Az Aspergillus nemzetség gazdaságilag legjelentősebb csoportját a fekete 

Aspergillus fajok alkotják, melyeket például citromsav, amiláz, pektináz, proteáz, glükóz 

oxidáz előállítására alkalmaznak a fermentációs iparban. Közülük az A. niger rendelkezik 

az US Food and Drug Administration által adható “generally regarded as safe” (GRAS) 

minősítéssel, tehát az e faj alkalmazásával létrehozott termékek (enzimek, szerves savak) 

felhasználhatóak ételadalékként (Berka és mtsi, 1992; Roehr, 1992). Az Aspergillus 

fajok közül még az A oryzae és az A. sojae rendelkeznek ilyen “bizonyítvánnyal”.

Gazdasági hasznuk mellett az Aspergillus fajok által okozott kártétel is jelentős. 

Számos Aspergillus faj képes alacsony vízaktivitás érték mellett is szaporodni (pl. A. 

chevalieri, A. cimstelodcimi, A. restricíus). Ezek a fajok a tárolt gabonafélék raktári 

kártevőiként súlyos gazdasági károkat okoznak. Néhány Aspergillus faj (A. flmnis, A. 

parasiticus) a gyapot, a kukorica és a földimogyoró elsődleges szántóföldi
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növénypatogénje a szubtrópusi régiókban (Cotty és mtsi, 1994). Vizsgálataink alanyai, a 

fekete Aspergillus fajok mint gyengültségi paraziták is ismertek, mandulafák 

koronarothadását, hagyma feketepenészes rothadását, alma lágyrothadását idézik elő. A 

dohányfermentáció során is tetemes károkat okozhatnak.

Az Aspergillus fajok, mint humán opportunista kórokozók is jelentősek, az 

aspergillosis különböző formáinak előidézői. Fekete Aspergillus fajok is okozhatnak 

mikózisokat, például a fűszerpaprikával dolgozók esetében körömágyi mikózist, de részt 

vehetnek tüdőmikózis kialakításában is. Néhány faj az emberre és állatokra veszélyes 

mikotoxinokat termel, melyek szintén súlyos gazdasági károkat okoznak világszerte. A 

gazdasági szempontból legfontosabb mikotoxinok közé tartoznak például az A. flavus, A. 

parasiticus és A. nomius fajok által termelt karcinogén hatású aflatoxinok, illetve az A. 

ochraceus és számos más faj, így a fekete Aspergillus fajok (pl. A. carbonarius, A. rtiger) 

által is termelt nefropatikus ochratoxinok (Abarca és mtsi, 1994; Téren és mtsi, 1996).

2.2. Vegetatív kompatibilitási viszonyok

A fekete Aspergillus fajok imperfektek, szexuális életciklussal nem rendelkeznek. 

Genetikai rekombináció egyedül a paraszexuális ciklus során játszódik le ezekben a 

törzsekben (Pontecorvo és mtsi, 1953; Bős, 1996). A paraszexuális ciklus fő lépései az 

anasztomózis, a következményeként létrejött heterokariotikus állapot és a kis 

gyakorisággal bekövetkező kariogámia. A szomatikus diploidban a mitózis során a 

homológ kromoszómapárok között ritka eseményként mitotikus crossing over játszódik 

le (Lhoas, 1967). Ezt követően több generáción át végbemenő haploidizáció révén, 

aneuploid állapoton keresztül létrejön az új stabil haploid egyed, mely a "szülőkétől" 

eltérő rekombináns genetikai állománnyal rendelkezik. A paraszexuális ciklus során az 

extrakromoszómális elemek szabad rekombinációja végbemehet heterokariotikus 

állapotban, kariogámia nélkül is. Ellentétben a szexuális ciklussal, melynek során a
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mitokondriumok az esetek döntő többségében maternális öröklődésűek, a paraszexuális 

ciklus során a heterokarionban mindkét partner mitokondriumai jelen vannak, szabadon 

rekombinálódhatnak. Az imperfekt gombák szexuális ciklusa nem ismert, így feltehetőleg 

nem rendelkeznek a mitokondriális genom rekombinációját korlátozó mechanizmusokkal 

sem. Részben ez is kiváltó oka lehet az imperfekt gombákat jellemző nagyfokú 

mitokondriális DNS polimorfizmusnak, mely a szexuális életciklussal rendelkező 

gombákra általában nem jellemző.

A paraszexuális úton történő genetikai információcserét azonban az imperfekt 

gombák körében a nagyfokú heterokarion inkompatibilitás korlátozza, melynek 

hátterében összetett genetikai rendszer áll. Egyes esetekben az inkompatibilitás az 

úgynevezett "postkilling effektus"-ra vezethető vissza. Ebben az esetben a növekvő hifák 

a találkozás vonalában proteolízis révén dezorganizálódnak, úgynevezett "barrage"-t 

képeznek. Ilyen jelenséget például Podospora és Neurospora fajokban figyeltek meg 

(Begueret és Bemet, 1973; Bemet, 1992). Más esetekben az inkompatibilitás kiváltó 

okaként sejtfallal asszociált gátló mechanizmusokat feltételeznek, ez esetenként 

protoplasztfüzió segítségével áthidalható. Számos fajban, így a fekete Aspergillusok 

között is olyan gátló mechanizmusok működnek, melyek protoplasztfüzióval sem 

kerülhetők ki. Az anasztomózist gátló mechanizmusokért a kompatibilitási gének 

rendszere felelős. E gének (vic vagy hét) által meghatározott csoportokat h-c, v-c vagy 

VCG csoportoknak nevezik, fajtól függően. A kompatibilitási rendszer lehet allélikus és 

nem allélikus (Glass és Kuldau, 1992). Egyes fajokban csak az allélikus (A. nidulans\ 

Croft, 1985), vagy csak a nem allélikus kompatibilitási rendszer működik (pl. 

Heterobcisidion annosum, Hansen és mtsi, 1993), míg néhány fajban (pl. Podospora 

anserina; Begueret és mtsi, 1994) mindkettőt észlelték. A nem allélikus rendszer 

esetében több génhez kapcsolható a kompatibilitás. Az allélikus rendszerek esetében több 

gén számos alléljának összessége határoz meg egy kompatibilitási genotípust. Teljes 

értékű heterokarion csak akkor jöhet létre, ha a két szervezet minden kompatibilitási 

génjének minden allélja megegyezik. Ha csak egy génjükben is eltérést mutatnak, akkor 

az eltérő gén az inkompatibilitásban betöltött agresszivitásától függően vagy kizárja a
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heterokarion képzést, vagy pedig kisebb gyakorisággal kevésbé életképes heterokarion 

jön létre. (Glass és Kuldau, 1992; Leslie és mtsi, 1993; Leslie és Zeller, 1996).

Az Aspergillus fajok közül az A. nidulcins-bm vizsgálták részletesen az 

inkompatibilitási rendszert. Több száz izolátum vizsgálata során 20 különböző h-c 

csoportot azonosítottak (Croft, 1985). A kompatibilitási rendszer allélikus, ez ideig nyolc 

hét lokuszt azonosítottak. Ezek közül a hetC három, a hetB négy alléles, a többi 

biallélikus (Anwar és mtsi, 1993; Dales és mtsi, 1993).

Az inkompatibilitási rendszer tehát megakadályozza a nukleáris állományok 

keveredését, óv az "outbreeding"-től, ugyanakkor bizonyos körülmények között 

lehetőséget nyújt az extrakromoszómális elemek transzmissziójára, így azok esetleges 

rekombinálódására. A paraszexuális ciklus jól használható genetikai vizsgálatokban 

kapcsoltsági viszonyok meghatározására és az extrakromoszómális elemek 

rekombinálódásának vizsgálatára (Pontecorvo és mtsi, 1953; Lhoas, 1967; Debets és 

mtsi, 1993).

A fekete Aspergillus fajok kitűnő kísérleti objektumok a mtDNS rekombináció 

vizsgálatára, mivel kiterjedt intra- és interspecifikus mtDNS polimorfizmus jellemzi ezt a 

csoportot, ellentétben például a szexuális ciklussal rendelkező A. nidulans fajjal és 

rokonaival. A fekete Aspergillus fajok esetében fajon belül kiterjedt a heterokarion 

inkompatibilitás; rokon fajok között nem, de még az egy fajba tartozó izolátumok között 

is csak ritkán hozhatók létre heterokarionok (Kévéi és Varga, 1994). Az inkompatibilitás 

nem hidalható át protoplasztfüzió alkalmazásával, heterokarionok nem jönnek létre, de 

mitokondrium transzmisszió megvalósítható.
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2.3. A mitokondriális DNS szerveződése fonalasgombákban

A mitokondriumok az eukarióta sejt elsődleges energiatermelői; bennük megy 

végbe az oxidativ foszforiláció, melynek révén ADP-ből ATP keletkezik, ami a sejtek 

egyik fő energiaforrása. A mitokondriumot a külső membrán és a bonyolult szerveződésű 

belső membrán határolja, amely a félfolyékony halmazállapotú mátrixot zárja körül. A 

mátrixban helyezkednek el a zsírsav oxidáció és a citrátkör enzimei, amelyek az 

anyagcsere folyamán a két-szénatomos vegyületekre lebontott tápanyagok oxidációját 

végzik. A mitokondriumokban elhelyezkedő proteinek génjeinek jelentős része a sejtmagi 

DNS-en, míg kisebb hányada a mtDNS-en található. A mtDNS kutatása az utóbbi 

években ismét előtérbe került, részben annak köszönhetően, hogy számos emberi 

megbetegedés esetében kimutatták, hogy a mtDNS mutációi is szerepet játszanak a 

kórkép kialakításában (Hammans, 1994).

Annak ellenére, hogy a mitokondriumnak saját genetikai rendszere van, mégsem önálló. 

A mitokondrium biogeneziséhez - felépítéséhez, összerendeződéséhez, működéséhez - 

szükséges fehérjék mintegy 90%-a a nukleáris genomban kódolt, tehát a 

mitokondriumok biogenezise a két celluláris genom "dialógusának" eredménye.

A mtDNS-ből mitokondriumonként egy, vagy néhány molekula fordul elő. A 

gombák többségénél cirkuláris szerveződést mutat, bár egyre több adat áll 

rendelkezésünkre a mtDNS-ek lineáris formáiról is. Bendich (1993) megfigyelése szerint 

a gombák mtDNS-ei általában a "rolling circle” mechanizmus szerint replikálódnak. A 

replikáció során hosszú lineáris molekulák alakulhatnak ki, melyek konkatamerek 

formájában tartalmazzák a mtDNS-t. A mtDNS-ek mérete 20-170 kb között változik, 

közel rokon fajok esetében is jelentős eltéréseket mutatva (Hudspeth, 1992). A kódoló 

géneket két csoportra oszthatjuk: mitokondriális funkciókat biztosító, illetve magát a 

mitokondriális fehérjeszintézist irányító génekre. Az előbbiek közé tartoznak: a citokróm 

b-t (cob), a citokróm c oxidáz 1-3 alegységét (cox 1-3), a NADH dehidrogenáz

különböző alegységeit (ndh 1-6) fajonként eltérőket, az ATP szintáz (atp) 6, 8 és 9
1<л

alegységét kódoló gének. A második csoportba tartoznak a kluszterekbe rendezett tRNS
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gének, rRNS gének és a riboszómális fehérjéket kódoló gének. Számos gén kódoló 

szekvenciáit nemkódoló DNS szakaszok szakítják meg, melyeket intronoknak nevezünk

(Gilbert, 1978).

Az A. nidulans mtDNS szerveződését részletesen felderítették (Brown és mtsi, 

1985). A mtDNS cirkuláris, mérete 33 kb. A mtDNS által kódolt gének: a nagy és kis 

rRNS alegységek, a cox 1-3, cob, ndhl-6, atp 6., 8. és 9. alegységek, valamint 28 tRNS 

gén. A mtDNS öt I. típusú intront tartalmaz; a сох 1 génben három, míg a cob és ml 

génekben egy-egy intron található. A transzkripció során - hasonlóan az állatoknál 

észleltekkel - kis számú, hosszabb transzkriptumok keletkeznek, melyek utóérésen 

mennek át; az érés során valószínűleg az állati mtDNS-hez hasonlóan a tRNS-eknél 

hasítódik a mRNS.

Egyes mitokondriális gének intronokkal erősen tagoltak, a gének között pedig 

kiterjedt AT-gazdag intergénikus szekvenciák (spacer régiók) lehetnek, így a közel rokon 

fajok esetében is a mtDNS jelentős méretbeli különbségeket mutathat. Az állati, vagy 

emberi sejtek mitokondriumaiban jóval kisebb a nem kódoló mtDNS aránya, mint a 

gombákban (valamint a növényekben), így az állati mtDNS méretekhez viszonyítva a 

gombák (és különösen a növények) mtDNS-ei nagyobbak. A fonalasgombák 

introntartalma variábilis. Az Aspergillus nidulans 33 kb, a Neurospora crassa 63 kb, a 

Podospora anserina pedig 102 kb nagyságú mitokondriális genommal rendelkezik. A 

nagy méretbeli különbség nem a kódoló régiók eltéréseiből, hanem a hordozott intronok 

számából adódik. Cummings és munkatársai (1990) a Podospora anserina 102 kb 

nagyságú mtDNS-ének szekvenálásával kimutatták, hogy az A. nidulans mtDNS 

méretéhez viszonyított 70 kb-nyi eltérést tisztán intronális szekvenciák okozták. Intront 

hordozó gének lehetnek az energianyerés folyamatában szerepet játszó fehérje gének, 

riboszómális RNS gének, továbbá tRNS gének. Bizonyos génekre jellemző, hogy 

intronokat hordoznak (coxl, cox2, rnl), míg vannak olyan gének, melyekben az intronok 

előfordulása ritka (atp9, atpS, atp6) A P. anserina сох 1 génje tizenhat intront tartalmaz, 

a teljes gén 6,55%-a kódoló rész, 93,45%-a pedig intron. Az a tény, hogy az intronok 

képesek extrém módon benépesíteni a mtDNS-t, részben alátámasztja az intronok
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mobilitására vonatkozó elképzeléseket, továbbá a különböző gombafajok mtDNS-ének 

diverzitásában betöltött szerepét.

Az intronok a mRNS transzkriptumból precízen vágódnak ki (splicing), majd a 

kódoló régiók (exonok) eredeti olvasási keretük megváltozása nélkül újra illeszkedve 

érett formába kerülnek. A splicing mechanizmusok alapján az intronokat négy 

kategóriába sorolják: I. és II. típusú intronok, magi mRNS és tRNS intronok (Cech, 

1990; Lambowitz és Belfort, 1993). Az I. és II. típusú intronok egyben ribozimek is, 

tehát enzim aktivitással rendelkező RNS-ek, ezen aktivitásuk révén önmaguk precíz 

kivágódását tudják végrehajtani. Ezt az önkivágó aktivitást nevezik self-splicing 

aktivitásnak. A magi mRNS-ek úgynevezett splice-szómákban szabadulnak meg 

intronjaiktól, ahol számos molekula (pl.: Ul, U2 kis magi ribonukleoproteinek) segíti az 

intronok kivágódását. A magi tRNS-ek intronjai számos enzim segítségével vágódnak ki 

(endonukleáz, kináz, ligáz, foszfatáz). Az I. és II. típusú intronok nem csak arról 

nevezetesek, hogy saját kivágódásukat katalizálni tudják (ribozimek), hanem 

mobilitásukról is (Lambowitz és Belfort, 1993). Mobilitásuk alatt azt értjük, hogy 

intronmentes allélokat intron hordozóvá alakítanak, saját környezetüktől eltérő új 

szekvenciális környezetbe tudnak beépülni, illetve el tudnak tűnni aktuális helyükről. 

Mobilitásuk függ az általuk ORF-ekben (open reading frame) kódolt fehérjék jelenlététől, 

melyek endonukleáz illetve reverz transzkriptáz aktivitással rendelkezhetnek, amellett 

hogy maturáz aktivitásuk is lehet, azaz magát az intron kivágódását segítő funkciót 

láthatnak el. Az I. típusú intronok ORF-jeire az endonukleáz aktivitás, a II. típusú 

intronok ORF-jeire pedig a reverz transzkriptáz aktivitás jellemző. Ezek az intronálisan 

kódolt enzimek teszik mobilissé az I. és II. típusú intronokat (Dujon, 1989, Lambowitz 

és Belfort, 1993). Jelenlegi ismereteink szerint az ORF-ek önmagukban is mobilisek. Egy 

adott ORF képes megjelenni új szekvenciális környezetben is (Sellem és mtsi, 1996).

A mitokondriális DNS bázisösszetételére egyes csoportoknál (Ascomycota) az AT 

gazdagság jellemző. Ez kódhasználati eltérést eredményez (pl. az általában stop kódot 

jelentő UGA kodon a gombák mitokondriumaiban a triptofánt kódolja). Különböző 

mitokondriumok között is észleltek kódhasználati eltéréseket (Hudspeth, 1992). Az
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univerzális kódhasználattól való eltérés más, nem gomba mitokondriumban is előfordul, 

például a humán mitokondriumban, ugyanakkor nem találtak kódhasználati eltérést a 

növények esetében (Alexopoulos és mtsi, 1996).

2.4. A mitokondriumok öröklődése, mtDNS rekombináció gombákban

A sejtmagi és az organelláris DNS öröklődése között jelentős eltérés tapasztalható. 

Míg a sejtmagi DNS szigorúan szabályozottan, a mendeli öröklésmenetnek megfelelően 

adódik át az utódokba, az extranukleáris mtDNS és a kloroplaszt DNS (cpDNS) 

öröklődése kevésbé szigorú szabályok szerint, úgynevezett "relaxed" módon történik 

(több kópia lehet belőle, aszinkronban osztódhat). Az endoszimbionta elmélet alapján, ha 

a szimbionta nagyobb kópiaszámban van jelen, nagyobb eséllyel kerül az utódsejtekbe 

(szelekció a nagyobb kópiaszámra).

Az organellum-öröklődésnek többféle típusa ismert. A leggyakoribb az 

uniparentális, ezen belül az anyai öröklődés, amikor az organellumok az anyától 

származnak. Néhány faj esetében az organellumok apai öröklődést mutatnak (Birky, 

1978, 1983, 1994). Apai öröklődés létrejöhet ritka esetekben anyai öröklődést mutató 

fajoknál ("paternal leakage"), illetve mint reguláris öröklődési típus jellemző lehet egy- 

egy fajra (pl. Daucits kloroplasztiszok, illetve Sequoia mitokondriumok öröklődése). A 

reguláris apai öröklődés mechanizmusa nem ismert. Az organellumok öröklődhetnek 

biparentálisan is, amikor mindkét szülőből kerül az utódokba az adott organellumból (pl. 

Chlamydomonas, Pelargonium, Oenothera fajok mitokondriumai). Ebben az esetben a 

mendeli öröklésmenethez hasonlóan mindkét szülő genomja részt vesz az utód 

létrehozásában, de az öröklődés nem a mendeli szabályok szerint történik.
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2.4.1. A mitokondriumok öröklődése szexuális keresztezésekben

A gombák szexuális szaporodása során általában anyai öröklődést észleltek (pl. 

Neurospora fajok (Mitchell és Mitchell, 1952; Mannella és mtsi, 1979), Aspergillus 

nidulans (Coenen és mtsi, 1996), Pythium sylvaticum (Martin, 1989)). Phytophthora 

infestans esetében uniparentális öröklődés a jellemző, szegregációt, rekombinációt illetve 

heteroplazmiát nem észleltek (nem lehetett megállapítani, hogy apai illetve anyai 

öröklődésről van-e szó, mivel nem állnak rendelkezésre megfelelő markerek; Whittaker 

és mtsi, 1992, 1994). Apai öröklődést Allomyces arbusculus x A. macrogynus 

keresztezésekben (Borkhardt és Olson, 1983), illetve Neurospora iniermedia-Ъап 

mutattak ki (paternal leakage; May és Taylor, 1989; Yang és Griffiths, 1993). 

Biparentális öröklődés jellemző a bazídiumos gombákra (Coprinus cinereus, May és 

Taylor, 1988; Schizophylhtm commune, Specht és mtsi, 1992; Agaricus bitorquis, Hintz 

és mtsi, 1988; Armillaria mellea, Smith és mtsi, 1990; Stereum hirsutum és S. 

complicatum, Ainsworth és mtsi, 1992). Ha a mitokondrium nem vándorol a 

sejtmagokkal a dikarionban, úgynevezett mitokondriális mozaikok jönnek létre. A 

fentiekkel ellentétben, az Agaricus bisporus esetében uniparentális öröklődést észleltek, 

amit az egyik szülő mitokondriális genomjának a dikarionból való szelektív kizárásával 

illetve eliminálásával magyaráznak (Jin és Horgen, 1994). Az a szülő örökítette át a 

mitokondriumát, amelyik gyorsabb növekedést mutatott, kivéve azt az esetet, mikor a 

lassúbb növekedésű partnert néhány napig előnevelték: ekkor ez a partner örökítette át

mtDNS-ét.

MtDNS rekombinációt először Saccharomyces cerevisiae-ben észleltek (Thomas 

és Wilkie, 1968). Egy Armillaria gallica populáció vizsgálata során Saville és 

munkatársai (1996, 1998) észleltek először mtDNS rekombinációt a természetben. A 

mtDNS rekombinációját olyan gombáknál észlelték gyakran, ahol a sejtek vagy hifák 

fúziója a szexuális ciklus alapfeltétele (élesztőkben, illetve bazídiumos gombákban, mint 

pl. Coprinus cinereus-Ъап: Baptista-Ferreira és mtsi, 1983; Economou és mtsi, 1986;
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Agrocybe aegeriía-Ът. Barroso és mtsi, 1992; Pleurotus ostreatus-Ъап: Matsumoto és 

Fukumasa-Nakai, 1996).

A nyálkagombák körébe tartozó Physarum polycephalum esetében a 

mitokondriumban található lineáris plazmidnak fontos szerepe van a mtDNS 

öröklődésében. Plazmidmentes törzsek keresztezésekor az öröklésmenet uniparentális, 

míg plazmidot tartalmazó és plazmidmentes törzsek keresztezésekor a plazmid a szülői 

mitokondriális genomok rekombinálódását idézi elő (Nakagawa és mtsi, 1998).

Saccharomyces cerevisiae-nél és általában az élesztőgombáknál az uniparentális 

organellum-öröklődést Birky (1978) szerint általában az okozza, hogy a zigótából csak 

az a mitokondrium öröklődik át, amelyből több van vagy gyorsabban replikálódik; annak 

a szülőnek a mtDNS-е kerül az utódokba, melyből több került a zigótába ("input bias"). 

Feltételezések szerint a mitokondriumok uniparentális öröklődésében más faktorok is 

szerepet játszanak. Több keresztezés esetében 9:1 arányban észlelték a két mtDNS-t az 

utódokban; valószínűtlen, hogy ilyen arányban kerültek a mitokondriumok a szülőkből a 

zigótába. A sarjak pozíciója is hatással van az utódba kerülő mtDNS típusára (a zigóta 

végén elhelyezkedő saij általában az egyik szülő mtDNS-ét örökli, míg a középen 

létrejövő sarjban általában rekombináns mtDNS-t észleltek; Strausberg és Perlman, 

1978). A modell nem tudja megmagyarázni az egyes keresztezések esetében észlelt 

uniparentális öröklődést sem. Zweifel és Fangman (1991) azonosítottak egy sejtmagi 

gént (MGT1), amelynek mutációja a p- mtDNS privilegizált transzmisszióját 

megszünteti. Ha mindkét párosodó haploid sejtmag hordozza ezt a mutációt, akkor a p- 

mtDNS alig detektálható az utódokban. Feltételezik, hogy ez a gén a mtDNS 

replikációjában játszik szerepet. Később azonosították a gén termékét is (CCE1 

endonukleáz), mely a Holliday struktúrát képes hasítani (KlefFés mtsi, 1992).

A mtDNS rekombinációját számos esetben észlelték. Egy keresztezésből származó 

diploid utódok 75%-a rekombináns mtDNS-t hordozott (Fonty és mtsi, 1978). A 

rekombináns mtDNS-ek mérete +5%-ban tért el a szülői mtDNS-ek méretétől. A
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■ rekombinánsok főleg a gének közötti AT-gazdag régiókban térnek el a szülőktől és 

egymástól.

Neurospora fajokban is az anyai öröklődés az általános (a protoperitéciumot 

létrehozó, trichogynnel rendelkező, úgynevezett anyai partnerből öröklődik a mtDNS az 

utódokba; Mitchell és Mitchell, 1952; Mannella és mtsi, 1979). Két lehetséges 

mechanizmust tételeztek fel:

1. a hímivarsejtként funkcionáló mikrokonídiumok citóplazmájának kizárása a 

zigótából, amely folyamat valószínűleg kapcsolatban van a vegetatív 

inkompatibilitással. Ezt a modellt, tehát az apai organellumok kizárását fogadták el, 

mint az anyai öröklődés lehetséges okát a növények esetében (árpánál 

dokumentálták is; Mogensen, 1988).

2. az anyaként szolgáló partner több mtDNS-t ad a "házasságba", mint az apa.

Az apai mtDNS eliminálásában feltehetőleg szerepe van a metilációnak is, hasonlóan a 

Chlamydomonas reinhcirdtii cpDNS öröklődéséhez. Neurospora intermedia esetében 

ritka kivételként a mtDNS illetve cirkuláris és lineáris plazmidok patemális öröklődését is 

észlelték (mint a "paternal leakage" példáit, Yang és Griffiths, 1993). Egyes esetekben 

heteroplazmonokat is detektáltak, illetve mtDNS rekombinációt észleltek.

Aspergillus amstelodami és A. nidulans fajok szexuális keresztezésekor az 

uniparentális öröklődést genetikai módszerekkel, drogrezisztens mutánsok 

alkalmazásával bizonyították (Lazarus és mtsi, 1980; Rowlands és Turner, 1974, 1975). 

Heterokarion kompatibilis A. nidulans törzsek közötti keresztezések esetében (ha 

különböző mutációkat hordozó mtDNS-ek voltak a szülőkben) szülői és rekombináns 

mtDNS-eket egyaránt észleltek. Inkompatibilis törzsek közötti keresztezéseknél csak 

szülői mtDNS-eket detektáltak az utódokban; egy termőtest csak egyféle mtDNS-t 

tartalmazott. Rekombinánsokat nem észleltek. Fajok közötti szexuális keresztezés
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esetében (A. nidulans x A. quadrilineatus, a két faj heterokarion inkompatibilis 

egymással, de szexuális keresztezések kivitelezhetők köztük) különböző morfológiájú 

utódokat találtak. A kis sötétbíbor színű telepek (diploidok vagy aneuploidok) 

szegregánsai valamennyien az A. nidulans mtDNS-t hordozták; sem rekombináns, sem 

A■ quadrilineatus mtDNS-t hordozó szegregánst nem találtak (Jadayel, 1986). 

Következtetésként levonható, hogy kompatibilis törzsek esetében a heterokarionban a két 

szülő mtDNS-ei szabadon keverednek és rekombinálódnak, míg inkompatibilis törzsek 

esetében a szexuális keresztezés során a mtDNS uniparentális öröklődése figyelhető meg, 

rekombináció és keveredés nincs.

2.4.2. A mitokondriumok öröklődése szomatikus hibridekben

A paraszexuális ciklus során számos gombafajban észleltek mitokondriális DNS 

átrendeződést. Ilyen szempontból a legbehatóbban vizsgált a teljes életciklussal 

rendelkező Aspergillus csoport, az A. nidulans faj és rokonai. Ezen fajok esetében az 

intraspecifikus mtDNS rekombináció követésére mitokondriális mutációkat (oligomycin, 

kloramfenikol, hidegtürés) alkalmaztak, mivel intraspecifikus polimorfizmust még 

heterokarion inkompatibilis csoportok között sem tudtak kimutatni (Croft és Dales, 

1984; Croft, 1987; Coenen és mtsi, 1996). Fajon belüli inkompatibilis törzsek között 

protoplasztfüzióval sikeresen hoztak létre heterokarionokat, ezek segítségével vizsgálták 

a mtDNS rekombináció jelenségét. Rokon fajok között (A. quadrilineatus, A. rugulosus, 

A. nidulans var. echinulatus) kismértékű mtDNS polimorfizmus tapasztalható, mely az 

intronok számbeli eltérésére vezethető vissza (Croft, 1987; Earl és mtsi, 1981; Turner és 

mtsi, 1982). Protoplasztfüzióval a Nidulantes szekció közeli rokon fajai között 

interspecifikus fajhibridek hozhatók létre. Amikor a mtDNS rekombináció követésére 

antibiotikum szelekciót alkalmaztak, a heterokarionokban a kevert mitokondriális 

populáció homoplazmonként stabilizálódott és minden keresztezés esetében csak egyféle 

rekombináns mtDNS-t detektáltak (Croft és mtsi, 1980; Earl és mtsi, 1981). MtDNS 

rekombináció kettős szülői sejtmagi kontroll mellett szelekciós nyomás nélkül is
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bekövetkezett. Az interspecifikus átvitelek során az allodiploidokban rekombináns 

mitokondriális genomokat észleltek. Ezekben az allodiploidokban és haploid 

szegregánsaikban a rekombináció folyamata nagyrészt a szülői mtDNS-ek 

szerveződésétől függ, és szelekciós nyomás által nem irányított. Az átvitelek során a 

különböző rekombinánsok kis mértékű variabilitást mutattak (Dales és mtsi, 1983; Croft 

és Dales, 1984; Croft, 1987). A. nidulans x A. quadrilineatus protoplasztfüzióval nyert 

szomatikus hibridekben, amennyiben az A. nidulans mtDNS-re szelektáltak, nem történt 

rekombináció (A. quadrilineatus sejtmag + A. nidulam mtDNS —» életképes), míg 

fordított esetben a mtDNS-ek rekombinációja következett be (A. nidulam sejtmag + A. 

quadrilineatus mtDNS -» életképtelen?) (Jadayel, 1986; Varga J. személyes közlés) 

Hasonló megfigyeléseket tettek más fajok esetében is (pl. A. nidulam var. echinulatus). 

Ha a donor mtDNS-е (amire szelektáltak) nagyobb volt, mint az akceptoré, a transzfer 

rekombináció nélkül ment végbe (A. nidulans var. echinulatus > A. nidulans > A. 

quadrilineatus). Ha a donor mtDNS-е kisebb volt, akkor ennek csak egy része 

inszertálódott az akceptor mtDNS-Ье, így rekombinánsok jöttek létre. 

Heteroplazmonokat nem észleltek (Earl és mtsi, 1981).

Ha nem szelektáltak egyik mtDNS-re sem, az A. nidulans x A. nidulans var. 

echinulatus fúzió esetében rekombinánsokat észleltek, míg az A. nidulans x A. violaceus 

fúzió esetében az utódokban csak az A. nidulans mtDNS-ét észlelték (Osman, 1987).

MtDNS rekombinációt észleltek még például Cryphonectria parasitica (Polaschok 

és mtsi, 1997), Claviceps purpurea (Oeser és mtsi, 1983), Epichloe typhina (Chung és 

mtsi, 1996), Ophiostoma novo-ídmi (Abu-Amero és mtsi, 1995), A. niger, A. tubingensis 

(Kévéi és mtsi, 1997) és A. japonicus (Hamari és mtsi, 1999b) fajokban.
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

3.1. Felhasznált mikroorganizmusok, vizsgált gombatörzsek

3.1.1 A vizsgált gombatörzsek jellemzőit az 1. táblázat tartalmazza.

3.1.2. A baktérium transzformáció során felhasznált mikroorganizmus 

Escherichia coli DH5 a

3. 2. Alkalmazott táptalajok és tápoldatok

3.2.1. Pontecorvo minimál táptalaj (Pontecorvo és mtsi, 1953) 

0,25% NaN03 

0,10% KH2P04 

0,05% MgS04 

0,05% KC1 

2,00% glükóz 

2,00% agar (Bacto)

3.2.2. Fonalasgombák rázólombikos tenyésztésére használt kiegészített Pontecorvo 

minimál tápoldat 

0,25% NaN03 

0,10% KH2P04 

0,05% MgS04 

0,05% KC1

2,00% glükóz

0,50% élesztökivonat
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1. táblázat A kísérletekben szereplő, az Aspergillus niger faj aggregátumba tartozó 

törzsek jellemzői

mtDNS*
típus

Törzsszám Fenotípus rDNS*
típus

Eredet
(gyűjtemény vagy szerző)

vad típus 

őzbarna (fawn); 

met; oli^

N400 I CBS 120.49**la

N909 Ila N400 mutánsa

(A. Coenen)

ade ATCC 22343 mutánsa341 Ila

(Kévéi F.)

0851 vad típus SZMClb I

0851/12 ade lb I 0851 mutánsa (Kévéi F.)

vad típus 

vad típus 

vad típus 

vad típus 

vad típus

zöld (olive); ade; nie 2b 

őzbarna, lys 

vad típus 

vad típus

613 I vagy Г 

I vagy Г 

I vagy Г

le J.H. Croft (talaj, Brazília)

1.8.A.9 ld Wageningen (Indonézia)

245 le J.H. Croft (talaj, Magyaro.)

0569 II SZMC2a

No70 CBS 117.32II2a

0932 II SZMC, P. Lhoas

0934 2b II SZMC, P. Lhoas

806 II2c J.H. Croft (talaj, Anglia)

550 2d II J.H. Croft (talaj, Ausztrália) 

550 mutánsa (Kévéi F.)550-4 2d IIarg

554 vad típus 

vad típus 

vad típus 

vad típus 

vad típus 

vad típus

II2e J.H. Croft (talaj, Ausztrália)

563 2f II J.H. Croft (talaj, Ausztrália)

566 2f II J.H. Croft (talaj, Ausztrália)

2f567 II J.H. Croft (talaj, Ausztrália)

III607 3 J.H. Croft (talaj, Brazília)

3 III614 J.H. Croft (talaj, Brazília)
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1. táblázat (folytatás)

Törzsszám Fenotípus mtDNS*
típus

rDNS*
típus

Eredet
(gyűjtemény vagy szerző)

ade, 0I1R

vad típus, oliR la^lc helyettesítéses

vad típus, oliR la-»le rekombináns

B205 zöld; ade, nie, oliR la-»2b rek. típus Pl

zöld; ade, nie, oliR la-»2b rek. típus Pl

zöld; ade, nie, oliR la-»2b rek. típus P2

B227 zöld; ade, nie, oliR la-»2b rek. típus P3

zöld; ade, nie, oliRla-»2b rek. típus P4

B240 zöld; ade, nie, oliR la-»2b rek. típus P5

B203 zöld; ade, nie, oliR la-»2b rek. típus P6

zöld; ade, nie, oliR la—>2b helyettesítéses 
R

HOI B28R özbarna;lys, öli 0934><B20l rek. típus Hl 

HOI B29R őzbarna;lys, oliR 0934*13201 rek. típus H2 

HOI B16R őzbama;lys, oliR 0934*B20l rek. típus H3 

HOI Z19R zöld;ade,nic, oliR 0934*B20l rek. típus H4 

HOI Z28S zöld; ade, nie 0934*B20l rek. típus H3

H01 BIOS őzbarna; lys 0934*B201 rek. típusH4

vad típus, oliR la-»2d helyettesítéses 

D209-64 szürke; cys, oliR 1 a-»2d helyettesítéses

В102 Tóth és mtsi, 1999Ila-»lb rekombináns

Cl 02 I vagy Г 

I vagy' Г

Tóth és mtsi, 1999

El 02 Tóth és mtsi, 1999

II Kévéi és mtsi, 1997

B204 II ‘ Kévéi és mtsi, 1997

B212 II Kévéi és mtsi, 1997

II Kévéi és mtsi, 1997 

Kévéi és mtsi, 1997B202 II

II Kévéi és mtsi, 1997

II Kévéi és mtsi, 1997

B201 II Kévéi és mtsi, 1997

II Tóth és mtsi, 1998

II Tóth és mtsi, 1998

II Tóth és mtsi, 1998

II Tóth és mtsi, 1998 

Tóth és mtsi, 1998 

Tóth és mtsi, 1998 

Tóth és mtsi, 1998 

Tóth és mtsi, 1998

II

II

D209 II

II

*: mtDNS és rDNS típusok Varga J. és munkatársainak eredményei alapján (Varga és 
mtsi, 1993; 1994)

**: Rövidítések; CBS, Centraalbureau voor Schimmelcultures, Baarn, Hollandia; ATCC, 
American Type Culture Collection, Rockville, Maryland, USA; SZMC, Szeged 
Microbiological Collection, Szeged, Magyarország 
oliR. mitokondriális oligomycin rezisztencia
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3.2.3. Malátás tápoldat heterokarionok létrehozásához (MO) 

0,50% maláta 

1,00% glükóz 

0,50% élesztőkivonat

3.2.4. Malátás táptalaj ferdeagaron történő törzsfenntartáshoz, szaporításhoz és 

protoplaszt képzéshez történő előneveléshez 

MO + 2,00% agar (Bacto)

3.2.5. LB tápoldat baktériumok tenyésztéséhez 

1,00% tripton 

0,50% élesztőkivonat

1,00% NaCl

3.2.6. LB táptalaj baktériumok tenyésztéséhez 

LB tápoldat + 2,00% agar

3.3. Felhasznált oldatok, pufferek, enzimek

3.3.1. Totál DNS tisztításához használt oldatok

LETS: 0,1M LiCl; 10 mM EDTA; 10 mM Tns; 0,5% SDS, pH 8 

TE: 10 mM Tris; 1 mM EDTA, pH 8 

PCI: fenol-kloroform-izoamilalkohol 25:24:1 arányú keveréke 

Kloroform-izoamilalkohol 24:1 arányú keveréke

3.3.2. Mitokondriális DNS izoláláshoz használt oldatok

ETS-1: 5 mM EDTA; 10 mM Tris, 0,44 M szacharóz, pH 7,5 

ETS-2: 100 mM EDTA; 10 mM Tris; 0,44 M szacharóz, pH 8 

MTS: 5 mM MgCb; 20 mM Tris; 0,44 M szacharóz, pH 7,5
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TS. 50 mM Tris; 10% szacharóz

TESDS: 0,25 M Tris; 100 mM EDTA; 1% SDS

4 M Na-acetát oldat

5 M NaCl oldat

3.3.3. Plazmid tisztításhoz használt oldatok
1Lízis oldat: 50 mM glükóz, 25 mM Tris; 10 mM EDTA, pH 8; 2 mg ml’ lizozim 

Alkalikus SDS oldat: 0,2 MNaOH; 1% SDS 

"High salt": 3 M Na-acetát, pH 4,5

3.3.4. DNS blottoláshoz és hibridizációhoz használt oldatok

A hibridizációs kísérletek során a Boehringer Mannheim cég "DIG DNA 

Labeling and Detection Kit"-jét használtuk. A reagensek és oldatok nagy részét 

már elkészített formában hozza forgalomba a cég.

0,25 M HC1 

0,4 M NaOH 

0,2 M EDTA, pH 8 

4 M LiCl

20xSSC (0,3 M Na-citrát; 3 M NaCl, pH 7)

Hibridizációs puffer (5xSSC; 0,1% N-laurylsarcosine; 0,02% SDS; 1% blocking 

reagens)

Mosó pufferek:

2xSSC; 0,1% SDS 

0,lxSSC; 0,1% SDS

1. puffer (0,1 M maleinsav; 0,15 MNaCl, pH 7,5)

2. puffer (1% blocking reagens 1. pufferben oldva)

3. puffer (0,1 M Tris; 0,1 M NaCl; 50 mM MgCb, pH 9,5) 

dimetil-formamid

"stripping" oldat (0,2 N NaOH; 0,1% SDS)
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3.3.5. Egyéb felhasznált oldatok, anyagok, reagensek és enzimek:

25% PEG ( Ms 4000) + 0,1M CaCh 

NovoZym (Novo Trade Industry)

0,7 M KCl oldat
-1Oligomycin (Reanal): 10 mg ml törzsoldat 

TBE puffer: 89 mM Tris; 89 mM bórsav; 2,4 mM EDTA, pH 8,2 

TAE puffer: 40 mM Tris/ecetsav; 1 mM EDTA, pH 8 

Agaróz (Reanal)

Etidium-bromid (SIGMA): 10 mg ml”* törzsoldat

Loading puffer: 40% szacharóz; 0,25 M brómfenolkék; 0,2 M EDTA, pH 8 

PCI: fenol-kloroform-izoamilalkohol 25:24:1 arányú keveréke 

RNáz (Sigma bovin pancreas): 10 mg mf*törzsoldat 

DNáz (Sigma bovin pancreas)

T4 DNS ligáz (Boehringer Mannheim, Fermentas Ltd.)

50 mM CaCl2

TCM: 10 mM Tris pH 7,5; 10 mM CaCl2; 10 mM MgCl2 (E. coli 

transzformációhoz)

Ampicillin (Sigma): 50 mg mf* törzsoldat

IPTG (Sigma): 25 mg mf* törzsoldat

X-gal (Sigma): 25 mg mf* törzsoldat DMSO-ban oldva

Lizozim (Reanal): 10 mg mf* törzsoldat

Restrikciós endonukleázok (Amersham International, Fermentas Ltd.):

Bglll, ЕсоШ, EcoRV, Hindlll, Haelll, Pstl, Xhol.

A restrikciós enzimes emésztésekhez a gyártó cég által forgalmazott puffereket 

használtuk.
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3.3.6. Felhasznált génpróbák

3.3.6.1. Aspergillus nidulans FGSC 4 (Glasgow törzs) mitokondriális DNS-éböl (Brown 

és mtsi, 1985) készített génpróbák (Hamari és mtsi, 1999a):

6,7 kb £coRI fragment 

1,44 kb ///>?dIII-Z?g7II fragment 

4,3 kb Hindlll-BgHl fragment 

5,5 kb ВатШ fragment 

2,72 kb Hinálll-Pvull fragment

1.17 kb BgBl fragment 

1,78 kb #mdIII-#/?aI fragment

2.17 kb Hinálll fragment 

2,77 kb ///«dlll-Pvz/II fragment 

(A4 és A5 az ndh2 gén részei)

0,55 kb #/>7dIII-Pv«II fragment 

(az ndh2 gén 300bp-os része)

ml.

ms:

сох 1:

cox2-ndh3-atp9:

cox3-ndh6:

cob:

ndh\-ndh4:

ndh4-atpS-atp6: 

A4-A5-orf364:

A6:

3.3.6.2. Aspergillus carbonarins 1118-as izolátum mitokondriális DNS-éböl származó 

génpróbák (Hamari és mtsi, 1999a):

ndh5: 1,66 kb ЕсоШ-ВатШ fragment 

828 bp Pstl-Xbal fragmentndh4Y.

3.3.6.3. Az Aspergillus niger N909-es izolátum mitokondriális DNS-éböl származó 

génpróbák:

n909: 4,2 kb НаеШ-Bglll fragment (Kévéi és mtsi, 1996) 

la сох 1 intron: PCR reakcióval amplifikált 1024 bp-os fragment 

(utóbbi próbát az N909-es törzs mtDNS-ének általunk meghatározott szekvenciája 

alapján primereket tervezve és szintetizálva, majd az amplifikált PCR terméket jelölve 

állítottuk elő)

(forward primer: 5 ’-TTTTCCTCGAGCTGATTCTTCGGACACCCAGAGG-3 ’;
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reverse primer. 5’-GGAATTCCTGTACTAATAATTCCCAACCCTG-3’)

3.3.7. PCR-hoz, RAPD-PCR-hoz felhasznált anyagok (Promega)

3.3.7.1. "CORE" puffer (10 reakcióra)

5-5 pl dNTP (10 mM dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 

25 pl lOx inkubációs puffer 

25 pl MgClg oldat 

5 pl steril bidesztillált víz

3.3.7.2. "COCTAJL" (10 reakcióra) 

1 pl Taq polimeráz (5 U/pl)

5 pl primer (10 pM) (OPC random primerek illetve általunk tervezett primerek) 

144 pl steril bidesztillált víz

3.3.8. PCR-hoz, RAPD-PCR-hoz felhasznált primerek

Az Operon random primer kit C primereit (Operon Technologies, Inc., Alameda, 

California, USA) alkalmaztuk DNS szekvenciák amplifikálásához. Kísérleteinkben 

a következő dekám ereket használtuk:

OPC-01 (5'-TTCGAGCCAG-3') 

OPC-02 (5-GTGAGGCGTC-3') 

OPC-04 (5'-CCGCATCTAC-3') 

OPC-05 (5-GATGACCGCC-3') 

OPC-06 (5'-GAACGGACTC-3') 

OPC-07 (5-GTCCCGACGA-3') 

OPC-08 (5'-TGGACCGGTG-3') 

OPC-09 (5'-CTCACCGTCC-3') 

OPC-10 (5'-TGTCTGGGTG-3')

OPC-11 (5'-AAAGCTGCGG-3') 

OPC-12 (5'-TGTCATCCCC-3') 

OPC-13 (5'-AAGCCTCGTC-3') 

OPC-14 (5'-TGCGTGCTTG-3') 

OPC-15 (5-GACGGATCAG-3') 

OPC-16 (5'-CACACTCCAG-3') 

OPC-18 (5'-TGAGTGGGTG-3') 

OPC-19 (5'-GTTGCCAGCC-3') 

OPC-20 (5'-ACTTCGCCAC-3l)
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3.4. Vizsgálati módszerek, kísérleti technikák

3.4.1. Mitokondriális oligomycin rezisztens mutáns törzs izolálása (Kévéi és mtsi, 1997) 

Szemben néhány antibiotikummal, mint például a kloramfenikol, az antimycin és 

a mucidin, az oligomycin 1 pg mH koncentrációban csaknem teljesen gátolja az 

Aspergillus niger fajaggregátum törzseinek növekedését. Az N522 törzs mintegy 

200 spontán oligomycin rezisztens telepét 250 darab 1 pg mH oligomycinnel és 

50 pg mH metioninnal kiegészített Pontecorvo minimál táptalajt tartalmazó 

csészéről izoláltuk, melyekre 10^ számú konídiumot oltottunk. Az oligomycint

telepeket 10 pg mH oligomycint tartalmazó 

táptalajra oltottuk át és tenyésztettük. A citoplazmatikus öröklődésű oligomycin 

rezisztens mutánsok kiszűrésére heterokarion tesztet alkalmaztunk (Pontecorvo 

és mtsi, 1953; Jinks 1963). A rezisztens törzseket az N502-es jelzésű kompatibilis 

szenzitív partnerrel (zöld, bio) anasztomizáltuk. A rezisztens telepek 2,5%-ánál 

szegregálódott az oligomycin rezisztencia függetlenül a sejtmagi markerektől. A 

szelektált telepek közül az N909-es jelzésű törzset alkalmaztuk mitokondrium 

átviteli kísérleteink során.

tartalmazó csészéken növő

3.4.2. Paraszexuális technika

A Pontecorvo és munkatársai (1953) által alkalmazott klasszikus paraszexuális 

technikát alkalmaztuk kísérleteink során. 1-1 ml maláta tápoldatot a szülői törzsek
7

10 számú konídium szuszpenziójával oltottuk be, majd a 30°C-on 48 óra múlva 

létrejött micélium korongokat Pontecorvo minimál táptalajra helyeztük. A

heterokarionokat 10-12 napig neveltük, majd bársonnyal átreplikáztuk malátás
-1 Rtáptalajra, és 5 pg ml" oligomycinnel kiegészített malátás táptalajra. Az öli és

oliS szektorokból konidiumokat gyűjtöttünk, szűréssel tisztítottuk és sejtmagi

szelekciós markerekre teszteltük. A felnövő telepekből mtDNS-t tisztítottunk,

majd mtDNS RFLP vizsgálatokat végeztünk.

29



ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

3.4.3. Protoplaszt képzés

Fonalasgomba sejtek protoplaszt képzését szilárd malátás táptalaj felületére 

helyezett celofánon (Kévéi és Peberdy, 1984) nevelt tenyészetekből, 0,02% 

NovoZym-mel kiegészített saját készítésű, indukált Trichoderma törzsekkel 

termeltetett lítikus enzimmel végeztük. A lítikus enzimet szénforrásként csak A. 

niger sejtfalpreparátumot tartalmazó Pontecorvo minimál tápoldatban rázatva 

nevelt Trichoderma harziatmm kultúrából nyertük, a fermentlé besűrítésével 

(Kévéi és Peberdy, 1984). A protoplasztáló enzimoldatot 0,7 M KC1 oldattal 

egészítettük ki a protoplasztok stabilizálása érdekében.

3.4.4. Protoplasztfúzió és regeneráció (Kévéi és Peberdy, 1977; Kévéi és mtsi, 1988) 

alapján

A fúziós partnerek frissen izolált protoplasztjainak 1:1 arányú keverékét (5x10^ 

protoplaszt ml"l páronként) centrifúgálással ülepítettük, majd a stabilizáló oldat 

eltávolítása után 25% PEG oldatban felszuszpendáltuk úgy, hogy az aggregálódás 

előtti protoplaszt szám 10^ ml'^ érték körül volt. A 0,7 M KC1 oldattal stabilizált, 

0,1 és 0,5 pg ml'^ oligomycin tartalmú Pontecorvo minimál táptalajokra 5-5 ml 

0,8% agar tartalmú fedőagart öntöttünk, melyek a regeneráltatandó mintát 

tartalmazták (auxotróf törzseknél a regenerációs táptalajt a mutánsok igényeinek 

megfelelően kiegészítettük különböző aminosavakkal és vitaminokkal 50 pg mf 

koncentrációban). A regeneráció értékelése a mikroba növekedési gyorsaságától 

függően a leoltástól számított 3-10. napon történt. A kísérleteket megfelelő 

kontrollok alkalmazása mellett végeztük. Vizsgáltuk a szülői protoplasztok 

regenerációs képességét, az esetleges backmutációt és a spontán sejtmagi 

rezisztencia kialakulását, valamint a donor és a recipiens törzsek protoplasztjainak 

PEG kezelés utáni regenerációs gyakoriságát.

1
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3.4.5. Totál DNS izolálása (Leach és mtsi, 1986)

0,2 g liofilezett micéliumot dörzsmozsárban elporítottunk, 2 ml LETS pufferben 

alaposan felkevertük. Ezután 2 ml PCI-t adtunk az elegyhez, majd intenzív 

keverést követően 4°C-on 10 percig 3000 g-vel centrifugáltuk. A felülúszóhoz 

kétszeres mennyiségű etanolt adtunk. A DNS-t 30 percig -70°C-on 

kifagyasztottuk, majd centrifugál ássa! (10 perc, 3000 g, 4°C) kiülepítettük. A 

csapadékot vákuum alatt beszárítottuk, majd 800 pl TE oldatban 

felszuszpendáltuk. Az így kapott DNS oldatot többszöri fenolozással, majd 

kloroform-izoamilalkohol 24:1 arányú keverékével tovább tisztítottuk. A DNS-t 

kétszeres mennyiségű etanollal ismét kicsaptuk, végül 100 pl TE-ben 

szuszpendáltuk fel.

3.4.6. Mitokondriális DNS izolálása Osman (1987) szerint, módosítva Varga és 

munkatársai által (1993)

A fonalasgomba 36 órás micélium tenyészetét szűréssel összegyűjtöttük, hideg 

csapvízzel, majd ETS-1 oldattal mostuk. A sejtfeltárást üveggyöngyök 

hozzáadásával Bead-Beaterrel (Biospec Products) 2,5 percen keresztül jégfurdős 

hűtéssel ETS-1 oldatban végeztük, majd a sejtfaltörmelékeket 15 perc 3000 rpm 

centrifiigálással távolítottuk el. A mitokondriumokat 40 perc 12000 rpm 

centrifugálással ülepítettük, majd DNáz kezelés céljából 30 ml MTS oldatba 

szuszpendáltuk fel 0,2 mg mf^ DNáz hozzáadásával. 1 óra 4°C-on történő 

kezelés során az ép mitokondriumok mellől a magi eredetű nukleinsavakat 

elimináltuk. A reakciót 80 ml ETS-2 oldat hozzáadásával állítottuk le, majd a 

mitokondriumokat ismét összegyűjtöttük 15 perc 18500 rpm centrifugálással. A 

pelletet 1 ml TS oldatban felszuszpendáltuk, majd 16 ml TESDS oldat 

hozzáadásával 15 percig 65°C-on inkubálva feltártuk a mitokondriumokat. 3 ml 5 

M-os NaCl oldat hozzáadásával megnöveltük a sókoncentrációt, előbb 30 perc 

15500 rpm centrifugálással, majd 2 ml 4M-os Na-acetát oldat hozzáadása után 5 

perc 15500 rpm centrifugálással tisztítottuk a mintát. A felülúszóhoz azonos
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térfogatú izopropanolt adva 1 éjszakán át -20°C-on kicsaptuk a mitokondriális 

DNS-t, melyet azután 15 perc 12000 rpm centrifúgálással ülepítettünk. A DNS-t 1 

ml TE-ben oldottuk fel, 1 órán át kezeltük 10 pl 10 mg ml~^ RNázzal 37°C-on, 

majd többször fenolozva tisztítottuk. Ezt követően a DNS-t etanollal kicsaptuk, 

végül 100 pl TE-ben oldottuk.

3.4.7. DNS izolálása agaróz gélből

Agaróz gélen elválasztott DNS fragmentek izolálása Benőre és Anderson (1995) 

által leírt módszer alapján történt.

3.4.8. Nukleinsavak elválasztása gélelektroforézissel, méretük meghatározása

A nukleinsavak elválasztására 0,8 és 1% agarózt tartalmazó gélek elektroforézisét 

alkalmaztunk (Sambrook és mtsi, 1989). A géleket etidium-bromiddal festettük és 

UV fény alatt értékeltük. A fragmentek méretének meghatározását a 

"GelBase/GelBlot Pro" (Ultra Violet Product Ltd) gél dokumentáló- és kiértékelő 

szoftver segítségével végeztük.

3.4.9. Restrikciós térképek készítése Hamari és munkatársai (1999a) alapján

A fizikai térképek a reciprok emésztés technikájával készültek. Az izolált mtDNS 

20-25 pg-nyi mennyiségét két különböző enzimmel emésztettük (nevezzük ezeket 

A és В enzimnek). A gélelektroforézis során egymástól elvált fragmenteket 

mindkét esetben kivágtuk, és visszaizoláltuk. Az A enzimmel történő emésztéssel 

nyert fragmentek visszaizolálásából származó DNS-t újraemésztettük В enzimmel. 

А В enzimmel történő emésztéssel nyert fragmentek visszaizolálásából származó 

DNS-t pedig A enzimmel emésztettük újra. A fragmentek egymásutániságának 

meghatározásához agaróz gél egyik oldalára felvittük az izolált, A enzimmel 

történő emésztéssel nyert fragmentek В enzimmel emésztett mintáit, a másik 

oldalára az izolált, В enzimmel nyert fragmentek A enzimmel emésztett mintáit, 

középre pedig a térképezendő izolátum mtDNS-ének A és В enzimekkel

32



ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

emésztett, valamint A/В kettősemésztett mintáit egy DNS molekulasúly marker 

kíséretében. Ezt követően 1%-os agaróz gélen elektroforézist hajtottunk végre, 

közben korai, közepes és késői futási stádiumokban dokumentáltuk az 

elektroforetikus képet. A gélfotók jobb és bal oldalán szereplő fragmentek 

egymással, és a középre felvitt kettősemésztéssel megegyező számú és méretű 

fragmenteket hordoztak, mely alapján vizuális módon megállapítható az A és В 

emésztéskor kapott fragmentek sorrendje. A térkép megszerkesztésének alapja 

tehát az, hogy minden fragment, amely az A/В emésztésből származik, jelen van a 

reciprok emésztett mintákban is. A fragmentek méretének ismerete segítségünkre 

volt a helyes sorrend megállapításában.

3.4.10. DNS fragmentek klónozása, baktérium transzformáció

A DNS fragmenteket pBluescript SK vektorba ligáltuk. A ligálást T4 DNS 

ligázzal végeztük a gyártó által javasolt feltételek közt. Kompetens sejtek 

készítését és a sejtek transzformációját a Sambrook és munkatársai (1989) által 

ismertetett módon hajtottuk végre. A DNS fragmentet hordozó transzformáns 

sejtek szelektálása 100 pg ml'^ ampicillint tartalmazó táptalajon történt, melyre 

40 pl X-gal-t és 40 pl IPTG-t szélesztettünk.

3.4.11. Plazmid tisztítás

Baktérium sejtekből alkalikus lízis módszerrel tisztítottunk DNS plazmidokat 

(Sambrook és mtsi, 1989). DNS szekvencia meghatározáshoz a plazmid tisztítás 

Kovalenko és munkatársai (1994) szerint történt.

3.4.12. DNS blottolás és hibridizáció

Az agaróz gélelektroforézissel elválasztott DNS-t alkalikus transzfer módszerrel 

vittük át Hybond N+ membránra (Reed és Mann, 1985). A génpróbák 

digoxigennel történő jelölését és a hibridizációt a gyártó által előírt módon
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végeztük el. A hibridizációt, valamint a nem kötődött, jelölt DNS eltávolítását a 

filterről minden esetben 68°C-on végeztük el.

3.4.13. DNS szekvenciák meghatározása, összehasonlítása adatbankokkal

A klónozott DNS fragmentumok szekvenciájának meghatározását az MTA 

Szegedi Biológiai Központjában végezték el, ABI-PRISM Model version 2.1.0 

automata szekvenátorral, Sanger módszere alapján. Szekvencia adataink a 

GenBank adatbázisában (htpp.Y/www.ncbi.nlm.nih.gov) a következő számokon 

érhetők el: AF 177534, AF 178443, AF 178444, AF 178445, AF 178446, AF 

178447 és AF 178448. A szekvenciák adatbankokkal történő összehasonlítását az

NCBI (National Center for Biotechnology Information) "on-line service"-én a 

BLAST (Altschul és mtsi, 1990) és FASTA (Pearson és Lipman, 1988) 

programok felhasználásával végeztük.

3.4.14. PCR reakció

3.4.14.1. PCR reakció RAPD analízishez

500 pl-es Eppendorf csőbe az alábbi komponenseket mértük össze: 7,5 pl CORE 

puffer, 15 pl COCTAIL és 2,5 pl templát DNS (0,05 pg pl"^). A reakcióelegyet 

elkevertük, majd 40 pl ásványi olajat rétegeztünk rá. A reakciót PCR készülékben 

(Model PTC-100-60, MJ Research, Inc., Watertown, Massachusetts, USA) az 

alábbi paraméterek mellett végeztük: 92°C-on 1 perc denaturáció, 35°C-on 1 perc 

"annealing", 72°C-on 2 perc elongáció. A műveletet 45x ismételtük, majd a 

reakciót 7 perc 72°C-on történő utópolimerizációval zártuk. Minden amplifikációt 

háromszor ismételtük.

3.4.14.2. PCR reakció szubklónozáshoz az általunk tervezett "forward" és "reverse" 

szintetikus primerekkel

A reakcióelegy 50 pl végtérfogatba bemért 8 pl, az egyes nukleotidokra nézve 2,5 

mM-os nukleotid keveréket, 5 pl inkubációs puffert, 5 pl MgCh oldatot,
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11 (_il 0,2 (.ig pl "forward" prímért, 1 pl 0,2 pg pl "reverse" prímért, 1 pl 

templát DNS-t és 1 pl Taq polimerázt tartalmazott. A reakcióelegyre 40 pl 

ásványi olajat rétegeztünk. A primerek "olvadáspontja" által meghatározott 

legmagasabb "annealing" hőmérsékletet választva az alábbi reakciókörülmények 

között 40 ciklust hajtottunk végre: 94°C-on 1 perc denaturáció, 55°C-on 30 

másodperc "annealing", 72°C-on 5 perc elongáció, majd a 40 ciklust lezáró 7 perc 

72°C-on történő utópolimerizáció. A primerek tervezésekor a primerek 5' végeire 

ZscoRI illetve Xhol felismerőhelyeket terveztünk a pBluescript SK vektorba 

történő egyszerű klónozás érdekében.
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS

4.1. Intra- és interspecifikus mitokondrium átvitel protoplasztfúzióval az 

Aspergillus niger faj aggregátum inkompatibilis törzsei között

4.1.1. A mitokondrium transzmissziós kísérletek eredményei

Mitokondrium transzmissziós kísérleteinkben mitokondriális oligomycin 

rezisztencia marker átvitelét kíséreltük meg az A. niger faj egy törzséből olyan 

oligomycin szenzitív izolátumokba, amelyek különböző mitokondriális csoportokba 

illetve alcsoportokba tartoztak. Donorként egy őzbarna konídiumszínü, metionin 

auxotrófíát hordozó mitokondriálisan oligomycin rezisztens (oli^-) törzset alkalmaztunk, 

melynek mtDNS-e az la típusba tartozik. A recipiens törzsek az lb-le, 2a-2f és 3 típusú 

oligomycin szenzitív (oli^) mtDNS-t hordozó izolátumok voltak. A transzmisszió mindig 

egyirányú volt. A rezisztencia marker átvitelét PEG indukált protoplasztfüzió 

alkalmazásával végeztük, a protoplasztok regenerációja oligomycin jelenlétében, tehát 

erős szelekciós nyomás alatt történt. A fúziós csészéken megjelenő telepeket az oli^ 

recipiens törzs magi fenotípusára szelektáltuk. A mitokondrium transzmisszió minden 

RFLP csoport irányába sikeres volt. A donor és a recipiens törzsek között megvalósított 

átviteli kísérletek a mtDNS Haelll-BgM kettősemésztéssel nyert RFLP mintázatai 

alapján

eredményeztek (RFLP mintázatuk mindkét szülői mintázattól eltérő). A 2. táblázat a 

mitokondrium átviteli kísérletek összesített adatait tartalmazza. A szülői törzsek PEG 

kezelés előtti regenerációs gyakorisága 20-50% között volt, mely érték előre jelezte a 

várható protoplasztfüzió hatékonyságát. A táblázatban szereplő regenerációs gyakorisági 

érték a recipiens partnernek a fúziós kezelést követő regenerációját jelzi. Az la mtDNS 

tipusú donor törzs regenerációs gyakorisága ugyanilyen körülmények között átlagosan 

9,9% volt. A PEG kezelés utáni telepképző egységek számának a csökkenése a 

protoplasztok lízisével illetve aggregációjával magyarázható. A 10 fúziós csészén

három eset kivételével rekombináns mtDNS-t hordozó törzseket

36



EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS

megjelenő rezisztens kolóniák száma a 0,1 és 0,5 pg mH oligomycint tartalmazó 

csészén regenerálódott rezisztens telepek számát jelöli. Ha a recipiens törzsnek igen 

alacsony a regenerációs gyakorisága (607-es jelzésű törzs), akkor oliR telep csak igen kis 

számban izolálható. A kísérlet ismétlése egy nagy regenerációs gyakoriságú törzzsel 

(614-es törzs) a rezisztens telepek nagyszámát eredményezte. Megfigyeléseink szerint a 

törzsek regenerációs gyakorisága az ismételt kísérletek során eltéréseket mutat, mely a 

protoplaszt képzés során bekövetkező különböző növekedési feltételeknek, illetve a 

különböző protoplaszt populációk PEG kezelés iránti eltérő érzékenységének 

köszönhető. E megfigyelések alapján azt mondhatjuk, hogy az átvitelek hatékonyságát 

inkább a technikai feltételek befolyásolják, mintsem a kísérletekben résztvevő partnerek 

kompatibilitási viszonyai. A 2. táblázat utolsó oszlopában lévő számadatok azt mutatják, 

hogy a vizsgált 10-10 oliR telep közül hány darab bizonyult mitokondriálisan oligomycin 

rezisztensnek. Az la—>lb és az la—>2f mitokondrium átvitelek során a mitokondriális 

ol.R telepek mellett viszonylag nagy számban feltehetőleg spontán sejtmagi rezisztencia 

mutáció következtében nem-mitokondriális oliR törzsek is regenerálódtak a szelekció 

hatására. A különböző transzfer kombinációkból származó rekombináns mtDNS-t 

hordozó izolátumok stabilak, több évig tartó fenntartásuk és gyakori átoltásaik során sem 

veszítették el oligomycin rezisztenciájukat és a kísérletek során megfigyelt mtDNS RFLP 

mintázatuk sem változott.
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2. táblázat A mitokondrium átviteli kísérletek összesített adatai

10 oliR telepAz átvitel Recipiens Regenerációs 10 csészén 

iránya törzs gyakoriság (%) regenerálódott átvizsgálásakor 
oliR telepek 

száma
kapott mitokondriális 

oliRizolátumok száma

la—»la* 341 3,1 ND

0851/12la—»lb 2,5 10 4

613 3,3la—»le 37 10

la—>ld 1.8.A.9 3,5 42 10

245 7,6la—»le 118 9

0569la—»2a 2,4 98 10

No70 2,6 10142

la-»2b 0932 4,2 206 10

806la—»2c 2,6 254 10

la—»2d 550 5,6 153 9

1 a—»2e 554 6,9 235 10

la—»2f 563 4,0 143 2

566 5,0 103 3

567 3,5 195 5

la-»3 607 1,1 14 10

614 7,3 286 10

ND: mtDNS RFLP alapján nem detektálható.

*: az la—»la átvitel két heterokarion inkompatibilis törzs között történt, a 341-es jelzésű 

törzs az oliS recipiens partner.
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4.1.2. A mitokondriális oligomycin rezisztens utódok mtDNS RFLP mintázatainak 

analízise

Az la mtDNS típusú donor, az lb, le, le mtDNS típusú recipiens törzsek, és az 

1 a—> 1 b, la-»le és az Ia—>1 e intraspecifíkus átvitelből származó oli^- izolátumok 

mtDNS-einek HaelW-Bglll emésztett mintázatai az l a ábrán láthatók. Az N400-as 

jelzésű oli^ törzs RFLP mintázata (1. oszlop) megegyezik oli^- mutánsának mtDNS 

profiljával (N909, 2. oszlop).

M 1 2 3 4 5 6 7 89 10

23,13 kb —

9,42 kb — 
6,56 kb —

4,36 kb —

2,32 kb — 
2,03 kb —

l.a ábra Az intraspecifíkus mitokondrium átvitelekben alkalmazott A. niger szülői 
törzsek, és az oli^- utódok mtDNS-einek Hcie\\\-Bgl\\ emésztett RFLP mintázatai.
M, Hin dili emésztett A. DNS molekulasúly marker (Amersham); 1, N400; 2, N909 

donor törzs (la mtDNS típus); 3, 0851 recipiens törzs (lb mtDNS típus); 4, В102 (la—» 

lb rekombináns); 5, 7, 613 recipiens törzs (le mtDNS típus); 6, 8, Cl02 (la—»le 

szubsztitúciós); 9, 245 recipiens törzs (le mtDNS típus); 10, El02 (la—»le 

rekombináns).
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Az oligomycin rezisztenciát hordozó mitokondriumok átvitele minden csoporton belül, 

azaz egy-egy transzferpárnál egyetlen RFLP mintázat megjelenését eredményezte. Az 

öli* utódok RFLP mintázatai a donor törzs mintázatához hasonlítanak, valamennyien 

tartalmazzák a donor szülő 4,2 kb nagyságú fragmentjét, amely a recipiens törzsek 

egyikében sem figyelhető meg.

12345 6789 10

4,36 kb —

2,32 kb — 
2,03 kb —

m*

l.b ábra Az n909-es próbával történő hibridizáció eredménye. A minták felviteli 
sorrendje megegyezik az l.a ábrán látott sorrenddel.

Az 1 a—> 1 c mitokondrium átvitel esetében az oli^- utódok RFLP mintázatai a oli^ donor

mtDNS-ére jellemző mintázatot mutatják (mitokondrium helyettesítéses vagy 

szubsztitúciós utódok). Az 1 a—> 1 b átvitelekből származó rekombináns mtDNS-t hordozó 

utódok esetében a kettősemésztés során létrejött legnagyobb méretű fragment mérete 

megegyezik a recipiens törzs ugyanezen fragmentjének méretével Az le típusú mtDNS- 

sel rendelkező recipiens törzs mtDNS-ének kettősemésztett mintázatában eggyel több
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fragment figyelhető meg a többi recipienshez képest, és az la—»le átvitelből származó 

rekombináns törzsek esetében is eggyel több fragment van jelen a donor szülő mtDNS- 

ének RFLP mintázatához hasonlítva (l.a ábra). Az n909-es génpróba (az N909-es 

jelzésű donor törzs mtDNS-ének HaeWl-BgRl emésztéssel nyert 4,2 kb nagyságú jelölt 

fragmentje) a recipiens törzsek esetében egy 2,3 kb illetve egy 1,8 kb nagyságú 

fragmentre hibridizált, mely eredmény a recipiens törzsek esetében egy plusz restrikciós 

hely jelenlétével magyarázható (l.b ábra).

Az a tény, hogy intraspecifikus átvitelek esetében egy-egy transzferpárnál csak 

egyféle RFLP mintázatot mutató törzseket tudtunk izolálni, azt vetíti elő, hogy e törzsek 

mitokondriális genomszerveződése igen hasonló, és a mitokondriális genom egészen kis 

szakasza vesz részt a rekombinációs eseményekben.

Az A. niger faj la mtDNS típusú törzse és az A. tubingensis faj 2a-2f mtDNS 

típusú törzsei között megvalósított mitokondrium átvitelek interspecifikus mitokondriális 

interakciókat reprezentálnak. Ezen interspecifikus transzmissziók közül az la—>2b 

átvitelt tanulmányoztuk a legrészletesebben. Munkánk során 40 oli^ utód mtDNS-ét 

vizsgáltuk. A totál DNS emésztése során nyert mitokondriális mintázatok alapján nyolc, 

mig izolált mtDNS emésztésekor hat rekombináns típust tudtunk megkülönböztetni. A 

mtDNS gyors tipizálására használt, totál DNS emésztéskor megjelenő egyes fragmentek 

az izolált mtDNS emésztésekor már nem voltak jelen, teljesen elemésztődtek. E 

rekombinánsok Haelll-Bglll enzimekkel történő emésztési mintázatai a 2. ábrán 

láthatók. A szülői fragmentek különböző kombinációja mellett tőlük eltérő méretű 

fragmentek is megjelennek a különböző rekombinánsok emésztési profiljában. A 

rekombináns mtDNS-ek 4,2 kb méretű fragmentje a donor mtDNS-ből származik, amit 

az n909 próbával történt hibridizációs kísérletekkel igazoltunk.

A rekombináns törzsek mellett egy olyan mitokondriálisan oli^- törzs (B201) is 

regenerálódott, amely mtDNS-ének kettősemésztett profilja megegyezik a donor törzs 

RFLP profiljával, ugyanakkor a recipiens törzs magi fenotípusát hordozza.
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Ml 234567 8

19,32 kb —

7,74 kb — 

5,53 kb — 

4,25 kb —

3,28 kb — 

2,69 kb — 

2,32 kb —

1,88 kb —

1,49 kb —

1,15 kb —

0,92 kb —

0,69 kb —

2. ábra Az la—>2b mitokondrium átviteli kísérletek során alkalmazott szülői törzsek és a 

kapott rekombináns mtDNS-t hordozó utódok izolált mtDNS-einek HaeUl-BgUl 
emésztett mtDNS mintázatai.
M, A.-pUC Mix DNS molekulasúly marker (Fermentas); 1, N909 donor törzs (la mtDNS 

típus); 2, 0932 recipiens törzs (2b mtDNS típus); 3-8, B205, B212, B227, B202, B240 

és B203 rekombináns törzsek.

Az la—>2b átvitelből származó rekombináns törzsek közül a Pl és P2 tipusú 

rekombinánsok előfordulási gyakorisága a legnagyobb (3. táblázat).
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3. táblázat Az la—>2b mitokondrium átvitelből származó rekombináns törzsek

előfordulási gyakorisága

Rekombináns típus A rekombináns típust Előfordulási gyakoriság (%)
képviselő egyedi 
izolátum törzsszáma

Pl B205
B212
B227
B202
B240
B203

37,5
P2 35
P3 7,5
P4 5
P5 2,5
P6 10

Az la—>2a mitokondrium átvitelből származó mintegy 20 oli^- klón átvizsgálása során, 

amelyeket két, a 0569 és a No70-es jelzésű recipiens törzsek alkalmazása során nyertünk, 

négy eltérő RFLP tipust tudtunk megkülönböztetni. Egy rekombináns mtDNS típus 

előfordult mindkét átvitel utódai között.

Az la—>2c átvitel 10 oli^- utódjának vizsgálata öt rekombináns típust eredményezett.

Az la—>2d átvitel 12 megvizsgált utódjánál megjelenő két rekombináns RFLP profil 

mellett az la->2b átvitelhez hasonlóan egy olyan mitokondriálisan oli^ törzs is 

regenerálódott, amelynek mtDNS RFLP profilja a donor szülőjével teljesen egyező. A 

rekombináns és a mitokondrium helyettesítéses törzsek mtDNS-einek RFLP mintázatai a 

3. ábrán (6.,7.,8. oszlop) láthatók.

Az la—>2e átviteli kísérlet 10 oli^- utódjának vizsgálata négy különböző RFLP típust 

eredményezett.

Az la—>2f mitokondrium átvitel esetében csak egyetlen rekombináns RFLP típust 

figyeltünk meg. Az átviteli kísérletet megismételtük még két másik, ugyanebbe a mtDNS 

típusba tartozó recipiens törzzsel is, de ennek ellenére a rekombináns típusok száma nem 

változott (3. ábra 3., 4. oszlop).
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Az la—>2 interspecifíkus átvitelek során a több mint 100 telep mtDNS-ének RFLP 

mintázatát megvizsgálva csak két esetben nem detektáltunk rekombinációs eseményt; 

ezekben az esetekben a recipiens sejtmagok mellett a donor szülő mitokondriumai 

jelentek meg a regeneráció során. Ezek a törzsek a B201-es jelzésű törzs az la—>2b 

átvitelből, valamint a D209-es jelzésű törzs az la—>2d átvitelből. Ezek a törzsek 

növekedésükben nem mutatnak eltérést a szülők, illetve a rekombináns mtDNS-t 

hordozó izolátumok növekedésétől, és molekuláris analízissel (mtDNS RJFLP illetve 

RAPD profiljaik alapján, 4. fejezet, 6., 9., 11. ábra), illetve oligomycin rezisztenciára 

történő szelekció nélkül nem különböztethetőek meg a szenzitív recipiens szülőtől.

Ml 2 3 4 5 6 7 8

23,13 kb —

9,42 kb — 
6,56 kb —

4,36 kb —

2,32 kb — 
2,03 kb —

0,56 kb

3. ábra Az la-»2d és az la—>2f mitokondrium átvitelek szülői törzseinek és a 

rekombináns mtDNS-t hordozó utódok mtDNS-einek Haelll-Bgíll emésztett RFLP 

mintázatai.
M, #/>?dIII emésztett X DNS molekulasúly marker (Amersham); 1, N909 donor törzs 

(la mtDNS típus); 2, 563 recipiens törzs (2f mtDNS típus); 3-4, la—>2f rekombináns 

mtDNS-t hordozó törzsek; 5, 566 recipiens törzs (2f mtDNS típus); 6, D209 

mitokondrium helyettesítéses törzs; 7-8, la—>2d rekombináns mtDNS-t hordozó törzsek.
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A 4. ábra az la—»3 átvitel szülői és rekombináns mtDNS-einek Haelll-BgUl 

kettősemésztés utáni mintázatát mutatja. Azokban az átviteli kísérletekben, ahol recipiens 

törzsként a 607-es jelzésű törzset alkalmaztuk, a regenerálódó viszonylag kis számú 

rekombináns mtDNS-t hordozó törzs 3 mtDNS RFLP típusba sorolható (4. ábra 3., 4., 5. 

oszlop). A 614-es jelzésű törzs recipiensként történő alkalmazásakor a nagy számú 

rekombináns mtDNS-t hordozó törzs 4 rekombináns RFLP osztályba sorolható (4. ábra 

7., 8., 9., 10. oszlop). Egyetlen mtDNS RFLP típus volt csupán, amely mindkét átvitel 

esetén megfigyelhető volt, az ezzel a mintázattal jellemezhető mtDNS-ek voltak a 

legnagyobb méretűek. A két recipiens szülő alkalmazásával nyert rekombináns utódok 

tehát 6 eltérő mtDNS RFLP típust reprezentálnak. Az 1 a—>3 átvitel esetében ugyan a 

recipiens szülő emésztési mintázatában is megjelenik egy 4,2 kb nagyságú fragment, ez 

azonban az n909-es próbával történő hibridizáció alapján nem homológ a donor, illetve a 

rekombináns törzsek azonos méretű fragmentjével.

M1234 5678 9 10

23,13 kb —
9,42 kb — 
6,56 kb —

4,36 kb —

2,32 kb — 
2,03 kb —

4. ábra Az la—>3 mitokondrium átviteli kísérletek során alkalmazott szülői törzsek és a 

rekombináns utódok Haelll-Bglll emésztett mtDNS mintázatai.
M, Hindlll emésztett \ DNS molekulasúly marker (Amersham); 1, N909 donor törzs; 2, 
607 recipiens törzs (3 mtDNS típus); 6, 614 recipiens törzs (3 mtDNS típus); 3-5 és 

7-10, rekombináns törzsek (305, 303, 301, 304, 306, 3 10 és 307).
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Összevetve a mitokondrium átviteli és a mtDNS rekombinációs kísérleteink 

eredményeit az A. nidulcms és más, a Nidulcintes szekcióba tartozó közeli rokon fajok 

között megvalósított hasonló kísérletek eredményeivel a következő megállapításokat 

tehetjük. Az Aspergillus niger faj aggregátumba tartozó közeli rokon fajok (A. niger, A. 

tubingensis) esetében nagymértékű az intraspecifikus mtDNS polimorfizmus (Varga és 

mtsi, 1993; 1994). Ezzel szemben a Nidulcintes szekcióba tartozó fajok esetében az A. 

rugulosus faj kivételével (Varga J. személyes közlés) intraspecifikus polimorfizmust 

ezidáig nem detektáltak (Croft és Dales, 1984).

A fekete Aspergillus törzsek között a kiterjedt vegetatív inkompatibilitás nem 

hidalható át protoplasztfüzió segítségével, ugyanakkor mitokondrium átvitel 

megvalósítható. Kísérleteink során az N909-es jelzésű donor törzs oligomycin 

rezisztenciát hordozó mitokondriumát juttattuk át protoplasztfüzió segítségével más 

mtDNS RFLP csoportokba tartozó oli^ törzsekbe. Az átvitel minden RFLP csoport 

irányába sikeres volt. A regenerálódott utódok többsége rekombináns mtDNS-t 

hordozott. Intraspecifikus átvitelek esetében az utódok egy-egy transzferpárnál azonos 

mtDNS mintázatot mutattak.

Az interspecifikus transzmissziók esetében a rekombináns mtDNS-ek változatos 

RFLP mintázatait detektáltuk, míg a Nidulcintes szekcióba tartozó rokon fajok között 

létrehozott átvitelek esetében ilyen jelenséget nem figyeltek meg. Azokban a 

kísérletekben, ahol akár szelekciós nyomás alatt vagy a nélkül vitték véghez az átvitelt, 

mindkét szülői sejtmag jelen volt. MtDNS rekombináció csak azokban az átvitelekben 

valósult meg, ahol a protoplasztfüzió után a sejtmagok képesek voltak kommunikálni 

egymással, például ha heterokarionok vagy allodiploidok jöttek létre (e fajokban a 

vegetatív inkompatibilitás áthidalható protoplasztfüzió alkalmazásával; Croft és Dales, 

1984; Croft, 1987). Az még nem ismert, hogy a mitokondríumok átvitelét és a mtDNS 

rekombinációját befolyásolja-e a két szülői sejtmag jelenléte. Korábban azt feltételezték, 

hogy a hibridizációt követően a sejtmagi háttér szelektálja a fajspecifikus mtDNS 

szekvenciákat (Earl és mtsi, 1981; Turner és mtsi, 1982). Croft és Dales (1984) bizonyos
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szabályszerűségeket is megfigyelt, mint például azt, hogy a mtDNS molekulák 

szelekciója és rekombinációja leginkább méretfüggő és sejtmag által irányított folyamat.

Az interspecifikus átvitelek esetében változatos mtDNS RFLP profilokat 

detektáltunk. MtDNS rekombináció tehát olyan esetekben is lejátszódik, ahol sejtmagi 

szinten nincs kommunikáció az átvitelben szereplő két szülői törzs között.
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4.2. Az A. niger és A. tubingensis fajok közötti mitokondrium átvitelekből származó 

szubsztitúciós utódok és kompatibilis oligomycin szenzitív A. tubingensis törzsek 

keresztezése, a heterokarionokban lejátszódó mtDNS rekombináció vizsgálata

Az Aspergillus niger és Aspergillus tubingensis fajok különböző mtDNS RFLP 

profillal rendelkező oligomycin rezisztens és szenzitív törzsei közötti protoplasztfüzióval 

megvalósított mitokondrium átviteli kísérletek nagyszámú, rekombináns mtDNS-t 

hordozó utódot eredményeztek. Ezen utódok mellett két átvitel esetében egy-egy olyan 

0I1R utód is regenerálódott, ahol a recipiens szülő sejtmagi háttere mellett az oliR donor 

mtDNS RFLP mintázata jelent meg. E törzsek sejtmagi szempontból izogénikus, tehát II 

rDNS típusú ol.S törzsekkel kompatibilis kapcsolatban keresztezhetők, így szelekciós 

nyomás alkalmazása nélkül tanulmányozható a mitokondrium öröklődés heterokariotikus 

háttér jelenlétében.

4.2.1. A heterokarion képzés folyamatának jellegzetességei és a létrejött heterokarionok 

természete

Anasztomózisos kísérleteinkben az la—>2b átvitelből származó B201, az la—>2d 

átvitelből származó D209 jelzésű mitokondrium szubsztitúciós törzset és az la—>2b 

átvitelből származó B204 jelzésű rekombináns mtDNS-t hordozó törzset alkalmaztuk, 

melyek rDNS típusa II, tehát az A. tubingensis fajba tartoznak. Mivel a D209-es jelzésű 

törzs és oliS recipiens partnere, az 550-es jelzésű törzs prototróf, ezért UV kezelés után 

cisztein és arginin auxotróf mutánsokat szelektáltunk. Az ily módon létrehozott törzseket 

D209-64 és 550-4 jelzésekkel láttuk el. A B201, D209 és D209-64 jelzésű törzsek 

mtDNS típusa la, a B204-es jelzésűé la—>2b rekombináns (Pl típus), valamennyien 

oliR-ek. Anasztomózissal heterokarionokat hoztunk létre az oliR auxotróf törzsek és 

velük izogénikus sejtmagi hátterű oli^ recipiens szülői törzsek (0934 és 550-4) között. A 

keresztezéseket négy különböző párosításban végeztük el (5. ábra).
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B201 0934 0934B204x x

Sejtmag : П rDNS típus 

ade, nie, zöld

П rDNS típus П rDNS típus II rDNS típus

lys, őzbarna ade, nie, zöld lys, őzbarna •

mtDNS: la 2b la—>2b 2b

(szubsztitúciós)

oiiR

rekombináns

oliS oliR oliS

0932 x 0934 D209-64 x 550-4

Sejtmag : П rDNS típus 

ade, nie, zöld

II rDNS típus П rDNS típus П rDNS típus

lys, őzbarna cys, szürke arg, fekete

mtDNS: 2b 2b la 2d

(szubsztitúciós)

OliRoliSoiíR oliS

5. ábra Az anasztomózisos kísérletekben alkalmazott törzsek jellemzői

A törzsek sejtmagi hátterének azonosságát PCR-RAPD technikával, 18 primer 

alkalmazásával is ellenőriztük. A mitokondriálisan szubsztitúciós B201-es és a 

rekombináns mtDNS-t hordozó B204-es jelzésű utód amplifikált DNS profilja 

megegyezett a 0934-es jelzésű törzs mintázatával, míg a D209-64-es jelzésű törzs az 

550-4-es törzs amplifikált DNS mintázatával mutat azonosságot (6. ábra).
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123456M 123456

19,32 kb 
7,74 kb 
4,25 kb 
3,14 kb

=

> = № Ш
1,49 kb 
1,15 kb 
0,92 kb 
0,69 kb

0,42 kb

- м «4

m mм> ш

6. ábra Az anasztomózisos kísérletekben alkalmazott szülői törzsek RAPD mintázata az 

OPC-16 (bal oldal) és az OPC-15 (jobb oldal) primerek alkalmazásával.
M: DNS molekulasúly marker IV (Boehringer Mannheim); 1, N909; 2, 0934; 3, B201; 
4, B204; 5, 550-4; 6, D209-64.

Az olíR és oliS törzsek keresztezése heterokariotikus telepek megjelenését 

eredményezte. A 0932x0934 kontroll keresztezéshez képest minden esetben alacsonyabb 

volt a heterokarion képzés gyakorisága, 48-64% a B201 x0934, és 43-72% a B204x0934 

keresztezések esetében. Ezeknél a keresztezéseknél nem minden micéliális korongból jött 

létre heterokarion, ami arra utal, hogy anasztomózis csak ritkán megy végbe, a kapott 

heterokarionok valószínűleg egyedi anasztomózisok eredményei, míg a kontroll 

keresztezésekben a micéliális korongból származó heterokariotikus telep számos egyedi 

heterokariotikus eseményből származhatott (7. ábra).
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7. ábra Különböző keresztezésekből származó A. tubingensis heterokarionok képződési 
gyakorisága és növekedése. Felül, B201><0934; balra lent, kontroll (0932x0934), jobbra 

lent, B204X0934.

A heterokarionok növekedési rátája szintén eltérő volt; a B201x0934 heterokarion 

a kontrolihoz és a B204x0934 heterokarionhoz képest nagyon gyengén nőtt. Az 

elsődleges B201x0934 heterokarionban az A. tubingensis sejtmagi háttér jelenlétében két 

különböző típusú mitokondrium létezett (la és 2b típus). Ez a kísérlet az első bizonyíték 

arra, hogy a szülői törzsek mitokondriális populációja befolyásolja a kompatibilitási 

reakciókat azonos sejtmagi háttér esetén. A heterokarionok növekedési üteme később 

felgyorsult, mivel mitokondriális populációjuk homoplazmonná vált. Korai stádiumban a 

B204x0934 heterokarionok is kevert mitokondriális populációt hordoztak (la-»2b 

rekombináns és 2b típus), mely befolyásolta ugyan a heterokarion képzés gyakoriságát, 

de a növekedési rátát nem. Ezen heterokarionok kevert mitokondriális populációja 

ugyancsak homoplazmonná válással stabilizálódott a tenyésztés során.
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A mitokondriumok szegregációja és a mtDNS rekombinációja a4.2.2.

heterokarionokban

A 7-10 napos heterokarionokat átreplikáztuk oligomycin tartalmú és oligomycin 

nélküli malátás táptalajra (8. ábra). A heterokarion telepek némelyike oligomycin 

rezisztens, némelyike oligomycin szenzitív, másoknál a heterokariotikus telep egyik 

szektora lehet rezisztens, míg a többi része szenzitív. Egy-egy szektor homoplazmont 

reprezentál.

8. ábra A B201x0934 heterokarion átreplikázott telepei. Felül, 7 napos heterokarion 

minimál táptalajon; balra lent, 2 napos átreplikázott heterokarion telep malátás táptalajon; 
jobbra lent, 2 napos átreplikázott heterokarion telep oligomycinnel kiegészített malátás 

táptalajon

Mindkét szülői színű, mitokondriálisan oli^- és oli^ utódokat is megfigyeltünk, mivel a 

sejtmagok és a mitokondriumok egymástól függetlenül jutnak át az utódokba. A 

csészéken növő telepek szektoraiból konídiumokat gyűjtöttünk. Az oli^ szektorból 

származó konídiumokból csak oli^ utódok jöttek létre, az oli^ szektor utódainak
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többsége (több mint 95%) oli^- volt, valamennyien hordozták mindkét szülő szín és 

auxotrófía markereit. A rekombináns és a szülői típusú mtDNS mintázatok gyakoriságát 

a vizsgált utódokban a 4. és 5. táblázat mutatja, a mtDNS mintázatok a 9., 10. és 

11.ábrákon láthatóak.

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19,32 kb —

7,74 kb — 

5,53 kb — 
4,25 kb — 

3,28 kb —
2,69 kb — 
2,32 kb —
1,88 kb — 

1,49 kb —

1,15 kb — 

0,92 kb — 

0,69 kb —

9, ábra A B201xQ934 keresztezés szülői törzseinek, a keresztezésből származó
heterokarionok oli^- és oli^ rekombináns utódainak és a protoplasztfúzió segítségével 
létrehozott oli^- mtDNS rekombinánsok izolált mtDNS-einek Hae\\\-Bgl\\
kettősemésztéssel nyert RFLP mintázatai.
M, X-pUC Mix DNS molekulasúly marker (Fermentas); 1, B201; 2, 0934; 3, B205; 4, 
oli^ rekombináns típus Hl; 5, B212; 6, oli^- rekombináns típus H2; 7, B227; 8, oli^ 

rekombináns típus H3; 9, oli^ rekombináns típus H3; 10, B202; 11, oli^- rekombináns 

típus H4; 12, oliS rekombináns típus H4; 13, B240; 14, B203.
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A B201x0934 keresztezés oliR szektorainak utódai 4 különböző rekombináns

típusú mtDNS-t hordoznak (H1-H4, 9. ábra, 4. táblázat). Ezen rekombináns típusok 

Hael\\-BgHl restrikciós enzimekkel létrehozott mintázatai megegyeznek a már korábban, 

az inkompatibilis törzsek között protoplasztfúzió segítségével létrehozott mtDNS 

rekombinánsoknál megfigyelt típusokkal (P1-P4).

4. táblázat A B201><0934, és a B204x0934 keresztezések során létrejött 

heterokarionokból származó rekombinánsok és szegregánsok mtDNS típusai (a mtDNS 

mintázatok a 9. és 10. ábrán láthatók).

Keresztezések B201x0934 B204x0934

Mitokondriális marker oli^- oli^ oi.R oliS

Sejtmagi marker zöld őzbarna zöld őzbarna zöld őzbarna zöld őzbarna

A vizsgált 
utódok száma 50 50 50 50 25 25 25 25

MtDNS típusok:

Rekombináns Hl 7 7 22 20

Rekombináns H2 23 28 3 5

Rekombináns H3 14 14 16 13

Rekombináns H4 1 1 4 4

Rekombináns H5 5 5

0 0 0 0 0 0la 5

Pl (la—>2b rek.) 0 0 0 0 0 0

2b 0 0 30 33 0 0 20 20

—: ezek a mtDNS-sejtmagi DNS kombinációk létrejöhetnek, de nem detektáltuk 

0 : ezek a mtDNS-sejtmagi DNS kombinációk nem jöhettek létre
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Eredményeink azt mutatják, hogy a rekombinációs események sokkal inkább a 

rekombinálódó mtDNS molekulák szerveződésétől, semmint a folyamat körülményeitől 

függnek, a szelekciós nyomás feltehetőleg nem befolyásolja a rekombinációs 

eseményeket.

Ötven rekombináns mtDNS-t hordozó heterokarion zöld és özbarna szinü utódai közül

45 homoplazmon volt (Hl, H2, H3 és H4 rekombináns típus; mindkét szülői szín mellett 

ugyanaz a mtDNS típus jelent meg). A fennmaradó öt esetben a zöld színű utódok la 

típusú, míg az őzbarna színűek H2 rekombináns típusú mtDNS-t hordoznak.

A B201x0934 keresztezés oli^ szektorainak elemzése más eredményt adott. Szemben a 

rezisztens heterokarionokkal, az oli^ homoplazmonok utódainak többsége szülői 

szegregáns (28 utód 2b szülői típusú mtDNS-t hordoz), 11 utód H3, míg 4 utód H4 

típusú rekombináns mtDNS-t hordoz. Az oli^ szektorok esetében a rekombináns Hl és 

H2 típusok hiányát még nem tudjuk magyarázni. Hét heterokarion kevert mtDNS 

populációval rendelkezett, ezek közül öt esetben a zöld színű utód rekombináns H3, az 

őzbarna színű 2b szülői típusú mtDNS-t hordozott. Két esetben az őzbarna színű utód 

mtDNS-е rekombináns H3, míg a zöld színűé 2b szülői típusú. A heteroplazmikus 

utódok alacsony előfordulási gyakoriságából arra lehet következtetni, hogy a 

homoplazmonok, akár rekombináció, akár szülői szegregáció útján jöttek létre, a 

normális növekedés szempontjából sokkal előnyösebbek.

A B204x0934 keresztezéseknél az oli^ szektorok utódai két különböző 

rekombináns típusú mtDNS-t hordoznak. A megvizsgált 25 heterokariotikus telep közül 

23 homoplazmon volt (Hl és H2 rekombináns típus), azonban két zöld színű utód Hl 

rekombináns, az őzbarna színű H2 rekombináns típusú mtDNS-t hordoz. Az oli^ 

szektorok utódai nagyrészt szülői szegregánsok, 2b típusú mtDNS-sel rendelkeznek, öt

öt esetben azonban H5 típusú, ez idáig még nem detektált rekombináns mtDNS-t 

hordoznak (10. ábra). A 25 vizsgált heterokariotikus telep közül, öt heterokarion 

eredményezett zöld színű utódokat 2b, és őzbarna színű utódokat rekombináns H5 

mtDNS típussal, míg öt másik őzbarna színű utódot 2b mtDNS típussal, és zöld színű
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utódokat rekombináns H5 mtDNS típussal (4. táblázat). Az oli^ utódok egyikénél sem 

detektáltunk Hl, H2, H3, H4 rekombináns típusú mtDNS-t. A heteroplazmonok 

gyakoribb előfordulása ebben az esetben azzal magyarázható, hogy két hasonló 

szerveződésű mtDNS (2b és la—>2b rekombináns) együttműködése sokkal hatékonyabb.

M 1 2 3

23,13 kb — 

9.42 kb — 

6,56 kb —

4,36 kb —

2,32 kb — 
2,03 kb —

10. ábra A B204x0934 heterokarionból származó oli^ és oli^ rekombinánsok és a 

szülői törzsek mtDNS-einek НаеШ-BglU. emésztett mtDNS RFLP mintázatai.
1, N909; 2, B204; 3, oli^ rekombináns típus H5; M, Hinálll emésztett X DNS 

molekulasúly marker (Amersham)

A D209-64x550-4 keresztezések esetében a szülői mtDNS típusok mellett két 

rekombináns mtDNS típust detektáltunk (11. ábra, 5. táblázat). A leggyakrabban 

előforduló 1 -es mtDNS típust a korábbi kísérletek során nem detektáltuk. Az oli^- és oli^ 

utódok is hordozhatják az 1-es rekombináns típusú mtDNS-t (5. táblázat, 1 1. ábra, 3.

56



EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS

oszlop), míg a 2-es típusú mtDNS-sel csak néhány oli^- utód rendelkezik (5. táblázat, 11. 

ábra, 4. oszlop). Az a jelenség, hogy az 1-es típusú rekombináns DNS-sel rendelkező 

utódokat a korábbi szelekciós nyomás alatt véghezvitt la—>2d mitokondrium átviteli 

kísérletek esetén nem detektáltuk, azzal magyarázható, hogy kevés (mindössze 12) oli^- 

utód mtDNS típusát vizsgáltuk, szemben az la —>2b átvitellel, ahol 40 oli^- utód mtDNS 

mintázatát elemeztük.

M 1 2 3 4

23,13 kb — 
9,42 kb — 
6,56 kb —
4,36 kb —

m 8 =

11. ábra A D209-64x550-4 heterokarionból származó oli^ és oli^ rekombinánsok és a 

szülői törzsek mtDNS-einek Haelll-BgfU emésztett mtDNS RFLP mintázatai.
M, Hindlll emésztett X DNS molekulasúly marker (Amersham); 1, D209-64; 2, 550-4; 
3, rekombináns típus 1; 4, rekombináns típus 2.

A vizsgált 30 ol.R heterokarion esetében 14 szürke és fekete színű utód 

rekombináns 1, míg 13 utód rekombináns 2 típusú mtDNS-t hordozott. Az oli^ 

szektorok esetében 20 heterokarion utódai szülői szegregánsok, míg 4 utód rekombináns 

1 típusú mtDNS-sel rendelkezett. Három oli^- és 2 oli^ heterokarion szektor szürke színű 

utódai la és 2d szülői típusú, míg fekete színű utódai rekombináns 1 típusú mtDNS-t 

hordoznak. Négy másik oli^ heterokarion szürke és fekete színű utódai rekombináns 1
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típussal és 2d szülői típusú mtDNS-sel rendelkeznek. Hasonlóan a B201><0934 

keresztezéshez, az oli^ utódok többsége szülői szegregáns, többségük homoplazmon (5. 

táblázat).

5. táblázat A D209-64x550-4 keresztezésből származó heterokarionok

rekombinánsainak és szegregánsainak mtDNS típusai (a mtDNS mintázatok all. ábrán 

láthatók)

Keresztezés D209-64x550-4

ohR oliSMitokondriális marker

Sejtmagi marker szürke fekete szürke fekete

A vizsgált utódok 

száma 30 30 30 30

MtDNS típusok:

Rekombináns 1 14 17 8 6

Rekombináns 2 13 13

0 0la 3

0 02d 22 24

— : ezek a mtDNS-sejtmagi DNS kombinációk létrejöhetnek, de nem detektáltuk 

0 : ezek a mtDNS-sejtmagi DNS kombinációk nem jöhettek létre
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Különböző RFLP mintázatú mtDNS-eket hordozó kompatibilis A. tubingensis 

törzsek között anasztomózissal heterokarionok hozhatók létre. A heterokarion képzés 

hatékonyságát és a heterokarionok növekedési rátáját a szülői törzsekben jelenlevő 

mtDNS populáció befolyásolja. A létrejövő heteroplazmon homoplazmonná válással 

gyorsan stabilizálódik. Mitokondriálisan oli^ és oli^ utódok létrejöhetnek szülői 

szegregáció és rekombinációs események következtében. A nagy arányban előforduló 

szülői szegregációnak az lehet a magyarázata, hogy a II rDNS típusú sejtmag a 2b típusú 

mtDNS-sel alkot természetes magi-mitokondriális asszociációt.

MtDNS rekombináció a heterokarionokban szelekciós nyomás nélkül is nagy 

gyakorisággal megy végbe. Az oli^- és oli^ rekombinánsok többféle mtDNS RFLP 

mintázatot mutattak, melyek döntő többsége megegyezett a protoplasztfúzióval 

létrehozott rekombinánsok Haelll-BglU emésztett mintázataival. A szelekciós nyomás 

igy nagy valószínűséggel nem befolyásolja a rekombinációs eseményeket. Az öli®- utódok 

döntő többsége rekombináns mtDNS-sel rendelkezik, valószínűleg azért, mert az A. 

tubingensis sejtmagi genom nem tud ugyanolyan hatékonysággal együttműködni egy 

másik faj oli^- mitokondriumával, mint a saját 2-es típusú mtDNS-t hordozó 

mitokondriumaival. A kevert mitokondrium populáció tehát befolyásolhatja a 

kompatibilitási kapcsolatokat izogénikus sejtmagi háttér mellett. A rekombináns 

mtDNS-t hordozó törzsek stabilak, oligomycin rezisztenciájukat hosszabb idejű 

fenntartás után sem veszítették el és mtDNS restrikciós mintázatuk sem változott.

Ezek az eredmények bizonyítékul szolgálnak arra, hogy az imperfekt fajok 

esetében tapasztalt nagyfokú intraspecifikus mtDNS variabilitás a természetben lezajló 

rekombinációs események következménye is lehet.
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4.3. Az A. niger faj különböző mtDNS RFLP mintázatot mutató törzsei és 

intraspecifikus oligomycin rezisztens utódai mitokondriális genomszerveződésének

elemzése és a mtDNS rekombináció értelmezése

Protoplasztfüzió segítségével sikeres mitokondrium átviteli kísérleteket hajtottunk 

végre az Aspergillus niger faj inkompatibilis, de különböző mtDNS RFLP csoportokba 

tartozó izolátumai között. Az átvitelek mindig egyirányúak voltak, donor törzsként az 1 a 

mtDNS típusú mitokondriálisan oligomycin rezisztens törzset alkalmaztuk, a recipiens 

szülők az lb, le, ld és le mtDNS típusú törzsek voltak. Az oligomycin rezisztens 

utódok egy-egy alcsoporton belül azonos mtDNS RFLP profilt mutattak.

A fekete Aspergillus fajok mitokondriális genomszerveződésével kapcsolatban kevés 

adat áll rendelkezésünkre; eddig egyetlen A. tubingensis törzs 2a típusú mtDNS-éről 

készült fizikai térkép (Kirimura és mtsi, 1992).

4.3.1. A szülői törzsek és az oligomycin rezisztens utódok fizikai és funkcionális térképei

Az Aspergillus niger faj izolátumainak mtDNS genomjai közötti különbségek és a 

mitokondrium átvitelt követő mtDNS rekombináció értelmezése céljából elkészítettük 

négy, az Aspergillus niger fajaggregátum la, lb, le és le mtDNS típusát reprezentáló 

törzs valamint a mitokondrium átvitelekből származó egy-egy oli^- utód mtDNS-ének 

fizikai térképét. A térképek elkészítéséhez a következő restrikciós enzimeket

használtunk: EcoKV, ЕсоШ, Bglll, HaeIII, Я/wdIII, Psíl.

A különböző mtDNS típusokat reprezentáló szülői törzsek mtDNS RFLP profiljait 

összehasonlítva csak a Bglll restrikciós enzim által létrehozott mintázat mutat eltérést 

(12., 14., 16. és 18. ábra). Az la típusú mtDNS eggyel kevesebb, míg az le típusú 

mtDNS eggyel több Bglll felismerő helyet tartalmaz (19. ábra piros nyíl), mint az lb és 

az le típusú mtDNS-ek.
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M 1 2 3 4 5 6 7

■19,32 kb —

7,74 kb — 40

5,53 kb
«•

4,25 kb —

3,28 kb —

2,69 kb —

2,32 kb —

12. ábra A szülői törzsek és az oli^ utódok izolált mtDNS-einek Bgfll restrikciós 

enzimmel emésztett mintázatai.
M: V-pUC Mix molekulasúly marker (Fermentas); 1, la típusú mtDNS-t hordozó donor 

törzs; 2, lb mtDNS típusú recipiens törzs; 3, В102 rekombináns törzs; 4, le mtDNS 

típusú törzs; 5, Cl02 mitokondrium helyettesítéses törzs; 6, le mtDNS típusú recipiens 

törzs; 7, El02 rekombináns törzs.

A törzsek mtDNS-einek restrikciós mintázata a 14., 16. és 18. ábrán látható, míg a 

mtDNS-ek fizikai és funkcionális térképeit a 15., 17. és 19. ábra mutatja. A 

mitokondriális genommérete a restrikciós enzimek hasítása által létrejött fragmentek 

méreteinek meghatározásán alapszik. A fizikai térképek alapján meghatározott mtDNS 

méretek a következők voltak:

la: 31,26 kb; lb. 31,67 kb; le: 31,35 kb; le: 31,57 kb.

Ezek az értékek kis mértékben eltérnek a korábban a totál DNS HcielU-Bglll 

kettősemésztésével nyert RFLP kép alapján meghatározott értékektől (Varga és mtsi, 

1994).
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A funkcionális térképek készítésekor az Aspergillus nidulans mitokondriális 

genomjából származó digoxigeninnel jelölt mitokondriális génpróbákat alkalmaztunk. A 

próbák az A. nidulans egy vagy több génjét tartalmazták. A hibridizációs kísérletek 

eredményei a 15., 17. és 19. ábrán láthatók. Az A. niger faj aggregátumába tartozó 

törzsek és oli^ utódaik géntartalma és génsorrendje az A. nidulans mtDNS-ével 

nagyfokú hasonlóságot mutat. A gének egymáshoz viszonyított pozíciójában 

mutatkoznak eltérések, ennek oka valószínűleg az intergénikus régiók különbségeiben 

keresendő. Feltételezhető egyes analóg szakaszok introntartalmának eltérése is. Az A. 

niger izolátumok közötti méretbeli eltérés a Hind III restrikciós enzim által létrehozott 2. 

fragmentre lokalizálható (13. ábra), amely homológ az A. nidulans mtDNS-ének azon 

fragmentjével, amely a сох 1 gént hordozza.

M 1 2 3 4 5 6 7
/-

ft19,32 kb —

7,74 kb — 
5,53 kb — 
4,25 kb — 
3,28 kb —
2,69 kb — 
2,32 kb —
1,88 kb — 

1,49 kb — 

1,15 kb — 
0,92 kb —
0,69 kb —

13. ábra A szülői törzsek és az oli^- utódok pBluescript SK vektorba épített 
mitokondriális HindlUI2. fragmentjének Pstl és ÉfcoRV restrikciós enzimekkel emésztett 
mintázatai.
[VI: A,-pUC Mix molekulasúly marker (Fermentas); 1, la típusú mtDNS-t hordozó donor 

törzs; 2, lb mtDNS típusú recipiens törzs; 3, В102 rekombináns törzs; 4, le mtDNS 

típusú törzs; 5, Cl02 mitokondrium helyettesítéses törzs; 6, le mtDNS típusú recipiens 

törzs; 7, El02 rekombináns törzs.
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Az oli-R- utódok mtDNS-einek négy-hat restrikciós enzimmel létrehozott RFLP 

mintázatai a 14., 16. és 18. ábrán láthatók. Az 1 a—> 1 b rekombináns mtDNS mérete 31, 

57 kb, az la és lb szülői mtDNS méretek közé esik. A rekombináns törzs és a donor 

törzs mtDNS-einek RFLP profilja igen nagy hasonlóságot mutat. Ezt bizonyítja a BgBI 

enzimmel nyert emésztési mintázat, amely a donor szülőére hasonlít (12. ábra). A 

rekombináns mtDNS BgIW/2 fragmentjének nagysága megegyezik a recipiens szülő 

Bglllßa. és 5-ös fragmentjének együttes méretével. A mtDNS-ek közötti méretbeli 

elteres a сох 1 gént hordozó fragmentre lokalizálható (15. ábra). A fizikai térképek 

összehasonlításával valószínűsíthető, hogy a fúziót követően a donor szülői 

mitokondrium szelektálódik ki, mely a recipiens mitokondriális DNS-ének szekvencia 

részleteivel módosul.

1 2 3 4 5 6 M

••••••

19,32 kb

7,74 kb 
5,53 kb 
4,25 kb 

3,28 kb
2,69 kb 
2,32 kb
1,88 kb

1,49 kb

1,15 kb 
0,92 kb

••
*#**■

0,69 kb fl$k

14. ábra Az la (balra), la—Яз rekombináns (középen) és lb (jobbra) típusú izolált 
mtDNS-ek B^/II (1. oszlop), HaelU (2), EcoRV (3), EcoRl (4), HindlU (5), Pstl (6) 
restrikciós enzimekkel nyert mintázatai. M: X-pUC Mix molekulasúly marker 

(Fermentas).
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la mtDNS típus ndh41, ndh5 
cox2- AA-A5-orfl64 

ndh3-atp9 A6 cob

ndhA-atpi-atp6
coxi-ndh6

mlcox 1ml ndh 1 -ndhA rns

6a EcoRV2 6b 4 5 3b1 3a
EcoRl2 1 3 6 54

12 5 2 Bglll3 4
2 ЯаеШ2 4t 3b 1 За 4a

7a 7b 6 tfwdlll2 4 1 35

Pstl1 2 3 1
m* lkb

lb mtDNS típus ndhA 1, ndh5 
cox2- AA-A5-otf364 

ndhi-atp9 ^6

ndh4-atp%-alpb
сохЪ-ndhb

cox 1 ndh\-ndh4cob mlml rns
МИМ

За EcoRV2 6b 4 5 3b1 6a

32 6 EcoRl1 54
3a 5J__ BgfU

2 Haelll

3b21 4
3a3b 1 4a4b

6 Hindlll52 47a 7b 1 3

Pstl1 2 3 1

la-»lb rekombináns mtDNS típus
ndhA-atp%-atp6ndhAX, ndhS 

cox2- AA-A5-orß64 
ndhi-atp9 A6

cox3-ndh6
cox 1ml cob mlndhl-ndhA rns

EcoRV3a1 3b4 56a 2
ЕсоШ2 1 53 6 4

2 #g4I
Haelll 

3 6 ЯшёШ

2 1 35 4

3b 1 3a4b 4a

7a 7b 2 4 1 5

Pstl1 2 13

15. ábra Az la, lb és az la-> lb rekombináns típusú mtDNS-ek fizikai és 
funkcionális térképei. A génpróbák rövidítéseinek magyarázatát az 

Anyagok és módszerek fejezet 3.3.6. pontja tartalmazza.
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Az la—>lc mitokondrium átvitelből származó utód mtDNS-ének RFLP mintázata

és mérete is megegyezik a donor szülő mtDNS-ével (16., 17. ábra). E megfigyelés 

alapján feltételeztük, hogy ebben az esetben a mitokondriumok a protoplasztfúziót 

követő regeneráció során kicserélődtek, azaz az oli^- utódok a donor szülő 

mitokondriális genomját hordozzák, tehát az átvitel során nem mtDNS rekombináció, 

hanem mitokondriális szubsztitúció játszódott le. Ezt a feltételezést később a szekvencia 

adatok is alátámasztották.

123412 3 4 5 6 M

= чш ш
6,00 kb 
5,00 kb
4,00 kb
3.50 kb
3,00 kb
2.50 kb

2,00 kb

1,50 kb 
1,00 kb

0,75 kb 

0,50 kb

16. ábra Az la—>lc szubsztitúciós (balra) és le (jobbra) típusú izolált mtDNS-ek Bg/II 
(1. oszlop), HaelII (2), £úoRV (3), Fxy?RI (4), HitiáWl (5), Pst I (6) restrikciós 

enzimekkel nyert mintázatai. M: 1 kb DNS létra (Fermentas).
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le mtDNS típus ndh4-alp8-atp6ndh41, ndh5 
A4-A5-orß64cox 2- cox3-ndh6

ndh3-atp9 cob mlA6 ndh 1 -ndh4ml cox 1 ms

I I

EcoRV6b 4 52 3b1 3a6a

2 1 ЕсоШ3 6 4 5
13a 5 Bglll 

2 Haelll

4 3b2
4b 3b 1 3a 4a

7a 7b 6 HindUl2 4 1 35

1 2 3 1 Pstl
lkb

la-> le szubsztitúciós mtDNS
ndh4-atp8-atp6ndh4\, ndh5 

cox2- A4-A5-orß64 
ndh3-atp9 A6 cob

cox3-ndhe
ml cox 1 ndh 1 -ndh4 mlms

EcoRV6b 4 51 2 3b 3a6a

2 1 3 6 4 5 EcoRl

22 5 31 4
2 tfűdll3a 4a13b4b

7a 7b 6 tfwdlll2 4 31 5

1 2 3 PrfI1

17. ábra Az le és az la-> le szubsztitúciós mtDNS-ek fizikai és funkcionális térképei

66



EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS

Az la—»le átvitelből származó rekombináns törzs mtDNS-e az le típusú mtDNS- 

hez hasonlóan egy extra BgHI hasítóhelyet tartalmaz (18., 19. ábra piros nyíl), ez a 

felismerő hely is a carl génen lokalizálható. MtDNS-eik mérete megegyezik.

M 1 2 3 4 5 12 3 4

19.32 kb

7,74 kb 
5,53 kb 
4,25 kb
3,28 kb 
2,69 kb
2.32 kb
1,88 kb 

1,49 kb
1,15 kb 
0,92 kb 

0,69 kb

0,42 kb

18. ábra Az le (balra) és la—>le rekombináns (jobbra) típusú izolált mtDNS-ek B^/II 
(1. oszlop), HaeIII (2), EcoRV (3), £coRI (4), Pstl (5) restrikciós enzimekkel nyert 
mintázatai. M: )i-pUC Mix molekulasúly marker (Fermentas).
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le mtDNS típus
ndh4-atp%-atplindh4\, ndh5

cox2- M-A5-orfl64 
ndh3-atp9 A6

cox3-ndh6
rnlcox 1 ndh\-ndh4ml cob rns

EcoRV6b 4 51 2 3b6a 3a
EcoR\2 1 3 6 54

^ 25 4 3a1 63b
2 ЯяеШ13b 3a4b 4a

7a 7b 6 tfwdlll2 4 1 35
Pstl1 2 3 1

lkb

la le rekombináns mtDNS típus

ndh4-atp8-atp6ndh41,
cox2- A4-A5 -orß64 

ndh3-atp9 A6 cob
cox3-ndh6

cox 1m/ ndh\-ndh4 mlms

6a 51 4 51 2 EcoRV3b 3a
2 1 3 6 54 £coRI

6 31 5 2 4 1 Bglll
1 3a 2 tfaelll3b4b 4a

7a 7b 6 tfwdlll2 4 1 35
Pstl1 2 3 1

19. ábra Az le és az la-» le rekombináns típusú mtDNS-ek fizikai és funkcionális térképei
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4.3.2 A сох 1 régió szekvencia analízise

A szülői és rekombináns törzsek mtDNS-einek RFLP és hibridizációs analízise is

azt mutatta, hogy rekombináció következett be a сох 1 génben. A rekombináció pontos 

helyének megállapítása céljából meghatároztuk a szülői és a rekombináns mtDNS-ek 

сох 1 génjének, és a vele szomszédos upstream régió szekvenciáját. A сох 1 gén az összes 

vizsgált mtDNS típus esetében egy I. csoportba tartozó intront hordoz. Az la és le 

mtDNS típusok esetében az intron 70%-a 95% homológiát mutat az Aspergillus 

nidulans сох 1 génjének harmadik intronjával, míg az lb és le típusú mtDNS-ek сох 1 

intronjának egyes szakaszai (32%) 86% homológiát mutatnak a Podospora anserina 

сох 1 génjének nyolcadik intronjával. Hasonlóan az Aspergillus nidulans coxl génjéhez, 

az AUG start kodon ezeknél a törzseknél sem található meg a gén elején (Waring és 

mtsi, 1984).

Az la és lb típusú mtDNS mérete közötti 415 bp eltérést két különböző régióra 

lokalizáltuk. Az eltérés egy részét (96 bp) a сох 1 géntől upstream elhelyezkedő Met- és 

His-tRNS gének közötti intergénikus régió különbsége eredményezi, míg 319 bp-nyi 

eltérés a coxl gének intronális eltéréseiből adódik. Az la típusú mtDNS coxl intronja (A- 

intron) 1024 bp nagyságú, míg az lb típusú mtDNS coxl intronja (5-intron) 1343 bp 

méretű. E két intron pozíciója is eltérő, 29 bp eltérés van az intronok kezdete között (20. 

ábra). Más gombafajok, például Neurospora crassa, P. anserina, és A. carbonarius 

mtDNS-ek esetében észlelt intraspecifikus, illetve az A. nidulans és rokonainak mtDNS- 

ei között észlelt interspecifíkus méretbeli eltéréseket intronok jelenlétével illetve 

hiányával magyarázták (Earl és mtsi, 1981; Collins és Lambowitz, 1983; Koll és mtsi, 

1996; Belcour és mtsi, 1997; Hamari és mtsi, 1999b).

20. ábra (lsd. 70. oldal) Az la (A) és lb (B) típusú mtDNS-ek Met-, His-tRNS, és coxl 

géneket kódoló régióinak szekvenciái. Kék színnel emeltük ki az /4-intron, pirossal a B- 

intron szekvenciáját. Zöld színnel jelöltük a Met- és His-tRNS gének közötti intergénikus 

régiók közötti 96 bp-nyi különbséget.
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A В 11 ATTAATATTT АТАТААТСТТ 
ATGAATTAAG AATGAGAATT 
TCCCTTTTAC CTAATTCCGC 
GTAGTATTTT AATTTTATAT 
TTAAGGTCAA AAAAGCAAAT 
GTCCCTCGAA GAAAAAGATT 
GAGGACTAAA AGAGATTAAA 
ATGTGGCATA GTATATCCTA 
ATATATAATG TTATTTCTAT 
AATTATTTTT TTTTTTTTTT 
GGTTTTTCAA CTACATCTGA 
TCAACATTTT TTACATTAAA 
AATGCTAAAG ACATTGGTAC 
ACAGCATTTT CTGTACTTAT 
GATAACCAAT TATATAATAG 
GTTATGCCAG CTTTAATCGG 
CCTGATATGG CATTCCCTAG 
TTATTATTTG TATTCTCTGC 
CCTCCTTTAT CAGGAATACA 
TTACACTTAA GTGGAATTAG 
AATATGAGAA GTCCAGGTAT 
ATTACAGCTG TATTATTATT 
TTAACAGATA GAAACTTTAA 
TTATTCCAAC ACTTATTCTG 
ACGTTGCTGT ATGCTGGGAC 
ACAGTAAAAA ATTTAAAACG 
GAGATTTTAT GCAACGGAAT 
GTACCTAAAC ATTTAAACCC 
ATAGATGGTG ATGGTCATTT 
GATGCTTCTT TAGCCTATTA 
AAAAATAAAA ATGCTTTTAT 
AATTTAATAA ATGGAAAAAT 
TTAAATCATG ATAATTATGC 
AATAATTTAA AAAATCATTG 
AAAATACTTA ATCATAGTAA 
AAAAAATATA TTTTGCTATT 
AGTCAAGATA CATATTACTA 
TATTTTGATT ACTTTCATTT 
ATCAATCAAG AGCCGGACCG 
AATTCTGGGA ATTAATTGTT 
GAAAAGATTA ATATATTATG 
TACCAGGGTT GGGAATTATT 
GAAACTTAGG TATGGTTTAT 
GTCATCACAT GAACACAGTT 
CTTTAATAAT TGCAGTACCT 
GTGGTTCATT ACACTTAACA 
CTATTGGAGG ATTAAGTGGT 
ATACTTACTA TGTTGTTGCT 
TATTTAGTGG TTGATATTTC 
CAGCTAAAGT TCATTTCTGA 
ATTTCTTAGG TTTACAAGGT 
GTTGAAATTT AGTAAGTAGT 
TAACTATTAT TTACAATCAA 
CACCACAATT ATTTAGTGAT 
AGTGATGTTT AACTAGCCCA

ATATTAGCCA AGATAGTTCA 
CAAATTTCTC TCTTGGCCTT 
ATATAAAGCG GATTTTATTT 
AAAGTATTAA AGTTTAAATT 
ATTATTATCT TAATCTCAAA 
AACATCGTGC GTGTGTAGTT 
TCTTTATAAG GTGGGTGTAG 
GTTCAATTCT AGGTACCCTC 
AAAATAAAAT TCGTTTTAAC 
GTTAAATAAT TTAACAAAAT 
AAAAAAAGAA GATGTAGCTT 
ACAACCAACA GAATGACAAG 
TTTATACTTA ATGTTTGCAT 
AAGATTAGAA TTATCTGGAC 
TATAATAACA GCTCATGCTA 
AGGATTCGGT AATTTCTTAT 
ATTAAATAAT ATTAGTTTCT 
AGCAATAGAA AATGGTGCAG 
ATCACACAGT GGACCAAGTG 
TAGTATGTTA GGAGCTATGA 
ACGTTTACAC AAATTAGCGT 
ATTATCATTA CCTGTATTAG 
TACATCATTC TTCGAAGTAG 
ATTCTTCGGA CACCCAGAGG 
CACTTCAATA TTAAGTTTTA 
GTGAAGTAAT TCAGCAGGTA 
TGTAGTAAGC ACAGAAAATA 
TGTTAGTGAT GATCAATTTG 
TAGTAGTAAA CAACAATTAG 
TATAAAAGAA AGATTAGGTT 
TCTAGTTGTA GCAGCTAGAG 
TAGAACAGAA ACTAAATTTA 
TGAATTTAGT AAAAAAATTA 
ATTAGCTGGT TTTTCTGATG 
AAGAATTGAA GTAAGATTAA 
AATTAAAGAA TTTTTAGGTG 
TGGATCTACT AGTTTTGGTT 
ATTATCTAGT AAACATGTTG 
GTNTAAGGGA ATACAATTAG 
CCCCCCGTCC CGGAATTTTT 
AACTATTGGA TTAATCAAAA 
AGTACAGTTA TCGCAGCTGG 
CGTATGATGT CTATTGGTGT 
GGTTTAGACG TTGATACAAG 
ACAGGTATTA AAATTTTCAG 
CCACCTATGT TATTTGCATT 
GTTGTTTTAG CTAATGCATC 
CACTTCCATT ATGTATTATC 
TGAATACCAA AATTATTAGG 
ATTTTATTTG TTGGAGTTAA 
ATGCCTAGAA GAATTAGTGA 
GTTGGTTCTA TCGTTAGTGT 
TTAACAGAAG GTAAAGCTGT 
ACATTCCAAG TGTTATTCAC 
CCAAAACCAC ACGCTTTTAT

ATCGGTAGAA CAATAATTTC 
ATTATTCTTA TTACTCTTTT 
AATTAATGGT AATTAAAATG 
TTAATATCTC TTTAAAATAC 
AATATCTATT AATAAAAAAA 
ATATATATAA TAAAACGCGA 
TTCAATGGTA GAACAGCTGT 
CCAATATAAC GTTAATATAA 
GAATAAAAAA GAAAAAACTT 
ATTATATAAC AATAAAAAGA 
CCCTTAAATC TCAAGAGAGT 
AAAGATGATT TTTATCTTCT 
TATTCTCAGG TTTATTAGGT 
CAGGTGTTCA ATATATAGCT 
TTATGATGAT TTTCTTCATG 
TACCATTATT AGTAGGAGGT 
GATTATTAGT ACCTAGTTTA 
GTACAGGATG AACTCTTTAT 
TTGATTTAGC AATCTTCGGT 
ACTTCATAAC AACAATATTA 
TATTTGGTTG AGCTGTTATT 
CCGGTGGTAT TACTATGATT 
CTGGTGGTGG AGATCCTATC 
TCGTAAATAT AGGCTTCTTA 
ATTACTCATT CTTAAATGAC 
ACATTTTAAA TGGAACCTCA 
TAAAATCTAT TTCTGTTCAT 
GACATTATTT AGCTGGTTTA 
TTATTGCATT TCACTCATTA 
ATGGAAGTGT TAAAAAAGTT 
AAGGTATAAA AAAAGTAATT 
ATCAAATAAC TAATAATATA 
GTTTAAAATT AAATTTAAGT 
CTGATGCTAG TTTTCAAATA 
ATTTTCAAAT TGATCAAAAA 
GTAATATTGG CTATAGAAAA 
CAGCTAAAAA TGTTATTAAT 
ACGTAAGAGA GAGGAGGAAA 
GGAAGTCCTA ACAGGGGGTT 
TTGGGTTTTG GGGGGGGGGG 
TTTTTGTATA ATTTTAATAA 
ATCTGGAAAA AATGTATTCG 
TTTAGGTTTC TTAGTTGGAA 
AGCTTATTTC ACAGCTGCAA 
TTGATTAGCT ACATGTTATG 
AGGATTTGTA GTATTATTCA 
TCTTGATGTT GCTTTCCATG 
AATGGGTGCA GTTTTTGCCT 
ATTATCTTAC GATCACTTTG 
TCTTACATTC TTCCCACAAC 
TTATCCTGAC GCCTTCTATG 
TGTAGCTACA TGATACTTCT 
TTCAAGATAT CCTTGATTAA 
TAGAAATAAT AGCTCTTTAG 
GAGTTTACCA GTACAATCGT

ATTAATATTT АТАТААТСТТ ATATTAGCCA AGATAGTTCA ATCGGTAGAA CAATAATTTC 
ATGAATTAAG AATGAGAATT CAAATTTCTC TCTTGGCCTT ATTATTATTA TTACTCTTTT 
TCCCTTTTAC CTAATTCCGC ATATAAAGCG GATTTTATTT AATACGTGTA AATTTAATTA 
ATGGTAATTA AAATGGTAGT ATTTTAATTT TATATAAAGT ATTAAAGTTT AAATTTTAAT 
ATCTCTTTAA AATACTTAAG GTCAAAAAAG CAAATATTAT TATCTTAATC TCAAAAATAT 
CTATTAATAA AAAAAGTCCC CCCCCCCTTT GGGGAAAGTG GGGGAGGTAC AAAATTAAAA 
AGAGTAAAAT ATACTCCCTT CCCCCCCGGG GGAAAAGTCC CTCGAAGAAA AAGATTAACA 
TCGTGCGCGT GTAGTTATAT ATATAATAAA ACGCGAGAGG ACTAAAAGAG ATTAAATCTT 
TATAAGGTGG GTGTAGTTCA ATGGTAGAAC AGCTGTATGT GGCATAGTAT ATCCTAGTTC 
AATTCTAGGT ACCCTCCCAA TATAACGTTA ATATAAATAT ATAATGTTAT TTCTATAAAA 
TAAAATTCGT TTTAACGAAT AAAAAAGAAA AAACTTAATT ATTTTTTTTT TTTTTTGTTA 
AATAATTTAA CAAAATATTA TATAACAATA AAAAGAGGTT TTTCAACTAC ATCTGAAAAA 
AAAGAAGATG TAGCTTCCCT TAAATCTCAA GAGAGTTCAA CATTTTTTAC ATTAAAACAA 
CCAACAGAAT GACAAGAAAG ATGATTTTTA TCTTCTAATG CTAAAGACAT TGGTACTTTA 
TACTTAATGT TTGCATTATT CTCAGGTTTA TTAGGTACAG CATTTTCTGT ACTTATAAGA 
TTAGAATTAT CTGGACCAGG TGTTCAATAT ATAGCTGATA ACCAATTATA TAATAGTATA 
ATAACAGCTC ATGCTATTAT GATGATTTTC TTCATGGTTA TGCCAGCTTT AATCGGAGGA 
TTCGGTAATT TCTTATTACC ATTATTAGTA GGAGGTCCTG ATATGGCATT CCCTAGATTA 
AATAATATTA GTTTCTGATT ATTAGTACCT AGTTTATTAT TATTTGTATT CTCTGCAGCA 
ATAGAAAATG GTGCAGGTAC AGGATGAACT ATTTATCCTC CTTTATCAGG AATACAATCA 
CACAGTGGAC CAAGTGTTGA TTTAGCAATC TTCGGTTTAC ACTTAAGTGG AATTAGTAGT 
ATGTTAGGAG CTATGAACTT CATAACAACA ATATTAAATA TGAGAAGTCC AGGTATACGT 
TTACACAAAT TAGCGTTATT TGGTTGAGCT GTTATTATTA CAGCTGTATT ATTATTATTA 
TCATTACCTG TATTAGCCGG TGGTATTACT ATGAT^TTAA CAGATAGAAA CTTTAATACA 
TCATTCTTCG AAGTAGCTGG TGGTGGAGAT CCTATCTTAT TCCAACATCT TTTCTCAAGA 
GATATTTTAA TTAATTGTCT AACATTAACA ATTATAGCTT TAATAGTAAA GATCCATAAA 
TCAAATTTAA GTTTTAAATT AAATTATAGT ACTTTAATAA ATAAATTTGA TTTTTCAAAT 
TTTTATTTAA AATTTGCTAA TTATTTACCT AATAATACTC TACCTTCAGA AAAATTCTTG 
ACTTGATTTA TAGGATCCCA AAAGGTGATG GGTCATTTAT ANTAAATAAT AAAAGTGATC 
TTTGTTTTGT TATTACCCAA CACTATAGAT ATTCCGATAT TAGAATTTAT AAAAAAACTT 
TAGGTTTTGG TAAATTATTC CACAATCTAA ATTAACTAAT AAATTGTTAC ACCAACCAAA 
AGGNATGGAA TANTTATTCA TTTGTTAATG TATCTTATAT TACCAAGTAA AAAGTTAAAT 
TTGGAAATTT TGTTAAAGGA TTTAATATTG AGCAGTAAAG GTAGATAAAT TTAGATCCTG 
TGGATTAAAA CATAATTTTA TTTTACCTAG TTTAAATAAC CGTTGATTAG CAGTTTTACT 
GATGGAGGAG GCTGTTTTAC TTGTTCTATA GGTAAAGACA AAGGATTTAG TTTTAACTTT 
AATATTTCTC AAAAATGAGA GGAAAATATT GAAGTATTAC AACATTTTTG TACTTTATTT 
AATGGAGGAA TAGTCTCAAA ACACAGTGTG GATAATGTAA ATGAATTTAG AATAGGAGGA 
TTAAAAAATT GTAAAAATAT ATTTCCCTAT TTTGATACTT ATTTATTATT AACTAAAAAA 
TCTACTAGTT ATATTTTATG AAAACAAATA TATGAAGATT TGTTAAAAAA ATATCATTTA 
GACCCAATTA AAAGGGTAGA GATGATTGAA AAAGCTAGAT TGATAAATAA AATTAATTAA 
TTAAAATATT AGGGAAAAAA AGTAAAGGTT TAACGTGCAA GTTTTGAAGC TCTTAGGACA 
GATGTAAAAG GATATAAGAT CCAAAAGAGC AAATATTCTA TAATGAATAT ACCTTATACT 
TAGTTAATGT TTAGTTATTA CTACTTGCAA CTCTTAAGTG TAACGTATAT ATAATTTGGT 
ATATATTGTT ATACTTATCA ATTAATATAT AATTGATAAA AGGAAAAGTT AGTATAAACA 
TTAGCGATAC TAGTGTTGAC AATAAGGCCG ACAAATGGTT CAGGAAGGGG GGAAAGGGGT 
AAAGACAGTG GTCCTTCCAA ATTTAAAAAG AACAGCCCGG AATAAATAAT AATGGAACGG 
ATTTATAAAG AACTTCAAAT ATGGAGGAGA AGTTAAATTT GAAGGAATGG ATTTTTCGAA 
ATTCGGGAAG TTATTCTTAA TTATACCAGG ATTTGGTATA ATTAGAACAG TTATCGTGGC 
TGGATCTGGA AAAAATGTAT TCGGAAACTT AGGTATGGTT TACGCTATGA TGTCTATTGG 
TGTTTTAGGT TTCTTAGTTG GAAGTCATCA CATGAACACA GTTGGTTTAG ACGTTGATAC 
AAGAGCTTAT TTCACAGCTG CAACTTTAAT AATTGCAGTA CCTACAGGTA TTAAAATTTT 
CAGTTGATTA GCTACATGTT ATGGTGGTTC ATTACACTTA ACACCACCTA TGTTATTTGC 
ATTAGGATTT GTAGTATTAT TCACTATTGG AGGATTAAGT GGTGTTGTTT TAGCTAATGC 
ATCTCTTGAT GTTGCTTTCC ATGATACTTA CTATGTTGTT GCTCACTTCC ATTATGTATT 
ATCAATGGGT GCAGTTTTTG CCTTATTTAG TGGTTGATAT TTCTGAATAC CAAAATTATT 
AGGATTATCT TACGATCACT TTGCAGCTAA AGTTCATTTC TGAATTTTAT TTGTTGGAGT 
TAATCTTACA TTCTTCCCAC AACATTTCTT AGGTTTACAA GGTATGCCTA GAAGAATTAG 
TGATTATCCT GACGCCTTCT ATGGTTGAAA TTTAGTAAGT AGTGTTGGTT CTATCGTTAG 
TGTTGTAGCT ACATGATACT TCTTAACTAT TATTTACAAT CAATTAACAG AAGGTAAAGC 
TGTTTCAAGA TATCCTTGAT TAACACCACA ATTATTTAGT GATACATTCC AAGTGTTATT 
CACTAGAAAT AATAGCTCTT TAGAGTGATG TTTAACTAGC CCACCAAAAC CACACGCTTT 
TATGAGTTTA CCAGTACAAT CGTAA
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Az la—>lb rekombináns mtDNS-t hordozó törzs és a donor törzs сох 1 régiójának 

szekvencia analízise alapján nem tapasztaltunk eltérést a Met- és His-tRNS gének közötti 

intergénikus szakasz szerveződésében. A donor és a rekombináns törzs atp6 (az 

oligomycin rezisztenciát hordozó gén) régiójának és a cox3 és ml gének közötti tRNS- 

eket kódoló szakaszának (a recipiens törzs mtDNS-én a plusz Bglll hasítóhely erre a 

régióra lokalizálható) szekvencia szintű összehasonlítása sem mutat eltérést. Az 

eredmények alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a rekombináns utód az 

oligomycin rezisztens donor törzs mitokondriumát örökli, a donor cox\ gén ,4-intronját 

elveszti, és a сох 1 gén kezdetétől számított 818. bázispár után a recipiens szülőtől 

származó ß-intron épül be a rekombináns utód mtDNS-ébe (21. ábra). Az oli^ utódok 

mindegyike a recipiens szülő ß-intronjät hordozza, tehát ez a ß-intron invazív.

Az la és le típusú mtDNS-ek сох 1 génjének intronjai azonosak. A két mtDNS 

közötti 96 bp-os méretbeli eltérés a Met- és His-tRNS gének közötti intergénikus régiók 

különbségéből adódik, hasonlóan az la és az lb típusú mtDNS közötti különbséghez. A 

szülők és az oligomycin rezisztens utódok mtDNS-ein kódolt сох 1 gének intronjainak 

szekvencia analízise során nyert adatok teljesen megegyeznek (21. ábra).

Hasonlóan az Aspergillus nidulans ezen mtronjához, ebben az /4-intronban is 

megfigyelhetők a P, a Q, és az R konzerválódott szekvencia motívumok, továbbá egy 

konzerválódott dekapeptid szekvencia, azonban a második dekapeptid régió és egy GC 

gazdag szekvencia részlet nincs jelen ebben az intronban (Waring és mtsi, 1984).

Az la—>lc mitokondrium átvitelből származó valamennyi oli^- törzs a donor szülő 

mtDNS-ét hordozza, a transzmisszió során tehát itt nem rekombináció, hanem 

mitokondrium szubsztitúció játszódott le. Ehhez hasonló jelenséget már az la—>2b, 

illetve az la—»2d átvitel során létrejött utódoknál is megfigyeltünk, azonban ilyen mtDNS 

szubsztitúciós esemény mindkét mitokondrium transzmisszió esetén ritka, csak egy-egy 

utód képviseli ezt az állapotot. Mivel az oli^ donor és az oli^ recipiens partner ugyanazt
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21. ábra А сох 1 gén és a tőle upstream elhelyezkedő régió szerveződése a szülői, 
a szubsztitúciós és a rekombináns mtDNS típusok esetén
Rövidítések; El ■■ EcoRl, Ps■■ Pstl, Bg-Bglll, EV- EcoRV
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az /4-intront hordozza, nincs jelen olyan invazív elem, amely beépülne a donor mtDNS- 

ébe. Ebben az esetben azt feltételezzük, hogy a donor és a recipiens törzsek mtDNS-ei 

oly mértékű hasonlóságot mutatnak, hogy a recipiens törzs sejtmagjai felismerik és 

fenotipikus következmények nélkül együtt tudnak működni a donor oli^- 

mitokondriumaival.

Az le típusú mtDNS az lb típusú mtDNS-re jellemző 5-intront hordozza azzal a 

minimális különbséggel, hogy egy extra BgHI hasítóhelyet tartalmaz. Az la-»le 

rekombináns törzs az le típusú recipiens Л-intronját hordozza a donor mtDNS-ének 

hátterében (21. ábra). Hasonlóan az la—»lb átvitelhez, a protoplasztfúziót követően 

valószínűleg a donor szülő oli^- mitokondriuma szelektálódik ki, amely ebben az esetben 

is a recipiens törzs mtDNS-éből származó coxl gén 5-intronjával módosul.

Az A. niger faj izolátumainak mtDNS polimorfizmusa intronális variációkra és 

intergénikus régiók eltérő szerveződésére vezethető vissza. A mitokondrium átvitel 

következtében létrejött rekombinációs események intronmozgáson alapulnak. Az 

intronmozgás maga felelős lehet rekombináns típusok létrehozásáért, mint azt már 

korábban megfigyelték P. cinserina és A. jciponicus esetében (Sellem és mtsi, 1996; 

Hamari és mtsi, 1999b). Korábban már írtak le mitokondrium transzmissziót és mtDNS 

rekombinációt közeli rokon A. nidulans, A. nidulans var. echimdatus és A. 

quadrilineaíus fajok között (Earl és mtsi, 1981; Turner és mtsi, 1982; Croft és Dales, 

1983, 1984). A létrejött interspecifikus rekombinánsok főleg a coxl génben elhelyezkedő 

intronok számában tértek el a szülői törzsektől. A mi kísérleti rendszerünkben az 

intraspecifikus átvitel során lejátszódó rekombináció egy összetett folyamat, a donor 

mtDNS-е elveszíti coxl génjének 1024 bp-os intronját, helyére a recipiens szülő 1343 

bp-os coxl intronja épül be közel azonos pozícióba (21. ábra). Az intronvesztést 

korábban egy nagyon ritkán bekövetkező eseménynek tartották (10-6 - 10'7 

intronvesztés sejtenként; Dujon, 1989). Hamari és munkatársai (1999b) nagy 

gyakoriságú intronvesztést észleltek A. japonicvs törzsek közötti mitokondrium átviteli
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kísérleteikben. Az intronvesztés molekuláris mechanizmusát retrotranszpozon aktivitással 

hozzák összefüggésbe. Derr és munkatársai (1991) kimutatták, hogy az intron vesztés 

egy RNS függő rekombinációs esemény. Jelenleg nem tudjuk, hogy mi idézi elő a 

megfigyelt igen nagy gyakoriságú intron vesztést, bár II. típusú intronok (Dujon, 1989) 

és a fekete Aspergillus fajokban nemrég leírt retroelemek szerepet játszhatnak ebben a 

folyamatban (Glayzer és mtsi, 1995; Nyssonen és mtsi, 1996; Amutan és mtsi, 1996).
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4.4. Az A. niger és A. tubingensis fajok között létrehozott mitokondriális 

rekombináns utódok mitokondriális genomszerveződésének elemzése és 

összehasonlítása az anasztomózisos kísérletek során nyert rekombináns utódok 

genomszerveződésével

4.4.1. Az la—>2b interspecifíkus átvitelből származó mtDNS rekombinánsok 

genomszerveződése

Elkészítettük az la—>2b átvitelből származó 6 különböző RFLP mintázatú

mtDNS-t hordozó izolátum és a 0932 jelű recipiens törzs fizikai térképeit. A fizikai 

térképek a 22., 23. és 24. ábrán láthatók. A térképek elkészítéséhez az EcoKV, EcoKL, 

BglII és Hindlll restrikciós éndonukleázokat használtuk. A mitokondriális 

genomméreteket ebben az esetben is a restrikciós enzimek által létrehozott fragmentek 

méreteinek összegéből határoztuk meg. A recipiens szülő mtDNS-ének mérete 33,10 kb, 

a B205 rekombinánsé 32,73 kb, a B212-é 33,04 kb, a B227-é 32,98 kb, a B202-é 32,92 

kb, a B240-é 32,54 kb, míg a B203 rekombinánsé 32,60 kb.

Az N909-es és 0932-es jelzésű szülői törzsek mtDNS mérete között 1,84 kb eltérést 

észleltünk. A fizikai térképek összehasonlító elemzése alapján a két mitokondriális 

genom közötti méret- és hasítóhelybeli eltérés legalább 5 különböző régióra (a-e) 

lokalizálható, mely eltéréseket a 22. ábrán piros nyilakkal emeltük ki.

Az első eltérő szakasz (a régió) az EcoKV restrikciós enzim által létrehozott 1-es, 6a jelű 

és 2-es számú fragmentekhez köthető, amelyek a hibridizációs kísérletek alapján a сох 1 

gént tartalmazzák. A legnagyobb méretbeli eltérés a két mtDNS között erre a szakaszra 

lokalizálható. E régióban a recipiens mtDNS-en EcoRI és Bglll hasítóhelyeket is 

észleltünk, melyek a donor mtDNS-ében nem találhatók meg.

A b régióban a recipiens mitokondriális genomjában egy EcoRI hasítóhely 

megjelenésével létrejön a 9-es jelzésű fragment, amely a ndhl génhez köthető, 

ugyanakkor a donor szülőre jellemző Bgíll illetve Я/шШ1 hasítóhelyek hiányoznak.
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22. ábra Az la, 2b és az la->2b mitokondrium átvitelből származó Pl és P2 
rekombináns típusú mtDNS-ek fizikai térképei
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A harmadik eltérés (c régió) a donor mtDNS-en jelenlevő, cob génhez köthető EcoKV 

hasítóhely, amely a recipiens szülő mtDNS-ében nem található meg.

A negyedik eltérés (d régió) egy újabb EcoRI hasítóhely jelenléte a recipiens szülőnél, 

amely valószínűleg a ndh4 génre lokalizálható.

Az ötödik eltérés (e régió) a Bglll enzimmel létrehozott emésztési mintázatban figyelhető 

meg; hasonlóan az A. niger faj lb, le illetve le típusú mtDNS-t hordozó recipiens szülői 

törzseihez, a 0932-es jelzésű törzs mtDNS-e is tartalmaz egy plusz Bglll hasítóhelyet az 

N909-es donor szülő mitokondriális genomjához képest. E régió szekvencia analízise 

alapján a plusz Bglíl hasítóhely tRNS gének közötti intergénikus régióra lokalizálható.

Az öli* utódok alapvetően a donor szülő mitokondriális genomját öröklik, 

melynek egyik bizonyítéka, hogy a rekombináns mtDNS-t hordozó törzsek nem 

tartalmazzák a recipiens szülőre jellemző plusz Bglll hasítóhelyet (e régió). Ugyanakkor 

valamennyi rekombináns mtDNS-t hordozó utód mitokondriális genomja nagyobb a 

donor szülőjénél, e genomok tehát kiegészülnek a recipiens törzs bizonyos szekvencia 

részleteivel. Az összes rekombináns coxl régiója nagyobb méretű a donor szülő 

ugyanezen gént hordozó szakaszánál.

A B212 utódnál (P2 rekombináns típus) a nagyobb méretű coxl gént hordozó a régión 

kívül más eltérést nem találtunk a donor szülő mitokondriális genomjához képest (22. 

ábra).

А B205 utód (Pl) EcoKV restrikciós emésztési mintázatában egy újabb hasítóhely a 8a 

jelzésű fragment megjelenését eredményezte, amely egyik szülő mtDNS genomjában sem 

található meg, és ugyancsak az a régióhoz köthető (22. ábra).

А B227 és B202 utódok (P3 és P4 rekombináns típus) a és b régiójának szerveződése 

hasonló a recipiens szülő mitokondriális genomszerveződéséhez. A B227-es törzsnél a d 

régió közelében megjelenő újabb Bglll hasítóhely a б-os jelzésű fragment megjelenését 

eredményezte (23. ábra).
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23. ábra Az la-> 2b mitokondrium átvitelből származó P3, P4, P5 és P6 
rekombináns típusú mtDNS-ek fizikai térképei
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A B240-es utód (P5) mutatja a legnagyobb eltérést a donor szülő mitokondriális 

genomjához képest. A recipiens szülőnél jelenlevő plusz BglII hasítóhely hiányán és egy 

újabb Bgíll hasítóhely megjelenésén kívül (amely a 6-os jelzésű fragment kialakulását 

eredményezi, hasonlóan a B227-es jelzésű törzshöz) a B240 törzs mtDNS-ének 

restrikciós mintázata a recipiens szülőére hasonlit. E rekombináns törzs és a recipiens 

mtDNS mérete közötti 0,56 kb méretű eltérés az a régióra lokalizálható (23. ábra).

A B203-as jelzésű rekombináns (P6) mitokondriális genomszerveződése a B212-es 

jelzésű törzsével mutat nagy hasonlóságot, az egyetlen eltérés a b régióban a donor 

szülőre jellemző Bglll hasítóhely hiánya (23. ábra).

Az N909-es jelzésű donor szülő és az la—>2b mitokondrium átvitelből származó 

rekombináns törzsek mitokondriális genomja közötti, méretét tekintve legnagyobb eltérés 

az a régióra lokalizálható, mely a сох 1 gént érinti (22. ábra). Hibridizációs kísérlettel 

igazoltuk, hogy a 0932-es recipiens törzs és a rekombinánsok valamennyien hordoznak 

egy, a donor szülő сох 1 génjének egyetlen intronjával homológ intront. Mivel az la 

típusú donor szülő сох 1 génjének szekvenciáját meghatároztuk, megkezdtük a 2b típusú 

recipiens törzs és a rekombináns törzsek coxl génjeinek szekvencia szintű analízisét is. A 

recipiens törzs esetében egy másik intront is detektáltunk. Az intron szekvenciájának a 

GenBank adatbázisban meglévő szekvenciákkal történő összehasonlításakor nem 

találtunk homológiát más ismert intron szekvenciákkal. A szülői és rekombináns utódok 

mitokondriális genomméretét összehasonlítva feltételezzük, hogy a recipiensek és a 

rekombinánsok cox\ génjében még egy harmadik intron is jelen van, amely az N909 

coxl intronjával homológiát mutató introntól upstream helyezkedik el.

Eltérően az intraspecifíkus mitokondrium átviteleknél megfigyelt 

intronmozgásoktól, ahol a donor szülő coxl intronját elvesztette, majd közel azonos 

pozícióba a recipiens törzs coxl intronja épült be, az ezidáig rendelkezésünkre álló 

adatok azt sugallják, hogy az interspecifikus rekombinánsok kialakításában intronnyerési 

folyamatok játszanak szerepet. Hasonló jelenséget korábban már az A. japonicus törzsek
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között létrehozott mtDNS rekombinánsok elemzésekor is megfigyeltek (Hamari és mtsi,

1999b).

keresztezésekől származó mtDNS rekombinánsok4.4.2. A B201x0934

genomszerveződése

Anasztomózisos kísérleteinkben egyik szülői partnerként a B201-es jelzésű 

törzset alkalmaztuk, melynek Haelll-Bglll emésztett mtDNS mintázata az N909 donor 

szülőével mutatott egyezést. E törzs fizikai térképe is megegyezik az N909 jelzésű törzs 

la típusú mtDNS-ének fizikai térképével. A másik szülő a 0934 jelzésű törzs, amely 

mtDNS típusa alapján a 2b mitokondriális alcsoportba sorolható. Az anasztomózisos 

kísérletek során nyert rekombináns törzsek Haelll-Bglll emésztett mtDNS mintázatai 

megegyeztek a protoplasztfüzió segítségével megvalósított mitokondrium átviteli 

kísérletek során kapott mtDNS RFLP profilokkal (4.2. fejezet 9. ábra, 6. táblázat). E 

rekombinánsok négy restrikciós enzimmel létrehozott fizikai térképei a 24. ábrán 

láthatók.

A Hl és H2 típusú rekombinánsok mitokondriális genommérete és genomszerveződése a 

fizikai térképek alapján teljes mértékben megegyezik a szelekciós nyomás alatt 

létrehozott B205 és B212 jelzésű törzsek mtDNS-eivel (22. ábra).
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6. táblázat A protoplasztfúzió segítségével létrehozott oliR mtDNS rekombinánsok (I.) 

és a B201x0934 keresztezésekből származó oliR és oli^ mtDNS rekombinánsok (П.) 

típusai (az egy sorban található törzsek HaelW-BgRl emésztett mtDNS mintázatai 

megegyeznek)

П.I.
Törzsszám Rekombináns Törzsszám 

típus
Rekombináns
típus

B205 Pl H01B28R Hl

H01B29RB212 P2 H2

B227 P3 H01B16R H3

H01Z28SB227 P3 H3

B202 P4 H01Z19R H4

H01B10SB202 P4 H4

A H3 típusú ol.R rekombináns törzs mtDNS-е a fizikai térkép alapján nem mutat eltérést 

a B227-es jelzésű törzsétől. A H3 típusú oli^ rekombináns törzs mitokondriális HaeIII- 

Bgfll emésztési mintázata és genommérete ugyancsak a B227-es és az oliR törzsével 

egyező, a négy enzimmel elkészített fizikai térkép alapján a 0,44 kb-sal kisebb méretű 

B240-es törzs mtDNS szerveződésével mutat nagy hasonlóságot (23. és 24. ábra).

A H4 típusú oliR és oli^ rekombináns törzsek mitokondriális genommérete és 

szerveződése azonos. Fizikai térképük alapján a B203-as jelzésű törzs 

genomszerveződésével mutatnak nagy hasonlóságot, mtDNS méretük azonban 32,92 kb, 

hasonlóan a B202-es jelzésű törzshöz. A mitokondriális genomok között észlelt kis 

méretbeli eltérés az a régióra lokalizálható (23. és 24. ábra).
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a régió
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3 841 2 7 EcoRI

%/JI3 1 4 2562
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H4
EcoRVolis 7 2 8 5 61 34

£coRI54 31 2 7 16
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Hind III6 7a 7b 1 2 634 5

EcoRV7 21 8 5 6 4 3

EcoRI54 31 72 16
Eg/II2 3 1 5 24
tfmdIII6 7a 7b 1 2 634 5

1 kb

24. ábra A 13201*0934 keresztezésből származó H3 és H4 rekombináns 
mtDNS-ek fizikai térképei
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A szelekciós nyomás nélkül véghezvitt mitokondrium átviteli kísérletekben nyert 

rekombináns utódok mtDNS-einek ugyanazon régióit érintették a rekombináció során 

bekövetkező változások, mint amit a szelekciós nyomás alatt véghezvitt kísérletek során 

kapott rekombináns mtDNS-ek elemzésekor megfigyeltünk.

Az anasztomózisos kísérletekben szereplő B201-es jelzésű szubsztitúciós törzs 

mtDNS RFLP profiljai teljesen azonosak az N909-es donor törzs mtDNS restrikciós 

mintázatával. Az azonban nem zárható ki, hogy kis szakaszon szekvenciálisán eltérnek 

egymástól. Egy egymáshoz közeli pozícióban lezajló közel azonos méretű intronvesztés 

és -nyerés RFLP módszerrel nem mindig detektálható, tehát elképzelhető, hogy a 

mitokondrium helyettesítéses utódok mtDNS-е valódi rekombináns mtDNS. E feltevést 

szekvencia szintű elemzéssel kívánjuk a későbbiekben tisztázni.
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5. ÖSSZEFOGLALÁS

Az Aspergillus nemzetségbe tartozó imperfekt fekete Aspergillus törzsek mtDNS- 

eit erőteljes intra- és interspecifikus polimorfizmus jellemzi. Az Aspergillus niger 

fajaggregátum izolátumai sejtmagi és mtDNS RFLP mintázataik alapján az Aspergillus 

niger, az A. iubingensis, és az "A. brasiliensis" fajokba sorolhatók. MtDNS RFLP 

szempontjából az A. niger faj öt (la-le), az A. iubingensis faj pedig hat (2a-2f) 

alcsoportba sorolható. Az "A. brasiliensis" faj esetében eredetileg mtDNS 

polimorfizmust nem tapasztaltak, eredményeink szerint azonban legalább kétféle mtDNS 

restrikciós mintázat jellemzi ezt a csoportot. A különböző molekuláris csoportokat 

reprezentáló fajok sejtmagi komplementációra, heterokarion képzésre képtelenek. 

Korábbi vizsgálatokból ismeretes volt, hogy a különböző molekuláris csoportba tartozó 

törzsek (gyakran csoporton belül is) egymással nem keresztezhetők a kiterjedt vegetatív 

inkompatibilitás miatt, mitokondrium átvitel azonban megvalósítható.

Az Aspergillus niger faj aggregátumon belül sikeres intra- és interspecifikus 

mitokondrium átvitelt valósítottunk meg protoplasztfüzióval. Donorként egy la mtDNS 

típusba tartozó mitokondriális oligomycin rezisztenciát hordozó törzset alkalmaztunk. Az 

oligomycin szenzitív recipiens törzsek az lb - le, 2a - 2f illetve 3-as mtDNS 

csoportokba tartozó izolátumok voltak. A mitokondrium transzmisszió minden RFLP 

csoport irányába sikeres volt. A fúziót követően szelekciós körülmények között 

oligomycin rezisztens utódokat szelektáltuk. A rezisztens telepek többsége rekombináns 

mtDNS-t hordozott, míg kisebb gyakorisággal a donor szülő mtDNS RFLP mintázatával 

megegyező mtDNS-t hordozó (mitokondrium helyettesítéses) utódokat detektáltunk.

Intraspecifikus mitokondrium transzmisszió esetén az oligomycin rezisztens utódok 

egy-egy transzferpárnál azonos mtDNS profilt mutattak. Az 1 a—>lb és az la->le 

mitokondrium átvitel esetében az utódok rekombináns mtDNS-t hordoznak, míg az 

la—>lc átvitel esetében mitokondrium szubsztitúciós utódokat detektáltunk.
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Interspecifikus transzmissziók esetén a rekombináns mtDNS-ek gazdag variációját 

figyeltük meg. MtDNS rekombináció tehát olyan esetekben is lejátszódik, ahol sejtmagi 

szinten nincs kommunikáció az átvitelben szereplő két szülői törzs között.

Két interspecifikus mitokondrium átvitel esetén sikerült egy-egy olyan oligomycin 

rezisztens törzset izolálni, amely a recipiens szülő szín és auxotrófia mutációját hordozza, 

de mtDNS profilja megegyezik a donor szülő mtDNS-ének RFLP mintázatával. Ezeket a 

mitokondrium szubsztitúciós törzseket sejtmagi szempontból izogénikus, oligomycin 

szenzitív szülővel kompatibilis kapcsolatban kereszteztük. így szelekciós nyomás 

alkalmazása nélkül tanulmányozhattuk a mitokondrium öröklődést heterokariotikus 

háttér jelenlétében. Kísérleteink eredményei bizonyítékul szolgálnak arra, hogy 

izogénikus sejtmagi háttér mellett a kevert mitokondrium populáció befolyásolhatja a 

kompatibilitási reakciókat. A mitokondriális DNS rekombinációja a heterokarionokban is 

nagy gyakorisággal lejátszódott. A növekvő heterokarion heteroplazmonja gyorsan 

stabilizálódott, oligomycin szenzitív és rezisztens szektorok jöttek létre. Egy-egy szektor 

homoplazmont reprezentált. A mitokondriálisan oli^- és oli^ utódok szülői szegregáció és 

rekombinációs események következtében jöttek létre. Transzferpáronként több 

rekombináns típust figyeltünk meg, melyek többsége megegyezett a szelekciós nyomás 

alatt véghezvitt transzmissziók során észlelt gyakoribb rekombináns RFLP típusokkal. 

Ezen eredményeink evolúciós jelentősége nagy, mivel valószínűsíthető, hogy a 

természetben is lejátszódhatnak hasonló folyamatok és hozzájárulhatnak a fekete 

Aspergillus törzsek mtDNS-einek nagyfokú variabilitásához.

Elkészítettük négy, az A. niger faj különböző mtDNS alcsoportjait reprezentáló 

törzs és az intraspecifikus mitokondrium átvitelekből származó egy-egy oligomycin 

rezisztens utódai mtDNS-einek fizikai, valamint az A. nidulam mtDNS-éből származó 

génpróbák segítségével funkcionális térképeit. Az Aspergillus niger fajba tartozó törzsek 

mitokondriális genomméretükben alig térnek el egymástól, géntartalmuk is azonos. A 

részletes fizikai térképek segítségével a közöttük lévő méretbeli különbségeket a сох 1 

génre és a tőle upstream elhelyezkedő His- és Met-tRNS gének közötti régióra 

lokalizáltuk. A carl gén a vizsgált mtDNS típusok esetében egyetlen, az I. csoportba
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tartozó intront hordoz. Az la és le mtDNS típusok сох 1 intronjának egyes szakaszai az 

A. nidulans сох 1 génjének harmadik intronjával, míg az lb és le típusú mtDNS-ek coxl 

intronjának egyes régiói a P. miserma сох 1 génjének nyolcadik intronjával mutatnak 

homológiát. Megállapítottuk, hogy a mtDNS rekombináns utódok alapvetően a donor 

mtDNS-ét örökölték, amely a recipiens szülő сох 1 génjének I. típusú intronja által 

módosult. A donor mtDNS-е a сох 1 génben levő intronját elvesztette, majd ezt követően 

egy közeli pozícióba a recipiens szülő сох 1 intronja inszertálódott. Az la és az le típusú 

mtDNS-sel rendelkező törzsek esetében a сох 1 gének azonos intront hordoznak, tehát 

nincs jelen olyan invazív elem, amely beépülne a donor mtDNS-ének сох 1 génjébe. A 

mitokondrium átvitel során a mtDNS-ek nem rekombinálódtak, hanem az oli^ 

mitokondriumok kicserélődtek a donor szülő öli®- mitokondriumaira. Feltételezzük, hogy 

ebben az esétben a donor és a recipiens törzsek mitokondriális genomszerveződése oly 

mértékű hasonlóságot mutat, hogy a recipiens törzs sejtmagjai felismerik és fenotipikus 

következmények nélkül együtt tudnak működni a donor oli-R- mitokondriumaival. 

Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy az A. niger faj izolátumainak mtDNS 

polimorfizmusa intronális variációkra és intergénikus régiók eltérő szerveződésére 

vezethető vissza. A mitokondrium átvitel eredményeként bekövetkező rekombinációs 

esemény egy intronvesztéssel és -szerzéssel járó összetett folyamat.

Elkészítettük az A fnbingensis faj 2b típusú mtDNS-ét hordozó törzse, az la-> 2b 

interspecifikus mitokondrium átvitelből és az anasztomózisos kísérletekből származó 

különböző rekombináns típusokat reprezentáló utódai mtDNS-einek fizikai térképeit. 

Eddigi eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a mtDNS rekombináns utódok 

valamennyien a donor szülő oli^- mtDNS-ét örökölték, amely a recipiens szülő bizonyos 

szekvencia részleteivel módosult. A méretét tekintve legnagyobb eltérés a coxl régióra 

lokalizálható. Hibridizációs kísérletekkel igazoltuk, hogy a recipiens szülő és a mtDNS 

rekombináns utódok coxl génjei is hordoznak a donor szülő coxl génjének intronjával 

homológ intront. Szekvencia adataink alapján a coxl gént érintő a rekombinációs 

esemény egy intronszerzéssel járó folyamat, melynek során a donor mtDNS-ének coxl 

génjébe a recipiens szülő coxl intronjai épülnek be. A szelekciós nyomás nélkül
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véghezvitt mitokondrium átviteli kísérletek során a mtDNS-ek ugyanazon régióit 

érintették a rekombináció során bekövetkezett változások, mint azt a protoplasztfuzió 

segítségével létrehozott rekombináns mtDNS-ek elemzésekor megfigyeltük.

Kísérleteink a természetben lejátszódó mitokondriális rekombináció jelenségének 

modellezésére szolgáltak. Az általunk megfigyelt rekombinációs események 

intronmozgáson alapulnak. Az eddigi adatok alapján valószínűsíthető, hogy a mtDNS 

rekombináció folyamatának kiváltásában alapvetően a két partner introntartalmának, az 

intronok tulajdonságainak van meghatározó szerepe.
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6. SUMMARY

Section Nigri of the genus Aspergillus (Gams et al. 1985; the A. niger species 

group according to Raper and Fennell 1965) is one of the economically most important 

fungal taxa. This section includes 5 imperfect fungal species, and the A. niger species 

aggregate, which involves several black Aspergillus "species" (e.g. A. foetidus, A. usami, 

A. tubingensis, A. phoetiicis, Al-Musallam, 1980). High degree of intra- and interspecific 

variability was observed among mitochondrial DNAs (mtDNAs) of isolates belonging to 

this species aggregate in earlier studies (Varga et al. 1993, 1994). Considering the 

banding patterns of Hcielll-Bglll digested mtDNA of the strains, the Aspergillus niger 

species aggregate can be divided into three main groups. MtDNA RFLP types 1, 2, and 3 

exhibiting nuclear rDNA types I, II and III correspond to three different species, A. 

niger, A. tubingensis and "A. brasiliensis", respectively (Kusters-van Someren et al. 

1991; Varga et al. 1993, 1994; formal description of the A. brasiliemis species is in 

progress). MtDNA groups 1 and 2 consist of several subgroups (Varga et al. 1994). 

Heterokaryon formation was found to be a very rare event, even between strains 

belonging in the same molecular polymorphic group, except between black Aspergillus 

strains of isogenic origin (Kevei and Varga 1994). Anastomosis never occurred among 

strains belonging in different molecular subgroups. Not even the protoplast fusion 

technique could be used successfully to overcome the barriers of hybridisation (Kevei F. 

unpublished results), as was done among vegetatively incompatible strains and species in 

Aspergillus section Nidulantes (Kevei and Peberdy 1985; Croft 1987). However, 

transmission of mitochondria and mycoviruses readily occurred. For this reason, 

mitochondrial transmissions were carried out by protoplast fusion using mitochondrial 

oligomycin resistant (oli^-) donor and sensitive recipient strains and selecting for the 

nuclear phenotype of the acceptor strains. The advantages of the application of drug 

resistance markers and the considerable variations of mtDNA RFLPs in black Aspergilli 

provided an excellent experimental system for the study of mtDNA recombination.
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Mitochondrial transmission experiments were carried out under selection 

pressure, using a mitochondrial oli^- mutant strain as donor, which exhibited mtDNA 

type la. OliS strains exhibiting mtDNA types lb-le, 2a-2f and 3 were chosen as 

recipients in these experiments. Recombination of the mitochondrial genomes of the 

partners occurred readily. Mitochondrial oli^- progeny could be recovered following 

fusion in the presence of oligomycin by selecting for the nuclear phenotypes of the oli^ 

recipient strains. All attempted transfers were successful, and resulted in mitochondrial 

oliR recombinant progeny at various frequencies and different varieties, or progeny 

carrying the donor’s mitochondria.

Intraspecific transfers resulted in oli^- progeny possessing either recombinant 

(la—>lb, la->le) or unchanged donor mitochondrial DNA (la—>lc; so-called 

"substituted" progeny).

The recombination events were more complex when the transfer of oligomycin 

resistance occurred between strains representing different species (mtDNA groups la—>2 

and la—>3). The la—>2b interspecific transfers gave the most variable recombinant 

mtDNA RFLP profiles with six different recombinant mtDNA patterns.

Apart from recombinant mtDNAs, resistant clones harbouring unchanged RFLP 

profiles of resistant donor mtDNAs with the recipient’s nuclear background were also 

rarely isolated. These strains could be anatomised with nuclearly isogenic oli^ recipient 

partners. The heterokaryons obtained on this way formed both oli^ and oli^ sectors, 

most of which were found to be homoplasmons. Progeny harbouring oli^and oli^- 

mtDNAs may have originated either from individual recombination events, or due to 

parental segregation. MtDNA recombination might take place in the heterokaryons 

without selection for oligomycin resistance. The most frequent recombinant mtDNA 

RFLP types were indistinguishable from those recombinant mtDNAs, which were 

frequently obtained under selection pressure. The evolutionary significance of these 

results is high since such events might have also happened in nature and contributed to 

the high degree of variability observed among mtDNAs of black Aspergilli. We present 

evidence that mixed mitochondrial populations may influence the compatibility reactions
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in the presence of isogenic nuclear background and that mtDNA recombination may take 

place without selection pressure.

Physical and functional maps of four A. niger mtDNAs representing different 

mtDNA RFLP types were constructed in order to reveal the mitochondrial genome 

organisation of A. niger strains. Our results indicate that gene order and genome 

organisation of mtDNAs of A. niger isolates are similar to each other. Size differences 

observed among A. niger mtDNAs were attributed to intergenic regions situated between 

a Met- and His-tRNA genes and coxA gene by sequence analysis. Certain regions of the 

coxA introns of type la and lc mtDNAs were found to be 95% homologous to the third 

intron of the coxA gene of A. nidnlans mtDNA. The coxA gene of types lb and le 

mtDNAs harbour a different intron, certain regions of which exhibit 86% similarity to the 

eighth intron of cox 1 gene of P. anserina.

Physical and functional maps of the mtDNAs of the oli^- progeny were also 

constructed and compared to those of the parental strains. The la—>lb and la—>le 

mtDNA transmissions resulted in oli^ progeny harboring recombinant mtDNAs. RFLP 

patterns and physical maps of these mtDNAs suggest that they inherit basically the oli^ 

donor mtDNAs, which are modified by a group I intron of the recipient mtDNA. These 

results indicate that these group I introns were involved in mtDNA recombination 

processes. These group I introns were found to be highly invasive as proved by the 100% 

appearance of them in the oli^ progeny. The recombination process seems to be more 

complex in our case because migration of two distinct group I introns were involved, the 

intron of the donor strain was lost and nearly in the same position a new intron with 

recipient origin was gained.

The la—>lc transfer resulted in mtDNA-substituted strains only, as proved by the 

identical physical maps of mtDNA type la and the oli^ progeny obtained from this 

transfer. Sequences of the coxA introns of parents with mtDNA types la and lc, and 

their ol.R progeny were also found to be identical. Since the oli®- donor and oli^ 

recipient partners carry the same introns there is not any invasive recombinogenic 

element which could invade the transferred donor mtDNAs. In this case we presume that
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the mitochondria of donor and recipient partners are highly similar to each other, 

therefore the recipient nuclei recognize and collaborate with donor mitochondria without 

phenotypic effect.

We also prepared the physical and functional maps of mtDNAs of an A. niger 

(mtDNA type la), an A. tubingensis (mtDNA type 2b) strain and their recombinants in 

order to examine the process and results of mtDNA recombination in detail. Differences 

in size and restriction patterns between mtDNAs of these species are due to both intronal 

variations and altered intergenic organisation. The recombinant progeny basically 

inherited the mtDNA of the donor partner, which was modified by certain sequences of 

the recipient strain. The largest size differences between the recombinant mtDNAs were 

localised to the cox 1 gene. The cox 1 intron of the mtDNA of the donor strain was found 

to be present in both the recipient strain, and the recombinants as proved by hybridisation 

experiments. During recombination probably extra introns of the cox 1 gene of the 

recipient strain invaded the donor mtDNA leading to recombinant mtDNAs.

We also compared the mtDNA profiles and physical maps of recombinants 

obtained under selection pressure to those obtained without selection by oligomycin. 

Recombination took place in the same region in these strains as observed in the case of 

recombinants obtained under selection pressure.

In conclusion, the progeny basically inherit the mitochondrial DNA of the resistant 

donor strain, which may remain unchanged or may be modified by the introns of the 

recipient mtDNA under selection pressure. MtDNA profiles of recombinant progeny are 

strongly influenced by the intron content of both parental mtDNAs. Both intron loss and 

acquisition play a role in the development of recombinant characters. These experiments 

elucidate the processes and molecular events, which may take place in nature, and may 

partly be responsible for the high degree of variability of mitochondrial genomes in 

imperfect fungi.
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