
 

 

 

 

A JÁROMSPÓRÁS GOMBÁK 

VÍRUSHORDOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

 

DOKTORI ÉRTEKEZÉS 

 

KARTALI TÜNDE 

 

TÉMAVEZETŐK 

DR. CSERNETICS-NYILASI ILDIKÓ, TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 

PROF. DR. PAPP TAMÁS, EGYETEMI TANÁR 

 

 

BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA 

 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR 

MIKROBIOLÓGIAI TANSZÉK 

 

2022 

SZEGED



 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

1. Rövidítések jegyzéke ............................................................................... 4 
2. Bevezetés ................................................................................................. 7 

3. Irodalmi áttekintés.................................................................................... 9 

3.1. A járomspórás gombák bemutatása ......................................................... 9 

3.1.1. A járomspórás gombák általános és morfológiai jellemzése ....... 9 

3.1.2. A járomspórás gombák rendszerezése ...................................... 10 

3.1.3. A Mucoromycota törzs részletes jellemzése ............................. 11 

3.2. A mikovírusok bemutatása ................................................................... 16 

3.2.1. A mikovírusok általános jellemzése ......................................... 16 

3.2.2. A mikovírusok eredete ............................................................. 18 

3.2.3. A mikovírusok rendszerezése ................................................... 19 

3.2.4. A mikovírusok hatása gombákban ............................................ 29 

3.2.5. A mikovírusok előfordulása járomspórás gombákban ............... 32 

4. Célkitűzések ........................................................................................... 35 

5. Anyagok és módszerek ........................................................................... 36 

5.1. Felhasznált mikroorganizmusok ........................................................... 36 

5.2. Alkalmazott táptalajok és tápoldatok .................................................... 36 

5.3. Alkalmazott oldatok, pufferek, reagensek és primerek .......................... 36 

5.4. Vizsgálati módszerek az új vírusgenomok meghatározása érdekében .... 38 

5.4.1. Össz-nukleinsav tisztítás .......................................................... 38 

5.4.2. CF-11 cellulóz kromatográfia a dsRNS-molekulák tisztításához

  ................................................................................................ 39 

5.4.3. Agaróz gélelektroforézis .......................................................... 39 

5.4.4. Enzimatikus kezelések ............................................................. 40 

5.4.5. dsRNS-fragmentumok izolálása agaróz gélből ......................... 40 

5.4.6. A dsRNS-fragmentumok előkészítése cDNS-szintézishez ........ 40 

5.4.7. cDNS-szintézis dsRNS-fragmentumokról (reverz transzkripció)

  ................................................................................................ 41 

5.4.8. Alkalmazott polimeráz láncreakción (PCR) alapuló technikák és 

reakciókörülmények ................................................................... 41 

5.4.9. A DNS-fragmentumok visszanyerése agaróz gélből ................. 43 

5.4.10. A visszaizolált dsDNS-fragmentumok klónozása ..................... 43 

5.4.11. Kompetens E. coli sejtek készítése ........................................... 44 

5.4.12. E. coli sejtek transzformálása ................................................... 44 

5.4.13. Plazmid DNS tisztítása ............................................................. 44 

5.4.14. Szekvenciák meghatározása és elemzése .................................. 45 

5.5. Vizsgálati módszerek az új gombavírusok jellemzése érdekében .......... 46 



 

 

 

5.5.1. Vírusszerű partikulumok tisztítása ultracentrifugálással ............ 46 

5.5.2. A VLP-k transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) vizsgálata

  ................................................................................................ 47 

5.5.3. Hibridizációs kísérletek ............................................................ 48 

5.5.4. Filogenetikai vizsgálatok .......................................................... 49 

6. Eredmények és értékelésük .................................................................... 50 

6.1. A Mucoromycota törzs dsRNS-hordozásának vizsgálata ....................... 50 

6.1.1. Az Umbelopsis nemzetség dsRNS-hordozásának vizsgálata ..... 50 

6.1.2. A Mucor nemzetség dsRNS-hordozásának vizsgálata ............... 52 

6.1.3. A Rhizopus nemzetség dsRNS-hordozásának vizsgálata ........... 54 

6.1.4. A Lichtheimia nemzetség dsRNS-hordozásának vizsgálata....... 56 

6.1.5. A Mortierella és rokon nemzetségek dsRNS-hordozásának 

vizsgálata.................................................................................... 57 

6.2. A járomspórás gombákban detektált vírusgenom-szekvenciák 

meghatározása és elemzése ................................................................... 61 

6.2.1. Az Umbelopsis nemzetségben azonosított mikovírusok 

genomszekvenciáinak részletes jellemzése .................................. 61 

6.2.2. A Mucor nemzetségben azonosított mikovírusok 

genomszekvenciáinak részletes jellemzése .................................. 75 

6.2.3. A Rhizopus nemzetségben azonosított mikovírusok 

genomszekvenciáinak részletes jellemzése .................................. 81 

6.2.4. A Lichtheimia nemzetségben azonosított vírusgenomok részletes 

jellemzése ................................................................................... 88 

6.3. Az azonosított gombavírusok filogenetikai viszonyainak feltérképezése

  ............................................................................................................. 91 

6.3.1. A Narnaviridae családba tartozó vírusok rokonsági viszonyainak 

áttekintése .................................................................................. 91 

6.3.2. Az Endornaviridae családba tartozó vírusok rokonsági 

viszonyainak áttekintése ............................................................. 95 

6.3.3. A Totiviridae családba tartozó vírusok rokonsági viszonyainak 

áttekintése .................................................................................. 97 

6.3.4. A (–)ssRNS-genommal rendelkező vírusok rokonsági viszonyainak 

áttekintése ................................................................................ 102 

6.3.5. A vírusok gyakorisága és megoszlása a járomspórás gombákban

  .............................................................................................. 105 

7. Összefoglalás ....................................................................................... 107 

8. Summary.............................................................................................. 111 
9. Irodalomjegyzék .................................................................................. 115 

10. Köszönetnyilvánítás ............................................................................. 129 
11. Mellékletek .......................................................................................... 131



 

4 

 

 

1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

as   aminosav 

BLAST szekvenciahasonlóság kereső programcsomag (Basic Local 

Alignment Search Tool) 

CBS Centraalbureau voor Schimmelcultures, Hollandia 

CHV1-4  Cryphonectria hypovirus 1-4 

CI   kloroform−izoamilalkohol 

CP   kapszidfehérje (coat protein) 

CThTV   Curvularia thermal-tolerance virus 

DEPC   dietil-pirokarbonát  

DIG   digoxigenin 

DMSO   dimetil-szulfoxid 

dsDNS   kettősszálú DNS (double-stranded DNA) 

dsRNS   kettősszálú RNS (double-stranded RNA) 

EMBL   European Molecular Biology Laboratory 

EDTA   etilén-diamin-tetraecetsav 

FLAC   full-length amplification of cDNAs 

FS   leolvasásikeret-eltolódás (frameshifting) 

FSU   Friedrich Schiller University, Németország 

ICTV Nemzetközi Vírusrendszertani Bizottság (International Committee 

on Taxonomy of Viruses) 

IRES    belső riboszómakötő hely (internal ribosomal entry site) 

ITS   köztes átíródó elválasztó régió (internal transcribed spacer region) 

Kb   kilobázis 

LB   Luria-Bertani tápoldat 

LETS lítium-klorid−etilén-diamin-tetraecetsav−Trisz-(hidroximetil)-

aminometán-hidroklorid−nátrium-lauril-szulfát 

LFIV   La France isometric virus 

MBV   Mushroom bacilliform virus 

MCM7 minikromoszómák fenntartásáért felelős komplex 7-es komponense 

(Mini-chromosome maintenance complex component 7) 

MEA   malátás táptalaj (malt extract agar)  

MUFS Department of Microbiology and Biochemistry, The University of 

the Orange Free State, Dél-afrikai Köztársaság 

NBT-BCIP nitroblue tetrazólium-klorid és 5-bromo-4-kloro-3-indolilfoszfát 

toluidin só keveréke 

NCAIM National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms, 

Magyarország 

https://hu.vwr.com/store/category/tris-hidroximetil-aminometan-hidroklorid/2297601
https://hu.vwr.com/store/category/tris-hidroximetil-aminometan-hidroklorid/2297601
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NCBI National Center for Biotechnology Information 

NRRL Agricultural Research Service Culture Collection, USA 

nt   nukleotid 

ORF   nyitott leolvasásikeret (open reading frame) 

Pfam   Protein családok adatbázisa (Protein Families Database) 

PBS   Foszfát-pufferelt sóoldat (Phosphate Buffered Saline) 

PCI fenol−kloroform−izoamilalkohol (Phenol−Chloroform−Isoamyl 

Alcohol) 

PEG   polietilén-glikol 

rDNS   riboszómális DNS 

RdRp   RNS-függő RNS-polimeráz (RNA dependent RNA polymerase) 

RnMBV1  Rosellinia necatrix megabirnavirus 1 

SDS   nátrium-lauril-szulfát (Sodium Dodecyl Sulfate) 

SSC nátrium-klorid−trinátrium-citrát (Saline Sodium Citrate Buffer) 

ssDNS   egyszálú DNS (single-stranded DNA)  

SsDRV  Sclerotinia sclerotiorum debilitation-associated RNA virus 

SsHADV-1  Sclerotinia sclerotiorum hypovirulence-associated DNA virus 1 

SsNSRV1  Sclerotinia sclerotiorum negative-stranded RNA virus 1  

ssRNS   egyszálú RNS (single-stranded RNA) 

STE nátrium-klorid–Trisz-(hidroximetil)-aminometán-hidroklorid–

etilén-diamin-tetraecetsav 

SZMC Szegedi Mikrobiológiai Törzsgyűjtemény (Szeged Microbiology 

Collection, Magyarország) 

TAE Trisz-acetát–etilén-diamin-tetraecetsav 

TEM  transzmissziós elektronmikroszkópia  

Tris-HCl  Trisz-(hidroximetil)-aminometán-hidroklorid 

UTR   nem-transzlálódó régió (untranslated region) 

VCG   vegetatív kompatibilitási csoport (vegetative compatibility group) 

VLP   vírusszerű partikulum (virus-like particle) 

WGS   teljesgenom-szekvenálás (Whole Genome Sequencing) 

WRL   Wellcome Bacterial Collection, Egyesült Királyság 

YEG   élesztő–glükóz tápoldat/táptalaj (yeast extract–glucose medium) 

 

 

A dolgozatban újonnan azonosított vírusgenomok: 

LhMV1  Lichtheimia hyalospora mitovirus 1 

LhV1   Lichtheimia hyalospora virus 1 

LrNV1   Lichtheimia ramosa narnavirus 1 

MhV1a  Mucor hiemalis virus 1a 

MhV1b  Mucor hiemalis virus 1b 
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MhV2   Mucor hiemalis virus 2 

MhV3   Mucor hiemalis virus 3 

MhV4   Mucor hiemalis virus 4 

MpA1   Mucor phasmavirus A1 

MpA2   Mucor phasmavirus A2 

RoEV1  Rhizopus oryzae endornavirus 1 

RoNSRV1  Rhizopus oryzae negative-sense RNA virus 1 

RoV1a   Rhizopus oryzae virus 1a 

RoV1b   Rhizopus oryzae virus 1b 

RoV1c   Rhizopus oryzae virus 1c 

RoV2   Rhizopus oryzae virus 2 

RmNSRV1a  Rhizopus microsporus negative-sense RNA virus 1a 

RmNSRV1b  Rhizopus microsporus negative-sense RNA virus 1b 

RmNSRV2  Rhizopus microsporus negative-sense RNA virus 2 

RmV1a  Rhizopus microsporus virus 1a 

RmV1b  Rhizopus microsporus virus 1b 

RmV2   Rhizopus microsporus virus 2 

SsDSRV3a  Sclerotinia sclerotiorum double-stranded RNA virus 3a 

UdV1a   Umbelopsis dimorpha virus 1a 

UdV1b   Umbelopsis dimorpha virus 1b 

UdV2   Umbelopsis dimorpha virus 2 

UgV1   Umbelopsis gibberispora virus 1 

UgV2   Umbelopsis gibberispora virus 2 

UrV1   Umbelopsis ramanniana virus 1 

UrV2   Umbelopsis ramanniana virus 2 

UrV3   Umbelopsis ramanniana virus 3 

UrV4   Umbelopsis ramanniana virus 4 

UrV5   Umbelopsis ramanniana virus 5 

UrV6a   Umbelopsis ramanniana virus 6a 

UrV6b   Umbelopsis ramanniana virus 6b 

UrV6c   Umbelopsis ramanniana virus 6c 

UrV7   Umbelopsis ramanniana virus 7 

UrV8a   Umbelopsis ramanniana virus 8a  

UrV8b   Umbelopsis ramanniana virus 8b 
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2. BEVEZETÉS 

A járomspórás gombák a fonalas gombák jelentős csoportját alkotják, hiszen több 

olyan gombafaj tartozik ide, melyek fontos szereppel bírnak, például szerves anyagok, 

hulladékok és növények elsődleges lebontóiként (Hoffmann és mtsai., 2013). Ipari és 

biotechnológiai felhasználásuk széles körű, számos élelmiszer előállításában is fontos 

szerepük van (Nout és Aidoo, 2010; Morin-Sardin és mtsai., 2017), illetve több törzset is 

alkalmaznak szerves savak (Zhang és mtsai., 2007; Liaud és mtsai., 2015), 

bioüzemanyagok (Ferreira és mtsai., 2013) vagy extracelluláris enzimek (Karimi és 

Zamani, 2013; Voigt és mtsai., 2016) előállítására. Emellett számos opportunista patogén 

faj is megtalálható közöttük, melyek súlyos megbetegedéseket képesek okozni elsősorban 

immunszuppresszált betegeknél (Roden és mtsai., 2005; de Hoog és mtsai., 2014). Ezért 

mind az alap-, mind az alkalmazott kutatási területeken számos vizsgálat tárgyát képezik. 

Az eddig azonosított gombavírusok többsége kettősszálú RNS (dsRNS) genommal 

rendelkezik, amit gyakoriságban a (+)egyszálú RNS (ssRNS) vírusok követnek (Ghabrial 

és mtsai., 2015), míg (–)ssRNS (Lefkowitz és mtsai., 2018) és egyszálú DNS (ssDNS) 

genommal rendelkező mikovírusokat (Yu és mtsai., 2010) elenyésző számban detektáltak 

eddig. A gombavírusok egyik fő ismérve az extracelluláris fertőzési útvonal hiánya, 

ugyanis szinte kivétel nélkül csak intracelluláris transzmisszió során tudnak terjedni (Son 

és mtsai., 2015). Eredetükre a mai napig nincs egyértelmű magyarázat, jelenleg két 

hipotézist tartanak elfogadhatónak. Az „ősi koevolúciós elmélet” feltételezi, hogy a 

mikovírusok és a gombák közötti kapcsolat ősi eredetű, és a mikovírusok a 

gazdaszervezetekkel együtt fejlődtek. A „növényi vírus hipotézis” szerint a vírusok 

eredetileg növényvírusok voltak, majd a növényekből átkerültek a gombasejtekbe (Pearson 

és mtsai., 2009). A szakirodalomban fellelhető kutatási eredmények alapján mindkét 

elméletnek van létjogosultsága. 

A gazdaszervezetben okozott változásokat tekintve a mikovírusokat általában 

tünetmentesként (kriptikusként) írják le, bár egyre több esetben azonosítanak olyan 

vírusokat is, melyek jelenléte a gazdagombát hipo-, illetve hipervirulenssé teszi. E 

tekintetben intenzíven kutatják őket mint lehetséges biokontroll ágenseket (Ghabrial és 

mtsai., 2015; Nuss, 2005). 

Vírusokat azonosítottak már szinte az összes gombacsoportban (Ghabrial és mtsai., 

2015; Son és mtsai., 2015), mégis túlnyomó többségüket az Ascomycota és a 

Basidiomycota törzsekben detektálták. Nemrégiben Myers és munkatársai (2020) 
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rávilágítottak arra, hogy a bazális gombák (korán kialakult, úgynevezett „non-Dikarya” 

gombák csoportja) között is magas a vírushordozási arány, ugyanis az általuk vizsgált 333 

izolátum 21,6%-a bizonyult vírushordozónak. Csoportunk korábban már vizsgálta néhány 

járomspórás gomba nemzetség vírushordozását és néhány Mucor, Rhizopus, Umbelopsis 

és Gilbertella fajban azonosított dsRNS-elemeket, illetve víruspartikulumokat (VLP) 

(Vágvölgyi és mtsai., 1993, 1998; Papp és mtsai., 2001), azonban a detektált 

fragmentumok pontos meghatározása és részletesebb vizsgálata nem történt meg. 

Munkánk célja a Mucoromycota gombák vírushordozásának széles körű tesztelése, 

illetve az azonosított vírusok részletes jellemzése volt. Ennek érdekében megvizsgáltuk a 

Mortierellomycotina altörzsbe tartozó Mortierella, Dissophora, Gamsiella és 

Lobosporangium, valamint a Mucoromycotina altörzsben található Umbelopsis, Mucor, 

Rhizopus és Lichtheimia nemzetségek képviselőit extrakromoszómális dsRNS-elemek 

után kutatva. A vírushordozó izolátumok azonosítása után elvégeztük a detektált dsRNS-

fragmentumok izolálását és szekvenálását, illetve a szekvenciák részletes kiértékelésével 

az azonosított mikovírusok genomszerveződésének meghatározását. Northern-

hibridizációs vizsgálatok segítségével igazoltuk az újonnan meghatározott vírusok 

jelenlétét az adott gazdagombában, illetve azon izolátumok esetében, ahol több 

fragmentumot detektáltunk a dsRNS-kivonatok elektroforetikus mintázatában 

meghatároztuk az adott vírusgenomhoz tartozó fragmentumot. Több vírushordozó 

izolátum esetében a VLP-k jelenlétét is igazoltuk a gazdagombában transzmissziós 

elektronmikroszkópos vizsgálatok (TEM) segítségével. Emellett elvégeztük az azonosított 

vírusok filogenetikai viszonyainak felderítését is, melynek során az új vírusok egymással, 

illetve az adott csoportba tartozó reprezentatív víruscsaládok képviselőivel mutatott 

rokonsági viszonyait tanulmányoztuk. Eredményeink alapján arra a következtetésre 

jutottunk, hogy a Mucoromycota törzsben sokkal nagyobb mértékű a vírushordozás, mint 

azt az eddigi szakirodalmi adatok alapján gondoltuk.  
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

3.1. A járomspórás gombák bemutatása 

3.1.1. A járomspórás gombák általános és morfológiai jellemzése 

A járomspórás gombák a valódi gombák (Fungi), azon belül is a szárazföldi 

gombák egyik legkorábban megjelent képviselői (Krings és mtsai., 2012). Jellemzően 

cönocitikus micéliumot képeznek, így a gombafonalak soksejtmagvúak, válaszfalak csak 

ritkán, leginkább idősebb korban alakulnak ki a gombafonalakban (Benjamin, 1979; 

Benny és mtsai., 2001). Sejtfaluk kitint és kitozánt tartalmaz (Zamani és mtsai., 2007). 

Ivartalan szaporodásuk sporangiospórákkal történik, melyek keletkezhetnek 

sporangiumokban, sporangiolumokban vagy merosporangiumokban (Benny és mtsai., 

2001). A legtöbb fajnál nem jellemző a klamido- és artrospóra (Hoffmann és mtsai., 2013). 

Ivaros spóraalakjuk a zigo- vagy járomspóra, mely speciális hifák (gametangiumok) 

végeinek összeolvadásával jön létre. Korábban az egész csoportot ezen speciális 

szaporítóképletük alapján nevezték el (Zygomycota) (Benjamin, 1979; Benny és mtsai., 

2001; James és O’Donnell, 2004). 

 A járomspórás gombák életmódja igen változatos, a legtöbb fajt többé-kevésbé 

kozmopolita életforma jellemzi (Benny és mtsai., 2001). Többségük szaprotróf, ebből 

kifolyólag nagyban hozzájárulnak környezetünk alakításához is, mivel különböző szerves 

anyagok, hulladékok és növények elsődleges lebontói (Hoffmann és mtsai., 2013). Több 

fajt raktári kártevőként tartanak számon, melyek gyakran komoly veszteségeket okoznak 

gyümölcsök és zöldségek tárolása során (Mucorales) (Ray és Ravi, 2005; Feliziani és 

Romanazzi, 2016). Található közöttük állat- és gombaparazita, illetve kommenzalista faj 

(különösen a Zoopagomycota törzs tagjai közt) (Benny és mtsai., 2014; White, 2006), míg 

mások endo- és ektomikorrhiza alkotók (pl. a Glomeromycotina és az Endogonales 

csoportok tagjai) (Bidartondo és mtsai., 2011; Redecker és Schüßler, 2014) vagy 

gyökérendofiták (Hoff és mtsai., 2004; Summerbell, 2005; Terhonen és mtsai., 2014).  

Néhány fajt opportunista humánpatogén szervezetként is leírtak. A 

mucormikózisok okozói a Mucoromycota törzs Mucorales rendjébe tartoznak, míg az ún. 

entomophthoromikózisokat a Zoopagomycota törzs Entomophthorales rendjének 

képviselői okozzák (Kwon-Chung, 2012). Egyes járomspórás gombatörzseket régóta és 

széles körben alkalmaznak biotechnológiai célokra is. Bizonyos fajokat évszázadok óta 
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használnak starterkultúraként hagyományos, erjesztett szójabab- és rizsalapú ételek és 

italok készítéséhez. Egyes fajok nélkülözhetetlenek a tempeh vagy a tofu elkészítéséhez, 

melyek különösen elterjedt és közkedvelt ételek Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában 

(Nout és Kiers, 2005; Tamang és Thapa, 2006; Nout és Aidoo, 2010). Európában 

ugyanakkor különféle sajtok és egyéb tejtermékek előállítására alkalmazzák őket (Morin-

Sardin és mtsai., 2017). Számos törzset használnak szerves savak, például tejsav és 

fumársav (Skory és Ibrahim, 2007; Zhang és mtsai., 2007; Huang és mtsai., 2010; Liaud 

és mtsai., 2015) vagy bioüzemanyagok, például etanol és biodízel (Ferreira és mtsai., 2013; 

Huang és mtsai., 2013; Papp és mtsai., 2016) előállítására. Az általuk termelt 

extracelluláris enzimeket (pl. amiláz, celluláz, proteáz, fitáz és lipáz) szintén széles körben 

használják, illetve kutatják (Karimi és Zamani, 2013; Ferreira és mtsai., 2013; Voigt és 

mtsai., 2016). Egyes fajokat fontos kémiai vegyületek (szteroidok és terpenoidok) 

biotranszformációjára is felhasználják (Hüttel és Hoffmeister, 2011; Benny és mtsai., 

2014; Morin-Sardin és mtsai., 2017). 

3.1.2. A járomspórás gombák rendszerezése 

A korábban szinte csak morfológiai jellegeken alapuló rendszerezés óriási 

változáson ment keresztül az utóbbi évtizedben köszönhetően a molekuláris filogenetikai 

módszerek fejlődésének. White és munkatársai (2006) három riboszómális DNS (rDNS) 

génen (5,8S, 18S és 28S) alapuló filogenetikai vizsgálataik alapján megállapították, hogy 

a korábban monofiletikusnak vélt Zygomycota törzs valójában parafiletikus. Eredetileg a 

járomspórás gombákat a Zygomycota törzsön belül Zygomycetes és Trichomycetes 

osztályokba különítették el (White és mtsai., 2006). A 2000-es években a korábbi 

Zygomycota törzsbe tartozó gombákat négy bizonytalan filogenetikai helyzetű (incertae 

sedis) altörzsbe sorolták (Hibbett és mtsai., 2007). Így a korábbi Zygomycota elnevezést 

elhagyták, helyette pedig létrehozták a Kickxellomycotina, Mucoromycotina, 

Zoopagomycotina és Entomophthoromycotina csoportokat. A Glomales rend tagjait, 

melyek korábban a hagyományosan vett Zygomycota gombák közé tartoztak, az újonnan 

alkotott Glomeromycota törzsbe helyezték át, melyről azt gondolták, hogy a Dikarya 

testvércsoportja (Hibbett és mtsai., 2007).  

Később Spatafora és munkatársai (2016) genomikai elemzések, illetve 192 

konzervált fehérjeszekvencia filogenetikai vizsgálata alapján két új törzset különítettek el: 

a Zoopagomycota és Mucoromycota törzseket (1. ábra). A Zoopagomycota törzsbe 
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jelenleg a következő altörzsek tartoznak: Entomophthoromycotina, Kickxellomycotina és 

Zoopagomycotina. Az Entomophthoromycotina altörzsbe főként rovarok és egyéb állatok 

parazitái találhatóak, a Kickxellomycotina altörzs többsége szaprotróf, de tartoznak ide 

gombákban és ízeltlábúak bélcsatornájában élősködő, illetve kommenzalista fajok is, míg 

a Zoopagomycotina altörzs gerinctelen állatok, illetve más gombák „ragadozó” és parazita 

gombafajait foglalja magában (Benny és mtsai., 2014; Spatafora és mtsai., 2016). A 

Mucoromycota törzs a Dikarya testvércsoportjának bizonyult és szintén három altörzset 

tartalmaz (Spatafora és mtsai., 2016). Az 1. ábrán a Walther és munkatársai (2019) által 

ismertetett rendszert mutatjuk be, ahol kihangsúlyozták a klinikailag fontos taxonokat. Az 

általunk tanulmányozott nemzetségek a Mucoromycota törzsbe tartoznak, ezért ezt a 

gombacsoportot a következőkben részletesebben tárgyaljuk.  

 

1. ábra: A főbb gombacsoportok és filogenetikai kapcsolataik 

A vastag betűkkel szedett csoportok tartalmazzák az opportunista patogén fajokat (Walther és mtsai., 2019) 

3.1.3. A Mucoromycota törzs részletes jellemzése 

A Mucoromycota törzs a jelenleg elfogadott rendszerben három altörzsre 

tagolódik, melyek egyike a Glomeromycotina, az arbuszkuláris mikorrhizában részt vevő 

gombák csoportja. A másik két altörzs a Mortierellomycotina és a Mucoromycotina, 

melyek az általunk vizsgált taxonokat is tartalmazzák (Spatafora és mtsai., 2016). 
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3.1.3.1. Mortierellomycotina 

A Mortierellomycotina altörzsbe kizárólag a Mortierellales rend tartozik, mely 

közel 100 fajt számlál, ezzel az egyik legnagyobb csoportját képezi a járomspórás 

gombáknak (Kirk és mtsai., 2008; Spatafora és mtsai., 2016). A sejtmagi riboszómális kis 

alegység (small subunit, SSU), a riboszómális nagy alegység (large subunit, LSU), illetve 

a köztes átíródó elválasztó régió (internal transcribed spacer region, ITS) filogenetikai 

elemzésével Petkovits és munkatársai (2011) a Mortierellales rendre kiterjedő, 90 taxont 

felölelő multilókusz alapú törzsfát készítettek, mely alapján 12 jól definiált kládot 

különítettek el. Emellett azt is megállapították, hogy a Mortierella nemzetség parafiletikus, 

és magába foglalja a Dissophora, Gamsiella és Lobosporangium nemzetségeket. Wagner 

és munkatársai (2013) 400 taxonra kiterjesztett vizsgálatai alátámasztották a korábbi 

eredményeket, illetve igazolták a következtetést, miszerint több taxon is összevonható egy 

fajba. Így az újradefiniált Mortierella nemzetség a következő szekciókból áll: 

„selenospora és parvispora”, „verticillata-humilis”, „lignicola”, „mutabilis, globulifera és 

angusta”, „strangulata és wolfii”, „alpina és polycephala” valamint „gamsii”. 

A Gamsiella nemzetségben két faj található, a G. multidivaricata és G. stylospora. 

Közeli rokonságban állnak a Mortierella mutabilis fajjal, mégis a karakterisztikus, 

többszörösen elágazó sporangiofórok és a kétspórás sporangiumok jelenléte miatt 

elkülönülnek a Mortierella nemzetségtől (Benny és Blackwell, 2004). 

A Lobosporangium nemzetségben szintén csak egy faj található, a L. transversale. 

A micélium szabálytalan körvonalú, üvegszerű vagy halványsárga színű, és 

fokhagymaillatot áraszt. A megnyúlt, sima falú, multispórás sporangiumokon jellegzetes 

tüskeszerű nyúlványok figyelhetők meg (Benny és Blackwell, 2004). 

A Mortierella nemzetségbe tartozó fajok többsége szaprotróf és főként talajban, 

trágyában és bomló szerves anyagokon fordul elő (Kirk, 1997). Itt találhatóak az 

opportunista patogénként állatokban mikózist okozó M. wolfii izolátumok, melyek 

termofil természetükben is eltérnek a csoport többi tagjától (Schipper és Stalpers, 2002). 

A csoportban található fajok finom, vattaszerű micéliummal rendelkeznek, telepeik színe 

a fehértől a szürkés-fehérig terjedhet, általában rozettaszerű növekedést mutatnak és enyhe 

fokhagymaszerű illatot árasztanak (2A. ábra). A kolumella hiánya vagy csupán 

kezdetleges jelenléte megkülönböztető bélyeg a csoportnál (2B. ábra) (Hoffmann és 

mtsai., 2009a, 2011). A Mortierella fajok képesek többszörösen telítetlen zsírsavak 

termelésére (arachidonsav és linolsav) (Huang és mtsai., 2013), illetve szerves vegyületek 
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átalakításában is részt vesznek, ezért előszeretettel használják őket a biotechnológia 

különböző területein (Holland, 2001; Higashiyama és mtsai., 2002). 

A Dissophora nemzetségbe 3 faj tartozik: a D. decumbens, a D. ornata és a D. 

nadsonii (Wijayawardene és mtsai., 2018). A csoport tagjai pszikrofil természetűek, ideális 

növekedési hőmérsékletük 15-20 °C között mozog (Zhang és mtsai., 2003). 

 

2. ábra: (A) Mortierella hyalina CBS 115655 telepmorfológiája malátás táptalajon (MEA), 

(B) Mortierella sp. vegetatív szaporítóképlete, sporangiofór a hiányzó kolumellával és 

sporangiumok (Hoffmann és mtsai., 2011) 

3.1.3.2. Mucoromycotina 

A Mucoromycotina a Mucoromycota törzs legfajgazdagabb altörzse, ide tartoznak 

a járomspórás gombák modellorganizmusaként számontartott Mucor mucedo és 

Phycomyces blakesleeanus izolátumok, valamint az ipari felhasználásukról ismert 

Rhizopus fajok is. Leggyakrabban talaj, trágya, növényi hulladék, valamint rothadó 

gyümölcsök és zöldségek lebontói (Spatafora és mtsai., 2016). Jellemző rájuk a gyors 

növekedés és az intenzív spóraképzés (Jennessen és mtsai., 2008). Az altörzsön belül 

három rendet, az Endogonales-t, az Umbelopsidales-t és a Mucorales-t különítik el 

(Spatafora és mtsai., 2016). Az Endogonales rendben mind szaprotróf, mind 

ektomikorrhiza társulásokban részt vevő fajok találhatók (Bidartondo és mtsai., 2011).  

Az Umbelopsis az Umbelopsidales rend egyetlen nemzetsége. A ma elismert fajok 

több, mint felét korábban a Mortierella vagy Micromucor nemzetségekbe sorolták. Az 

Umbelopsis nevet von Arx (1982) vezette be, elkülönítve az Umbelopsis és Micromucor 

nemzetségeket. Meyer és Gams (2003) molekuláris filogenetikai vizsgálatokkal 

megállapították e két nemzetség monofiletikus voltát, és összes képviselőjüket az 

Umbelopsis nemzetségbe vonták össze. 

A nemzetségbe jelenleg a következő 14 faj tartozik: U. angularis, U. autotrophica, 

U. fusiformis, U. gibberispora, U. dimorpha, U. ovata, U. vinacea, U. swartii, U. westeae, 

U. longicollis, U. changbaiensis, U. ramanniana, U. versiformis és U. isabellina (Wang és 
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mtsai., 2015). Egy részük gyökérendofita, míg mások inkább szaprotróf talajlakó 

organizmusok (Hoff és mtsai., 2004). Jellemző rájuk a lassú növekedés és a színes 

telepfelszín (3A. ábra) (Wang és mtsai., 2015). A sporangiofórok lehetnek elágazóak, 

pigmentáltak, legtöbbször hiányzik a kolumella (3B. ábra). Jelen tudásunk szerint az 

ivaros szaporodás nem létezik ennél a csoportnál (Amos és Barnett, 1966; Meyer és Gams, 

2003). 

 

3. ábra: (A) Umbelopsis ramanniana NRRL 1296 telepmorfológiája MEA táptalajon, (B) 

Umbelopsis sp. PMI 123 vegetatív szaporítóképlete, sporangiofór terminális sporangiummal 

és sporangiospórákkal (https://mycocosm.jgi.doe.gov/Umbelo1/Umbelo1.home.html) 

PMI: Plant Microbe Interfaces 

A Mucorales az 55 nemzetségbe sorolt 261 fajával a járomspórás gombák 

legfajgazdagabb (Benny és mtsai., 2016) és legtöbbet tanulmányozott rendje (Hoffmann 

és mtsai., 2013).  

A Mucor nemzetségben jelenleg 76 fajt tartanak számon (Walther és mtsai., 2019), 

így a Mucoraceae család és egyben a Mucorales rend legnagyobb csoportját képezi. 

Jellemző rájuk a gyors növekedés és a nagyszámú spóra képzése az ivartalan szaporodás 

során (4A. ábra). A sporangiofórok apofízis nélküliek, kolumellában végződnek 

(megkülönböztető jelleg a Rhizopus és a Lichtheimia nemzetségtől) (4B. ábra). Néhány 

fajra jellemző a klamidospóra és ritkán a gyökérszerű rhizoidok képzése is. A zigospórák, 

melyek sima vagy érdes felszínűek is lehetnek, egymással szembeni, azonos alakú 

szuszpenzorok összeolvadásával jönnek létre (Morin-Sardin és mtsai., 2017). Néhány 

Mucor fajra jellemző a morfológiai dimorfizmus, amit környezeti tényezők befolyásolnak 

(Orlowski, 1991). A csoportban eddig 12 fajt tartanak számon, melyek képesek 

mucormikózisokat okozni (Wagner és mtsai., 2019).  

https://mycocosm.jgi.doe.gov/Umbelo1/Umbelo1.home.html
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4. ábra: (A) Mucor hiemalis f. hiemalis WRL CN(M) 122 telepmorfológiája MEA 

táptalajon, (B) M. circinelloides UBOCC-A-105016 izolátum vegetatív szaporítóképlete, 

sporangiofórok, sporangiumok kolumellával és kollarettel (Morin-Sardin és mtsai., 2017) 

UBOCC: Université de Bretagne Occidentale Culture Collection; asp: sporangiospórák; clm: kolumella; 

clr: kollaret; spg: sporangium; spp: sporangiofór 

A Rhizopus nemzetség a Mucorales rend Rhizopodaceae családjában foglal helyet 

(Spatafora és mtsai., 2016), melyen belül 10 fajt tartanak számon (Walther és mtsai., 2019). 

A telepek színe világos, majd később a spórák érésével megszürkülnek (5A. ábra). A 

Rhizopus nemzetség tagjainak megkülönböztető jellege a nem elágazó, pigmentált, 

egyenes vagy spirál alakú sporangiofór, mely apofízissel rendelkező sporangiumban 

végződik (5B. ábra). Jellemző a gyökérszerű rhizoidok növesztése a sporangiofórok alatt 

a tápanyagfelvétel növelése érdekében (Zheng és mtsai., 2007). A Rhizopus fajok 

életmódja és élőhelye nagyon változatos, de általánosságban elmondható, hogy szinte 

kivétel nélkül patogén életmódot folytatnak (Hoffmann és mtsai., 2013). Világszerte ezen 

csoport képviselői a legfőbb kórokozói a különféle mucormikózisos fertőzéseknek. Az 

esetek többségében a fertőzésekért a R. arrhizus (syn. R. oryzae) és a R. microsporus fajok 

felelősek (Jeong és mtsai., 2019). 

 

5. ábra: (A) Rhizopus arrhizus FSU 8743 telepmorfológiája MEA táptalajon, (B) R. arrhizus 

JMRC:NRZ:1217 izolátum vegetatív szaporítóképlete, egyenes sporangiofór apofízissel 

rendelkező kolumellával, sporangiospórák (Walther és mtsai., 2019) 

JMRC: Jena Microbial Resource Collection; NRZ: The National Reference Center for Invasive Fungal 

Infections 
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A Lichtheimia nemzetség a Mucorales rend Lichtheimiaceae családjának tagja 

(Spatafora és mtsai., 2016). Korábban ezen gombákat az Absidia nemzetségbe sorolták. 

Jelenleg 6 fajt tartanak számon a Lichtheimia nemzetségben, ezek a L. corymbifera, L. 

hyalospora, L. ornata, L. ramosa, L. sphaerocystis és L. brasiliensis (Hoffmann és mtsai., 

2009b; Alastruey-Izquierdo és mtsai., 2010; de A Santiago és mtsai., 2014). A felsoroltak 

közül csak a L. corymbifera, L. hyalospora és L. ornata fajokat izolálták humán 

fertőzésekből. A nemzetségbe sorolt gombák fehéres, szürkés telepeket képeznek (6A. 

ábra), és jellemző az egyenes vagy enyhén elhajlott, áttetsző és elágazó sporangiofórok 

létrehozása, melyek jól elkülöníthető, apofizált kolumellában végződnek, és piriform 

sporangiumokat képeznek (6B. ábra) (Hoffmann és mtsai., 2007).  

 

6. ábra: (A) Lichtheimia hyalospora FSU 10162 telepmorfológiája MEA táptalajon, (B) L. 

ramosa NRZ-2019-435 vegetatív szaporítóképlete, a sporangiofórok kolumellával és 

sporangiospórákkal (Walther és mtsai., 2019) 

NRZ: The National Reference Center for Invasive Fungal Infections 

3.2. A mikovírusok bemutatása 

3.2.1. A mikovírusok általános jellemzése 

Mikovírusoknak nevezzük a gombákat fertőző vírusokat. Felfedezésükre 

viszonylag későn került sor, mivel a gombavírusok többsége nem okoz látható fenotipikus 

változást a gazdagombában. Az első gombavírus-fertőzésre utaló jeleket 1948-ban egy 

amerikai termesztőüzemben figyelték meg csiperkegomba (Agaricus bisporus) törzsek 

esetében. A betegség, melynek során a megfertőződött gombák termőteste abnormális 

növekedést mutatott, komoly gazdasági károkat okozott. A fertőzést „La France 

megbetegedésnek” nevezték el (Sinden és Hauser, 1950), és később Európa több 

országából, illetve Japánból és Ausztráliából is jelentettek hasonló eseteket. A fertőzött 

csiperketönkökből a kutatóknak sikerült víruspartikulumot tisztítani, a fertőző ágenst pedig 
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La France izometrikus vírusnak (LFIV) nevezték el (Hollings, 1962). Ezt a felfedezést 

tekintjük a mikovirológia kezdetének. 

A gombavírusok néhány tulajdonságban eltérnek a növényi és állati vírusoktól. 

Ilyen például, hogy a legtöbb mikovírus nem képes extracelluláris úton fertőzni, azaz a 

sejtből kiszabadulva nem képes sértetlen gomba infekciójára, így ezek kizárólag 

intracelluláris úton terjednek (Son és mtsai., 2015). Ez kétféleképpen valósulhat meg: 

horizontális úton, mely történhet hifaanasztomózis vagy protoplasztfúzió során, illetve 

vertikális úton, vagyis az ivaros és ivartalan spórákon keresztül az utódokba kerülve. 

Az elsődleges transzmissziós útvonal mikovírusok esetében a vertikális 

vírusátadás, azonban nagy eltérések figyelhetőek meg az ivaros és ivartalan spórákon 

keresztüli vírusátvitel között, illetve változhat a vírusátadás hatékonysága a gazdagomba 

és a vírus függvényében is (Pearson és mtsai., 2009). Míg egyes tanulmányok szerint az 

ivaros spórákon keresztüli vírusátvitel sokkal kisebb arányban fordul elő, mint az ivartalan 

spórákon keresztüli (Varga és mtsai., 2003; van Diepeningen és mtsai., 2006; Howitt és 

mtsai., 1995), addig más kutatások az ellenkezőjét igazolták, sőt bizonyos esetekben akár 

100%-os vírusátvitelről is beszámoltak (Tsai és mtsai., 2004; Chu és mtsai., 2002).  

A horizontális transzmisszió jól definiált útvonal a gombák közötti vírusátvitelre, 

melyet előszeretettel alkalmaznak akár laboratóriumi körülmények között is (Suzaki és 

mtsai., 2005). Mivel a gombavírusok a citoplazmában találhatóak, így hifaanasztomózis 

során megtörténhet a vírusátvitel. Ehhez az Ascomycota gombák esetében a gombáknak 

azonos vegetatív kompatibilitási csoportba (VCG) kell tartozniuk. Ha az adott faj törzsei 

eltérő VCG-be tartoznak, a vegetatív inkompatibilitás megakadályozza a horizontális 

vírustranszmissziót is (Pearson és mtsai., 2009). Annak ellenére, hogy sokáig nem volt 

tudomásunk vektor általi vírusátvitelre, nemrégiben megfigyelték, hogy a fehérpenészes 

rothadást okozó Sclerotinia sclerotiorum esetében a Lycoriella ingenua gombaszúnyog 

transzmissziós vektorként viselkedik a Genomoviridae családba tartozó egyszálú DNS 

(ssDNS) gombavírusok átvitelénél (Liu és mtsai., 2016). Emellett hasonlóan egyedülálló 

megfigyelés, hogy ugyanezen gombavírus képes volt víruspartikulumok útján megfertőzni 

a vírusmentes gazdagombából képzett protoplasztokat, de a fiatal hifákat is (Yu és mtsai., 

2013). Mindazonáltal a gombavírusok extracelluláris útvonalak hiányában is hatékonynak 

bizonyultak, mivel elterjedésük rendkívül széles körű, szinte az összes gombacsoportban 

detektálták már őket.  
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3.2.2. A mikovírusok eredete 

A gombavírusok evolúciós kérdéseinek tisztázására a mai napig nem került sor. 

Eredetükre vonatkozóan jelenleg két hipotézis ismert. Az egyik szerint a fertőzés ősi, 

ismeretlen eredetű, és a gazdaszervezet és vírusaik együttes fejlődését feltételezi (Pearson 

és mtsai., 2009). Ez az elképzelés elsősorban a vírusok intracelluláris módon történő 

terjedésére, valamint a különböző gombafajok közötti horizontális fertőzések 

valószínűtlenségére támaszkodik (Buck, 1998). Emellett a gomba és az őt fertőző vírus 

látens, tünetmentes kapcsolatát magyarázhatja a hosszú koevolúció, melynek során a 

vírusok és gazdáik adaptálódhattak egymáshoz (Pearson és mtsai., 2009). Azt, hogy a 

mikovírusok és a gombák kölcsönösen hatottak egymás fejlődésére (Voth és mtsai., 2006) 

jól mutatja, hogy több gombavírus is a gazda által kódolt enzimeket használja fel a saját 

kapszidfehérjéinek (CP) összeszereléséhez (pl. Helminthosporium victoriae virus 190S; 

Huang és mtsai., 1997). Voth és munkatársai (2006) az Ustilago maydis gombában 

detektált Ustilago maydis virus H1 (Umv-H1) filogeográfiai eloszlását vizsgálták, és 

megfigyelték, hogy egymástól távol eső földrajzi területekről izolált gombákban található 

vírusok is egy közös, ősi víruspopulációból erednek, és a későbbi földrajzi eloszlásuk a 

kukoricával való kereskedéssel magyarázható. Hasonló konklúzióra jutottak Arthur és 

munkatársai (2007) is a Botrytis cinerea és a benne azonosított Botrytis cinerea virus F 

(BCVF) kapcsán. 

Ezzel szemben az ún. „növényi vírus hipotézis” azt állítja, hogy a mikovírusok 

eredetileg növényi vírusok voltak, majd ugyanazon a gazdanövényen belül a növényi 

sejtekből átkerültek a gombasejtekbe. Ez az elmélet talán kézenfekvőbb a növénypatogén 

gombák esetében (Pearson és mtsai., 2009), és elsősorban a növényi és a gombavírusok 

genomjának hasonlóságán alapul. Valóban, a Cryphonectria parasitica növénypatogén 

gombában azonosított ssRNS-genommal rendelkező, hipovirulenciát okozó Cryphonectria 

hypovirus 1-4 (CHV1-4) filogenetikailag nagyon közel áll egyes növényi vírusokhoz 

(Potyvirus) (Fauquet és mtsai., 2005; Linder-Basso és mtsai., 2005). Hasonlóképpen, a 

Fusarium graminearum dsRNS-vírus RNS-függő RNS-polimeráz (RdRp) génjének 

szekvenciája nagyfokú hasonlóságot mutat mind a CHV1-3 vírusok, mind a növényi 

vírusok közé tartozó Barley yellow mosaic virus szekvenciáival (Chu és mtsai., 2002; 

Linder-Basso és mtsai., 2005). Xie és munkatársai (2006) is rámutattak, hogy az 

(+)ssRNS-genommal rendelkező, hipovirulenciát okozó Sclerotinia sclerotiorum 

debilitation-associated RNA virus (SsDRV) sokkal közelebbi rokonságban áll bizonyos 
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növényvírusokhoz, mint a tipikus mikovírusokat tartalmazó Partitiviridae, Chrysoviridae 

vagy Totiviridae család tagjaival. 

3.2.3. A mikovírusok rendszerezése 

Az első gombavírus felfedezése óta eltelt 60 év alatt folyamatosan nőtt az 

azonosított gombavírusok száma. A növekedés az utóbbi néhány évben felgyorsult, 

köszönhetően az új, molekuláris módszerek rohamos fejlődésének. Jól tükrözik ezt a 

folyamatot a Nemzetközi Vírusrendszertani Bizottság (ICTV) és a National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) által számon tartott adatok. Míg a 8. ICTV jelentés 

szerint 33 év leforgása alatt 90 mikovírust jegyeztek le (Fauquet és mtsai., 2005), addig a 

következő, mindössze alig 10 év leforgása alatt már több, mint 250 gombavírus 

szekvenciaadatai voltak regisztrálva az NCBI adatbázisban (Xie és Jiang, 2014). Ezt a 250 

gombavírust már 16 családba sorolták, illetve számon tartanak egy besorolás nélküli, 

különálló nemzetséget is (Kotta-Loizou és Coutts, 2017a). A 7. ICTV jelentésben 

mindössze kettő ssRNS-genommal rendelkező gombavírus szerepelt (van Regenmortel és 

mtsai., 2000), majd ez a szám a 8. ICTV jelentésben 28-ra nőtt (Fauquet és mtsai., 2005; 

Pearson és mtsai., 2009). Ez magyarázható azzal is, hogy sokszor az ssRNS-genommal 

rendelkező gombavírusok esetében a genom átmeneti, replikatív dsRNS formában van 

jelen a gazdagombában, ezért korábban valószínűleg dsRNS-vírusokként azonosították 

őket (Ghabrial és Suzuki, 2009). 

A gombavírusok csoportosítása genomszerveződésük alapján történik (7. ábra), és 

jelenleg több, mint 70%-ukat hét lineáris dsRNS-genommal rendelkező családba és egy 

különálló nemzetségbe sorolják: ezek a Chrysoviridae, Endornaviridae, 

Megabirnaviridae, Quadriviridae, Partitiviridae, Reoviridae és Totiviridae családok, 

valamint a Botybirnavirus nemzetség. Ezenkívül gombavírusok találhatók még öt lineáris 

(+)ssRNS (Alphaflexiviridae, Barnaviridae, Gammaflexiviridae, Hypoviridae, 

Narnaviridae) (Ghabrial és mtsai., 2015) és egy lineáris (–)ssRNS-genommal rendelkező 

családban is (Mymonaviridae) (Kondo és mtsai., 2013; Lefkowitz és mtsai., 2018). 

Emellett egy cirkuláris ssDNS genommal rendelkező vírust is azonosítottak (Yu és mtsai., 

2010), mely egyedüli képviselője az újonnan létrehozott Genomoviridae családnak 

(Krupovic és mtsai., 2016). Két reverz transzkriptázzal rendelkező (+)ssRNS víruscsalád, 

a Metaviridae és a Pseudoviridae is tartalmaznak gombákat fertőző vírusokat (Kotta-

Loizou és Coutts, 2017a). 
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7. ábra: A gombavírusok főbb csoportjainak sematikus ábrázolása Kotta-Loizou és Coutts 

(2017a) közleménye alapján 
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3.2.3.1. A dsRNS-genommal rendelkező víruscsaládok 

A mikovírusok többsége dsRNS-genommal rendelkezik. A Totiviridae családba 

tartozó vírusok 4,6-7,0 kilobázis (kb) méretű, bicisztronikus, nem szegmentált dsRNS-

genommal rendelkeznek, melyek átlagosan 40 nm átmérőjű, ikozahedrális 

víruspartikulumokba csomagolódnak (7. ábra). Nagy általánosságban elmondható, hogy 

genomjuk két nagyobb, legtöbbször átfedő, nyitott leolvasásikeretet (ORF) tartalmaz. Az 

5’ proximális ORF kódolja a CP-t, míg a 3’ proximális ORF az RdRp génnek felel meg 

(Ghabrial és mtsai., 2015). A Totiviridae családba 5 nemzetség tartozik, ezek közül 

kettőben, a Totivirus és a Victorivirus nemzetségekben csak gombákat fertőző vírusok 

találhatóak. Totivirus nemzetségbe tartozó vírusokat azonosítottak sok élesztő- és fonalas 

gombában (Baeza és mtsai., 2012; Stielow és Menzel, 2010; Taylor és mtsai., 2013), míg 

a Victorivirus nemzetségbe tartozó mikovírusokat eddig csak fonalas gombákból izoláltak 

(Ghabrial és Nibert, 2009). A Giardiavirus, Leishmaniavirus és Trichomonasvirus 

nemzetségek leginkább protozoák vírusait tartalmazzák (King és mtsai., 2011). 

Nemrégiben két új nemzetséggel bővült a Totiviridae család, az egyik az Artivirus, 

melybe ízeltlábúak és halak (Zhai és mtsai., 2010), a másik pedig az Insevirus, melybe 

rovarok vírusai tartoznak (Zhang és mtsai., 2018). A CP transzlációja gyakran az 5’ nem-

transzlálódó szakaszon (untranslated region; UTR) lévő belső riboszómakötő helynek 

(internal ribosomal entry site, IRES) köszönhetően valósul meg (Chiba és mtsai., 2018). A 

Totiviridae családban található vírusok esetében az ORF2, vagyis az RdRp átíródása 

háromféle stratégián keresztül valósulhat meg, mely stratégiák általában nemzetség-

specifikusak és a következők lehetnek: 

i) Az átfedő génekről az önálló CP fehérjén kívül egy fúziós fehérje (CP/RdRp) is 

transzlálódik. Utóbbi legtöbbször egy programozott –1 riboszómális leolvasásikeret-

eltolódás (FS) következménye (8. ábra). Ennek megvalósulásához három alapfeltétel 

szükséges (Dinman és mtsai., 1991). Az ORF1-ről átíródó messenger RNS-en (mRNS) 

belül lennie kell egy úgynevezett csúszós heptamer szekvenciának (slippery site), ami egy 

egyetemes, XXXYYYZ felépítésű szekvencia, ahol az X = A/G/C/U, az Y = A/U, míg a 

Z általában A/C/U nukleotidok (nt) lehetnek (Bekaert és Rousset, 2005). Emellett az 

mRNS-en kell lennie egy olyan szakasznak, mely rövidebb komplementer szekvenciákat 

tartalmaz, és ezek segítségével egy sajátos, hurokszerű másodlagos szerkezetet tud 

felvenni. Ez az úgynevezett álcsomó (pseudoknot), ami a csúszós heptamer szekvenciához 

képest 3’ irányban található, és az a szerepe, hogy fizikailag akadályozza a riboszóma 
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továbbhaladását, ami az esetek egy részében ahhoz vezet, hogy a riboszóma visszalép egy 

nukleotiddal (Rice és mtsai., 1985). A harmadik jellegzetes elem egy rövid elválasztó régió 

(spacer region) a csúszós heptamer és az álcsomó között (Khalifa és MacDiarmid, 2019). 

Így történik a génátíródás a Saccharomyces cerevisiae virus L-A (ScV-L-A), a Totivirus 

nemzetség típusfaja esetében, illetve a Giardiavirus és Leishmaniavirus nemzetség 

képviselőinél is (Wickner, 1996). Korábban a Trichomonasvirus nemzetségen belül 

dokumentáltak –2 riboszómális FS-t (Parent és mtsai., 2013), illetve +1 riboszómális FS-

re is van példa a Leishmaniavirus nemzetségen belül (Lee és mtsai., 1996; Stuart és mtsai., 

1992; Kim és mtsai., 2005). Nemrégiben egy olyan esetet is leírtak, amikor a –1 

riboszómális kereteltolódás minden szükséges alapfeltételének megléte ellenére sem jött 

létre a fúziós CP/RdRp fehérje (Jamal és mtsai., 2019). 

 

8. ábra: A Totivirus nemzetségre jellemző RdRp átíródási stratégia 

(ViralZone; https://viralzone.expasy.org/161?outline=all_by_species) 

A GAG gén a vírus szerkezeti fehérjéjét (CP); a POL gén a replikációs enzimet (RdRp) kódolja 

(ii) A következő génexpresszió-típus során szintén egy CP/RdRp fúziós fehérje jön 

létre, viszont riboszómális FS nélkül. Ilyen mechanizmust írtak le az Ustilago maydis virus 

H1 nevű totivírus esetében, ahol feltehetően a létrejött fehérje proteolitikus hasításával 

különválik a CP és az RdRp (Kang és mtsai., 2001). 

(iii) A harmadik stratégia során különálló CP és RdRp fehérjék keletkeznek, 

feltehetően egy kapcsolt terminációs-reiniciációs mechanizmus (stop/restart transzláció) 

révén, ahogy ez a Helminthosporium victoriae virus 190S (HvV190S) és más Victorivirus 

nemzetségbe tartozó fajok esetében történik (Ghabrial, 2008a). Ilyenkor az első ORF (CP) 

transzlációjának terminációját követően a 40S alegység az mRNS-en kötve marad és a 

folyamat a következő ORF (RdRp) transzlációjának reiniciációjával folytatódik a második 

ORF start kodonjától. Ennek feltétele, hogy a két ORF közvetlenül szomszédos 

elhelyezkedésű legyen, általában az ORF1 stopkodonja fed át az ORF2 start kodonjával. 

Így az RdRp transzlációja egy jellegzetes „AUGA” vagy „UAAUG” szekvenciához kötött, 

https://viralzone.expasy.org/161?outline=all_by_species
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melynek jelenléte elengedhetetlen a terminációs-reiniciációs mechanizmus 

lejátszódásához (Li és mtsai., 2011; Li és mtsai., 2015) (az aláhúzott triplet a CP 

stopkodont, míg a félkövérrel jelölt triplet az RdRp startkodont jelöli). A Victorivirus 

nemzetségen kívül az „UAAUG” motívum és az említett transzlációs mechanizmus a 

CHV1 vírusra is jellemző (Guo és mtsai., 2009). 

A Chrysoviridae család osztott genomú vírusokat tartalmaz. Ilyen vírust először a 

Penicillium chrysogenum-ban detektáltak, a család neve is innen ered. A családon belül 

csak egy, a Chrysovirus nemzetség található, melynek referenciatörzse a Penicillium 

chrysogenum virus (PcV) (Ghabrial és Castón, 2011). Az ide tartozó vírusok kizárólag 

gombákat fertőznek, genomjuk négy lineáris, monocisztronos dsRNS-szegmenssel 

rendelkezik, méretük 2,4-3,6 kb között mozog, melyek mindegyike egy-egy 35-40 nm 

átmérőjű ikozahedrális virionba csomagolódik (7. ábra) (Kotta-Loizou és Coutts, 2017a). 

A legnagyobb méretű dsRNS egy RdRp-t, a második legnagyobb méretű dsRNS egy CP-

t kódol. Habár a harmadik és negyedik dsRNS-fragmentum is kódol egy-egy proteint (P3 

és P4) (9. ábra), ezek pontos funkciója máig ismeretlen, de valószínű, hogy szerepet 

játszanak az RNS transzkripciójában és a víruspartikulumok összeszerelésében. Az RdRp 

aminosav-szekvenciák filogenetikai vizsgálata során kimutatták, hogy a Chrysovirus 

nemzetség tagjai sokkal közelebbi rokonsági viszonyban állnak a totivírusokkal, mint az 

ugyancsak osztott genomú Partitivirus nemzetség képviselőivel (Ghabrial, 2008b). A 

legtöbb Chrysovirus 5’ UTR szakasza 140-400 nt hosszúságú, ami egy lehetséges IRES 

jelenlétére utal (Jiang és Ghabrial, 2004). 

 

9. ábra: A Chrysoviridae családba tartozó vírusok genomszerveződésének sematikus 

ábrázolása (ViralZone; https://viralzone.expasy.org/166?outline=all_by_species) 

P: protein 

 A Partitiviridae család vírusainak genomja két dsRNS-szegmensből áll, melyek 

1,4-2,4 kb méretűek és külön-külön csomagolódnak 34-42 nm méretű 

https://viralzone.expasy.org/166?outline=all_by_species
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víruspartikulumokba (7. ábra). A genomszegmensek egy-egy ORF-et tartalmaznak, 

melyek közül a nagyobb kódolja az RdRp-t, míg a kisebb a CP-t (10. ábra) (Nibert és 

mtsai., 2014). A családon belül öt nemzetséget tartanak számon, ebből az Alphapartitivirus 

és Betapartitivirus képviselői mind gombákat, mind növényeket fertőznek, a 

Gammapartitivirus nemzetség tagjai csak gombákban, míg a Deltapartitivirus képviselői 

csak növényekben fordulnak elő, a Cryspovirus nemzetség tagjai pedig protozoákat 

fertőznek (Vainio és mtsai., 2018). A növényeket és gombákat fertőző partitivírusok több 

tulajdonságban is hasonlítanak, mint például a víruspartikulumok jellegében, a dsRNS-

genom organizációjában, illetve a tünetmentes fertőzésben. Habár még mindig kevés 

molekuláris bizonyíték áll rendelkezésünkre, az RdRp-t kódoló szekvenciák filogenetikai 

vizsgálata szerint a Partitiviridae családba található vírusok esetében lehetséges a 

növények és gombák közötti horizontális transzmisszió (Ghabrial és mtsai., 2008). 

Jelenlegi tudásunk szerint a legtöbb Partitivirus által okozott gombafertőzés tünetmentes 

(Nibert és mtsai., 2014). Az utóbbi években azonban érdekes összefüggéseket találtak a 

gombavírusok jelenléte és a sófelvétel, valamint a mikotoxintermelés szabályozása között 

(Nerva és mtsai., 2017, 2018; Chun és mtsai., 2018). 

 

10. ábra: A Partitiviridae családba tartozó vírusok genomszerveződésének sematikus 

ábrázolása (ViralZone; https://viralzone.expasy.org/168?outline=all_by_species) 

A Megabirnaviridae víruscsaládon belül egy nemzetség (Megabirnavirus) 

található, referenciatörzse a Rosellinia necatrix megabirnavirus 1 (RnMBV1). Az ide 

tartozó vírusokat kizárólag gombákból izolálták. Genomjuk két szegmensből áll, melyek 

egy közös, izometrikus, 50 nm átmérőjű partikulumba csomagolódnak (7. ábra). Az 

RnMBV1 esetében a nagyobb, 8,9 kb méretű dsRNS-molekulán két, átfedő ORF 

helyezkedik el, ahol az ORF1 a CP-t, míg az ORF2 az RdRp-t kódolja. Utóbbi a CP-vel 

fúziós fehérje formában expresszálódik, valószínűleg –1 riboszómális FS következtében 

(Chiba és mtsai., 2009). A kisebb, 7,2 kb méretű dsRNS-molekula két, nem átfedő ORF-

et tartalmaz, ahol az ORF3 expressziós terméke proteolízis révén több kisebb fehérjére 

tagolódik a fertőzött gombasejten belül, míg az ORF4 által kódolt fehérjét eddig nem 

sikerült azonosítani. Mindkét dsRNS-szál 1,6 kb hosszú 5’ UTR szakasszal rendelkezik, 

https://viralzone.expasy.org/168?outline=all_by_species
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ami valószínűsíti az IRES jelenlétét és a transzláció megkezdéséhez használt stratégiát (11. 

ábra) (Kanematsu és mtsai., 2014). 

 

11. ábra: A Megabirnaviridae családba tartozó vírusok genomszerveződésének sematikus 

ábrázolása (ViralZone; https://viralzone.expasy.org/2996?outline=all_by_species) 

A Quadriviridae víruscsalád egyetlen képviselője a Rosellinia necatrix quadrivirus 

1 (Lin és mtsai., 2013). A vírusgenom négy monocisztronos dsRNS-molekulából áll, 

mindegyik 3,6-4,9 kb méretű és külön-külön csomagolódnak az izometrikus, 45 nm 

átmérőjű víruspartikulumokba (7. és 12. ábra) (Ghabrial és mtsai., 2015). 

 

12. ábra: A Quadriviridae családba tartozó vírusok genomszerveződésének sematikus 

ábrázolása (ViralZone; https://viralzone.expasy.org/4957?outline=all_by_species) 

P: protein 

A Reoviridae családon belül a gombavírusok a Mycoreovirus nemzetség tagjai, 

ezek a Mycoreovirus 1, Mycoreovirus 2 és Mycoreovirus 3 (MyRV1, MyRV2 és MyRV3). 

A MyRV1 és MyRV2 vírusokat a szelídgesztenye kéregrákot okozó C. parasitica 

gombából, míg a MyRV3 vírust a gyökérpenészt okozó Rosellinia necatrix gombából 

izolálták (Hillman és Suzuki, 2004; Wei és mtsai., 2004). Az itt található vírusok genomja 

10-12 monocisztronos, 0,7-4,1 kb méretű szegmensből áll, amelyek mind egy nagy 

ikozahedrális virionba csomagolódnak (7. és 13. ábra). Az ide tartozó összes vírus képes 

hipovirulenciát okozni a gazdaszervezetben (Ghabrial és mtsai., 2015). 

https://viralzone.expasy.org/2996?outline=all_by_species
https://viralzone.expasy.org/4957?outline=all_by_species
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13. ábra: A Reoviridae családba tartozó vírusok genomszerveződésének sematikus 

ábrázolása (ViralZone; https://viralzone.expasy.org/104?outline=all_by_species) 

VP1-VP7: RNS-függő RNS-polimeráz; NSp1-NSp6: nem strukturális fehérjék 

 Habár az Endornaviridae családba sorolt vírusokat rendszertanilag a dsRNS-

vírusokhoz sorolják a 9. ICTV jelentés szerint, evolúciójukat tekintve közelebb állnak az 

alfa-típusú ssRNS-vírusokhoz (Ghabrial és Suzuki, 2009; Hacker és mtsai., 2005). Az 

endornavírusok nem vesznek fel igazi virion alakot, a gazdagomba lipidvezikulumait 

használják fel „partikulumként” (7. ábra). A dsRNS-genomjuk lineáris, 14-17,6 kb méretű 

és egyetlen poliproteint kódol (14. ábra) (Ghabrial és mtsai., 2015; Kotta-Loizou és 

Coutts, 2017a).  

 

14. ábra: Az Endornaviridae családba tartozó vírusok genomszerveződésének sematikus 

ábrázolása (ViralZone; https://viralzone.expasy.org/593?outline=all_by_species) 

3.2.3.2. A (+)ssRNS-genommal rendelkező víruscsaládok 

Az Alphaflexiviridae család különleges jellegzetessége a fonálalakú virion (7. 

ábra). Az összesen hét nemzetség közül mindössze kettő tartalmaz gombákat fertőző 

vírusokat, míg a többi növények vírusait tartalmazza (Kotta-Loizou és Coutts, 2017a). A 

Botrexvirus nemzetségben csak a B. cinerea növénypatogén gombából izolált Botrytis 

virus X található, melynek genomja egyetlen lineáris, 7,0 kb méretű (+)ssRNS-molekula. 

A virion enyhén csavarodott, fonálalakú, 720 nm hosszú és 13 nm átmérőjű (Howitt és 

mtsai., 2006; Pearson és Bailey, 2013). A Sclerodarnavirus nemzetség típusfaja a SsDRV, 

melyet a növénypatogén S. sclerotiorum-ból izoláltak (Xie és mtsai., 2006). 

https://viralzone.expasy.org/104?outline=all_by_species
https://viralzone.expasy.org/593?outline=all_by_species
https://viralzone.expasy.org/593?outline=all_by_species
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A Gammaflexiviridae család tagjai szintén fonálalakú viriont képeznek (7. ábra), 

egyetlen nemzetsége a Mycoflexivirus, amely csupán gombákat fertőző vírusokat tartalmaz 

(Kotta-Loizou és Coutts, 2017a). A nemzetség típusfaja a Botrytis virus F (Howitt és 

mtsai., 2001), genomja egy lineáris 6,8 kb méretű ssRNS-szál két ORF-fel (Ghabrial és 

mtsai., 2015). 

A Barnaviridae család referenciatörzse a Mushroom bacilliform virus (MBV), 

monogenerikus (Barnavirus), tagjai kizárólag gombákban fordulnak elő. A virion pálcika 

formájú, mely 50 nm hosszúságú és 19 nm átmérőjű (7. ábra). A virionok egy 4,0 kb 

méretű, lineáris (+)ssRNS-molekulát tartalmaznak, melyen 4 nagyobb és 3 kisebb ORF 

található. Az MBV gyakran megtalálható A. bisporus-ban, és a legtöbb gombatermesztő 

területen előfordul. Az MBV-t gyakran együtt detektálják LFIV-vel a termesztett 

gombákban. Ennek ellenére az MBV-nek nem tulajdonítanak szerepet az LFIV 

patogenezisében (Revill, 2011; Revill és mtsai., 1994, 1999). 

A monogenerikus Hypoviridae család tagjai kizárólag gombákat fertőznek, és igen 

gyakran szignifikáns mértékben csökkentik a gazdagomba fertőzőképességét. Ide 

tartoznak a CHV1-4 vírusok is (Nuss és Hillman, 2011). A hipovírusokat eredetileg 

dsRNS-genommal rendelkező vírusoknak hitték, és korábban eszerint is csoportosították, 

mivel a sejteken belül gyakran dsRNS replikatív formában vannak jelen. Az itt található 

vírusok genomja 9-13 kb méretű (7. ábra). Az ORF-ek száma, a kódolt fehérjék, illetve 

filogenetikai bizonyítékok tekintetében az utóbbi időben javasolják a négy CHV vírus két 

csoportba való kategorizálását. A CHV vírusok a szelídgesztenye kéregrákot okozó C. 

parasitica-ban találhatóak meg, és a CHV4 kivételével mindegyik vírus csökkenti a gomba 

virulenciáját (Ghabrial és mtsai., 2015). Ebbe a családba tartozik a Fusarium graminearum 

hypovirus 1 (FgHV1), a Phomopsis longicolla hypovirus 1, a Sclerotinia sclerotiorum 

hypovirus 1 és 2 (SsHV1 és 2), valamint a Valsa ceratosperma hypovirus 1 is (Hu és mtsai., 

2014; Khalifa és Pearson, 2014a; Koloniuk és mtsai., 2014; Wang és mtsai., 2013; Xie és 

mtsai., 2011; Yaegashi és mtsai., 2012). 

A Narnaviridae család tagjai nem rendelkeznek kapsziddal. A lineáris genom 2,3-

3,6 kb méretű (7. ábra), egyetlen RdRp-t kódoló ORF-ből áll. A Mitovirus nemzetség 

képviselői kizárólag fonalas gombákban fordulnak elő, fő jellemzőjük, hogy a 

mitokondriumban lokalizáltak. A Narnavirus nemzetségbe tartozó vírusok gombákat és 

Oomycota szervezeteket fertőznek, a citoplazmában találhatóak (Hillman és Cai, 2013). 
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A reverz transzkriptázzal rendelkező (+)ssRNS mikovírusokat két családba 

(Metaviridae és Pseudoviridae) sorolják, vírusszerű partikulumaik (VLP) kerek, illetve 

ovális alakúak (7. ábra) (Kotta-Loizou és Coutts, 2017a). 

3.2.3.3. A (–)ssRNS-genommal rendelkező víruscsaládok 

Eddig egyetlen (–)ssRNS-genommal rendelkező mikovírust jellemeztek, a 

Mymonaviridae család Sclerotimonavirus nemzetségébe sorolt Sclerotinia sclerotiorum 

negative-stranded RNA virus 1-t (SsNSRV1). Habár az SsNSRV1 számít a csoport 

referenciafajának (Liu és mtsai., 2014), az első, vélhetően (–)ssRNS vírusszekvenciákat 

Kondo és munkatársai (2013) transzkriptomkönyvtárak vizsgálata során azonosították az 

Erysiphe pisi növénypatogén gombában, illetve egy másik, részleges szekvenciát is 

azonosítottak a szintén növénypatogén Sclerotinia homoeocarpa esetében. Az SsNSRV1 

genomja 10 kb méretű (7. ábra), mely hat, nem átfedő ORF-et tartalmaz: a legnagyobb 

(ORF5) egy nagyméretű fehérjét, az RdRp-t kódolja metiltranszferáz motívumokkal, az 

ORF2 nukleoproteint kódol, míg a másik négy ORF termékét ez idáig nem azonosították. 

A lineáris genom fonálalakú virionokba csomagolódik, melyek 300-400 nm hosszúságúak 

és 25-50 nm átmérőjűek. A tisztított VLP-ket sikeresen átjuttatták vírusmentes S. 

sclerotiorum izolátumokból képzett protoplasztokba, ahol hipovirulenciát idéztek elő (Liu 

és mtsai., 2014). A Mymonaviridae család a Mononegavirales rendbe tartozik, melyben 

fontos humánpatogén vírusok is találhatóak, például a Filoviridae, a Paramyxoviridae 

vagy a Pneumoviridae család egyes képviselői (Kotta-Loizou és Coutts, 2017a). Így tehát 

a (–)ssRNS gombavírusok modellként való használata biztonságosabb és egyszerűbb 

megoldást kínálhat a rendbe tartozó vírusok tanulmányozására, illetve új antivirális szerek 

tesztelésére (Liu és mtsai., 2014).  

3.2.3.4. Az ssDNS-genommal rendelkező víruscsaládok 

Ebbe a csoportba egy mikovíruscsalád, a Genomoviridae tartozik, mely egyelőre 

egyetlen gombából izolált fajt, a Sclerotinia sclerotiorum hypovirulence-associated DNA 

virus 1-t (SsHADV-1) tartalmaz, melynek cirkuláris genomja és izometrikus virionja van 

(7. ábra) (Kotta-Loizou és Coutts, 2017a). Az SsHADV-1-t a S. sclerotiorum 

növénypatogén gomba DT-8 törzséből izolálták (Yu és mtsai., 2010). A vírus 

hipovirulenciát okoz a gazdagombában. Az izolált SsHADV-1 partikulumok képesek 

voltak vírusmentes S. sclerotiorum protoplasztokat fertőzni. Azt is megfigyelték, hogy 
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meglepően könnyen végbemegy a vírustranszmisszió a DT-8 és más, eltérő VCG-be 

tartozó izolátumok között (Yu és mtsai., 2010), majd későbbi laboratóriumi vizsgálataik 

kimutatták, hogy a fertőzött gombákból izolált víruspartikulumok képesek a vírusmentes 

gombákat megfertőzni sértetlen hifákon keresztül is, vagyis képesek extracelluláris úton 

fertőzni (Yu és mtsai., 2013). 

3.2.4. A mikovírusok hatása gombákban 

Habár a mikovírusok igen elterjedtek a gombák körében, a gazdagombára 

gyakorolt hatásukról és szerepükről még mindig keveset tudunk, ugyanis a fertőzés 

sokszor tünetmentes (kriptikus) marad (Pearson és mtsai., 2009). A perzisztens és kriptikus 

jelenlét arra enged következtetni, hogy a vírusok és gazdáik nagymértékben adaptálódtak 

a hosszútávú együttéléshez (Roossinck, 2011). 

Az eddigi ismeretek alapján a mikovírusok jelenléte néhány esetben kifejezetten 

előnyös a gomba számára. A Yellowstone Nemzeti Parkban megfigyeltek egy fűfélét 

(Dichanthelium lanuginosum), amely a geotermikus források közelében, forró talajon nő, 

és kizárólag egy endofita gomba (Curvularia protuberata) jelenlétében képes túlélni. 

Megállapították, hogy csak a Curvularia thermal-tolerance virus (CThTV) által fertőzött 

gomba képes növelni a növény hőellenálló-képességét, tehát a gombavírus jelenléte 

kulcsszerepet játszik az extrém környezethez való adaptálódásukban. Ezt a jelenséget más 

növények, mint például a paradicsom esetében is megfigyelték, ahol a CThTV által 

fertőzött gomba szintén növelte a gazdanövény hőtűrőképességét (Márquez és mtsai., 

2007). 

A dsRNS-vírusoknak köszönhető a S. cerevisiae élesztőgombánál megfigyelt killer 

fenotípus is, amiről először 1963-ban tettek említést (Bevan és Makower, 1963). 

Megfigyelték, hogy egyes élesztőgombák képesek egy speciális toxin termelésére, amely 

hatására a környezetükben lévő érzékeny törzsek elpusztulnak, míg a szekretáló törzs 

immunis a saját maga által termelt toxinra. Így kompetíciós előnyt élveznek az úgynevezett 

killer toxinra érzékeny izolátumokkal szemben (Bevan és mtsai., 1973; Schmitt és Breinig, 

2002). A killer fenotípust a citoplazmában lévő, Totiviridae családba tartozó két különböző 

dsRNS-vírus okozza (Bruenn, 1980), egy L-A segítő (helper) vírus és egy toxinkódoló (M) 

szatellit vírus, melyek külön csomagolódnak be egy-egy VLP-be. A S. cerevisiae 

élesztőgombán kívül más gombák is képesek killer toxin termelésére (Schmitt és Breinig, 
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2002), ilyen a Zygosaccharomyces bailii, a Hanseniaspora uvarum és az U. maydis 

(Schmitt és Neuhausen, 1994; Park és mtsai., 1996). 

A mikovírusok okozhatják a patogén gombák hiper-, illetve hipovirulenciáját is. 

Az első hipervirulenciával kapcsolatos tanulmány Ahn és Lee (2001) nevéhez fűződik, 

akik a ginzeng gyökérrothadásáért felelős Nectria radicicola növénypatogén gombánál 

figyelték meg a dsRNS-genommal rendelkező vírusok és a gazdagomba virulenciájának 

összefüggését. Ezután számos növénypatogén gombánál figyeltek meg hipervirulenciával 

társult fenotípust. Az Alternaria alternata chrysovirus 1 által fertőzött, levélnekrózist okozó 

Alternaria alternata törzs esetében a gombavírus-fertőzés indukálta hipervirulencia miatt 

a patogén gomba sokkal súlyosabb léziókat okozott a japán körte levelein (Okada és mtsai., 

2018). A repce fómás megbetegedéséért felelős Leptosphaeria biglobosa patogén gomba 

virulenciája szintén mikovírus, a Leptosphaeria biglobosa quadrivirus-1 (LbQV-1) 

fertőzése által befolyásolt (Shah és mtsai., 2020). Legújabban a káposztaféléket károsító 

Colletotrichum higginsianum gomba esetében állapították meg, hogy a Colletotrichum 

higginsianum non-segmented virus 1 (ChNRV1) növeli a gomba fertőzőképességét (Olivé 

és Campo, 2021). Állat- és humánpatogén gombáknál is megfigyeltek hipervirulenciával 

kapcsolatos fenotípusváltozást, mint például a tüdőgyulladást és invazív aszpergillózist 

okozó Aspergillus fumigatus gomba esetében. Az A78 mikovírussal történő fertőzés a 

gomba fertőzőképességének jelentős növekedését okozta a viaszmoly (Galleria 

mellonella) lárváiban (Özkan és Coutts, 2015). A rovarpatogén Beauveria bassiana gomba 

egyes törzsei, melyeket széles körben alkalmaznak biológiai védekezésre különböző 

rovarok ellen, szintén vírushordozónak bizonyultak. A Beauveria bassiana nonsegmented 

virus-t (BbNV) hordozó izolátumok esetében nagyobb volt a G. mellonella lárvák 

halálozási aránya a vírusmentes izolátumokhoz képest (Kotta-Loizou és Coutts, 2017b). 

Thapa és munkatársai (2016) denevéreket és az őket tizedelő fehér-orr tünetegyüttest 

(white-nose syndrome; WNS) okozó fonalas gombát (Pseudogymnoascus destructans) 

vizsgálva megfigyelték, hogy az észak-amerikai denevérkolóniák esetében, ahol a 

legnagyobb a gombafertőzés okozta halálozás, a gombák egy dsRNS-vírust, a 

Pseudogymnoascus destructans partitivirus-t hordozzák. A vírus jelenléte fokozza a 

gazdagomba pigmentációját és konídiumképzését. 

A mikovírusok által okozott hipovirulenciával kapcsolatban több a fellelhető 

szakirodalom, hiszen gyakorlati jelentősége miatt jobban kutatott terület. Az első 

mikovírus okozta hipovirulencia jeleit már 1951-ben észlelték az európai 
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szelídgesztenyefákat támadó, kéregrákosodást okozó C. parasitica növénypatogén gomba 

esetében (Biraghi, 1951). A C. parasitica és az őt fertőző CHV1 vírus közötti kölcsönhatás 

még most is a figyelem középpontjában áll, mivel szinte az egyetlen sikeres példája a 

szabadföldi gombavírus mediálta biokontroll alkalmazásának. A vírus csökkent 

növekedést és abnormális pigmentációt okoz a gazdagombánál (Choi és Nuss, 1992; 

Milgroom és Cortesi, 2004; Nuss, 2005). Ezt kihasználva sikeresen alkalmazták a CHV1-

et hordozó C. parasitica gombát biokontroll ágensként a szelídgesztenye kéregrák 

megfékezésében Európa területén. Ezzel szemben az észak-amerikai területeken ezek a 

próbálkozások sikertelennek bizonyultak, noha komoly erőfeszítések árán próbálták a 

járványt kontrollálni hipovirulens C. parasitica gombák segítségével (MacDonald és 

Fulbright, 1991). Ennek oka, hogy az észak-amerikai kontinensen sokkal nagyobb volt a 

gombák VCG diverzitása, mint az európai populációban, ami megakadályozta a 

hipovirulens és a natív gombatörzsek közötti vírusátvitelt (Milgroom és Cortesi, 2004). 

A legtöbb mikovírus-asszociált hipovirulencia növénypatogén gombák esetében 

került dokumentálásra, és csak kevés állat- és humánpatogén gombánál volt eddig 

megfigyelhető. Ezeket jellemzően a Hypoviridae és Narnaviridae családokba tartozó 

gombavírusok okozzák. Csökkent növekedés és/vagy fertőzőképesség figyelhető meg a 

szürkepenész kórokozójánál, a Botrytis porri esetében egy botybirnavirus (Wu és mtsai., 

2012), míg a B. cinerea gombánál az „RNA virus 1" (Yu és mtsai., 2015) és egy partitivírus 

(Kamaruzzaman és mtsai., 2019) jelenlétében. A búza gyakori kórokozójánál, a F. 

graminearum gombánál a Chrysoviridae családba tartozó vírusok (Chu és mtsai., 2002; 

Cho és mtsai., 2012; Darissa és mtsai., 2012; Lemus-Minor és mtsai., 2018; Torres-Trenas 

és mtsai., 2019), a szárkorhadást okozó Macrophomina phaseolina és a levélfoltosságot 

előidéző Alternaria spp. gombák esetében mitovírusok, a golyvás üszög megbetegedésért 

felelős Ustilaginoidea virens esetében totivírusok és partitivírusok okozzák a csökkent 

fertőzőképességet (Jiang és mtsai., 2015). Mitovírusok felelősek a szilfavészt okozó 

Ophiostoma novo-ulmi patogén gombánál (Hong és mtsai., 1999; Doherty és mtsai., 2006), 

míg a Megabirnaviridae és Reoviridae családba tartozó vírusok a fehérpelyhes 

gyökérpenészt okozó R. necatrix gombánál (Chiba és mtsai., 2009) előforduló 

hipovirulenciáért. Nemrégiben az aszpergillózist okozó opportunista humánpatogén A. 

fumigatus gombában detektáltak a Chrysoviridae családba tartozó vírusokat, melyek 

képesek voltak csökkenteni a gomba virulenciáját (Takahashi-Nakaguchi és mtsai., 2020). 

Mivel a gombavírusok biokontroll használatának egyik korlátozó tényezője az 

intracelluláris terjedés és a gombákban jelenlévő VCG gének különbözősége, ezért a repce 
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fehérpenészes rothadásáért felelős S. sclerotiorum gombában felfedezett hipovirulens 

SsHADV-1 mikovírus új fejezetet nyitott a biológiai védekezés területén. Az SsHADV-1 

vírus képes extracelluláris úton, intakt hifákon keresztül is terjedni a S. sclerotiorum 

izolátumokban, továbbá mind a repce, mind a lúdfű modellorganizmus esetében 

megfigyelték, hogy az SsHADV-1 víruspartikulumokkal előkezelt növények védettek 

voltak a S. sclerotiorum gombatörzsekkel szemben (Yu és mtsai., 2013). Nemrégiben 

leírták a vektor általi transzmissziót is a L. ingenua gombakártevő rovar esetében, ami arra 

enged következtetni, hogy akár rovarok is fontos szerepet játszhatnak az SsHADV-1 

gombavírus terjedésében. Ez a terjedés nemcsak az azonos VCG-be tartozó 

gombatörzsekben, de akár eltérő fajok között is megtörténhet (Liu és mtsai., 2016). 

3.2.5. A mikovírusok előfordulása járomspórás gombákban  

Gombavírusokat azonosítottak már szinte az összes gombacsoportban (Ghabrial és 

mtsai., 2015; Son és mtsai., 2015), mégis a túlnyomó többségüket az Ascomycota és a 

Basidiomycota törzsekben detektálták. Myers és munkatársai (2020) egy átfogó 

tanulmányt készítettek, melyben 333, bazális gombacsoportba tartozó izolátum 

vírushordozását vizsgálták kétféle módszer, a CF-11 cellulóz kromatográfia („in vitro”) és 

a transzkriptom-adatbányászat („in silico”) segítségével. A mikovírusok előfordulásának 

gyakoriságát és a detektált szekvenciák változatosságát elemezték a Mucoromycota, 

Zoopagomycota, Chytridiomycota, Blastocladiomycota, Neocallimastigomycota és 

Cryptomycota törzsekben. A vizsgált izolátumok 21,6%-a bizonyult vírushordozónak, ami 

azt mutatja, hogy a bazális gombák között is nagyszámban fordulnak elő vírushordozó 

törzsek és sokkal magasabb a fertőzöttségi arány, mint ahogy azt korábban gondolták (15. 

ábra). 

A járomspórás gombák vírushordozásáról kevés információ áll rendelkezésünkre, 

korábban csak néhány izolátumban írtak le gombavírusokat vagy detektáltak VLP-ket. 

A Glomeromycotina altörzsbe tartozó, arbuszkuláris mikorrhizát képző 

Rhizophagus clarus RF1 izolátumban egy 2895 nt méretű (+)ssRNS-genommal 

rendelkező mitovírust detektáltak újgenerációs szekvenálási eljárással. A detektált vírust 

Rhizophagus clarus mitovirus 1 strain RF1 (RcMV1-RF1) néven írták le, és 

megállapították, hogy a vírus a mitokondriumban lokalizálódik (Kitahara és mtsai., 2014). 

Szintén in silico azonosítottak további öt gombavírust az NCBI adatbázisban található 

Rhizophagus szekvenciák alapján. R. irregularis-ban egy (RirMV1), míg R. diaphanum-
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ban négy mitovírust (RdMV1, RdMV2, RdMV3 és RdMV4) azonosítottak (Neupane és 

mtsai., 2018). Myers és munkatársai (2020) hat izolátumban detektáltak vírusokat (1 

Claroideoglomus, 2 Geosiphon és 3 Rhizophagus), melyek szintén a Mitovirus 

nemzetségbe tartozó vírusokkal mutatnak nagyfokú hasonlóságot. 

 

15. ábra: Az NCBI génbank adatbázisában regisztrált vírushordozó gombatörzsek számbeli 

eloszlása 

A különböző gombatörzsekben detektált vírushordozó izolátumok száma Myers és mtsai. (2020) (A) 

eredményei előtt és (B) után 

A Mortierellomycotina altörzsben Myers és munkatársai (2020) detektáltak először 

gombavírusokat. Összesen 26 izolátumot vizsgáltak meg, melyek három nemzetségbe 

sorolhatók: Lobosporangium (1), Dissophora (2) és Mortierella (23). A vizsgált 

izolátumok 42%-ában detektáltak mikovírusokat, melyek a szekvenciaadatok filogenetikai 

vizsgálata alapján a Mito-, Narna-, Tombo- és Chrysovirus nemzetségekbe tartoznak, 

illetve nagyobb részük jelenleg még nem besorolt vírusokkal mutatott rokonságot. 

A Mucoromycotina altörzs képviselői esetében valamivel több gombavírust 

azonosítottak már. Vágvölgyi és munkatársai (1993) vizsgálták elsőként a Mucor 

nemzetség vírushordozását, mely során egy Mucor ramannianus izolátumban négy 

dsRNS-fragmentumot detektáltak. Ezt követően 18 Mucor faj 123 izolátumát vizsgálták, 

és hat gombatörzs esetében detektáltak vírushordozást: 1 M. aligarensis, 1 M. hiemalis, 2 

M. corticolus, 1 M. mucedo és 1 M. ramannianus. Az utóbbit, a M. ramannianus 

izolátumot ma már az Umbelopsidales nemzetségen belül, U. ramanniana néven tartják 

számon. A hat izolátumban agaróz gélelektroforézis alapján négy különböző dsRNS-
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mintázatot azonosítottak, melyek mérete 2,0 és 6,1 kb között volt, míg a fragmentumok 

száma 1 és 5 között volt. Emellett először detektáltak VLP-ket a Mucor nemzetségben. A 

M. mucedo M25 izolátumból TEM segítségével izometrikus, 30 nm átmérőjű VLP-ket 

sikerült kimutatniuk (Vágvölgyi és mtsai., 1998). Barata és munkatársai (2019) a talajból 

izolált és azonosított M. irregularis C3B izolátumban transzkriptomelemzés során 

detektáltak egy 5530 nt méretű részleges vírusszekvenciát. Az azonosított szekvencia egy 

(–)ssRNS-vírusokra jellemző RNS-polimeráz domént tartalmaz. További 2 Mucor 

törzsben, a M. petrinsularius var. ovalisporus NRRL 2536 és a M. ramosissimus NRRL 

3042 izolátumokban detektáltak 2-2 dsRNS-fragmentumot CF-11 kromatográfiával, de 

szekvenciaadatok hiányában filogenetikai vizsgálatot nem végeztek (Myers és mtsai., 

2020).  

Papp és munkatársai (2001) a Rhizopus nemzetség esetében öt izolátumban (2 R. 

stolonifer, 2 R. microsporus és 1 R. oryzae) detektáltak dsRNS-fragmentumokat, ami a 

vizsgált izolátumok 18,5%-át tette ki. Gélelektroforézis alapján 5 különböző mintázatot 

figyeltek meg, a fragmentumok száma 1-5, mérete 2,2-14,8 kb volt. A R. microsporus 

MUFS R5 izolátum kivonatainak TEM-vizsgálata során izometrikus, 40 nm átmérőjű 

VLP-ket detektáltak. Habár nem végeztek víruseliminálási vizsgálatokat, nem tudtak sem 

morfológiai, sem fiziológiai különbséget megfigyelni ugyanazon gombafaj vírushordozó 

és vírusmentes izolátuma között. Espino-Vázquez és munkatársai (2020) nemrégiben a 

Mycetohabitans intracelluláris szimbionta baktérium mellett két, a Narnavirus 

nemzetségbe tartozó vírust is detektáltak a R. micropsorus gombában, melyek együtt egy 

„háromtagú” szimbiózist létesítenek. Kísérletekkel bizonyították, hogy a narnavírusok 

csökkentik az ivartalan szaporodás lehetőségét, ugyanakkor az endoszimbionta 

baktériummal együtt szükségesek az ivaros szaporodás létrejöttéhez (Espino-Vázquez és 

mtsai., 2020).  

Myers és munkatársai (2020) a Mucoromycota törzs vírushordozását is 

tanulmányozták, mely során 30 nemzetség 71 izolátumát vonták be vizsgálataikba. Ebből 

16 izolátum esetében detektálták vírusok jelenlétét, ami a vizsgált gombák 19,7%-át teszi 

ki. A vizsgált nemzetségek közül 2 Mucor, 1 Rhizopus, 2 Umbelopsis, 1 Absidia, 1 

Actinomucor, 3 Blakeslea, 1 Chaetocladium, 1 Choanephora, 1 Circinella, 1 Gilbertella, 

1 Mycotypha és 1 Phycomyces izolátumban detektáltak víruseredetű szekvenciákat. 

Rámutattak, hogy a bazális gombák között is magas a vírushordozási arány, illetve, hogy 

gombavírusok minden gombacsoportban előfordulnak.  
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4. CÉLKITŰZÉSEK 

A járomspórás gombák vírushordozás szempontjából az egyik legkevésbé kutatott 

gombacsoport. Kutatócsoportunkban korábban már vizsgálták mikovírusok jelenlétét 

néhány ide tartozó gombában, és több faj (pl. a Mucor, Rhizopus és Gilbertella 

nemzetségek tagjaiban) esetében azonosítottak dsRNS-elemeket és VLP-ket, azonban 

részletesebb vizsgálatokat nem végeztek. Jelen dolgozat célja a Mucoromycota gombák 

vírushordozásának széles körű tanulmányozása, illetve az azonosított vírusok részletes 

jellemzése volt.  

 

Munkánk során a következő konkrét célkitűzéseket fogalmaztuk meg: 

1. A vírushordozás vizsgálata a Mortierellomycotina altörzs Mortierella, 

Dissophora, Gamsiella és Lobosporangium, valamint a Mucoromycotina 

altörzs Umbelopsis, Mucor, Rhizopus és Lichtheimia nemzetségeiben az 

extrakromoszómális dsRNS-elemek jelenlétének kimutatása által; 

 

2. A detektált dsRNS vírusgenomok szekvenálása, a szekvenciák részletes 

molekuláris vizsgálata, a vírusok genomszerveződésének meghatározása és 

elemzése, az újonnan azonosított mikovírusok jelenlétének igazolása az adott 

gombaizolátumban, valamint a víruspartikulumok izolálása és vizsgálata; 

 

3. Az azonosított gombavírusok filogenetikai viszonyainak feltérképezése. 
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5. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

5.1. Felhasznált mikroorganizmusok 

A vizsgálatokba 195 járomspórás gombaizolátumot vontunk be, ezek közül 113 a 

Mortierella, 4 a Dissophora, 2 a Gamsiella, 1 a Lobosporangium, 30 az Umbelopsis, 4 a 

Mucor, 31 a Rhizopus és 10 a Lichtheimia nemzetségbe tartozott. A vizsgált törzsek 

részletes adatait az 1. melléklet mutatja be, amelyben külön oszlopban jelöltük a detektált 

dsRNS-, illetve vírushordozást. A kísérletekbe bevont gombatörzsek fenntartása 4 °C-on 

történt MEA táptalajon, kéthavonkénti átoltással. 

5.2. Alkalmazott táptalajok és tápoldatok  

Malátás tápoldat/táptalaj (MEA) (% m/v): 0,5% élesztőkivonat; 0,5% malátakivonat; 

1% D-glükóz; szilárd táptalaj esetén 2% agar 

Élesztő–glükóz tápoldat/táptalaj (YEG) (% m/v): 0,5% élesztőkivonat; 1% D-glükóz; 

szilárd táptalaj esetén 2% agar 

Luria-Bertani tápoldat/táptalaj (LB) (% m/v): 0,5% élesztőkivonat; 1% nátrium-klorid; 

1% tripton; szilárd táptalaj esetén 2% agar, plazmidot hordozó Escherichia coli törzsek 

szelekciójához 100 µg/ml ampicillinnel (BioChemica) kiegészítve 

5.3. Alkalmazott oldatok, pufferek, reagensek és primerek 

Gomba össz-nukleinsav tisztításához használt oldatok: 

LETS lízis puffer: 0,1 M lítium-klorid; 10 mM etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA); 10 mM 

Trisz-(hidroximetil)-aminometán-hidroklorid (Tris-HCl); 0,5% 

nátrium-lauril-szulfát (SDS); pH 8,0 

10% SDS oldat 

PCI: fenol–kloroform–izoamilalkohol 25:24:1 arányú elegye 

CI: kloroform–izoamilalkohol 24:1 arányú elegye 

dietil-pirokarbonát (DEPC)-kezelt víz 

CF-11 cellulóz kromatográfiához szükséges anyagok és oldatok: 

CF-11 cellulóz (Sigma-Aldrich) 
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STE puffer: 0,1 M nátrium-klorid; 0,05 M Tris-HCl; 0,001 M EDTA; pH 8,0; a 

cellulózoszlop előkészítéshez 16% etanollal és 2% β-merkaptoetanollal, az 

oszlop mosásához pedig 16% etanollal kiegészítve  

Agaróz gélelektroforézishez használt anyagok: 

TAE puffer: 40 mM Tris-ecetsav; 1 mM dinátrium-EDTA; pH 7,6 

Agaróz gél: 0,8-1% agaróz TAE pufferben oldva 

Etídium-bromid: 0,5 µg/ml koncentrációban agaróz/TAE gélben  

Kompetens E. coli sejtek készítéséhez és transzformációjához felhasznált oldatok:  

100 mM kalcium-klorid oldat hűtve tárolva  

70% glicerin  

Ampicillin törzsoldat (BioChemica): 50 mg/ml ampicillin-nátriumsó steril desztillált 

vízben oldva 

VLP tisztításához használt oldatok: 

Citrát puffer: 0,5 M trinátrium-citrát; 1 mM dinátrium-EDTA; pH 6,5 

5 M nátrium-tioglikolát oldat 

Borát puffer: 5 mM bórsav; 1,475 mM nátrium-tetraborát; 0,5 mM EDTA 

dsRNS blottoláshoz használt oldatok: 

Denaturáló oldat: 0,05 M nátrium-hidroxid; 0,15 M nátrium-klorid  

Neutralizáló oldat: 1 M Tris-HCl; 1,5 M nátrium-klorid, pH 7,5 

2× SSC: 0,3 M nátrium-klorid; 0,03 M trinátrium-citrát; pH 7 

DNS blottoláshoz használt oldatok: 

Denaturáló oldat: 0,5 M nátrium-hidroxid; 1,5 M nátrium-klorid 

Neutralizáló oldat: 0,5 M Tris; 1,5 M nátrium-klorid; pH 7,5 

2× SSC: 0,3 M nátrium-klorid; 0,03 M trinátrium-citrát; pH 7 

Northern-hibridizációhoz használt oldatok: 

Előhibridizációs oldat: 0,9 M nátrium-klorid; 1% SDS; 10 µg/ml lazacsperma DNS (10 

mg/ml, Invitrogen); DEPC-kezelt víz  

Hibridizációs puffer: 0,9 M nátrium-klorid; 1% SDS; 10% dextrán-szulfát (Sigma-

Aldrich); 10 µg/ml lazacsperma DNS (10 mg/ml, Invitrogen); 

DEPC-kezelt víz 

Mosó puffer I: 2× SSC; 0,1% SDS  

Mosó puffer II: 0,1× SSC; 0,1% SDS  
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1. detektáló puffer (10×): 0,1 M maleinsav; 0,15 M nátrium-klorid; pH 7,5  

2. detektáló puffer: 1% blokkoló reagens (Roche) 1. detektáló pufferben (1×) oldva 

3. detektáló puffer: 0,1 M Tris-HCl; 0,1 M nátrium-klorid; 50 mM magnézium-klorid; pH 

9,5 

Alkalikus foszfát antitest-konjugátum (Anti-Digoxigenin-AP Fab fragments, Roche)  

Színreakciós előhíváshoz: NBT-BCIP törzsoldat (DIG DNA Labeling and Detection Kit, 

Roche): nitroblue tetrazólium-klorid és 5-bromo-4-kloro-3-indolilfoszfát toluidin só 

keveréke 

Felhasznált primerek: 

A reakciókhoz szükséges oligonukleotid primereket a PerlPrimer v1.1.5 számítógépes 

program segítségével terveztük meg. A kísérleteink során felhasznált primereket a 2. 

melléklet mutatja be. 

5.4. Vizsgálati módszerek az új vírusgenomok meghatározása 

érdekében 

5.4.1. Össz-nukleinsav tisztítás 

Az össz-nukleinsav tisztítást Leach és munkatársai (1986) módszere alapján 

végeztük el némi módosítással. A kísérletekbe bevont gombatörzseket YEG tápoldatban 

tenyésztettük elő az 1. mellékletben feltüntetett hőmérsékleteken. A ferde agaron tárolt 

tenyészetekről spóraszuszpenziót készítettünk, amihez 5-5 ml desztillált vízzel, oltókacs 

segítségével lemostuk a spórákat a ferde agaron nőtt gombatelepekről. A tömény 

spóraszuszpenziókból 1-1 ml-t pipettáztunk 100-100 ml YEG tápoldatot tartalmazó 

Erlenmeyer lombikokba, melyeket gombafajtól függően 4-14 napig, az 1. mellékletben 

feltüntetett hőmérsékleten rázatva (150 rpm) neveltünk. Az inkubációs idő elteltével a 

micéliumokat steril gézen átszűrtük. A tápoldatokból gyűjtött micéliumokat (desztillált 

vizes mosás után) felhasználásig –70 °C-on, alufóliában tároltuk. Két gramm fagyasztott 

micéliumot dörzsmozsárban folyékony nitrogénnel eldörzsöltünk, majd hozzáadtunk 5 ml 

LETS puffert, 5 ml PCI-t és 500 µl 10%-os SDS-t, melyek segítségével feltártuk a sejteket. 

A mintákat 1 percig extraháltuk vortex segítségével, majd a micéliumtörmelékeket 

centrifugálással ülepítettük (12000 g, 15 perc, 4 °C). A felülúszókat új SS-34 

centrifugacsövekbe pipettáztuk, majd CI-t adtunk hozzájuk 1:1 arányban. A mintákat ismét 

centrifugáltuk (12000 g, 15 perc, 4 °C), majd a felső fázisból a nukleinsavakat kétszeres 
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térfogatú etanol segítségével precipitáltuk. A mintákat –70 °C-on inkubáltuk 16 órán 

keresztül, ezt követően jégen kiolvasztottuk, majd centrifugáltuk (12000 g, 25 perc, 4 °C). 

A levegőn beszárított nukleinsavakat 700 µl DEPC-kezelt vízben felszuszpendáltuk, majd 

Eppendorf csövekbe pipettáztuk. A mintákhoz 1:1 arányban PCI-t adtunk és ismét 

centrifugáltuk (16000 g, 10 perc, 4 °C). A felső fázist új Eppendorf csövekbe pipettáztuk, 

a mintákhoz 1:1 arányban CI-t adtunk, majd újra centrifugáltuk őket (16000 g, 10 perc, 4 

°C) és az így kapott felső fázist felhasználásig –70 °C-on tároltuk. 

5.4.2. CF-11 cellulóz kromatográfia a dsRNS-molekulák tisztításához  

A virális dsRNS-elemek szelektív izolálására a CF-11 cellulóz kromatográfiát 

alkalmaztuk, amelyet a Morris és Dodds (1979) által leírt módszer alapján végeztünk el 

kisebb módosításokkal. A tisztítás során az előző pontban leírt össznukleinsav-tisztítási 

módszerrel kapott nukleinsav-kivonatokkal dolgoztunk. Ennek során 200 µl-nyi mintához 

3 ml 16% etanol tartalmú STE puffert és 0,2 g CF-11 cellulózt (Sigma-Aldrich) adtunk. 

Ezzel párhuzamosan mintánként egy-egy steril fecskendőbe 0,2 g CF-11 cellulózt 

mértünk, és az így elkészített oszlopot 5 ml 16% etanol- és 2% β-merkaptoetanol-tartalmú 

STE pufferrel átmostuk. Ezután a nukleinsav-mintákat az oszlopra pipettáztuk, majd 

azokat hagytuk átcsepegni. Ez idő alatt a cellulóz megkötötte a nukleinsavakat. Ezután a 

cellulóz oszlopot négyszer mostuk 5 ml 16% etanoltartalmú STE pufferrel, hogy a 

szennyeződések és a DNS-molekulák leváljanak az oszlopról. A dsRNS-molekulákat 2 ml 

STE pufferrel eluáltuk az oszlopról, majd négyfelé osztva 2 ml-es Eppendorf csövekben 

háromszoros térfogatú 96%-os etanollal –70 °C-on precipitáltuk. Egy éjszakán keresztül 

történő inkubáció után a mintákat centrifugáltuk (16000 g, 20 perc, 4 °C), majd a leülepített 

nukleinsavakat mostuk 100 µl 75%-os etanollal (16000 g, 10 perc, 4 °C). A leülepített 

nukleinsav-mintákat a beszárítás után 25 µl DEPC-kezelt vízben szuszpendáltuk, majd 

felhasználásig –70 °C-on tároltuk. 

5.4.3. Agaróz gélelektroforézis 

A nukleinsavak elektroforézise etídium-bromiddal (0,5 µg/ml) kiegészített 0,8-1%-

os agaróz/TAE gélben történt, melynek során az 1/6 mennyiségű mintapufferrel 

kiegészített mintákat 60 percig futtattuk (80 V). A dsRNS-fragmentumok méretének 

meghatározásához 1 kb-os DNS-markert (Thermo Scientific) használtunk. A nukleinsavak 

detektálása UV fény segítségével történt. 
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5.4.4. Enzimatikus kezelések 

Az enzimatikus emésztések során kb. 50 ng mintát 1 U DNáz I enzimmel (Thermo 

Scientific) emésztettünk 37 ℃-on, 30 percig. Ezt követően a mintákat kétszeres 

mennyiségű 96%-os etanollal precipitáltuk, majd –70 ℃-on, egy éjszakán át inkubáltuk. 

Ezután a mintákat centrifugáltuk (16000 g, 20 perc, 4 °C), majd a leülepített 

nukleinsavakat mostuk 100 µl 75%-os etanollal (16000 g, 5 perc, 4 °C). Levegőn történő 

beszárítás után a 15 µl DEPC-kezelt vízben szuszpendált mintákhoz 100 U S1 nukleáz 

enzimet (Thermo Scientific) adtunk, majd 25 ℃-on, 30 percig emésztettük. Az 

enzimatikus kezelések után a mintákat agaróz gélelektroforézissel vizsgáltuk. A restrikciós 

endonukleázokkal való emésztéseket a gyártó (Thermo Scientific) által meghatározott 

protokoll szerint végeztük el.  

5.4.5. dsRNS-fragmentumok izolálása agaróz gélből  

A visszaizolálni kívánt dsRNS-fragmentumokat tartalmazó géldarabot steril 

szikével UV-lámpa alatt vágtuk ki a 0,8%-os agaróz gélből. A dsRNS-molekulákat az 

RNaid kit (MP Biomedicals) vagy a Zymoclean Gel RNA Recovery Kit (Zymo Research) 

segítségével nyertük ki a gyártó utasításainak megfelelően. 

5.4.6. A dsRNS-fragmentumok előkészítése cDNS-szintézishez 

A dsRNS-fragmentumok klónozásához és azonosításához a Maan és munkatársai 

(2007) által leírt, majd Darissa és munkatársai (2010) által módosított „Full-length 

amplification of cDNAs” (FLAC) módszert alkalmaztuk. Ennek első lépéseként az izolált 

dsRNS-fragmentumok végére egy specifikus primert/adaptort ligáltunk (Potgieter és 

mtsai., 2009). Az amplifikálást MJ Mini 48-Well Personal Thermal Cycler (Bio-Rad), 

illetve ProFlex™ 3 x 32-well PCR System (Applied Biosystems) készülékekkel végeztük, 

a reakciót pedig 30 µl végtérfogatban mértük össze a következők szerint:   

200 ng dsRNS-fragmentum 

250 ng/µl PC3-T7 loop primer (2. melléklet) 

50 mM 4-(2-hidroxietil)-1-piperazin-etánszulfonsav (HEPES)/NaOH (pH 8) 

(Thermo Scientific) 

20 mM MgCl2 (Sigma-Aldrich) 

0,01% marha szérumalbumin (BSA, Promega) 

1 mM adenozin-5′-trifoszfát (ATP, Thermo Scientific) 

3 mM ditiotreitol (DTT, Roche) 
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10% dimetil-szulfoxid oldat (DMSO, Sigma-Aldrich) 

20% polietilén-glikol 6000 (PEG6000, Thermo Scientific) 

20 U/µl Ribolock RNáz Inhibitor (Thermo Scientific) 

30 U/µl T4 RNS ligáz (Thermo Scientific) 

A ligálást 37 °C-on 6 órán keresztül végeztük, majd ezt követően 18 °C-ra csökkentettük 

az inkubációs hőmérsékletet, amit tovább csökkentettünk óránként 1 °C-kal 12 °C-ig. 

Ligálás után az adaptorhoz ligált dsRNS-fragmentumok tisztítását az RNA Clean 

and Concentrator-5 (Zymo Research) kittel a gyártó által előírt protokoll szerint végeztük 

el. 

A komplementer DNS (cDNS) szintézise előtt denaturáltuk az adaptor-ligált 

dsRNS-fragmentumokat. A reakciót 10 µl végtérfogatban mértük össze a következők 

szerint:  

200 ng adaptor-ligált dsRNS-fragmentum 

1 M Betaine (Sigma-Aldrich)  

2,5% DMSO (Sigma-Aldrich) 

A dsRNS-molekulákat 2 perc 98 C-os, majd 5 perc 4 C-os inkubációval denaturáltuk.  

5.4.7. cDNS-szintézis dsRNS-fragmentumokról (reverz transzkripció) 

A dsRNS-fragmentumok cDNS-szintézisét rögtön denaturálás után végeztük. A 

reakciót 20 µl végtérfogatban mértük össze a következők szerint: 

10 µl denaturált, adaptor-ligált dsRNS-fragmentum 

5× reakciópuffer (Thermo Scientific) 

1 mM dezoxiribonukleozid-trifoszfát (dNTP) mix 

1 µl Maxima H Minus Enzim Mix (Thermo Scientific) 

Reakciókörülmények: A reakciót 60 percig 50 C-on, majd 30 percig 55 °C inkubáltuk. 

5.4.8. Alkalmazott polimeráz láncreakción (PCR) alapuló technikák és 

reakciókörülmények 

Munkánk során többféle PCR-módszert használtunk. Az amplifikálást MJ Mini 48-

Well Personal Thermal Cycler (Bio-Rad), illetve ProFlex™ 3 x 32-well PCR System 

(Applied Biosystems) készülékekkel végeztük. 
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PCR összemérése dsRNS-fragmentumokból képzett cDNS-ből a FLAC-módszer 

alapján:  

A dsRNS-fragmentumok cDNS-szintézise után kapott mintákból 25 µl 

végtérfogatban mértük össze a PCR-elegyet, melynek összetétele a következő volt: 

1/20 (v/v) cDNS-templát 

320 µM dNTP mix 

1x GC puffer (Thermo Scientific) 

1,25 µM PC2 primer (2. melléklet) 

2 mM MgCl2 

2,5 U Phusion High-Fidelity DNS polimeráz (Thermo Scientific) 

Reakciókörülmények:  

1. lépés: 98 °C / 1 perc − kezdeti denaturáció 

2. lépés: 98 °C / 10 mp − denaturáció 

3. lépés: 65 °C / 30 mp − primerkötődés 

4. lépés: 72 °C / 4 perc – láncszintézis 

2-4. lépés ismétlése 35 cikluson keresztül 

5. lépés: 72 °C / 5 perc − végső láncszintézis 

PCR összemérése dsRNS-fragmentumokból képzett cDNS-sel az általunk tervezett 

specifikus primerek felhasználásával: 

A dsRNS-fragmentumok cDNS-szintézise után kapott mintákból 20 µl 

végtérfogatban mértük össze a PCR-elegyet, összetétele a következő volt: 

1/10 (v/v) cDNS templát 

320 µM dNTP mix 

1x GC puffer (Thermo Scientific) 

1,25 µM specifikus „forward” primer (2. melléklet) 

1,25 µM specifikus „reverse” primer (2. melléklet) 

2 mM MgCl2 

2,5 U Phusion High-Fidelity DNS polimeráz (Thermo Scientific) 

Reakciókörülmények:  

1. lépés: 98 °C / 1 perc − kezdeti denaturáció 

2. lépés: 98 °C / 10 mp − denaturáció 

3. lépés: 53-65 °C / 30 mp − primerkötődés 

4. lépés: 72 °C / 2,5-4 perc – láncszintézis 

2-4. lépés ismétlése 35 cikluson keresztül 

5. lépés: 72 °C / 5 perc − végső láncszintézis 
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A próbák készítése során alkalmazott PCR-körülmények:  

A próbák készítésével megegyező módon jelöletlen dNTP-t használva 

amplifikáltuk az adott génszakaszokat, melyeket E. coli baktériumsejtekbe 

transzformáltunk (5.5.14. fejezet). Az így létrehozott transzformáns telepből nyert plazmid 

DNS-t használtuk templátként mind a DIG-jelölt próbák elkészítéséhez, mind a 

hibridizációs kísérletek folyamán pozitív kontrollként. 

A reakciókat a PCR DIG Probe Synthesis Kit (Roche) segítségével állítottuk össze 

20 l végtérfogatban a következők szerint: 

50-100× hígítású plazmid DNS  

0,2 M specifikus „forward” primer (2. melléklet) 

0,2 M specifikus „reverse” primer (2. melléklet) 

200 mM digoxigenin (DIG)-jelölt dUTP-t tartalmazó dNTP mix (Roche) 

1× DreamTaq puffer 

1,25 U DreamTaq polimeráz (Thermo Scientific) 

Reakciókörülmények:  

1. lépés: 98 °C / 2 perc − kezdeti denaturáció 

2. lépés: 98 °C / 30 mp − denaturáció 

3. lépés: 55-73 °C / 30 mp − primerkötődés 

4. lépés: 72 °C / 20-30 mp – láncszintézis 

2-4. lépés ismétlése 35 cikluson keresztül 

5. lépés: 72 °C / 5 perc − végső láncszintézis 

5.4.9. A DNS-fragmentumok visszanyerése agaróz gélből 

A gélelektroforézist követően a DNS-fragmentumokat tartalmazó géldarabokat 

UV-fény alatt, steril szike segítségével kivágtuk a 0,8% agarózt tartalmazó gélből. A DNS-

molekulákat ezt követően a Zymoclean Large Fragment DNA Recovery Kit (Zymo 

Research) segítségével nyertük ki a gyártó utasításainak megfelelően. 

5.4.10. A visszaizolált dsDNS-fragmentumok klónozása 

A cDNS-szintézis után visszaizolált dsDNS-fragmentumokat a pJET1.2/Blunt 

(CloneJET PCR Cloning Kit, Thermo Scientific) klónozó vektorba ligáltuk. A reakciót 15 

µl végtérfogatban a következők szerint mértük össze: 

200 ng DNS-fragmentum 

50 ng pJET1.2/Blunt vektor 

1× T4 DNS reakciópuffer (Thermo Scientific) 
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5 U T4 DNS ligáz (Thermo Scientific) 

A ligálást 16 órán keresztül 4 °C-on végeztük. 

5.4.11. Kompetens E. coli sejtek készítése 

Az E. coli TOP10F- törzs tenyésztése LB tápoldatban/táptalajon 14 órán keresztül, 

37 °C-on történt. A baktériumsejteket 20%-os glicerinnel kiegészítve –70 C-on tároltuk 

felhasználásig. Az E. coli TOP10F- törzsének 14 órás, LB tápoldatban nevelt tenyészetéből 

1-1 ml-t 3 × 30 ml LB tápoldatba oltottunk át, majd további két órán át, 37 °C-on 

tenyésztettük a baktériumokat. Amikor a tenyészet elérte a 0,6-0,8 közötti OD600 értéket, 

akkor a tenyészeteket steril üveg centrifugacsövekbe öntöttük át, majd centrifugáltuk 

(2160 g, 10 perc, 4 °C). A tápoldat leöntése után a kiülepedett sejteket a kiindulási 

térfogattal azonos mennyiségű, 4 °C-os, 100 mM-os kalcium-klorid oldatban 

szuszpendáltuk. A mintákat újra centrifugáltuk (2160 g, 10 perc, 4 °C), majd a kalcium-

klorid oldatban felvett sejteket 1 órán át jégfürdőben inkubáltuk és ezt követően újra 

centrifugáltuk (2160 g, 10 perc, 4 °C). A kiülepedett sejteket 1/20 térfogatú, 100 mM-os, 

20% glicerintartalmú, hideg kalcium-klorid oldatban szuszpendáltuk és 150-150 l 

mennyiségenként Eppendorf csövekbe osztottuk szét, majd ezeket későbbi felhasználásig 

–70 °C-on helyeztük el. 

5.4.12. E. coli sejtek transzformálása 

A pJET1.2/Blunt vektorba ligált DNS-fragmentumokat E. coli sejtekbe 

transzformáltuk. Ehhez 150-150 μl, –70 °C-on tárolt kompetens sejtet jégen 

felolvasztottunk, ezt követően a ligátumot hozzáadtuk a sejtekhez. Összekeverés után a 

mintákat 30 percig 4 °C-on inkubáltuk, majd 2 perces 42 °C-os hősokkot alkalmaztunk. 

Ezután a mintákhoz hozzáadtunk 1-1 ml LB tápoldatot, majd a sejteket egy órán át 37 °C-

on rázattuk. Ezután különböző mennyiségeket (50 és 100 µl) szélesztettünk a 

pJET1.2/Blunt vektorba ligált inszertet tartalmazó baktérium-szuszpenzióból 100 µg/ml 

ampicillint tartalmazó LB táptalajokra. A transzformáns baktériumsejteket 37 °C-on 16-

20 óráig tenyésztettük. 

5.4.13. Plazmid DNS tisztítása 

Az ampicillint tartalmazó LB táptalajon felnőtt transzformáns baktériumsejteket 

100 µg/ml ampicillinnel kiegészített LB tápoldatba oltottuk, majd 37 °C-on 16-20 óráig 
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rázatva tenyésztettük. Az így felnőtt transzformáns baktérium-tenyészetekből plazmid 

DNS-t tisztítottunk, melyet a Nucleospin Plasmid EasyPure (Macherey-Nagel) vagy a 

Zyppy Plasmid Miniprep Kit (Zymo Research) segítségével végeztünk el. A 

félkémcsövekben rázatott tenyészeteket centrifugáltuk (9600 g, 3 perc, szobahőmérséklet), 

majd a kiülepedett sejteket a gyári oldatokban szuszpendáltuk és tártuk fel a gyártó 

utasításainak megfelelően.  

5.4.14. Szekvenciák meghatározása és elemzése  

Az általunk amplifikált, majd plazmidba ligált PCR-termékek szekvenálását az 

LGC Genomics (Berlin) végezte a pJET1.2 „forward” és pJET1.2 „reverse” primerek 

felhasználásával. A meghatározott szekvenciákból kontigot készítettünk a Staden 

programcsomag PreGap és Gap4 programjainak segítségével (Staden és mtsai., 2000). 

A detektált vírusok teljesgenom-szekvenálását (Whole Genome Sequencing, 

WGS) az SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék 

Genomikai/Szekvenáló laboratórium munkatársai, Dr. Zsindely Nóra, Dr. Bodai László és 

Nagy Gábor végezték el. A szekvenáló könyvtárak előállításához a NEBNext Ultra II 

Directional RNA Library Prep Kit for Illumina (New England Biolabs) kitet használták, 

amihez 80 ng tisztított dsRNS-mintát fragmentáltak. Reverz transzkripcióval mindkét 

szálról duplaszálú cDNS-másolatot készítettek, majd ezekhez PCR segítségével 

szekvenáló adaptereket kapcsoltak. Az előállított 390-450 bp átlagos fragmentumméretű 

szekvenáló könyvtárakat Illumina MiSeq újgenerációs DNS-szekvenáló berendezésben 

szekvenálták MiSeq Reagent kit V2-500 Nano szekvenáló reagens (Illumina) 

felhasználásával. A 250 bp paired-end szekvenálásból kapott szekvenciarészleteket 

összeillesztették, melyhez szükséges volt a minimális leolvasási átfedést definiálni (36 bp). 

A generált FASTA fájlokból szekvenciahasonlóság kereső programcsomag (Basic Local 

Alignment Search Tool, BLAST) segítségével kizárták a gazdaszervezetre jellemző 

szekvenciákat. Kiválasztották a megfelelő méretű kontigokat, melyek feltehetően virális 

eredetű szekvenciákból állnak, melyet szintén BLAST kereséssel ellenőriztek.  

Mindkét szekvenálási eljárás után a nukleotid-szekvenciák analízisét és 

összehasonlítását az NCBI BLAST programjának 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) segítségével végeztük el (Johnson és mtsai., 

2008). A nukleotidszekvenciákat az ExPASy Swiss Bioinformatics Resource Portal 

(www.expasy.org) programjai segítségével fordítottuk aminosav (as) szekvenciákra (Hulo 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.expasy.org/


 

46 

 

és mtsai., 2008), és az 5’-3’ és 3’-5’ irányból kapott, 3-3 leolvasásikerettel lefordított 

aminosav-szekvenciákat egyesével analizáltuk az NCBI BLAST 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) programjának segítségével. A 

nukleotidszekvencián alapuló génpredikciót is elvégeztünk a FGENESV programmal 

(http://www.softberry.com/berry.phtml?topic=virus&group=programs&subgroup=gfindv

) (Solovyev és Salamov, 1999). A vírusgenomok transzlációs mechanizmusának 

vizsgálatához a DotKnot program (https://dotknot.csse.uwa.edu.au/) segítségével 

prediktáltuk a lehetséges RNS H-típusú álcsomó jelenlétét (Sperschneider és Datta, 2010), 

melyek vizualizálásához a PseudoViewer programot (http://pseudoviewer.inha.ac.kr/) 

használtuk (Byun és Han, 2009). Az azonosított fehérjék molekulatömegét a Protein 

Molecular Weight programot (https://www.bioinformatics.org/sms/prot_mw.html) 

alkalmazva határoztuk meg (Stothard, 2000). Az azonosított vírusgenomok által kódolt 

fehérjék aminosavszintű összehasonlítását az EMBOSS Needle pairwise alignment tool 

(https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_needle/) program segítségével végeztük el 

(Madeira és mtsai., 2019).  

A munkánk során azonosított mikovírusok genomjait, illetve a nukleotid- és 

aminosavszekvencia-adatokat az Európai Nukleotid Archívumba (European Nucleotide 

Archive, ENA) és az NCBI adatbázisba töltöttük fel. Az általunk azonosított gombavírusok 

azonosító számait tartalmazó táblázat a 3. mellékletben található. 

5.5. Vizsgálati módszerek az új gombavírusok jellemzése érdekében 

5.5.1. Vírusszerű partikulumok tisztítása ultracentrifugálással 

A VLP-k tisztítását Lot és munkatársai (1972) módszere által végeztük el némi 

változtatással. A ferde agaron tárolt tenyészetekről spóraszuszpenziót készítettünk, amihez 

5-5 ml desztillált vízzel, oltókacs segítségével lemostuk a spórákat a gombatelepekről. A 

tömény spóraszuszpenziókból 1-1 ml-t pipettáztunk 250-250 ml YEG tápoldatba, 

melyeket gombafajtól függően 4-14 napig, a megfelelő hőmérsékleten (1. melléklet) 

rázatva (150 rpm) neveltünk. Az inkubációs idő elteltével a micéliumokat steril gézen 

átszűrtük. A tápoldatból gyűjtött micéliumot, desztillált vizes mosás után, alufóliába 

csomagolva fagyasztottuk, majd felhasználásig –70 °C-on tároltuk. A fagyasztott 

micéliumot folyékony nitrogénnel dörzsöltük el, majd a feltárt sejteket 25 ml citrát puffer, 

40 l kloroform és 120 l 5 M-os nátrium-tioglikolát jelenlétében tártuk fel (9000 g, 10 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.softberry.com/berry.phtml?topic=virus&group=programs&subgroup=gfindv
http://www.softberry.com/berry.phtml?topic=virus&group=programs&subgroup=gfindv
https://dotknot.csse.uwa.edu.au/
http://pseudoviewer.inha.ac.kr/
https://www.bioinformatics.org/sms/prot_mw.html
https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_needle/
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perc, 4 C). A vizes fázishoz 10% PEG6000-t és 0,5 M nátrium-klorid oldatot adtuk a 

végtérfogatnak megfelelő mennyiségben, majd a mintákat 4 C-on kevertettük egy 

éjszakán át, majd ezt követően 10000 g erővel 25 percig centrifugáltuk. Az üledéket 10 ml 

borát pufferben szuszpendáltuk és 300 l Triton-X-100 hozzáadása után 15 percig, 

szobahőmérsékleten kevertettük, majd a mintákat újból centrifugáltuk (15000 g, 10 perc, 

4 C). A VLP-k visszanyerése a felülúszóból ultracentrifugálással (78000 g, 12 óra, 4 C, 

Ti rotor/Beckman C8-70M) történt, majd a pelletet 150 µl borát pufferben szuszpendáltuk.  

Ezt követte egy szacharóz-sűrűséggrádiens frakcionálás, melyben Dr. Lipinszki 

Zoltán, az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének munkatársa 

segített. A frakcionálás során az ülepített VLP-ket tartalmazó mintákat egy folyamatos 

szacharózgrádiens oszlop (10-40% (w/v) szacharóz, foszfát-pufferelt sóoldatban (PBS) 

oldva) felületére rétegeztük és ultracentrifugáltuk (70000 g, 2 óra, 4 C; Beckman Coulter 

MLS-50). A VLP-ket tartalmazó kb. 35%-os szacharózréteget PBS-sel szemben 

dializáltuk egy éjszakán keresztül (16 óra, 4 C), amit egy újabb ultracentrifugálás követett 

(144000 g, 2 óra, 4 C; Beckman Coulter TLA-110). Végül a kiülepedett VLP-ket 30 µl 

PBS-ben szuszpendáltuk, majd elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. 

5.5.2. A VLP-k transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) vizsgálata 

A vírushordozó gombákból tisztított VLP-k TEM-vizsgálatát az ELKH Szegedi 

Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézetének munkatársai, Dr. Patai Roland és Polgár 

F. Tamás végezték el. A VLP-k morfológiai jellegzetességeinek megfigyelése JEM-1400 

Flash (JEOL) transzmissziós elektronmikroszkóp segítségével és a minták negatív 

festésével történt.  

A minták negatív festése során 10 µl víruspartikulum-kivonatot pipettáztunk a 

formvar-hártyás grid-ekre (Electron Microscopy Sciences). A preparátumokat 5 percig 

hagytuk száradni, majd a felesleges folyadékot szűrőpapír segítségével óvatosan 

eltávolítottuk. Ezt követően a kontrasztosítás 10 µl alkoholban oldott 2%-os uranil-

acetáttal (Electron Microscopy Sciences) történt, amit mintánként háromszor végeztünk 

el. A felesleges festékoldatot szűrőpapír segítségével felitattuk, majd a mintákat száradást 

követően megvizsgáltuk. A VLP-k lokalizációja 30000× nagyításon történt, a pontos 

morfológiai tulajdonságok rögzítését 40000-60000× nagyításon egy 16 MP Matataki Flash 

scientific complementary metal–oxide–semiconductor (sCMOS) kamera (JEOL) 

segítségével végeztük. 
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5.5.3. Hibridizációs kísérletek 

A dsRNS- és dsDNS-molekulák blottolása 

A Northern-hibridizáció során Sambrook és munkatársai (1989) által leírt módszert 

követtük némi változtatással. A dsRNS-molekulák szétválasztását és neutralizálását Hong 

és munkatársai (1998) által leírt körülmények között végeztük el. A felületeket és a 

futtatókádakat 5%-os hidrogén-peroxid oldattal RNáz-mentesítettük. A gélelektroforézis 

nem denaturáló körülmények között történt, így a mintákat utólag denaturáltuk. Mivel a 

dsRNS- és dsDNS-fragmentumok különböző körülmények között denaturálódnak, így a 

gélt kettévágtuk és különböző denaturáló és neutralizáló oldattal (lásd: 5.3. fejezet) 

kezeltük a dsRNS-t és a plazmid DNS-t tartalmazó gélrészleteket. A denaturálás 30 percig, 

míg a neutralizálás 2× 20 percig történt lassú kevertetés mellett. Ezután a géldarabokat újra 

összeillesztettük és 2× SSC oldat segítségével 16 órán keresztül blottoltuk a hibridizációs 

membránra (Amersham Hybond-N+, GE Healthcare), majd 2 perces, UV-fénnyel történő 

kezeléssel rögzítettük a nukleinsavakat a hibridizációs filterre.  

Hibridizálás 

A hibridizációs membránt legalább két órán át, 68 C-on előhibridizációs pufferrel 

előhibridizáltuk, mely 10 µg/ml lazacsperma DNS-t tartalmazott, amit előzetesen 10 

perces, 100 C-os, majd 10 perces, jégen történő inkubációval denaturáltunk. Ezt követően 

a mintákat 16 órán át, 68 C-on DIG-jelölt próbát tartalmazó hibridizációs oldattal 

hibridizáltuk. A próba jelöléséhez minden esetben digoxigenines jelölést alkalmaztunk 

(Roche). A hibridizációs oldatot, amely ugyancsak tartalmazott 10 µg/ml lazacsperma 

DNS-t, használat előtt szintén denaturáltuk 10 percig 100 C-on, majd 10 perc jégen 

történő inkubációval. A hibridizációs membránt szobahőmérsékleten, 2 × 5 percig az I-es, 

majd 68 C-on, 2 × 15 percig a II-es mosó pufferrel mostuk a nem kötődött, jelölt próba 

eltávolítása érdekében. Ezt követően a membránt az 1. detektáló pufferrel 1 percig, a 2. 

detektáló pufferrel 30 percig, majd a 2. detektáló pufferhez adott 4 μl alkalikus foszfát–

antitest konjugátummal (Roche) újabb 30 percig inkubáltuk szobahőmérsékleten. Kétszer 

15 perces, 1. detektáló pufferrel történő mosást követően a detektáláshoz a 3. detektáló 

pufferhez adott 200 l NBT-BCIP előhívó reagenst (Roche) használtuk. A hibridizációs 

membránt 2 órán keresztül inkubáltuk sötétben a színreakció megjelenéséig. 
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5.5.4. Filogenetikai vizsgálatok 

Az azonosított gombavírusok RdRp-szekvenciáin alapuló filogenetikai törzsfát az 

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszékének munkatársa, Dr. Kocsubé Sándor készítette.  

A vizsgálatba bevont szekvenciákat a MAFFT szoftver 7.453-as verziójának E-

INS-i algoritmusával illesztettük (Katoh és Standley, 2013). A filogram létrehozásához az 

IQ-TREE 1.6.1-es (Nguyen és mtsai., 2015) verzióját használtuk. Az analízis során az IQ-

TREE szoftver beépített modellszelekcióját (Kalyaanamoorthy és mtsai., 2017) 

alkalmazva megállapítottuk az egyes illesztésekhez leginkább illeszkedő evolúciós 

modellt, mely minden esetben az LG+F+R6-nak bizonyult. A filogramok támogatottságát 

5000 ismétléses Ultrafast bootstrap (Hoang és mtsai., 2018) segítségével állapítottuk meg. 

A törzsfák létrehozásához használt szekvenciák azonosítószámait tartalmazó táblázatot a 

4. mellékletben mutatjuk be.  

Az Umbelopsis fajok rokonsági viszonyait az ITS régió és minikromoszómák 

fenntartásáért felelős komplex 7-es komponense (Mini-chromosome maintenance 

complex component 7, MCM7) szekvenciáinak felhasználásával vizsgáltuk, a két génhez 

tartozó illesztést egybefűztük, és az adatsort partícionáltuk. Az adatsor három partícióból 

állt, az első az rdRNS-génklaszter riboszómális régióit tartalmazta, a második az ITS-

régiót, míg a harmadik az MCM7-génszakasz volt. A partícionált adatsoron 

modelltesztelést hajtottunk végre az IQ-TREE 1.6.1-es (Nguyen és mtsai., 2015) 

verziójának beépített modellszelekciós szoftverével (Kalyaanamoorthy és mtsai., 2017). 

Az adatsorhoz leginkább illeszkedő evolúciós modellnek az rdRNS génklaszter 

riboszómális régió esetében a TPM2u+F+G4, míg az ITS régió esetében a TPM2+F+G4 

bizonyult. Az MCM7 esetében a kiválasztott modell a TIM2e+G4 volt. Az adatsorhoz 

leginkább illeszkedő filogenetikai fa statisztikai támogatottságát 5000 ismétléses Ultrafast 

bootstrap mintavétellel teszteltük (Hoang és mtsai., 2018). 
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6. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

6.1. A Mucoromycota törzs dsRNS-hordozásának vizsgálata 

Munkánk első lépéseként 30 Umbelopsis, 4 Mucor, 31 Rhizopus, 10 Lichtheimia, 

113 Mortierella, 4 Dissophora, 2 Gamsiella és 1 Lobosporangium izolátum esetleges 

dsRNS-hordozását teszteltük. A fragmentumok kimutatása össznukleinsav-tisztítás (Leach 

és mtsai., 1986) és a dsRNS-molekulák izolálására alkalmas CF-11 cellulóz kromatográfia 

(Morris és Dodds, 1979) alapján történt. A dsRNS-molekulák természetének igazolására a 

mintákat DNáz I és S1 nukleáz kezeléseknek vetettük alá. A DNáz I csak a DNS-t, míg az 

S1 nukleáz az ssRNS-molekulákat bontja, így a mintákban csak a dsRNS-fragmentumok 

maradtak meg. 

6.1.1. Az Umbelopsis nemzetség dsRNS-hordozásának vizsgálata 

A dsRNS-fragmentumok jelenlétét a vizsgált Umbelopsis izolátumok 23%-ában 

igazoltuk, ami 7 vírushordozó törzset jelent a vizsgált 30 közül. A detektált dsRNS-

mintázatok eltérőek minden vírushordozó izolátum esetében, ami mind a detektált 

fragmentumok méretében, mind azok számában megmutatkozik (16. ábra, 1. táblázat). 

Ugyanakkor szinte minden törzsnél azonosítottunk egy nagyjából 5,0 kb méretű 

fragmentumot, ezenkívül három vírushordozó törzs (U. gibberispora CBS 109328, U. 

angularis CBS 603.68, U. dimorpha CBS 110039) esetében is megfigyelhető egy 4,0 kb-

os, illetve az U. ramanniana CBS 478.63 törzsben egy 4,2 kb méretű fragmentum. Az U. 

ramanniana faj három izolátumában is detektáltunk dsRNS-fragmentumokat, melyek 

különböző mintázatot mutattak (A, B, C), habár az U. ramanniana NRRL 1296 és CBS 

478.63 izolátumokban azonosított dsRNS-molekulák méretbeli különbsége igen csekély. 

Ezen fragmentumok mérete megfelel a Totiviridae családra jellemző genomméretnek, 

ugyanis az ide tartozó vírusok 4,6-7,0 kb nagyságú, nem szegmentált genommal 

rendelkeznek (Ghabrial és mtsai., 2015). Korábban Vágvölgyi és munkatársai (1998) 

szintén vizsgálták az U. ramanniana NRRL 1296 izolátumot, akkor 5 fragmentumot 

azonosítottak, melyek mérete 5,29; 5,12; 2,78; 2,61 és 2,48 kb volt. Jelen munka során 

csak négy fragmentumot detektáltunk (5,3; 5,0; 3,0 és 2,8 kb), melyek méretüket tekintve 

megfeleltethetők a korábban azonosított fragmentumoknak. Elképzelhető, hogy a már nem 

detektálható, legkisebb méretű fragmentum egy replikációs köztitermék volt, mely idővel 
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eltűnt a gombából. Munkánk során elvégeztük a detektált vírusok szekvenciaszintű 

azonosítását is, mely eredményekről az 6.2.1. fejezetben részletesen értekezünk. 

 

16. ábra: A vírushordozó Umbelopsis izolátumokban detektált dsRNS-fragmentumok 

elektroforetikus mintázata 

M: 1 kb DNS-marker, 1: U. ramanniana NRRL 1296, 2: U. ramanniana CBS 478.63, 3: U. ramanniana 

CBS 243.58, 4: U. gibberispora CBS 109328, 5: U. angularis CBS 603.68, 6: U. dimorpha CBS 110039, 7: 

U. versiformis CBS 473.74 

1. táblázat: Az Umbelopsis törzsekben detektált dsRNS-fragmentumok mintázata és mérete 

Fajnév 
SZMC 

azonosító 

Egyéb 

azonosító 
Mintázat 

dsRNS-

fragmentumok 

száma 

dsRNS-

fragmentumok 

mérete (kb) 

U. ramanniana 11078 
NRRL 

1296 
A 4 5,3; 5,0; 3,0; 2,8 

U. ramanniana 27286 
CBS 

478.63 
B 4 5,3; 5,0; 4,2; 3,5 

U. ramanniana 27285 
CBS 

243.58 
C 2 5,3 

U. gibberispora 23390 
CBS 

109328 
D 3 5,0; 4,0; 0,7 

U. angularis 11252 
CBS 

603.68 
E 2 5,0; 4,0 

U. dimorpha 22797 
CBS 

110039 
F 2 5,0; 4,0 

U. versiformis 21866 
CBS 

473.74 
G 2 5,0; 0,9 
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Myers és munkatársai (2020) négy Umbelopsis izolátumot vontak be kísérleteikbe. 

Két izolátumnál, az U. nana TLT 204 és az U. vinacea A-13231 esetében 2-2 dsRNS-

fragmentumot detektáltak CF-11 kromatográfiás eljárás segítségével. Az U. nana TLT 204 

esetében a detektált mikovírusok az in silico módszer révén is azonosított 

szekvenciaadatok alapján a Totiviridae családba tartozó mikovírusokhoz hasonlítanak 

leginkább.  

6.1.2. A Mucor nemzetség dsRNS-hordozásának vizsgálata 

A törzsgyűjteményünkben rendelkezésünkre álló Mucor izolátumok közül 

vizsgálatainkba csak azt a négy vírushordozó izolátumot vontuk be, melyeket korábban 

Vágvölgyi és munkatársai (1998) azonosítottak az összesen 123 törzset felölelő 

tanulmányuk során. Célunk a korábban azonosított vírushordozó törzsek részletesebb 

tanulmányozása volt. Mind a négy Mucor izolátum esetében megerősítettük a 

vírushordozást, a négy izolátumnál 3 különböző dsRNS-mintázatot detektáltunk (17. ábra, 

2. táblázat). A M. hiemalis f. hiemalis izolátumoknál (WRL CN(M) 122 és NRRL 3624) 

megegyező mintázatot tapasztaltunk (A), míg a M. hiemalis f. corticola izolátumoknál 

(NRRL 3617 és NRRL 3616) eltérő dsRNS-mintázat látható (B és C). 

 

17. ábra: A vírushordozó Mucor izolátumokban detektált dsRNS-fragmentumok 

elektroforetikus mintázata 

M: 1 kb DNS-marker, 1: M. hiemalis f. hiemalis WRL CN(M) 122, 2: M. hiemalis f. hiemalis NRRL 3624, 

3: M. hiemalis f. corticola NRRL 3617, 4: M. hiemalis f. corticola NRRL 3616 
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2. táblázat: A Mucor törzsekben detektált dsRNS-fragmentumok mintázata és mérete 

Fajnév 
SZMC 

azonosító 

Egyéb 

azonosító 
Mintázat 

dsRNS-

fragmentumok 

száma 

dsRNS-

fragmentumok 

mérete (kb) 

M. hiemalis 

f. hiemalis 
12034 

WRL CN(M) 

122 
A 1 5,5 

M. hiemalis 

f. hiemalis 
12056 

NRRL 3624; 

CBS 201.65 
A 1 5,5 

M. hiemalis 

f. corticola 
12057 

NRRL 3617; 

CBS 366.68 
B 1 5,2 

M. hiemalis 

f. corticola 
12058 

NRRL 3616; 

CBS 365.58 
C 3 5,5; 4,6; 3,5 

 

Vágvölgyi és munkatársai (1998) öt törzs (1 M. aligarensis, 2 M. corticolus, 1 M. 

hiemalis és 1 M. mucedo) esetében tudtak dsRNS-fragmentumokat kimutatni. Habár 

igazolták a fragmentumok dsRNS-természetét, illetve elektronmikroszkópos 

vizsgálatokkal kimutatták a vírusokat tartalmazó izometrikus kapszidokat is, a 

mikovírusok szekvenciaszintű azonosítása nem történt meg. Ennek érdekében részletes 

analízisnek vetettük alá ezeket az izolátumokat a M. aligarensis SZMC 1411M izolátum 

kivételével, ami már nem elérhető a törzsgyűjteményünkben. A korábban M. corticolus-

ként és M. hiemalis-ként azonosított izolátumok jelenleg M. hiemalis f. corticola és Mucor 

hiemalis f. hiemalis izolátumokként vannak számontartva, a M. mucedo WRL CN(M) 122 

törzsről pedig ITS-szekvenálás után bebizonyosodott, hogy valójában Mucor hiemalis f. 

hiemalis. Az általunk azonosított fragmentumok száma és mérete nagyjából megegyezett 

a korábban detektált dsRNS-mintázatokkal. Vágvölgyi és munkatársai (1998) 6,1 kb 

méretű fragmentumokat azonosítottak a WRL CN(M) 122, NRRL 3624 és NRRL 3617 

törzsekben, míg mi az első kettő esetében egy-egy 5,5 kb, a harmadik izolátumnál pedig 

egy 5,2 kb méretű fragmentumot. Az NRRL 3616 törzsben a három fragmentum 6,1; 5,16 

és 3,54 kb méretűek voltak, a mi vizsgálatunk során pedig 5,5; 4,6 és 3,5 kb-nak 

bizonyultak. Elvégeztük a vírusgenomok részletes molekuláris vizsgálatát, melyről a 6.2.2. 

fejezetben részletesen értekezünk. 

A szakirodalomban sokáig nem volt példa más Mucor izolátumban detektált 

vírusra, újabban 2 publikációban írtak le Mucor fajokban előforduló mikovírusokat. Egyik 

esetben transzkriptomanalízissel azonosítottak mikovírus-genomot a talajmintából izolált 

M. irregularis C3B izolátumban, mely a (–)ssRNS-vírusokhoz hasonlít leginkább (Barata 

és mtsai., 2019), Myers és munkatársai (2020) pedig CF-11 kromatográfiás módszerrel 

izoláltak 2-2 dsRNS-fragmentumot a M. petrinsularius var. ovalisporus NRRL 2536 és a 
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M. ramosissimus NRRL 3042 izolátumokban, de szekvenciaadatok hiányában nem 

vizsgálták a detektált vírusok rokonsági viszonyait.  

6.1.3. A Rhizopus nemzetség dsRNS-hordozásának vizsgálata 

A kutatásunkba bevont 31 Rhizopus izolátum közül hétben detektáltunk dsRNS-

fragmentumokat (18. ábra). Ez a vizsgált Rhizopus izolátumok mintegy 22,5%-át teszi ki, 

a vírushordozó izolátumok fajok szerinti megoszlása pedig a következő: 1 R. arrhizus, 1 

R. lyococcus, 1 R. microsporus, 3 R. oryzae és 1 R. microsporus var. oligosporus. A 

detektált fragmentumok számát és méretét a 3. táblázatban mutatjuk be, mely alapján 6 

különböző mintázatot (A-F) tudtunk elkülöníteni.  

 

18. ábra: A vírushordozó Rhizopus izolátumokban detektált dsRNS-fragmentumok 

elektroforetikus mintázata 

M1: High Range DNS-marker, M2: 1 kb DNS-marker, 1: R. oryzae FSU 8743, 2: R. lyococcus FSU 9996, 

3: R. microsporus SZMC 13640, 4: R. oryzae NCAIM F.00617, 5: R. oryzae MUFS R5, 6: R. oryzae 

NRRL 1526, 7: R. microsporus var. oligosporus NRRL 2710 

A R. oryzae FSU 8743 és R. lyococcus FSU 9996 izolátumoknál azonos mintázatot 

találtunk egy-egy 6,0 kb-os fragmentummal (A mintázat). A R. microsporus SZMC 13640 

és R. oryzae NCAIM F.00617 izolátumoknál megfigyelhető egy azonos, 5,5 kb méretű 

fragmentum a 8,0 (R. microsporus SZMC 13640, B mintázat) és 6,2 kb (R. oryzae NCAIM 

F.00617, C mintázat) méretű fragmentum mellett. A R. oryzae MUFS R5 izolátum 

esetében három dsRNS-fragmentumot detektáltunk, melyek 15,0; 8,0 és 6,0 kb méretűek 

(D mintázat).  
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3. táblázat: A Rhizopus törzsekben detektált dsRNS-fragmentumok mintázata és mérete 

Fajnév 

SZMC 

azonosít

ó 

Egyéb 

azonosító 

Mintáza

t 

dsRNS-

fragmentumok 

száma 

dsRNS-

fragmentumok 

mérete (kb) 

R. oryzae 21290 FSU 8743 A 1 6,0 

R. lyococcus 21294 FSU 9996 A 1 6,0 

R. microsporus 13640 - B 2 8,0; 5,5 

R. oryzae 0495 
NCAIM 

F.00617 
C 2 6,2; 5,5 

R. oryzae 13617 MUFS R5 D 3 15,0; 8,0; 6,0 

R. oryzae 13618 
NRRL 

1526 
E 8 

10,0; 8,0; 5,5; 5,0; 

4,2; 3,7; 3,5; 3,2 

R. microsporus 

var. 

oligosporus 

13622 
NRRL 

2710 
F 6 

10,5; 8,0; 6,2; 6,0; 

1,1; 1,0 

 

A R. oryzae NRRL 1526 izolátumban nyolc dsRNS-fragmentumot detektáltunk, 

melyek 10,0; 8,0; 5,5; 5,0; 4,2; 3,7; 3,5 és 3,2 kb méretűek (E mintázat), míg a R. 

microsporus var. oligosporus NRRL 2710 izolátum esetében hat fragmentum (10,0; 8,0; 

6,2; 6,0; 1,1 és 1,0 kb) különíthető el (F mintázat). Habár az azonosított dsRNS-

fragmentumok száma és mérete igen eltérő az egyes vírushordozó Rhizopus izolátumok 

között, mégis megfigyelhető némi méretbeli átfedés az egyes mintázatoknál. Mindegyik 

izolátumnál megfigyeltünk egy 6 kb körüli (5,5-6,2 kb) fragmentumot, illetve a hét 

izolátumból négyben (R. oryzae NCAIM F.00617, R. oryzae MUFS R5, R. oryzae NRRL 

1526 és R. microsporus var. oligosporus NRRL 2710) egy 8,0 kb méretű dsRNS-

molekulát. A R. oryzae faj négy izolátumában is detektáltunk vírusfragmentumokat, 

azonban mind a négy izolátum más dsRNS-mintázatot mutatott (A, C, D, E). Ugyanakkor 

bizonyos fragmentumok méretben megegyeztek az egyes R. oryzae izolátumokban.  

Eredményeinket összevetettük csoportunk korábbi vizsgálataival, melynek során a 

vizsgált 27 Rhizopus izolátum 18,5%-ban sikerült dsRNS-fragmentumokat kimutatni 

(Papp és mtsai., 2001). Mi ennél valamivel nagyobb arányú vírushordozást detektáltunk. 

A korábban azonosított öt vírushordozó Rhizopus izolátum esetében 5 különböző dsRNS-

mintázatot detektáltak, a detektált fragmentumok pedig a 2,1 és 14,8 kb közötti 

mérettartományba estek. A Papp és munkatársai (2001) által korábban azonosított 

vírushordozó Rhizopus törzsek közül hármat mi is bevontunk a vizsgálatainkba, a R. 

stolonifer 16B1 és a R. microsporus SZMC 0497 izolátum azonban már nem található meg 

a törzsgyűjteményünkben. A R. stolonifer TJM 8A11 izolátumban korábban egy 6,4 kb 
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méretű fragmentumot azonosítottak, azonban jelen vizsgálat során nem tudtunk dsRNS-

fragmentumot azonosítani ebben az izolátumban. A korábbi vizsgálat során a R. oryzae 

MUFS R5 izolátumban 5 dsRNS-fragmentum (14,8; 8,0; 6,4; 5,3 és 3,4 kb) volt 

detektálható, míg mi csak 3 dsRNS-fragmentumot azonosítottunk (15,0; 8,0 és 6,0 kb). 

Ugyanakkor a detektált fragmentumok méretei megegyeztek a korábbi mintázatban 

tapasztaltakkal. Ezzel szemben a R. oryzae NCAIM F.00617 izolátumban jelen munka 

során kettő dsRNS-fragmentumot detektáltunk (6,2 és 5,5 kb), míg korábban csak a kisebb 

méretű dsRNS-fragmentumot (5,3 kb) azonosították. Elképzelhető, hogy a replikáció 

hatékonysága is befolyásolhatja a vírusok detektálhatóságát. 

Nemrégiben két újabb tanulmányban is beszámoltak a Rhizopus izolátumok 

vírushordozásáról, mindkét esetben in silico vizsgálatok alapján. Espino-Vázquez és 

munkatársai (2020) két, a Narnavirus nemzetségbe tartozó, (+)ssRNS-genommal 

rendelkező vírust figyeltek meg egy R. microsporus izolátumban, míg Myers és 

munkatársai (2020) egy R. stolonifer izolátumban egy, a Narnavirus nemzetséggel rokon, 

illetve egy dsRNS-genommal rendelkező, a Totiviridae családdal közeli rokonsági 

viszonyban lévő vírust detektáltak. Az általunk vizsgált Rhizopus izolátumok a detektált 

vírusgenomok természetét és méreteit figyelembe véve leginkább a Totiviridae családba 

sorolható vírusokat hordozhatnak, habár a R. oryzae NRRL 1526 és a R. microsporus var. 

oligosporus NRRL 2710 törzsekben megfigyelhető, kisebb méretű fragmentumok akár a 

Narnavirus nemzetségbe tartozó vírusokra is utalhatnak (Rodríguez-Cousiño és mtsai., 

1998). A detektált dsRNS-fragmentumok szekvenciáját meghatároztuk, az azonosított 

vírusgenomok pontos méreteit és besorolását a 6.2.3. fejezetben részletesen tárgyaljuk. 

6.1.4. A Lichtheimia nemzetség dsRNS-hordozásának vizsgálata 

A vizsgált 10 Lichtheimia törzs közül 2 izolátum tartalmazott dsRNS-molekulát 

(20%). A két izolátumban különböző dsRNS-mintázatot azonosítottunk (19. ábra, 4. 

táblázat).  

A L. hyalospora FSU 10162 izolátum esetében egy 7,0 és egy 2,5 kb méretű 

fragmentumot detektáltunk (A mintázat), míg a L. ramosa FSU 10166 izolátumnál 3 

fragmentum figyelhető meg, melyek mérete 7,0; 3,0 és 2,5 kb volt (B mintázat). Két 

fragmentum méret tekintetében (7,0 és 2,5 kb) egyezést mutat az izolátumok között.  
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19. ábra: A vírushordozó Lichtheimia izolátumokban detektált dsRNS-fragmentumok 

elektroforetikus mintázata 

M: 1 kb DNS-marker, 1: L. hyalospora FSU 10162, 2: L. ramosa FSU 10166 

4. táblázat: A Lichtheimia törzsekben detektált dsRNS-fragmentumok mintázata és mérete 

Fajnév SZMC 

azonosító 

Egyéb 

azonosító 

Mintázat dsRNS-

fragmentumok 

száma 

dsRNS-

fragmentumok 

mérete (kb) 

L. hyalospora 11365 FSU 10162 A 2 7,0; 2,5 

L. ramosa 11369 FSU 10166 B 3 7,0; 3,0; 2,5 

 

A Lichtheimia nemzetség vírushordozásáról kevés információ áll 

rendelkezésünkre. Nemrégiben a Lichtheimia repens NRRL 1336 izolátumban detektáltak 

vírusszerű szekvenciát in silico módszerrel (Myers és mtsai., 2020). A 

transzkriptomanalízis során detektált gombavírus a Toti-, Chryso-, Quadri- és a Reoviridae 

víruscsaládok alkotta kládba tartozó vírusokkal mutatott hasonlóságot. A detektált dsRNS-

fragmentumokat szekvenciaszinten is megvizsgáltuk, ennek eredményét a 6.2.4. 

fejezetben ismertetjük. 

6.1.5. A Mortierella és rokon nemzetségek dsRNS-hordozásának vizsgálata 

A Mortierellomycotina altörzsbe tartozó izolátumok közül 15, a vizsgált 

izolátumok 18%-a, tartalmazott dsRNS-molekulákat (20. ábra, 5. táblázat). A 

fragmentumok mérete és száma alapján 14 különböző mintázatot (A-N) tudtunk 

elkülöníteni (5. táblázat). Öt törzsben csak egy-egy fragmentumot azonosítottunk (A, B, 

F és G mintázat), más törzseknél viszont kettő (D, L és N mintázat), három (M mintázat), 
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négy (K mintázat), öt (C, E, I és J mintázat) vagy akár tíz (H mintázat) fragmentumot is 

észleltünk. 

 

20. ábra: A vírushordozó Dissophora és Mortierella törzsek CF-11 cellulóz 

kromatográfiával tisztított kivonatainak elektroforetikus mintázata 

M1: High Range DNS-marker, M2: 1 kb DNS-marker, 1: D. decumbens CBS 592.88, 2: M. acrotona CBS 

386.71, 3: M. alliacea CBS 377.85, 4: M. chlamydospora CBS 120.34, 5: M. chlamydospora CBS 529.75, 

6: M. elongatula CBS 488.70, 7: M. verticillata CBS 374.95, 8: M. epicladia CBS 355.76, 9: M. exigua CBS 

655.68, 10: M. gamsii FSU 824, 11: M. hyalina CBS 115655, 12: M. hyalina CBS 654.68, 13: M. rishikesha 

CBS 652.68, 14: M. sossauensis CBS 898.68, 15: M. schmuckeri CBS 295.59 

Bizonyos fragmentumok méretbeli egyezést mutattak több törzs esetében, azonban 

a fragmentumok tényleges szekvenciaszintű azonosságát csak további vizsgálatok 

igazolhatják. Ezt tapasztaltuk például a M. alliacea CBS 377.85, M. exigua CBS 655.68, 

M. rishikesha CBS 652.68 és M. sossauensis CBS 898.68 izolátumok esetében, ahol a 

különböző mintázatok ellenére minden izolátumban detektáltunk egy 5,1 kb méretű 

fragmentumot. A M. epicladia CBS 355.76 izolátumban szintén egy hasonló méretű (5,5 

kb) fragmentumot azonosítottunk. Szintén több izolátumban detektáltunk egy 6,0-6,2 kb 

méretű fragmentumot, ezek a M. elongatula CBS 488.70, M. verticillata CBS 374.95, M. 

epicladia CBS 355.76, M. exigua CBS 655.68 és M. gamsii FSU 824. Ezen fragmentumok 

mérete szintén megfelel a Totiviridae családra jellemző genomméretnek (Ghabrial és 

mtsai., 2015).  
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5. táblázat: A Dissophora és Mortierella törzsekben detektált dsRNS-fragmentumok 

mintázata és mérete 

Fajnév 
SZMC 

azonosító 

Egyéb 

azonosító 
Mintázat 

dsRNS-

fragmentumok 

száma 

dsRNS-

fragmentumok 

mérete (kb) 

D. decumbens 11351 
CBS 

592.88 
A 1 2,4 

M. acrotona 11231 
CBS 

386.71 
B 1 17,0 

M. alliacea 21869 
CBS 

377.85 
C 5 

5,1; 4,2; 4,0; 3,5; 

3,2 

M. 

chlamydospora 
11219 

CBS 

120.34 
D 2 13,8; 2,2 

M. 

chlamydospora 
11344 

CBS 

529.75 
E 5 

8,0; 2,3; 2,2; 1,8; 

1,6 

M. elongatula 11241 
CBS 

488.70 
F 1 6,2 

M. verticillata 11236 
CBS 

374.95 
G 1 6,0 

M. epicladia 11247 
CBS 

355.76 
H 10 

6,0; 5,5; 5,1; 3,5; 

3,2; 3,0; 1,4; 1,3; 

1,1; 0,5 

M. exigua 11257 
CBS 

655.68 
I 5 

6,0; 5,1; 3,5; 3,0; 

2,5 

M. gamsii 11309 FSU 824 J 5 
6,0; 4,2; 4,0; 2,5; 

2,4 

M. hyalina 11261 
CBS 

115655 
K 4 3,2; 2,8; 2,5; 2,3 

M. hyalina 11348 
CBS 

654.68 
L 2 1,8; 1,6 

M. rishikesha 11273 
CBS 

652.68 
M 3 5,1; 3,5; 3,0 

M. sossauensis 11343 
CBS 

898.68 
N 2 5,1; 2,0 

M. schmuckeri 11373 
CBS 

295.59 
A 1 2,4 

 

Két törzsben egy-egy igen nagy méretű dsRNS-fragmentumot detektáltunk. A M. 

acrotona CBS 386.71 egy 17,0 kb, míg a M. chlamydospora CBS 120.34 egy 13,8 kb 

méretű fragmentumot tartalmaz. Ilyen nagy méretű dsRNS-genommal az Endornaviridae 

családba tartozó vírusok rendelkeznek, melyek mérete 14-17 kb közötti, és egyetlen 

poliproteint kódolnak (Ghabrial és mtsai., 2015). Két izolátumban (D. decumbens CBS 

592.88 és M. schmuckeri CBS 295.59) ugyanaz a mintázat figyelhető meg egy-egy 2,4 kb 

méretű fragmentummal (A mintázat). Az egy fragmentumból álló genom mérete alapján 
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lehetséges, hogy az azonosított vírus a Narnaviridae családba tartozik, mivel a család 

képviselőire a 2,3-3,6 kb közötti, lineáris genom jellemző (Hillman és Cai, 2013). Több 

Mortierella izolátum dsRNS-mintázata (C, D, E, H, I, J, K, L, M és N) is tartalmaz hasonló 

méretű fragmentumokat (4,2-0,5), ami szintén utalhat a Narnaviridae családból származó 

vírusokra, de akár szegmentált vírusgenomok jelenlétére is. A Chrysoviridae családba 

tartozó vírusok osztott genomúak, méretük 2,4 és 3,6 kb között mozog (Ghabrial és Castón, 

2011), a Partitiviridae család képviselői két dsRNS-szegmensből álló genommal 

rendelkeznek, melyek 1,4-2,4 kb méretűek (Nibert és mtsai., 2014), míg a Quadriviridae 

víruscsalád tagjai esetében a vírusgenom négy monocisztronos, 3,6-4,9 kb méretű dsRNS-

molekulából áll (Ghabrial és mtsai., 2015). Mint látható, pusztán a dsRNS-mintázatok 

alapján több víruscsoport is szóba jöhet, emellett nagy valószínűséggel több izolátumnál 

kevert fertőzés áll fenn. Ennek alapján a Mortierella nemzetségben azonosított vírusok 

pontos hovatartozásáról csak a detektált dsRNS-genomok szekvenciaszintű meghatározása 

után tudunk pontosabb megállapításokat tenni.  

Jelenleg a Mortierella nemzetség vírushordozásáról kevés információval 

rendelkezünk. Csoportunkon kívül csak Myers és munkatársai (2020) azonosítottak 

gombavírusokat a Mortierella és rokon nemzetségekben, akik a 26 vizsgált törzs 42%-ánál 

mutattak ki vírushordozást. Fontos megemlíteni, hogy az azonosított vírusok (9) 

nagyrészét in silico módszerekkel tudták csak kimutatni, és mindössze két esetben 

detektáltak valós fragmentumokat a hagyományos CF-11 cellulóz kromatográfiás 

eljárással. Filogenetikai elemzéseik során a detektált vírusszekvenciák közül csupán 

néhány mutatott hasonlóságot az eddig ismert víruscsaládok képviselőivel. Ezek közül hét 

a (+)ssRNS-genommal (Mitovirus, Narnavirus, Tombusvirus), egy a dsRNS-genommal 

(Chrysovirus) és egy a (–)ssRNS-genommal (Bunyavirales) rendelkező vírusokhoz 

hasonlított leginkább, míg néhány esetben az azonosított vírusgenomok egy lehetséges új 

víruscsoportot képviseltek, melyek a gazdagomba genomjába integrálódott endogén 

vírusok lehetnek. Ilyen endogén vírusszerű szekvenciákat kizárólag a Phycomyces, D. 

ornata, L. transversale és Mortierella fajokban azonosítottak (Myers és mtsai., 2020). 

Mindenesetre Myers és munkatársai (2020) eredményei alapján különösen a Mortierella 

és rokon nemzetségekre volt jellemző az endogén elhelyezkedés. Ez magyarázatul 

szolgálhat arra is, hogy a klasszikusnak mondható CF-11 cellulóz kromatográfiával miért 

csak néhány esetben tudtak vírushordozást kimutatni. Elképzelhető, hogy az általunk 

vizsgált 120 izolátum esetében tapasztalt alacsony mértékű dsRNS-hordozás is hasonló 
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okokkal magyarázható. Ezért mindenképpen érdemes lenne a munkánkba bevont 

izolátumokat a későbbiekben WGS módszerrel is megvizsgálni. 

6.2. A járomspórás gombákban detektált vírusgenom-szekvenciák 

meghatározása és elemzése 

6.2.1. Az Umbelopsis nemzetségben azonosított mikovírusok genomszekvenciáinak 

részletes jellemzése 

A hét vírushordozó Umbelopsis törzs közül az U. ramanniana NRRL 1296 

izolátum vírushordozását vizsgáltuk meg legrészletesebben (Kartali és mtsai., 2019). 

Ebben az izolátumban négy dsRNS-fragmentumot detektáltunk, melyek 5,3; 5,0; 3,0 és 

2,8 kb nagyságúak voltak (21A. ábra). A vírusgenomok szekvenciáinak meghatározása a 

CF-11 cellulóz kromatográfiával tisztított dsRNS-fragmentumokból FLAC módszer 

segítségével történt. Ezzel a módszerrel négy lehetséges vírusgenomot tudtunk 

azonosítani, melyekről feltételeztük, hogy az U. ramanniana NRRL 1296 izolátumban 

detektált dsRNS-fragmentumoknak feleltethetők meg (21B. ábra).  

Az első azonosított fragmentum mérete 4637 nt volt, és két ORF-et tartalmazott 

(21B. ábra). Az ORF1 (30-2093 nt, EMBL azonosító: LR216267) egy 687 as hosszúságú 

CP-t, míg az ORF2 (2330-4600 nt, EMBL azonosító: LR216268) egy 756 as hosszúságú 

RdRp-t kódol. A fehérjék prediktált molekulatömege a CP esetében 77,64, míg az RdRp 

esetén 87,13 kDa. A CP- és RdRp-szekvenciákat összevetettük az NCBI adatbázisban lévő 

vírusszekvenciákkal, és a legnagyobb hasonlóságot a Totiviridae családba tartozó vírusok 

CP- és RdRp-szekvenciáival mutatták. Az első öt találatot az 5. melléklet mutatja be, mely 

szerint leginkább a Wuhan insect vírus 26 és 27 vírusok CP- és RdRp-szakaszaihoz 

hasonlítanak. Az így meghatározott, 4637 nt méretű fragmentum egy új, a Totiviridae 

családba tartozó vírusgenomnak felel meg, melyet Umbelopsis ramanniana virus 1-nek 

(UrV1) neveztünk el. A HPknotter program segítségével meghatároztuk a lehetséges H-

típusú álcsomó helyzetét is a vírusgenomban (2077-2099 nt), melynek szerepe lehet a 

transzlációs-reiniciációs mechanizmusban. Ezen motívum jelenléte a vírusgenomban arra 

enged következtetni, hogy egy ORF1-ORF2 fúziós fehérje képződik –1 riboszómális FS 

következtében, ami a Totiviridae családba tartozó Totivirus nemzetség ismérve (Dinman 

és mtsai., 1991; Ghabrial, 2008a). 
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21. ábra: Az Umbelopsis ramanniana NRRL 1296 törzsben detektált dsRNS-mintázat és az 

azonosított gombavírusok genomszerveződésének sematikus ábrázolása 

(A) A vírushordozó U. ramanniana NRRL 1296 izolátumban azonosított dsRNS-fragmentumok 

elektroforetikus mintázata. A detektált dsRNS-fragmentumok méretei és az adott fragmentumhoz tartozó 

vírusgenomok az ábra jobb oldalán kerültek feltüntetésre. (B) A négy újonnan detektált vírusgenom 

sematikus ábrázolása a lehetséges ORF-ek és az általuk kódolt fehérjék megjelölésével. Szürke négyzettel 

jelöltük a lehetséges fúziós proteint, illetve feltüntettük a lehetséges álcsomó első kodonját is. A lehetséges 

H-típusú álcsomókat a DotKnot program (Sperschneider és Datta, 2010) segítségével prediktáltuk és a 

PseudoViewer program (Byun és Han, 2009) segítségével ábrázoltuk. M: 1 kb DNS-marker; 1: U. 

ramanniana NRRL 1296; ORF: nyitott leolvasásikeret; CP: kapszidfehérje; RdRp: RNS-függő RNS-

polimeráz; HP: hipotetikus fehérje; UTR: nem kódoló szakasz; UrV1: Umbelopsis ramanniana virus 1; 

UrV2: Umbelopsis ramanniana virus 2; UrV3: Umbelopsis ramanniana virus 3; UrV4: Umbelopsis 

ramanniana virus 4 

Az UrV1 a genommérete alapján is beleillik a Totiviridae családba, mivel az itt 

található vírusgenomok általában 4,6-7,0 kb méretűek (King és mtsai., 2011; Ghabrial és 

mtsai., 2015). Northern-hibridizációs kísérletekkel igazoltuk az azonosított vírus jelenlétét 

az U. ramanniana NRRL 1296 izolátumban (22. ábra). Az UrV1 CP- és RdRp-szakaszára 

tervezett próbák mindkét esetben a második legnagyobb, azaz az 5,0 kb méretű 

fragmentumhoz hibridizáltak (22B. és 22D. ábra).  
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22. ábra: A vírushordozó Umbelopsis ramanniana NRRL 1296 törzsben detektált dsRNS-

vírusok kimutatása Northern-hibridizáció segítségével az UrV1 CP- és RdRp-szakaszára 

tervezett jelölt próbákkal 

(A, C) Az U. ramanniana NRRL 1296 izolátum dsRNS-kivonatának elektroforetikus mintázata. A jobb 

oldalon található számok a detektált dsRNS-fragmentumok méreteit jelölik. (B, D) Az UrV1 CP- és RdRp-

szakaszára tervezett jelölt próbák mindkét esetben erős hibridizációs jelet adtak az NRRL 1296 izolátum 5,0 

kb méretű fragmentumával. M: DIG-jelölt DNS-marker (Roche); K: az adott gént tartalmazó kontroll 

plazmid; 1: U. ramanniana NRRL 1296 

A következő azonosított szekvencia egy 2454 nt méretű volt, mely esetében csak 

egy részleges ORF-et tudtunk azonosítani (1-2336 nt, EMBL azonosító: LR216269), ami 

egy hiányos RdRp-t kódol (21B. ábra). Ennek ellenére az azonosított szekvenciában 

megfigyelhető volt az RdRp-re jellemző RdRp_4 (protein családok adatbázisa-pfam: 

02123) domén (177-1583 nt). BLASTp analízis során nagyfokú hasonlóságot figyeltünk 

meg a Totiviridae családba tartozó vírusokkal (5. melléklet). Eszerint feltételeztük, hogy 

az általunk azonosított részleges RdRp-t kódoló szekvencia egy újonnan felfedezett 

mikovírusgenom része, mely a Totiviridae családba tartozik. Az azonosított vírusgenom 

az Umbelopsis ramanniana virus 2 (UrV2) nevet kapta. Habár az UrV2 genomot az össz-

dsRNS-kivonatból amplifikáltuk a FLAC módszer segítségével, a hibridizációs kísérletek 

során a négy dsRNS-fragmentum közül egyik sem hibridizált az UrV2-szekvencia alapján 

készített próbával (23B. ábra). Ugyanakkor az azonosított UrV2-régiót sikerült 

amplifikálni a FLAC adaptor és az UrV2 vírusgenomra tervezett specifikus primerek 

segítségével (2. melléklet) a 3,0 kb méretű fragmentumból, ami bizonyítja az UrV2 

vírusgenom jelenlétét a gombában. Ennek oka az lehet, a 3,0 kb méretű dsRNS-

fragmentum egy defektív szekvencia, mely kis mennyiségben van jelen a gazdagombában, 

emellett elképzelhető, hogy különböző dsRNS-molekulákat reprezentál (Son és mtsai., 

2015). 
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23. ábra: A vírushordozó Umbelopsis ramanniana NRRL 1296 törzsben detektált dsRNS-

vírusok kimutatása Northern-hibridizáció segítségével az UrV2 és UrV3 RdRp-szakaszokra 

tervezett jelölt próbákkal 

(A, C) Az U. ramanniana NRRL 1296 izolátum dsRNS-kivonatának elektroforetikus mintázata. A jobb 

oldalon található számok a detektált dsRNS-fragmentumok méreteit jelölik. (B) Az UrV2 RdRp-szakaszára 

tervezett jelölt próba nem adott hibridizációs jelet az U. ramanniana NRRL 1296 izolátum egyik dsRNS-

fragmentumával sem. (D) Az UrV3 RdRp-szakaszára tervezett jelölt próba az U. ramanniana NRRL 1296 

izolátum 5,3 kb és 3,0 kb méretű fragmentumaihoz hibridizált. M: DIG-jelölt DNS-marker (Roche); K: az 

adott gént tartalmazó kontroll plazmid; 1: U. ramanniana NRRL 1296 

A következő azonosított szekvencia 4987 nt méretű volt, két ORF-fel (21B. ábra), 

ahol az ORF1 (45-2582 nt, EMBL azonosító: LR595925) egy 845 as hosszúságú 

hipotetikus fehérjét kódol, melynek prediktált molekulatömege 92,04 kDa. Az ORF1 sem 

nukleotid-, sem aminosavszinten nem mutatott homológiát semmilyen ismert 

vírusszekvenciával. Az ORF2 esetében (2681-4945 nt, EMBL azonosító: LR595926) egy 

754 as-ból álló RdRp-t azonosítottunk, amelynek a molekulatömegét 85,47 kDa-ra 

prediktáltuk. Az azonosított RdRp a legnagyobb mértékű szekvenciahomológiát a Beihai 

barnacle virus 15 hypothetical protein 2 fehérjével adta (5. melléklet). Mivel szintén egy 

új, eddig még azonosítatlan gombavírus genomját sikerült meghatároznunk, ezért az 

Umbelopsis ramanniana virus 3 (UrV3) nevet adtuk neki. A lehetséges H-típusú álcsomó 

helyzete a 2529 és 2560 nt között található. Northern-hibridizációval megállapítottuk, 

hogy az UrV3 RdRp szakaszára tervezett próba egyértelműen az 5,3 kb méretű dsRNS-

fragmentumhoz hibridizált, azonban egy gyenge jelet a 3,0 kb méretű fragmentum 

esetében is adott (23D. ábra). Ennek lehetséges magyarázata, hogy a 3,0 kb méretű 

fragmentum valójában egy defektív, több dsRNS-molekulát tartalmazó keverék, amely az 

UrV2 genom mellett az UrV3 genom egy részét is tartalmazhatja.  
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A negyedik azonosított genom egy 4642 nt méretű szekvencia volt, melyen szintén 

két ORF-et azonosítottunk. Az ORF1 (29-2098 nt, EMBL azonosító: LR595927) egy CP-

t kódol, mely 689 as-ból áll, míg az ORF2 (2149-4602 nt, EMBL azonosító: LR595928) 

egy 817 as hosszúságú RdRp-t kódol (21B. ábra). A CP 77,12 kDa, míg az RdRp 93,17 

kDa molekulatömegű. Az azonosított fehérjék szintén a Totiviridae családba tartozó 

vírusok CP és RdRp fehérjéihez hasonlítanak leginkább (5. melléklet). Az újonnan 

azonosított vírust Umbelopsis ramanniana virus 4-nek (UrV4) neveztük el. A HPknotter 

program predikciója szerint a 2062 és 2081 nt közötti szakaszon helyezkedik el a –1 

riboszómális FS-re utaló álcsomó. A hibridizációs kísérletek szerint az UrV4 genom is az 

U. ramanniana NRRL 1296 izolátumban azonosított dsRNS-mintázat 5,0 kb méretű 

fragmentumához köthető (24A-D. ábra). Ugyanehhez a fragmentumhoz hibridizált az 

UrV1 is, ami arra enged következtetni, hogy az 5,0 kb méretű fragmentum két, szinte 

megegyező méretű vírusgenomnak felel meg. Korábban Wang és munkatársai (2016) is 

hasonló jelenségről számoltak be a növénypatogén Fusarium poae SX63 izolátumban 

felfedezett gombavírusok esetében. Mivel az általuk azonosított Fusarium poae dsRNA 

virus 2 (FpV2) és Fusarium poae dsRNA virus 3 (FpV3) vírusok is szinte megegyező 

genommérettel rendelkeztek, a tisztított dsRNS-molekulák elektroforetikus mintázatából 

nem látszott a két vírusgenom jelenléte azok együttes elektroforetikus migrációja miatt. 

 

24. ábra: A vírushordozó Umbelopsis ramanniana NRRL 1296 törzsben detektált dsRNS-

vírusok kimutatása Northern-hibridizáció segítségével az UrV4 CP- és RdRp-szakaszára 

tervezett jelölt próbákkal 

(A, C) Az U. ramanniana NRRL 1296 izolátum dsRNS-kivonatának elektroforetikus mintázata. A jobb 

oldalon található számok a detektált dsRNS-fragmentumok méreteit jelölik. (B, D) Az UrV4 CP- és RdRp-

szakaszára tervezett jelölt próbák mindkét esetben erős hibridizációs jelet adtak az U. ramanniana NRRL 

1296 izolátum 5,0 kb méretű fragmentumával. M: DIG-jelölt DNS-marker (Roche); K: az adott gént 

tartalmazó kontroll plazmid; 1: U. ramanniana NRRL 1296 
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Az U. ramanniana NRRL 1296 izolátumban TEM-vizsgálattal igazoltuk a VLP-k 

jelenlétét. A VLP-tisztítással nyert kivonatban két különböző méretű izometrikus VLP-t 

figyeltünk meg, melyek átmérője 50 és 35 nm között volt (25. ábra). Ezen mérettartomány 

szintén az azonosított vírusok Totiviridae családba való tartozását igazolja, míg a 

különböző méretű VLP-k jelenléte a kevert fertőzés tényét támasztja alá. A VLP-k 

méretbeli különbsége adódhat a különböző méretű vírusgenomok jelenlétéből is. A 

gombákban előforduló kevert vírusfertőzés nem számít egyedinek, korábban is írtak le 

hasonló jelenséget, például a rovarpatogén Beauveria bassiana gomba esetében (Herrero 

és mtsai., 2012). 

 

25. ábra: (A) Az Umbelopsis ramanniana NRRL 1296 izolátumban detektált VLP-k 

morfológiája, (B) és a méretbeli eloszlásukat bemutató hisztogram 

A tisztított VLP-mintákat negatívan festettük alkoholban oldott 2%-os uranil-acetát jelenlétében. Ezt 

követően a mintákat JEM-1400 Flash (JEOL) transzmissziós elektronmikroszkóp segítségével vizsgáltuk és 

két különböző méretű izometrikus partikulumot figyeltünk meg, melyek átmérője 50 és 35 nm. A teljes kép 

40000×, míg az ebből kinagyított kép 60000× nagyításon készült 

Az U. ramanniana NRRL 1296 izolátumban detektált UrV1, UrV2, UrV3 és UrV4 

gombavírusokat a FLAC módszerrel amplifikált fragmentumok hagyományos 

szekvenálásával azonosítottuk. Ugyanebben az izolátumban új generációs szekvenálási 

módszerrel is elvégeztük a vírusgenomok meghatározását. Így, a fent leírt vírusokon kívül, 

egy újabb dsRNS-genomot is sikerült azonosítanunk, amely az Umbelopsis ramanniana 

virus 5 (UrV5) nevet kapta. Az UrV5 genom mérete 5069 nt és két ORF-et tartalmaz. Az 

ORF1 (154-2676 nt) egy 840 as hosszúságú hipotetikus fehérjét kódol, melynek prediktált 

molekulatömege 92,95 kDa. Az ORF2 (2799-5048 nt) egy 749 as hosszúságú és 84,41 

kDa-ra prediktált RdRp-t kódol. Mindkét fehérje a Totiviridae családba tartozó vírusok 

szekvenciáihoz bizonyult a leghasonlóbbnak (5. melléklet).  
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26. ábra: A vírushordozó Umbelopsis ramanniana törzsekben detektált dsRNS-mintázatok 

és az azonosított gombavírusok genomszerveződésének sematikus ábrázolása 

(A) A vírushordozó U. ramanniana izolátumokban azonosított dsRNS-fragmentumok elektroforetikus 

mintázata. A detektált dsRNS-fragmentumok méretei az ábra jobb oldalán kerültek feltüntetésre. (B) Az öt 

újonnan detektált vírusgenom sematikus ábrázolása a lehetséges ORF-ek és az általuk kódolt fehérjék 

megjelölésével. Szürke négyzettel jelöltük a lehetséges fúziós proteint, illetve feltüntettük a lehetséges 

csúszós heptamer motívum nukleotidját is. (C) A vírusgenomokban prediktált álcsomók sematikus 

ábrázolása, melyek az adott leolvasásikeret-eltolódás helyétől 3’ irányban detektálhatóak. M: 1 kb DNS-

marker; 1: U. ramanniana NRRL 1296; 2: U. ramanniana CBS 478.63; 3: U. ramanniana CBS 243.58; 

ORF: nyitott leolvasásikeret; CP: kapszidfehérje; RdRp: RNS-függő RNS-polimeráz; HP: hipotetikus 

fehérje; UTR: nem kódoló szakasz; FS: leolvasásikeret-eltolódás; EFE: becsült felszabadult energia; UrV5: 

Umbelopsis ramanniana virus 5; UrV6a: Umbelopsis ramanniana virus 6a; UrV7: Umbelopsis ramanniana 

virus 7; UrV8a: Umbelopsis ramanniana virus 8a; UrV6b: Umbelopsis ramanniana virus 6b 
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Ezen adatok alapján szintén egy, a Totiviridae családba tartozó új vírust 

azonosítottunk. Az ORF1 és ORF2 feltehetően fúziós fehérjeként transzlálódik a ritka +1 

(vagy –2) riboszómális FS következtében (26B. ábra). Ez a típusú riboszómális FS inkább 

a Totiviridae család Trichomonas- és Leishmaniavirus nemzetségeire jellemző (Goodman 

és mtsai., 2011a, 2011b), illetve különböző növényi vírusokra (Geng és mtsai., 2021). Az 

átfedő szekvenciarégióban a kereteltolódást elősegítő csúszós heptamer és H-típusú 

álcsomó motívumok is megtalálhatók (26C. ábra). Hibridizációs kísérleteink alapján 

megállapítottuk, hogy az UrV5 vírusgenom – az UrV3-hoz hasonlóan – szintén a dsRNS-

mintázat 5,3 kb méretű fragmentumának felel meg (6.1. melléklet). 

Az U. ramanniana NRRL 1296 izolátum mellett két másik U. ramanniana és négy 

további Umbelopsis izolátum esetében is igazoltuk a vírushordozást (1. táblázat). A 

detektált dsRNS-molekulák szekvenciáját ezeknél az izolátumoknál a WGS-módszerrel 

határoztuk meg. Az U. ramanniana CBS 478.63 izolátumban szintén egy négy dsRNS-

fragmentumból álló mintázatot figyeltünk meg, melyeket a gélelektroforézis során 5,3; 5,0; 

4,2 és 3,5 kb méretűnek határoztunk meg (26A. ábra). Három vírusgenomot sikerült 

azonosítanunk, melyek részletes adatait a 6. táblázatban ismertetjük, sematikus 

ábrázolásuk pedig a 26B. ábrán látható. Az azonosított vírusgenomok méreteiből ítélve a 

3,5 kb méretű fragmentumot nem sikerült szekvenciaszinten meghatároznunk. Mindhárom 

azonosított vírusgenom két ORF-et tartalmaz, transzlációs mechanizmusukat illetőleg 

valószínűsítjük, hogy az ORF1 és ORF2 fúziós fehérjeként íródik át. Ez riboszómális FS 

által valósul meg, amit a kereteltolódást elősegítő csúszós heptamer és H-típusú álcsomó 

motívumok jelenléte is prediktál (6. táblázat, 26B. és 26C. ábra). Mindhárom vírusgenom 

a Totiviridae családba tartozhat a szekvencia-homológia alapján (5. melléklet). Az 

újonnan meghatározott vírusokat a következőképpen neveztük el: a 4977 nt méretű 

genommal rendelkező vírus az Umbelopsis ramanniana virus 6a (UrV6a), a 4619 nt méretű 

vírus az Umbelopsis ramanniana virus 7 (UrV7), míg a harmadik az Umbelopsis 

ramanniana virus 8a (UrV8a) nevet kapta (26B. ábra). A hibridizációs kísérletek során az 

UrV6a vírus HP- és RdRp-szakaszaira tervezett próbák az 5,3 kb méretű fragmentumhoz 

hibridizáltak (27A-D. ábra), továbbá megegyező erősségű jelet adott az U. ramanniana 

CBS 243.58 izolátumban lévő fragmentum is. Az UrV7 és UrV8a vírusokra tervezett 

próbák a második, 5,0 kb méretű fragmentumhoz hibridizáltak (6.2. melléklet). Az U. 

ramanniana CBS 478.63 izolátumnál e két fragmentumon kívül további kettő figyelhető 

meg, melyekről egyelőre még nem rendelkezünk szekvencia információval. 
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6. táblázat: Az Umbelopsis izolátumokban detektált vírusgenomok jellemzői 

Izolátum Vírus neve 

Genom 

mérete 

(nt) 

ORF1 ORF2 
5’ UTR 

(nt) 

3’ UTR 

(nt) 
FS 

Csúszós 

szekvencia nt 
as 

(kDa) 
nt 

as 

(kDa) 

U. ramanniana 

NRRL 1296 

Umbelopsis ramanniana 

virus 5 (UrV5) 
5069 154-2676 

840 

(92,95) 
2799-5048  

749 

(84,41) 
153  21  –2 

2554-2560 nt 

U_UUU_UUC 

U. ramanniana 

CBS 478.63 

Umbelopsis ramanniana 

virus 6a (UrV6a) 
4977 47-2593 

848 

(92,59) 
2716-4956 

746 

(83,99) 
46  21  –1 

2317-2323 nt 

C_AAU_UUA 

Umbelopsis ramanniana 

virus 7 (UrV7) 
4619 15-2084 

689 

(77,28) 
2141-4588 

815 

(93,25) 
14  31  –1 

1856-1862 nt 

G_GCA_AAG 

Umbelopsis ramanniana 

virus 8a (UrV8a) 
4614 16-2082 

688 

(77,58) 
2142-4586  

814 

(93,09) 
15  28  +2 

2014-2021 nt 

U_CGA_AAC 

U. ramanniana 

CBS 243.58 

Umbelopsis ramanniana 

virus 6b (UrV6b) 
4977 45-2591 

848 

(92,82) 
2714-4954 

746 

(84,41) 
44  23  –1 

2257-2263 nt 

U_GGC_CCG 

U. gibberispora 

CBS 109328 

Umbelopsis gibberispora 

virus 1 (UgV1) 
4629 12-2057 

681 

(75,76) 
2276-4564 

762 

(86,05) 
11  65  +1 

1937-1943 nt 

G_GGU_UUU 

Umbelopsis gibberispora 

virus 2 (UgV2) 
4622 18-2084 

688 

(77,94) 
2090-4591 

833 

(95,38) 
17  31  +1 

2023-2029 nt 

C_CCA_AAC 

U. angularis 

CBS 603.68 

Umbelopsis ramanniana 

virus 8b (UrV8b) 
4613 16-2082 

688 

(77,81) 
2142-4586 

814 

(93,41) 
15  27  –2 

1943-1949 nt 

A_AAA_AAC 

U. dimorpha 

CBS 110039 

Umbelopsis dimorpha 

virus 1a (UdV1a) 
4753 25-2094 

689 

(77,52) 
2250-4697 

815 

(93,52) 
24  56  –2 

1897-1903 nt 

U_UCA_AAA 

Umbelopsis dimorpha 

virus 2 (UdV2) 
4629 21-2087 

688 

(77,50) 
2216-4591 

791 

(90,85) 
20  38  +1 

1961-1967 nt 

G_GGU_UUU 

U. versiformis 

CBS 473.74 

Umbelopsis dimorpha 

virus 1b (UdV1b) 
4624 17-2086 

689 

(77,57) 
2104-4590 

828 

(94,35) 
16  34  +1 

1886-1892 nt 

A_AAU_UUA 
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Az U. ramanniana CBS 243.58 izolátumban egy dsRNS-fragmentumot 

detektáltunk, melyet 4977 nt méretű genomként határoztunk meg (26A. ábra). Az ORF1 

itt egy hipotetikus fehérjét kódol, az ORF2 pedig egy RdRp-t (6. táblázat, 26B. ábra). Az 

azonosított vírusgenom nukleotidszinten 83,2%-os egyezést mutatott az U. ramanniana 

CBS 478.63 izolátumban azonosított UrV6a genommal, míg aminosavszinten 95,8% (HP) 

és 95%-os (RdRp) volt a hasonlóság. Az UrV6a HP- és RdRp-szakaszára tervezett jelölt 

próbák egyforma erős jelet adtak a CBS 478.63 izolátum legnagyobb méretű fragmentuma 

és a CBS 243.58 izolátum egyetlen fragmentuma esetében is (27A-D. ábra). Ennek 

megfelelően az itt azonosított vírust Umbelopsis ramanniana virus 6b-nek (UrV6b) 

neveztük el. 

 

27. ábra: A vírushordozó Umbelopsis ramanniana CBS 478.63 és CBS 243.58 törzsekben 

detektált dsRNS-vírusok kimutatása Northern-hibridizáció segítségével az UrV6a/b CP- és 

RdRp-szakaszára tervezett jelölt próbákkal 

(A, C) A vírushordozó Umbelopsis izolátumok dsRNS-kivonatainak elektroforetikus mintázata. A jobb 

oldalon található számok a detektált dsRNS-fragmentumok méreteit jelölik. (B) Az UrV6a/b CP- és (D) az 

UrV6a/b RdRp-szakaszára tervezett jelölt próbák mindkét esetben erős hibridizációs jelet adtak a CBS 

478.63 és a CBS 243.58 izolátumok 5,3 kb méretű fragmentumával. M: DIG-jelölt DNS-marker (Roche); K: 

az adott gént tartalmazó kontroll plazmid; 1: U. ramanniana NRRL 1296; 2: U. ramanniana CBS 478.63; 3: 

U. ramanniana CBS 243.58; 4: U. gibberispora CBS 109328; 5: U. angularis CBS 603.68; 6: U. dimorpha 

CBS 110039; 7: U. versiformis CBS 473.74 

Az U. gibberispora CBS 109328 izolátumban három dsRNS-fragmentumot 

azonosítottunk (28A. ábra), melyek közül az első fragmentumot 4629 nt, míg a másodikat 

4622 nt hosszúságúnak határoztuk meg (28B. ábra). Mindkét genom 2 ORF-et tartalmaz, 

az egyik CP-t, a másik pedig RdRp-t kódol. A részletes adatok a 28B. ábrán és a 6. 

táblázatban láthatók.  
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28. ábra: A vírushordozó Umbelopsis törzsekben detektált dsRNS-mintázatok és az 

azonosított gombavírusok genomszerveződésének sematikus ábrázolása 

(A) A vírushordozó Umbelopsis izolátumokban azonosított dsRNS-fragmentumok elektroforetikus 

mintázata. A detektált dsRNS-fragmentumok méretei az ábra bal oldalán kerültek feltüntetésre. (B) A hat 

újonnan detektált vírusgenom sematikus ábrázolása a lehetséges ORF-ek és az általuk kódolt fehérjék 

megjelölésével. Szürke négyzettel jelöltük a lehetséges fúziós proteint, illetve feltüntettük a lehetséges 

csúszós heptamer nukleotidjait is. (C) A vírusgenomokban prediktált álcsomók sematikus ábrázolása, 

melyek az adott leolvasásikeret-eltolódás helyétől 3’ irányban detektálhatóak. 1: U. gibberispora CBS 

109328; 2: U. angularis CBS 603.68; 3: U. dimorpha CBS 110039; 4: U. versiformis CBS 473.74; M: 1 kb 

DNS-marker; ORF: nyitott leolvasási keret; CP: kapszidfehérje; RdRp: RNS-függő RNS-polimeráz; UTR: 

nem kódoló szakasz; FS: leolvasásikeret-eltolódás; EFE: becsült felszabadult energia; UgV1: Umbelopsis 

gibberispora virus 1; UgV2: Umbelopsis gibberispora virus 2; UrV8b: Umbelopsis ramanniana virus 8b; 

UdV1a: Umbelopsis dimorpha virus 1a; UdV2: Umbelopsis dimorpha virus 2; UdV1b: Umbelopsis 

dimorpha virus 1b 
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Mindkét vírusgenom a Totiviridae család képviselőivel mutatott nagyfokú 

hasonlóságot (4. melléket). Az azonosított vírusoknak az Umbelopsis gibberispora virus 1 

(UgV1) és Umbelopsis gibberispora virus 2 (UgV2) nevet adtuk. A tisztított dsRNS-

kivonatok gélelektroforézise során egy harmadik, 0,7 kb méretű fragmentumot is 

megfigyeltünk (28A. ábra). Ezt WGS-sel nem sikerült azonosítanunk, azonban a korábban 

bemutatott FLAC-módszer segítségével sikerült izolálnunk egy 661 nt hosszúságú 

szakaszt. Ez azonban sem nukleotid-, sem aminosavszinten nem mutatott egyezést az 

adatbázisban található szekvenciákkal. A hibridizációs kísérletek során az UgV1 és UgV2 

vírusok CP- és RdRp-szakaszaira tervezett próbák alkalmazásakor azt tapasztaltuk, hogy 

mindkét vírusgenom a nagyobb, 5,0 kb méretű fragmentumhoz hibridizált (6.3. melléklet). 

Mivel a két vírusgenom szinte megegyező méretű (UgV1: 4629 nt, UgV2: 4622 nt), ezért 

a dsRNS-kivonatok gélelektroforézise során való együttes migrációjuk miatt nem lehet 

őket megkülönböztetni. Az U. gibberispora CBS 109328 izolátumban ugyanakkor 

detektáltunk egy kisebb, 4,0 kb méretű fragmentumot is, ami jelen vizsgálatunk szerint 

nem feleltethető meg egyik vírusgenomnak sem.  

Az U. angularis CBS 603.68 izolátumban két dsRNS-fragmentumot figyeltünk 

meg, viszont csak egy vírusgenomot tudtunk azonosítani, mely 4613 nt méretű volt (28A. 

és 28B. ábra). A két ORF-fel rendelkező genom egy CP-t és egy RdRp-t kódol, amely 

nagy valószínűséggel az U. ramanniana CBS 478.63 törzsben azonosított UrV8 

genomvariánsa, ugyanis aminosavszinten 95,5% (CP) és 92,4%-os (RdRp) egyezést 

figyeltünk meg, nukleotidszinten a két genom közt 79,6%-os volt az egyezés. Ezért az U. 

angularis CBS 603.68 izolátumban azonosított vírust Umbelopsis ramanniana virus 8b 

(UrV8b) néven írtuk le (28B. ábra, 6. táblázat). A hibridizációs kísérletek során az UrV8b 

CP- és RdRp-génekre tervezett próbák a nagyobb, 5,0 kb méretű fragmentummal 

hibridizáltak (6.4. melléklet). Habár megállapítottuk, hogy az UrV8 vírus két variánsát 

azonosítottuk két különböző Umbelopsis izolátumban, a hibridizáció során csupán az 

UrV8a CP-szakaszára tervezett próba adott egy gyenge jelet az U. angularis CBS 603.68 

izolátum fragmentumával, míg az UrV8a RdRp-, UrV8b CP- és UrV8b RdRp-szakaszokra 

tervezett próbákkal nem kaptunk jelet a másik vírusgenom esetében (6.2. és 6.4. 

melléklet). Ez a jelenség a két vírusgenomra tervezett próbák között fenálló 

nukleotidszintű különbséggel magyarázható, ugyanis az utóbbi három próba esetében a 

génszakaszok között több mint 65% (UrV8a RdRp), illetve 30 és 60% (UrV8b CP és 

UrV8b RdRp) volt a különbség, ezzel szemben az UrV8a CP esetében kevesebb 20%. 
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Az U. dimorpha CBS 110039 izolátumban szintén két dsRNS-fragmentumot 

detektáltunk, melyeket egy 4753 és egy 4629 nt méretű genomként határoztunk meg. 

Mindkét genom 2 ORF-et tartalmaz, melyek egy CP-t és egy RdRp-t kódolnak (28B. ábra, 

6. táblázat), és mindkét vírus a Totiviridae család vírusaival mutatta a legnagyobb 

egyezést (5. melléklet). A vírusok az Umbelopsis dimorpha virus 1a (UdV1a) és az 

Umbelopsis dimorpha virus 2 (UdV2) nevet kapták. A hibridizációs kísérletek során a 

korábbiakhoz hasonlóan azt tapasztaltuk, hogy mindkét vírus az 5,0 kb méretű 

fragmentumhoz hibridizált (6.5. melléklet), azonban az UdV1 RdRp-szakaszára tervezett 

próba ezenfelül az U. ramanniana NRRL 1296, az U. ramanniana CBS 478.63, az U. 

angularis CBS 603.68 és az U. versiformis CBS 473.74 izolátumok 5,0 kb méretű 

fragmentumaival is jelet adott. A gélelektroforézis során detektált kisebb, 4,0 kb méretű 

fragmentumot jelen munka során szintén nem tudtuk meghatározni. 

Az U. versiformis CBS 473.74 törzsben egy 4624 nt méretű vírusgenomot 

azonosítottunk, amely aminosavszinten 91,4% (CP), illetve 80,6%-os (RdRp) egyezést 

mutatott az U. dimorpha CBS 110039 izolátumban azonosított UdV1a szekvenciával. Ez 

alapján Umbelopsis dimorpha virus 1b-nek neveztük el (28B. ábra, 6. táblázat). A 

gélelektroforézis során egy 0,9 kb méretű fragmentumot is detektáltunk, melyet FLAC-

módszer segítségével azonosítottunk. A fragmentum pontos mérete 1069 nt és 99,7%-os 

egyezést mutatott az U. ramanniana NRRL 1296 izolátumban azonosított UrV4 

vírusgenom RdRp-t kódoló szakaszának 1070 nt méretű szakaszával. Feltehetően, ez egy 

fennmaradt vírustörmelék lehet a gazdagombában. A 6.6. mellékletben bemutatott ábrán 

látható, hogy az UdV1b kódoló szakaszaira tervezett próbák az U. versiformis CBS 473.74 

izolátum 5,0 kb méretű fragmentumához hibridizáltak, viszont az U. dimorpha CBS 

110039 izolátumban azonosított UdV1a vírusgenom nem adott jelet, ami szintén a 

vírusgenomok között fennálló különbséggel magyarázható. 

Az Umbelopsis izolátumok rokonsági viszonyainak feltérképezése érdekében 

filogenetikai analízist végeztünk az ITS- és MCM7-szekvenciák felhasználásával. Az így 

nyert Maximum Likelihood törzsfát a 29. ábra mutatja. A nemzetséget alkotó két 

testvérklád közül az U. ramanniana, U. angularis és U. gibberispora izolátumokat 

tartalmazó kládban sokkal nagyobb arányban vannak jelen az általunk azonosított 

vírushordozó törzsek, mint az U. dimorpha és U. versiformis izolátumokat magába foglaló 

kládban. A törzsfán szinte mindegyik vírushordozó törzs közeli rokonságban áll 

egymással. Az U. dimorpha CBS 110039 és az U. versiformis CBS 473.74, melyek a 



 

74 

 

törzsfán testvércsoportot alkotnak, ugyanazon vírusfaj változatait hordozzák (UdV1a és 

UdV1b). Az U. ramanniana CBS 478.63 és CBS 243.58 izolátumokban, melyek közelebbi 

rokonsági viszonyban állnak egymással, mint a törzsfán található többi U. ramanniana 

izolátummal, szintén ugyanannak a vírusnak két genomvariánsát azonosítottuk (UrV6a és 

UrV6b). A többi esetben azonban azt tapasztaltuk, hogy a vírushordozó izolátumok közeli 

filogenetikai kapcsolata ellenére az azonosított vírusgenomok nagyobb mértékben 

különböznek egymástól.  

 

29. ábra: Különböző Umbelopsis izolátumok ITS- és MCM7-szekvenciái alapján Maximum 

Likelihood analízissel készített törzsfa 

Az elágazások mentén feltüntetett számok a bootstrap analízissel (5000 replika) kapott támogatottsági 

értékeket mutatják. Külcsoportként a Mucor lusitanicus CBS 277.49 törzsének ITS-szekvenciáját használtuk 

fel. Piros aláhúzással jelöltük a vírushordozó izolátumokat. UrV1: Umbelopsis ramanniana virus 1; UrV2: 

Umbelopsis ramanniana virus 2; UrV3: Umbelopsis ramanniana virus 3; UrV4: Umbelopsis ramanniana 

virus 4; UrV5: Umbelopsis ramanniana virus 5; UrV8b: Umbelopsis ramanniana virus 8b; UgV1: 

Umbelopsis gibberispora virus 1; UgV2: Umbelopsis gibberispora virus 2; UrV6b: Umbelopsis ramanniana 

virus 6b; UrV6a: Umbelopsis ramanniana virus 6a; UrV7: Umbelopsis ramanniana virus 7; UrV8a: 

Umbelopsis ramanniana virus 8a; UdV2: Umbelopsis dimorpha virus 2; UdV1a: Umbelopsis dimorpha virus 

1a; UdV1b: Umbelopsis dimorpha virus 1b 

Ez látható például az U. angularis CBS 603.68 és az U. gibberispora CBS 109328 

izolátum esetében. Sőt, az U. angularis CBS 603.68 törzsben azonosított UrV8b vírus a 

távolabbi rokonságban álló U. ramanniana CBS 478.63 izolátumban detektált UrV8a 
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genommal mutat nagyfokú homológiát. Ez az elrendeződés azt sugallja, hogy egyes 

törzsek esetében bizonyos vírusokra (pl. az U. dimorpha CBS 110039 és az U. versiformis 

CBS 473.74 az UdV1-re) még a törzsek közös őse tett szert, míg más vírusok a törzsek 

szétválása után kerültek a gazdagombába (pl. az UdV2 az U. dimorpha CBS 110039 

izolátumba). 

6.2.2. A Mucor nemzetségben azonosított mikovírusok genomszekvenciáinak 

részletes jellemzése 

A Mucor nemzetség vírushordozását korábban nagyszámú izolátum bevonásával 

vizsgálták (Vágvölgyi és mtsai., 1998), ezért mi munkánk során a korábban detektált 

vírushordozó törzsek részletesebb vizsgálatára összpontosítottunk, mely az azonosított 

vírusgenomok meghatározásán és elemzésén túl magában foglalta a detektált 

vírusgenomok jelenlétét és helyzetét igazoló hibridizációs kísérleteket, illetve a VLP-k 

kimutatását célzó elektronmikroszkópos analízist is (Kartali és mtsai., 2021). 

A vizsgált négy M. hiemalis izolátumban három különböző dsRNS-mintázatot 

figyeltünk meg, melyek egy vagy három különálló fragmentumból állnak, a detektált 

molekulák méretei pedig 5,5 és 3,5 kb között mozognak (2. táblázat). Mindkét M. hiemalis 

f. hiemalis izolátum nukleinsav-kivonatának gélelektroforézise során egy-egy dsRNS-

fragmentumot detektáltunk, melynek mérete 5,5 kb volt (30A. ábra). A WGS során 

meghatározott dsRNS-genomok mérete ezzel teljes mértékben megegyezik, mivel a WRL 

CN(M) 122 izolátum esetében egy 5537, míg az NRRL 3624 izolátum esetében egy 5523 

nt méretű genomot azonosítottunk. A két genom nukleotidszinten 99%-os egyezést mutat. 

Mindkét dsRNS-genom két átfedő ORF-ből áll, melyek egy CP-t és egy RdRp-t kódolnak. 

Az 5’ UTR szakaszok 525 (WRL CN(M) 122) és 511 (NRRL 3624), míg a 3’ UTR 

szakaszok mindkét izolátumnál 118 nt hosszúságúak. A prediktált fehérjék aminosav-

szekvenciái 99,8%-ban megegyeznek a CP, illetve 100%-ban az RdRp esetében. A két 

genom között fennálló minimális szekvenciakülönbség egybecseng azzal, hogy a két 

gombaizolátum eltérő földrajzi helyről származik, ami megmagyarázza a két vírusvariáns 

között fenálló minimális különbséget. Ezek alapján azt gondoljuk, hogy a két M. hiemalis 

f. hiemalis izolátum ugyanazon gombavírust tartalmazza, mely a Mucor hiemalis virus 1 

(MhV1) nevet kapta. Így a WRL CN(M) 122 izolátum az MhV1a, míg az NRRL 3624 

izolátum az MhV1b genomvariánst hordozza, melyek sematikus ábrázolását a 30B. ábrán 

mutatjuk be.  
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30. ábra: A Mucor törzsekben detektált dsRNS-mintázatok és az azonosított gombavírusok 

genomszerveződésének sematikus ábrázolása 

(A) A vírushordozó Mucor izolátumokban detektált dsRNS-fragmentumok elektroforetikus mintázata. A 

detektált dsRNS-fragmentumok méretei az ábra jobb oldalán kerültek feltüntetésre. (B) Az öt újonnan 

detektált vírusgenom sematikus ábrázolása a lehetséges ORF-ek és az általuk kódolt fehérjék megjelölésével. 

Az MhV1a, MhV1b és MhV4 esetében szürke négyzettel jelöltük a lehetséges fúziós proteint, illetve 

feltüntettük a lehetséges csúszós heptamer nukleotidjait. Az MhV2 és MhV3 esetében kék színnel jelöltük a 

stop- és startkodonokat, ami a lehetséges kapcsolt terminációs-reiniciációs mechanizmust jelöli. (C) Az 

MhV1a, MhV1b és MhV4 vírusgenomokban prediktált álcsomók sematikus ábrázolása, az adott 

leolvasásikeret-eltolódás helyétől 3’ irányban detektálhatóak. M: 1 kb DNS-marker, 1: M. hiemalis f. 

hiemalis WRL CN(M) 122; 2: M. hiemalis f. hiemalis NRRL 3624; 3: M. hiemalis f. corticola NRRL 3617; 

4: M. hiemalis f. corticola NRRL 3616; ORF: nyitott leolvasásikeret; CP: kapszidfehérje; RdRp: RNS-függő 

RNS-polimeráz; UTR: nem kódoló szakasz, FS: leolvasásikeret-eltolódás; EFE: becsült felszabadult energia; 

MhV1a: Mucor hiemalis virus 1a; MhV1b: Mucor hiemalis virus 1b; MhV2: Mucor hiemalis virus 2; MhV3: 

Mucor hiemalis virus 3; MhV4: Mucor hiemalis virus 4 



 

77 

 

Eredményeinket hibridizációs vizsgálatokkal is alátámasztottuk a két M. hiemalis 

f. hiemalis izolátum esetében, melynek során az MhV1a CP- és RdRp-szakaszokra 

tervezett próbák mindkét izolátumban hibridizáltak az 5,5 kb méretű fragmentumokhoz 

(31A-D. ábra). Az ORF1 (MhV1a: 526-2931 nt, EMBL azonosító: HG993402; MhV1b: 

512-2917 nt, EMBL azonosító: OU374593) egy 801 as hosszúságú CP-t kódol, míg az 

ORF2 (MhV1a: 3164-5419 nt, EMBL azonosító: HG993403; MhV1b: 3150-5405 nt, 

EMBL azonosító: OU374594) egy 751 as hosszúságú RdRp-t. A kódolt fehérjék prediktált 

molekulatömege 83,97 kDa a CP-k és 81,76 kDa az RdRp-k esetében. Feltehetően az 

ORF1 és az ORF2 mindkét esetben fúziós fehérjeként íródik át –1 riboszómális FS 

következtében, melyet a csúszós heptamer és a prediktált H-típusú álcsomó jelenléte is 

alátámaszt (30C. ábra). Az azonosított CP- és RdRp-szekvenciák nagyfokú hasonlóságot 

mutattak a Totiviridae családba tartozó vírusok szekvenciáival. Az első öt legnagyobb fokú 

egyezést adó találatot a 5. mellékletben mutatjuk be.  

 

31. ábra: A vírushordozó Mucor hiemalis törzsekben detektált dsRNS-vírusok kimutatása 

Northern-hibridizáció segítségével az MhV1a és MhV2 vírusgenomokra tervezett jelölt 

próbákkal  

(A, C, E, G) A M. hiemalis izolátumok dsRNS-kivonatainak elektroforetikus mintázata. A jobb oldalon 

található számok a detektált dsRNS-fragmentumok méreteit jelölik. (B, D) Az MhV1a CP- és RdRp-

szakaszára tervezett jelölt próba a M. hiemalis f. hiemalis WRL CN(M) 122 és NRRL 3624 izolátumokban 

lévő 5,5 kb méretű fragmentumokkal adott hibridizációs jelet. (F, H) Az MhV2 CP- és RdR-szakaszára 

tervezett jelölt próba a M. hiemalis f. corticola NRRL 3617 izolátumban lévő 5,2 kb méretű fragmentummal 

hibridizált. K: az adott gént tartalmazó kontroll plazmid; M: DIG-jelölt DNS-marker (Roche); 1: M. hiemalis 

f. hiemalis WRL CN(M) 122; 2: M. hiemalis f. hiemalis NRRL 3624; 3: M. hiemalis f. corticola NRRL 

3617; 4: M. hiemalis f. corticola NRRL 3616 
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Jól látszik, hogy a CP a Thelebolus microsporus totivirus 1 CP fehérjéjéhez 

(AZT88642.1), míg az RdRp az Umbelopsis ramanniana virus 2 RdRp-szekvenciájához 

hasonlít a legjobban. Mindebből arra következtethetünk, hogy az azonosított gombavírus 

is a Totiviridae családba tartozik.  

A M. hiemalis f. corticola NRRL 3617 izolátum nukleinsav-kivonatában egy 5,2 

kb méretű dsRNS-molekulát detektáltunk (30A. ábra), ami teljesen megfelel a WGS során 

azonosított 5227 nt méretű vírusgenomnak. Az azonosított dsRNS-genom két ORF-et 

tartalmaz, ahol az ORF1 (254-2620 nt, EMBL azonosító: HG993404) egy 788 as 

hosszúságú CP-t kódol, melynek prediktált molekulatömege 82,65 kDa. Az ORF2 (2620-

5112 nt, EMBL azonosító: HG993405) egy 830 as hosszúságú és 91,4 kDa-ra prediktált 

RdRp-t kódol. Az „UAAUG” szekvencia (2618-2622 nt; 30B. ábra) jelenléte a kapcsolt 

terminációs-reiniciációs mechanizmussal történő transzlációra utal. Az aláhúzott triplet az 

ORF1-ben lévő stopkodont, míg a félkövérrel jelölt triplet az ORF2 start kodonját jelöli, 

így létrehozva egy átfedő „UAAUG” szekvenciát. (Guo és mtsai., 2009; Chiba és mtsai., 

2013). Mind a CP-, mind az RdRp-szekvenciák a Totiviridae családba tartozó vírusokkal 

mutattak nagyfokú hasonlóságot (5. melléklet). Az általunk azonosított új vírusnak a 

Mucor hiemalis virus 2 (MhV2) nevet adtuk. Az azonosított vírus jelenlétét az NRRL 3617 

izolátumban Northern-hibridizációs kísérletekkel is igazoltuk (31E-H. ábra).  

A negyedik izolátum, a M. hiemalis f. corticola NRRL 3616 esetében, három 

dsRNS-fragmentum figyelhető meg az elektroforetikus mintázatban (30A. ábra). A 

legnagyobb vírusgenom mérete 5034 nt. A molekulán található két ORF közül az első egy 

735 as hosszúságú CP-t kódol (268-2475 nt, EMBL azonosító: HG993406), melynek 

prediktált molekulatömege 77,92 kDa, míg a második egy 823 as hosszúságú és 91,69 kDa 

molekulatömegű RdRp-t (2475-4946 nt, EMBL azonosító: HG993407) határoz meg. Az 

MhV2 vírushoz hasonlóan az ORF1 és ORF2 stop- és startkodonjai átfedésben vannak, 

létrehozva a jellegzetes „UAAUG” pentanukleotidot (2473-2477 nt; 30B. ábra). 

Megállapítottuk, hogy az újonnan felfedezett gombavírus a Totiviridae családba tartozó 

vírusokhoz hasonlít leginkább (5. melléklet). A vírus a Mucor hiemalis virus 3 (MhV3) 

nevet kapta. Hibridizációs kísérleteink során meghatároztuk, hogy az MhV3 vírus melyik 

dsRNS-fragmentumnak felel meg az NRRL 3617 izolátum dsRNS-mintázatában. A CP-

szakaszra tervezett jelölt próba a legnagyobb, 5,0 kb méretű fragmentumhoz hibridizált, 

míg az RdRp-re tervezett próba az 5,0 kb méretű fragmentum mellett halványan, de a 4,6 

kb méretű fragmentummal is jelet adott (32A-D. ábra). A M. hiemalis f. corticola NRRL 
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3616 izolátum második dsRNS-molekulája WGS-sel 4639 nt méretűnek bizonyult, két 

átfedést mutató ORF-fel (30A. és 30B. ábra). Az ORF1 (46-2109 nt, EMBL azonosító: 

HG993408) egy 687 as méretű, 77,75 kDa-ra prediktált CP-t kódol, míg az ORF2 (2271-

4601 nt, EMBL azonosító: HG993409) egy 776 as hosszúságú, 88,46 kDa-ra prediktált 

molekulatömegű RdRp-t kódol. Mindkét fehérje a Trichoderma koningiopsis totivirus 1 

(QGA70771.1) szekvenciáival mutatta a legnagyobb egyezést (5. melléklet). Az 

azonosított vírusgenomot Mucor hiemalis virus 4 néven neveztük el, és megállapítottuk, 

hogy szintén egy, a Totiviridae családba tartozó új vírust azonosítottunk. 

 

32. ábra: A vírushordozó Mucor hiemalis f. corticola NRRL 3616 törzsben detektált dsRNS-

vírusok kimutatása Northern-hibridizáció segítségével az MhV3 és MhV4 vírusgenomokra 

tervezett jelölt próbákkal 

(A, C, E, G) A M. hiemalis izolátumok dsRNS-kivonatainak elektroforetikus mintázata. A jobb oldalon 

található számok a detektált dsRNS-fragmentumok méreteit jelölik. (B, D) Az MhV3 CP-szakaszára 

tervezett jelölt próba a legnagyobb, 5,0 kb méretű fragmentummal adott hibridizációs jelet, míg az RdRp-

próba erős jeled adott az 5,0 kb méretű fragmentummal és halványan jelet adott a 4,6 kb méretű 

fragmentummal is. (F, H) Az MhV4 CP- és RdRp-szakaszára tervezett próbák a 4,6 kb méretű 

fragmentummal hibridizáltak. K: az adott gént tartalmazó kontroll plazmid; M: DIG-jelölt DNS-marker 

(Roche); 1: M. hiemalis f. hiemalis WRL CN(M) 122; 2: M. hiemalis f. hiemalis NRRL 3624; 3: M. hiemalis 

f. corticola NRRL 3617; 4: M. hiemalis f. corticola NRRL 3616 

Az ORF1 és ORF2 feltehetően fúziós fehérjeként transzlálódik +1 (vagy –2) 

riboszómális FS következtében, ami igen ritkán fordul elő a Totiviridae családban. Mint 
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korábban is említettük, ez a típusú riboszómális FS inkább a Totiviridae család 

Trichomonas- és Leishmaniavirus nemzetségeire jellemző (Goodman és mtsai., 2011a, 

2011b).Az átfedő szekvenciarégióban a kereteltolódást elősegítő csúszós heptamer és H-

típusú álcsomó motívumok is megtalálhatóak (30C. ábra). Hibridizációs kísérleteink 

segítségével megállapítottuk, hogy az MhV4 vírusgenom a dsRNS-mintázat 4,6 kb méretű 

fragmentumának felel meg, mivel mind a CP-, mind az RdRp-szakaszokra tervezett próbák 

ehhez a fragmentumhoz hibridizáltak (32E-H. ábra). Ugyanezen fragmentum halvány 

jelet adott az MhV3 RdRp-szakaszára tervezett próba esetében is, feltételezhetően a két 

szekvencia közötti hasonlóság miatt.  

A M. hiemalis f. corticola NRRL 3616 izolátum harmadik, 3,5 kb méretű dsRNS-

fragmentuma egy 3383 nt méretű genomnak felel meg (NCBI azonosító: OK157910) 

(30A. ábra). Habár a szekvenciában azonosítható egy ORF (28-3039 nt), ami feltehetőleg 

egy 1003 as-ból álló hipotetikus fehérjét kódol, ez sem nukleotid-, sem aminosavszinten 

nem mutatott hasonlóságot az eddig ismert mikovírus szekvenciákkal és egyéb 

szekvenciákkal sem. 

TEM segítségével igazoltuk a VLP-k jelenlétét mind a négy Mucor hiemalis 

izolátumban. Az MhV1a és MhV1b vírusokkal fertőzött M. hiemalis f. hiemalis WRL 

CN(M) 122 és NRRL 3624 izolátumokban 35 nm átmérőjű VLP-ket detektáltunk (33. 

ábra). A M. hiemalis f. corticola NRRL 3617 izolátum 33 nm átmérőjű VLP-ket 

tartalmazott (33. ábra), míg az MhV3 és MhV4 vírusokat hordozó M. hiemalis f. corticola 

NRRL 3616 törzsben 33-36 nm közötti átmérővel rendelkező VLP-ket detektáltunk (33. 

ábra). Itt a különböző méretű VLP-k jelenléte egy izolátumon belül megerősíti a kevert 

vírushordozást. Az általunk detektált VLP-k formája és mérete megfelel a Totiviridae 

család vírusaira jellemző mérettartománynak, mely 30-40 nm átmérő között mozog 

(Ghabrial és mtsai., 2015), így ezen eredmények is arra utalnak, hogy az MhV1-4 vírusok 

a Totiviridae család képviselői lehetnek. 
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33. ábra: A vírushordozó Mucor hiemalis izolátumokban detektált VLP-k morfológiája 

A tisztított VLP mintákat negatívan festettük alkoholban oldott 2%-os uranil-acetát jelenlétében, majd ezt 

követően JEM-1400 Flash (JEOL) transzmissziós elektronmikroszkóp segítségével vizsgáltuk. A mintákban 

detektált VLP-k méretei 33 és 36 nm átmérő között mozognak, melyeket fekete nyíllal jelöltünk. 

6.2.3. A Rhizopus nemzetségben azonosított mikovírusok genomszekvenciáinak 

részletes jellemzése 

A WGS eredményei alapján a hét dsRNS-hordozó Rhizopus izolátumban 15 

vírusgenomot azonosítottunk, de feltehetően nem sikerült az összes vírust 

meghatároznunk, mivel a dsRNS-kivonatok elektroforetikus mintázatai ennél több genom 

jelenlétére utalnak. Elektroforézissel 6 különböző dsRNS-mintázatot figyeltünk meg (A-

F; 3. táblázat) eltérő számú és méretű dsRNS-fragmentummal, ami alapján itt is 

feltételezhető volt a kevert vírusfertőzés. A WGS-sel nyert vírusszekvenciák kiértékelése 

során 9 dsRNS- és 6 (–)ssRNS-genommal rendelkező vírust azonosítottunk (7. táblázat). 

A R. oryzae FSU 8743 és R. lyococcus FSU 9996 izolátumokban egy-egy 6,0 kb-os 

fragmentumot, míg a R. oryzae NCAIM F.00617 izolátumban egy 6,2 kb méretű 

fragmentumot detektáltunk. A szekvenciák elemzése után megállapítottuk, hogy a három 

izolátumban ugyanazon vírusfaj három különböző genomvariációja van jelen. A R. oryzae 

FSU 8743 izolátumban egy 5198 nt, a R. lyococcus FSU 9996 izolátumban egy 4789 nt, 

míg a R. oryzae NCAIM F.00617 izolátumban egy 5170 nt méretű genomot azonosítottunk 

(7. táblázat, 34B. ábra). 
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7. táblázat: A Rhizopus izolátumokban detektált vírusgenomok jellemzői 

Izolátum Vírus neve 
Genom típusa, 

mérete (nt) 

ORF1 ORF2 
5’ UTR 

(nt) 

3’ UTR 

(nt) nt as (kDa) nt as (kDa) 

R. oryzae  

FSU 8743 
Rhizopus oryzae virus 1a (RoV1a) dsRNS, 5195 258-2567 769 (80,66) 2567-5056 829 (91,22) 257 142 

R. lyococcus  

FSU 9996 
Rhizopus oryzae virus 1b (RoV1b) dsRNS, 4789 255-2564 769 (80,62) 2564-4789 742 (81,45) 254 0 

R. microsporus 

SZMC 13640 

Rhizopus microsporus negative-sense RNA 

virus 1a (RmNSRV1a) 
(–)ssRNS, 8133 12-8060 2682 (318,88) - - 11 73 

Mucor phasmavirus A1 (MpA1) (–)ssRNS, 7840 19-7728 2569 (300,12) - - 18 112 

R. oryzae 

NCAIM F.00617 

Rhizopus microsporus negative-sense RNA 

virus 1b (RmNSRV1b) 
(–)ssRNS, 8142 23-8071 2682 (316,06) -  22 71 

Rhizopus oryzae virus 1c (RoV1c) dsRNS, 5170 250-2559 769 (80,7) 2559-5048 829 (91,07) 249 122 

R. oryzae 

MUFS R5 

Rhizopus oryzae endornavirus 1 (RoEV1) dsRNS, 13761 23-13645 4540 (520,37) -  22 116 

Rhizopus oryzae virus 2 (RoV2) dsRNS, 6138 12-3236 1074 (116,36) 3233-5218  661 (74,73) 11 921 

R. oryzae 

NRRL 1526 

Rhizopus oryzae negative-sense RNA virus 

1 (RoNSRV1) 
(–)ssRNS, 8154 12-8090 2692 (316,28) - - 11 64 

Mucor phasmavirus A2 (MpA2) (–)ssRNS, 7948 21-7739 2572 (300,65) - - 20 209 

Sclerotinia sclerotiorum double-stranded 

RNA virus 3a (SsDSRV3a) 
dsRNS, 7745 398-4786 1462 (165,64) 4764-7712 982 (112,9) 397 42 

Umbelopsis ramanniana virus 6c (UrV6c) dsRNS, 4969 46-2592 848 (92,63) 2715-4955 746(83,99) 45 14 

R. microsporus 

var. oligosporus 

NRRL 2710 

Rhizopus microsporus negative-sense RNA 

virus 2 (RmNSRV2) 
(–)ssRNS, 8812 34-8706 2890 (330,36) - - 33 106 

Rhizopus microsporus virus 1a (RmV1a) dsRNS, 5975 500-3127 875 (97,07) 3445-5975 843 (97,35) 499 0 

Rhizopus microsporus virus 2 (RmV2) dsRNS,  ̴5174 249-2564 771 (81,46) 37-1917 626 (69,3) 248 160 
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34. ábra: A Rhizopus oryzae FSU 8743, Rhizopus lyococcus FSU 9996, Rhizopus microsporus 

SZMC 13640, R. oryzae NCAIM F.00617 és R. oryzae MUFS R5 izolátumokban azonosított 

gombavírusok genomszerveződésének sematikus ábrázolása 

(A) A vírushordozó Rhizopus izolátumokban detektált dsRNS-fragmentumok elektroforetikus mintázata. A 

detektált dsRNS-fragmentumok méretei az ábra jobb oldalán kerültek feltüntetésre. (B) Az RoV1a, RoV1b, 

RmNSRV1, MpA1, RmNSRV1b, RoV1c, RoEV1 és RoV2 vírusgenomok sematikus ábrázolása a lehetséges 

ORF-ek és az általuk kódolt fehérjék megjelölésével. Kék színnel jelöltük a stop- és startkodonokat, ami a 

lehetséges kapcsolt terminációs-reiniciációt jelöli. M: 1 kb DNS-marker, 1: R. oryzae FSU 8743, 2: R. 

lyococcus FSU 9996, 3: R. microsporus SZMC 13640, 4: R. oryzae NCAIM F.00617, 5: R. oryzae MUFS 

R5, 6: R. oryzae NRRL 1526, 7: R. microsporus var. oligosporus NRRL 2710; ORF: nyitott leolvasásikeret; 

CP: kapszidfehérje; RdRp: RNS-függő RNS-polimeráz; PP: poliprotein; UTR: nem kódoló szakasz; RoV1a: 

Rhizopus oryzae virus 1a; RoV1b: Rhizopus oryzae virus 1b; RmNSRV1a: Rhizopus microsporus negative-

sense RNA virus 1a; MpA1: Mucor phasmavirus A1; RmNSRV1b: Rhizopus microsporus negative-sense 

RNA virus 1b; RoV1c: Rhizopus oryzae virus 1c; RoEV1: Rhizopus oryzae endornavirus 1; RoV2: Rhizopus 

oryzae virus 2 

Habár a R. lyococcus FSU 9996 izolátumban azonosított genom RdRp-t kódoló 

szekvenciájának vége, illetve a 3’ UTR szakasza hiányos, így a hasonlóság a másik két 

szekvenciával nukleotidszinten kisebb mértékű (8. táblázat), az izolátumokban 
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azonosított vírusgenomok ORF2 szakaszainak ténylegesen átfedő részei között 91,2% 

(FSU 8743), illetve 93,9% (NCAIM F.00617) az egyezés. Az újonnan detektált 

gombavírusoknak a Rhizopus oryzae virus 1a (RoV1a, R. oryzae FSU 8743), Rhizopus 

oryzae virus 1b (RoV1b, R. lyococcus FSU 9996) és Rhizopus oryzae virus 1c (RoV1c, R. 

oryzae NCAIM F.00617) neveket adtuk. 

8. táblázat: Az RoV1a, RoV1b és RoV1c vírusgenomok nukleotid-, és 

aminosavszekvenciáinak összehasonlítása 

 Szekvenciaegyezés (%) 

Vírusgenom Nukleotid ORF1 ORF2 

RoV1a – RoV1b 74,1 94,1 81,7 

RoV1a – RoV1c 79,5 94,0 92,6 

RoV1b – RoV1c 76,4 95,6 81,7 
RoV1a: Rhizopus oryzae virus 1a; RoV1b: Rhizopus oryzae virus 1b; RoV1c: Rhizopus oryzae virus 1c; 

ORF1: kapszidfehérje; ORF2: RNS-függő RNS-polimeráz 

 

A CP- és RdRp-szekvenciák az NCBI adatbázisban lévő vírusszekvenciákkal 

történő összehasonlításakor nagyfokú hasonlóságot mutattak a Totiviridae családba tartozó 

vírusokkal (5. melléklet). Mindhárom szekvenciában ugyanazt a jellegzetes 

pentanukleotid motívumot (UAAUG) figyeltük meg (34B. ábra), ami a Totiviridae család 

Victorivirus nemzetségére jellemző kapcsolt terminációs-reiniciációs mechanizmussal 

történő transzlációjára utal (Li és mtsai., 2011; Li és mtsai., 2015).  

A R. microsporus SZMC 13640 izolátumban kettő (–)ssRNS-genommal 

rendelkező vírust azonosítottunk, melyek egyike 8133, míg a másik 7840 nt méretű. 

Mindkét vírusgenom egy-egy ORF-fel rendelkezik, melyek egy 2682, illetve egy 2569 as 

méretű RdRp-t kódolnak (34B. ábra, 7. táblázat). A nagyobb, 8133 nt hosszúságú 

vírusgenom leginkább a Combu negative-strand RNA mycovirus (QAB47441.1) és a 

Rhizopus virus A (QED42928.1) szekvenciákhoz hasonlít. Habár ezek jelenleg nincsenek 

egyetlen víruscsaládba sem besorolva, érdemes megemlíteni, hogy mind az adatbanki, 

mind az újonnan azonosított vírusgenom esetében is megfigyelhető a Bunyavirales rendbe 

tartozó vírusokra jellemző specifikus Bunya_RdRp: pfam04196 konzervált domén 

jelenléte. Ez azért is érdekes, mivel a bunyavírusok genomja három szegmensből áll: L 

(6,7 kb), M (3 kb) és S (2 kb), ahol az RdRp-t kódoló ORF az L szegmensen található 

(Leventhal és mtsai., 2021). A jelen munka során csak ezeknél nagyobb méretű genomokat 

detektáltunk. Az újonnan azonosított, 8133 nt méretű vírust Rhizopus microsporus 

negative-sense RNA virus 1a-nak (RmNSRV1a) neveztük el. A R. microsporus SZMC 

13640 izolátumban azonosított 7840 nt méretű vírusgenom 99,6%-ban megegyezik a 
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Mucor phasmavirus A (MK231068.1) vírus RdRp szekvenciájával, melyet a Bunyavirales 

rend Phasmaviridae családjába soroltak, noha csak részlegesen lett azonosítva. A szinte 

teljesen megegyező genommal rendelkező vírus tehát a Mucor phasmavirus A egy 

genomvariánsának tekinthető, ezért Mucor phasmavirus A1-nek (MpA1) neveztük el 

(34B. ábra, 7. táblázat).  

A R. oryzae NCAIM F.00617 izolátumban a fent leírt RoV1c mellett egy 8142 nt 

méretű (–)ssRNS-genommal rendelkező vírust is detektáltunk (34B. ábra, 7. táblázat), 

melynek as sorrendje 100% egyezést mutat a R. microsporus SZMC 13640 izolátumban 

azonosított RmNSRV1a RdRp-fehérjével, így a Rhizopus microsporus negative-sense 

RNA virus 1b (RmNSRV1b) nevet kapta.  

A R. oryzae MUFS R5 izolátumban megfigyeltünk egy szokatlanul nagy méretű 

dsRNS-fragmentumot. A szekvencia meghatározása után a vírusgenom pontos mérete 

13761 nt-nak bizonyult, mely egy ORF-et tartalmaz, ami egy 4540 as méretű poliproteint 

kódol (7. táblázat, 34B. ábra). Az azonosított genom az Endornaviridae családba tartozó 

vírusokhoz hasonlít leginkább (5. melléklet), emellett teljes mértékben megfelel az 

Endornavirus nemzetségre jellemző kritériumoknak. Az ide tartozó vírusok genommérete 

9,8 és 17,6 kb között mozog és egy ORF-fel rendelkeznek, ami egy 3217-5825 as méretű 

poliproteint kódolhat (Valverde és mtsai., 2019). Habár ilyen vírusokat már több 

gombafajban találtak (Yang és mtsai., 2018; Sutela és mtsai., 2020), a Rhizopus 

nemzetségben ez az elsőként leírt endornavírus, mely a Rhizopus oryzae endornavirus 1 

(RoEV1) nevet kapta. Ugyanezen törzsben detektáltunk egy 6138 nt méretű genomot is 

(34B ábra, 7. táblázat), ami a Totiviridae család vírusaihoz hasonlít leginkább (5. 

melléklet). Ezen adatok alapján Rhizopus oryzae virus 2-nek (RoV2) neveztük el, amely 

valószínűleg a dsRNS-mintázat 6,0 kb méretű fragmentumának feleltethető meg. Egy 

jellegzetes „AUGA” motívumot tartalmaz (34B. ábra), mely szintén a Victorivirus 

nemzetségre jellemző terminációs-reiniciációs mechanizmusra utal (Li és mtsai., 2015). 

A R. oryzae NRRL 1526 izolátumban összesen négy vírusgenomot azonosítottunk, 

ezek közül két (–)ssRNS-genommal rendelkező vírust figyeltünk meg. A nagyobb, 8154 

nt méretű genom egy ORF-et tartalmaz, ami egy 2692 as-ból álló RdRp-t kódol, míg a 

kisebb vírusgenom 7948 nt méretű, és egy 2572 as-ból álló RdRp-t kódoló ORF-et 

tartalmaz (35B. ábra, 7. táblázat). 
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35. ábra: A Rhizopus oryzae NRRL 1526 és Rhizopus microsporus var. oligosporus NRRL 

2710 izolátumokban azonosított gombavírusok genomszerveződésének sematikus 

ábrázolása 

(A) A vírushordozó Rhizopus izolátumokban detektált dsRNS-fragmentumok elektroforetikus mintázata. A 

detektált dsRNS-fragmentumok méretei az ábra jobb oldalán láthatóak (B) A RoNSRV1, MpA2, SsDSRV3a, 

UrV6c, RmNSRV2, RmV1a és RmV2 vírusgenomok sematikus ábrázolása a lehetséges ORF-ek, az általuk 

kódolt fehérjék megjelölésével. Az UrV6c esetében szürke négyzettel jelöltük a lehetséges fúziós proteint, 

illetve feltüntettük a lehetséges csúszós heptamer nukleotidját. (C) Az UrV6c vírusgenomban a prediktált 

álcsomó sematikus ábrázolása, ami az adott leolvasásikeret-eltolódás helyétől 3’ irányban detektálhatóak. 

M: 1 kb DNS-marker, 1: R. oryzae FSU 8743, 2: R. lyococcus FSU 9996, 3: R. microsporus SZMC 13640, 

4: R. oryzae NCAIM F.00617, 5: R. oryzae MUFS R5, 6: R. oryzae NRRL 1526, 7: R. microsporus var. 

oligosporus NRRL 2710; ORF: nyitott leolvasási keret; CP: kapszidfehérje; RdRp: RNS-függő RNS-

polimeráz; UTR: nem kódoló szakasz; cap-pol: fúziós protein; HP: hipotetikus fehérje; PP: poliprotein; FS: 

leolvasásikeret-eltolódás; EFE: becsült felszabadult energia; RoNSRV1: Rhizopus oryzae negative-sense 

RNA virus 1; MpA2: Mucor phasmavirus A2; SsDSRV3a: Sclerotinia sclerotiorum double-stranded RNA 

virus 3a; UrV6c: Umbelopsis ramanniana virus 6c; RmNSRV2: Rhizopus microsporus negative-sense RNA 

virus 2; RmV1a: Rhizopus microsporus virus 1a; RmV2: Rhizopus microsporus virus 2 

A nagyobb vírusgenom szintén a korábban már említett Bunyavirales rendbe 

tartozó vírusokhoz hasonlít a leginkább (5. melléklet), illetve a specifikus Bunya_RdRp: 

pfam04196 konzervált domént is tartalmazza. Ezt a vírust Rhizopus oryzae negative-sense 

RNA virus 1 (RoNSRV1) néven neveztük el. A 2. (–)ssRNS vírusgenom RdRp aminosav-

szekvenciája 93,8%-ban megegyezik a R. microsporus SZMC 13640 izolátumban 

azonosított kisebb méretű vírusgenom RdRp aminosav-szekvenciájával, illetve 95,44%-

ban megegyezik a Bunyavirales rend Phasmaviridae családjába sorolt Mucor phasmavirus 

A (MK231068.1) vírus RdRp-szekvenciájával, ezért elneveztük Mucor phasmavirus A2-

nek (MpA2) (35B. ábra, 7. táblázat). A R. oryzae NRRL 1526 izolátumban detektált 
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további két vírus dsRNS-genommal rendelkezik. Az egyik egy 7754 nt méretű, két ORF-

ből álló genom (35B. ábra, 7. táblázat), ahol az ORF1 egy 1462 as méretű hipotetikus 

fehérjét, míg az ORF2 egy 982 as méretű RdRp-t kódol. Mindkét fehérje a Sclerotinia 

sclerotiorum double-stranded RNA virus 3 (AND83001.1) szekvenciáival mutatta a 

legnagyobb mértékű egyezést (5. melléklet). A nagyfokú egyezés (ORF1: 92,02%; ORF2 

91,85%) miatt az általunk azonosított vírust Sclerotinia sclerotiorum double-stranded RNA 

virus 3a-nak (SsDSRV3a) neveztük el. Ugyanezen törzs egy általunk azonosított vírusfaj 

genomvariánsát tartalmazza, melyet korábban az U. ramanniana CBS 478.63 és U. 

ramanniana 243.58 izolátumokban azonosítottunk. Mivel mind a nukleotid-, mind az 

aminosavszekvenciák igen nagyfokú egyezést mutatnak (9. táblázat), az itt detektált vírus 

minden bizonnyal az Umbelopsis ramanniana virus 6c (UrV6c) egy variánsa, ami 

vélhetően a dsRNS-mintázat 5,0 kb méretű fragmentumának feleltethető meg (35B. ábra).  

9. táblázat: Az UrV6a, UrV6b és UrV6c vírusgenomok nukleotid-, illetve 

aminosavszekvenciáinak összehasonlítása 

 Szekvenciaegyezés (%) 

Vírusgenom Nukleotid ORF1 ORF2 

UrV6a – UrV6b 83,2% 95,8% 95,0% 
UrV6a – UrV6c 99,8% 99,9% 100,0% 

UrV6b – UrV6c 83,1% 95,6% 95,0% 
UrV6a: Umbelopsis ramanniana virus 6a; UrV6b: Umbelopsis ramanniana virus 6b; UrV6c: Umbelopsis 

ramanniana virus 6c; ORF1: kapszidfehérje; ORF2: RNS-függő RNS-polimeráz 

 

 Az Umbelopsis ramanniana virus 6a-hoz (UrV6a) hasonlóan (lásd a 6.2.1. 

fejezetet), az UrV6c-nél is megfigyelhetőek a Totiviridae család Totivirus nemzetségére 

jellemző transzlációs motívumokat. Az ORF1 és ORF2 fúziós fehérjeként íródik át 

feltehetően –2 riboszómális FS következtében, melyet a csúszós heptamer és a prediktált 

H-típusú álcsomó jelenléte is alátámaszt (35B. és 35C. ábra). 

A R. microsporus var. oligosporus NRRL 2710 számú izolátumban egy 8812 nt 

méretű (–)ssRNS-fragmentumot detektáltunk, amely egy 2890 as-ból álló poliproteint 

kódoló ORF-et tartalmaz (35B. ábra, 7. táblázat). Az azonosított vírus prediktált 

aminosav-szekvenciáit szintén összevetettük az NCBI adatbázisában lévő szekvenciákkal 

(5. melléklet). Ez alapján az azonosított 8812 nt méretű vírusgenom a Phytophthora 

infestans RNA virus 2-vel (YP_009553635.1) mutatott némi hasonlóságot, ami szintén a 

besorolatlan vírusok közé tartozik. Vélhetően az általunk detektált vírus is egy eddig 

ismeretlen, új vírus lehet, melynek a Rhizopus microsporus negative-sense RNA virus 2 

(RmNSRV2) nevet adtuk. Emellett még két Totiviridae családba tartozó vírust is 

detektáltunk, melyek a 6,2 és 6,0 kb méretű fragmentumok lehetnek. A nagyobb, 5975 nt 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AND83001.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDS15624013
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méretű genommal rendelkező vírus a Rhizopus microsporus virus 1a (RmV1a), mely 

esetében még nem sikerült meghatároznunk a transzlációs mechanizmust. Ugyanebben a 

gombában detektált másik Totiviridae családba tartozó vírus a Rhizopus microsporus virus 

2 (RmV2), melynél a vírusgenomot még nem tudtuk teljes egészében rekonstruálni (7. 

táblázat, 35B. ábra).  

Ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy az itt azonosított vírusok melyik 

fragmentumnak felelnek meg a dsRNS-kivonatok elektroforetikus mintázataiban, 

hibridizációs kísérleteket kell végeznünk. Emellett szükséges lenne egy újabb WGS 

elvégzése, mivel valószínűleg nem sikerült az összes fragmentumnak megfeleltethető 

genomot azonosítanunk. A kapott eredmények tapasztalatai alapján a dsRNS-molekulák 

kinyerése mellett érdemes lenne ssRNS-természetű molekulák szelektív izolálására és 

dúsítására alkalmas módszereket is használnunk. 

6.2.4. A Lichtheimia nemzetségben azonosított vírusgenomok részletes jellemzése 

A két vírushordozó Lichtheimia izolátumban detektált dsRNS-természetű 

vírusgenomot WGS módszerrel határoztuk meg a CF-11 cellulóz kromatográfiával 

tisztított nukleinsav-kivonatból. A L. hyalospora FSU 10162 izolátum esetében a dsRNS-

kivonatok gélelektroforézise során egy 7,0 és egy 2,5 kb méretű fragmentumot figyeltünk 

meg (36A. ábra), míg a WGS által egy 4816 nt és egy 2282 nt méretű genomot sikerült 

azonosítanunk. A nagyobb méretű vírusgenomot nagy valószínűséggel csak részlegesen 

sikerült azonosítanunk, mivel méretben is nagy az eltérés az elektroforetikus mintázatban 

tapasztalthoz képes, illetve csak egy ORF-et (2078-4762 nt) tudtunk azonosítani. Ez egy 

894 as hosszúságú RdRp-t kódol (36B. ábra), melynek prediktált molekulatömege 102,89 

kDa. A BLASTp program segítségével elvégzett aminosavszintű összehasonlítások 

alapján az RdRp-szekvencia a Totiviridae családba tartozó vírusokkal mutat nagyfokú 

hasonlóságot (5. melléklet). A Totiviridae család képviselőinél a vírusgenom az RdRp 

mellett egy CP-t is kódol, amit ez esetben nem sikerült meghatároznunk. Ez megerősíti a 

feltevésünket a hiányos vírusgenom kapcsán. Mindenképp szükséges a későbbiekben az 

ismert szekvencia alapján tervezett specifikus primerek segítségével amplifikálni a 

valószínűsíthetően hiányzó szakaszt, hogy a teljes szekvenciaadat birtokában pontosan 

meghatározhassuk az azonosított vírusgenomot. Ettől függetlenül feltehetőleg egy, a 

Totiviridae családba tartozó vírust azonosíthattunk, amelynek a Lichtheimia hyalospora 

virus 1 (LhV1) nevet adtuk. 
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36. ábra: A Lichtheimia hyalospora FSU 10162 és Lichtheimia ramosa FSU 10166 

törzsekben detektált dsRNS-fragmentumok elektroforetikus mintázata és az azonosított 

gombavírusok genomszerveződésének sematikus ábrázolása 

(A) A vírushordozó Lichtheimia izolátumokban detektált dsRNS-fragmentumok elektroforetikus mintázata. 

A detektált dsRNS-fragmentumok méretei az ábra jobb oldalán kerültek feltüntetésre. (B) A négy újonnan 

detektált vírusgenom sematikus ábrázolása a lehetséges ORF-ek és az általuk kódolt fehérjék megjelölésével. 

Az RmV1b esetében szürke négyzettel jelöltük a lehetséges fúziós proteint, illetve feltüntettük a lehetséges 

csúszós heptamer nukleotidjait. (C) Az RmV1b vírusgenomban prediktált álcsomó sematikus ábrázolása, 

melyek az adott leolvasásikeret-eltolódás helyétől 3’ irányban detektálhatóak. M: 1 kb DNS-marker, 1: L. 

hyalospora FSU 10162, 2: L. ramosa FSU 10166; CP: kapszidfehérje; RdRp: RNS-függő RNS-polimeráz; 

UTR: nem kódoló szakasz; FS: leolvasásikeret-eltolódás, EFE: becsült felszabadult energia; LhV1: 

Lichtheimia hyalospora virus 1; LhMV1: Lichtheimia hyalospora mitovirus 1; RmV1b: Rhizopus 

microsporus virus 1b; LrNV1: Lichtheimia ramosa narnavirus 1 

A kisebb, 2282 nt méretű vírusgenom szintén egy ORF-et tartalmaz (284-2282 nt), 

ami egy 666 as-ból álló RdRp-t kódol (36B. ábra). A BLASTp program aminosavszintű 

összehasonlítása alapján az RdRp-szekvencia, az LhV1-gyel ellentétben, nem a 

Totiviridae, hanem a Narnaviridae család Mitovirus nemzetségébe tartozó vírusokhoz 

hasonlít leginkább (5. melléklet), melyek (+)ssRNS-genommal rendelkező vírusok. A 

Narnaviridae családba tartozó vírusok rendkívül egyszerű felépítésűek, méretük 2,3 és 3,6 

kb közötti, melyen egy ORF egy RdRp-t kódol (Hillman és Cai, 2013). A Mitovirus 

nemzetségbe tartozó vírusok szinte kizárólag fonalas gombákat fertőznek és a 

mitokondriumban találhatók (Shahi és mtsai., 2019). Az ssRNS-vírusok gyakran vesznek 

fel dsRNS replikatív formát, így a gazdagombában dsRNS-fragmentum formájában 
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detektálhatók (Nuss, 2005; Pearson és mtsai., 2009; García-Pedrajas és mtsai., 2019). Az 

új vírusgenom méretét és szerveződését illetően megfelel a fent leírtaknak, így a 

Lichtheimia hyalospora mitovirus 1 (LhMV1) nevet kapta.  

A L. ramosa FSU 10166 izolátum esetében agaróz gélelektroforézis során 3 

fragmentumot figyeltünk meg (36A. ábra), WGS segítségével azonban csak két 

vírusgenomot sikerült azonosítanunk. A nagyobb dsRNS-genom pontos mérete 6149 nt, 

mely két ORF-ből áll (36B. ábra). Az ORF1 (609-3236 nt) feltehetően egy 875 as méretű 

fehérjét kódol, de semmilyen egyezést nem találtunk az NCBI adatbázisban lévő 

vírusszekvenciákkal. Az ORF2 (3554-6121 nt) pedig egy 855 as méretű RdRp-t kódol, ami 

a Totiviridae családba tartozó vírusok RdRp-szekvenciáival mutatott nagyfokú 

hasonlóságot (5. melléklet). A genomszekvencia-elemzésénél olyan transzlációs 

mechanizmusra utaló motívumokat is megfigyeltünk, melyek a Totiviridae család 

Totivirus nemzetségére jellemzőek. Az RdRp átíródása nagy valószínűséggel itt is egy 

programozott –1 riboszómális FS következményeképpen történik, amit a szükséges 

csúszós heptamer szekvencia és a prediktált H-típusú álcsomó jelenléte is alátámaszt a 

szekvenciában (36B. és 36C. ábra). A csúszós heptamer (AAAGGGA) némiképp eltér a 

megszokott felépítésű XXXYYYZ szekvenciától, ahol az X = A/G/C/U, az Y = A/U, a Z 

pedig általában A/C/U nukleotidot jelöl (Bekaert és Rousset, 2005), viszont az utóbbi 

időben egyre több esetben írnak le rendhagyó struktúrájú heptamer szekvenciával 

rendelkező vírusokat is (Atkins és mtsai., 2016). Az azonosított vírus tehát vélhetően a 

Totiviridae család egy új tagja, és mivel nukleotidszinten 97,1% egyezést mutat a R. 

microsporus var. oligosporus NRRL 2710 izolátumban detektált RmV1a vírussal, így az 

itt detektált vírus a Rhizopus microsporus virus 1b (RmV1b) nevet kapta.  

Felvetődik a kérdés, mint ahogyan az UrV6c vagy a SsDSRV3a esetében is, hogy 

hogyan lehetséges az, hogy különböző nemzetségekbe tartozó gazdagombák ugyanazon 

vírusfaj genomvariánsait hordozzák. Mivel napjainkban egyre több információval 

rendelkezünk a gombavírusokról, ezáltal számos bizonyíték szól amellett, hogy az eddig 

szinte lehetetlennek vélt extracelluláris fertőzés mégis végbemehet a különböző VCG-kbe 

tartozó gombák között. Tehát valószínűleg egyes vírusok igenis át tudnak jutni egyik 

gombafajból a másikba, ahogy ez más élőlénycsoportnál is létező jelenség. 

A kisebb, jelenleg csak részlegesen azonosított vírusgenom 1260 nt méretű és nagy 

valószínűséggel egy hiányos, RdRp-t kódoló ORF-et (258-1260 nt) tartalmaz (36B. ábra). 

Ez a részleges RdRp a Narnaviridae család Narnavirus nemzetségébe tartozó vírusok 
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RdRp-szekvenciáihoz hasonlít legjobban. A vírusnak a Lichtheimia ramosa narnavirus 1 

(LrNV1) nevet adtuk.  

Habár Myers és munkatársai (2020) in silico módszerrel azonosítottak egy 

valószínűleg dsRNS-természetű gombavírust egy Lichtheimia izolátumban, ennél több 

információval nem rendelkezünk a nemzetség vírushordozásáról. Jelen tudásunk szerint 

munkánk során mi detektáltunk és azonosítottunk először gombavírusokat a Lichtheimia 

nemzetségben in vitro módszerek (CF-11 cellulóz kromatográfia, WGS) segítségével. 

Eredményeink alapján megállapítható, hogy mindkét izolátumban kevert vírusfertőzés áll 

fenn, mivel mind dsRNS, mind ssRNS-genommal rendelkező vírusokat detektáltunk. 

Különböző természetű genommal rendelkező vírusok kevert fertőzéséről ma már egyre 

több példát találni a szakirodalomban (Osaki és mtsai., 2016; Ran és mtsai., 2016; Zoll és 

mtsai., 2018), azonban Lichtheimia izolátumban mi detektáltuk a jelenséget először. 

6.3. Az azonosított gombavírusok filogenetikai viszonyainak 

feltérképezése 

A detektált gombavírusok szekvenciáinak és genomszerveződésének 

meghatározása és kiértékelése után megállapítottuk, hogy az azonosított vírusok dsRNS-, 

(+)ssRNS- vagy (–)ssRNS-genommal rendelkeznek. Összesen 39 új vírust azonosítottunk, 

ezek közül a szekvenciahasonlóságok alapján 2 a Narnaviridae, 1 az Endornaviridae, 30 

a Totiviridae víruscsalád tagja, míg 6 vírus a jelenleg még kategorizálatlan (–)ssRNS-

genommal rendelkező vírusok közé tartozik. A rokonsági viszonyok feltérképezése 

érdekében filogenetikai törzsfákat készítettünk, amelyek az adott családba tartozó vírusok 

RdRp-szekvenciáin alapultak. A filogenetikai törzsfák jól szemléltetik az új vírusok 

rokonsági viszonyait mind egymáshoz, mind az adott csoportba tartozó reprezentatív 

víruscsaládok képviselőihez képest.  

6.3.1. A Narnaviridae családba tartozó vírusok rokonsági viszonyainak áttekintése  

Két vírust azonosítottunk a Narnaviridae családból, melyek egyikét a L. 

hyalospora FSU 10162, míg a másikat a L. ramosa FSU 10166 izolátumban detektáltuk. 

Az RdRp-szekvenciákon alapuló filogenetikai elemzésünk szerint az LhMV1 a Mitovirus 

nemzetséget reprezentáló kládban található (37. ábra), míg az LrNV1 a Narnavirus 

nemzetséget alkotó vírusok közé került (38. ábra). 
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37. ábra: A Narnaviridae családba tartozó Mitovirus nemzetség reprezentatív képviselőinek RdRp aminosav-szekvenciáin alapuló filogenetikai 

törzsfa 

A filogram becslése IQ-TREE 1.6.1-es (Nguyen és mtsai., 2015) program segítségével történt, a legmegfelelőbb fa statisztikai támogatottságát 5000 ismétléses bootstrap analízis 

segítségével állapítottuk meg.  
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38. ábra: A Narnaviridae családba tartozó Narnavirus nemzetség reprezentatív képviselőinek RdRp aminosav-szekvenciáin alapuló filogenetikai 

törzsfa 

A filogram becslése IQ-TREE 1.6.1-es (Nguyen és mtsai., 2015) program segítségével történt, a legmegfelelőbb fa statisztikai támogatottságát 5000 ismétléses bootstrap analízis 

segítségével állapítottuk meg. 



 

 

 

 Az LhMV1 jelentősen elkülönülve helyezkedik el, és a legközelebbi rokonsági 

viszonyban egy eddig még nem publikált tanulmány során azonosított mitovírus csoporttal 

áll, melyeket talajmintából, metagenom-szekvenálás során detektáltak (Bioproject: 

PRJNA365990) (37. ábra). Az LrNV1 is különbözik az eddig detektált narnavírusoktól, 

de legjobban az Erysiphe necator associated narnavirus 42 (QJT93774.1) szekvenciához 

hasonlít, mellyel egy külön alkládot alkotnak (38. ábra). Így együtt pedig egy különálló 

kládba tartoznak egy kaliforniai vörösrákban (ASM94100.1; Shi és mtsai., 2016) és egy 

barnaalgában (APG77107.1; Waldron és mtsai., 2018) detektált narnavírussal. Érdemes 

megemlíteni, hogy a két Lichtheimia izolátumban detektált vírus nagymértékben 

különbözik egymástól, habár a gazdagomba-izolátumok ugyanazon nemzetségben 

találhatóak. Járomspórás gombákban már detektáltak a Narnaviridae családba tartozó 

vírusokat, ám ezek igen távoli rokonsági viszonyban állhatnak a Lichtheimia izolátumok 

vírusaival. Ilyen például a nemrégiben egy R. microsporus izolátumban detektált R. 

microsporus 20S RNA narnavirus (RmNV-20S) és a R. microsporus 23S RNA narnavirus 

(RmNV-23S) (Espino-Vázquez és mtsai., 2020), melyek sem a BLASTp keresés során, 

sem pedig a filogenetikai elemzés alapján nem mutattak hasonlóságot, illetve közeli 

rokonságot az újonnan azonosított LrNV1 vírussal. Ezzel szemben mind az LhMV1, mind 

az LrNV1 vírus sokkal inkább hasonlít egyes taxonómiailag távolabb eső gombákban 

detektált mito- és narnavírusokhoz (37. és 38. ábra). Más mitovírusok esetében is 

megfigyeltek ehhez hasonló jelenséget, például a Sclerotinia homeocarpa izolátumban 

lévő mitovírus esetében, mely konspecifikusnak bizonyult a korábban meghatározott 

Ophiostoma novo-ulmi mitovirus 3a-Ld vírussal, amit a távoli rokonságban lévő O. novo-

ulmi gombában detektáltak (Deng és mtsai., 2003). Emellett az Ophiostoma novo-ulmi 

mitovirus 3b vírust szintén két igen távoli taxonómiai csoportba tartozó gombában (O. 

novo-ulmi és B. cinerea) azonosították (Wu és mtsai., 2010). Minden gombavírusra 

jellemző, hogy a vírusátadás korlátozott nemcsak a különböző taxonómiai kategóriák, de 

még közeli rokon gombafajok izolátumai között is a VCG-k különbözősége miatt. Shahi 

és munkatársainak (2019) ennek ellenére sikerült laboratóriumi körülmények között a 

Cryphonectria parasitica mitovirus 1 (CpMV1) vírust átvinni a Cryphonectriaceae 

családon belül a C. parasitica és Cryphonectria radicalis izolátumai között, illetve egy 

másik, a Valsaceae családba tartozó Valsa ceratosperma gombában. Mivel mindkét 

Lichtheimia izolátum különböző környezeti mintából származik (1. melléklet), akár az is 

elképzelhető, hogy horizontális transzmisszió útján kerültek kapcsolatba az újonnan 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject/PRJNA365990
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detektált vírusokkal, amelyek inkább hasonlítanak más, környezeti mintából vagy hasonló 

élőhelyről származó gombákból izolált vírusokhoz.  

6.3.2. Az Endornaviridae családba tartozó vírusok rokonsági viszonyainak 

áttekintése 

Az Endornaviridae család képviselőinek és a R. oryzae MUFS R5 izolátumban 

detektált RoEV1 RdRp-szekvenciáin alapuló filogenetikai elemzését követően 

megállapítottuk, hogy az újonnan azonosított vírus az Alphaendornavirus nemzetségbe 

sorolható (39. ábra). Ebbe a nemzetségbe növényekből és gombákból izolált vírusok 

tartoznak, és az ide tartozó vírusok nagyobb genommérettel rendelkeznek (>13000 nt), 

mint az ugyanebbe a családba tartozó Betaendornavirus nemzetség tagjai (Khalifa és 

Pearson, 2014b; Valverde és mtsai., 2019). A filogenetikai törzsfán a nemrégiben 

azonosított Rhizoctonia solani endornavírussal (YP_010086587.1, Marzano és mtsai., 

2016; Picarelli és mtsai., 2019) és Ceratobasidium endornavírusokkal (Ong és mtsai., 

2016) csoportosul egy közös kládba (39. ábra). Ezen vírusok gazdagombáinak életvitele 

valamilyen formában növényekhez kötött (növénypatogén, illetve mikorrhiza-alkotó), 

amit azért érdemes megjegyezni, mert az alfaendornavírusok fejlődésében nagy 

valószínűséggel szerepet játszhatott a különböző típusú vírusgazdák (pl. gombák és 

növények) közötti horizontális transzmisszió (Gibbs és mtsai., 2000; Roossinck és mtsai., 

2011; Khalifa és Pearson, 2014b), de hogy pontosan miként, az még egyelőre 

megválaszolatlan maradt. A Mucoromycota törzsben eddig még nem detektáltak 

Endornaviridae családba tartozó vírust. Habár szekvenciaszintű azonosítást csak az 

RoEV1 esetében végeztünk el, hasonló méretű dsRNS-fragmentumokat detektáltunk a 

Mortierella nemzetség dsRNS-kivonatainak elektroforetikus profiljában. Például a M. 

chlamydospora CBS 120.34 izolátumnál egy 13,8 kb méretű fragmentumot figyeltünk meg 

(20. ábra, 5. táblázat), és fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy ezt az izolátumot egy 

Rhizoctonia solani izolátummal fertőzött dísznövényről izolálták. Ez azért érdekes, mivel 

az általunk azonosított RoEV1 R. solani izolátumokban detektált vírusokkal áll közeli 

rokonsági viszonyban (39. ábra). A M. acrotona CBS 386.71 egy talajból származó 

izolátum, amelynél pedig egy 17,0 kb körüli fragmentumot detektáltunk (20. ábra, 5. 

táblázat). 
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39. ábra: Az Endornaviridae család reprezentatív képviselőinek RdRp aminosav-

szekvenciáin alapuló filogenetikai törzsfa 

A filogram becslése IQ-TREE 1.6.1-es (Nguyen és mtsai., 2015) program segítségével történt, a 

legmegfelelőbb fa statisztikai támogatottságát 5000 ismétléses bootstrap analízis segítségével állapítottuk 

meg. 
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6.3.3. A Totiviridae családba tartozó vírusok rokonsági viszonyainak áttekintése 

Az általunk azonosított gombavírusok többsége (30) a dsRNS-genommal 

rendelkező Totiviridae családba tartozik a szekvenciák BLAST-alapú azonosítása alapján. 

Az újonnan meghatározott vírusgenomok az RdRp-szekvenciákon alapuló filogenetikai 

viszonyok feltérképezése során a Totiviridae családon belül 4 különálló és jól definiált 

csoportba kerültek (40. és 41. ábra). Így a Victorivirus nemzetségbe 9 (RoV1a, RoV1b, 

RoV1c, RmV2, UrV2, MhV1a, MhV1b, MhV2 és MhV3), a Totivirus nemzetségbe 11 

(UrV1, UrV4, UrV7, UrV8a, UrV8b, UgV1, UgV2, UdV1a, UdV1b, UdV2, MhV4), a 

még nem kategorizált totivírusok csoportjába 8 (LhV1, RoV2, SsDSRV3a, UrV3, UrV5, 

UrV6a, UrV6b, UrV6c), és egy teljesen új, eddig még nem létező csoportba 2 vírus 

(RmV1a, RmV1b) tartozik. 

 A Victorivirus nemzetségbe sorolt új mikovírusok közül 7 egy különálló kládot 

alkot, mely két alkládra tagolódik (40. ábra). Az egyik alklád tartalmazza az RoV1a, 

RoV1b, RoV1c, RmV2 vírusokat, míg a másikba az MhV1a, MhV1b és a részleges UrV2 

genommal rendelkező vírusok kerültek. Általánosságban a Victorivirus nemzetségre 

jellemző, hogy a CP és RdRp két különálló fehérjeként transzlálódik kapcsolt terminációs-

reiniciációs mechanizmus vagy stop/restart transzláció révén (Li és mtsai., 2011; Li és 

mtsai., 2015). Ez egy jellegzetes „AUGA” vagy „UAAUG” szekvenciához kötött, ahol az 

ORF1 és az ORF2 stop- és startkodonjai átfedésben találhatók. Ennek jelenléte 

elengedhetetlen a terminációs-reiniciációs mechanizmus létrejöttéhez (Yie és mtsai., 2014; 

Niu és mtsai., 2016; Jamal és mtsai., 2019; Li és mtsai., 2019). Az RoV1 vírusokat két 

Rhizopus faj 3 különböző izolátumában detektáltuk (7. táblázat), mindhárom 

genomvariáns esetében megfigyelhető a nemzetség jellegzetes „UAAUG” pentanukleotid 

szekvenciája is (34B. ábra). Az RmV2 az RoV1 vírusok testvércsoportja. A másik 

alkládban az MhV1 két genomvariánsa és az UrV2 részleges vírusgenomja található (40. 

ábra). Habár az MhV1a/b vírusok mind szekvencia-, mind filogenetikaielemzések alapján 

a Victorivirus nemzetségbe tartoznak, genomstruktúrájuk mégis merőben eltér a 

nemzetségre jellemző genomfelépítéstől. Az előzőleg említett motívumok nem találhatók 

meg az MhV1a/b genomokban, ehelyett a programozott –1 riboszómális leolvasási FS-re 

utaló séma (csúszós heptamer szekvencia és álcsomó jelenléte) figyelhető meg (30B. 

ábra), ami inkább a Totivirus nemzetségre jellemző (Atkins és mtsai., 2016). 
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40. ábra: A Totiviridae család reprezentatív képviselőinek RdRp aminosav-szekvenciáin 

alapuló törzsfa (első rész) 

A filogram becslése IQ-TREE 1.6.1-es (Nguyen és mtsai., 2015) program segítségével történt, a 

legmegfelelőbb fa statisztikai támogatottságát 5000 ismétléses bootstrap analízis segítségével állapítottuk 

meg. V: Victorivirus; L: Leishmaniavirus; Tr: Trichomonasvirus; U: Unclassified group; C: Chrysoviridae; 

G: Giardiavirus; P: Partitiviridae 
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41. ábra: A Totiviridae család reprezentatív képviselőinek RdRp aminosav-szekvenciáin 

alapuló törzsfa (második rész) 

A filogram becslése IQ-TREE 1.6.1-es (Nguyen és mtsai., 2015) program segítségével történt, a 

legmegfelelőbb fa statisztikai támogatottságát 5000 ismétléses bootstrap analízis segítségével állapítottuk 

meg. V: Victorivirus; L: Leishmaniavirus; Tr: Trichomonasvirus; U: Unclassified group; C: Chrysoviridae; 

G: Giardiavirus; P: Partitiviridae 
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Ugyanakkor korábban az Alternaria alternata victorivirus 1 esetében is hasonló 

jelenséget figyeltek meg, ahol a vírus genomfelépítése a Totivirus nemzetségre jellemző, 

szekvenciaadatok alapján viszont a Victorivirus nemzetségbe tartozik (Jamal és mtsai., 

2019). Ennek ellenére utóbbi nem áll közeli rokonságban az MhV1a/b vírusokkal (40. 

ábra).  

Az RoV1, az RmV2, az MhV1 és az UrV2 filogenetikai törzsfán való 

elhelyezkedése azt sugallja, hogy egy közös őstől származnak. A BLASTp során az 

újonnan generált klád minden tagja a Thelebolus microsporus totivirus 1 (AZT88643.1) és 

Tolypocladium ophioglossoides totivirus 1 (AZT88645.1) RdRp-szakaszaival mutatta a 

legnagyobb mértékű egyezést. Mindkét mikovírust nemrégiben azonosították a 

Pezizomycotina altörzs tagjainak transzkriptomanalízise során (Gilbert és mtsai., 2019). E 

vírusok az Ustilaginoidea virens RNA virus 5-tel (YP_009182167.1) együtt a 

Mucoromycota gombákban újonnan izolált vírusok testvérkládját alkotják a Victorivirus 

nemzetségen belül (40. ábra). A törzsfán a victorivírusok közé még két vírus került, 

melyeket a két M. hiemalis f. corticola izolátumban detektáltunk (MhV2 és MhV3). A 

törzsfán való elhelyezkedésük alapján egymással közelebbi rokonságban állnak, mint a 

fent leírt vírusokkal, mindkét vírusgenomban jelen van a korábban már említett “UAAUG” 

pentanukleotid szekvencia.  

Filogenetikai elemzésünk eredményeként az UrV3, UrV5, UrV6a, UrV6b, UrV6c, 

RoV2, LhV1 és ScDSV3a vírusok egy jól definiált, de taxonómiai szempontból még nem 

kategorizált (unclassified) kládba csoportosulnak (40. ábra). Ebbe a kládba a 

közelmúltban leírt, be nem sorolt vírusok tartoznak. Ezek között található a Beihai barnacle 

virus 15, amit eredetileg Toti-Chryso-szerű vírusként írtak le (YP_009333150.1; Shi és 

mtsai., 2016), illetve a Diatom colony associated dsRNA virus 17 A és B genomvariánsai 

(BAU79517.1; BAU79519.1; Urayama és mtsai., 2016). Ez, a jelenleg még nem 

klasszifikált klád a Chrysoviridae családnak megfelelő kládokkal, valamint a Giardiavirus 

nemzetséget reprezentáló Giardia lamblia virus-sal együtt alkot egy nagyobb kládot (40. 

ábra). Habár a rokonsági viszonyokat tekintve a Chryso- és Totiviridae családokba tartozó 

vírusok közel állnak egymáshoz, mégis eltérnek genomorganizációjukat tekintve. A 

Chrysovirus fajok genomja szegmentált, mely négy monocisztronos dsRNS-

fragmentumból áll (King és mtsai., 2011), noha korábban már azonosítottak ettől eltérő, 3 

vagy 5 genomszegmensből álló vírusokat is a Chrysoviridae családon belül (Li és mtsai., 

2013; Ghabrial és mtsai., 2015). Ezzel szemben a Totiviridae családba tartozó vírusok 
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monocisztronos, nem szegmentált genommal rendelkeznek (Ghabrial és mtsai., 2015). A 

törzsfán látható rokonsági viszonyok alapján azt is megállapíthatjuk, hogy a 

Mucoromycotina altörzsbe tartozó gombákból izolált vírusok valószínűleg egy közös őstől 

erednek. Az UrV6 vírusfajnak három genomvariánsát azonosítottuk, az UrV6a és UrV6b 

variánsok két U. ramanniana izolátumban (6. táblázat), míg az UrV6c a R. oryzae NRRL 

1526 izolátumban (7. táblázat) volt megtalálható. Az UrV6a és UrV6c közelebbi 

rokonsági viszonyban állnak egymással, mint az egyazon faj izolátumaiból izolált 

vírusvariánsok (UrV6a és UrV6b). Ugyanez figyelhető meg a R. oryzae MUFS R5 és 

NRRL 1526 izolátumaiból és a L. hyalospora FSU 10162 törzsből izolált vírusok esetében 

is. Az RoV2 filogenetikailag sokkal közelebb áll az LhV1-hez, mint a R. oryzae másik 

izolátumában detektált SsDSRV3a-hoz, amelynek genomja legjobban a Marzano és 

munkatársai (2016) által készített metatranszkriptomanalízis során azonosított Sclerotinia 

sclerotiorum double-stranded RNA virus 3 (ScDSRV3) genomjához hasonlít 

(AND83002.1). 

Tizenegy, a jelen munka során azonosított vírus a Totivirus nemzetségnek 

megfelelő kládban helyezkedik el (41. ábra). Az UgV1 kivételével 10 totivírus (UrV1, 

UrV4, UrV7, UrV8a, UrV8b, UgV2, UdV1a, UdV1b, UdV2, MhV4) közeli rokonságban 

áll egymással, és a Trichoderma koningiopsis totivirus 1 (TkTV1) vírussal (QGA70771.1; 

Khalifa és MacDiarmid, 2019) együtt egy közös ősre visszavezethető alkládot alkotnak. A 

M. hiemalis f. corticola NRRL 3616 izolátumban detektált MhV4 CP- és RdRp-

szekvenciái 86 és 90% egyezést mutatnak a TkTV1 CP- és RdRp-szekvenciáival (5. 

melléklet), ami felveti, hogy egyazon vírus variánsairól van szó. Hasonló megfigyelésről 

számolt be Khalifa és MacDiarmid (2019) is, akik a TkTV1 genomjával szinte teljesen 

megegyező vírusgenomot azonosítottak egy Clonostachys rosea törzsben, amelyet T. 

koningiopsis-szal együtt izoláltak talajmintából. Érdemes megjegyezni, hogy a T. 

koningiopsis egy gombaparazita gomba, ami felveti annak lehetőségét, hogy vektorként 

működhet közre a vírus horizontális transzmissziójában. Ugyan jelen tudásunk szerint 

nincs információnk arról, hogy Trichoderma fajok a Mucor nemzetségbe tartozó gombák 

parazitái lennének, nem zárhatjuk ki a horizontális transzmisszió lehetőségét a két 

nemzetség képviselői között. Az UgV1 az előbbi csoporttól távol, a Totivirus nemzetség 

másik nagy csoportjában található, ahol a Plasmopara viticola lesion associated toti 3 

(QGY72630.1; Chiapello és mtsai., 2020) és a Xanthophyllomyces dendrorhous virus L1A 

(XdV-L1A; YP_007697651.1; Baeza és mtsai., 2012) vírusokkal alkotnak egy különálló 

alkládot. Habár ugyanabból a gazdagombából (U. gibberispora CBS 109328) egy másik 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AND83002.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDSECMYC013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGY72630
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_007697651
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vírust (UgV2) is azonosítottuk, a két genom között elenyésző a hasonlóság, amit a 

filogenetikai törzsfán való elhelyezkedésük is alátámaszt. A dsRNS-genommal azonosított 

RmV1a és RmV1b vírusok nagyon különböznek a Totiviridae családba tartozó többi 

vírustól (41. ábra). A két genom nukleotidszinten 97,1%-ban egyezik meg, míg a CP- és 

RdRp-fehérjék 100%, illetve 98,6%-ban. A vírusgenomok hasonló felépítésűek, mint ami 

a Totiviridae család képviselőinél ismert. Két ORF-et tartalmaznak, ahol az ORF1 által 

kódolt fehérjével nem találtunk egyezést génbanki szekvenciákkal, míg az ORF2 RdRp-t 

kódol, ami totivírus-szerű RdRp-szekvenciákhoz hasonlít leginkább (5. melléklet). Ez a 

csoport különösen érdekes, mivel nemcsak a jól definiált nemzetségektől térnek el, de a 

csoporton kívüli, dsRNS-genommal rendelkező vírusok kládjától is lényegesen messzebb 

foglalnak helyet a filogenetikai törzsfán.  

6.3.4. A (–)ssRNS-genommal rendelkező vírusok rokonsági viszonyainak 

áttekintése 

A (–)ssRNS-genommal rendelkező mikovírusok filogenetikai besorolása igen 

bonyolult, mivel eddig kevés gombában írtak le, illetve jellemeztek ilyen genommal 

rendelkező vírusokat. Kutatásunk során mi hat (–)ssRNS-genomú vírust detektáltunk, ezek 

az MpA1, MpA2, RmNSRV1a, RmNSRV1b, RoNSRV1 és az RmNSRV2 vírusok. Az 

RmNSRV2 kivételével, melyet a R. microsporus var. oligosporus NRRL 2710 

izolátumban detektáltunk, nagy valószínűséggel a Bunyavirales rendbe tartozhatnak, mivel 

szekvenciáik a legnagyobb hasonlóságot az ide tartozó vírusok szekvenciáival mutatták (5. 

melléklet). Ezek közül az MpA1 és MpA2 genomja a Phasmaviridae családba tartozó, M. 

irregularis törzsből izolált MpA vírus genomjával (MK231068.1) több mint 90%-os 

egyezést mutatott (42. ábra). 
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42. ábra: A (–)ssRNS-genommal rendelkező MpA1 és MpA2 vírusok és a (–)ssRNS-

genommal rendelkező vírusok reprezentatív képviselőinek RdRp aminosav-szekvenciáin 

alapuló filogenetikai törzsfa 

A filogram becslése IQ-TREE 1.6.1-es (Nguyen és mtsai., 2015) program segítségével történt, a 

legmegfelelőbb fa statisztikai támogatottságát 5000 ismétléses bootstrap analízis segítségével állapítottuk 

meg. 

Az RmNSRV1a, RmNSRV1b és RoNSRV1 vírusok is vélhetően a Bunyavirales 

rendbe tartoznak, habár ettől pontosabb kategorizálás nem történt a velük legnagyobb 

hasonlóságot mutató Combu negative-strand RNA mycovirus (QAB47441.1) és a 

Rhizopus virus A (QED42928.1) esetében sem (43. ábra), melyekkel egy különálló kládot 

alkotnak. Azonban azt fontos megjegyezni, hogy ezen vírusok mindegyikénél 

megfigyelhető a Bunya_RdRp konzervált domén. A két génbanki vírusszekvenciát M. 

irregularis és R. oryzae izolátumokban azonosították.  



 

 

 

 

43. ábra: A (–)ssRNS-genommal rendelkező RmNSRV1a, RmNSRV1b és RoNSRV1 vírusok és a (–)ssRNS-genommal rendelkező vírusok 

reprezentatív képviselőinek RdRp aminosav-szekvenciáin alapuló filogenetikai törzsfa 

A filogram becslése IQ-TREE 1.6.1-es (Nguyen és mtsai., 2015) program segítségével történt, a legmegfelelőbb fa statisztikai támogatottságát 5000 ismétléses bootstrap analízis 

segítségével állapítottuk meg. 



 

 

 

Az RmNSRV2 genom viszont teljes mértékben eltér a fent leírt (–)ssRNS-genomú 

vírusoktól. Mindössze két hasonló vírusgenomot találtunk a NCBI adatbázisában (5. 

melléklet), melyekkel nagyon csekély mértékű egyezést figyeltünk meg. Feltételezzük, 

hogy egy teljesen új, eddig még ismeretlen csoportba tartozó vírusfajt azonosíthattunk. 

6.3.5. A vírusok gyakorisága és megoszlása a járomspórás gombákban 

Munkánk eredményeit összefoglalva, a vizsgált törzsek vírushordozási arányát és 

az újonnan azonosított vírushordozók számát a 10. táblázat szemlélteti.  

10. táblázat: A vizsgált járomspórás gombákban azonosított vírushordozó izolátumok 

eloszlása  

Nemzetség 
Vizsgált 

gombatörzsek száma 

Vírushordozó 

törzsek száma 

Vírushordozó törzsek 

%-ban kifejezve 

Umbelopsis 30 7 23 

Mucor 4 4 100 

Rhizopus 31 7 22,5 
Lichtheimia 10 2 20 

Mortierella 113 14 12,4 

Dissophora 4 1 25 

Gamsiella 2 - 0 
Lobosporangium 1 - 0 

Összes vizsgált 

izolátum 
195 35 18 

 

A vizsgálatainkba bevont 8 nemzetség közül hatban azonosítottunk vírushordozó 

izolátumokat. A Gamsiella és a Lobosporangium nemzetségekben nem detektáltunk 

vírushordozó törzset. A Dissophora nemzetségben, habár kevés izolátumot vizsgáltunk 

meg, mégis találtunk köztük vírushordozó törzset. Nem végeztünk a Mucor nemzetségre 

kiterjedő vírushordozási vizsgálatot, mert ezt csoportunk korábban már megvizsgálta a 

rendelkezésükre álló izolátumok bevonásával (Vágvölgyi és mtsai., 1998). Mi csak a már 

korábban leírt vírushordozó izolátumokat vizsgáltuk részletesebben, így az itt kapott 

100%-os vírushordozás nem a valós arányt tükrözi. A tíz Lichtheimia izolátum közül kettő, 

míg a szinte megegyező számú izolátum (31 és 30) bevonásával vizsgált Rhizopus és 

Umbelopsis nemzetségekben hét-hét törzs volt vírushordozó. Ahhoz képest, hogy a 

Mortierella nemzetségben volt a legmagasabb a vizsgált mintaszám (összesen 113 

izolátum), mindössze 14 vírushordozót sikerült azonosítanunk, ami a többi csoporthoz 

képest alacsonyabb mikovírus-hordozást jelent. Összességében a 195 vizsgált törzs közül 

35 izolátumnál detektáltuk mikovírusok jelenlétét. 

A 35 különböző izolátumban ezidáig 39 vírusgenomot azonosítottunk. A 

vírushordozó izolátumok elektroforetikus mintázatai alapján valószínűleg ettől több lehet 
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a vírusgenomok száma. A most azonosított vírusok közül 30 a Totiviridae, 2 a 

Narnaviridae, 1 pedig az Endornaviridae családba tartozik, illetve felfedeztünk 6 olyan 

vírust, melyek (–)ssRNS-genommal rendelkeznek, viszont ezek hovatartozása jelenleg 

még nem tisztázott. A detektált vírusok eloszlását a 44. ábrán szemléltetjük. 

 
 

44. ábra: A munkánk során azonosított 39 vírus családok szerinti eloszlása 

Megfigyelhető, hogy az általunk azonosított mikovírusok közül kimagaslóan sok 

tartozik a Totiviridae családba, ami nem meglepő, hiszen a legtöbb eddig azonosított 

gombavírus is főként a dsRNS-genommal rendelkező családok egyikében található. 

Gilbert és munkatársai (2019) arányaiban hasonló eredményt kaptak a Pezizomycotina 

altörzs transzkriptomvizsgálata során, ahol az azonosított gombavírusok 58%-a dsRNS-

genommal rendelkezett és többségük a Toti-, Partiti- és Endornaviridae családba tartozott. 

  

79%

2%
3%

16%

AZONOSÍTOTT VÍRUSOK
Totiviridae Endornaviridae

Narnaviridae csoporton kívüli (-)ssRNS vírusok
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

Mivel a Mucoromycota törzs viruhordozásáról, illetve a detektált vírusok részletes 

vizsgálatokról kevés információnk van az Asco- és Basidiomycota törzsekhez képest, 

szükségesnek véltük a bazális gombák ezen csoportját is megvizsgálni e szempontból. 

Csoportunk már az 1990-es években detektált extrakromoszómális dsRNS-elemeket több 

Mucoromycota törzsbe tartozó nemzetségnél (Umbelopsis, Mucor és Rhizopus). A M. 

mucedo (jelenleg M. hiemalis f. hiemalis) WRL CN(M) 122 és a R. oryzae MUFS R5 

izolátumnál TEM-vizsgálat során izometrikus VLP-ket is megfigyeltek. További részletes 

molekuláris vizsgálatok a detektált víruselemekkel kapcsolatban azonban nem történtek. 

Jelen munka célja ezért az volt, hogy a korábbi kutatási eredményeket alapul véve a 

detektált mikovírusokról részletes profilt alkossunk, emellett vizsgálatainkat kiterjesszük 

egyéb, a Mucoromycota törzsbe tartozó nemzetségekre is új vírushordozó törzsek 

azonosítása és jellemzése érdekében.  

 

Munkánk eredményeit három pontban foglaltuk össze: 

1. Új dsRNS-hordozó törzsek azonosítása a járomspórás gombák különböző 

nemzetségeiben 

Összesen 195 izolátumot vizsgáltunk meg dsRNS-hordozás szempontjából, ezek 

közül 30 az Umbelopsis, 4 a Mucor, 31 a Rhizopus, 10 a Lichtheimia, 113 a Mortierella, 4 

a Dissophora, 2 a Gamsiella és 1 a Lobosporangium nemzetség tagja volt. Összesen 7 

Umbelopsis, 4 Mucor, 7 Rhizopus, 2 Lichteimia, 1 Dissophora és 14 Mortierella törzsben 

detektáltunk dsRNS-molekulákat, ami az összes vizsgált izolátum 18%-át teszi ki. Ez az 

arány megerősíti feltevésünket, miszerint a bazális gombák esetében is jelentős mértékben 

lehetnek vírusfertőzött gombák és szükség van minél nagyobb mintaszámú, 

Mucoromycota törzsek bevonásával készülő tanulmányokra. Azonfelül, hogy munkánk 

során szinte mindegyik nemzetségben azonosítottunk új dsRNS-hordozó izolátumokat 

(kivétel a Lobosporangium és a Gamsiella), a Lichtheimia nemzetségben először 

detektáltuk dsRNS-fragmentumok jelenlétét. Az azonosított extrakromoszómális elemek 

mindegyikénél igazoltuk a detektált fragmentumok dsRNS-természetét. 
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2. A különböző Mucoromycota gombákban detektált mikovírusok azonosítása, illetve 

a vírusok genomszerveződésének meghatározása és elemzése 

Összesen 39 új vírusgenomot azonosítottunk a 35 vírushordozó izolátumban. A 

detektált gombavírusok szekvenciáinak kiértékelésével és genomszerveződésének 

meghatározásával megállapítottuk, hogy az azonosított vírusok dsRNS-, (+)ssRNS- vagy 

(–)ssRNS-genommal rendelkeznek. Közülük 30 a Totiviridae, 2 a Narnaviridae, 1 az 

Endornaviridae családba tartozik, illetve felfedeztünk 6 olyan (–)ssRNS-genommal 

rendelkező vírust, melyek hovatartozása jelenleg még nem tisztázott.  

A Lichtheimia nemzetség két izolátumában (L. hyalospora FSU 10162 és L. 

ramosa FSU 10166) összesen 4 vírust azonosítottunk, ezek közül kettő a Totiviridae 

(LhV1, RmV1b) és kettő a Narnaviridae (LhMV1, LrNV1) családba tartozik.  

A Rhizopus nemzetségbe tartozó vírushordozó izolátumoknál is magas volt a kevert 

fertőzés aránya, szinte minden izolátumban több, különböző genommal rendelkező vírust 

azonosítottunk. Ez alól kivételt képeznek a R. oryzae FSU 8743 és a R. lyococcus FSU 

9996 izolátumok, melyek csak 1-1 dsRNS-genommal rendelkező, a Totiviridae családba 

tartozó vírust tartalmaztak (RoV1a, RoV1b). A R. microsporus SZMC 13640 izolátum 

esetében két (–)ssRNS-genomú vírust detektáltunk (RmNSRV1a, MpA1), melyekről 

egyelőre annyit tudtunk megállapítani, hogy a Bunyavirales rendbe tartozó vírusokhoz 

hasonlíthatnak, mivel a rendre jellemző RdRp-domént sikerült azonosítanunk. A R. oryzae 

NCAIM F.00617 izolátumban szintén két vírust írtunk le, egyik a (–)ssRNS-vírusok 

csoportját bővíti (RmNSRV1b), míg a másik a Totiviridae családhoz tartozik (RoV1c). A 

R. oryzae MUFS R5 törzs esetében egy kevésbé szokványos gombavírus jelenlétét tudtuk 

igazolni, mely az Endornaviridae családba tartozik (RoEV1). Ugyanezen törzsben egy 

dsRNS-genomú, a Totiviridae családba tartozó mikovírust is detektáltunk (RoV2). A R. 

oryzae NRRL 1526 izolátumban azonosítottuk a legtöbb vírusgenomot, ebben az 

izolátumban két (–)ssRNS-vírus (RoNSRV1, MpA2) és kettő Totiviridae családba tartozó 

vírust (SsDSRV3a, UrV6c) is azonosítottunk. Három új vírust azonosítottunk továbbá a R. 

microsporus var. oligosporus NRRL 2710 izolátumban, ahol egy (RmNSRV2) (–)ssRNS-

vírusok közé, míg kettő (RmV1a, RmV2) a Totiviridae családba tartozik.  

A Mucor nemzetségből négy izolátumot vizsgáltunk meg, melyek mindegyikénél 

igazoltuk a korábban detektált dsRNS-genommal rendelkező vírusok jelenlétét. Összesen 

öt új vírust írtunk le (MhV1a, MhV1b, MhV2, MhV3 és MhV4), melyek mindegyike a 

Totiviridae családba tartozik.  
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Az Umbelopsis nemzetség esetében is csak dsRNS-genommal rendelkező 

vírusokat azonosítottunk, összesen 15 új, a Totiviridae családba tartozó vírust (UrV1, 

UrV2, UrV3, UrV4, UrV5, UrV6a, UrV6b, UrV7, UrV8a, UrV8b, UgV1, UgV2, UdV1a, 

UdV1b és UdV2) határoztunk meg.  

Az új, Totiviridae családba sorolt vírusok között több esetben is detektáltunk 

olyanokat, melyek transzlációs mechanizmusa némiképp eltér az adott nemzetségre 

jellemzőtől. A Totivirus nemzetségre a programozott –1 riboszómális leolvasásikeret-

eltolódás a jellemző, míg a legtöbb újonnan azonosított vírusnál a ritka +1 (vagy –2) 

riboszómális FS következtében valósul meg az RdRp transzlációja. Az MhV1a/b 

vírusoknál szintén egy igen szokatlan jelenséget figyeltünk meg, ugyanis annak ellenére, 

hogy a Victorivirus nemzetséghez tartoznak, mégsem a nemzetségre jellemző kapcsolt 

terminációs-reiniciációs mechanizmus révén történik a fehérjék transzlációja, hanem a 

korábban említett programozott –1 riboszómális leolvasásikeret-eltolódás révén.  

 A Mucor és Umbelopsis nemzetségbe tartozó vírushordozó izolátumokban 

Northern-hibridizációs kísérletekkel is igazoltuk a detektált vírusok jelenlétét a 

gazdagombában, illetve több dsRNS-fragmentumot tartalmazó mintázat esetében azt is 

vizsgáltuk, hogy az adott vírusgenom melyik dsRNS-fragmentumnak feleltethető meg.  

A Mucor nemzetség vírushordozó izolátumainál és az U. ramanniana NRRL 1296 

törzsnél TEM segítségével igazoltuk a VLP-k jelenlétét is. A M. hiemalis f. hiemalis WRL 

CN(M) 122 és NRRL 3624 izolátumokban 35 nm átmérőjű VLP-ket, a M. hiemalis f. 

corticola NRRL 3617 izolátumban pedig 33 nm átmérőjű VLP-ket azonosítottunk, ami 

egyfajta vírusgenom jelenlétére utal a gazdagombában. A M. hiemalis f. corticola NRRL 

3616 és az U. ramanniana NRRL 1296 izolátumoknál, melyekben több vírust detektáltunk 

(MhV3 és MhV4, illetve UrV1-UrV5), különböző méretű VLP-ket figyeltünk meg (NRRL 

3616: 33-36 nm, NRRL 1296: 50 és 35 nm), ami szintén alátámasztja az adott 

gombatörzsek kevert vírusfertőzését. 

 

3. Az azonosított gombavírusok filogenetikai viszonyainak vizsgálata 

Az újonnan leírt vírusok rokonsági viszonyainak feltérképezése érdekében 

filogenetikai törzsfákat készítettünk, ami az adott családba tartozó NCBI génbankban 

található vírusok RdRp-szekvenciáin alapult.  

A Narnaviridae családba két általunk azonosított vírus tartozik, melyeket a 

Lichtheimia nemzetség két izolátumában detektáltunk. Az LhMV1 a Mitovirus, míg az 
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LrNV1 a Narnavirus nemzetségbe tartozik. Az Endornaviridae családba került a R. oryzae 

MUFS R5 izolátumban detektált RoEV1, melyről a filogenetikai elemzést követően 

megállapítottuk, hogy az Alphaendornavirus nemzetségbe sorolható. A legtöbb általunk 

meghatározott vírusgenom a Totiviridae családon belül négy különálló és jól definiált 

csoportot alkot. Így a Victorivirus nemzetségbe kilenc (RoV1a, RoV1b, RoV1c, RmV2, 

UrV2, MhV1a, MhV1b, MhV2, MhV3), a Totivirus nemzetségbe tizenegy (UrV1, UrV4, 

UrV7, UrV8a, UrV8b, UgV1, UgV2, UdV1a, UdV1b, UdV2, MhV4), a még nem 

kategorizált totivírusok csoportjába nyolc (LhV1, RoV2, SsDSRV3a, UrV3, UrV5, 

UrV6a, UrV6b, UrV6c) és egy teljesen új csoportba két vírus (RmV1a, RmV1b) tartozik. 

Kutatásunk során hat olyan (–)ssRNS-genomú vírust is detektáltunk, melyek jelenleg 

egyik ismert és definiált víruscsaládhoz sem tartoznak. Ezek az MpA1, MpA2, 

RmNSRV1a, RmNSRV1b, RoNSRV1 és az RmNSRV2 vírusok, melyek az RmNSRV2 

kivételével nagy valószínűséggel a Bunyavirales rendbe sorolhatók az ide tartozó 

vírusokkal mutatott hasonlóságuk alapján.  

 

Eredményeink alapján jól látható, hogy sokkal magasabb a vírushordozó izolátumok 

aránya a Mucoromycota törzsön belül, mint ahogyan azt korábban gondoltuk. 

Emellett az újonnan azonosított mikovírusok diverzitása is jelentős, hiszen különböző 

típusú genommal rendelkező vírusokat azonosítottunk, melyek különböző 

víruscsaládok tagjai. Több esetben azt is megfigyeltük, hogy különböző 

nemzetségekbe tartozó gombaizolátumok ugyanazon vírusfaj különböző 

genomvariánsait hordozzák, ami felveti a horizontális vírusátadás lehetőségét a 

különböző gombaizolátumok között. Mivel ilyen nagy számban fordulnak elő és 

változatos szerkezettel rendelkeznek, feltételezhetően valamiféle előnyt jelenthet 

fenntartásuk a gazdagomba számára. A mikovírusok gazdagombára gyakorolt 

hatásának tanulmányozásához vírustörléssel és vírusátadással kapcsolatos 

kísérleteket tervezünk a későbbiekben, melyek további információkkal szolgálhatnak 

a mikovírusok és a gombák kapcsolatáról.   
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8. SUMMARY 

Mucoromycota is a less explored group in the respect of virus-harbouring, 

compared to Asco- and Basidiomycota. For the above reason, we felt the necessity to study 

them in the aspect of screening, sequencing, and characterization of novel mycoviruses. In 

1990, our research group detected extrachromosomal double-stranded RNA (dsRNA) 

elements in some Mucoromycota isolates (i.e. in the genera Umbelopsis, Mucor and 

Rhizopus). In addition, isometric, non-enveloped virus particles (VLPs) were observed in 

M. mucedo (now M. hiemalis f. hiemalis) WRL CN(M) 122, while in R. oryzae MUFS R5 

40-nm VLPs were found. However, further molecular studies have not been performed. 

The objectives of our work was the re-examination of the previously discovered 

virus-harbouring strains to provide a more detailed characterization of their dsRNA 

elements. We have also screened further isolates in the Mucoromycota phylum, intending 

to identify new mycovirus-harbouring strains, as well as to accomplish the detailed 

characterization of the detected dsRNA fragments. 

 

Our results are summarized below: 

1. Detection of new dsRNA-harbouring isolates in different genera of the 

Mucoromycota phylum 

We have screened 195 isolates belonging to 8 genera, 30 of the Umbelopsis, 4 of 

the Mucor, 31 of the Rhizopus, 10 of the Lichtheimia, 113 of the Mortierella, 4 of the 

Dissophora, 2 of the Gamsiella and 1 of the Lobosporangium genus. We have detected 7 

dsRNA-harbouring isolates in Umbelopsis, 4 in Mucor, 7 in Rhizopus, 2 in Lichtheimia, 1 

in Dissophora and 14 in the Mortierella genus, accounting for 18% of the total screened 

isolates. All the examined genera contain dsRNA-harbouring isolates, except 

Lobosporangium and Gamsiella. In addition, we have identified dsRNA-harbouring 

isolates for the first time in the Lichtheimia genus. The nature of the detected dsRNA 

fragments was confirmed for all extrachromosomal elements. These results support our 

preliminary expectations that mycoviruses are present in a significantly higher proportion 

in the so-called early-diverging fungal group. It also suggests that we need to extend these 

studies with the involvement of a higher number of isolates of the Mucoromycota fungi. 
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2. Identification of mycoviruses detected in Mucoromycota fungi, the determination 

and detailed analysis of their genome organization 

We have found 39 new virus genomes in 35 mycovirus-harbouring isolates. Based 

on the identified mycoviral sequences and their genome organization, the newly detected 

viral genomes are diverse, representing dsRNA, (+)ssRNA or (–)ssRNA genomes. The 

identified viruses could be classified into the Totiviridae, Narnaviridae, and 

Endornaviridae families, with 30, 2 and 1 viral genomes, respectively. We have also 

discovered six viruses with (–)ssRNA genomes whose taxonomic classification is not 

clarified yet. 

As for the Lichtheimia genus, we have identified four viruses in two isolates (L. 

hyalospora FSU 10162 and L. ramosa FSU 1016). Two of them belong to the Totiviridae 

family (LhV1, RmV1b), while the rest are members of the Narnaviridae family (LhMV1, 

LrNV1). 

In the Rhizopus genus, almost every virus-harbouring strain was co-infected by 

viruses with different genome types. The R. oryzae FSU 8743 and R. lyococcus FSU 9996 

isolates were exceptions in this respect, as they contained single dsRNA genomes, RoV1a 

and RoV1b, respectively, both belonging to the Totiviridae family. In the R. microsporus 

SZMC 13640 isolate, two viruses with (–)ssRNA genome (RmNSRV1a, MpA1) were 

detected, whose sequences showed a very low level of homology with a few known 

viruses. These viruses belong to an unclassified virus group, but presumably, they are 

related to viruses in the Bunyavirales order. The R. oryzae NCAIM F.00617 isolate also 

contains two viruses. One of them belongs to an unclassified virus group with (–)ssRNA 

genome (RmNSRV1b), while the second one has a dsRNA genome (RoV1c) characteristic 

to the Totiviridae family. In the case of the R. oryzae MUFS R5 strain, the presence of a 

less prevalent virus (RoEV1) could be confirmed as a representative of the Endornaviridae 

family. In this fungal isolate, another virus (RoV2) was identified, with a dsRNA genome, 

belonging to the Totiviridae family. The highest abundance of viruses has been detected 

in the R. oryzae NRRL 1526 strain, with a total of four distinct genomes described. Two 

of them have (–)ssRNA genome (RoNSRV1, MpA2), while the other two genomes share 

high sequence similarity with the viruses of the Totiviridae family (SsDSRV3a, UrV6c). 

Three new viruses were identified in the R. microsporus var. oligosporus NRRL 2710 

strain, a currently unclassified (–)ssRNA virus (RmNSRV2) and two viruses (RmV1a, 

RmV2) belonging to Totiviridae. 
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In this study, we have characterized five independent viral genomes corresponding 

to four mycoviruses (i.e., MhV1-4) in four Mucor strains, all of them representatives of 

the Totiviridae family. 

Interestingly, in the case of the genus Umbelopsis, only viruses with dsRNA 

genome were identified, so we have determined 15 mycoviruses (UrV1, UrV2, UrV3, 

UrV4, UrV5, UrV6a, UrV6b, UrV7, UrV8a, UrV8b, UgV1, UgV2, UdV1a, UdV1b and 

UdV2) in seven virus-harbouring Umbelopsis strains, and all of them are members of the 

Totiviridae family. 

The genome structure of some newly detected mycoviruses was found to be 

different from that of the most Toti- or Victorivirus genus members. The RdRp is generally 

translated as a fusion protein via a programmed –1 ribosomal frameshift in totiviruses. 

However, in most of the newly described totiviruses, the RdRp was translated via the rare 

+1 (or –2) programmed ribosomal frameshift. A very unusual phenomenon has also been 

observed in MhV1a and b viruses, which belong to the genus Victorivirus. Their RdRps 

are not translated by the genome-specific coupled termination-reinitiation mechanism, but 

by the previously mentioned programmed –1 ribosomal frameshift, which is rather 

characteristic to the genus Totivirus. 

The presence of the identified viruses was also revealed by Northern blot analyses 

in the virus-harbouring Mucor and Umbelopsis isolates, and in those strains which 

contained several dsRNA fragments, we also examined which dsRNA fragment can 

correspond to a given viral genome. 

The presence of VLPs was confirmed by transmission electron microscopy (TEM) 

in the purified extracts of each Mucor strain as well as in the U. ramanniana NRRL 1296 

isolate. VLPs about 35 nm in diameter were detected in both (MhV1a- or MhV1b-infected) 

M. hiemalis f. hiemalis strains, while the M. hiemalis f. corticola isolate NRRL 3617 

contained VLPs of 33 nm in diameter. In the MhV3- and MhV4-containing M. hiemalis f. 

corticola strain NRRL 3616, and in the UrV1-UrV5-infected U. ramanniana isolate NRRL 

1296 at least two different sizes of VLPs could be discerned (in strain NRRL 3616: 33 to 

36 nm in diameter, in isolate NRRL 1296: 50 or 35 nm in diameter), which also supports 

the hypothesis of mixed viral infection of the fungal strains. 

 

 

 

 



 

114 

 

3. Phylogenetic analysis of the identified mycoviruses 

The phylogenetic analyses were performed based on the RdRp sequences of the 

representative members of the defined virus family.  

The phylogenetic analyses identified two of the newly described viruses from the 

Lichtheimia strains as members of the Narnaviridae family. One belongs to the Mitovirus 

(LhMV1), whereas the other (LrNV1) to the Narnavirus genus. The RoEV1 virus detected 

in the R. oryzae MUFS R5 strain is clustered in the clade containing viruses from the genus 

Alphaendornavirus of the Endornaviridae family. Most of the identified mycoviruses can 

be classified into four distinct and well-defined groups within the Totiviridae family. Thus, 

nine viruses (RoV1a, RoV1b, RoV1c, RmV2, UrV2, MhV1a, MhV1b, MhV2, MhV3) are 

related to the genus Victorivirus, and eleven of them (UrV1, UrV4, UrV7, UrV8a, UrV8b, 

UgV1, UgV2, UdV1a, UdV1b, UdV2, MhV4) belong to the genus Totivirus. Eight of the 

identified viruses (LhV1, RoV2, SsDSRV3a, UrV3, UrV5, UrV6a, UrV6b, UrV6c) are 

placed into a yet unclassified but well-defined Totiviridae-related group, while two viruses 

(RmV1a, RmV1b) are related to a new, hitherto non-described group within the Totiviridae 

family. We have also identified six unclassified viruses with (–)ssRNA genome, whose 

phylogeny is not clear yet. These are the MpA1, MpA2, RmNSRV1a, RmNSRV1b, 

RoNSRV1, and RmNSRV2 viruses, which, except for RmNSRV2, are suggested to be the 

members of the Bunyavirales order based on their sequence similarity to Bunyaviruses. 

 

Our results clearly show that the prevalence of mycoviruses is substantially higher 

within the Mucoromycota than it was previously thought. A high diversity of the 

newly described viruses was also observed, as viruses with different genome 

organization belonging to different viral families have been detected. In several cases, 

isolates from different fungal genera contain genome variants of the same viral 

species suggesting the possibility of horizontal virus transmission between distinct 

fungal isolates. As they occur in large numbers and have diverse structure, it might 

be assumed that their presence provides certain benefits to their fungal hosts. Thus, 

there is an obvious need for the more comprehensive examination of the so-called 

early-diverging lineages of fungi, including Mucoromycota. To study the effect of 

mycoviruses on the fungal host, experiments are planned on virus elimination and 

virus transfer, which are expected to provide additional information about the 

relationship between mycoviruses and fungi.  
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11. MELLÉKLETEK 

1. melléklet: A kísérleteinkben felhasznált gombaizolátumok 

Sorszám Fajnév 
SZMC 

azonosító 

Egyéb törzsgyűjteményi 

azonosító 
Szubsztrát/Származás 

Optimális 

tenyésztési hőm. 

Detektált 

dsRNS 

1.  Dissophora decumbens 11206 CBS 301.87 Tölgy-juhar fahulladék/USA 20 °C - 
2.  Dissophora decumbens 11351 CBS 592.88 Tölgy-juhar levél/USA 20 °C + 

3.  Dissophora ornata 11221 CBS 348.77 Erdőtalaj/Kolumbia 20 °C - 

4.  Dissophora ornata 11356 CBS 347.77 Erdőtalaj/Kolumbia 20 °C - 

5.  Gamsiella multidivaricata 11224 CBS 227.78 Korhadt fa/Oroszország 20 °C - 

6.  Gamsiella stylospora 11275 CBS 211.32 Homokos talaj/Ausztrália 20 °C - 

7.  Lichtheimia corymbifera 11361 FSU 9682 Talaj/- 37 °C - 

8.  Lichtheimia corymbifera 11367 FSU 10164 
Környezet, szójaszósz-előállítási 

melléktermék/- 
37 °C - 

9.  Lichtheimia hyalospora 11363 FSU 10160 Környezet, dió/- 37 °C - 

10.  Lichtheimia hyalospora 11364 FSU 10161 Környezet, szár/- 37 °C - 

11.  Lichtheimia hyalospora 11365 FSU 10162 
Környezet, szójaszósz-előállítási 

melléktermék/- 
37 °C + 

12.  Lichtheimia ornata 11368 FSU 10165 Környezet, biohulladék/- 37 °C - 

13.  Lichtheimia ornata 11370 FSU 10167 -/- 37 °C - 

14.  Lichtheimia ramosa 11360 FSU 6197 Környezet, talaj/- 37 °C - 
15.  Lichtheimia ramosa 11369 FSU 10166 Környezet, mag/- 37 °C + 

16.  Lichtheimia sphaerocystis 11371 FSU 10079 -/- 37 °C - 

17.  Lobosporangium transversale 11334L CBS 357.67 Talaj/USA 25 °C - 

18.  Mortierella acrotona 11231 CBS 386.71 Talaj/India 20 °C + 

19.  Mortierella alliacea 21869 CBS 377.85 Gyökér (Pseudotsuga menziesii)/Németország 20 °C + 

20.  Mortierella alpina 11213 CBS 210.32 Homokos talaj/Ausztrália 20 °C - 

21.  Mortierella alpina 11317 FSU 2698 -/- 20 °C - 

22.  Mortierella amoeboidea 11226 CBS 889.72 Chromelosporium/Németország 20 °C - 

23.  Mortierella angusta 11254 CBS 293.61 Podzol talaj (pH 2,8)/Egyesült Királyság 20 °C - 

24.  Mortierella antarctica 11217 CBS 609.70 Talaj, gleccser, sziklarés/Antarktisz 20 °C - 

25.  Mortierella armillariicola 11239 CBS 914.73 Armillaria mellea/Hollandia 20 °C - 

26.  Mortierella bainieri 21870 CBS 508.81 Hygrophorus olivaceoalbus/Belgium 20 °C - 

27.  Mortierella beljakovae 11232 CBS 123.72 Talaj/Ukrajna 20 °C - 
28.  Mortierella beljakovae 20730 CBS 267.71 Pinus taeda magonc/USA 20 °C - 
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Sorszám Fajnév 
SZMC 

azonosító 

Egyéb törzsgyűjteményi 

azonosító 
Szubsztrát/Származás 

Optimális 

tenyésztési hőm. 

Detektált 

dsRNS 

29.  Mortierella biramosa 11255 CBS 370.95 Erdőtalaj/Kína 20 °C - 

30.  Mortierella bisporalis 11354 CBS 145.69 Tuber magnatum/Olaszország 20 °C - 

31.  Mortierella camargensis 11227 CBS 221.58 Homokos talaj/Franciaország 20 °C - 

32.  Mortierella capitata 11256 CBS 648.68 Erdőtalaj/India 20 °C - 

33.  Mortierella chlamydospora 11344 CBS 529.75 -/Hollandia 20 °C + 

34.  Mortierella chlamydospora 11219 CBS 120.34 
Rhizoctonia solani-val fertőzött Antirrhinum 

majus/- 20 °C + 

35.  Mortierella claussenii 11268 CBS 294.59 Castanea sativa alatti talaj (pH 4,7)/Svájc 20 °C - 
36.  Mortierella clonocystis 11238 CBS 357.76 Talaj/Spanyolország 20 °C - 

37.  Mortierella cogitans 11237 CBS 879.97 Rothadó fakéreg/Japán 20 °C - 

38.  Mortierella cystojenkinii 11229 CBS 456.71 Mezőgazdasági talaj/Hollandia 20 °C - 

39.  Mortierella cystojenkinii 11345 CBS 660.82 Fenyőerdő, Endogone lactiflua/Hollandia 20 °C - 

40.  Mortierella dichotoma 11269 CBS 221.35 Egérürülék/Németország 20 °C - 

41.  Mortierella echinosphaera 11251 CBS 575.75 Begónia/Hollandia 20 °C - 

42.  Mortierella elongata 11308 FSU 822 Mezőgazdasági talaj/Hollandia 20 °C - 

43.  Mortierella elongata 11318 FSU 823 Mezőgazdasági talaj/Hollandia 20 °C - 

44.  Mortierella elongata 11284 FSU 9721 -/- 20 °C - 

45.  Mortierella elongatula 11241 CBS 488.70 Hulladék/Németország 20 °C + 

46.  Mortierella epicladia 11247 CBS 355.76 Talaj/Spanyolország 20 °C + 
47.  Mortierella epicladia 11352 CBS 555.89 Esőerdőtalaj/Brazília 20 °C - 

48.  Mortierella epigama 11210 CBS 489.70 Hulladék/Németország 20 °C - 

49.  Mortierella epigama 20731 CBS 123.71 Közösségi hulladék/Németország 20 °C - 

50.  Mortierella exigua 11257 CBS 655.68 Talaj/India 20 °C + 

51.  Mortierella fimbricystis 21868 CBS 943.70 Mohapárna közepe/Argentína 20 °C - 

52.  Mortierella gamsii 11215 CBS 749.68 Talaj/Hollandia 20 °C - 

53.  Mortierella gamsii 11258 CBS 253.36 Erdőtalaj/Németország 20 °C - 

54.  Mortierella gamsii 11259 CBS 314.52 Erdőtalaj/Németország 20 °C - 

55.  Mortierella gamsii 11309 FSU 824 Legelő talaja/USA 20 °C + 

56.  Mortierella gamsii 11340 FSU 825 Legelő talaja/USA 20 °C - 

57.  Mortierella gemmifera 11201 CBS 134.45 Fenyőerdő talaja/Egyesült Királyság 20 °C - 

58.  Mortierella gemmifera 11376 CBS 842.70 Erdőtalaj/Egyesült Királyság 20 °C - 

59.  Mortierella globulifera 11209 CBS 858.70 
Dactylis glomerata rothadó gyökere/Egyesült 

Királyság 
20 °C - 
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Sorszám Fajnév 
SZMC 

azonosító 

Egyéb törzsgyűjteményi 

azonosító 
Szubsztrát/Származás 

Optimális 

tenyésztési hőm. 

Detektált 

dsRNS 

60.  Mortierella globulifera 11260 CBS 417.64 
Erica carnea és Polygala chamaebuxus alatti 

talaj (pH 6,4)/Németország 
20 °C - 

61.  Mortierella globulifera 11329 FSU 826 
Pinus sylvestris rothadó fenyőtű/Egyesült 

Királyság 
20 °C - 

62.  Mortierella globulifera 11333 FSU 827 Picea abies alatti erdőtalaj/Svédország 20 °C - 
63.  Mortierella histoplasmatoides 11338 CBS 321.78 Trágya/USA 25 °C - 

64.  Mortierella horticola 11218 CBS 305.52 -/Németország 20 °C - 

65.  Mortierella horticola 11353 CBS 869.68 Búzamező talaja/Németország 20 °C - 

66.  Mortierella humilis 11346 CBS 745.68 Talaj/Hollandia 20 °C - 

67.  Mortierella humilis 11331 FSU 828 Fakéreg/USA 20 °C - 

68.  Mortierella humilis 11302 FSU 829 Talaj/Hollandia 20 °C - 

69.  Mortierella hyalina 11261 CBS 115655 Triticum aestivum gyökere/Egyesült Királyság 20 °C + 

70.  Mortierella hyalina 11262 CBS 306.52 Komposzt/Németország 20 °C - 

71.  Mortierella hyalina 11348 CBS 654.68 Őztrágya/India 20 °C + 

72.  Mortierella hygroscopica 11312 FSU 2573 -/- 20 °C - 

73.  Mortierella hypsicladia 11270 CBS 116202 Denevérürülék/Japán 20 °C - 

74.  Mortierella indohii 11253 CBS 720.71 Állatürülék/USA 20 °C - 
75.  Mortierella indohii 11349 CBS 665.70 Mezőgazdasági talaj/Hollandia 20 °C - 

76.  Mortierella indohii 11297 FSU 830 Triticum aestivum gyökere/Hollandia 20 °C - 

77.  Mortierella indohii 11283 FSU 831 Állatürülék/USA 20 °C - 

78.  Mortierella kuhlmanii 11271 CBS 157.71 Pinus palustris fatönk/USA 20 °C - 

79.  Mortierella lignicola 11264 CBS 207.37 Korhadt fa/Kolumbia 20 °C - 

80.  Mortierella lignicola 11265 CBS 313.52 Pinus sylvestris alatti talaj/Németország 20 °C - 

81.  Mortierella longigemmata 21867 CBS 653.93 Talaj/Németország 20 °C - 

82.  Mortierella microzygospora 11248 CBS 880.97 Talaj/Japán 20 °C - 

83.  Mortierella minutissima 11305 FSU 832 Erdőtalaj/USA 20 °C - 

84.  Mortierella minutissima 11332 FSU 2735 -/- 20 °C - 

85.  
Mortierella minutissima var. 
dubia 

11235 CBS 307.52 Talaj/Németország 20 °C - 

86.  Mortierella mutabilis 11202 CBS 308.52 -/Németország 20 °C - 

87.  Mortierella oligospora 21861 CBS 650.68 Erősen trágyázott kerti talaj/India 20 °C - 

88.  Mortierella paraensis 11272 CBS 547.89 Esőerdő talaj/Brazília 20 °C - 

89.  Mortierella parazychae 11223 CBS 868.71 Korhadó fenyő/Hollandia 20 °C - 

90.  Mortierella parvispora 11225 CBS 311.52 Talaj/Németország 20 °C - 

91.  Mortierella parvispora 11266 CBS 304.52 Talaj/Németország 20 °C - 
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Sorszám Fajnév 
SZMC 

azonosító 

Egyéb törzsgyűjteményi 

azonosító 
Szubsztrát/Származás 

Optimális 

tenyésztési hőm. 

Detektált 

dsRNS 

92.  Mortierella parvispora 11304 FSU 834 Talaj (vas-humusz podzol)/Egyesült Királyság 20 °C - 

93.  Mortierella parvispora 11313 FSU 835 Talaj (vas-humusz podzol)/Egyesült Királyság 20 °C - 

94.  Mortierella parvispora 21486 FSU 2736 -/- 20 °C - 

95.  Mortierella polycephala 11355 CBS 456.66 Erdei egér ürüléke/Ukrajna 20 °C - 

96.  Mortierella polycephala 11298 FSU 696 -/- 20 °C - 
97.  Mortierella polycephala 11315 FSU 759 Erdei egér ürüléke/Ukrajna 20 °C - 

98.  Mortierella polycephala 11295 FSU 866 Mocsártalaj/Egyesült Királyság 20 °C - 

99.  Mortierella polycephala 11296 FSU 867 Talaj/Egyesült Királyság 20 °C - 

100.  Mortierella polygonia 11203 CBS 685.71 Talaj/Hollandia 20 °C - 

101.  Mortierella polygonia 11347 CBS 248.81 Solanum tuberosum alatti agyagos talaj/- 20 °C - 

102.  Mortierella pulchella 11339 CBS 312.52 Picea abies gyökere/Németország 20 °C - 

103.  Mortierella reticulata 21862 CBS 523.70 Erdőtalaj/USA 20 °C - 

104.  Mortierella rishikesha 11273 CBS 652.68 Erdőtalaj/India 20 °C + 

105.  Mortierella rostafinskii 11249 CBS 522.70 Talaj (Pinus elliottii var. elliottii/USA 20 °C - 

106.  Mortierella sarnyensis 11274 CBS 122.72 Talaj/Ukrajna 20 °C - 

107.  Mortierella schmuckeri 11373 CBS 295.59 Opuntia alatti talaj (pH 6,7)/ Mexikó 20 °C + 

108.  Mortierella sclerotiella 11214 CBS 529.68 Egérürülék/Ukrajna 20 °C - 
109.  Mortierella selenospora 11204 CBS 811.68 Gomba komposzt/Hollandia 20 °C - 

110.  Mortierella selenospora 11342 CBS 452.88 Talaj/Indonézia 20 °C - 

111.  Mortierella simplex 21863 CBS 243.82 Komposzttalaj/Hollandia 20 °C - 

112.  Mortierella sossauensis 11343 CBS 898.68 Mocsártalaj/Anglia 20 °C + 

113.  Mortierella sp. 11300 FSU 2057 -/- 20 °C - 

114.  Mortierella tuberosa 21865 CBS 210.72 Talaj/USA 20 °C - 

115.  Mortierella turficola 11207 CBS 432.76 Rothadó tőzegmoha/Hollandia 20 °C - 

116.  Mortierella turficola 21485 CBS 433.76 Rothadó Sphagnum recurvum/Hollandia 20 °C - 

117.  Mortierella verticillata 11205 CBS 346.66 Tundratalaj/USA 20 °C - 

118.  Mortierella verticillata 11233 CBS 220.58 Talaj/Franciaország 20 °C - 

119.  Mortierella verticillata 11240 CBS 225.35 -/Németország 20 °C - 
120.  Mortierella verticillata 11236 CBS 374.95 Erdőtalaj/Kína 20 °C + 

121.  Mortierella verticillata 11230 CBS 315.52 Erdőtalaj/Németország 20 °C - 

122.  Mortierella wolfii 11244 CBS 611.70 
Tüdőgyulladásban elpusztult tehén tüdeje/Új-

Zéland 
37 °C - 

123.  Mortierella wolfii 11245 CBS 209.69 Szénbánya talaja/Egyesült Királyság 37 °C - 

124.  Mortierella wolfii 11286 CBS 612.70 Bomló széna/Új-Zéland 37 °C - 

125.  Mortierella wolfii 11242 CBS 614.70 Bomló széna/Új-Zéland 25 °C - 
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Sorszám Fajnév 
SZMC 

azonosító 

Egyéb törzsgyűjteményi 

azonosító 
Szubsztrát/Származás 

Optimális 

tenyésztési hőm. 

Detektált 

dsRNS 

126.  Mortierella wolfii 11243 CBS 651.93 Gombakomposzt/Hollandia 37 °C - 

127.  Mortierella zonata 11228 CBS 228.35 Gomphidius glutinosus/Németország 20 °C - 

128.  Mortierella zonata 11374 CBS 863.68 Erdőtalaj/Egyesült Királyság 20 °C - 

129.  Mortierella zychae 11212 CBS 316.52 Korhadt fa/Németország 20 °C - 

130.  Mortierella zychae 11375 CBS 102879 Camponotus pennsylvanicus galacsin/Kanada 20 °C - 

131.  Mucor hiemalis f. corticola 12057 NRRL 3617 Talaj/Ausztria 25 °C + 
132.  Mucor hiemalis f. corticola 12058 NRRL 3616 Talaj/Ausztria 25 °C + 

133.  Mucor hiemalis f. hiemalis 12034 WRL CN(M) 122 Tölgyfakéreg/Egyesült Királyság 25 °C + 

134.  Mucor hiemalis f. hiemalis 12056 NRRL 3624 -/USA 25 °C + 

135.  Rhizopus caespitosus 21303 CBS 427.87 -/India 30 °C - 

136.  Rhizopus homothallicus 21302 FSU 2530 Sivatagi talaj/Guatemala 30 °C - 

137.  Rhizopus lyococcus 21292 FSU 10053 -/- 30 °C - 

138.  Rhizopus lyococcus 21293 FSU 10645 -/- 30 °C - 

139.  Rhizopus lyococcus 21294 FSU 9996 Gabona/Hollandia 30 °C + 

140.  
Rhizopus microspores var. 

rhizopodiformis 
13647 - -/- 37 °C - 

141.  Rhizopus microsporus 21296 FSU 10049 Humán mikózis/Ausztrália 30 °C - 

142.  Rhizopus microsporus 21297 FSU 10059 Humán mikózis/- 30 °C - 
143.  Rhizopus microsporus 21298 FSU 10066 -/- 30 °C - 

144.  Rhizopus microsporus 21299 FSU 9932 Tehén mikózis/Franciaország 30 °C - 

145.  Rhizopus microsporus 13640 - -/- 37 °C + 

146.  
Rhizopus microsporus var. 

oligosporus 
13622 NRRL 2710 Tempeh/Indonézia 37 °C + 

147.  
Rhizopus microsporus var. 

oligosporus 
13619 NRRL 514 Tempeh/Indonézia 37 °C - 

148.  
Rhizopus microsporus var. 

rhizopodiformis 
13645 CBS 102277 Humán mikózis/- 37 °C + 

149.  
Rhizopus microsporus var. 

rhizopodiformis 
13644 CBS 220.92 Humán mikózis/Hollandia 37 °C - 

150.  Rhizopus oryzae 21290 FSU 8743 Humán mikózis/USA 30 °C + 
151.  Rhizopus oryzae 21291 FSU 5857 -/Hollandia 30 °C - 

152.  Rhizopus oryzae 13618 NRRL 1526 Tempeh/USA 37 °C + 

153.  Rhizopus oryzae 13635 RA 99-880 Humán mikózis/USA 37 °C - 

154.  Rhizopus oryzae 13642 CBS 109.939 Humán mikózis/Kanada 37 °C - 

155.  Rhizopus oryzae 13643 CBS 146.90 Humán mikózis/Hollandia 37 °C - 
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azonosító 
Szubsztrát/Származás 
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Detektált 

dsRNS 

156.  Rhizopus oryzae 13617 MUFS R5 -/Dél-afrikai Köztársaság 37 °C - 

157.  Rhizopus oryzae 0495 NCAIM F.00617 -/Magyarország 37 °C + 

158.  Rhizopus oryzae 0497 - Laboratóriumi kontamináció/Magyarország 37 °C + 

159.  Rhizopus schipperae 21304 FSU 10234 Humán mikózis/USA 30 °C - 

160.  Rhizopus sexualis 21301 CBS 102880 Avar/Olaszország 25 °C - 
161.  Rhizopus sexualis 21300 FSU 2531 -/- 25 °C - 

162.  Rhizopus sp. 13636 - Kenyér/Magyarország 37 °C - 

163.  Rhizopus sp. 13639 - -/- 37 °C - 

164.  Rhizopus stolonifer 21295 FSU 9872 Humán mikózis/Németország 30 °C - 

165.  Rhizopus stolonifer var. stolonifer 13605 TJM 8A11 -/Kalifornia, USA 30 °C - 

166.  Umbelopsis angularis 11252 CBS 603.68 Talaj/Hollandia 25 °C + 

167.  Umbelopsis autotrophica 11276 CBS 310.93 Talaj/Egyesült Királyság 25 °C - 

168.  Umbelopsis dimorpha 22797 CBS 110039 Talaj/Új-Zéland 25 °C + 

169.  Umbelopsis gibberispora 23390 CBS 109328 Fagus crenata/Japán 25 °C + 

170.  Umbelopsis isabellina 11076 NRRL 1757 Talaj/USA 25 °C - 

171.  Umbelopsis isabellina 11324 FSU 909 -/- 25 °C - 

172.  Umbelopsis isabellina 11323 FSU 910 -/- 25 °C - 

173.  Umbelopsis isabellina 11335 FSU 922 -/- 25 °C - 
174.  Umbelopsis isabellina 11319 FSU 923 -/- 25 °C - 

175.  Umbelopsis isabellina 11325 FSU 924 -/- 25 °C - 

176.  Umbelopsis isabellina 11290 FSU 925 -/- 25 °C - 

177.  Umbelopsis isabellina 11291 FSU 926 -/- 25 °C - 

178.  Umbelopsis isabellina 11292 FSU 1716 -/- 25 °C - 

179.  Umbelopsis isabellina 11293 FSU 2831 -/- 25 °C - 

180.  Umbelopsis isabellina 11321 FSU 2892 -/- 25 °C - 

181.  Umbelopsis isabellina 11322 FSU 954 -/- 25 °C - 

182.  Umbelopsis longicollis 11208 CBS 209.32 Homokos talaj/Ausztrália 25 °C - 

183.  Umbelopsis ovata 22674 CBS 499.82 Isopogon ceratophyllus/Ausztrália 25 °C - 

184.  Umbelopsis ramanniana 11078 NRRL 1296 -/USA 25 °C + 
185.  Umbelopsis ramanniana 27285 CBS 243.58 Férfi, lábujjak közötti bőrfelület/Hollandia 25 °C + 

186.  Umbelopsis ramanniana 27286 CBS 478.63 Amanita/Hollandia 25 °C + 

187.  Umbelopsis ramanniana 27287 CBS 101226 

Talaj, fahulladék és egyéb törmelék 

Reticulitermes hesperus kolóniával 

együttesen/USA 

25 °C - 

188.  Umbelopsis ramanniana 27288 CBS 110437 Talaj, felső 5 cm/Hollandia 25 °C - 



 

137 

 

Sorszám Fajnév 
SZMC 

azonosító 

Egyéb törzsgyűjteményi 

azonosító 
Szubsztrát/Származás 
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189.  Umbelopsis ramanniana 27289 CBS 113564 Halott izopoda fűzfa kérge alatt/Hollandia 25 °C - 

190.  Umbelopsis ramanniana 27290 CBS 219.47 Lactarius delicious/Hollandia 25 °C - 

191.  Umbelopsis swartii 23388 CBS 868.85 Eucalyptus regnans alatti talaj/Ausztrália  25 °C - 

192.  Umbelopsis versiformis 21866 CBS 473.74 Talaj/Ausztrália 25 °C + 

193.  Umbelopsis versiformis 23387 CBS 150.81 Quercus borealis gyökér/USA 25 °C - 
194.  Umbelopsis vinacea 11234 CBS 222.29 -/USSR 25 °C - 

195.  Umbelopsis vinacea 11316 FSU 2701 -/- 25 °C - 

SZMC: Szeged Microbiological Collection, Magyarország; FSU: Friedrich Schiller University, Németország; CBS: Centraalbureau voor Schimmelcultures, Hollandia; NRRL: 

Agricultural Research Service Culture Collection, USA; MUFS: Department of Microbiology and Biochemistry, The University of the Orange Free State, Dél-afrikai 

Köztársaság; NCAIM: National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms, Magyarország; TJM: Culture Collection of Dr. Themis J. Michailides, University of 

California, USA; WRL CN(M): Wellcome Bacterial Collection, Egyesült Királyság 
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2. melléklet: A munkánk során felhasznált primerek 

Primer neve Szekvencia (5’ - 3’) Felhasználás Referencia 

PC3-T7 loop 
p- GGATCCCGGGAATTCGGTAATACGACTC

ACTATATTTTTATAGTGAGTCGTATTA-OH 
Visszahajló adaptor primer cDNS-szintézishez Potgieter és mtsai., 2009 

PC2 p-CCGAATTCCCGGGATCC cDNS amplifikálása Potgieter és mtsai., 2009 

pJET1.2 „forward” 

szekvenáló primer 
CGACTCACTATAGGGAGAGCGGC 

pJET1.2 plazmidok szekvenálása Yazynin és mtsai., 1996 
pJET1.2 „reverse” 

szekvenáló primer 
AAGAACATCGATTTTCCATGGCAG 

Az U. ramanniana NRRL 1296 izolátumban azonosított vírusgenomok meghatározásához használt primerszekvenciák 

UrV1_F1 CGAAATCGACATGGATGAACCG 

Az UrV1 genom szekvenálásához használt primerek Kartali és mtsai., 2019 

UrV1_F2 GAACTGTGGCATGTATGTAGAC 

UrV1_F3 CAGAAAGCCCATGCTCAAATTCAC 
UrV1_R1 CTCGCCACAGTTCTCAAGTAGC 

UrV1_R2 AAACATCTTGATAGCTGCATCG 

UrV1_R3 TCAACGTCGAAGTTCAAGG 

UrV2_F1 CCCAGTAGAGAAGGCTTGGA 
Az UrV2 genom szekvenálásához használt primerek Kartali és mtsai., 2019 

UrV2_R1 TATAGGTAGTGTAAAGTACGCC 

UrV3_F1 GGGATGCTTTGATGACTGTG 

Az UrV3 genom szekvenálásához használt primerek Kartali és mtsai., 2019 
UrV3_F2 GTTCTTCGGACATGAGTTGC 
UrV3_F3 CACTTCACAGGTGAGCAAGG 

UrV3_R1 CCAACGCTGCTCAAAGTATTCG 

UrV3_R2 GAGTTTGTGTCTCACCCTCC 

UrV4_F1 GCTGATGAATTTCTGATCTCTG 

Az UrV4 genom szekvenálásához használt primerek Kartali és mtsai., 2019 

UrV4_F2 ATACAGCAGCCGACTATCAG 

UrV4_F3 CAGCGGAGCACCATATTCAC 

UrV4_R1 CGCAGTCTTAGGTGAGCCA 

UrV4_R2 TTTGTATTGCGTCTTCGTCC 

UrV5_F1 TTCTGAGATGTAAACCCAGC 

Az UrV5 genom szekvenálásához használt primerek Jelen munka 

UrV5_F2 GCTCAGACAACTCGACATCC 

UrV5_F3 CAAATGCTCAAGTACAATCACG 

UrV5_R1 ACTCGCTTCTACCACCTTCC 
UrV5_R2 ATGGAGGATATAGTTAAGT 

UrV2_RdRp_F AGTGCTATACTATACGCTTCGGG Kartali és mtsai., 2019 
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Primer neve Szekvencia (5’ - 3’) Felhasználás Referencia 

UrV2_PCR_R TATAGGTAGTGTAAAGTACGCC 
Az UrV2 specifikus szakaszának felsokszorosításához 

használt primerek 

A Mucor izolátumokban azonosított vírusgenomok meghatározásához használt primerszekvenciák 

MhV1a/b_KN_R5 GGAAATCCTCGGAACCCTCC Az MhV1a/b genomok szekvenálásához használt 

primerek 
Kartali és mtsai., 2021 

MhV1a/b_KN_F3 GCCTACCCTCGCTTCAAAGC 

MhV2_KN_R5 GCTCGCATAGCTGGGTTCAG 
Az MhV2 genom szekvenálásához használt primerek Kartali és mtsai., 2021 

MhV2_KN_F3 GGTCATGGTAGAGTCTTCATTCTC 
MhV3_KN_R5 ACTCACTTGAATTGAACAGTCACC 

Az MhV3 genom szekvenálásához használt primerek Kartali és mtsai., 2021 
MhV3_KN_F3 TATGTCACCTGTTATTTCTGCTCG 

MhV4_KN_R5 GTGCCTGTGTATAAAGCCGA 
Az MhV4 genom szekvenálásához használt primerek Kartali és mtsai., 2021 

MhV4_KN_F3 TGGTCAAAGAGAAAGGTCAG 

A Rhizopus izolátumokban azonosított vírusgenomok meghatározásához használt primerszekvenciák 

RoEV1_F1 TACCCAAACTTTGCTTTGTG 

A RoEV1 genom szekvenálásához használt primerek Jelen munka 
RoEV1_R1 CTTGCAATTGTGGAACAAACAC 

RoEV1_F2 CCATCAAACTATCCCTAGATTCG 

RoEV1_R2 AACTTGAGGACGTAAAGCCA 

A Lichtheimia izolátumokban azonosított vírusgenomok meghatározásához használt primerszekvenciák 

LhMV1_F1 CAGATTACTGGACTCAACAAGC 
A LhMV1 genom szekvenálásához használt primerek Jelen munka 

LhMV1_R1 GCAAATTACAATGTCGTCTCC 

A hibridizációs kísérletekhez szükséges jelölt próbák elkészítéséhez használt primerszekvenciák 

UrV1_CP_F CTTGACCAGGCTTATGATGACC Az UrV1 CP szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Kartali és mtsai., 2019 

UrV1_CP_R AAATCGGCTAGAACGACATTCAG 

UrV1_RdRp_F GTTGCCGACTGAATTGTTTGAG Az UrV1 RdRp szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Kartali és mtsai., 2019 

UrV1_RdRp_R CCACCTTGACATCCAGAAATCC 
UrV2_RdRp_F AGTGCTATACTATACGCTTCGGG Az UrV2 RdRp szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Kartali és mtsai., 2019 

UrV2_RdRp_R TCGACTTTAAGCTCCTCATCCA 

UrV3_RdRp_F TTCAACGGGTTAAATTCACTCAGG Az UrV3 RdRp szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Kartali és mtsai., 2019 

UrV3_RdRp_R CATCATACCCAAGTGTTTCATCGT 

UrV4_CP_F CAAAGACAGCATCAAGACTAACCT Az UrV4 CP szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Kartali és mtsai., 2019 

UrV4_CP_R CCAGTAGACAATTTCGCCTTGAG 

UrV4_RdRp_F TCAAATATTCTCACCGTGTAGCAG Az UrV4 RdRp szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Kartali és mtsai., 2019 

UrV4_RdRp_R AATACGAATCCTGTTAGAATCGCC 

UrV5_CP_F CTGGCTGGAGTGAATAACTTGG Az UrV5 CP szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UrV5_CP_R GTCATCAAATTGAGATGCACAG 

UrV5_RdRp_F CCGTGGGTCTACAAAGCCTG Az UrV5 RdRp szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UrV5_RdRp_R CGTATTCCTATGCCCTGACC 
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Primer neve Szekvencia (5’ - 3’) Felhasználás Referencia 

UrV6a_CP_F ACTGCTTACTCCGGGTTCCA Az UrV6a CP szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UrV6a_CP_R GCCCTAACTTGTTCAAAGTAACTG 

UrV6a_RdRp_F CAAATGCGTCCCATCAAGCC Az UrV6a RdRp szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UrV6a_RdRp_R GCCAATGCCTTCTCCTTTGC 

UrV6b_CP_F ATTCTGTGCGTATGTTCTGG Az UrV6b CP szakaszára tervezett jelölt próba 
elkészítéséhez használt primerek 

Jelen munka 
UrV6b_CP_R GAGAGTATGCGGAAGTGCCT 

UrV6b_RdRp_F AACGAAGGAGGGAGGTATGG Az UrV6b RdRp szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UrV6b_RdRp_R GGTTATGAAAGGCTCCAAGTAGG 

UrV7_CP_F TACATCCTCTAGACTCCACAATGC Az UrV7 CP szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UrV7_CP_R CATTGGAGCATCAGTAATCAC 

UrV7_RdRp_F TCACCCAGACACAGTAAATATAGC Az UrV7 RdRp szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UrV7_RdRp_R TACCGACAGGGAACTCATTAGG 

UrV8a_CP_F ATTTACCTGCCGACTACTCTG Az UrV8a CP szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UrV8a_CP_R AAACGGTCCTCCATTCAGTTCG 

UrV8a_RdRp_F TCAAAGATTTACCTAAGCAACGGG Az UrV8a RdRp szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UrV8a_RdRp_R GGCCTAGCCTTATTGCCTACAG 

UrV8b_CP_F TGACACTAGTAGAATGGAAAGCAC Az UrV8b CP szakaszára tervezett jelölt próba 
elkészítéséhez használt primerek 

Jelen munka 
UrV8b_CP_R TGCAGCCCAAGTTTGGTACTC 

UrV8b_RdRp_F TAGACGGTGAAGAAAGGATTAAGG Az UrV8b RdRp szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UrV8b_RdRp_R AATTTCCTTGGGTTCTCACGA 

UgV1_CP_F TTCCAGCCTTTGCCATCTTACC Az UgV1 CP szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UgV1_CP_R GCGTTGACACTCCGTACTACTG 

UgV1_RdRp_F TGGGCTAATGCTGTGGTTCG Az UgV1 RdRp szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UgV1_RdRp_R GCTGCCTTGAACAATTTGATCG 

UgV2_CP_F ACCACCGCTACGAGATTGAG Az UgV2 CP szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UgV2_CP_R AGAGAACCTGGCTAATACTATGCT 

UgV2_RdRp_F GACGCATACCTTGAAGCATACC Az UgV2 RdRp szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UgV2_RdRp_R AGCCTGATATTCATCTTCTTAGCG 
UdV1a_CP_F TCGCTCTTGATGATATTGATTGGC Az UdV1a CP szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UdV1a_CP_R TTTCCGGTTGCGACACTTATACAC 

UdV1a_RdRp_F TGGGTGGTGTGATGTTATGG Az UdV1a RdRp szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UdV1a_RdRp_R ATATCTTGATGGTACTGGCTATGC 

UdV2_CP_F ATGTATAGTGATGATTCGGGAACC Az UdV2 CP szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UdV2_CP_R TGACGTAATCAACAATCCAAGACC 

UdV2_RdRp_F TGCGAAGATGTATTACCAAACGAG Az UdV2 RdRp szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UdV2_RdRp_R GTGACCCTTGTAGCAGTAGTTGTG 
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Primer neve Szekvencia (5’ - 3’) Felhasználás Referencia 

UdV1b_CP_F TTTCACCAACAAGAGCCAGAG Az UdV1b CP szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UdV1b_CP_R ATCGTAAGCGTCTGTGAAAGTACC 

UdV1b_RdRp_F TTTACGGCACAGGAAGTATGG Az UdV1b RdRp szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Jelen munka 

UdV1b_RdRp_R AGTCAACCTGCCCAACATCC 

MhV1a/b_CP_F CACTCTACCCTTCAACTTCAACC A MhV1a/b CP szakaszára tervezett jelölt próba 
elkészítéséhez használt primerek 

Kartali és mtsai., 2021 
MhV1a/b_CP_R TAGACACCGATGTTGTAGTGGA 

MhV1a/b_RdRp_F ACCCGTTCCATCTTCCCT A MhV1a/b RdRp szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Kartali és mtsai., 2021 

MhV1a/b_RdRp_R TGTTTCCAGCAAGGTCGG 

MhV2_CP_F CCTACCGAACCACCGAAATGTC A MhV2 CP szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Kartali és mtsai., 2021 

MhV2_CP_R CTGATAAGATCCCTGCCACGA 

MhV2_RdRp_F TTTGGACTTCACGCTGGTTATGG A MhV2 RdRp szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Kartali és mtsai., 2021 

MhV2_RdRp_R GCCCTTTCCAGACCTCTTCG 

MhV3_CP_F ACACTCGTTTGCGTTCTTATTCTG A MhV3 CP szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Kartali és mtsai., 2021 

MhV3_CP_R CCTCACTGACACCAGAAATGC 

MhV3_RdRp_F GTGGTGTTGGTGAGATTGATTTGC A MhV3 RdRp szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Kartali és mtsai., 2021 

MhV3_RdRp_R CGTTCAACCATGCCAACAAGAC 

MhV4_CP_F ACACTCTGATACATAACGAAGCCA A MhV4 CP szakaszára tervezett jelölt próba 
elkészítéséhez használt primerek 

Kartali és mtsai., 2021 
MhV4_CP_R ATCGTTGACCATAGTTCCCAAGAC 

MhV4_RdRp_F TTTGCCTAAGCTACCGTTCAACC A MhV4 RdRp szakaszára tervezett jelölt próba 

elkészítéséhez használt primerek 
Kartali és mtsai., 2021 

MhV4_RdRp_R AACATAAGTAGTCAGTCTCCAGCC 
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3. melléklet: A munkánk során azonosított mikovírus genomszekvenciák ENA és NCBI 

adatbanki azonosítóinak összefoglaló táblázata 

Vírus neve Adatbanki azonosító 

Nukleotid ORF1 ORF2 

Lichtheimia hyalospora mitovirus 1 (LhMV1) ** ** - 

Lichtheimia hyalospora virus 1 (LhV1) ** ** ** 

Lichtheimia ramosa narnavirus 1 (LrNV1) ** ** - 

Mucor hiemalis NRRL 3616 3. dsRNS - OK157910 - 

Mucor hiemalis virus 1a (MhV1a) - HG993402 HG993403 

Mucor hiemalis virus 1b (MhV1b) - OU374593 OU374594 

Mucor hiemalis virus 2 (MhV2) - HG993404 HG993405 

Mucor hiemalis virus 3 (MhV3) - HG993406) HG993407 

Mucor hiemalis virus 4 (MhV4) - HG993408 HG993409 

Mucor phasmavirus A1 (MpA1) OM931143 * - 

Mucor phasmavirus A2 (MpA2) OM931149 * - 

Rhizopus microsporus negative-sense RNA virus 1a 

(RmNSRV1a) 
OM931142 

* - 

Rhizopus microsporus negative-sense RNA virus 1b 

(RmNSRV1b) 
OM931144 

* - 

Rhizopus microsporus negative-sense RNA virus 2 

(RmNSRV2) 
OM931152 

* - 

Rhizopus microsporus virus 1a (RmV1a) ** ** ** 

Rhizopus microsporus virus 1b (RmV1b) OM931153 * * 

Rhizopus microsporus virus 2 (RmV2) OM931147 * * 

Rhizopus oryzae endornavirus 1 (RoEV1) OM931146 * - 

Rhizopus oryzae negative-sense RNA virus 1 (RoNSRV1) OM931148 * - 

Rhizopus oryzae virus 1a (RoV1a) OM931141 * * 

Rhizopus oryzae virus 1b (RoV1b) ** ** ** 

Rhizopus oryzae virus 1c (RoV1c) OM931145 * * 

Rhizopus oryzae virus 2 (RoV2) ** ** ** 

Sclerotinia sclerotiorum double-stranded RNA virus 3a 
(SsDSRV3a) 

M931150 * * 

Umbelopsis dimorpha virus 1a (UdV1a) OM931137 * * 

Umbelopsis dimorpha virus 1b (UdV1b) OM931139 * * 

Umbelopsis dimorpha virus 2 (UdV2) OM931138 * * 

Umbelopsis gibberispora virus 1 (UgV1) OM931134 * * 

Umbelopsis gibberispora virus 2 (UgV2) OM931135 * * 

Umbelopsis ramanniana virus 1 (UrV1) - LR216267 LR216268 

Umbelopsis ramanniana virus 2 (UrV2) - LR216269 - 

Umbelopsis ramanniana virus 3 (UrV3) - LR595925 LR595926 

Umbelopsis ramanniana virus 4 (UrV4) - LR595927 LR595928 

Umbelopsis ramanniana virus 5 (UrV5) OM931140 * * 

Umbelopsis ramanniana virus 6a (UrV6a) OM931130 * * 

Umbelopsis ramanniana virus 6b (UrV6b) OM931133 * * 

Umbelopsis ramanniana virus 6c (UrV6c) OM931151 * * 

Umbelopsis ramanniana virus 7 (UrV7) OM931131 * * 

Umbelopsis ramanniana virus 8a (UrV8a) OM931132 * * 

Umbelopsis ramanniana virus 8b (UrV8b) OM931136 * * 

*Folyamatban van a szekvenciák feltöltése az NCBI adatbankba. 

**Még nem teljes vírusgenom-szekvencia 
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4. melléklet: A filogenetikai analízisben felhasznált adatbanki vírusszekvenciák (CP, RdRp). 

Adatbanki azonosító Vírus neve Adatbanki azonosító Vírus neve 

Narnaviridae családba tartozó vírusok 

AAR01970.1 Cryphonectria cubensis mitovirus 1a QCF24455.1 Entomophthora muscae mitovirus 4 
AEY76153.1 Gremmeniella abietina S1 QCF24458.1 Entomophthora muscae mitovirus 7 
AEY76153.1 Gremmeniella abietina mitovirus S1 QCF24462.1 Entomophthora muscae mitovirus 3 
AGW51760.1 Mitovirus AEF-2013 QCF24464.1 Entomophthora muscae mitovirus 5 
AHF48622.1 Sclerotinia sclerotiorum mitovirus 6 QCF24465.1 Entomophthora muscae mitovirus 6 
AHF48624.1 Sclerotinia sclerotiorum mitovirus 8 QDB74994.1 Neofusicoccum parvum narnavirus 1 
AHF48625.1 Sclerotinia sclerotiorum mitovirus 9 QDH86471.1 H4Rhizo43677 000001 Mitovirus sp. 
AHF48631.1 Sclerotinia sclerotiorum mitovirus 15 QDH86480.1 Mitovirus sp. 

AIU44705.1 Hymenoscyphus fraxineus mitovirus 1 QDH86758.1 Mitovirus sp. 
AKN79252.1 Alternaria brassicicola mitovirus QDH86823.1 Mitovirus sp. 
ALD89102.1 Rhizoctonia solani mitovirus 10 QDH86932.1 H2Rhizo3119265 000003 Mitovirus sp. 
ALD89125.1 Rhizoctonia solani mitovirus 6 QDH87062.1 Mitovirus sp. 
ALD89136.1 Sclerotinia sclerotiorum mitovirus 19 QDH87228.1 Mitovirus sp. 
ALM62243.1 Soybean leaf-associated mitovirus 3 QDH87276.1 Mitovirus sp. 
AMQ67417.1 Cronartium ribicola mitovirus 4 QDH87281.1 Mitovirus sp. 
APG77107.1 Changjiang narna-like virus 5 QDH87311.1 Mitovirus sp. 
AQM32767.1 replicase Agaricus bisporus mitovirus 1 QDH87490.1 Mitovirus sp. 

ASM94100.1 Barns Ness serrated wrack narna-like virus 4 QDH87501.1 Mitovirus sp. 
ATS94398.1 Erysiphe necator mitovirus 1 QDH87546.1 Mitovirus sp. 
AWY10990.1 Sclerotinia sclerotiorum mitovirus 32 QDH87662.1 Mitovirus sp. 
AYD61652.1 Blechmonas luni narnavirus 1 QDH88208.1 Mitovirus sp. 
AYD61663.1 Blechomonas maslovi narnavirus 1 QDH88671.1 Narnavirus sp. 
AZT88622.1 Loramyces juncicola mitovirus 1 QDH88711.1 Mitovirus sp. 
AZT88623.1 Ophiocordyceps sinensis mitovirus 1 QDH88847.1 Mitovirus sp. 
AZT88624.1 Ophiocordyceps sinensis mitovirus 2 QDH89525.1 Mitovirus sp. 

AZY91986.1 Puccinia striiformis mitovirus 1 QDH89593.1 Mitovirus sp. 
BAD72871.1 Helicobasidium mompa mitovirus 1-18 QDH89648.1 Mitovirus sp. 
BCH36656.1 Magnaporthe oryzae narnavirus 1 QDH89715.1 Mitovirus sp. 
BCH36657.1 Magnaporthe oryzae narnavirus 1 QDH89746.1 Mitovirus sp. 
DAC76947.1 Entomophthora muscae mitovirus 8 QDH89786.1 Mitovirus sp. 
NP 660177.1 Saccharomyces 23S RNA narnavirus QDH90007.1 Mitovirus sp. 
NP 660178.1 Saccharomyces 20S RNA narnavirus QDH90125.1 Mitovirus sp. 
NP 660181.1 Ophiostoma mitovirus 6 QDH90496.1 Mitovirus sp. 

QBA55486.1 Psorophora varipes narnavirus QDH90781.1 Mitovirus sp. 
QBA55487.1 Coquillettidia venezuelensis narnavirus 2 QDH90839.1 Mitovirus sp. 
QBA55488.1 Coquillettidia venezuelensis narnavirus 1 QDH90841.1 Mitovirus sp. 
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Adatbanki azonosító Vírus neve Adatbanki azonosító Vírus neve 

QBA55489.1 Aedes taeniorhynchus narnavirus QDH91301.1 Mitovirus sp. 
QBA55490.1 Aedes angustivittatus narnavirus QDH91347.1 Mitovirus sp. 

QCF24453.1 Entomophthora muscae mitovirus 2 QED42917.1 Entomophthora mitovirus A 
QED42917.1 Entomophthora mitovirus A QIR30306.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 27 
QED43013.1 Scutellospora mitovirus A QIR30307.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 28 
QED55404.1 Heterobasidion mitovirus 2 QIR30308.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 29 
QFU28543.1 Narnavirus I-329 QIR30309.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 30 
QGZ00443.1 Narnavirus sp. QIR30310.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 31 
QHA33927.1 Mitovirus JS1 QIR30311.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 32 
QHD64819.1 Erysiphe necator associated mitovirus 8 QIR30312.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 33 

QHD64824.1 Erysiphe necator associated narnavirus 1 QIR30313.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 34 
QHD64825.1 Erysiphe necator associated narnavirus 2 QIR30314.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 35 
QHD64826.1 Erysiphe necator associated narnavirus 3 QIR30315.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 36 
QHD64827.1 Erysiphe necator associated narnavirus 4 QIR30316.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 37 
QIC51112.1 Fusarium oxysporum f. sp. dianthi mitovirus 1 QIR30317.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 38 
QIP68008.1 Bremia lactucae associated narnavirus 1 QIR30318.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 39 
QIP68013.1 Bremia lactucae associated narnavirus 2 QIR30319.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 40 
QIP68031.1 Erysiphales associated mitovirus 1 QIR30320.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 41 
QIP68033.1 Erysiphales associated mitovirus 1 QIR30321.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 42 

QIP68034.1 Erysiphales associated mitovirus 1 QIR30322.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 43 
QIR30227.1 Plasmopara viticola lesion associated mitovirus 3 QJQ50000.1 putative Puccinia striiformis narnavirus 1 
QIR30229.1 Plasmopara viticola lesion associated mitovirus 5 QJT73727.1 Botrytis cinerea narnavirus 4 
QIR30230.1 Plasmopara viticola lesion associated mitovirus 6 QJT93738.1 Erysiphe necator associated narnavirus 6 
QIR30241.1 Plasmopara viticola lesion associated mitovirus 18 QJT93739.1 Erysiphe necator associated narnavirus 7 
QIR30242.1 Plasmopara viticola lesion associated mitovirus 19 QJT93740.1 Erysiphe necator associated narnavirus 8 
QIR30245.1 Plasmopara viticola lesion associated mitovirus 22 QJT93741.1 Erysiphe necator associated narnavirus 9 
QIR30260.1 Plasmopara viticola lesion associated mitovirus 37 QJT93742.1 Erysiphe necator associated narnavirus 10 

QIR30265.1 Plasmopara viticola lesion associated mitovirus 42 QJT93746.1 Erysiphe necator associated narnavirus 14 
QIR30271.1 Plasmopara viticola lesion associated mitovirus 48 QJT93747.1 Erysiphe necator associated narnavirus 15 
QIR30288.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 9 QJT93748.1 Erysiphe necator associated narnavirus 16 
QIR30289.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 10 QJT93749.1 Erysiphe necator associated narnavirus 17 
QIR30290.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 11 QJT93751.1 Erysiphe necator associated narnavirus 19 
QIR30291.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 12 QJT93752.1 Erysiphe necator associated narnavirus 20 
QIR30292.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 13 QJT93753.1 Erysiphe necator associated narnavirus 21 
QIR30293.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 14 QJT93755.1 Erysiphe necator associated narnavirus 23 

QIR30294.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 15 QJT93757.1 Erysiphe necator associated narnavirus 25 
QIR30295.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 16 QJT93758.1 Erysiphe necator associated narnavirus 26 
QIR30296.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 17 QJT93759.1 Erysiphe necator associated narnavirus 27 
QIR30297.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 18 QJT93760.1 Erysiphe naecator associated narnavirus 28 
QIR30299.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 20 QJT93761.1 Erysiphe necator associated narnavirus 29 
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Adatbanki azonosító Vírus neve Adatbanki azonosító Vírus neve 

QIR30301.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 22 QJT93763.1 Erysiphe necator associated narnavirus 31 
QIR30302.2 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 23 QJT93765.1 Erysiphe necator associated narnavirus 33 

QIR30303.1 Plasmopara viticola lesion associated narnavirus 24 QJT93766.1 Erysiphe necator associated narnavirus 34 
QJT93768.1 Erysiphe necator associated narnavirus 36 QNN89179.1 Oidiodendron maius splipalmivirus 1 
QJT93769.1 Erysiphe necator associated narnavirus 37 QTH80199.1 Pestalotiopsis mitovirus 2 
QJT93771.1 Erysiphe necator associated narnavirus 39 QTY21822.1 Botryosphaeria dothidea mitovirus 3 
QJT93772.1 Erysiphe necator associated narnavirus 40 QUP79368.1 Albatrellopsis flettii mitovirus 1 
QJT93773.1 Erysiphe necator associated narnavirus 41 QVU39992.1 Magnaporthe oryzae narnavirus 1 
QJT93774.1 Erysiphe necator associated narnavirus 42 QXN75373.1 Grapevine-associated mitovirus 1 
QJT93775.1 Erysiphe necator associated narnavirus 43 QXN75378.1 Grapevine-associated mitovirus 3 

QJT93776.1 Erysiphe necator associated narnavirus 44 QXN75384.1 Grapevine-associated mitovirus 9 
QJT93777.1 Erysiphe necator associated narnavirus 45 QZE12022.1 Sclerotinia sclerotiorum narnavirus 3 
QJT93778.1 Erysiphe necator associated narnavirus 46 QZE12024.1 Sclerotinia sclerotiorum narnavirus 4 
QJT93780.1 Erysiphe necator associated narnavirus 48 UCR95341.1 Sclerotinia sclerotiorum narnavirus 4-U 
QJT93784.1 Erysiphe necator associated narnavirus 52 UEP19807.1 Sclerotinia sclerotiorum mitovirus 33-U 
QJT93894.1 Alternaria arborescens mitovirus 1 UEP19809.1 Sclerotinia sclerotiorum mitovirus 46 
QJX15643.1 Pea associated mitovirus 1 YP_009259369.1 Cronartium ribicola mitovirus 1 
QJX15644.1 Pea associated mitovirus 2 YP_009259481.1 Cronartium ribicola mitovirus 2 
QJX15645.1 Pea associated mitovirus 3 YP_009259482.1 Cronartium ribicola mitovirus 3 

QKI79962.1 Erysiphe necator associated mitovirus 14 YP_009259487.1 Cronartium ribicola mitovirus 5 
QKI79966.1 Erysiphe necator associated mitovirus 18 YP_009272902.1 Fusarium poae narnavirus 1 
QKI79967.1 Erysiphe necator associated mitovirus 19 YP_009465716.1 Erysiphe necator mitovirus 2 
QKI79968.1 Erysiphe necator associated mitovirus 20 YP_009465717.1 Erysiphe necator mitovirus 3 
QKI79970.1 Erysiphe necator associated mitovirus 22 YP_009551566.1 Sclerotinia sclerotiorum mitovirus 2 
QKI79971.1 Erysiphe necator associated mitovirus 23 YP_009551960.1 Gigaspora margarita mitovirus 3 
QKI79973.1 Erysiphe necator associated mitovirus 25 YP_009551961.1 Gigaspora margarita mitovirus 4 
QKI79976.1 Erysiphe necator associated mitovirus 28 YP_009552755.1 Blechomonas wendygibsoni narnavirus 1 

QKI79977.1 Erysiphe necator associated mitovirus 29 sp_P25328 Saccharomyces 20S RNA narnavirus 

QKI79978.1 Erysiphe necator associated mitovirus 30 sp_Q33339 
CPMV1 Cryphonectria parasitica mitovirus 1 strain American 

chestnut tree New Jersey NB631 
QKI79982.1 Erysiphe necator associated mitovirus 34 sp_Q33339 Cryphonectria parasitica mitovirus 1 

QMW50423.1 Sunflower rust-associated mitovirus 1   

 Endornaviridae családba tartozó vírusok 

UIA10493.1 Alphaendornavirus sp. YP_009225663.1 Erysiphe cichoracearum alphaendornavirus 

UIA10505.1 Alphaendornavirus sp. UIA10488.1 Alphaendornavirus sp. 
UIA10511.1 Betaendornavirus sp. AYV98026.1 Cucumis melo alphaendornavirus 
AJF94392.1 Sclerotinia sclerotiorum endornavirus 1 YP_010086587.1 Rhizoctonia solani endornavirus 2 
UIA10508.1 Betaendornavirus sp. UIA10503.1 Alphaendornavirus sp. 
ATB20099.1 Phaseolus vulgaris alphaendornavirus 2 UIA10497.1 Alphaendornavirus sp. 
QHB50297.1 Bell pepper alphaendornavirus AGP03024.1 Sclerotinia sclerotiorum endornavirus 1 
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Adatbanki azonosító Vírus neve Adatbanki azonosító Vírus neve 

ABD73306.1 Gremmeniella abietina type B RNA virus XL2 UIA10512.1 Alphaendornavirus sp. 
ABD73305.1 Gremmeniella abietina type B RNA virus XL1 UIA10501.1 Alphaendornavirus sp. 

UIA10491.1 Alphaendornavirus sp. UIA10495.1 Alphaendornavirus sp. 
QGW52049.1 Alphaendornavirus sp. YP_009305414.1 Winged bean alphaendornavirus 1 
AQM32768.1 Agaricus bisporus endornavirus 1 AFV91541.1 Grapevine endophyte alphaendornavirus 
UIA10509.1 Alphaendornavirus sp. UIA10482.1 Alphaendornavirus sp. 
QPF20438.1 Triticeae associated alphaendornavirus CAI47561.1 Phytophthora alphaendornavirus 1 

YP_009513188.1 Phaseolus vulgaris alphaendornavirus 1 UIA10510.1 Alphaendornavirus sp. 
BAT32944.1 Rosellinia necatrix endornavirus 1 QXW15757.1 Pumpkin alphaendornavirus 
QUA12640.1 Phytophthora cactorum alphaendornavirus 1 YP_009553502.1 Helianthus annuus alphaendornavirus 

YP_438202.1 Oryza rufipogon alphaendornavirus QZH70157.1 Plantago ovata alphaendornavirus 
UIA10486.1 Alphaendornavirus sp. AEX28369.1 Persea americana alphaendornavirus 1 
AOZ66245.1 Botrytis cinerea betaendornavirus 1 AXB99512.1 Phaseolus vulgaris endornavirus 3 

YP_003280846.1 Helicobasidium mompa alphaendornavirus 1 YP_009165596.1 Hot pepper alphaendornavirus 
AXX39023.1 Sclerotinia minor endornavirus 1 UIA10484.1 Alphaendornavirus sp. 
QUA12642.1 Phytophthora cactorum alphaendornavirus 3 ADU64759.1 Tuber aestivum betaendornavirus 
QII57747.1 Alphaendornavirus sp. UIA10489.1 Betaendornavirus sp. 

YP_009046830.1 Yerba mate alphaendornavirus AJA41110.1 Alternaria brassicicola betaendornavirus 1 
QHA94750.1 Hordeum vulgare alphaendornavirus YP_009212849.1 Hordeum vulgare alphaendornavirus 

UIA10490.1 Alphaendornavirus sp. QUA12641.1 Phytophthora cactorum alphaendornavirus 2 
UHU35914.1 Alphaendornavirus sp. YP_438201.1 Vicia faba alphaendornavirus 
AHK22715.1 Lagenaria siceraria endornavirus-California BAA06862.1 Oryza sativa alphaendornavirus 
AHN50398.1 Sclerotinia sclerotiorum betaendornavirus 1 AND83000.1 Sclerotinia sclerotiorum endornavirus 2 
UIA10499.1 Alphaendornavirus sp. AGY34962.1 Rhizoctonia cerealis alphaendornavirus 1 
UIA10507.1 Alphaendornavirus sp.   

Totiviridae családba tartozó vírusok 

AAB02146.1 Saccharomyces cerevisiae virus L-BC La AMB17469.1 Delisea pulchra totivirus IndA 
AAD11601.1 Sphaeropsis sapinea RNA virus 1 AMB17470.1 Delisea pulchra totivirus IndA 
AAD11603.1 Sphaeropsis sapinea RNA virus 2 AMB17471.1 Delisea pulchra totivirus IndA 
AAK11656.1 Gremmeniella abietina RNA virus L1 AMB17472.1 Delisea pulchra totivirus IndA 
ABX79995.1 endogenous virus Aspergillus mycovirus 178 AMB17473.1 Delisea pulchra totivirus IndA 
AFQ55381.1 Saccharomyces cerevisiae virus L-A-lus AMB17474.1 Delisea pulchra totivirus IndA 
AGG68771.1 Scheffersomyces segobiensis virus L AMB17475.1 Delisea pulchra totivirus IndA 
AHF27234.1 Saccharomyces cerevisiae virus L-A-2 AMQ11131.1 Beauveria bassiana victorivirus 1 

AHH25153.1 Ustilaginoidea virens RNA virus 1 AMV49327.1 Saccharomyces cerevisiae virus L-A-28 
AIT56394.1 Ustilaginoidea virens RNA virus L AOX47549.1 Pterostylis sanguinea totivirus A 
AJA41109.1 Phomopsis vexans RNA virus AOX47551.1 Pterostylis sanguinea totivirus A 
ALD89107.1 Fungal totivirus MpPl AOX47554.1 Pterostylis sanguinea totivirus A 
ALD89108.1 Phomopsis longicolla totivirus 1 AOX47598.1 Pterostylis totivirus-like 
ALM62231.1 Coniothyrium minitans RNA virus APR62628.1 Saccharomyces cerevisiae virus L-BC-2 
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Adatbanki azonosító Vírus neve Adatbanki azonosító Vírus neve 

AMB17461.1 Delisea pulchra totivirus IndB ART91349.1 Ustilaginoidea virens RNA virus 6 
AMB17466.1 Delisea pulchra totivirus IndA ATO91007.1 Puccinia striiformis totivirus 1 

AMB17467.1 Delisea pulchra totivirus IndA ATO91009.1 Puccinia striiformis totivirus 2 
ATO91011.1 Puccinia striiformis totivirus 3 NP 620495 Saccharomyces cerevisiae virus L-A Totivirus 
ATO91013.1 Puccinia striiformis totivirus 4 NP 624323 Trichomonas vaginalis virus 2 Trichomonasvirus 
ATO91015.1 Puccinia striiformis totivirus 5 NP 624349 Fusarium poae virus 1 
AWY10939.1 Sclerotinia sclerotiorum victorivirus 1 NP 659390 Trichomonas vaginalis virus 3 Trichomonasvirus 
AXB26764.1 RdRp Bipolaris maydis victorivirus 1 NP 898833 Helicobasidium mompa totivirus 1-17 Victorivirus 
AZP53926.1 Nigrospora oryzae victorivirus 2 Q6YDQ7 Penicillium stoloniferum virus S OX 216371 PE 4 SV 2 
AZP55469.1 Maize associated totivirus QBA69889.1 Botrytis cinerea victorivirus 1 

AZT88629.1 Aspergillus homomorphus totivirus 1 QBA82443.1 RdRp Botryosphaeria dothidea victorivirus 2 
AZT88631.1 Colletotrichum caudatum totivirus 1 QBM00758.1 Maize-associated totivirus Anhui 
AZT88633.1 Colletotrichum eremochloae totivirus 1 QDB74982.1 Pericornia byssoides totivirus 1 
AZT88635.1 Colletotrichum navitas totivirus 1 QED43028.1 Ambrosiozyma totivirus A 
AZT88637.1 Colletotrichum zoysiae totivirus 1 QFS21891.1 Taro-associated totivirus L 
AZT88639.1 Penicillium digitatum totivirus 2 QFX68259.1 Bipolaris maydis victorivirus 2 
AZT88641.1 Penicillium digitatum totivirus 1 QGA70771.1 Trichoderma koningiopsis totivirus 1 
AZT88643.1 Thelebolus microsporus totivirus 1 QGX74230.1 Cronartium ribicola totivirus 2 
AZT88645.1 Tolypocladium ophioglossoides totivirus 1 QGX74232.1 Cronartium ribicola totivirus 3 

AZT88647.1 Hortaea werneckii totivirus 1 QGX74234.1 Cronartium ribicola totivirus 4 
NP_604475 Atkinsonella hypoxylon virus isolate 2H OX 647331 PE 4 SV 1 QGX74236.1 Cronartium ribicola totivirus 5 

BAD60833.1 Magnaporthe oryzae virus 1 QGY72626.1 Plasmopara viticola lesion associated toti 1 
BAT62480.1 Red clover powdery mildew-associated totivirus 2 QGY72628.1 Plasmopara viticola lesion associated toti 2 
BAT62484.1 Red clover powdery mildew-associated totivirus 4 QGY72630.1 Plasmopara viticola lesion associated toti 3 
BAT62488.1 Red clover powdery mildew-associated totivirus 6 QGY72632.1 Plasmopara viticola lesion associated toti 4 
BAT62492.1 Red clover powdery mildew-associated totivirus 8 QIP68044.1 Erysiphales associated totivirus 1 
BAU71114.1 Alternaria arborescens victorivirus 1 QIP68046.1 Erysiphales associated totivirus 2 

BAU79517.1 Diatom colony associated dsRNA virus 17 genome type A QIP68048.1 Erysiphales associated totivirus 3 
BAU79519.1 Diatom colony associated dsRNA virus 17 genome type B QIP68050.1 Erysiphales associated totivirus 4 
BBJ77936.1 Alternaria alternata victorivirus 1 QIP68052.1 Erysiphales associated totivirus 5 
BBZ90080.1 Diatom totivirus 1 QIP68054.1 Erysiphales associated totivirus 6 
BBZ90082.1 Red algae totivirus 1 QIP68056.1 Erysiphales associated totivirus 7 
BCA66668.1 Colletotrichum fructicola victorivirus 1 QIP68059.1 Erysiphales associated totivirus 9 
BCH36651.1 Aspergillus lentulus totivirus 1 QIP68061.1 Erysiphales associated totivirus 10 
BCP96871.1 Fusarium sambucinum victorivirus 1 QIP68063.1 Erysiphales associated totivirus 11 

CAJ34336.1 Ophiostoma minus totivirus QIP68065.1 Erysiphales associated totivirus 12 
O15925 Cryptosporidium parvum virus 1 strain KSU-1 OX 766191 PE 4 SV 1 QIP68067.1 Erysiphales associated totivirus 13 

YP_004429258 Fig cryptic virus OX 882768 GN RdRp PE 4 SV 1 QIP68070.1 Erysiphales associated totivirus 15 
NP 041191 Leishmania RNA virus 1 - 1 Leishmaniavirus QIP68072.1 Erysiphales associated totivirus 16 
NP 043465 Leishmania RNA virus 2 - 1 Leishmaniavirus QIP68074.1 Erysiphales associated totivirus 17 
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Adatbanki azonosító Vírus neve Adatbanki azonosító Vírus neve 

NP 108651 Eimeria brunetti RNA virus 1 Unclassified Totivirus QIP68076.1 Erysiphales associated totivirus 18 
NP 619670 Helminthosporium victoriae virus 190S Victorivirus QIP68078.1 Erysiphales associated totivirus 19 

NP 620070 Giardia lamblia virus Giardiavirus QIP68080.1 Erysiphales associated totivirus 20 
QIP68082.1 Erysiphales associated totivirus 21 YP_001649206.1 Magnaporthe oryzae virus 2 
QIP68084.1 Erysiphales associated totivirus 22 YP_001686786 Rose cryptic virus 1 
QIP68086.1 Erysiphales associated totivirus 23 YP_001686789 Botryotinia fuckeliana 1 partitivirus 
QJA42331.1 Malassezia restricta virus MrV40L YP_001686789 Botryotinia fuckeliana partitivirus 1 
QJT73686.1 Botrytis cinerea victorivirus 2-BCS9 YP_002364401 Raphanus sativus cryptic virus 3 
QJT73688.1 Botrytis cinerea victorivirus 2 YP_003082248 Sclerotinia sclerotiorum partitivirus S 
QJW70221.1 Bipolaris maydis victorivirus 1b YP_003289293 Drosophila melanogaster totivirus SW-2009a Totivirus 

QJW70223.1 Bipolaris maydis victorivirus 1c YP_003289293 
Drosophila melanogaster totivirus SW-2009a Unclassified 

Totivirus 

QJW70225.1 Bipolaris maydis victorivirus 1d YP_003934934 
Armigeres subalbatus virus SaX06-AK20 Unclassified 

Totivirus 
QJW70331.1 Erysiphe necator associated totivirus 4 YP_004089630.1 Tolypocladium cylindrosporum virus 1 
QJW70333.1 Erysiphe necator associated totivirus 5 YP_006390091 Persimmon cryptic virus 
QJW70335.1 Erysiphe necator associated totivirus 6 YP_007697651 Xanthophyllomyces dendrorhous virus L1A 
QJW70337.1 Erysiphe necator associated totivirus 7 YP_007697651 Xanthophyllomyces dendrorhous virus L1A Totivirus 
QJW70339.1 Erysiphe necator associated totivirus 8 YP_007761589.1 Ustilaginoidea virens RNA virus 1 

QKI37143.1 Macrophomina phaseolina victorivirus 1 YP_007889821 White clover cryptic virus 2 
QKO02072.1 Macrophomina phaseolina victorivirus 2 YP_008130308 Rosellinia necatrix victorivirus 1 
QLC27590.1 Erysiphe necator associated totivirus 1 YP_009004156.1 Ustilaginoidea virens RNA virus 3 
QLC27593.1 Erysiphe necator associated victorivirus 1 YP_009011230 Rhizoctonia solani dsRNA virus 2 
QLC27595.1 Erysiphe necator associated victorivirus 2 YP_009032633 Beauveria bassiana victorivirus NZL 1980 Victorivirus 
QLC37098.1 Botrytis cinerea victorivirus 2-BCS14 YP_009072433 Botryosphaeria dothidea victorivirus 1 Victorivirus 
QLC37100.1 Botrytis cinerea victorivirus 2-BCS12 YP_009072448 Leptopilina boulardi Toti-like virus Unclassified Totivirus 
QLC37103.1 Botrytis cinerea victorivirus 3-BCS17 YP_009115500 Eimeria tenella RNA virus 1 Victorivirus 

QLC37104.1 Botrytis cinerea victorivirus 2-BCS8 YP_009143307.1 Magnaporthe oryzae virus 3 
QLC37106.1 Botrytis cinerea victorivirus 2-BCI8 YP_009143313 Camponotus yamaokai virus Unclassified Totivirus 
QLC37108.1 Botrytis cinerea victorivirus 3 YP_009158913 Fusarium oxysporum f. sp. dianthi mycovirus 1 
QLC37110.1 Botrytis cinerea victorivirus 3-BCS13 YP_009162330 Trichomonas vaginalis virus 1 Trichomonasvirus 
QLC37112.1 Botrytis cinerea victorivirus 3-BCS16 YP_009182167.1 Ustilaginoidea virens RNA virus 5 
QOQ37359.1 Totivirus sp. YP_009182174 Red clover powdery mildew-associated totivirus 1 
QOQ37362.1 Totivirus sp. YP_009182181 Red clover powdery mildew-associated totivirus 3 
QOQ37363.1 Totivirus sp. YP_009182181 Red clover powdery mildew-totivirus 3 

QPH36700.1 Rhodosporidiobolus odoratus RNA virus 1 YP_009182188.1 Red clover powdery mildew-associated totivirus 5 
QQP18682.1 Soybean thrips-associated totivirus 1 YP_009182195.1 Red clover powdery mildew-associated totivirus 7 
QSV39138.1 Peach-associated virus 2 YP_009212848 Penicillium aurantiogriseum totivirus 1 
QTE76048.1 Neofusicoccum parvum victorivirus 1 YP_009225665 Panax notoginseng virus A Unclassified Totivirus 
QTE76050.1 Neofusicoccum parvum victorivirus 2 YP_009230208 Camponotus nipponicus virus Unclassified Totivirus 
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Adatbanki azonosító Vírus neve Adatbanki azonosító Vírus neve 

QUE40494.1 Conidiobolus heterosporus totivirus 1 YP_009254736.1 Nigrospora oryzae victorivirus 1 
QUE40563.1 Tea-oil camellia-associated totivirus 1 YP_009259368.1 Sclerotinia nivalis victorivirus 1 

Q64FP0 White clover cryptic virus 1 isolate Boccardo PE 4 SV 1 YP_009259484 Maize-associated totivirus 2 Unclassified Totivirus 
YP_009272905 Fusarium poae victorivirus 1 Victorivirus YP_009508053 Heterobasidion partitivirus 13 
YP_009329886 Rhizoctonia solani dsRNA virus 3 YP_009508104 Aspergillus fumigatus chrysovirus 

YP_009333150.1 Beihai barnacle virus 15 YP_009508249 Aspergillus foetidus slow virus 1 Victorivirus 
YP_009337840 Isaria javanica chrysovirus 1 YP_009508251 Beauveria bassiana victorivirus 1 Victorivirus 

YP_009342428.1 Wuhan insect virus 26 YP_009508253 Epichloe festucae virus 1 Victorivirus 
YP_009342434.1 Wuhan insect virus 27 YP_009551937 Panax notoginseng virus B 
YP_009353026 Botryosphaeria dothidea chrysovirus 1 YP_009552778.1 Fusarium asiaticum victorivirus 1 

YP_009362092 Bipolaris maydis partitivirus 1 YP_009552793 Diatom colony associated dsRNA virus 10 
YP_009408640 Heterobasidion partitivirus 7 YP_009552795 Diatom colony associated dsRNA virus 11 
YP_009417301 Australian Anopheles totivirus Unclassified Totivirus YP_009553338 Diatom colony associated dsRNA virus 7 
YP_009448194 Maize-associated totivirus 3 Unclassified Totivirus YP_024728.1 truncated Chalara elegans RNA Virus 1 
YP_009507833 Tuber aestivum virus 1 Totivirus YP_044807 Gremmeniella abietina RNA virus L2 Totivirus 
YP_009507835 Xanthophyllomyces dendrorhous virus L1B YP_052858 Helminthosporium victoriae 145S virus 
YP_009507835 Xanthophyllomyces dendrorhous virus L1B Totivirus YP_271922 Penicillium stoloniferum virus F 
YP_009507836 Trichomonas vaginalis virus 4 Trichomonasvirus YP_392467 Coniothyrium minitans RNA virus Victorivirus 
YP_009507948 Verticillium dahliae chrysovirus 1 YP_392480 Rosellinia necatrix partitivirus 1-W8 

YP_009508048 Flammulina velutipes browning virus Q90155 Trichomonas vaginalis virus 1 Trichomonasvirus 
YP_009508049 Heterobasidion partitivirus 1   

(–)ssRNS genommal rendelkező vírusok 

YP 009329879 Wenling crustacean virus 9 YP 010086215 Massilia virus 
AJG39263.1 Wuhan Insect virus 3  YP 009141013 Bhanja virus 

AWA82278.1 Ditton virus  YP 009666272 Pidgey virus 
QTT60993.1 Phytophthora condilina negative stranded RNA virus 1  YP 009666133 Severe fever with thrombocytopenia syndrome virus 

QED42998.1 Mucor phasmavirus A  YP 010086148 Gordil virus 
QLF99175.1 Halophytophthora RNA virus 8  YP 009304989 Wenzhou Shrimp Virus 1 

YP 010086231 Yongjia Tick Virus 1 QDB75016.1 Alternaria tenuissima negative-stranded RNA virus 2  
YP 009666332 Mukawa virus YP 010086238 Blacklegged tick phlebovirus 3 
YP 010086265 Lentinula edodes negative-strand RNA virus 2 NP 058528 Rice grassy stunt tenuivirus 

YP 009553635.1 Phytophthora infestans RNA virus 2  YP 010086135 Murre virus 
YP 009551587 Melon chlorotic spot virus YP 009293590 Huangpi Tick Virus 2 
YP 010086174 Medjerda Valley virus NP 620522 Rice stripe tenuivirus 

NP 690576 Dugbe orthonairovirus YP 010086183 Apple rubbery wood virus 1 
YP 009227127 Adana virus YP 009246413 Zerdali virus 
YP 010086241 Entoleuca phenui-like virus 1 AOR51366.1 Bolahun virus variant 1  
YP 010086176 Tehran virus YP 089669 Sandfly fever Naples virus 
YP 010086157 Silverwater virus YP 009329876 Shahe heteroptera virus 3 
YP 010087315 Apple rubbery wood virus 2 YP 009664615 Cumuto virus 
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Adatbanki azonosító Vírus neve Adatbanki azonosító Vírus neve 

YP 009330283 Hubei lepidoptera virus 1 YP 009664621 Gouleako virus 
YP 009330281 Hubei diptera virus 4 YP 009361832 Nairobi sheep disease virus 

QVU28732.1 Yunnan Paris negative-stranded virus  YP 010086140 Odrenisrou virus 
YP 009422199 Citrus concave gum-associated virus YP 009551341 Phytophthora condilina negative stranded RNA virus 8  
YP 010085111 Estero Real virus QTT61002.1 Rhizoctonia solani negative-stranded virus 3  
YP 009449440 Rice hoja blanca tenuivirus QAB47441.1 Pythium polare bunya-like RNA virus 1 
YP 008003507 Lone Star virus QOE55581.1 Phytophthora condilina negative stranded RNA virus 10  
YP 009551639 Kaisodi virus QTT60997.1 Combu negative-strand RNA mycovirus  
AOR51378.1 Gambie virus  BAV56312.1 Macrophomina phaseolina mycobunyavirus 3  

YP 010086070 Punique virus QTT60998.1 Phytophthora condilina negative stranded RNA virus 5  

YP 009224693 Arrabida virus QTT60996.1 Fusarium poae negative-stranded virus 1  
YP 009305000 Wuhan Fly Virus 1 ALD89130.1 Phytophthora condilina negative stranded RNA virus 6  
AJG39264.1 Wuhan Louse Fly Virus 2  YP 009182153.1 Phytophthora condilina negative stranded RNA virus 4  

YP 009329894 Hubei diptera virus 3 QDB75017.1 Rhizoctonia solani negative-stranded virus 2  
YP 010086163 Alcube virus QTT61005.1 Botrytis cinerea negative-stranded RNA virus 1  
YP 009551657 Great Saltee virus QLF99168.1 Cladosporium cladosporioides negative-stranded RNA virus 1  
YP 009666941 Guertu virus QTT61003.1 Phytophthora condilina negative stranded RNA virus 13  
YP 010086144 Salanga virus QTT61004.1 Halophytophthora RNA virus 1  
YP 009305140 Wutai mosquito phasivirus QED42928.1 Phytophthora condilina negative stranded RNA virus 11  

YP 009505332 Phasi Charoen-like phasivirus APG79283.1 Phytophthora condilina negative stranded RNA virus 12  
YP 010086058 Salehabad virus QUA12645.1 Rhizopus virus A  
YP 009010958 Arumowot virus QKW91264.1 Beihai sesarmid crab virus 5  
YP 009666119 Artashat orthonairovirus AYA73395.1 Phytophthora cactorum bunyavirus 3  
AWA82258.1 Mogami virus  ALD89106.2 Botrytis cinerea negative stranded RNA virus 10  
YP 009330277 Hubei diptera virus 5 QJW70356.1 Sclerotinia sclerotiorum negative-stranded RNA virus 9  
YP 009505327 Badu phasivirus ALD89129.2 Macrophomina phaseolina negative-stranded RNA virus 1  
YP 009305136 Wuhan horsefly Virus QTT61001.1 Erysiphe necator associated negative-stranded RNA virus 24  

YP 009507850 Hazara virus AQS16635.1 Rhizoctonia solani negative-stranded virus 1  
YP 008719916 Razdan virus QTT60999.1 Phytophthora condilina negative stranded RNA virus 9  
YP 009449450 Kabuto mountain virus YP 009551341 Camula virus  
YP 009305143 Yichang Insect virus QTT61002.1 Phytophthora condilina negative stranded RNA virus 7  
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5. melléklet: Az azonosított vírusok aminosav-szekvenciáinak összehasonlítása adatbanki vírusszekvenciákkal a BLASTp program segítségével. A 

táblázat az első öt találatot tartalmazza. 

Új vírusok Adatbanki vírusok Adatbanki azonosító Azonosság(%) E-Value Lefedettség (%) 

Az Umbelopsis izolátumokban detektált vírusok összehasonlítása 

UrV1 CP 

Wuhan insect virus 26 HP 1 YP 009342427.1 44,26 5e-162 78 

Wuhan insect virus 27 HP 1 YP 009342433.1 37,12 7e-151 95 

Red clover powdery mildew-ass. totivirus 4 CP BAT62483.1 33,18 4e-123 96 

Xanthophyllomyces dendrorhous virus L1 B CP YP 009507834.1 31,79 2e-111 100 

Hortaea werneckii totivirus 1 CP AZT88646.1 30,67 5e-109 94 

UrV1 RdRp 

Wuhan insect virus 26 HP 2 YP 009342428.1 57,14 0 99 

Wuhan insect virus 27 HP 2 YP 009342434.1 48,93 0 99 

Delisea pulchra totivirus IndA RdRp AMB17470.1 48,10 0 92 
Xanthophyllomyces dendrorhous virus L1B RdRp YP 009507835.1 42,93 0 98 

Xanthophyllomyces dendrorhous virus L1A RdRp YP 007697651.1 41,11 0 97 

UrV2 RdRp 

Thelebolus microsporus totivirus 1 RdRp AZT88643.1 50,78 0 98 

Tolypocladium ophioglossoides totivirus 1 RdRp AZT88645.1 46,89 0 99 

Ustilaginoidea virens RNA virus 5 RdRp YP 009182167.1 46,73 0 99 

Helicobasidium mompa totivirus 1-17 RdRp NP 898833.1 42,24 0 97 

Beauveria bassiana victorivirus NZL/1980 RdRp YP 009032633.1 43,22 0 98 

UrV3 ORF1 Nincs adatbanki egyezés 

UrV3 RdRp 

Beihai barnacle virus 15 HP 2 YP 009333150.1 31,05 1e-65 80 

Diatom colony ass. dsRNA virus 17 B RdRp YP 009551502.1 30,12 3e-63 85 

Diatom colony ass. dsRNA virus 17 A RdRp YP 009551504.1 29,62 8e-63 85 

Hubei toti-like virus 5 hypothetical protein YP 009336942.1 27,80 1e-44 77 

Hubei toti-like virus 6 hypothetical protein 2 APG75978.1 33,26 1e-43 57 

UrV4 CP 

Wuhan insect virus 26 HP 1 YP 009342427.1 43,17 3e-150 78 

Wuhan insect virus 27 HP 1 YP 009342433.1 38,02 2e-148 94 
Red clover powdery mildew-ass. totivirus 4 CP BAT62483.1 31,89 9e-112 96 

Hortaea werneckii totivirus 1 CP AZT88646.1 32,01 1e-107 91 

Xanthophyllomyces dendrorhous virus L1A CP YP 007697650.1 31,44 6e-107 96 

UrV4 RdRp 

Wuhan insect virus 26 HP 2 YP 009342428.1 56,62 0 96 

Wuhan insect virus 27 HP 2 YP 009342434.1 47,76 0 95 

Delisea pulchra totivirus IndA RdRp AMB17470.1 45,34 0 85 

Hortaea werneckii totivirus 1 RdRp AZT88647.1 43,28 0 94 

Xanthophyllomyces dendrorhous virus L1A RdRp YP 007697651.1 42,04 0 91 
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Új vírusok Adatbanki vírusok Adatbanki azonosító Azonosság(%) E-Value Lefedettség (%) 

UrV5 HP 

Totiviridae sp. H4Bulk46262_000002 HP QDH90455.1 29,47 5e-107 98 

Totiviridae sp. H1Rhizo26FD511_000002 HP QDH86838.1 33,28 8e-84 67 

Totiviridae sp. H4Bulk46501_000002 HP QDH87366.1 31,56 5e-65 54 

Totiviridae sp. H1BulkLitter51292_000002 HP QDH87753.1 28,73 1e-16 40 

Erysiphales associated totivirus 24 CP QIP68043.1 23,74 3e-13 62 

UrV5 RdRp 

Totiviridae sp. RdRp QDH87752.1 52,89 0 99 

Totiviridae sp. RdRp QDH86837.1 54,85 0 92 

Totiviridae sp. RdRp QDH87365.1 58,65 0 78 

Totiviridae sp. RdRp QDH90454.1 57,79 0 74 

Totiviridae sp. RdRp QDH91324.1 56,20 6e-142 57 

UrV6c CP 

Totiviridae sp. H4Bulk46262_000002 HP QDH90455.1 31,20 6e-129 99 

Totiviridae sp. H1Rhizo26FD511_000002 HP QDH86838.1 37,21 2e-100 68 

Totiviridae sp. H4Bulk46501_000002 HP QDH87366.1 31,03 5e-84 84 

Phytophthora condilina RNA virus 2 CP QTT60992.1 26,06 3e-11 32 

Totiviridae sp. H1BulkLitter51292_000002 HP QDH87753.1 27,49 3e-11 41 

UrV6c RdRp 

Totiviridae sp. RdRp QDH87752.1 60,11 0 96 

Totiviridae sp. RdRp QDH86837.1 60,69 0 88 

Totiviridae sp. RdRp QDH87365.1 59,24 0 77 

Totiviridae sp. RdRp QDH90454.1 63,47 0 73 

Totiviridae sp. RdRp QDH91324.1 55,33 9e-160 60 

UrV7 CP 

Mucor hiemalis virus 4 CP CAE9672667.1 46,23 0 98 

Trichoderma koningiopsis totivirus 1 CP QGA70770.1 45,55 0 99 

Wuhan insect virus 26 HP1 YP_009342427.1 43,36 3e-150 78 

Wuhan insect virus 27 HP 1 YP_009342433.1 38,01 3e-149 95 

Totiviridae sp. H4Bulk46889_000002 HP QDH88821.1 37,67 4e-149 96 

UrV7 RdRp 

Umbelopsis ramanniana virus 4 RdRp VUD77425.1 86,26 0 100 

Trichoderma koningiopsis totivirus 1 RdRp QGA70771.1 60,48 0 91 

Wuhan insect virus 26 HP 2 YP_009342428.1 56,04 0 96 

Conidiobolus heterosporus totivirus 1 RdRp QUE40494.1 49,17 0 95 

Wuhan insect virus 27 HP 2 YP_009342434.1 48,78 0 95 

UrV8a CP 

Trichoderma koningiopsis totivirus 1 CP QGA70770.1 48,68 0 99 

Mucor hiemalis virus 4 CP CAE9672667.1 47,88 0 99 

Wuhan insect virus 26 HP 1 YP_009342427.1 44,36 3e-166 78 

 Wuhan insect virus 27 HP 1 YP_009342433.1 38,82 1e-153 98 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH90455
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH90455.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XSVP528A013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH86838
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH86838.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XSVP528A013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH86838.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XSVP528A013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87366
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87366
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH87366.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XSVP528A013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87753
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH87753.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XSVP528A013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QIP68043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QIP68043.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XSVP528A013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH87752.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XSW1MRZW016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH86837.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XSW1MRZW016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH87365.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XSW1MRZW016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH90454.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XSW1MRZW016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH91324.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XSW1MRZW016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH90455
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH90455.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XT5X6WH1013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH86838
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH86838.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XT5X6WH1013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87366
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH87366.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XT5X6WH1013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QTT60992
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QTT60992.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XT5X6WH1013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87753
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH87753.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XT5X6WH1013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH87752.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XT6A637Z01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH86837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH86837.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XT6A637Z01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH86837.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XT6A637Z01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87365
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH87365.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XT6A637Z01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH90454
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH90454.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XT6A637Z01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH90454.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XT6A637Z01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH91324
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH91324.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XT6A637Z01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_CAE9672667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/CAE9672667.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XT6M3Z8D016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGA70770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGA70770.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XT6M3Z8D016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342427
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342427.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XT6M3Z8D016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342433
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342433.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XT6M3Z8D016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH88821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH88821.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XT6M3Z8D016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_VUD77425
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/VUD77425.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XT79DSUZ01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGA70771
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGA70771.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XT79DSUZ01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342428
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342428.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XT79DSUZ01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QUE40494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QUE40494.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XT79DSUZ01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342434
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342434.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XT79DSUZ01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGA70770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGA70770.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XT7P361E013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_CAE9672667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/CAE9672667.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XT7P361E013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342427
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342427.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XT7P361E013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QUA12645
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QUA12645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342433.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XT7P361E013
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Totiviridae sp. H4Bulk46889_000002 HP QDH88821.1 37,52 3e-153 96 

UrV8a RdRp 

Umbelopsis ramanniana virus 4 RdRp VUD77425.1 65,26 0 96 

Trichoderma koningiopsis totivirus 1 RdRp QGA70771.1 62,18 0 91 

Wuhan insect virus 26 HP 2 YP_009342428.1 55,84 0 99 

Conidiobolus heterosporus totivirus 1 RdRp QUE40494.1 52,20 0 97 

Wuhan insect virus 27 HP 2 YP_009342434.1 50,90 0 96 

UrV6b CP 

Totiviridae sp. H4Bulk46262_000002 HP QDH90455.1 31,77 1e-130 99 

Totiviridae sp. H1Rhizo26FD511_000002 HP QDH86838.1 35,68 7e-100 68 

Totiviridae sp. H4Bulk46501_000002 HP QDH87366.1 30,95 5e-82 84 

Phytophthora condilina RNA virus 2 CP QTT60992.1 24,52 4e-12 46 

Totiviridae sp. H1BulkLitter51292_000002 HP QDH87753.1 24,15 6e-08 41 

UrV6b RdRp 

Totiviridae sp. RdRp QDH87752.1 58,87 0 98 

Totiviridae sp. RdRp QDH86837.1 59,33 0 91 

Totiviridae sp. RdRp QDH90454.1 63,29 0 73 

Totiviridae sp. RdRp QDH87365.1 58,89 0 77 

Totiviridae sp. RdRp QDH91324.1 55,93 4e-159 59 

UgV1 CP 

Plasmopara viticola lesion ass. toti 3 CP QGY72631.1 42,13 0 97 

Plasmopara viticola lesion ass.toti 4 CP QGY72633.1 39,53 2e-165 100 

Xanthophyllomyces dendrorhous virus L1A CP YP_007697650.1 37,24 2e-155 100 

Rhodosporidiobolus odoratus RNA virus 1 CP QPH36699.1 39,78 1e-154 95 

Red clover powdery mildew-ass. totivirus 4 CP BAT62483.1 37,23 2e-148 93 

UgV1 RdRp 

Plasmopara viticola lesion ass. toti 3 RdRp QGY72630.1 54,39 0 99 

Xanthophyllomyces dendrorhous virus L1A RdRp YP_007697651.1 53,07 0 98 

Xanthophyllomyces dendrorhous virus L2 RdRp AFH09416.2 53,07 0 98 

Xanthophyllomyces dendrorhous virus L1B RdRp YP_009507835.1 51,13 0 98 

Erysiphe necator ass. totivirus 5 RdRp QJW70333.1 50,40 0 98 

UgV2 CP 

Trichoderma koningiopsis totivirus 1 CP QGA70770.1 48,46 0 98 

Mucor hiemalis virus 4 CP CAE9672667.1 47,44 0 98 

Wuhan insect virus 26 HP 1 YP_009342427.1 50,45 0 80 

Totiviridae sp. H4Bulk46889_000002 HP QDH88821.1 41,16 1e-177 97 

Conidiobolus heterosporus totivirus 1 CP QUE40493.1 39,29 1e-160 97 

UgV2 RdRp 

Wuhan insect virus 26 HP 2 YP_009342428.1 57,11 0 97 

Trichoderma koningiopsis totivirus 1 RdRp QGA70771.1 58,63 0 89 

Umbelopsis ramanniana virus 4 RdRp VUD77425.1 56,14 0 93 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH88821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH88821.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XT7P361E013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_VUD77425
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/VUD77425.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XT83JA2Y016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/VUD77425.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XT83JA2Y016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGA70771
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGA70771.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XT83JA2Y016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342428
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342428.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XT83JA2Y016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QUE40494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QUE40494.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XT83JA2Y016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342434
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342434.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XT83JA2Y016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH90455
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH90455.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XT8CU4CJ013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH86838
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH86838.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XT8CU4CJ013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87366
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH87366.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XT8CU4CJ013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QTT60992
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QTT60992.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XT8CU4CJ013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QTT60992.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XT8CU4CJ013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87753
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH87753.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XT8CU4CJ013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87752
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH87752.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XT8TT614016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87752
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH86837.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XT8TT614016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87752
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH90454.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XT8TT614016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87752
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH87365.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XT8TT614016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87752
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH91324.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XT8TT614016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGY72631
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGY72631.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XT96003W013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGY72633
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGY72633.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XT96003W013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_007697650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_007697650.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XT96003W013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QPH36699
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QPH36699.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XT96003W013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_BAT62483
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/BAT62483.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XT96003W013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGY72630
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGY72630.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XT9JYYCS016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_007697651
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_007697651.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XT9JYYCS016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AFH09416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AFH09416.2?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XT9JYYCS016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009507835
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009507835
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009507835.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XT9JYYCS016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QJW70333
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QJW70333
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QJW70333.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XT9JYYCS016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGA70770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGA70770.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XTA4REBB016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_CAE9672667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/CAE9672667.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XTA4REBB016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342427
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342427.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XTA4REBB016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH88821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH88821.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XTA4REBB016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QUE40493
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QUE40493.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XTA4REBB016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342428
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342428.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XTAH80KY013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGA70771
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGA70771
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGA70771.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XTAH80KY013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_VUD77425
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/VUD77425.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XTAH80KY013
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Conidiobolus heterosporus totivirus 1 RdRp QUE40494.1 52,33 0 95 

Wuhan insect virus 27 HP 2 YP_009342434.1 52,28 0 94 

UrV8b CP 

Trichoderma koningiopsis totivirus 1 CP QGA70770.1 48,32 0 99 

Mucor hiemalis virus 4 CP CAE9672667.1 47,73 0 99 

Wuhan insect virus 26 HP 1 YP_009342427.1 43,99 5e-164 78 

Wuhan insect virus 27 HP 1 YP_009342433.1 39,12 1e-156 98 

Totiviridae sp. H4Bulk46889_000002 HP QDH88821.1 37,99 1e-152 96 

UrV8b RdRp 

Umbelopsis ramanniana virus 4 RdRp VUD77425.1 64,37 0 96 

Trichoderma koningiopsis totivirus 1 RdRp QGA70771.1 61,64 0 91 

Wuhan insect virus 26 HP 2 YP_009342428.1 55,35 0 99 

Conidiobolus heterosporus totivirus 1 RdRp QUE40494.1 51,57 0 97 

Wuhan insect virus 27 HP 2 YP_009342434.1 50,64 0 96 

UdV1a CP 

Mucor hiemalis virus 4 CP CAE9672667.1 45,76 0 99 

Trichoderma koningiopsis totivirus 1 CP QGA70770.1 43,75 0 99 

Wuhan insect virus 26 HP 1 YP_009342427.1 43,45 8e-154 80 

Totiviridae sp. H4Bulk46889_000002 HP QDH88821.1 38,36 5e-147 92 

Conidiobolus heterosporus totivirus 1 CP QUE40493.1 37,69 2e-142 99 

UdV1a RdRp 

Umbelopsis ramanniana virus 4 RdRp VUD77425.1 73,50 0 100 

Wuhan insect virus 26 HP 2 YP_009342428.1 54,04 0 100 

Trichoderma koningiopsis totivirus 1 RdRp QGA70771.1 57,14 0 95 

Conidiobolus heterosporus totivirus 1 RdRp QUE40494.1 47,79 0 99 

Wuhan insect virus 27 HP 2 YP_009342434.1 46,81 0 99 

UdV2 CP 

Trichoderma koningiopsis totivirus 1 CP QGA70770.1 49,56 0 99 

Mucor hiemalis virus 4 CP CAE9672667.1 47,95 0 99 

Wuhan insect virus 26 HP 1 YP_009342427.1 44,63 1e-163 78 

Totiviridae sp. H4Bulk46889_000002 HP QDH88821.1 36,84 8e-149 96 

Wuhan insect virus 27 HP 1 YP_009342433.1 36,91 8e-146 95 

UdV2 RdRp 

Umbelopsis ramanniana virus 4 RdRp VUD77425.1 66,88 0 98 

Wuhan insect virus 26 HP 2 YP_009342428.1 56,96 0 99 

Trichoderma koningiopsis totivirus 1 RdRp QGA70771.1 61,24 0 93 

Conidiobolus heterosporus totivirus 1 RdRp QUE40494.1 53,95 0 99 

Wuhan insect virus 27 HP 2 YP_009342434.1 50,38 0 99 

UdV1b CP 
Mucor hiemalis virus 4 CP CAE9672667.1 46,12 0 98 

Trichoderma koningiopsis totivirus 1 CP QGA70770.1 44,67 0 99 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QUE40494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QUE40494.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XTAH80KY013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342434
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342434.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XTAH80KY013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGA70770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGA70770.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XTAXWX9V013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_CAE9672667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/CAE9672667.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XTAXWX9V013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342427
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342427.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XTAXWX9V013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342427.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XTAXWX9V013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342433
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342433.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XTAXWX9V013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH88821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH88821.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XTAXWX9V013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_VUD77425
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/VUD77425.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XTB9NXZP013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGA70771
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGA70771.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XTB9NXZP013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342428
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342428.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XTB9NXZP013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QUE40494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QUE40494.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XTB9NXZP013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342434
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342434.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XTB9NXZP013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_CAE9672667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/CAE9672667.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XTBKHWYE016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGA70770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGA70770.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XTBKHWYE016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342427
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342427.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XTBKHWYE016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH88821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH88821.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XTBKHWYE016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QUE40493
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QUE40493.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XTBKHWYE016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_VUD77425
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/VUD77425.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XTC449KD01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342428
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342428.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XTC449KD01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342428.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XTC449KD01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGA70771
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGA70771.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XTC449KD01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QUE40494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QUE40494.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XTC449KD01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342434
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342434.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XTC449KD01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGA70770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGA70770.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XTCJ3XND013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_CAE9672667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/CAE9672667.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XTCJ3XND013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342427
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342427
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342427.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XTCJ3XND013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH88821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH88821.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XTCJ3XND013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342433
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342433.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XTCJ3XND013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_VUD77425
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/VUD77425.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XTCUUYR801R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342428
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342428.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XTCUUYR801R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGA70771
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGA70771.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XTCUUYR801R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QUE40494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QUE40494.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XTCUUYR801R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342434
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342434.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XTCUUYR801R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342434.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XTCUUYR801R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_CAE9672667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/CAE9672667.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XUKFE9X2013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGA70770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGA70770.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XUKFE9X2013
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Wuhan insect virus 26 HP 1 YP_009342427.1 43,62 2e-159 80 

Totiviridae sp. H4Bulk46889_000002 HP QDH88821.1 37,44 1e-147 93 

Conidiobolus heterosporus totivirus 1 CP QUE40493.1 37,93 2e-143 93 

UdV1b RdRp 

RdRp Umbelopsis ramanniana virus 4 VUD77425.1 74,66 0 98 

RdRp Trichoderma koningiopsis totivirus 1 QGA70771.1 60,35 0 89 

Wuhan insect virus 26 HP 2 YP_009342428.1 54,68 0 97 
RdRp Conidiobolus heterosporus totivirus 1 QUE40494.1 49,42 0 94 

Wuhan insect virus 27 HP 2 YP_009342434.1 48,57 0 97 

A Mucor izolátumokban detektált vírusok összehasonlítása 

MhV1 CP 

Thelebolus microsporus totivirus 1 CP AZT88642.1 49,65 0 89 

Tolypocladium ophioglossoides totivirus 1 CP AZT88644.1 44,64 0 90 

Beauveria bassiana victorivirus 1 CP AMQ11130.1 44,00 0 89 

Bipolaris maydis victorivirus 1 CP AXB26763.1 44,58 0 91 

Helminthosporium victoriae virus 190S CP NP_619669.2 44,71 0 91 

MhV1 RdRp 

Umbelopsis ramanniana virus 2 RdRp, partial VFI65724.1 100,00 0 100 

Thelebolus microsporus totivirus 1 RdRp AZT88643.1 52,39 0 94 

Tolypocladium ophioglossoides totivirus 1 RdRp AZT88645.1 48,53 0 94 

Ustilaginoidea virens RNA virus 5 RdRp YP_009182167.1 47,04 0 100 

Helicobasidium mompa totivirus 1-17 RdRp NP_898833.1 44,43 0 92 

MhV2 CP 

Ustilaginoidea virens RNA virus putative CP YP_007761588.1 40,22 1e-159 90 

Alternaria arborescens victorivirus 1 putative CP YP_009553477.1 35,91 4e-75 67 

Beauveria bassiana victorivirus 1 CP AMQ11130.1 33,87 5e-74 69 

Coniothyrium minitans RNA virus putative CP ALM62230.1 35,54 7e-74 67 

Helicobasidium mompa totivirus 1-17 CP NP_898832.1 32,78 9e-74 83 

MhV2 RdRp 

Ustilaginoidea virens RNA virus 1putative RdRp YP_007761589.1 37,28 2e-160 99 

Diatom colony associated dsRNA virus 11 RdRp YP_009552795.1 36,03 5e-149 100 

Thelebolus microsporus totivirus 1 RdRp AZT88643.1 35,43 5e-144 98 

Umbelopsis ramanniana virus 2 RdRp, partial VFI65724.1 37,28 6e-142 94 

Tolypocladium ophioglossoides totivirus 1 RdRp AZT88645.1 33,61 1e-134 98 

MhV3 CP 

Nigrospora oryzae victorivirus 1 CP YP_009254735.1 36,85 8e-117 93 

Alternaria alternata victorivirus 1 CP BBJ77935.1 34,83 9e-114 94 

Penicillium aurantiogriseum totivirus 1 CP YP_009212847.1 39,75 2e-113 75 

Alternaria arborescens victorivirus 1 putative CP YP_009553477.1 39,43 2e-112 74 

Aspergillus homomorphus totivirus 1 CP AZT88628.1 37,48 4e-112 85 

MhV3 RdRp Diatom colony associated dsRNA virus 10 RdRp YP_009552793.1 38,91 2e-161 99 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342427
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342427.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XUKFE9X2013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH88821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH88821.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XUKFE9X2013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QUE40493
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QUE40493.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XUKFE9X2013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_VUD77425
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/VUD77425.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XUKVTJRT013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGA70771
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGA70771.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XUKVTJRT013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342428
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342428.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XUKVTJRT013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QUE40494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QUE40494.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XUKVTJRT013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009342434
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009342434.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XUKVTJRT013
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Diatom colony associated dsRNA virus 11 RdRp YP_009552795.1 37,53 4e-160 97 

Colletotrichum zoysiae totivirus 1 RdRp AZT88637.1 36,21 6e-156 98 

Umbelopsis ramanniana virus 2 RdRp, partial VFI65724.1 38,37 2e-154 93 

Diatom colony ass. dsRNA virus 7 RdRp YP_009553338.1 36,15 2e-152 95 

MhV4 CP 

Trichoderma koningiopsis totivirus 1 CP QGA70770.1 86,17 0 100 

Wuhan insect virus 26 HP 1 YP_009342427.1 51,01 0 78 

Totiviridae sp. HP H4Bulk46889_000002, partial QDH88821.1 41,54 2e-174 96 

Wuhan insect virus 27 HP 1 YP_009342433.1 37,86 3e-154 96 

Plasmopara viticola ass. totivirus 3 putative CP QGY72631.1 35,30 2e-138 99 

MhV4 RdRp 

Trichoderma koningiopsis totivirus 1 RdRp QGA70771.1 90,35 0 96 

Umbelopsis ramanniana virus 4 RdRp VUD77425.1 59,69 0 99 

Wuhan insect virus 26 HP 2 YP_009342428.1 57,70 0 99 

Wuhan insect virus 27 HP 2 YP_009342434.1 52,30 0 100 

Delisea pulchra totivirus IndA RdRp, partial AMB17470.1 46,75 0 90 

A Rhizopus izolátumokban detektált vírusok összehasonlítása 

RoV1a CP 

Mucor hiemalis virus 1 CP CAE967266.1 52,72 0 94 

Thelebolus microsporus totivirus 1 CP AZT88642.1 49,70 0 85 

Beauveria bassiana victorivirus 1 CP AMQ11130.1 47,17 0 90 

Bipolaris maydis victorivirus 1b CP QJW70220.1 46,91 0 91 

Bipolaris maydis victorivirus 1dCP QJW70224.1 46,55 0 91 

RoV1a RdRp 

Umbelopsis ramanniana virus 2 RdRp VFI65724.1 60,93 0 93 

Thelebolus microsporus totivirus 1 RdRp AZT88643.1 47,95 0 99 

Tolypocladium ophioglossoides totivirus 1 RdRp AZT88645.1 44,62 0 98 

Ustilaginoidea virens RNA virus 5 RdRp YP_009182167.1 43,77 0 92 

Beauveria bassiana victorivirus NZL/1980 RdRp YP_009032633.1 41,33 0 99 

RoV1b CP 

Mucor hiemalis virus 1 CP CAE9672661.1 53,05 0.0 94 

Thelebolus microsporus totivirus 1 CP AZT88642.1 50,55 0.0 82 

Beauveria bassiana victorivirus 1 CP AMQ11130.1 46,51 0.0 90 

Tolypocladium ophioglossoides totivirus 1 CP AZT88644.1 46,99 0.0 87 

Bipolaris maydis victorivirus 1b CP QJW70220.1 47,12 0.0 91 

RoV1b RdRp 

Umbelopsis ramanniana virus 2 RdRp VFI65724.1 62,81 0.0 91 

Thelebolus microsporus totivirus 1 RdRp AZT88643.1 49,80 0.0 98 

Tolypocladium ophioglossoides totivirus 1 RdRp AZT88645.1 44,83 0.0 99 

Ustilaginoidea virens RNA virus 5 RdRp YP_009182167.1 46,08 0.0 88 

Beauveria bassiana victorivirus NZL/1980 RdRp YP_009032633.1 43,63 2e-174 94 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AZT88642
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AZT88642.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDD65YH9013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AMQ11130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AMQ11130.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDD65YH9013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QJW70220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QJW70220.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDD65YH9013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QJW70224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QJW70224.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDD65YH9013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_VFI65724
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/VFI65724.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDDWR63M01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AZT88643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AZT88643.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDDWR63M01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AZT88645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AZT88645.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDDWR63M01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009182167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009182167.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDDWR63M01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009032633
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009032633.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDDWR63M01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_CAE9672661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/CAE9672661.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDEF4UVE01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AZT88642
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AZT88642.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDEF4UVE01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AMQ11130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AMQ11130.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDEF4UVE01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AZT88644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AZT88644.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDEF4UVE01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QJW70220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QJW70220.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDEF4UVE01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_VFI65724
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/VFI65724.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDEUA3U1013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AZT88643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AZT88643.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDEUA3U1013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AZT88645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AZT88645.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDEUA3U1013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009182167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009182167.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDEUA3U1013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009032633
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009032633.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDEUA3U1013
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RmNSRV1a RdRp 

Combu negative-strand RNA mycovirus RdRp QAB47441.1 45,13 0.0 97 

Rhizopus virus A RdRp QED42928.1 44,43 0.0 90 

Combu negative-strand RNA mycovirus RdRp QDF82345.1 49,40 0.0 68 

Phytophthora cactorum bunyavirus 3 PP QUA12645.1 26,60 6e-150 67 

Phytophthora condilina negative stranded RNA virus 11 RdRp QTT61003.1 25,93 2e-139 68 

MpA1 RdRp 

Mucor phasmavirus A RdRp QED42998.1 99,60 0.0 67 

Ditton virus RdRp AWA82278.1 49,40 0.0 95 

Wuhan Insect virus 3 RdRp AJG39263.1 31,79 0.0 53 

Phytophthora condilina negative stranded RNA virus1 RdRp QTT60993.1 27,96 0.0 72 

Chromatiales bacterium HP MBS94199.1 30,01 4e-175 60 

RmNSRV1b 

RdRp 

Combu negative-strand RNA mycovirus RdRp QAB47441.1 45,13 0.0 97 

Rhizopus virus A RdRp QED42928.1 44,43 0.0 90 

Combu negative-strand RNA mycovirus RdRp QDF82345.1 49,40 0.0 68 

Phytophthora cactorum bunyavirus 3 PP QUA12645.1 26,60 6e-150 67 

Phytophthora condilina negative stranded RNA virus 11 RdRő QTT61003.1 25,93 2e-139 68 

RoV1c CP 

Mucor hiemalis virus 1 CP CAE9672661.1 52,60 0 94 

Thelebolus microsporus totivirus 1 CP AZT88642.1 51,25 0 82 

Beauveria bassiana victorivirus 1 CP AMQ11130.1 46,59 0 90 

Tolypocladium ophioglossoides totivirus 1 CP AZT88644.1 46,90 0 88 

Bipolaris maydis victorivirus 1b CP QJW70220.1 46,77 0 91 

RoV1c RdRp 

Umbelopsis ramanniana virus 2 RdRp VFI65724.1 61,84 0.0 93 

Thelebolus microsporus totivirus 1 RdRp AZT88643.1 48,43 0.0 99 

Tolypocladium ophioglossoides totivirus 1 RdRp AZT88645.1 44,57 0.0 98 

Ustilaginoidea virens RNA virus 5 RdRp YP_009182167.1 44,29 0.0 92 

Beauveria bassiana victorivirus NZL/1980 RdRp YP_009032633.1 41,81 0.0 99 

RoEV1 PP 

Rhizoctonia solani endornavirus 7 PP QDW65434.1 34,02 4e-85 57 

Ceratobasidium endornavirus 2 PP QNN89174.1 35,66 6e-82 56 

Rhizoctonia solani endornavirus 4 PP QDW65431.1 37,35 2e-81 40 

Morchella importuna endornavirus 2 PP AZT88617.1 35,16 3e-79 50 

Rhizoctonia solani endornavirus 6 PP QDW65433.1 37,07 8e-78 30 

RoV2 CP 
Diatom colony ass. dsRNA virus 17 A HP RVD_036 YP_009551503.1 21,66 4e-15 56 

Diatom colony ass. dsRNA virus 17 B HP RVD_038 YP_009551501.1 22,07 7e-14 56 

RoV2 RdRp 
Diatom colony ass. dsRNA virus 17 B RdRp YP_009551502.1 34,46 6e-97 91 

Diatom colony ass. dsRNA virus 17 A RdRp YP_009551504.1 34,93 2e-96 88 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QAB47441
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QAB47441.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDHBEEHC013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QED42928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QED42928.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDHBEEHC013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDF82345
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDF82345.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDHBEEHC013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QUA12645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QUA12645.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDHBEEHC013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QTT61003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QTT61003.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDHBEEHC013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QED42998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QED42998.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDJ8HAY5013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AWA82278
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AWA82278.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDJ8HAY5013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AJG39263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AJG39263.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDJ8HAY5013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QTT60993
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QTT60993.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDJ8HAY5013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_MBS94199
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/MBS94199.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDJ8HAY5013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QAB47441
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QAB47441.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDJTGX48013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QED42928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QED42928.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDJTGX48013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDF82345
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDF82345.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDJTGX48013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QUA12645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QUA12645.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDJTGX48013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QTT61003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QTT61003.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDJTGX48013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_CAE9672661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/CAE9672661.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDK82JN7016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AZT88642
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AZT88642.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDK82JN7016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AMQ11130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AMQ11130.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDK82JN7016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AZT88644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AZT88644.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDK82JN7016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QJW70220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QJW70220.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDK82JN7016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_VFI65724
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/VFI65724.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDMPFA36016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AZT88643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AZT88643.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDMPFA36016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AZT88645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AZT88645.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDMPFA36016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009182167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009182167.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDMPFA36016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009032633
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009032633.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDMPFA36016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDW65434
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDW65434.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDN10646013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QNN89174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QNN89174.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDN10646013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDW65431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDW65431.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDN10646013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AZT88617
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AZT88617.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDN10646013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDW65433
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDW65433.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDN10646013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009551503.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDNDAFF1016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009551501.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDNDAFF1016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009551502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009551502.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDPDN5WU016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009551504
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009551504.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDPDN5WU016
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Új vírusok Adatbanki vírusok Adatbanki azonosító Azonosság(%) E-Value Lefedettség (%) 

Beihai razor shell virus 4 HP YP_009333409.1 32,88 1e-93 86 

Beihai sesarmid crab virus 7 HP YP_009333465.1 32,87 1e-75 90 

Phytophthora condilina RNA virus 2 RdRp QTT60991.1 33,16 1e-74 81 

RoNSRV1 RdRp 

Combu negative-strand RNA mycovirus RdRp QAB47441.1 44,90 0.0 97 

Rhizopus virus A RdRp QED42928.1 44,15 0.0 90 

Combu negative-strand RNA mycovirus RdRp QDF82345.1 49,51 0.0 67 

Phytophthora condilina negative stranded RNA virus 11 RdRp QTT61003.1 27,07 2e-134 57 

Beihai sesarmid crab virus 5 RdRp APG79283.1 29,01 6e-131 49 

MpA2 RdRp 

Mucor phasmavirus A RdRp QED42998.1 95,44 0.0 67 

Ditton virus RdRp AWA82278.1 49,21 0.0 95 

Wuhan Insect virus 3 RdRp AJG39263.1 32,23 0.0 53 

Phytophthora condilina negative stranded RNA virus 1 RdRp QTT60993.1 26,81 0.0 80 

Chromatiales bacterium HP MBS94199.1 27,25 2e-175 75 

SsDSRV3a Cap-

pol 

Sclerotinia sclerotiorum double-stranded RNA virus 3 vp1 AND83001.1 92,02 0.0 66 

Erysiphe necator ass. mycovirus 1 cap-pol protein QKK35395.1 21,98 6e-09 21 

Wallemia sebi mycovirus 1 cap-pol protein ALO50138.1 23,35 8e-08 15 

Ustilago maydis virus H1 cap-pol protein NP_620728.1 21,85 9e-05 17 

Tortispora caseinolytica NRRL Y-17796 HP ODV91142.1 24,76 1e-04 18 

SsDSRV3a RdRp 

Sclerotinia sclerotiorum double-stranded RNA virus 3 RdRp AND83002.1 91,85 0.0 100 

Bremia lactucae associated dsRNA virus 1 RdRp QIP68006.1 32,63 3e-110 75 

Plasmopara viticola lesion ass. dsRNA virus 1 RdRp QGY93970.1 31,19 3e-94 75 

Erysiphe necator ass.mycovirus 2 cap-pol protein QKK35396.1 30,05 2e-75 73 

Erysiphe necator asxsmycovirus 1 cap-pol protein QKK35395.1 29,61 3e-66 64 

UrV6c HP 

Totiviridae sp. HP H4Bulk46262_000002 QDH90455.1 31,20 5e-129 99 

Totiviridae sp. HP H1Rhizo26FD511_000002 QDH86838.1 37,42 8e-101 68 

Totiviridae sp. HP H4Bulk46501_000002 QDH87366.1 31,03 3e-84 84 

Totiviridae sp. HP H1BulkLitter51292_000002 QDH87753.1 27,88 2e-11 41 

Phytophthora condilina RNA virus 2 CP QTT60992.1 26,06 3e-11 32 

UrV6c RdRp 

Totiviridae sp. RdRp QDH87752.1 60,11 0.0 96 

Totiviridae sp. RdRp QDH86837.1 60,69 0.0 88 

Totiviridae sp. RdRp QDH87365.1 59,24 0.0 77 

Totiviridae sp. RdRp QDH90454.1 63,47 0.0 73 

Totiviridae sp. RdRp QDH91324.1 55,33 9e-160 60 

RmNSRV2 PP 
Phytophthora infestans RNA virus 2 PP YP_009553635.1 26,58 9e-74 41 

Phytophthora infestans RNA virus 2 PP AXN77144.1 26,43 1e-73 41 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009333409
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009333409.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDPDN5WU016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009333465
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009333465.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDPDN5WU016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QTT60991
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QTT60991.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDPDN5WU016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QAB47441
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QAB47441.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDPYKPEP016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QED42928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QED42928.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDPYKPEP016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDF82345
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDF82345.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDPYKPEP016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QTT61003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QTT61003.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDPYKPEP016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_APG79283
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/APG79283.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDPYKPEP016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QED42998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QED42998.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDRFAHGM016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AWA82278
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AWA82278.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDRFAHGM016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AJG39263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AJG39263.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDRFAHGM016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QTT60993.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDRFAHGM016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_MBS94199
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/MBS94199.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDRFAHGM016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AND83001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AND83001.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDS15624013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QKK35395
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QKK35395.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDS15624013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_ALO50138
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/ALO50138.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDS15624013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_NP_620728
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/NP_620728.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDS15624013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/ODV91142.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDS15624013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AND83002.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDSECMYC013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QIP68006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QIP68006.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDSECMYC013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGY93970
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGY93970.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDSECMYC013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QKK35396
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QKK35396.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDSECMYC013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QKK35395
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QKK35395.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDSECMYC013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH90455
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH90455.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDSTET48016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH86838
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH86838.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDSTET48016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87366
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH87366.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDSTET48016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87753
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH87753.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDSTET48016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QTT60992
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QTT60992.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDSTET48016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH87752.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDT3EMJA016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH86837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH86837.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDT3EMJA016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH87365
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH87365.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDT3EMJA016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH90454
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH90454.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDT3EMJA016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH91324
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH91324.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDT3EMJA016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009553635
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009553635.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDTERM5A013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AXN77144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AXN77144.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDTERM5A013
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Új vírusok Adatbanki vírusok Adatbanki azonosító Azonosság(%) E-Value Lefedettség (%) 

Kummerowia striata partitivirus HP QKI28961.1 24,30 0.002 7 

RmV1a ORF1 Nincs adatbanki egyezés 

RmV1a RdRp 

Pythium ultimum RNA virus 2 CP-RdRp BCT98154.1 26,15 3e-28 60 

Phytophthora condilina RNA virus 1 RdRp QTT60989.1 25,67 1e-26 61 

Plasmopara viticola lesion ass. totivirus-like 2 RdRp QGY72636.1 26,86 1e-25 60 

Plasmopara viticola lesion ass. totivirus-like 1 RdRp QGY72634.1 27,36 1e-24 60 

Pythium splendens RNA virus 1 CP-RdRp BBJ21451.1 27,71 1e-22 58 

RmV2 CP 

Mucor hiemalis virus CP CAE9672661.1 53,44 0.0 96 

Thelebolus microsporus totivirus 1 CP AZT88642.1 48,85 0.0 89 

Tolypocladium ophioglossoides totivirus 1 CP AZT88644.1 48,66 0.0 85 

Sclerotinia nivalis victorivirus 1 CP YP_009259367.1 49,22 0.0 90 

Beauveria bassiana victorivirus 1 CP AMQ11130.1 45,90 0.0 90 

RmV2 RdRp 

Umbelopsis ramanniana virus 2 RdRp VFI65724.1 60,32 0.0 99 

Thelebolus microsporus totivirus 1 RdRp AZT88643.1 49,20 0.0 99 

Tolypocladium ophioglossoides totivirus 1 RdRp AZT88645.1 47,05 0.0 99 

Ustilaginoidea virens RNA virus 5 RdRp YP_009182167.1 47,44 0.0 99 

Totiviridae sp. RdRp QDH91229.1 44,50 8e-176 99 

A Lichtheimia izolátumokban detektált vírusok összehasonlítása 

LhV1 RdRp 

Diatom colony ass. dsRNA virus 17 A RdRp YP_009551504.1 32,52 5e-108 80 

Diatom colony ass. dsRNA virus 17 B RdRp YP_009551502.1 32,27 2e-106 81 

Beihai razor shell virus 4 HP YP_009333409.1 28,76 2e-104 96 

Beihai sesarmid crab virus 7 HP YP_009333465.1 31,59 7e-101 95 

Hubei toti-like virus 5 HP YP_009336942.1 29,84 3e-98 95 

LhMV1 RdRp 

Mitovirus sp. RdRp QDH89715.1 42,04 8e-115 78 

Alternaria brassicicola mitovirus RdRp AKN79252.1 40,73 3e-97 76 

Mitovirus sp. RdRp QDH89648.1 41,12 3e-96 70 

Soybean leaf-associated mitovirus 2 RdRp ALM62242.1 41,13 1e-95 68 

Mitovirus sp. RdRp QDH86956.1 41,12 2e-94 70 

RmV1b ORF1 Nincs adatbanki egyezés 

RmV1b RdRp 

Pythium ultimum RNA virus 2 CP-RdRp protein BCT98154.1 26,15 5e-28 59 

Phytophthora condilina RNA virus 1 RdRp QTT60989.1 25,67 1e-26 60 

Plasmopara viticola lesion ass. totivirus-like 2 RdRp QGY72636.1 26,86 2e-25 59 

Plasmopara viticola lesion ass. totivirus-like 1 RdRp QGY72634.1 27,36 1e-24 59 

Pythium splendens RNA virus 1 CP-RdRp protein BBJ21451.1 27,71 2e-22 57 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QKI28961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QKI28961.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDTERM5A013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_BCT98154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/BCT98154.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDXS3CEU013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QTT60989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QTT60989.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDXS3CEU013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGY72636
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGY72636.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDXS3CEU013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGY72634
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGY72634.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDXS3CEU013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_BBJ21451
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/BBJ21451.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDXS3CEU013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_CAE9672661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/CAE9672661.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDY1XN9G016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AZT88642
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AZT88642.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDY1XN9G016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AZT88644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AZT88644.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDY1XN9G016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009259367
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009259367.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDY1XN9G016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AMQ11130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AMQ11130.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDY1XN9G016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_VFI65724
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/VFI65724.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XDYDM80U01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AZT88643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AZT88643.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XDYDM80U01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AZT88645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AZT88645.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XDYDM80U01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009182167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009182167.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XDYDM80U01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH91229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH91229.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XDYDM80U01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009551504
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009551504.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XSPF12PX016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009551502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009551502.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XSPF12PX016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009333409
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009333409
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009333409.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XSPF12PX016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009333465
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009333465.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XSPF12PX016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009336942
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009336942
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009336942.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XSPF12PX016
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH89715
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH89715.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XSPUU9HF01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_AKN79252
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AKN79252.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XSPUU9HF01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH89648
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH89648.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XSPUU9HF01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_ALM62242
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/ALM62242.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XSPUU9HF01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH86956
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH86956.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XSPUU9HF01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_BCT98154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/BCT98154.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XSRC6J2E013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QTT60989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QTT60989.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XSRC6J2E013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGY72636
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGY72636.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XSRC6J2E013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QGY72634
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QGY72634.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XSRC6J2E013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_BBJ21451
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/BBJ21451.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XSRC6J2E013
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Új vírusok Adatbanki vírusok Adatbanki azonosító Azonosság(%) E-Value Lefedettség (%) 

LrNV1 RdRp 

Erysiphe necator associated narnavirus 42 RdRp QJT93774.1 48,00 2e-12 22 

Barns Ness serrated wrack narna-like virus 4 RdRp ASM94100.1 38,60 6e-12 33 

Mitovirus sp. RdRp QDH89392.1 48,10 4e-11 22 

Changjiang narna-like virus 5 RdRp APG77107.1 40,66 9e-11 26 

Fusarium poae narnavirus 1 RdRp YP_009272902.1 32,02 7e-10 68 

 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QJT93774
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QJT93774.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=XSSTAZD3013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/ASM94100.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=XSSTAZD3013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_QDH89392
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QDH89392.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=XSSTAZD3013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_APG77107
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/APG77107.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=XSSTAZD3013
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_YP_009272902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_009272902.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=XSSTAZD3013
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6. melléklet: Northern-hibridizációs kísérletek bemutatása 

 

6.1. melléklet: A vírushordozó Umbelopsis ramanniana NRRL 1296 törzsben detektált 

dsRNS-vírusok kimutatása Northern-hibridizáció segítségével az UrV5 vírusgenomra 

tervezett jelölt próbákkal 

(A, C) A vírushordozó Umbelopsis izolátumok dsRNS-kivonatának elektroforetikus mintázata. A jobb 

oldalon található számok a detektált dsRNS-fragmentumok méreteit jelölik. (B, D) Az UrV5 CP-szakaszára 

tervezett jelölt próba erős hibridizációs jelet adott az U. ramanniana NRRL 1296 izolátum 5,0 kb méretű 

fragmentumával, míg az UrV5 RdRp az NRRL 1296 izolátum 5,0 kb méretű fragmentuma mellett halvány 

jelet adott az U. ramanniana CBS 478.63 és CBS 243.58 izolátumok 5,0 kb méretű fragmentumaival is. M: 

DIG-jelölt DNS-marker (Roche); K: az adott PCR-amplikont tartalmazó kontroll plazmid; 1: U. ramanniana 

NRRL 1296; 2: U. ramanniana CBS 478.63; 3: U. ramanniana CBS 243.58; 4: U. gibberispora CBS 

109328; 5: U. angularis CBS 603.68; 6: U. dimorpha CBS 110039; 7: U. versiformis CBS 473.74 
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6.2. melléklet: A vírushordozó Umbelopsis ramanniana CBS 478.63 törzsben detektált 

dsRNS-vírusok kimutatása Northern-hibridizáció segítségével az UrV7 és UrV8a 

vírusgenomokra tervezett jelölt próbákkal 

(A, C, E, G) A vírushordozó Umbelopsis izolátumok dsRNS-kivonatának elektroforetikus mintázata. A jobb 

oldalon található számok a detektált dsRNS-fragmentumok méreteit jelölik. (B, D) Az UrV7 CP-szakaszára 

tervezett jelölt próba erős hibridizációs jelet adott az U. ramanniana CBS 478.63 izolátum 5,0 kb méretű 

fragmentumával, míg az UrV7 RdRp-szakaszára tervezett próba az U. ramanniana CBS 478.63 izolátum 5,0 

kb méretű fragmentuma mellett halvány jelet adott az U. ramanniana NRRL 1296 és CBS 473.74 izolátumok 

5,0 kb méretű fragmentumával is. (F, H) Az UrV8a CP-szakaszára tervezett jelölt próba a legerősebb 

hibridizációs jelet az U. ramanniana CBS 478.63 izolátum 5,0 kb méretű fragmentumával adta, viszont 

további halvány hibridizációs jel figyelhető meg az U. ramanniana CBS 243.58, az U. angularis CBS 603.68 

és az U. dimorpha CBS 110039 izolátumok 5,0 kb méretű fragmentumaival is. Az UrV8a RdRp-szakaszára 

tervezett jelölt próba egyértelműen az U. ramanniana CBS 478.63 izolátum 5,0 kb méretű fragmentumával 

hibridizált és egy egészen halvány hibridizációs jelet lehet megfigyelni az U. ramanniana CBS 243.58 

izolátum 5,0 kb méretű fragmentumánál is. M: DIG-jelölt DNS-marker (Roche); K: az adott PCR-amplikont 

tartalmazó kontroll plazmid; 1: U. ramanniana NRRL 1296; 2: U. ramanniana CBS 478.63; 3: U. 

ramanniana CBS 243.58; 4: U. gibberispora CBS 109328; 5: U. angularis CBS 603.68; 6: U. dimorpha 

CBS 110039; 7: U. versiformis CBS 473.74 
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6.3. melléklet: A vírushordozó Umbelopsis gibberispora CBS 109328 törzsben detektált 

dsRNS-vírusok kimutatása Northern-hibridizáció segítségével az UgV1 és UgV2 

vírusgenomokra tervezett jelölt próbákkal 

(A, C, E, F) A vírushordozó Umbelopsis izolátumok dsRNS-kivonatának elektroforetikus mintázata. A jobb 

oldalon található számok a detektált dsRNS-fragmentumok méreteit jelölik. (B, D) Az UgV1 CP- és RdRp-

szakaszára tervezett jelölt próbák egyaránt csak az U. gibberispora CBS 109328 izolátum 5,0 kb méretű 

fragmentumával adtak erős hibridizációs jelet. (F, H) Az UgV2 CP- és RdRp-szakaszára tervezett jelölt 

próbák szintén az U. gibberispora CBS 109328 izolátum 5,0 kb méretű fragmentumával adtak erős 

hibridizációs jelet. M: DIG-jelölt DNS-marker (Roche); K: az adott PCR-amplikont tartalmazó kontroll 

plazmid; U. ramanniana NRRL 1296; 2: U. ramanniana CBS 478.63; 3: U. ramanniana CBS 243.58; 4: U. 

gibberispora CBS 109328; 5: U. angularis CBS 603.68; 6: U. dimorpha CBS 110039; 7: U. versiformis CBS 

473.74 
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6.4. melléklet: A vírushordozó Umbelopsis angularis CBS 603.68 törzsben detektált dsRNS-

vírus kimutatása Northern-hibridizáció segítségével az UrV8b vírusgenomra tervezett jelölt 

próbákkal  

(A, C) A vírushordozó Umbelopsis izolátumok dsRNS-kivonatának elektroforetikus mintázata. A jobb 

oldalon található számok a detektált dsRNS-fragmentumok méreteit jelölik. (B, D) Az UrV8b CP- és RdRp-

szakaszára tervezett jelölt próbák erős hibridizációs jelet adtak az U. angularis CBS 603.68 izolátum 5,0 kb 

méretű fragmentumával. M: DIG-jelölt DNS-marker (Roche); K: az adott PCR-amplikont tartalmazó 

kontroll plazmid; U. ramanniana NRRL 1296; 2: U. ramanniana CBS 478.63; 3: U. ramanniana CBS 

243.58; 4: U. gibberispora CBS 109328; 5: U. angularis CBS 603.68; 6: U. dimorpha CBS 110039; 7: U. 

versiformis CBS 473.74 
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6.5. melléklet: A vírushordozó Umbelopsis dimorpha CBS 110039 törzsben detektált dsRNS-

vírusok kimutatása Northern-hibridizáció segítségével az UdV1a és UdV2 vírusgenomokra 

tervezett jelölt próbákkal 

(A, C, E, F) A vírushordozó Umbelopsis izolátumok dsRNS-kivonatának elektroforetikus mintázata. A jobb 

oldalon található számok a detektált dsRNS-fragmentumok méreteit jelölik. (B, D) Az UdV1a CP-szakaszára 

tervezett jelölt próba a legerősebb jelet az U. dimorpha CBS 110039 izolátum 5,0 kb méretű fragmentumával 

adta, viszont az RdRp esetében az U. dimorpha CBS 110039 izolátum 5,0 kb méretű fragmentuma mellett, 

egyértelmű hibridizációs jel figyelhető meg az U. ramanniana NRRL 1296, az U. ramanniana CBS 478.63, 

az U. angularis CBS 603.68 és U. versiformis CBS 473.74 izolátumok 5,0 kb méretű fragmentumainál is. 

(F, H) Az UdV2 CP- és RdRp-szakaszára tervezett jelölt próbák kizárólag az U. dimorpha CBS 110039 

izolátum 5,0 kb méretű fragmentumával adtak erős hibridizációs jelet. M: DIG-jelölt DNA marker (Roche); 

K: az adott PCR amplikont tartalmazó kontroll plazmid; U. ramanniana NRRL 1296; 2: U. ramanniana CBS 

478.63; 3: U. ramanniana CBS 243.58; 4: U. gibberispora CBS 109328; 5: U. angularis CBS 603.68; 6: U. 

dimorpha CBS 110039; 7: U. versiformis CBS 473.74 
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6.6. melléklet: A vírushordozó Umbelopsis versiformis CBS 473.74 törzsben detektált 

dsRNS-vírus kimutatása Northern-hibridizáció segítségével az UdV1b vírusgenomra 

tervezett jelölt próbákkal 

(A, C) A vírushordozó Umbelopsis izolátumok dsRNS-kivonatának elektroforetikus mintázata. A jobb 

oldalon található számok a detektált dsRNS-fragmentumok méreteit jelölik (B, D) Az UdV1b CP- és RdRp-

szakaszára tervezett jelölt próbák csak a CBS 473.74 izolátum 5,0 kb méretű fragmentumával adtak erős 

jelet M: DIG-jelölt DNA marker (Roche); K: az adott PCR amplikont tartalmazó kontroll plazmid; U. 

ramanniana NRRL 1296; 2: U. ramanniana CBS 478.63; 3: U. ramanniana CBS 243.58; 4: U. gibberispora 

CBS 109328; 5: U. angularis CBS 603.68; 6: U. dimorpha CBS 110039; 7: U. versiformis CBS 473.74 


