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Rövidítések jegyzéke 
 

bp     bázispár 

cAMP    ciklikus adenozin monofoszfát 

CHK    check point kinase 

CMC    karboxi-metil-cellulóz 

CTAB     hexadeciltrimetil-ammónium-bromid 

DAPI    4’,6’-diamidino-2-fenilindol 

DCHF    2’,7’-diklorodihidrofluoreszcein 

EDTA    etilén-diamin-tetraecetsav 

FB1     fumonizin B1 

GED     gene expression’s CT difference 

GFP    zöld fluoreszcens fehérje 

GSH    glutation 

GSSG    oxidált glutation 

HOG    high osmolarity glycerol 

HMG     high mobility group  

hph     higromicin-foszfotranszferáz 

JC-1 5,5,’6,6-tetrakloro-1,1,’3,3-tetraethyl-benzimidazolokarbocianin 

jodid 

LCM   komplett tápközeg (complete medium developed by Leslie) 

MAP    microtubule associate protein 

MAPK    mitogén aktivált protein kináz 

MAPKK    mitogén aktivált protein kináz kináz 

MAPKKK    mitogén aktivált protein kináz kináz kináz 

MP    párosodási populáció (mating population) 

MQ    nagy tisztaságú desztillált víz  

ORF    nyílt leolvasási keret (open reading frame) 

PCD    programozott sejthalál (programmed cell death) 

PCR     polimeráz láncreakció (polymerase chain reaction) 

PFK2    2’-6’-foszfofruktokináz 2 

PKA    protein kináz A 

qrt-PCR   quantitative real time PCR 

ROS    reaktív oxigén formák (reactive oxigene species) 

RT-PCR   reverz transzkripciót követı polimeráz láncreakció 
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SAPK    stressz aktivált protein kináz (stress activated protein kinase) 

SDS      nátrium-dodecil-szulfát (sodium-dodecyl-sulfate) 

SON-PCR   single oligonucleotide nested PCR 

STRE    stress response elements 

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

UTR nem transzlálódó régió   

WM N forrás mentes tápközeg Shim és Woloshuk (1999) közlése 

alapján 

WM+AF   ammóniumfoszfátot tartalmazó WM tápközeg 

YERK    yeast and fungal extracellular regulated protein kinase 

YSAPK   yeast and fungal stress activated protein kinase 
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1. Bevezetés 
 
A különbözı Fusarium fajok mint kórokozók régóta ismertek. Az elsı írásos feljegyzés a 

kukoricacsı-rothadás kórokozójáról meglehetısen régi, még a 16. századból származik egy 

mexikói ferences szerzetestıl, aki ısi azték feljegyzések alapján írta le ezt a betegséget. Magát a 

Fusarium nemzetséget a botanikus Link írta le elsıként 1809-ben. İ egyébként a Fusarium 

roseumot jellemezte, mint elsı fajt ezen a nemzetségen belül. Ezt követte számos újabb faj 

leírása, melyek közül néhánynak máig is megmaradt az eredeti neve, például: Fusarium 

lateritium (1817), Fusarium heterosporum (1818), Fusarium oxysporum (1824). A jelenleg 

érvényes nevezéktanban a Fusarium fajok teleomorf alakjai a Nectria, Calonectria és a 

Gibberella nemzetségekbe tartoznak. A Gibberella fujikuroi győjtı fajon belül kilenc, 

úgynevezett párosodási populációt, azaz valódi biológiai fajt tudtak elkülöníteni, amelyeket A-I 

betőkkel jelölünk. Az azonos párosodási populáción belüli törzsek egymással párosodhatnak, 

más csoportok törzseivel azonban nem. A megfelelı Fusarium anamorfok a Liseola szekcióba 

tartoznak (1. táblázat). Számos olyan Fusarium fajt is e fajkomplexum tagjaiként ismerünk, 

amelyekben ivaros szaporodást eddig még nem figyeltek meg. A fajkomplexumon belül a fajok 

elkülönítésére a morfológiai jellemzık mellett más tulajdonságokat is felhasználnak, például a 

másodlagos anyagcseretermék profilt. Szintén használható a fajok elkülönítésére az izoenzim 

polimorfizmus vizsgálata, valamint különbözı DNS szekvenciák elemzése (O’Donnell et al., 

1998; Leslie és Summerell, 2006). 

 

1. táblázat A Gibberella fujikuroi fajkomplexumon belül található párosodási populációk 

Párosodási populáció 

(valódi biológiai faj) 
Fusarium anamorf Gibberella teleomorf 

G. fujikuroi MP-A Fusarium verticillioides Gibberella moniliformis 

G. fujikuroi MP-B Fusarium sacchari Gibberella sacchari 

G. fujikuroi MP-C Fusarium fujikuroi Gibberella fujikuroi 

G. fujikuroi MP-D Fusarium proliferatum Gibberella intermedia 

G. fujikuroi MP-E Fusarium subglutinans 
Gibberella subglutinans 

G. fujikuroi MP-F Fusarium thapsinum Gibberella thapsina 

G. fujikuroi MP-G Fusarium nygamai 
Gibberella nygamai 

G. fujikuroi MP-H Fusarium circinatum Gibberella circinata 

G. fujikuroi MP-I Fusarium konzum Gibberella konza 

MP - mating population (párosodási populáció) 
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A XIX. század végéig szaprofiton életmódot folytató fonalas gombaként írták le az újabb és 

újabb Fusarium fajokat, majd megjelentek az elsı munkák, mint például G. F. Atkinson 1892-

ben Some disease of cotton (Frenching. Bull. Ala. Agric. Exp. Stn. 41:19-29.) címő cikke, 

amelyekben a F. oxysporum élı növényeken való fertızıképességét bizonyították. 1916-ban 

jelenik meg az elsı, humán betegséget okozó Fusarium fertızés leírása egy argentin orvosi 

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

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

hogy páciensei a F. vinosum (ma F. flocciferum) által okozott „orrfuzáriózisban” szenvedtek. 

Fusarium proliferatum által okozott tüdıgyulladást jegyeztek fel egy 62 éves, tüdı 

transzplantáción átesett, betegen (Herbrecht et al., 2004). Ezeken kívül számos fuzárium fajról, 

többek közt a F. solaniról, a F. oxysporumról és a F. verticillioidesrıl is kiderült, hogy nem csak 

immunszupresszált személyeket képesek megfertızni (Dignani és Anaissie, 2004), hanem 

például a szem szaruhártyáján okozott betegség, a maradandó látáskárosodással járó fuzáriumos 

keratitis is gyakori a kontaktlencsét viselık körében (Thomas és Geraldine, 2007). Emberen 

kívül például lovon bır keratitist, agylágyulást, kutyánál meningoencephalitist írtak le 

fuzáriumos fertızés következtében (Evans et al. 2004). 

 

A Fusariumok által okozott humán és állati fertızések száma szinte eltörpül a mezıgazdaságot, 

azon belül is a növénytermesztést érintı gondok mellett, ugyanis számos növényi betegség 

kórokozói ezek a fajok. Világszerte elterjedtek, elsısorban a kukoricán és kölesféléken okoznak 

szártı- és gyökérrothadást (Miller et al., 1994), de megtalálhatók más gabonaféléken és 

gyümölcsökön is. A fertızés következtében csökken a termésmennyiség és romlik a termés 

minısége is, valamint a fertızött szemek vetımagként sem használhatók fel (Parry et al., 1995; 

Foley et al., 1962). 

A                     B           C 

           
 

1. ábra Fusarium oxisporum okozta keratitis szem szaruhártyáján (Thomas és Geraldine, 2007) (A), F. 
solani kutya intrakraniális agyvelıszövetben (Evans et al. 2004) (B), a kukoricán gyakori fuzáriumos 

csıpenész (www.ikr.hu) (C) 
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Sajnos az ellenük való védekezés lehetıségei korlátozottak, a széles hatókörő fungicidek 

alkalmazása csak bizonyos esetekben képes gátat szabni a betegségnek. A fuzáriumok széles 

körő elterjedtsége, esetenként tömeges elszaporodása és kártétele több okra vezethetı vissza. 

Ezek egy része biológiájukból adódik, másik részük a növénytermesztési gyakorlat 

sajátosságaiban keresendı. Fontos befolyásoló körülmény, hogy sok-gazdanövényő, polifág 

fajok, mivel fıbb gazdanövényeik az egyéb főféléken kívül valamennyi kalászos gabona, 

valamint a kukorica is, amely két kultúra a hazai szántóterület mintegy kétharmadát lefedi, 

továbbá, hogy jelentıs a kukorica-búza vetésváltás, amibıl további nehézségek adódnak.  

A legnagyobb veszélyforrást talán az jelenti, hogy a Fusarium nemzetségen belül szinte az 

összes gomba termel valamilyen másodlagos anyagcsere terméket. A Fusariumok többsége 

másodlagos anyagcseretermékként mikotoxinok egész sorát termeli, amelyek humán- és 

állategészségügyi veszélyekkel járnak. A F. culmorum és a F. graminearum dezoxinivalenolt és 

zearalenont, a F. poae nivalenolt és diacetoxi-szcirpenolt, a F. avenaceum enniatint és 

moniliformint termel, a F. sporotrichioides számos trichotecént és a felsorolást hosszan lehetne 

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

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

fertızött, a szabadban áttelelt gabonából készült kenyeret fogyasztottak (Joffe, 1978; Chu et al., 

1979; Bennett és Klich, 2003). Többek között ez a tragédia keltette fel a szovjet, és a 

hidegháborús években természetesen az amerikai tudósok érdeklıdését is a Fusarium 

mikotoxinok iránt, mint a biológiai hadviselés potenciális eszközei. A trichotecének közül a T-2 

toxint fel is használta a Szovjetunió (Mirocha et al., 1983; Watson, 1984) a késıbbiekben 

„Yellow Rain” - ként emlegetett mőveletben, ezzel több ezer ember halálát okozva Laoszban, 

Vietnámban és Afganisztánban. Az imént felsorolt rengeteg negatívum ellentételezéseként 

elárulható az is, hogy a vegetáriánusok egyik közkedvelt húspótló táplálék kiegészítıjét szintén 

egy Fusarium faj a Fusarium venenatum micéliumaiból készítik. Látható tehát, hogy a 

Fusariumok jelentısége az élet szinte minden terén, növényvédelmi, élelmezésügyi, humán- és 

állategészségügyi vonalon is megmutatkozik. Elıfordulásuknak sokféleségében számos 

különbözı környezeti feltételhez kell alkalmazkodniuk. Ennek a képességnek kutatása, mélyebb 

megismerése, megértése segítségül szolgálhat az ellenük való védekezésben: sokszínőségükkel 

élettani kutatások méltó kísérleti organizmusai. 

Kísérleteinket a G. fujikuroi fajkomplexum egyik tagján a F. proliferatumon (Gibberella 

intermedia) végeztük. A közös gazdanövények és a hasonló morfológiai jellegük miatt sokáig F. 

verticillioidesként (korábban F. moniliforme) azonosították ezt a gombát. 1976-ban Nirenberg 

írta le önálló, új fajként. Azóta számos különféle növényrıl izolálták már, többek között 

kukoricáról, búzáról, spárgáról, rizsrıl, cirokról, datolyapálmáról és fokhagymáról (Abdalla et 
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al., 2000; Desjardins et al., 1997; Dugan et al., 2003; Elmer, 1990; Leslie, 1995; Moretti et al., 

1997). Fıként a kukorica csıpenész kórokozójaként ismerjük. Sıt a F. verticillioides mellett a F. 

proliferatumot is sikerült már kimutatni tünetmentes szövetekbıl, magvakból is (Munkvold és 

Desjardins, 1997). Gazdanövényeinek sokszínősége is azt mutatja, hogy ez a faj remekül 

alkalmazkodik az ıt körülvevı változó környezethez. Alkalmazkodó-képességre szüksége is van, 

hiszen a természetben számos olyan abiotikus stressz éri ezt a fajt is, mint az UV, a hımérsékleti, 

a szárazság-, vagy az ellene használt fungicidek okozta stressz. Az adaptációt segítı molekuláris 

folyamatok ismerete hozzásegíthet az ellene való védekezés hatékonyabbá tételéhez. Magán a 

fertızésen kívül a legnagyobb kárt mégis az általa termelt, talán legmérgezıbb mikotoxinnal a 

fumonizin B1-gyel tudja okozni. A fumonizin szintézisben részt vevı gének mőködésének 

molekuláris biológiája viszonylag jól ismert: F. verticillioidesben 15 (fum1-15) együtt regulálódó 

gén térképezıdött egy lókuszba. Irányított génrontási kísérletek bebizonyították, hogy ezekbıl a 

génekbıl 11 nélkülözhetetlen a toxin bioszintéziséhez (Desjardins és Proctor 2007). A 

legfontosabb fum gének egyike a fum1, hét funkcionális doménnel rendelkezı iteratív I-es típusú 

poliketid szintáz (Kroken et al., 2003). Ezen kívül a klaszter jelentısebb tagjai között említhetı a 

fum8, egy aminotranszferázt kódoló gén, mely a poliketid váz dekorálásáért felelıs, a fum19 

mely egy ABC transzportert kódol. Újabb eredménynek számít egy fum klaszterre specifikus, 

DNS kötı proteint kódoló gén, a fum21 izolálása, mely a legtöbb fum gén transzkripcionális 

regulációjában meghatározó szerepet játszik (Brown et al., 2007). Annak ellenére, hogy a fent 

ismertetett kísérletekkel egyre jobban körvonalazható a fumonizin B1 bioszintézis molekuláris 

háttere, a bioszintézisre ható környezeti tényezık szerepe, és ezek hatásmódja kevésbé ismert.  

A fumonizinek felfedezése azért volt nagy jelentıségő, mert ezzel több állati és humán 

betegség kóroktana vált ismertté. Ma már több mint nyolc fumonizin-származék ismert, ezek 

közül a természetben a fumonizin B1 (FB1) mikotoxin fordul elı a leggyakrabban és a 

legnagyobb mennyiségben, állat- és humán-egészségügyi szempontból is az FB1 a 

legjelentısebb. A fumonizinek a takarmány-, sıt még az étkezési kukoricát is világszerte 

szennyezik. Elıfordulásukat a világ szinte minden országában megállapították, ahol kukoricát 

termelnek vagy felhasználnak. Az FB1 sertésekben súlyos fokú mellvízkórt és tüdıvizenyıt idéz 

elı. Az is bizonyított tény, hogy az emberi nyelıcsırák kialakulásáért a magas fumonizin B1 

tartalmú kukorica fogyasztása felelıs olyan területeken (Dél-Afrika, Kína), ahol a lakosság 

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

et al., 2002). A fumonizinek valószínőleg szerepet játszanak az embrionális szfingolipid szintézis 

gátlásával, az emberi csontvelı rendellenességek kialakulásában is (Marasas et al., 2004). Ezen 

kívül Zitomer és munkatársai (2009) bebizonyították, hogy a fumonizin B1 gátolja a ceramid 

szintázt és ezáltal vese- és májkárosodást okoz állatban és emberben egyaránt. Az F. 
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proliferatum a fumonizin mellett másodlagos anyagcseretermékként fuzarinsavat, moniliformint, 

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

1995; Logrieco et al., 1995). 

Munkánk során a környezeti stresszekhez való alkalmazkodás molekuláris 

mechanizmusaival és a másodlagos anyagcserét befolyásoló tényezık jelátvitelével 

foglalkoztunk Fusarium proliferatumban. 

 

Kutatómunkánk célkitőzései a következık voltak: 

 

1. Szekvencia-elemzésekkel egy alcsoportspecifikus klónozási rendszer kidolgozása az abiotikus 

stresszhatások jelátvitelében kulcsfontosságú HOG típusú MAP kinázok klónozására 

 

2. A Fphog1 HOG típusú MAPK gén izolálása Fusarium proliferatumból 

 

3. ∆Fphog1 génrontásos mutáns törzsek elıállítása protoplaszt transzformáció segítségével 

 

4. A ∆Fphog1 mutáns segítségével az Fphog1 MAP kináz gén fenotípusos jellemzése, különös 

tekintettel a:  

• szexuális rekombinációra és a patogenitásra 

• az abiotikus stressztolerancia kialakítására hı-, UV-, ozmotikus-, oxidatív és sejtfal 

stresszek alatt 

• az ozmotikus stressz alatti programozott sejthalál elıfordulásának gyakoriságára 

 

5. Az ∆Fphog1 deléciós mutáns segítségével tisztázni a MAP kináz szerepét a fumonizin 

bioszintézis szabályozásában nitrogénkiürülés és teljes nitrogénhiány alatt. 
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2. Irodalmi áttekintés 
 

 

2.1. Jelátviteli folyamatok élesztıkben, dimorfikus és fonalas gombákban 
 

A sejt szintő élı rendszereknek, mint minden élı rendszernek, anyagcsere-folyamataik, 

életfolyamataik zavartalan mőködtetéséhez elengedhetetlen, hogy a környezetükkel 

kölcsönhatásban és egyensúlyban legyenek. Ehhez a legfontosabb, hogy az ıket körülvevı, 

állandóan változó világgal folyamatos kommunikációt folytassanak: ingereket, jeleket 

felfogjanak, értelmezzenek, majd kialakítsák azt a választ, amelynek segítségével a változó 

környezethez alkalmazkodni tudnak. A külvilágból, az extracelluláris térbıl érkezı jelek 

felfogását és továbbítását jelátvitelnek, idegen szóval szignál transzdukciónak nevezzük. A 

környezetbıl érkezı biotikus és abiotikus ingerek rendkívüli változatossága ellenére a jelátviteli 

rendszerek az élıvilág egészében nagyfokú konzerváltságot mutatnak.  

A szignál transzdukció a jel felfogásával kezdıdik. Legegyszerőbb esetek egyike, mikor a 

környezetbıl érkezı hatás egy, általában a vakuolum membránjában lokalizált ioncsatorna 

szerkezetében okoz konformáció változást, ennek hatására az ioncsatorna kinyit, ezáltal 

megváltozik a sejt elektrokémiai potenciálja. Saccharomyces cerevisiaeben hiperozmotikus 

stressz okozta nyomásváltozás hatására a vakuólumból Ca2+ ionok áramlanak a citoplazmába egy 

vakuólum membránjában lokalizált mechanoszenzitív ion csatornán a TRPY1-en keresztül. Ez a 

mechanikai ráhatásból bekövetkezı Ca2+ impulzus teljesen elmarad ∆trpy1 mutánsban (Denis és 

Cyert, 2002). Itt a helyzet ”egyszerő”, a mechanikai összenyomás fizikai úton hat.  

Ettıl általában eltérıen, többlépcsıs mechanizmusok játszódnak le a jel érzékelésétıl az 

adaptációs folyamatok megindulásáig. Biotikus ingerek estében a jelmolekula, abiotikus ingerek 

esetében a fizikai/kémiai hatás felfogásában/érzékelésében specifikus receptorok játszanak 

szerepet. Ezek a receptorok lehetnek membránban lokalizáltak, melyek ligandjai a membránon 

átjutni képtelen hidrofil molekulák, nagyobb polipeptid láncok vagy kismérető töltéssel 

rendelkezı molekulák. Kis hidrofób jelmolekulák a sejtmembránon szabadon átjárhatnak, ıket 

intracelluláris receptorok érzékelik a citoszolban vagy a sejtmagban. 

A sejtbe bejutni képtelen ligandok a sejtfelszíni receptorokra való kötıdése által a 

receptor stimulálódik, ami a sejten belül biokémiai folyamatok láncreakcióját indítja el, melyek 

végül a sejtmagba juttatják el a szignált vagy a citoszolban közvetlenül az anyagcsere-

folyamatokat befolyásolják. Az egyik legjelentısebb sejtfelszíni receptorcsalád a G proteinhez 

kötött receptorok családja, melyek guaninnukleotidok megkötésére képesek: GTP-t kötve 
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aktiválódnak, ezáltal látnak el biokémiai funkciókat. Lehetnek kismérető monomer fehérjék 

illetve α- β- γ-alegységekbıl felépülı heterotrimer G-fehérjék. A jeltovábbítás szempontjából az 

α-alegység jelentıségét ismerték fel legkorábban. Emberben például ennek a polipeptid 

családnak több mint 20 tagja ismert. GDP-, GTP-kötésre képesek, saját GTPáz aktivitással 

rendelkeznek. A β- és γ-alegységeknek ugyancsak több izoformája létezik. Ezek a fehérjék 

erısen egymáshoz tapadnak, ráadásul a γ-alegységhez egy izoprenillánc kapcsolódik, ami az 

egész G protein komplexet horgonyozza le a sejtmembrán belsı felszínére. 

A heterotrimer G fehérjék specifikus receptor- és effektorfehérjék között közvetítenek. 

Elsı lépésben a receptor és a ligand összekapcsolódásának hatására a Gαβγ komplex a 

receptorhoz kötıdik, majd konformáció-változáson megy keresztül és az α- alegységen a GDP 

GTP-re cserélıdik. Ezután az α-alegység disszociál a βγ komplexrıl és ez által gyakorol hatást a 

”downstream” elhelyezkedı elemekre, amelyek lehetnek adenilát ciklázok, foszfolipázok, MAP 

kinázok, de közvetlenül ioncsatornákat is stimulálhat. Az α-alegység GTPáz aktivitásának 

köszönhetıen a GTP-t GDP-re hidrolizálja, és így visszakerül a rendszer nyugalmi állapotba. A 

heterotrimer G proteinek útján ható receptorok is hatalmas fehérjecsaládot alkotnak. Jellemzı 

rájuk, hogy 7 alfa hélixbıl álló transzmembrán domén rögzíti ıket a sejtmembránhoz. A család 

egyes tagjai magasabb rendő eukarióta organizmusban érzékszervi ingereket (szag, íz, fény) 

érzékelnek. A gombák világában feromon illetve hormonszerő anyagok, kémiai jelátvivı 

ágensek felfogásában töltenek be jelentıs szerepet. A G-proteinek által közvetített jelátviteli 

útvonalak közül egyik legrészletesebben vizsgált a ciklikus AMP függı útvonal, bár a 

szignalizáció a G proteinek után a MAPK útvonalak felé is ágazhat. Az aktivált G protein 

komplexrıl disszociált α-alegység a membránhoz kötött adenilát-ciklázt aktiválja. Az adenilát-

ciklázok az ATP→cAMP átalakulást katalizálják, mőködésükhöz kétértékő kationok (Mn2+ vagy 

Mg2+) szükségesek. A cAMP egy másodlagos hírvivı molekula, amely képes egy szerin/treonin 

kinázt, a cAMP-függı protein kináz A-t aktiválni, így az képessé válik arra, hogy foszforilálja a 

megfelelı szubsztrátumot melyek általában metabolikus enzimek, vagy transzkripciós faktorok 

(Tamaki 2007). 

 

2.1.1. A mitogén aktivált protein (MAP) kinázok 

 

A jelátviteli mechanizmusok döntı többségében tehát a szerin/treonin kinázoké a szerep. Ezen a 

téren az egyik legelsı felfedezést az inzulin szignál transzdukciója kapcsán tették. Az inzulin 

sejtfelszíni receptora transzmembrán jelátviteli funkcióját tirozin kináz aktivitása segítségével 

látja el: foszforiláció útján aktiválja szubsztrátumát. Ray és Stugrill (1988) kimutatta, hogy ez a 

receptor hozzájárul egy szerin/treonin protein kináz aktiválásához, mely ez után foszforilálja a 
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MAP-2 (microtubule associate protein-2) fehérjét. Ezt a protein kinázt szubsztrátuma után 

elnevezték MAP kináznak. Egy évvel késıbb kiderült, hogy az elıbb leírt módon számos 

növekedési faktor, mitogén ágens is ugyanilyen hatással van, így az enzim rövidítése megmaradt, 

de a köztudatba a mitogén aktivált protein kináz azaz MAP kináz terjedt el a rövidítés 

feloldásaként (Rossomando et al., 1989). Az azóta eltelt húsz év során a MAP kinázokkal 

kapcsolatos kutatások kiterjedtek az egész eukarióta világra, szerteágazóvá váltak, és 

jelentıségük is megnıtt a növényvédelemtıl a rákkutatásig. A MAP kinázok mőködésüket 

tekintve eléggé univerzális feladatokat látnak el, szerepük olyan változatos folyamatokban 

mutathatók ki, mint például az élesztıben a sejtfalintegritás szabályozása (Herskowitz, 1995), 

auxin szignálása növényi sejtekben (Mizoguchi et al., 1994), hiperszenzitív reakció során a 

programozott sejthalál szignálása (Ádám et al., 1996), vagy éppen a Caenorhapditis elegans 

vulva-diferenciálódás irányítása (Eisenman és Kim, 1994). 

A körülbelül 35-50 kDa molekulatömegő MAP kinázok minden élılényben 

transzkripcionálisan és/vagy foszforiláció-defoszforiláció által poszttranszlációs modifikáció 

útján szabályozottak. A MAP kinázokat más protein kinázokkal összehasonlítva megállapítható, 

hogy rövid N- és C-terminális végük van és hozzávetılegesen 300 aminosav nagyságú, 

foszfotranszferáz funkciót ellátó katalitikus doménen megtalálható az irodalomban leírt 11 fı 

kináz-domén (Hanks et al., 1993). A 11 kináz doménen kívül a MAP kinázok egy specifikus 

motívumot ([LIVM] [TS] XX [LIVM] XT [RK] [WY] YRXPX  [LIVM] [LIVM]) is 

tartalmaznak, amely a kettıs foszforilációs helyhez ([TS] XY) közeli régióban található. Ezen 

motívumok alapján a MAP kinázok megkülönböztethetıek más egyéb protein kináz csoportoktól 

(Kültz, 1998). 

A MAP kinázok minden szervezetben egy konzervált, három lépcsıs foszforilációs 

kaszkádon keresztül aktiválódnak. A receptorok által közvetített jel legelıször a MAP kináz 

kináz kinázt (MAPKKK) aktiválja. A MAPKKK ezután foszforilálja a MAP kináz kinázt 

(MAPKK) az [ST] X3-5 [ST] motívumon, majd újabb foszforilációs lépésben ez aktiválja a MAP 

kinázt (MAPK). A specifikus foszforiláció elıfeltétele a MAPKK specifikus kapcsolódása a 

MAP kinázhoz, mely folyamatban a MAPK kinázok N-terminális régiójában lokalizált kináz 

interakciós motívum vesz részt (Jin et al., 2003). A MAP kinázok posztranszlációs 

regulációjában a 11 konzervált szubdomén közül a VIII. doménban található kettıs foszforilációs 

motívum (TXY) játszik döntı szerepet. A treonin (T) és a tirozin (Y) foszforiláltsága nemcsak a 

MAP kináz foszforilációs aktivitásának, hanem a transzkripciós faktorok dokkoló motívumával 

való kölcsönhatásának is elıfeltétele (Lee et al., 2004). A MAP kinázok megfelelı mőködéséhez 

a specifikus deaktiváció is hozzá tartozik. Emlıs rendszerekben, az ERK MAP kinázokat a 

nukleuszban, a kettıs specificitású foszfatázok, az MKP foszfatázok defoszforiláció általi 
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deaktiválják. Ugyanezeket a MAP kinázokat a citoszolban protein-tirozin foszfatázok (PTP) 

deaktiválják (Cohen, et al., 1996). A specifikus deaktiváláshoz a MAP kinázok N-terminális 

részén ebben az esetben is szükséges egy kináz interakciós motívum jelenléte, melyhez a 

foszfatázok kapcsolódnak (Zuniga et al., 1999). 

Humán és emlıs kísérleti rendszerek után a MAP kinázok az élesztıben a 

legkutatottabbak. A MAP kinázok különbözı regulációs szinteken és különbözı regulációs 

mechanizmuson keresztül fejtik ki szabályozó hatásukat (2. ábra). 

 

 

2. ábra. MAP kináz útvonalak mőködésének általános bemutatása élesztıkben és fonalas 

gombákban 

 

 Biokémiai szempontból három regulációs szintet különíthetünk el: transzkripcionális, 

transzlációs és poszttranszlációs szintet. Az eddig publikált szakirodalmi adatok alapján a 

szabályozás módja szerint megkülönböztetünk foszforiláció általi szabályozást, DNS – fehérje és 

fehérje – fehérje interakció általi regulációt. Gyakran elıfordul, hogy ugyanaz a MAPK útvonal 

egy idıben több szinten és módon fejti ki regulációs szerepét, mint arra számos példával 

szolgálunk az alábbiakban.  
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2.1.1.1. A transzkripcionális szintő szabályozás 

 

A transzkripcionális szintő szabályozásra a legáltalánosabb példa, amikor a MAP kináz 

transzkripciós faktorokat foszforilál. S. cerevisiaeben a tápanyaghiány hatására bekövetkezı 

pszeudohifás (diploid populációban) vagy invázív növekedés (haploid populációban) 

elindulásában a KSS1 MAP kináz játszik szerepet. A sejtfelszínen lokalizált kéttagú Sho1:Msb2 

transzmembrán fehérjekomlpex érzékeli a tápközeg nitrogénellátottságát. Az aktivált G protein 

komplexrıl disszociált βγ-alegység a jelet továbbítja, interakcióba lép a Ste20 

horgonyfehérjével, mely által a Ste11 (MAPKKK) – STE7 (MAPKK) – KSS1 MAP kináz 

kaszkád aktiválódik. Ezután a KSS1 foszforilálja többek közt a Ste12 és a Tec1 transzkripciós 

faktorokat, ami által a növekedéshez szükséges gének bekapcsolnak (Chen és Thorner, 2007). 

Bizonyos gének transzkripciójában vagy egy bizonyos indukciós harásra bekövetkezı 

génexpressziós profilváltozásban más módon is közremőködhetnek a MAP kinázok. 

Az élesztı HOG1 (high osmolarity glycerol) MAP kinázának funkcionális homológja 

emlısökben a p38 MAPK, mely abiotikus stresszek szignálásában tölt be szerepet. Etanollal 

stresszelt patkány hepatocitákban a p38 MAP kináz úgy mőködik közre a válasz kialakításában, 

hogy nem transzkripciós faktorokat aktivál, hanem a sejtmagban a DNS-sel komplexet alkotó 

hiszton H3 molekulát foszforilálja, így járul hozzá a kromatin átalakításához, szabaddá teszi a 

DNS-t a transzkripciót végzı enzimkomplex számára, ami elısegíti a génexpresszió-változás 

megindulását (Lee és Shukla, 2007). 

A legújabb kutatási eredmények arról számolnak be, hogy a  HOG1, a FUS3 és a KSS1 

MAP kinázok nem csak foszforiláció útján képesek regulálni az élesztıben, hanem DNS-fehérje 

komplexet alkotva fizikailag is kötıdnek a szabályozandó gén promóteréhez vagy a kódoló 

részéhez, így erısítve a transzkripciót (Pokholok et al., 2006).  Ezen túlmenıen, például 

ozmotikus stressz alatt, a HOG1 egy kromatin átformáló enzimhez az RSC-hez is kötıdik 

fizikailag. Ez a protein-protein komplex ezután, a stresszválaszban érintett gének környezetében 

úgy alakítja át a nukleoszómát, hogy a DNS hozzáférhetı legyen a transzkripciót végzı és 

iránytó faktorok számára. Egy olyan mutánssal végzett kísérletben, ahol a HOG1 foszforilációs 

helyét mutációval mőködésképtelenné tették, nem volt kimutatható az RSC::HOG1 komplex 

foszforiláltsága, de a stresszel kapcsolatos gének indukciója bekövetkezett (Mas et al., 2009).  

Látható tehát, hogy transzkripcionális szinten a MAP kinázok változatos módon, 

foszforiláció útján, DNS–fehérje és fehérje–fehérje komplexet alkotva, szinte az összes 

szabályozási ”lehetıséget” kihasználva fejtik ki hatásukat.  
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2.1.1.2. A transzláció szintő szabályozás 

 

Számos munka tudósít arról is, hogy a MAP kinázok a fehérjeszintézis, a transzláció szintjén is 

képesek regulálni. Szintén ozmotikus stressz alatt az élesztı HOG1 MAP kináza foszforilálja az 

RCK2 kinázt, ami ezután az EF-2 transzlációs elongációs faktort foszforilálja tovább, minek 

hatására az EF-2 disszociál a riboszómákról, ami stimulálja a fehérjeszintézist (Teige et al., 

2001). Egy másik esetben az mfa2 feromon prekurzor gén transzlációja stimulálódott HOG1 

függı módon. Az mfa2 mRNS a 3’ UTR régiója segítségével komplexet alkot a PUB1 és PAB1 

fehérjékkel, melyek megvédik ezt a rendkívül instabil mRNS-t a lebomlástól és a riboszómák 

távoltartásával a transzlációt is gátolják. Amikor az élesztıpopulációt glükózról glicerin 

szénforrást tartalmazó tápközegbe helyezték, ez a komplex átalakult, az mfa2 mRNS de-

represszálódott és megindult a transzláció. Ez a hatás ∆hog1 MAPK mutáns törzs esetében 

elmaradt, bár a MAPK kináz konkrét szerepét itt még nem sikerült tisztázni (Vasudevan et al., 

2005) 

 

2.1.1.3. A poszttranszlációs szintő szabályozás 

 

A poszttranszlációs modifikáció (azaz foszforiláció) mint szabályozási szint már tárgyalásra 

került a transzkripcionális és transzlációs regulációval kapcsolatban is. Ennek egyik változata az, 

amikor a MAP kinázok közvetlenül az anyagcserét befolyásoló enzimeket is tudnak foszforiláció 

útján aktiválni. S. cerevisiaeben a HOG1 MAP kináz szerepet játszik a hiperozmotikus stressz 

alatti intracelluláris glicerin akkumuláció regulációjában (ahogy erre a high osmolarity glycerol 1 

rövidítés is utal). A glicerin-akkumulációjának elıfeltétele, hogy a glikolízis egyik 

legjelentısebb enzime, a 6-foszfofrukto kináz -2 (PFK2) aktiválva legyen. Hiperozmotikus, 5%-

os NaCl stressz hatására a HOG1 MAP kináz négy helyen foszforilálja a PFK2-t, ezáltal 

aktiválva az enzimet. 1 M glükóz által okozott ozmotikus sokk a PFK2 hatszoros foszforilációját 

eredményezte, és aktivitása ezáltal erıteljesebb lett, mint az 5% NaCl esetében. Ez annak, 

köszönhetı, hogy a nagy mennyiségő extracelluláris glükóz jelenléte miatt a PFK2 a cAMP 

függı protein kináz A, illetve MAPK független módon, az RcK2 kináz által még további két 

helyen foszforilálódik. Ennek köszönhetı az is, hogy a PFK2 aktiválódása a HOG1 null mutáns 

élesztı törzsben elmarad 5% NaCl hatására, viszont nem marad el 1 M glükóz jelenlétében, bár 

önmagában ez a részleges foszforiláció a cukor által okozott ozmotikus stresszhez való 

adaptációhoz nem elegendı (Dihazi et al. 2004). 

Mindezekbıl látható, hogy a MAP kinázok nem csak a ”kináz” funkciójuk segítségével 

azaz foszforilációval, hanem rendkívül sokféleképpen fejthetik ki a szabályozó hatásukat még 
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egy adott szignál átvitele esetében is. Sokszor elıfordul a természetben az is, hogy egymástól 

eltérı hatások ugyanazt a MAP kináz modult aktiválják, mégis a hatásra adott válasz specifikus 

marad. A válaszadás specificitása is rendkívül sokszínően és sokféleképpen valósul meg. Az 

egyes jelátviteli útvonalak kölcsönhatása, ”párbeszéde” is a specificitás egyik forrása, melynek 

segítségével az élı szervezet biztosítja a számára megfelelı válasz kialakítását: a jelátviteli 

útvonalak hierarchiája aszerint változik, ahogy azt az alkalmazkodás szüksége indokolja. Erre 

talán a legjobb példa a szintén az élesztı MAPK útvonalainak kölcsönhatása a párosodás, 

pszeudohifális vagy invázív növekedés jelátvitele alatt. 

A S. cerevisiaeben a szexuális rekombináció ”a” és ”α” párosodási típusok között jön 

létre. A Ste2 vagy Ste3 transzmembrán receptor érzékeli az ellentétes párosodási típus által 

kibocsátott feromont. A receptorhoz heterotrimer G protein kötıdik, ami aktiválódik, majd róla 

disszociálódik az α- és βγ- alegység, és a jelátvitel a továbbiakban a MAPK útvonal 

aktivációjának az irányába megy el. A G protein, nem pedig a βγ- komplex aktiválja a Ste20 

protein kinázt, amely kapcsolódik a Ste5 horgonyfehérjéhez. A Ste5 többfunkciós fehérje, 

melynek nincs katalitikus aktivitása, de kötıfelületként szolgál más fehérjék számára, ezáltal 

létesít kapcsolatot két vagy több fehérje között; Ste5 a MAP kináz modul tagjait is képes 

megkötni. Ezáltal aktiválódik ugyanaz a STE11 MAPKKK majd a STE7 MAPKK, mint ami a 

tápanyag-ellátottság érzékelésében játszott szerepet. Tápanyaghiány következtében meginduló 

invázív növekedés esetében a receptorok mások, illetve a KSS1 MAP kináz a STE5 

tartófehérjétıl függetlenül aktválódik. Az ”upstream” elemek után kerül sor a FUS3 és KSS1 

MAP kinázok foszforilációjára. A FUS3 ezután foszforilálja a Ste12 és Far1 transzkripciós 

faktorokat, így olyan gének transzkripciója változik meg, amik a sejtciklus leállításához, a 

sejtfúzó elıkészítéséhez szükségesek (Herskowitz, 1995).  Az aktivált KSS1 is foszforilálja a 

Tec1-et, de az invázív növekedés mégsem indul meg, mert a Tec1-et a FUS3 is foszforilálja a 

273. pozícóban lévı treoninon.  Ezen a helyen történt foszforilációnak köszönhetıen a Tec1 

protein SCF ubiquitin ligáz függı degradáción megy keresztül, tehát eliminálódik (Elion et al., 

2005). A Tec1 FUS3 függı foszforiációja és ezáltal magának a proteinnek a degradációja a 

közegben lévı feromonok koncentrációjának függvénye (Chou et al., 2008). Alacsony feromon-

koncentráció esetében a KSS1 – Tec1 útvonal kevésbé represszált, így az invázív növekedés 

beindul. Ezáltal megnı az esély arra, hogy az alacsonyabb feromon-koncentrációjú helyrıl a 

populáció elérjen egy magasabb koncentrációjú helyre, ami jelen esetben a párosodási partner 

fizikális közelségét jelenti.  

Egyik legújabban közölt eredmény alapján a HOG1 útvonal aktivációja a STE7 MAPKK 

és KSS1 MAPK foszforilációját is eredményezi, de a Tec1 aktivációja elmarad. Ebben az 
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esetben nem degradálódik a Tec1, a HOG1 nem foszforilálja, viszont a DNS-hez való specifikus 

kötıdése HOG1 függı módon gátolt (Shock et al., 2009). 

 

2.2. MAP kináz útvonalak funkcionális jellemzése élesztıkben, dimorfikus és fonalas gombákban 
 

Mindezekbıl látható, hogy a MAPK függı jelátviteli útvonalak, és a jelátvitel mechanizmusa 

mikroorganizmusok közül talán legjobban a S. cerevisiaeben ismert. Ez részben annak 

köszönhetı, hogy könnyő kezelhetıségének eredményeképpen a genetikai és élettani kísérletek 

kezdettıl fogva kedvelt alanyává vált. Másfelıl, például a jelátvitel tanulmányozása kapcsán, az 

is igaz, hogy egyes mechanizmusok élesztıtıl az emberig nagyfokú konzerváltságot mutatnak. 

Specifikus területek viszont, mint például a gomba-növény vagy a gomba gazdaállat/ember 

kapcsolat számos olyan jelátviteli kérdést vet fel, melyre az élesztı alapú kísérleti rendszerek 

kevésbé alkalmazhatóak. Ilyen például a növénykórokozó fonalas gombák párosodáshoz, 

patogenitáshoz, gazda – kórokozó kapcsolathoz, növényvédıszer toleranciához, köthetı 

jelátviteli folyamatainak tanulmányozása. Számos fonalas aszkomicéta esetében a környezethez 

való alkalmazkodás vagy a környezet megváltozása hatást gyakorol a másodlagos anyagcserére, 

például a mikotoxinok termelésére. Ezekben a folyamatokban is jelentıs jelátvivı szerep jut a 

MAP kinázoknak. Látható, hogy sok szempontból kiemelt jelentısége van a MAPK függı 

jelátviteli útvonalak tanulmányozásának fonalas gombákban. 

Fonalas gomba MAP kinázok három alcsoportba sorolhatók (Kültz, 1998): a YERK1, a 

YERK2 (yeast and fungal extracellular regulated protein kinase) és az YSAPK (yeast and fungal 

stress activated protein kinase). Mind a YERK1, mind a YERK2 alapvetı szerepet tölt be a 

gombák ivaros szaporodásában, valamint kiemelkedı fontossággal bír a patogenitáshoz 

szükséges struktúrák kialakításában. 

Tágabb értelemben a YERK1 és a YERK2 alcsoport tagjai a növény/gomba/állat ERK 

(extracellular regulated kinases) csoporthoz tartoznak. Az YSAPK alcsoport erıs hasonlóságot 

mutat a gomba/állat SAPK (stress activated protein kinase) csoporttal (Kültz, 1998), és a 

különbözı abiotikus stresszekre adott válasz szignálátvitelében tölt be szerepet.  

A következıkben példákon keresztül illusztráljuk az egyes MAPK alcsoportok jelátviteli 

”sokszínőségét”. Egy adott jel átvitele sok esetben specifikus lehet, de egyre több eredmény 

számol be arról, hogy nem lehet az egyes MAPK alcsoportok funkcióját éles határok közé 

szorítani.  
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2.2.1. A MAP kinázok szerepe a szexuális rekombináció és a patogenitás jelátvitelében 

 

Az ivaros szaporodás a gombák világában is a genetikai anyag keveredésének, új változatok 

megjelenésének lehetıségét hordozza magában, ezáltal biztosítja a folyamatos fejlıdést, a 

változó környezethez való alkalmazkodást hosszútávon. A párosodási folyamat elsı lépése a 

megfelelı partner kiválasztása, amely feromonjelek segítségével történik. Az eltérı párosodási 

típusú haploid sejtek, amikor kapcsolatba lépnek egymással, érzékelik egymás feromonjait. 

Növénykórokozó gombáknál elıfordul, hogy a szexuális rekombináció elıfeltétele a 

patogenitáshoz kapcsolódó folyamatok beindulásához. A kukorica golyvás üszög betegségét 

okozó Ustilago maydis az egyik legjobb példa erre. A két egymással kompatibilis haploid 

sporódium egymásra találása, egyesülése elıfeltétele a diploid fertızıképes sejtek 

kialakulásának (Feldbrügge et al., 2004). Ez a folyamat az U. maydis négypólusú párosodási 

rendszerének köszönhetı, mely a és b mating type lókuszra tagolódik. E lókusznak két allélja 

van, az a1, amely az mfa1 feromon prekurzor gént és a pra1 feromon receptor gént, és az a2, 

amely az mfa2 feromon prekurzor gént és a pra2 feromon receptort kódolja. Ezek az elemek 

irányítják a párosodási partner felismerését és a sejtfúzió elıkészítését (Bölker et al., 1992). A b 

lókusz is az a-hoz hasonló tagozódást mutat (például a b1 lókusz két allélje bE1 és bW1), és az 

általa kódolt gének aktív homeodomén transzkripciós faktorokat kódolnak, melyek a 

patogenitáshoz szükséges gének megnyilvánulását szabályozzák. Ennek az összetett folyamatnak 

a jelátvitelében az U. maydis konzervált KPP4 MAPKKK, FUZ3 MAPKK, KPP2, MAPK 

kaszkádja meghatározó szerepet tölt be, de a megfelelı válasz kialakulásához a cAMP-PKA 

útvonal is elengedhetetlen. Az imént részletezett párosodási gének expresszióját a Prf1 

transzkripciós faktor szabályozza, amit foszforiláció útján szabályoz mind a YERK2 alcsoportba 

tarozó MAPK, mind a PKA. Az mfa1 és a b gének expressziójához például a PKA katalitikus 

alegységének, az ADR1-nek kell a PRF1-et foszforilálni. A PRF1 MAPK általi foszforilációja 

nélkülözhetetlen a b gének bekapcsoláshoz, viszont a mfa1 aktiválásához nem szükséges 

(Zarnack et al., 2008) 

Kísérletek bizonyítják, hogy a Fusarium graminearumban YERK2 alcsoportba tartozó 

MAP-kináz, az MGV1 felelıs a nıi fertilitásért, a gomba fertızıképességéért, a trichotecén 

szintézis regulációjáért (Hou et al., 2002). Az ∆mgv1 null mutánsok növekedését vizsgálták 

különbözı összetételő táptalajon. Míg folyékony médiumon normálisnak volt mondható a gomba 

növekedése, addig szilárd táptalajon az ∆mgv1 mutánsok növekedése csökkent, micéliumuk 

sejtfalai gyengébbekké és érzékenyebbekké váltak a sejtfalbontó enzimekkel szemben. Ezen 

kívül, a ∆mgv1 mutánsok nı-sterilekké váltak, képtelenek voltak a szaporodásra, és a 

virulenciájuk is lényegesen csökkent. Mindezekbıl arra lehet következtetni, hogy az mgv1 gén a 
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Fusarium graminearumban olyan egyedfejlıdési folyamatok meghatározója, amelyek 

összefüggésben vannak a szexuális reprodukcióval, a fertızıképességgel, valamint a 

sejtfalösszetétellel és szilárdsággal. Az mgv1 gén közeli rokonságban áll a M. grisea mps1 MAP-

kinázt kódoló génjével. Az ∆mps1 null mutáns úgy, mint az ∆mgv1 is túlérzékennyé vált a 

sejtfalbontó enzimekre (Xu et al., 1998). A gpmk1, a Fusarium graminearum YERK1 MAP- 

kinázt kódoló gén deléciója is részben hasonló fenotípusos változást mutatott. A ∆gpmk1 MAPK 

null mutáns képtelen volt ivaros rekombinációra. Ez két dologból is adódhat. Az egyik, hogy ez 

a mutáns nem képezett léghifákat, és ennek eredményeképpen az ivaros szaporító képletek sem 

voltak képesek megjelenni pároztatás során (Jenczmionka et al., 2003). Ezt a jelenséget 

megfigyelték már korábban a Cochlibolus heterotrophus ∆chk1 MAPK mutánsában (Lev et al., 

1999). A másik lehetıség természetesen a komplementer párosodási partner felismerésének a 

hiánya lehet, mely a feromon prekurzor, illetve receptor gének mőködésének zavarai miatt alakul 

ki, ahogy ezt láttuk az U. maydis esetében. A ∆gpmk1 MAPK null mutáns F. graminearum törzs 

a patogenitását is elvesztette, képtelen volt behatolni a növényi szövetbe és kolonizációra sem 

volt képes (Jenczmionka et al., 2003). A gpmk1 mutáns sejtfal bontó enzimek termelésében is 

gyenge volt. Megállapították, hogy a gpmk1 szabályozza az extracelluláris endoglükanáz 

expresszióját, továbbá szerepet játszik a hemicellulóz- és fehérjebontó enzimek indukciójában, 

amire a fertızés korai szakaszában van szükség (Jenczmionka et al., 2005).  

A YERK1 alcsaládba tartozó MAP kinázok növénykórokozó fonalas gombákban a 

szaporító képletek képzése mellett patogenitási képletek, például appresszórium, képzéséért is 

felelısek, ahogy errıl számos tanulmány szól. Az élıvilág e területén a MAP kinázok nagyfokú 

konzerváltságát mutatja az is, hogy sokszor eltérı, filogenetikailag távoli fajból származó MAPK 

gének képesek komplementálni egymás mutáns fenotípusát. A Magnaporthe grisea PMK1 MAP 

kináza például helyreállította a párosodást az élesztı FUS3/KSS1 dupla mutánsában. Érdekes 

módon a ∆pmk1 mutáns képes volt szaporodásra, mint hím partner, viszont nıi sterilitást 

mutatott. A patogenitás elvesztése is együtt járt a mutációval: a ∆pmk1 mutáns nem volt képes 

appresszóriumot fejleszteni, és sebzésen keresztül sem tudta megfertızni a gazdanövényét, a 

rizst (Xu és Hamer, 1996). A mutáns koplementálása egy GFP-PMK1 fúziós fehérjével 

helyreállította a patogenitást. Fertızés után 8 órával megjelent az appresszórium, és az 

appresszóriumban nagyobb GFP-PMK1 akkumuláció volt megfigyelhetı, mint a konídiumban, 

micéliumban, és más helyeken. Ezzel igazolták, hogy a pmk1 gén expressziója erıteljesebb a 

fertızési képletben, míg másutt egyformán alacsony kifejezıdést mutat. A GFP-PMK1 fúziós 

fehérje nem oldotta fel a nıi sterilitást (Bruno et al., 2004). A Colletotrichum lagenarium cmk1 

MAP kináz génje funkcionális homológja a pmk1-nek. A ∆cmk1 mutáns sem fejleszt 

appresszóriumot, de képes M. griseaban helyreállítani a fertızıképességet (Takano et al. 2000). 
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Összegzésképpen megállapítható, hogy a YERK1 és a YERK2 alcsoportba tartozó MAP 

kinázok, nélkülözhetetlenek mind a gazdanövény megfertızésében, mind az ivaros 

szaporodásában, de szerepük van a toxintermelésében is. A két MAP kináz csoportról 

elmondható, hogy míg a YERK1 alcsoportba tartozó MAP kinázok a patogenitásban, fertızési 

képletek kialakításában, a különbözı sejtfalbontó enzimek szintézisében játszik szerepet, addig a 

YERK2 alcsoportba tartozó MAP kinázok inkább szexuális reprodukcióért a gomba gyors 

kolonizációjáért, valamint a sejtfalintegritásért felelısek. A teljes kép körvonalazásához persze 

az is hozzátartozik, hogy nem feledkezhatünk meg az esetleges kivételekrıl, és nem szorítjuk 

elhatárolható keretek közé a különbözı MAPK alcsoportok szerepét. Legjobb példa erre a 

rovarokat fertızı, biológiai védekezésben is használt Beauveria bassiana HOG típusú MAP 

kináza, a BbHOG1, mely a patogenitás kialakításában, vagyis az appresszórium formálásában 

játszik szerepet, hiányában (∆Bbhog1 mutáns törzs) a gomba fertızıképessége és a konídiumok 

életképessége csökken (Zhang et al., 2009). 

 

2.2.2. A MAP kinázok szerepe az abiotikus stresszek jelátvitelében 

 

Valamely abiotikus környezeti hatásra adott gyors adaptációs válasz biztosítja akár az egyed, 

akár a populáció sikerességét. A gombák világában gyakran elıfordul, hogy egy populáció 

szélsıséges környezeti feltételek közt ”találja magát”, legyen szó növénykórokozó, talajlakó 

fonalas gombáról, vagy fermentációban résztvevı élesztıfajokról. Abiotikus stresszek széles 

körét döntı többségében a Kültz (1998) által YSAPK alcsoprtba sorolt MAP kinázok szignálják, 

de akad példa más MAP kinázok, sıt más jelátviteli útvonalak szerepére is. A következı 

alfejezetekben sorra vesszük a legjelentısebb abiotikus stresszek, az ozmotikus, az oxidatív, 

hımérsékleti, UV és a sejtfal integritást érintı stressz jelátvitelét különbözı gombákban. A 

továbbiakban nem a YSAPK elnevezést fogjuk használni, hanem a S. cerevisiae HOG1 MAP 

kináza után a HOG típusú MAP kinázok elnevezést, mert ez a szakirodalomban jobban elterjedt. 

 

2.2.2.1 Ozmotikus stressz 

 

Az ozmotikus stressz-adaptáció vizsgálata gyakorlati szempontból a tartósítás és a fermentációs 

ipar miatt jelentıs. Ehhez a stresszhez való alkalmazkodás jelátvitelét elıször élesztıben írták le 

(Brewster et al, 1993). A kísérletben 0,9 M NaCl-ra és 1,5 M szorbitra szenzitív mutánsokat 

teszteltek, és észrevették, hogy néhány mutánsban NaCl kezelés hatására nem figyelhetı meg a 

sejtekben glicerin-felhalmozódás. Így ezeket a mutánsokat HOG (high osmolarity glycerol) 
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mutánsoknak nevezték. A genetikai és biokémiai analízis megmutatta, hogy a stresszérzékenység 

a mutánsok egy részében a már leírt PBS2 MAPK kináz mutációjának köszönhetı, míg a másik 

részében a mutáns lókusz nagyfokú homológiát mutatott az élesztı FUS3 és KSS1 MAP 

kinázaival, bár maga a mutáció nem okozott gondot a szexuális rekombináció vagy a 

pszeudohifás növekedés terén. Ezen kívül a mutáns génnek megfelelı vad típus által kódolt 

fehérje stressz alatti foszforilációját antifoszfotirozin immunoblott segítségével is bizonyították. 

Ez az újonnan leírt MAP kináz megtartotta a kísérletben kapott nevét, a HOG1-et. A turgor 

beállítása az extracelluláris térnek megfelelıen az ozmotikus stressz kivédésének alappillére a 

sokkhatást követı elsı egypár órában, nemcsak NaCl, hanem szorbit és szacharóz stressz-kezelés 

esetében is (Wojda et al., 2004; Albertyn et al., 1994). A legszembetőnıbb változás a sokk 

hatására az élesztı génexpressziós profiljának megváltozása. A hiperozmotikus stressz elsı 

órájában az élesztı összes génjének mintegy 5%-a expressziós változáson megy keresztül (Rep 

et al., 2000). Fontos szerepet játszik ebben a folyamatban az Msn2p/Msn4p transzkripciós faktor 

is, melyet a HOG1 foszforilál. Meg kell jegyezni, hogy nemcsak ozmotikus stressz esetén, 

hanem például hı vagy oxidatív stressz esetén is foszforilálja a HOG1 az Msn2p/Msn4p-t. Ez a 

transzkripciós faktor pár az általa szabályozott gének promóterén egy meghatározott CCCCT 

nukleotid szekvenciájú motívumhoz (STRE, stress response element) kötıdik. A szabályozott 

gének fıleg a cukor-metabolizmusban, glicerin szintézisben, antioxidáns és detoxifikáló 

folyamatokban résztvevı fehérjéket kódoló gének (Rep et al., 2000).  

Mindezekbıl és az elızı fejezetekbıl látható, hogy a HOG típusú MAPK útvonal 

élesztıben eléggé részletesen ismert, de elmondhatjuk, hogy ezek a folyamatok fonalas gombák 

esetében is hasonlóan zajlanak. 

A Magnaporthe grisea HOG1 homológja, az OSM1 az ozmotikus stressz alatt az arabit 

akkumulációját kontrollálja. Az appresszóriumban glicerin felhalmozódás figyelhetı meg, ami a 

növényi kutikula mechanikai felhasításához szükséges belsı turgor növekedését biztosítja 

(Dixon et al., 1999). Ezt a folyamatot nem az OSM1, hanem a PMK1 MAP kináz kontrollálja 

(Zhao et al., 2005). 

Neurospora crassában az élesztı Sln1 génjével homológ os-1 vagy nik-1 gén által kódolt 

hisztidin kináz receptor érzékeli a megnövekedett ozmolaritást (Alex et al., 1996). Az OS-1 a 

citoplazmában lokalizált hisztidin kináz, és egy komplementációs kísérletben képes volt 

feloldani a ∆hog1 mutáns élesztı törzs ozmotikus szenzitivitását (Zhang et al., 2002). Az OS-1 

után a jel továbbítódik az SSK2/SSK22 homológ OS-4 MAPKKK és a PBS2 homológ OS-5 

MAPK kinázon keresztül a HOG1 homológ OS-2 MAP kinázig. Vad típusú N. crassa törzsben a 

hiperozmotikus stressz a glicerin szintézist irányító gének expresszióján kívül indukálta a ctt-1 

kataláz megnyilvánulását is a kezelést követı fél órában. Ez az indukció az ∆os-2 mutánsban 
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elmaradt (Noguchi et al., 2007). A CTT1 citoszolikus kataláz az antioxidáns rendszer egyik 

kulcsfontosságú enzime, amely az élesztıben is aktiválódik ozmotikus sokk hatására (Rep et al., 

2000).  

Látható tehát, hogy rövidtávon a hiperozmotikus stressz esetében elengedhetetlen a MAP 

kináz szerepe ahhoz, hogy a gomba alkalmazkodjon. Felvetıdik a kérdés, hogy hosszabb távon, 

a gyors adaptációs válasz kialakítása után van-e, és ha igen, akkor milyen szerepe van a HOG 

típusú MAP kinázoknak. 

 

2.2.2.2. Oxidatív stressz 

 

Az oxidatív stressz az egyik legáltalánosabb stressz tényezı, nemcsak a gombák világában, 

hanem sejtszinten az összes élı, anyagcserét folytató szervezetre nézve. A sejt szempontjából 

beszélhetünk külsı, extracelluláris és belsı, intracelluláris oxidatív stresszrıl. Kórokozó 

gombáknál külsı oxidatív stressz lép fel a gazdaszervezet védekezı mechanizmusai által 

növényekben például a hiperszenzitív reakció során (Ott et al., 2003). Emlıs rendszerekben a 

makrofágok által kiválasztott hidrogénperoxid koncentrációja elérheti a 14 mM-t a nitrogénoxidé 

pedig az 57 µM-t (Gross et al., 1999). Belsı oxidatív stresszt elı lehet idézni az élı sejtben 

többek között menadion, diamid és metilglioxál kezeléssel. 

Criptococcus neoformansban a HOG típusú MAPK, az élesztıjével azonos nevő HOG1 

végzi a külsı és a belsı oxidatív stressz szignalizációját. Említésre méltó, hogy a C. neoformans 

HOG típusú MAPK modulja rendhagyó módon elkülönül a többi eddig tanulmányozott 

rendszertıl. Alaphelyzetben a C. neoformansban a HOG1 folyamatosan foszforilált, és a 

sejtmagban lokalizált. Stressz alatt HOG1 specifikus foszfatázok által defoszforilálódik, és ez 

által képes aktiválni a válasz kialakításában szereplı elemeket, transzkripciós faktorokat (Bahn 

et al., 2006). Legtöbb esetben ugyanaz a receptor komplex végzi a jelfelvételt külsı és belsı 

oxidatív stressz esetében, mint az ozmotikus stressznél. Különbségek persze akadnak, például 

élesztıben a külsı H2O2 és diamid által generált belsı oxidatív stressz SLN1-SSK1 receptor 

komplexen keresztül szignálódik a HOG1-ig, de a ∆sln1-∆ssk2 kettıs mutánsok nem voltak 

érzékenyek menadion által okozott belsı oxidatív stresszre (Singh, 2000).  

Az oxidatív stressz hatására számos gén transzkripciója indul meg. Ezek a gének 

antioxidáns és detoxifikáló rendszerek tagjait kódolják. Botrytis cinerea esetében menadion és 

külsı H2O2 kezelés hatására a bccatA, bccat2 és bccatC kataláz gének, glutation-S-transzferázt 

valamint SOD dizmutázt kódoló gének indukálódnak (Segmüller et al., 2007). Ezek a tipikus 

oxidatív stressz válaszgének nem csak ebben az organizmusban, hanem a legtöbb fajban 

megnyilvánulnak és nem csak oxidatív stressz alatt, hanem más, például hı-, UV- és ozmotikus- 
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stressz alatt is (Segmüller et al., 2007; Noguchi et al., 2007) . Látható tehát, hogy az egyes 

stresszfaktorok szignálása során a válasz nagyon sok hasonlóságot mutat. A metilglioxál kezelés 

hatására adott stressz válasz mutatja be talán legjobban ezt a jelenséget. A metilglioxál a 

glikolízis egyik mellékterméke, mely eléggé citotoxikus anyag, szabadgyökszerően reagál a 

lipidekkel, a fehérjékkel, és a DNS-t is károsítja. Detoxifikálására egy egész enzimrendszer 

segítségével védekezik a sejt, melynek tagjai élesztıben a GLO1 glioxaláz és a GRE3 NADPH 

függı aldóz reduktáz. Amikor az élesztısejtben a metilglioxál koncentrációja megemelkedik, a 

glo1 és gre3 gének mellett a gpd1, tsp1 és tsp2 gének transzkripciója is megnövekszik. Ez 

utóbbiakból a gpd1 gén a glicerin-3-foszfát dehidrogenázt, a glicerin szintézis egyik 

kulcsenzimét, a tsp1, tsp2 gének trehalóz bioszintézisben résztvevı géneket kódolják. Jellemzı, 

hogy ezek a gének bekapcsolnak ozmotikus és hıstresszre is. Megállapításra került az is, hogy a 

metilglioxál intracelluláris koncentrációja megnövekszik ozmotikus stressz alatt (Aguilera et al., 

2005). Elmondható tehát, hogy összefonódás van az abiotikus stresszek által kiváltott 

alkalmazkodási mechanizmusok és az oxidatív stressz között. Oxidatív stressz önmagában, 

illetve más stresszhatások kísérıjeként is jelentkezhet, sıt a H2O2 molekula illetve oxigén 

szabadgyökök a programozott sejthalál (PCD) szignálmolekulája is lehet (Ádám et al., 1996). Az 

eddig publikált munkákból viszont nem derül ki, hogy az ozmotikus stresszt is kíséri-e 

intracelluláris oxidatív stressz. 

 

2.2.2.3  A hı- és hideg stressz jelátvitele. 

 

Talajlakó, növénykórokozó fonalas gombákban, illetve fermentációt végzı élesztıkben kiemelt 

jelentısége van a hımérséklethez való adaptációnak. A hıstressz jelátvitelével kapcsolatos 

szakirodalom tanulmányozásából kiderült, hogy a legfontosabb szerep a HOG homológ MAP 

kinázoknak jut e stresszhatás szignálásában. Emlıs rendszerekben a P38 MAPK irányítja a 

válaszban elsıként megjelenı hısokk proteineket kódoló gének transzkripcióját, melyek a 

transzláció után fıképpen receptorok, transzkripciós faktorok stabilizálására szolgálnak. Hısokk 

fehérjék aktiválódása szintén egy általános stresszjelenség, nem annyira specifikus a hısokkra. A 

HSP25 hısokk fehérje például P38 MAPK függı módon aktiválódik bélhámsejtekben 

Salmonella fajok flagellinjeinek hatására is (Petrof et al., 2008). A HSP70 is hısokk hatására 

megjelenı oxidatív stressz által, közvetett módon aktiválódik (Banerjee et al., 2009). 

Saccharomyces cerevisiaeben a hısokk felfogásában a külsı membránban lokalizált 

ozmoszenzor SHO1 játszik szerepet, az SLN1 hisztidin kináz nem. Az ozmotikus stresszel 

szemben a HOG1 nem vándorol, és nem akkumulálódik a sejtmagban, viszont stressz specifikus 

transzkripciós változások történnek (Winkler et al., 2002; Noguchi et al., 2007). Élesztıben a 
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hısokk kivédéséhez szükség van két foszfotirozin foszfatázra, a PTP2-re és PTP3-ra mely 

specifikusan inaktiválni tudja a foszforilált HOG1-et. Hiányukban, a ∆ptp2/∆ptp3 mutáns 

törzsekben hısokk hatására a HOG1 aktivációja hatszorosa a vad típusú törzsének, mely letális. 

A hiperfoszforiláció letalitást okozó mechanizmusa nem ismert. Ebben a mutánsban négyszeres 

túlaktiválódás figyelhetı meg ozmotikus stresszre, viszont ezt a mutáns még túléli (Winkler et 

al., 2002). 

Élesztıben hıstressz alatt szelektív mRNS export zajlik a sejtmagból a citoszolba, és 

ezzel párhuzamosan rengeteg RNS halmozódik fel a sejtmagban (Takemura et al., 2004). 

Ugyanez tapasztalható Schizosaccharomyces pombeban, hısokk és 10 %-os etanol kezelés 

hatására. Ebben a fajban sikerült kimutatni a STY1 MAPK függıen aktiválódó hısokk fehérje, a 

HSP16 szerepét mindkét esetben (Yoshida és Tani, 2005). A szelektív mRNS export feltehetıen 

csak az azonnali válaszhoz szükséges mRNS-t engedi a citoszolba, így gyorsítja fel az 

adaptációt. Hısokk alatt feltehetıen a membránok tulajdonságai is megváltoznak, valamint egy 

szerkezetstabilizáló nem redukáló cukor, a trehalóz koncentrációja is megemelkedik (Iwahashi et 

al., 1995). 

Nemcsak a hımérséklet emelkedése, hanem a lehőlés is stresszhatást jelent az élı sejt 

számára. A hidegstressz a hısokkal ellentétben az SLN1 hisztidin kinázon keresztül aktiválja a 

HOG1-et. Ebben az esetben az SLN1 a membrán rigiddé válását érzékelheti, mert 

hidegstresszhez hasonló folyamat játszódik le a membrán rigidifikáló dimetil-szulfoxid hatására 

is 30 C˚ hımérsékleten. Az adaptációs válasz ebben az esetben is a glicerin és trehalóz 

bioszintézis útvonal aktivációjával jár. Fagytőrı élesztı törzsekben nagyobb szintő trehalóz 

akkumuláció figyelhetı meg (Hino et al., 1990) 

A hı- és hidegstresszen kívül egy harmadik hımérsékleti stresszt, a fagyás-olvadást is 

említeni kell. Park és munkatársai (1998) munkájából kiderül, hogy ez a hatás szuperoxidot 

generál aerob körülmények között. A fagyás-olvadás alatt a membránok állapotának változásai 

és/vagy az oxidatív stressz aktiválják a HOG1 útvonalat. A ∆hog1 mutáns élesztıtörzs lassabban 

regenerálódik a vad típushoz képest olvasztás után. A 34 %-os sótartalmú Holt tenger vizébıl 

izolált gomba, az Eurotium herbariorum EhHOG MAP kinázával komplementált ∆hog1 

élesztıtörzs a vad típusét fölülmúló regenerációt mutatott. Ez az EhHOG/∆hog1 élesztıtörzs 

toleránsabbnak bizonyult számos abiotikus stresszel szemben (Yin et al., 2005). Ennek a 

jelenségnek háttere egyelıre még tisztázatlan, de sejthetı, hogy részben az a szelekciós nyomás 

játszik szerepet, amit a közel 34%-os sókoncentrációjú környezet jelent és jelentett az elmúlt 

70000 évben.   
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2.2.2.4.  MAP kináz útvonalak szerepe az UV sugárzás jelátvitelében 

 

Az ibolyán túli (UV) sugárzás szintén a legáltalánosabb természetben elıforduló abiotikus 

stresszfaktor. Az UV fény energia és hullámhossz szerint három csoportra osztható: C, 200-290 

nm; B, 290-320 nm; A, 320-390 nm. Az UV-C sugárzás intervallumában van a nukleinsavak 

elnyelési maximuma, így ennek a sugárzásnak fıleg DNS törı, károsító hatása van. Az UV-A a 

legnagyobb hullámhossz-intervallumú, és gyengébb energiájú UV sugárzás, amelyet a 

nukleinsavak kevésbé nyelnek el, viszont reaktív oxigénformákat (ROS), ezáltal oxidatív stresszt 

generál az élı sejtben. Az UV-B hatása az elıbbi kettı közötti, a DNS, RNS is elnyeli és az 

általa generált oxidatív stressz is jelentıs.  

Kabuyama és munkatársai (2001) emberi T limfóma sejteket különbözı hullámhosszú 

UV sugárzással stresszeltek és biokémiailag vizsgálták a MAP kináz útvonalak aktivitását. Az 

UV-A sugárzás egy perc elteltével aktiválta az ERK MAP kinázt, míg az UV-C egy perc alatt a 

p38 MAP kinázt aktiválta. Érdekes módon antioxidánsok segítségével gátolni lehetett a MAP 

kinázok aktivációját az UV stressz alatt. Megállapítható tehát, hogy az UV sugárzás 

hullámhossz-specifikusan aktivál eltérı MAPK útvonalakat, és feltételezhetı, hogy a MAP 

kinázok aktivációja oxidatív stresszen keresztül valósul meg. A DNS törést is érzékeli a sejt, bár 

e folyamat nem MAPK függı, itt a CHK (check point) kinázoknak van döntı szerepük (Chen et 

al., 2004).  

A gombák világából kevés adat áll rendelkezésre az UV stressz és MAPK útvonalak 

kapcsolatáról. Saccharomyces cerevisaeben az SLT2 és HOG1 MAP kinázok aktivizálódnak UV 

hatására, illetve null-mutációjuk fokozott szenzitivitást okoz a stressz alatt (Singh 2000; Brian et 

al., 2004). Bipolaris oryzaeban a HOG1 homológ srm1 MAPK vesz részt az abiotikus stresszek 

szignalizációjában. A ∆srm1 MAPK null mutáns fokozott érzékenységet mutatott az 5 perces 

UV-B sugárzásra. A vad típusban az UV stressz hatására megfigyelhetı antioxidáns CAT2-t 

kódoló gén transzkripcionális aktivációja a ∆srm1 mutánsban elmaradt (Moriwaki et al., 2006).  

 

2.2.2.5.  A sejtfal stressz 

 

A sejtfal integritásának hiánya illetve a károsodásának érzékelése és jelátvitele a sejtfal 

helyreállító vagy újraépítı mechanizmusait aktiválja a MAPK kaszkádokon keresztül 

gombákban. Fonalas gombákban a YERK2 alcsaládba tartozó MAP kinázokat tekintették és 

tekintik most is a sejtfallal kapcsolatos jelátviteli folyamatok fı irányítójának. Az egyik 

legjelentısebb, légi úton fertızı humánpatogén gomba az Aspergillus fumigatus genomikai és 

bioinformatikai analízise során kimutattak négy különbözı MAPK-t kódoló gén jelenlétét. Ezek 



 28 

közül az egyik MAPK a YERK2 alcsaládhoz tartozó Mpka, melynek más fajokban leírt 

homológjairól bebizonyosodott, hogy közremőködnek a sejtfalintegritás biztosításának 

jelátvitelei folyamataiban. Az MpkA deléciója utáni vizsgálatok rámutattak, hogy kongó vörös, 

calcofluor white és SDS kezelésre a ∆mpkA mutáns növekedése lecsökkent, valamint 

sejtfalkárosodás volt megfigyelhetı. Megalapították, hogy az okozott károsodás erısen függ az 

inkubációs hımérséklettıl. A calcofluor white és a kongó vörös, mindketten fluorokrómok, 

amelyek nagy affinitással kötıdnek a kitinhez és a β-1,3-glükánhoz, így okoznak zavart a gomba 

sejtfal bioszintézisében (Valiante et al., 2007).  

Legújabban nagy figyelmet fordítottak a különbözı MAPK útvonalak párbeszédének a 

vizsgálatára. Candida albicansban a SHO1 ozmoszenzor protein elengedhetetlen a CEK1 MAPK 

aktiválásához amikor setfal újjáépítésre vagy átalakításra van szükség például kongó vörös 

kezelés esetén (Román et al., 2005). A dolog nem is annyira meglepı, ha belegondolunk, hogy a 

sejtfal károsodása nyilván a külsı membránra is hatással van, és az elızı fejezetben láttuk, hogy 

a hısokk alatt a membrán állapotának érzékelésében a SHO1 proteinnek szerepe van. Nem csak 

C. albicansban, hanem S. cerevisiaeben is a SHO1 proteinen keresztül aktiválódik a CEK1 

homológ SLT2 MAP kináz és a HOG1 zimoliáz (β1,3 glükanáz) kezelés esetén (Bermejo et al., 

2008). Érdekes módon C. albicansban a hog1 deléciós mutáns törzs toleránsabbnak bizonyult 

kongó vörös és calcofluor white sejtfal stresszorokkal szemben. A jelenség hátterében az áll, 

hogy a CEK1 MAPK aktivációját az aktív HOG1 megakadályozza, ezért, amennyiben hiányzik 

az intakt HOG típusú MAPK, a CEK1 ki tudja alakítani a sejtfalstressz toleráns fenotípust 

(Eismann et al., 2006).  

 

2.2.3.  A másodlagos anyagcseréhez kapcsolódó jelátviteli folyamatok 

 

Amint a korábbiakban említettük, az abiotokus környezeti faktorok számos esetben stimulálják 

fonalas gombák másodlagos anyagcseréjét. Aspergillus fajok esetében az oxidatív stressz fokozta 

az aflatoxin termelést. Ezt az induktív hatást gátolni lehetett kémiai antioxidánsokkal (Jayashree 

és Subramanyam, 2000).  

Schmidt-Heydt és munkatársai (2008) egyszerre három abiotikus környezeti tényezı, a 

vízhiány-stressz, a pH és a hımérséklet hatását vizsgálták külön-külön és egymással 

összefüggésben a másodlagos anyagcserében. Modell organizmusként aflatoxin, ochratoxin és 

trichotecén termelı Aspergillus parasiticus, Penicillium verrucosum és Fusarium culmorum 

fajokat használtak. A vízhiány-stresszt glicerinnel, a pH stresszt HCl és NaOH alkalmazásával 

idézték elı, a különbözı vizsgált populációkat pedig eltérı hımérséklető (15-30 C˚) 

termosztátokban inkubálták. A mikotoxin bioszintézisutak indukciójában résztvevı gének 
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expresszióját microarray technikával vizsgálták. Kísérleteiknek több érdekes eredménye között a 

leginkább elgondolkodtó az volt, hogy a különbözı abiotikus hatások mindhárom fajban 

hasonlóan indukálták a mikotoxin szintézisutak génjeit, és a háromból valamely stresszfaktor 

megváltoztatása ugyanúgy hatott a toxinindukcióra is A stressz erıssége is befolyásolja a 

toxintermelıdést. Aspergillus flavusban az aflatoxin génklaszter expressziója 28 C˚-on a 

legaktívabb, míg 37 C˚-on erıteljes visszaesés figyelhetı meg, és aflatoxin sem termelıdik 

(OBrian et al., 2007).  

Különbözı Fusarium fajokban  a fumonizin mikotoxin termelését a nitrogén hiány (Shim 

és Woloshuk, 1999), a savas pH (Keller és Sullivan, 1996) és a vízhiány-stressz (Jurado et al., 

2008) befolyásolta leginkább. A különbözı nitrogénforrások egyformán képesek szupresszálni a 

fumonisin termelést F. moniliformeban (mai néven F. verticillioides), függetlenül attól, hogy 

milyen N-forrásról (ammónium-foszfát, glicin vagy glutamin) van szó (Shim és Woloshuk, 

1999). Továbbá, egy nitrogén metabolizmust reguláló gén, az AreA elrontása növekedési 

képesség gyengülését és a fumonisin termelés elmaradását okozta érett kukoricaszemeken F. 

verticillioidesben. Ammónium-dihidrogén-foszfát hozzáadásával ugyan helyreállt a növekedés, 

de fumonizin továbbra sem termelıdött (Kim és Woloshuk, 2008). A pH szignál a PAC1-en 

keresztül regulálja a toxintermelést, lúgos pH esetében szupresszálja a fum1 expresszióját 

(Flaherty et al., 2003). A vízhiány-stressz, a vízhez való nehéz hozzáférés kialakulhat például 

fertızött kukoricaszemekben az érés hatására fellépı vízvesztés, száradás miatt. Ezt, mint 

idukáló tényezıt Jurado és munkatársai (2008) vizsgálták F. verticillioidesben. Különbözı 

ozmotikusan aktív anyagok, glicerin, NaCl és PEG8000 segítségével modellezték a vízhiány-

stressz kialakulását és vizsgálták a fum1 gén expresszióját. Megállapították, hogy az egyre 

erısödı vízhiány-stressz gátolja a növekedést és -2.8 MPa ozmotikus nyomásig indukálja a fum1 

gén kifejezıdését.  

Ezek az adatok, példák azt mutatják, hogy a másodlagos anyagcseretermékek, köztük a 

fumonizin termelıdését is számos abiotikus stresszfaktor stimulálja. Azt tudjuk, hogy az 

abiotikus információk többnyire a HOG típus MAPK útvonalakon keresztül szignálódnak. Ezen 

túlmenıen, például az Aspergillus fumigatusban a nitrogénhiány aktiválta a saka HOG típusú 

MAPK gén kifejezıdését (Xue et al., 2004). Mindezeket összetéve feltételezhetı, hogy a 

másodlagos anyagcsere regulációjában is van szerepe ennek a MAP kináz útvonalának.  

Fusarium graminearumban a HOG1 homológ FgOS2 MAPK útvonalat vizsgálták 

trichotecén és aurofuzarin termelıdéssel kapcsolatosan (Ochiai et al., 2007). Az ozmoszenzor 

hisztidin kináz null mutációja (∆Fgos1) nem volt hatással a két toxin bioszintézisére. Ezzel 

ellentétben a ∆Fgos4 (MAPKKK) - ∆Fgos5 (MAPKK) - ∆Fgos2 (MAPK) modul bármely 

tagjának deléciója negatívan befolyásolta a trichotecén termelıdését, viszont az aurofuzarinét 
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serkentette. Ezekben a mutánsokban az aurofuzarin szintézis út poliketid szintáz génje a pks12, 

illetve az ezt reguláló gip2 gén transzkripciója is erıteljes volt, míg a trichotecén génklaszter a 

tri4 és tri6 tagjainak expressziója lecsökkent (Ochiai et al., 2007). 
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3. Anyag és módszer 
 

 

3.1. Törzsek származása, fenntartása, tenyésztése 
 

Munkánk során a Fusarium proliferatum ITEM 2287 (Institute of Sciences of Food Production, 

CNR, Bari, Italy) és FGSC 7615 (Fungal Genetics Stock Center Kansas City, MO, USA) vad 

típusú törzseit használtuk fel. 

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

paraffin olaj alatt. 

A gombatörzsek rázatott tenyésztését komplett (LCM) tápoldatban* végeztük 108 db 

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

képzıdött nedves micélium tömeget Büchner tölcséren, steril szőrıpapíron keresztül leszőrtük, 

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

liofilizáltuk, majd -20 °C-on tároltuk. 

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

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

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

üvegszőrın (G1) keresztül leszőrtük, centrifugáltuk (10 perc, 4°C, 6500 g), mostuk, és steril 

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

4°C-on, hőtve tároltuk. 

A felhasznált baktériumtörzs Escherichia coli K12 DH5α  (supE44, ∆lacU169(φ80lacZ∆M15), 
hsdR17, recA1, endA1, gyrA96, thi-1, relA1) volt. 

*A táptalajok és oldatok összetétele minden esetben az M2 mellékletben található. 

 

3.2. RNS izolálás, cDNS szintézis  
 
Folyékony tenyészetekbıl szőrt micélium-populációkat 70°C-on tároltuk feldolgozásig, majd 

dörzsmozsárban, folyékony nitrogénben eldörzsöltük, és TRI Reagent (Sigma St. Louis, MO, 

USA) segítségével totál RNS-t izoláltunk. Az RNS oldatból DNaseI (MBI Fermentas, Vilnius, 

Lithuania) segítségével eltávolítottuk a DNS szennyezıdést. A cDNS szintézist a Fermentas Life 

Sciences, RevertAid™ First Strand cDNA Synthesis Kit és random hexamer primer segítségével 

végeztük,gyártó utasítása szerint. 
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2. Táblázat. A felhasznált indítószekvenciák 

Primer  Szekvencia (5’-3’)     LeírásDescription 

PF1 1*  GCITTTGGICTNTNTG    1. nested PCR forward primer (MAPK specifikus) 

PR1 1*  CTYTCICGYTTNGGNAR   1. és 2.  nested PCR reverz primer (YSAPK specifikus) 

PF2 1*  GCIMRIGAYCARYTNAC   2. nested PCR forward primer (YSAPK specifikus) 

SonYSAPK53 TCATCCAGTACTTCCTCTACCAGATTATG Fphog1 SON PCR, forward 

SonYSAPK35 CATAATCTGGTAGAGGAAGTACTGGATGA  Fphog1 SON PCR, reverz primer 

YSfor  CGTCGATTCACCATTCACCTG   a teljes Fphog1 gén klónozó forward primere 

YSrev  GGCACGGGATAGTGTGATTGT  a teljes Fphog1 gén klónozó reverz primere 

T7   GTAATACGACTCACTATAGGGC  univerzális forward primer 

SP6   ATTTAGGTGACACTATAGAATAC   univerzális reverz primer 

YSrtfor   TCGGGATCAACTTACCAAC   Fphog1 RT- és qrt-PCR forward primer 

YSrtrev   ATCTGAGGGTCCTGGATTC   Fphog1 RT- és qrt-PCR reverz primer 

CHPH1   GGCGCAGACCGGGAACACA   hph kazettára írt, forward ellenırzı primer 

CHPH2   CACGGCGGGAGATGCAATAGGTC  hph kazettára írt, reverz ellenırzı primer 

CHOGfor  AGGTCATTTCTCTCAGCGACA  az Fphog1 delécióját ellenırzı forward primer 

CHOGrev   ATCTGAGGGTCCTGGATTC   az Fphog1 delécióját ellenırzı reverz primer 

H3-1a**   ACTAAGCAGACCGCCCGCAGG                Hiszton H3, RT- és qrt-PCR forward primer 

H3-1b**  GCGGGCGAGCTGGATGTCCTT                 Hiszton H3, RT- és qrt-PCR forward primer 

Fum1for  ACTTTGCCATTTCCAACCGTAT  Fum1 RT- és qrt-PCR forward primer 

Fum1rev  GGGAGTTTTTCCATCCGAATTT  Fum1 RT- és qrt-PCR reverz primer 

Fum8for   ATTCCATGAGGAGGCAATGCAG   Fum8 RT- és qrt-PCR forward primer 

Fum8rev   GGTGCTATTCCTTCGAGGTCAC  Fum8 RT- és qrt-PCR reverz primer 

*Rövidítések: Y= C vagy T; R = A vagy G; S = C vagy G; M = A vagy C; N = A,T,C vagy G; I: inozin 

**Glass és Donaldson (1995) 

 
 
3.3. Polimeráz láncreakciók 

3.3.1. Reakció általános leírása 

 

A polimeráz láncreakciókat 25 illetve 50 µl térfogatban hajtottuk végre Biometra T3 Biocycler 

segítségével. A reakcióelegy tartalma: 20 ng genomi DNS, 1x PCR puffer (MBI Fermentas), 1,5 
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mM MgCl2, 0,5 mM dNTP, 0,25 – 0,25 µM indítószekvenciák, 1 U Taq polimeráz (MBI 

Fermentas), steril desztillált víz. Az indítószekvenciákat az 2. táblázat tartalmazza. A PCR 

programok, ahol ezt nem jelöltük külön, a következı lépéseket tartalmazták: elsı lépés: 95 °C 

3min – 1 ciklus; második lépés: 94 °C 15s, 60 °C 30s, 72 °C 30s-tıl 5min-ig, az amplifikálandó 

fragmentum hosszának megfelelıen – 30 ciklus; harmadik lépés:72 °C 5min – 1 ciklus. 

 

3.3.2. SON-PCR (single oligonucleotid nested PCR) 

 

A SON-PCR technikát (Antal et al., 2004) alkalmaztuk a teljes Fphog1 szekvencia izolálására. A 3’ irányú kiterjesztés reakciójában a SONYSAPK53 

primert, az 5’ irányú kiterjesztés reakciójában a SONYSAPK35 primert alkalmaztuk az alább leírt reakciókörülmények között:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Kvantitatív valós idejő qrt-PCR reakció 

 

A kvantitatív valós idejő PCR termékei képzıdésének detektálása fluorimetriás úton történt, 

melynek elıfeltétele valamely arra alkalmas fluoreszenciás jelzési technika használata. 

Kisérletünk folyamán mi SYBR Green (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) fluoreszcens DNS-

festéket alkalmaztunk, ABI PRISM SDS 7000- es (Applied Biosystem, Foster City, CA, USA) 

rendszerrel a következı amplifikációs körülmények között: 

- 95°C-on 10 perc 

- 94°C-on 15 másodperc és 57°C-on 60 másodperc – 40 ciklus 

 

Annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni a relatív expresszió változást az Fphog1 gén 

vonatkozásában az összehasonlító ∆∆CT módszert használtuk (Livak és Schmittgen, 2001).  

A hiszton H3 gén (Glass and Donaldson, 1995) 377 bp fragmentjét használtunk konstitutívan 

expresszálódó kontrollként. Ez a kontroll gén expresszió (∆CT hiszton H3= ∆CT, Time x-∆CT, Time 0) 

94C° 30s 
55 C° 1 min                                   5x 
72C° 2,5 min 
94C°30s 
29C° 30 min 
29C° ����72 C° ramp., 3 min 
72C° 2,5 min 
94C° 10s 
55 C° 1 min                                  60x 
72C° 2,5 min 
72 C° 7 min 
4 C°����pause 
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minden egyes kísérletben mérhetı volt, demonstrálva ezzel, hogy a hiszton H3 expressziót nem 

befolyásolják a kísérleti körülmények. Ahhoz, hogy a ∆∆CT módszerrel kapott eredményeinket 

ellenırizzük, a különbözı vizsgált gének és a hiszton H3 gén amplifikációs hatékonyságát 

összehasonlítottuk, a következı képpen. Hígítási sort (0,1-10ng) készítettünk az adott cDNS 

mintából, melyeket aztán templátként használtunk újabb qrt-PCR során az említett primerek 

segítségével. A ∆C= ∆CT, célgén-∆CT, Hiszton H3 összefüggés alapján hasonlítottuk össze az egyes 

higítással kapott eredményeket: a ∆CT értékeket ábrázoltuk a hígítás függvényében és 

meghatároztuk az illesztett egyenes meredekségét. Amennyiben a meredekség 0 értékhez közelít, 

úgy a ∆∆CT módszer használható (Livak és Schmittgen, 2001). Mivel a ∆∆CT módszer nem 

számol minden egyes reakció hatékonyságával, ezért kiszámoltuk minden egyes reakció 

hatékonyságát lineáris regresszióval az adott reakció kinetikus görbéjét felhasználva (Ramakers 

et al., 2003), majd ezután a GED formulát (Schefe et al., 2006) alkalmazva számoltuk ki az 

egyéni hatékonysággal korrigált expressziós értékeket. 

 

3.4. DNS kivonás gombából  
 

Genomi DNS kivonásához 1g porított micéliumhoz 500 µl gomba lízis oldatot adtunk. Erıs keverés 

és szuszpendálás után elıször 500 µl fenol-kloroform izoamil- alkoholt, majd centrifugálás után (10 

perc 4°C 12000 rpm) a felülúszóhoz 2 térfogatnyi abszolút etanolt adtunk. A kicsapódott DNSt 

centrifugáltuk, szárítottuk és 100 µl MQ vízben oldottuk fel. 

 

 
3.5. Szekvencia analízis 
 

A nukleotid szekvencia meghatározásokat és az oligonukleotid indítószekvencia szintéziseket a 

gödöllıi Mezıgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontban mőködı Biomi Kft. 

laboratóriumában végezték. Az indítószekvenciák tervezéséhez a Lasergene szoftver csomag 

(DNAStar Inc., Madison, Wis.) PrimerSelect nevő programját használtuk. A szekvencia 

összehasonlításokat BLAST módszerrel (Altschul et al., 1997) végeztük, az EMBL adatbázist és 

a GenomeNet nevő internetes oldal (http://www.genomet.jp) BLAST programját használva. A 

DNS szekvenciák elemzéséhez a Lasergene szoftver csomagot (DNAStar Inc., Madison, Wis.) és 

az FGENESH programot (http://www.softberry.com) használtuk. 

 

3.6. Southern hibridizáció 
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A genomi DNS-t izoláltunk F. proliferatum ITEM 2287 törzsbıl, majd megfelelı restrikciós 

endonukleázokkal emésztettük. A DNS mintákat agaróz gélen elválasztottuk, gél elektroforézis 

után 3 oldtatban: Depurináló 15 percig, Denaturáló 25 percig, Neutralizáló 15 percig megmostuk. 

Az oldatok leöntése után a gélbıl a fragmentum-populációt kapilláris blott segítségével Hybond-n 

membránra blottoltuk.  6 – 8 óra elteltével a DNS-t a membránon UV sugárzás segítségével 

rögzítjük Southern hibridizációt CHURCH pufferben 65 ºC-on végeztük Sambrook és munkatársai 

(2001) utasítása szerint. 

 
3.7. Egyéb DNS technikák 
  
(lásd: Sambrook és munkatársai 2001) 
 

3.8. Az Fphog1 gén inaktiválása 
 

Felsokszoroztuk a teljes Fphog1 gént a promoter és a termiátor régióira írt YSfor és YSrev 

indítószekvenciák segítségével. Az így kapott 2089 bp hosszúságú fragmentumot pGEM-T Easy 

(Promega) vektorba ligáltuk (pYS). Ebbıl a plazmid DNS-bıl KpnI-XbaI enzimekkel egy 369 bp 

nagyságú fragmentumot hasítottunk ki, amelyet a 3805 bp nagyságú higromicin 

foszfotranszferáz (hph kazetta) (Punt et al., 1987) gént tartalmazó KpnI-XbaI fragmentummal 

helyettesítettünk, és az így kapott konstrukciót pGemFpKYS-nek neveztük el (4. ábra). A 

pGemFpKYS plazmid DNS-t templátként használva PCR reakciót indítottunk T7 és SP6 

primerekkel. A megfelelı fragmentumot (5739 bp) agaróz gélbıl GFX-oszloppal (Amersham) 

visszaizoláltuk a gyártó utasításai szerint és ezt használtuk a F. proliferatum protoplasztok 

transzformálásához. 

 

3.9. Fusarium proliferatum protoplasztok transzformálása a kiütı konstrukcióval 
 

A protoplasztokat exponenciális növekedési fázisban levı, ITEM 2287-es törzs fiatal micélium-

populációjából nyertük Proctor és munkatársai módszerével (1997). A transzformálást szintén a 

Proctor és munkatársai által leírt módon, poli-etilénglikol és Ca2+ ionok jelenlétében végeztük. A 

transzformált protoplasztokat 5 ml, 50 ºC hımérséklető regenerációs felülöntı táptalajhoz 

kevertük és szilárd regenerációs táptalaj felületére rétegeztük. Hat óra elteltével a csészéket 

felülöntöttük higromicint tartalmazó, 50 ºC hımérséklető regenerációs felülöntı táptalajjal. A 

higromicin koncentrációja a csészében lévı táptalaj végtérfogatára nézve 200 µg/ml volt. 

A higromicin rezisztens transzformánsok 4-5 nap elteltével nıttek át a higromicint 

tartalmazó felülöntı táptalajon. Ekkor 200 µg/ml higromicint tartalmazó LCM csészékre oltottuk 

át ıket. A higromicin rezisztens telepeket monospóráztuk 0,1 % Triton-X 100-at (Sigma) 



 36 

tartalmazó LCM táptalajon. A transzformánsok stabilitását többszöri nem-szelektív LCM 

csészén történt passzálás után higromicint tartalmazó csészékre való visszahelyezéssel 

ellenıriztük.  

 

3.10. ∆∆∆∆Fphog1 mutánsok azonosítása 
  

A 2287-es törzs pGemFpKYS kiütıkonstrukciójával transzformált protoplasztokból regenreált 

48 db monospórázott transzformánst és a vad típusú recipiens törzset elsı lépésben micélium 

PCR technikával vizsgáltuk, így szőkítettük le a potenciális mutánsok számát. A micélium PCR-t 

úgy készítettük elı, hogy egy eppendorf csıbe, 0,1 ml MQ vízbe micélium kaparékot tettünk, ezt 

2 percig fıztük, majd 4 ºC-on 5 percig centrifugáltuk, és a feülúszót hasznátluk templátként. A 

kiütött régióra írt CHOGfor-CHOGrev primerpárt és a CHPH1 és CHPH2 primereket 

alkalmaztuk 60 ºC anellációs hımérsékleten. A hph pozitív és Fphog1 negatív transzformáns 

vonalakból genomi DNS-t izoláltunk és a PCR-rel kapott eredményeket Southern hibridizációval 

ellenıriztük (Sambrook és Russel, 2001). A DNS mintákat BamHI restrikciós endonukleázzal 

emésztettük. A fragmentumokat 0,8 %-os agaróz gélen elválasztottuk, és Hybond N+ membránra 

(Amersham) blottoltuk.  Ezután 32P izotóppal jelölt próbát hibridizáltattunk hozzá. Próbaként az 

Fphog1 génnek az YSfor és YSrev indítószekvenciákkal felszaporított 2089 bp hosszú 

fragmentumát, valamint a hph kazettátt tartalmazó 3805 bp nagyságú XbaI-KpnI fragmentumot 

használtuk (4. ábra).  

 

3.11.  ∆Fphog1-24 mutáns törzs komplementálása 

 

Neomicin foszfotranszferáz gént (Wöstemeyer et al., 1987) ligáltunk az Fphog1 gént 

reprezentáló 2089 bp hosszú szekvenciához. A MAPK gén szekvenciája 304 bp nagyságú 

darabot hordozott a saját promóterébıl, valamint egy 116 bp hosszú darabot a terminátor 

régiójából. Ezzel a konstrukcióval transzformáltunk ∆Fphog1-24 MAPK mutáns törzsbıl izolált 

protoplasztokat. Higromicin és geneticin antibiotikumok jelenlétében szelektáltunk két 

komplementált vagy helyreállított törzset, az R1-et és az R2-ıt. A gén expreszióját RT-PCR 

technikával ellenıriztük.  

 

 

3.12. Ivaros keresztezés 
  

A transzformánsok a vad típusú törzzsel való párosodási képességét sárgarépás táptalajon 

vizsgáltuk a Klittich és Leslie (1988) által leírt módon. 100 ml táptalajt öntöttünk 100 mm x 73 
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mm nagyságú mőanyag dobozokba (Veg-Box) és ezeken növesztettük fel a kísérletben nıi 

partnerként használt gombát. Hím partnerként vizes agarról lemosott konídiumszuszpenziót 

használtunk, amit összekevertünk a sárgarépás táptalajon kinıtt micéliummal.  A keresztezés 

után a törzseket 23/24 °C-on inkubáltuk 5-6 héten át, 12 órás sötét periódust, 12 órás 

megvilágítottal váltogatva, amelyet fehér fényő és sötétkék fluoreszcens lámpával biztosítottunk. 

Teszter törzsként a F. proliferatum (G. intermedia) FGSC 7615 törzset használtuk. 

 

3.13. Patogenitási teszt 
 

Az élıszövet kolonizációs patogenitási teszthez a paradicsomgyümölcsöket sterilizáltunk 

felületileg 70% etanol segítségével. Hamilton pipettával juttattuk be 10 µl 106 darab konídiumot 

a gyümölcsök belsejébe és naponként mértük a megjelenı lézió átmérıjét Dipietro és 

munkatársai (2001) közlése szerint.  

 

3.14. Tenyésztés és stresszkezelések 
 

A hı és UV stressz vizsgálatához folyékony CMC tápközegben termeltetett 

konidiumszuszpenziót használtunk. Hıstresszhez 106 db konídium/ml-es szuszpenziót 

csíráztattunk 4 órán keresztül 25 °C-on. Ezután ezeket áthelyeztük a kezeléseknek megfelelı 43 

illetve 45 °C-os vízfürdıbe, majd két órán keresztül 20 percenként mintát vettünk. A mintákból 

102 db konídium/ml-es hígításokat szélesztettünk CM lemezekre, két nap elteltével a túlélı 

telepeket megszámoltuk. Az UV stresszhez nagyjából 102 db konídiumot CM agarra 

szélesztettünk és 0-10 percig UV-C (210-280 nm), monokromatikus UV-B (312 nm) sugárzással 

kezeltük a szélesztett populációkat VL-6MC UV lámpa (Vilber Lourmat, Marne La Vallée, 

France) segítségével. A túlélıkbıl kifejlıdıtelepeket számoltuk.  

Oxidatív stresszhez 25 mM 50 mM és 100 mM koncentrációjú H2O2, 0,1 mM 

koncentrációjú menadion biszulfid és 12, 24, 50 mM koncentrációjú metilglioxál stresszorokat 

alkalmaztunk CM agaron. H2O2 esetében micéliummal benıtt agarkorongot tettünk a stresszort 

tartalmazó CM-re. A menadion és metilglioxál kezeléseknél 107 – 103 db/ml-es hígítási sort 

készítettünk a konídium szuszpenziókból, és az egyes hígításokból 5 µl- cseppentettünk a CM 

agar felszínére. 

Ugyan ilyen kísérleti metodika alapján végeztük el a sejtfalstresszhez kapcsolódó 

kísérleteinket 40 mg/l koncentrációjú kongó vörös és 0,014%-os SDS stresszorokkal.  

Ozmotikus stressz esetében 4% NaCl-t illetve 1,2 M koncentrációjú szorbitot tartalmazó 

CM agar illetve folyékony CM (106 db/ml-es kiindulási konídium koncentrációval) tápközegeket 
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használtunk. Folyadékkultúrák növekedése során az optikai denzitást mérését JENEWAY (UK), 

GENOVA típusú spektofotométer segítségével végeztük 600nm-en. Annak érdekében, hogy az 

OD600nm értéke 0,1-0,5 közötti legyen (mivel e két érték között a legkisebb a hiba a sejtszám és 

az optikai denzitás között) a mintákat hígítottuk LCM hozzáadásával.  

Fumonizin termelést vizsgáló kísérletsorozathoz 106 db/ml konídium koncentrációjú 

tenyészeteket indítottunk 500 ml végtérfogatban, WM+AF (pH 3,3)  tápközegben. Ebben a 

formában egy napig növesztettük, majd steril porcelán szőrın, szőrıpapír segítségével szőrtük a 

tenyészeteket. A szőrt micéliumot 0,01M foszfát pufferral (pH 7,4) mostuk, majd felvettük WM, 

nitrogénforrást nem tartalmazó, ugyanolyan térfogatú tápközegben. 

Génexpressziós vizsgálatokhoz a kísérletben meghatározott idıközönként 50 ml 

folyadékkultúrát leszőrtünk az elıbb leírt módon és az összegyőjtött, szőrt micéliumot elıször 

folyékony nitrogénben lefagyaszottuk, majd feldolgozásig -70 C˚-on tároltuk. 

 

3.15. Mikroszkópos és fluoreszcens technikák 
 

Munkánk során fluoreszcens lámpával felszerelt Olympus BH2 RFCA mikroszkópot 

használtunk. A képek minden esetben 400-szoros nagyítással készültek. A sejthalál mértékének 

meghatározására 0.1% Evans blue festéket használtunk Ádám és munkatársai (1989) leírása 

szerint. A festékoldatot kevertük közvetlenül a tenyészetbıl vett mintához 1:1 arányban. A 

sejtmagfestéshez 4’,6’-diamidino-2-fenilindol (DAPI) festéket használtunk Harris és 

munkatársai (1994) utasítása szerint, és a tárgylemezre tett festett mintát 495nm 

hullámhosszúságú gerjesztıfény segítségével vizsgáltuk.  

Intracelluláris ROS szintet 2’,7’-diklorodihidrofluoreszcein (DCHF) fluoreszcens 

festékkel vizsgáltuk. A tenyészetekbıl vett mintát (5ml) OD600 = 0.4 értékre hígítottuk, és 

inkubáltuk 50 µM festék jelenlétében 20 percig. Ezután a mintákat mostuk 0,1M PBS (pH = 7.4) 

pufferrel. A 495nm hullámhosszúságú fény gerjesztésének hatására az oxidatív formákkal reagált 

festék 520nm hullámhosszú fényt bocsát ki, melyet fluoreszcens mikroszkóppal és LS 50B 

(PerkinElmer, Norwalk, CT, USA) lumineszcens spektrofluoriméterrel detektáltunk 

 A mitokondrium membrán programozott sejthalál alatti permeabilitás változását JC-1 

(5,5,’6,6-tetrakloro-1,1,’3,3-tetraethyl-benzimidazolokarbocianin jodid) fluoreszcens festékkel 

Mito PT Kit (Immunochemistry Technologies, Bloomington, MN, USA) vizsgáltuk. A gyártó 

által meghatározott mennyiséget hozzáadtuk a vizsgálandó mintához, majd 15 perces sötétben 

való inkubálás következett. A detektálás az elızı bekezdésben leírtakkal megegyezıen történt. A 

495nm hullámhosszúságú fény hatására egészséges sejtekben vörös (590nm) PCD-és sejtekben 
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zöld (527nm) fluoreszcencia jelenik, melynek mértéke (E) spektrofluoriméterrel mérhetı. A mért 

értékekbıl kiszámolható a PCD populáción belüli aránya (E527/E590nm × 100).  

 

3.16. Genomi DNS fragmentálódásának kimutatása 
 

A vizsgálandó mintákból genomi DNS-t izoláltunk, majd az izolált DNS-t 1%-os agaróz gélen 

elválasztottuk. 

 
3.17. Ammóniumion koncentrációjának meghatározása 
 

A tápoldat ammóniumion koncentrációjának meghatározását indofenol kék módszerrel végeztük 

(Solorzano, 1969). Az ammóniumion hipokloritok jelenlétében lúgos közegben fenollal illetve 

fenol vegyületekkel reagál és kékes színő indofenol keletkezik. A színezék kialakulását a 

nitroprussid nátrium (Na2[ Fe(CN)5NO] *2H2O) katalizálja. Az ammóniumion-függı 

színintenzitást spektrofotométerrel 680 nm-en detektáltuk.  

 

3.18. Fumonizin mennyiségének meghatározása 
 

A WM tápközegben tenyésztett populációk génexpressziós vizsgálataihoz levett minták szőrletét 

használtuk a fumonizin B1 mennyiségi meghatározásához. Shephard és munkatársai (1990) által 

leírt eljárást kissé módosítva végeztük a mintaelıkészítést és származékolást a HPLC 

analízishez. O-ftálaldehid és merkaptoetanol tartalmú reagenshez adtunk 50µl sterilre szőrt 

(Millex GS 0,22 µM, Millipore, Bedford, MA, USA) szőrletet. Ebbıl egy perces rázatás után 

20µl-t töltöttünk HPLC-be (HP 1050). A fumonizinek fluoreszcens származékainak mennyiségi 

meghatározása Fazekas és munkatársai (1998) utasításai szerint történt. Az FB1 detektálásának 

alsó határa 0,1 µg/ml volt. 
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4. Eredmények 
 

 

4.1. Az Fphog1 MAPK gén izolálása és jellemzése 
 

4.1.1. Alcsoport specifikus klónozási rendszer kidolgozása 

 

Tekintettel arra, hogy a F. proliferatum genom szekvenciája nem ismert, így az Fphog1 MAPK 

gén izolálásához szükség volt a már ismert gomba MAPK gének összehasonlítására. A célunk az 

összehasonlítással az volt, hogy a gomba MAP kinázok illetve MAPK alcsoportok homológ 

régióit figyelembe véve egy klónozási rendszert dolgozzunk ki, amely lehetıvé teszi a HOG 

típusú MAPK alcsoportok tagjait kódoló gének meghatározását. Elsı lépésben 11 ismert HOG 

típusú gomba MAP kináz katalitikus régióját reprezentáló származtatott fehérjeszekvenciát 

hasonlítottunk össze. A 2. ábrán mutatjuk be a szekvencia-összehasonlítás eredményét. Jól 

látható, hogy a különbözı fajokból leírt MAP kinázok erısen konzerváltak. A 11 kináz domén 

azonosításán túl (a 2. ábrán római számokkal jelöltük), sor került egy kizárólag gomba MAP 

kinázokban konzervált motívum (AE[ML][LVI]xG[KR]PxFxG[KR]D) meghatározására, mely a 

IX-b aldoménen található. Az ábrán az elsı szekvencia sorokban narancssárga színnel tüntettük 

fel az eddig Kültz (1998) által talált HOG specifikus részleteket. BLAST analízis (Altschul et al., 

1997) segítségével új, eddig le nem írt HOG típusú MAPK specifikus motívumokat is 

meghatároztunk, melyek az ábrán bekeretezve láthatóak. Az I-b és a IV-b szubdomének olyan 

aminosavakból állnak, amelyek kizárólag a HOG típusú gomba MAP kinázokban alkotnak 

konzervált motívumot. Az V-b, VIII-a X-b1, X-b2 és X-b3 motívumok HOG specifikus 

aminosavakon kívül MAPK szinten illetve gomba MAP kináz szinten mutatnak konzerváltságot. 

Az újonnan azonosított konzervált motívumok felvetik annak a lehetıségét, hogy degenerált 

primerek tervezésével a gomba genomból HOG típusú MAPK génrészleteket emeljünk ki. 

Ezt a lehetıséget kihasználva az I, I-b és X-b3 motívumokat kódoló nukleotid 

szekvenciák homológiáját is figyelembe véve terveztünk degenerált indítószekvenciákat a F. 

proliferatum HOG típusú MAP kinázát kódoló gén izolálásának érdekében. A három 

aldoménbıl az I-es gomba MAPK szinten konzervált, az erre tervezett PF1 primer valószínőleg 

nem csak a HOG MAPK génre anellál, míg a I-b és X-b3 szubdoménekre írt PF2, és PR1 

primerek nagyfokú specifitásuknak köszönhetıen jó lehetıséget biztosítanak a kívánt gén 

szekvenciájának klónozására.    
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                                    I      I-b     II   

  1.MgOSM1    1MA---EFVRAQIFGTTFEITS-------------R YSDLQPVGMGAFGLVC-SARDQLT-NQNVAIKKI MKPFSTPV 
  2.FgOS-2    1MA---EFVRAQIFGTTFEITSSPPFIAILTRLARR YSDLQPVGMGAFGLVC-SARDQLT-NQNVAVKKIMKPFSTPV 
  3.ClOSC1    1MA---EFIRAQIFGTTFEITS-------------R YSDLQPVGMGAFGLVC-SARDQLT-NQNVAVKKIMKPFSTPV 
  4.BgMAP III 1MA---EFVRAQIFGTTFEITS-------------R YSDLQPVGMGAFGLVC-SAKDNLT-GQNVAVKKIMKPFSTPV 
  5.CpMK1     1MA---EFVRAQIFGTTFEITS-------------R YSDLQPVGMGAFGLVC-SARDQLT-NQNVAIKKI MKPFSTPV 
  6.UmHOG1    1MA---DFVKLSIFGTVFEVTT-------------R YVDLQPVGMGAFGLVC-SANDQLT-STSVAIKKI MKPFSTPV 
  7.AbHOG1    1MA---EFVRAQIFGTTFEITS-------------R YTDLQPVGMGAFGLVC-SAKDQLT-SQAVAIKKI MKPFSTPV 
  8.BbHOG1    1MA---EFVRAQIFGTTFEITS-------------R YSDLQPVGMGAFGLVC-SARDQLT-NQNVAVKKIMKPFSTPV 
  9.NcOS-2    1MA---EFIRAQIFGTTFEITS-------------R YSDLQPVGMGAFGLVC-SAKDQLT-NQNVAIKKI MKPFSTPV 
 10.ScHOG1    1MTTNEEFIRTQIFGTVFEITN-------------R YNDLNPVGMGAFGLVC-SATDTLT-SQPVAIKKI MKPFSTAV 
 11.CaHOG1    1MSADGEFTRTQIFGTVFEITN-------------R YTELNPVGMGAFGLVC-SAVDRLT-GQNVAVKKVMKPFSTSV 
 12 FpHOG1    1MA---EFVRAQIFGTTFEITS-------------R YSDLQPVGMGAFGLVC-SARDQLT-NQNVAVKKIMKPFSTPV 

            III             IV    IV-b      V      

  1.MgOSM1    63LAKRTY RELKLLKHLKHEN---------------------- VIS LSDI -FISPLEDI- YFVTELLGTDLHRLLTSRP 
  2.FgOS-2    73LAK RTYRELKLLKHLKHEN---------------------- VIS LSDI -FISPLEDI- YFVTELLGTDLHRLLTSRP 
  3.ClOSC1    63LAK RTYRELKLLKHLRHEN---------------------- VIS LSDI -FISPLEDI- YFVTELLGTDLHRLLTSRP 
  4.BgMAP III 63LSK RTYRELKLLKHLRHEN---------------------- VIS LSDI -FISPLEDI- YFVTELLGTDLHRLLTSRP 
  5.CpMK1     63LAK RTYRELKLLKHLRHEN---------------------- I IS LSDI -FISPLEDI- YFVTELLGTDLHRLLTSRP 
  6.UmHOG1    63LSK RTYRELKLLKHIRHEN---------------------- I IS LSDI -FISPLEDI- YFVTELLGTDLHRLLTSRP 
  7.AbHOG1    63LSK RTYRELKLLKHLRHEN---------------------- I IS LSDI -FISPLEDI- YFVTELLGTDLHRLLTSRP 
  8.BbHOG1    63LAK RTYRELKLLKHLRHEN---------------------- VIS LSDI -FISPLEDI- YFVTELLGTDLHRLLTSRP 
  9.NcOS-2    63LAK RTYRELKLLKHLRHENVGLPDSIAQAIGNHATNMLAQQVIS LSDI -FISPLEDI- YFVTELLGTDLHRLLTSRP 
 10.ScHOG1    66LAK RTYRELKLLKHLRHEN---------------------- LIC LQDI -FLSPLEDI- YFVTELQGTDLHRLLQTRP 
 11.CaHOG1    66LAK RTYRELKLLKHLKHEN---------------------- LIT LDDI -FISPLEDI- YFVNELQGTDLHRLLNSRP 
 12 FpHOG1    63LAK RTYRELKLLKHLKHEN---------------------- VIS LSDI -FISPLEDI- YFVTELLGTDLHRLLTSRP 

           V-b                VI-a   VI-b    VII    VIII-a    VIII 

  1.MgOSM1    116- LEKQFIQY- FLYQI MRGLKYVHSAGVVHRDLKPSNILVNENCDLKICDFGLAR-IQDPQMTGYVS- TRYYRAPEIMLT 

  2.FgOS-2    126- LEKQFIQY- FLYQI MRGLKYVHSAGVVHRDLKPSNILVNENCDLKICDFGLAR-IQDPQMTGYVS- TRYYRAPEIMLT 
  3.ClOSC1    116- LEKQFIQY- FLYQI MRGLKYVHSAGVVHRDLKPSNILVNENCDLKICDFGLAR-IQDPQMTGYVS- TRYYRAPEIMLT 
  4.BgMAP III 116- LEKQFIQY- FLYQI LRGLKYVHSAGVVHRDLKPSNILVNENCDLKICDFGLAR-IQDPQMTGYVS- TRYYRAPEIMLT 
  5.CpMK1     116- LEKQFIQY- FLYQI MRGLKYVHSAGVVHRDLKPSNILVNENCDLKICDFGLAR-IQDPQMTGYVS- TRYYRAPEIMLT 
  6.UmHOG1    116- LEKQFIQY- FLYQI LRGLKYVHSAGVVHRDLKPSNILVNENCDLKICDFGLAR-IQDPQMTGYVS- TRYYRAPEIMLT 
  7.AbHOG1    116- LEKQFIQY- FLYQI LRGLKYVHSAGVVHRDLKPSNILVNENCDLKICDFGLAR-IQDPQMTGYVS- TRYYRAPEIMLT 
  8 BbHOG1    116- LEKQFIQY- FLYQI MRGLKYVHSAGVVHRDLKPSNILVNENCDLKICDFGLAR-IQDPQMTGYVS- TRYYRAPEIMLT 
  9.NcOS-2    138- LEKQFIQY- FLYQI MRGLKYVHSAGVVHRDLKPSNILVNENCDLKICDFGLAR-IQDPQMTGYVS- TRYYRAPEIMLT 
 10.ScHOG1    119- LEKQFVQY- FLYQI LRGLKYVHSAGVIHRDLKPSNILIN ENCDLKICDFGLAR-IQDPQMTGYVS- TRYYRAPEIMLT 
 11.CaHOG1    119- LEKQFIQY- FTYQI MRGLKYIHSAGVIHRDLKPSNILIN ENCDLKICDFGLAR-LQDPQMTGYVS- TRYYRAPEIMLT 
 12 FpHOG1    116- LEKQFIQY- FLYQI MRGLKYVHSAGVVHRDLKPSNILVNENCDLKICDFGLAR-IQDPQMTGYVS- TRYYRAPEIMLT 

                    IX        IX-b        X        X-b1       X-b2    X-b3 

  1.MgOSM1    192WQK YDVEVDIWSAGCIFAEMLEGKPLFPGKDHVNQFSI I TELLG- TPPDDVI-NTI AS-ENTLRFV-K-S LPKRER-QPL 
  2.FgOS-2    202WQK YDVEVDIWSAGCIFAEMLEGKPLFPGKDHVNQFSI I TELLG- TPPDDVI-NTI AS-ENTLRFV-K-S LPKRER-QPL 
  3.ClOSC1    192WQK YDVEVDIWSAGCIFAEMLEGKPLFPGKDHVNQFSI I TELLG- TPPDDVI-NTI AS-ENTLRFV-K-S LPKRER-QPL 
  4.BgMAP III 192WQK YDVEVDIWSAGCIFAEMLEGKPLFPGKDHVNQFSI I TELLG- TPPDDVI-HTI AS-ENTLRFV-Q-S LPKRVR-QP 
  5.CpMK1     192WQK YDVEVDIWSAGCIFAEMLEGKPLFPGKDHVNQFSI I TELLG- TPPDDVI-NTI AS-ENTLRFV-K-S LPKRER-QPL 
  6.UmHOG1    192WQK YDVAVDVWSAGCIFAEMLEGKPLFPGKDHVNQFSI I TELLG- TPPDEVI-KT I CS-ENTLRFV-Q-S LPKRER-VPF 
  7 AbHOG1    192WQK YDVEVDIWSAGCIFAEMLEGKPLFPGKDHVNQFSI I TELLG- TPPDDVI-QTI CS-ENTLRFV-Q-S LPKRER-QPL 
  8.BbHOG1    192WQK YDVEVDIWSAGCIFAEMLDGKPLFPGKDHVNQFSI I TELLG- TPPDDVI-NTI AS-ENTLRFV-K-S LPKRER-QPL 
  9.NcOS-2    192WQK YDVEVDIWSAGCIFAEMLEGGPLFPGKDHVNQFSI I TELLG- TPPDDVI-NTI AS-ENTLRFV-K-S LPKRER-QPL 
 10.ScHOG1    195WQK YDVEVDIWSAGCIFAEMIEGKPLFPGKDHVHQFSI I TDLLG- SPPKDVI-NT I CS-ENTLKFV-T-S LPHRDP-I PF 
 11.CaHOG1    195WQK YDTEVDLWSVGCILAEMIEGKPLFPGKDHVHQFSI I TELLG- SPPADVI-DT I CS-ENTLRFV-Q-S LPHRDP-I PF 
 12 FpHOG1    192WQK YDVEVDIWSAGCIFAEMLEGKPLFPGKDHVNQFSI I TELLG- TPPDDVI-NTI AS-ENTLRFV-K-S LPKRER- 
 

                                    XI 
  1.MgOSM1    266K-NK F---KNADPS AI DLLERMLVFDPKKRI TATEALAHEYLTPYHDPTDEPIAEEKFDWSFNDADLPVDTWKIMMYSE 
  2.FgOS-2    276R-NK F---KNADDS AI DLLERMLVFDPKKRI TATEALAHDYLSPYHDPTDEPVAEEKFDWSFNDADLPVDTWKIMMYSE 
  3.ClOSC1    266K-NK F---KNADPS AI DLLERMLVFDPKKRI TATEALSHDYLAPYHDPTDEPVAEEKFDWSFNDADLPVDTWKIMMYSE 
  4.BgMAP III 266K-DK F---TNADPL AIG LLEEMLVFDPRRRI KATDALAHEYLAPYHDPTDEPIALEK FDWSFNDADLPVDTWKIMMYSE 
  5.CpMK1     266AS-K F---KNADEQ AVDLLERMLVFDPKKRI TASDALAHEYLAPYHDPTDEPVAEEKFDWSFNDADLPVDTWKIMMYSE 
  6.UmHOG1    266-SQK F---KNADPMALDLLEKMLVFDPRTRI SAAEALAHPYLAPYHDPTDEPEAEEAFDWSFNDADLPVDTWKVMMYSE 
  7.AbHOG1    266-SNK F---KNAEPQ AVDLLENMLVFDPKKRVRAEQALAHPYLAPYHDPTDEPIAEEKFDWSFNDADLPVDTWKIMMYSE 
  8.BbHOG1    266-RNK F---RNADDS AI DLMERMLVFDPKKRI TAAEALSHDYLAPYHDPTDEPVAEEKFDWSFNDADLPVDTWKIMMYSE 
  9.NcOS-2    266K-NK F---KNADSS AVDLLERMLVFDPKKRI TATEALSHEYLAPYHDPTDEPVAEEKFDWSFNDADLPVDTWKIMM--- 
 10.ScHOG1    269S-ER F---KTVEPD AVDLLERMLVFDPKKRI TAADALAHPYSAPYHDPTDEPVADAKFDWHFNDADLPVDTWRVMMYSE 
 11.CaHOG1    269S-ER FASCTHVEPEAI DLLAKLLVFDPKKRI SAVQGLTHPYMEAYHDPTDEPVCESKFDWSFNDADLPVDTWRVMMYSE 
 12 FpHOG1    266–RNK F---KNADDS AI DLLERMLVFDPKKRI TATEALSHDYLSPYHDPTDEPVAEEKLDWSFNDADLPVDTWKIMMYSE 

  

PR1 
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3. ábra. HOG típusú MAPK gének származtatott fehérjeszekvenciáinak összehasonlítása. Az ábrán az 

aminosavak egybetős rövidítéseit alkalmaztuk. Fehér alapon feketével jelöltük a nem konzervált 

aminosavakat. Fekete alapon fehér betők a gomba MAP kinázok konzervált pozícióit jelölik, míg sárga 

háttérrel jelöltük a HOG típusú MAP kinázokban konzerváltságot mutató aminosavakat. Narancssárga 

háttérszínnel jelöltük a Kültz (1998) által régebben leírt HOG (YSAPK) specifikus motívumokat. Az új 

HOG típusú MAPK specifikus motívumokat bekereteztük, bizonyos szekvencia pozíciók felett 

elhelyezkedı fekete háromszögek pedig az összes MAP kinázban konzervált aminosavakra utalnak. A 

szekvenciasorok alatt található talpas nyilak az arra a szekvenciára tervezett indítószekvenciákat jelölik, a 

nevükkel együtt. Az elnevezések hasonlósága miatt a MAPK-ok nevei elé az adott faj nevét illesztettük, 

kétbetős rövidítést alkalmazva. Zölddel emeltük ki a késöbbiekben izolált Fphog1 gén származtatott 

aminosavszekvenciáját. A felhasznált szekvenciák: AbHOG1 (Alternaria brassicicola, AAX86000); 

BbHOG1 (Beauveria brassiana, AAS77871); BgMAP III (Blumeria graminis, AAL83917); CaHOG1 

(Candida albicans, XP_721137); ClOSC1 (Colletotrichum lagenarium, BAD11137); CpCPMK1 

(Cryphonectria parasitica, AAO27796); FgOS-2 (Fusarium graminearum, XM389788); MgOSM1 

(Magnaporthe grisea, AAF09475); NcOS-2 (Neurospora crassa, AAK83125); ScHOG1 (Saccharmyces 

cerevisiae, AAA34680) and UmHOG1 (Ustilago maydis, 521EAK83395) 

 

A tervezett primerek segítségével kétkörös ”nested” PCR-t indítottunk. Az elsı körben a 

F. proliferatum ITEM 2287-es törzs genomi DNS-ét templátul használva a PF1-PR1 primer 

párral történt a reakció. A második kör templátja az elsı PCR eredményeként kapott DNS 

fragmentum populáció volt, az alkalmazott indítószekvenciák pedig a PF2 és a PR1 voltak. 

Ezután a reakcióelegyet agaróz gélen elválasztva egy darab diszkrét fragmentumot kaptunk, 

amelyet izoláltunk és pGem-T Easy vektorba ligáltunk. A ligátummal Eschericia coli sejteket 

transzformáltunk, a transzformánsokat ampicillin és IPTG-Xgal (kék-fehér szelekció) 

jelenlétében szelektáltuk és a transzformáns sejtekbıl plazmid DNS-t izoláltunk. A plazmidok 

szekvencia-analízisébıl kiderült, hogy az általuk hordozott 880 bp hosszú inszert, mely a 

második PCR reakció terméke a potenciális HOG1 homológ gén egy darabja: származtatott 

fehérjeszekvenciáján megtalálhatók a rá jellemzı MAP kináz és a HOG típusú MAPK specifikus 

konzervált motívumok.  

Ezeket az indítószekvenciákat használva, a fent leírt eljárással kipróbáltuk ezt a módszert 

más fajokkal, Fusarium culmorummal és Trichoderma harzianummal. Mindkét esetben az 

elsıhöz hasonlóan potenciális HOG MAPK homológokat reprezentáló szekvencia-részleteket 

kaptunk, F. culmorum esetében 950, T. harzianum esetében pedig 990 bp hosszú szakaszokat. A 

klónozott fragmentum nukleinsav szekvenciája intronok nélkül a F. proliferatum esetében 

72,8%, a F. culmorum esetében 70,5%, a T harzianum esetében pedig 70,5% homológiát 

mutatott az élesztı hog1 génjének megfelelı szakaszával. Az összehasonlítást az M2. 
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mellékletben közöljük. Származtatott aminosav-szekvenciájuk egymással 100% -ban egyeztek a 

vizsgált két Fusarium faj esetében, illetve a F. graminearummal szemben. A T. harzianum 

fragmentuma 98.5% -ban egyezett a vele rokon T. atroviridével (AAP48614). 

Elmondhatjuk, hogy sikerrel alkalmaztuk az általunk kidolgozott HOG típusú MAPK 

alcsoport specifikus klónozási rendszert három fonalas gombafajon. Az újonnan meghatározott 

specifikus motívumokra írt degenerált indítószekvenciák tehát javasolhatók fonalas gomba 

fajokban hog1 homológ gének izolálására. 

 

4.1.2 A teljes Fphog1 gén izolálása, szekvenciaelemzése 

 

A rendelkezésre álló 880 bp hosszú fragmentum a katalitikus MAPK doménjének egy darabját 

reprezentálta, így szükség volt ennek a szekvencia-részletnek az 5’ és 3’ irányú kiterjesztésére. 

Ennek a feladatnak a végrehajtására az Antal és munkatársai (2004) által kidolgozott, egy 

indítószekvenciát alkalmazó ”single oligonucleotid nested” (SON-) PCR tőnt a 

legalkalmasabbnak. Az eljárás három egymás utáni reakcióból áll, mindhárom reakció egyetlen 

egy primert használ fel minden egyes körben, mely során elsı néhány ciklus normál 

körülmények között zajlik, ezt követi egy 29 ˚C-ra való lehőtés. Ezen a hımérsékleten a 

szekvencia specifikus primer random is anellálódik a templát DNS-re. A reakció elegy a 

polimeráz enzim mőködésének megfelelı hımérsékletet újra, három perc alatt éri el. Ebben a 

lépésben új, specifikus anellációs helyek képzıdnek az 5’ és 3’ határoló régiókban, tehát nagy 

eséllyel keletkezik a kiterjesztés irányának megfelelı helyen, a komplementer szálon a primert 

reprezentáló anellációs hely. Ezután az elsı PCR-ben 60, a másodikban és a harmadikban, pedig 

harminc ciklus következik normál körülmények között. A harmadik PCR kör után a 

reakcióelegyet agaróz gélen elválasztva, Southern blot segítségével kiválaszthatjuk a megismerni 

kívánt szekvencia darabot tartalmazó fragmentumot, ha a fragmentum átfedı, ismert részét 

használjuk próbának. 

Elsı lépésben szekvenciánkra 5’ és 3’ irányban specifikus indítószekvenciákat 

terveztünk. Ezek segítségével három egymás utáni SON-PCR körben amplifikáltuk az ismert, 

880 bp hosszú fragmentumot határoló régiókat. Az elsı reakció indító szekvenciája 3’ irányban a 

SonYSAPK53, irányban SonYSAPK35 volt. A reakcióelegyet agaróz gélen megfuttatva azt 

tapasztaltuk, hogy már az elsı reakcióban is voltak diszkrét reakciótermékek. Az elızıekben 

klónozott 880 bp hosszú fragmentumot próbaként használva Southern hibridizációt végeztünk, 

melybıl kiderült, hogy valóban, mindkét esetben izolálhatunk olyan fragmentumokat, melyek az 

ismert szekvencia részlet meghosszabbításai (4. ábra). 

 



 44 

 

 

 

 

4. ábra. Fphog1 specifikus fragmentumok kiválasztása SON-PCR (bal oldalon) után Southern 

hibridizációval (jobb oldalon). A csillagok az Fphog1 szekvenciát reprezentáló fragmentumokat mutatják, 

az 5’ és a 3’ jelölés a kiterjesztés irányát jelenti, λλPstI: molekulasúly marker.  

 

 A Southern-pozitív fragmentumokat gélbıl izoláltuk, és pGEM-T Easy vektorba 

ligáltuk. A ligátummal Escherichia coli sejteket transzformáltunk, a transzformánsokat szelektív 

táptalajra (Ampicillin, IPTG, X-GAL) szélesztettük. A megfelelı rekombináns telepek 

kiválogatása után néhányat antibiotikum jelenlétében éjszakán át tenyésztettünk, majd a 

tenyészetekbıl plazmid DNS-t izoláltunk. Az inszertek szekvenciáit az NCBI 

(www.ncbi.nih.gov) honlapon található BLAST program segítségével vizsgáltuk. Így tehát 

elegendı információ és szekvencia mennyiség állt rendelkezésünkre a kódoló és a teljes gént 

szabályozó régióról. Ezáltal a meglévı szekvenciákat egymás mellé megfelelı sorrendbe 

illesztettük. A szekvenciát az élesztı hog1 MAPK génnel való homológiája után Fphog1-nek 

neveztük el, és annotáltuk EF467357 számmal a Gen-Bank adatbázisában. 

Az Fphog1 gén kódoló régiója 1633 bp hosszúságú, melyet nyolc intron szakít meg (5. 

ábra). A származtatott fehérje szekvenciája, mely 357 aminosavból áll 98,9% hasonlóságot mutat 

55’’       33’’   55’’       33’’   λλλλλλλλPPssttII  
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a F. graminearum FgOS-2 MAP kinázával, 95,3%-ot az M. grisea MgOSM1 illetve 77,9%-ot az 

élesztı ScHOG1 MAP kinázaival. 

 

 

 

    

5. ábra. Az Fphog1 MAPK gén szekvenciájának sematikus ábrázolása. A számok konzervált nukleotid 

szekvenciadarabok kezdıpozícióját jelölik ”+” illetve ”–” irányban a start (ATG) kodontól. Zölddel 

jelöltük az intronokat, vörössel a kódoló régiót. A TGY a kettıs foszforilációs hely szekvenciájának 

elhelyezkedését mutatja. 

 

A gén promóter régiójában sikeresen azonosítottunk GC, CAAT és TATA bokszokat, 

melyek a transzkripció megindításában játszanak szerepet. Ezeken kívül azonosítottunk CTTTG 

konszenzussal jellemezhetı HMG (high mobility group) proteineket kötı motívumokat, melyek 

az átírás szabályozásában részt vevı faktorok kötıhelyei. Nincs arról pontos információnk, hogy 

funkcionálisan jut –e szerep a HMG bokszoknak a MAP kinázok szabályozásának esetében, 

viszont néhány esetben elıfordul, hogy a MAP kinázok expressziója transzkripcionálisan 

regulált (Xue et al., 2004; Lenassi et al., 2007). Az ATG transzláció kezdıpontot erıs Kozak 

konszenzus szekvencia határolja. Ez a motívum biztosítja az mRNS riboszómához való 

hibridizálását. 

 A TAA stop kodon utáni szakaszon azonosíthatók potenciális poliadenilációs jelmotívumok, 

amelyeknek a primér mRNS stabilitásának kialakításához szükséges poliA farok létrehozásában 

van szerepe (5. ábra).   

 
 
4.2. Az Fphog1 gén inaktiválása 
 
 

4.2.1. Fusarium proliferatum ITEM 2287 transzformálása 

 

Az Fphog1 gén funkciójának megállapításához szükség volt a gén specifikus elrontására. Ezért a 

gén katalitikus doménjének egy darabját higromicin foszfotranszferáz génnel helyettesítettük. A 

hph kazettát hordozó vektort XbaI-KpnI fragmentumát ligáltuk az Fphog1 gént hordozó plazmid 
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megfelelı helyére, így megkaptuk a kiütı konstrukciót hordozó pGEMFpKYS plazmidot. Ebbıl 

a plazmidból T7 SP6 univerzális primerpár segítségével amplifikáltuk a kiütı konstrukciót és F. 

proliferatum protoplasztokat transzformáltunk vele (6a. ábra). A higromicin rezisztens 

transzformánsok négy-öt nap után jelentek meg. Ekkor átoltottuk ıket 200 µg/ml higromicin B-t 

tartalmazó LCM agarra. Összesen 48 db transzformánst kaptunk. 

 

4.2.2. Az Fphog1 gén kiütése 

 

Többszöri átoltás után elkezdtük vizsgálni, melyek azok a transzformánsok, amelyekben kettıs 

homológ rekombináció történt. A nagy mintaszám miatt elıször PCR-rel próbáltuk kiszőrni 

ezeket. Indítószekvenciákat terveztünk arra a régióra, amelyet a hph kazettával helyettesítettünk, 

illetve a hph kazettára, és azokat a transzformánsokat vizsgáltuk a továbbiakban, amelyekben 

kaptunk terméket a hph kazettára tervezett primerpárral, de nem kaptunk terméket a helyettesített 

régióra írt primerpárral végzett PCR reakció után (6a. ábra). Három ilyen transzformánst 

találtunk (M21, M24, M36). Az ezekbıl izólált genomi DNS-sel Southern hibridizálást 

végeztünk, radioaktív próbaként a teljes Fphog1 gén nyílt leolvasási keretét (ORF) hordozó 

fragmentumot (Fphog1 próba), valamint a teljes hosszúságú hph gént (hph próba) használtuk 

(6b. ábra). A három potenciális mutáns törzs és a vad típus genomi DNS–ét BamHI restrikciós 

endonukleázzal emésztettük. Kontrollként egy, csak a hph kazettával transzformált törzset (Ec, 

ektópos integrációs mutáns) is felhasználtunk. Ezen a transzformánson a továbbiakban azt 

kívántuk vizsgálni, hogy önmagában a hph kazetta beépülése okoz-e valamilyen fenotípusos 

változást. Mindkét próbával történı hibridizálás esetén BamHI enzimmel emésztettük a genomi 

DNS-eket. Az Fphog1 próbával a vad típusú és az Ec törzsnek egy ismeretlen hosszúságú 

fragmentumot, míg a transzformánsoknak két ismeretlen hosszúságú fragmentumot kellett adnia, 

mert a hph kazetta integrációjával két újabb BamHI hasítóhely keletkezett az eredeti lókuszon (a 

4b. ábra baloldalán). A hph próbával való hibridizálás a transzformánsokban és az Ec mutánsban 

egy 637 bp hosszú BamHI fragmentumot és egy ismeretlen mérető fragmentumot jelölt ki, míg a 

vad típusúban a csatorna üresen maradt (a 6b. ábra jobboldalán). 
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6. ábra. Az Fphog1 MAPK gén inaktiválása. (A) A specifikus génrontás sematikus ábrázolása. Jelölések 

X: XbaI; K: KpnI; B: BamHI restrikciós endonukleázok. (B) A génrontás bizonyítása BamHI 

endonukleázzal való emésztés után Southern hibridizálással, Fphog1 próba (1) illetve hph próba (2) 

segítségével. Jelölések: Vt: vad típusú törzs; M21, M24, M36: potenciális MAPK mutánsok; Ec: ektópos 

integrációs mutáns; M: molekulasúly marker 

 

A Southern hibridizálás bebizonyította tehát a három transzformánsról, hogy molekulárisan 

elrontott Fphog1 gént hordoznak, így kísérletekben a vad típusúval összehasonlítva lehetıvé 

teszik a MAP kináz gén funkciójának tanulmányozását. Az M21, M24 és M36 transzformáns 

törzseket a továbbiakban ∆Fphog1-21, ∆Fphog1-24 és ∆Fphog1-36 törzsként említjük. Késıbbi 

eredményeinkbıl kiderült, hogy számos kísérletben a párhuzamos mutáns törzsek között nem 

volt fenotípusbeli különbség, ezért sokhelyen csak a ∆Fphog1-24-es mutáns törzset használtuk a 

kísérleteinkben. 

Annak érdekében, hogy a mutánsok kapcsán a továbbiakban leírt fenotípusokról 

határozottan ki tudjuk jelenteni, hogy azok az Fphog1 diszfunkciójából adódnak, szükség volt 

arra, hogy egy helyreállított rekombináns törzset is elıállítsunk. Ezt úgy értük el, hogy a vad 
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típusú gént, a saját promóter és terminátor régiójával együtt ligáltunk egy geneticin 

rezisztenciagént hordozó szekvenciához. Következı lépcsıben az elıbb ismertetett módon nem 

vad típusú, hanem ∆Fphog1-24 mutánsból származó protoplasztokat transzformáltunk. Geneticin 

és higromicin B1 antibiotikumok jelenlétében szelekciót végeztünk, és a túlélı 

transzformánsokat további, molekuláris analízisnek vetettük alá. Két transzformánst - mely 

genomjában egyformán az elrontott ∆Fphog1 allélt és a helyreállító konstrukción megtalálható 

vad típust is tartalmazta - alkalmaztunk további munkáinkban. A két törzset R1 és R2 

helyreállított vagy komplementált törzsként említjük.  

 

4.3. Az Fphog1 MAPK gén fenotípusos jellemzése 
 

4.3.1. Az Fphog1 gén expresssziója 

 

Ahhoz, hogy az Fphog1 megnyilvánulásáról, illetve a különbözı életszakaszok alatti 

transzkripcionális reguláltságáról képet kapjunk, azt vizsgáltuk meg, hogy a csírázás illetve a 

miceliális növekedés alatt hogyan alakul az Fphog1 MAPK gén expressziója. Folyékony 

komplett tápoldatba 106 db/ml konídium koncentrációval tenyészeteket indítottunk a vad típusú 

törzzsel. Az RNS izoláláshoz a tenyésztés 0.; 2.; 5.; 10.; 24.; 48. és 72. órájában vettünk mintát. 

A tisztított RNS-bıl cDNS-t szintetizáltunk és a cDNS-eket reverz transzkripcionális RT-PCR 

illetve kvantitatív valós idejő (quantitative real time, qrt), qrt-PCR-rel való elemzésnek vetettük 

alá. A valós idejő qrt-PCR ABI Prism SDS 7000 készülékkel, a detektálás SYBR Green 

fluorescens festékkel történt. Belsı kontrollnak a konstitutívan kifejezıdı Hiszton H3 gént 

használtuk (Glass és Donaldson, 1995), az adatok kiértékeléséhez a ∆∆CT módszert (Livak és 

Schmittgen, 2001) választottuk.  

Elsı lépésben meg kellett vizsgálni, hogy az általunk alkalmazott primer párok, az 

Fphog1 génre írt Fphog1rtfor és a Fphog1rev, valamint a Hiszton H3 génre anelláló H3-1a és 

H3-1b alkalmazhatók-e kvantitatív valós idejő PCR reakcióban. Ehhez a Fphog1rtfor - 

Fphog1rev primerpár és a H3 primerpár PCR amplifikációs hatékonyságát, az egyik vad 

mintából származó cDNS hígítási sorainak segítségével határoztuk meg, Livak és Schmittgen 

(2001) által leírt módon. A ∆CT értékeket a hígítás függvényében ábrázoltuk és egyenest 

illesztettünk a pontokra. Amennyiben az egyenes meredeksége (s) a nullához közeli, úgy a ∆∆CT 

módszer alkalmazható. Jelen kísérletben a meredekségek nulla értékhez közeliek voltak (s= 

0,0024-0,0039), tehát az említett módszert alkalmazhattuk. Végignézve a csírázás és a micéliális 

növekedés alatti relatív expressziós értékeket, nem tapasztaltunk különbséget a vizsgált 

idıpontokban (7a. ábra). 
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7. ábra. Az Fphog1 MAPK gén expessziója a csírázás és a miceliális növekedés alatt. (A) A relatív 

expresszió ∆∆CT módszerrel (fekete oszlopok) és GED formula segítségével kifejezve. (B) A Hiszton H3 

és Fphog1 primerpárokkal futtatott RT PCR reakció termékei agaróz gélen elválasztva 

 

Újabb, fıleg humán rendszerekben végzett expressziós vizsgálatok rámutattak, hogy 

pontosabb képet kapunk a vizsgált gén expressziójáról, ha minden egyes reakció 

hatékonyságával korrigáljuk az expressziós különbségeket (Schefe et al., 2006), melyet a ∆∆CT 

módszer nem tesz meg. Hogy pontosabb képet kapjuk az expresszió alakulásáról mi is 

meghatároztuk az egyes reakciók önálló, vagyis individuális hatékonyságát (Ramakers et al., 

2003), az Ei értékét és az ezt figyelembe vevı módszert a ”gene expression CT difference” 

(GED) formulát használtuk a relatív expresszió kiszámítására. Az eredményeket (7a. ábra) a 

∆∆CT módszerrel számoltakkal összehasonlítva látható, hogy az alkalmazott két módszer nem ad 

jelentısen eltérı eredményeket, a GED formulát alkalmazva az expresszióbeli különbségek 

illetve a szórások csökkennek.  

Normál PCR körülményeket alkalmazva reverz transzkripcionális PCR technikával is 

igazoltuk, a kvantitatív qrt-PCR reakció által kapottakat. A reakció termékeit agaróz gélen 

elválasztva nem tapasztaltunk intenzitásbeli különbséget (7b. ábra).  

Mindezek igazolják, hogy az Fphog1 MAP kináz gén a konídiumban is aktív, egyformán 

expresszeálódik a csírázás és micéliális növekedés alatt. Ennek köszönhetıen nem korlátozódik 

idıszakra, vagy fenológiai fázisra az Fphog1 gén funkciójának vizsgálata.  
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4.3.2. Az Fphog1 MAP kináz szerepe a szexuális rekombinációban és a patogenitásban 

 

Célkitőzéseinknek megfelelıen tesztelni kívántuk, hogy az Fphog1 gén deléciója okoz-e 

valamilyen fenotípusos különbséget a szexuális szaporodás és a fertızıképesség terén. A 

kísérleteket megelızı tenyésztések során kiderült, hogy a mutáns komplett táptalajon és 

tápoldatban a vad típusú törzzsel egyformán növekszik, és a csírázás ütemében vagy a 

konidiálásban sem gyengébb a szülıtörzsnél. 

A keresztezési kísérlethez az ITEM 2287 vad, MATD-2 és FGSC 7615 vad, MATD-1 

párosodási típusú törzseket és a mutánsokat reprezentáló ∆Fphog1-24 mutáns törzset használtuk.  

Ugyanígy a pároztatáshoz szükséges médiumokon, sárgarépa- és vizes agar táptalajokon is 

egyformán növekedtek a kiválasztott törzsek. Amikor az ITEM 2287 vad és a ∆Fphog1-24 

mutáns törzs mint hím partner szerepelt a keresztezésben, nem tapasztaltunk különbséget az 

ivaros szaporodás jellemzıiben: sem a megjelenı peritéciumok számában (17,87±3,01 és 

15,01±2,63 db/cm2), sem a peritéciumok megjelenésének ütemében. Minkét partner esetében az 

elsı peritéciumok a keresztezést követı elsı hét után jelentek meg és ez folytatódott a negyedik 

hétig. Az ITEM 2287 vad és a ∆Fphog1-24 mutáns törzset nıi partnerként alkalmazva szintén 

nem adódott különbség, bár a nıi fertilitása mindkét törzsnek erısen redukált volt: 0,49±0,47 és 

0,38±0,15 db peritécumot számláltunk cm2-enként. Mindezek az eredmények egybecsengenek a 

S. cerevisiaen kapott eredményekkel: a HOG1 MAPK sem ott (Brewster et al., 1993), sem a F. 

proliferatumban sem játszik szerepet az ivaros folyamatok szabályozásában.  

 Összehasonlítottuk a három ∆Fphog1 mutáns, az Ec mutáns és a vad törzs patogenitását; 

vizsgáltuk a növényi szövetbe való behatolást és a szövetekben való növekedést. Felületileg 

sterilizált paradicsom termést oltottunk be 106 darab konídiummal gyümölcsönként. Azt a 

kérdést tettük fel, hogy az Fphog1 gén befolyásolja-e a gomba az élı szövetet kolonizáló 

képességét. A beoltás helye körül a második napra mindegyik törzs esetében megjelent egy fehér 

micéliumokkal átszıtt lézió, amelynek növekedése a következı napokban szintén egyforma volt. 

A léziók átmérıje a hatodik napon mindegyik törzs esetében 3 cm körül alakul. Látható tehát, 

hogy az élı szövetet a ∆Fphog1 mutánsok az Ec mutánssal együtt úgy képesek kolonizálni, mint 

a vad típusú törzs (8. ábra).  
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8. ábra A vad típusú az ∆Fphog1 és Ec mutáns törzsek élı szövet kolonizáló képessége 
 

A következı lépésben micélium szuszpenzióval fertızött talajba kukorica csíranövényeket 

ültettünk, Oren és munkatársai (2003) módszere szerint. A fertızés sem a hajtás sem a gyökér 

súlyában nem okozott változást egyik törzs esetében sem a kezeletlen kontrollhoz képest (az 

adatokat nem közöltük). Ez nem is meglepı dolog, tekintettel arra, hogy a F. proliferatum 

gyengültségi kórokozó; kezdetben endofitonként kolonizálja a gazdanövényt (Kwon et al., 2001; 

Oláh et al., 2006), és fertızési tüneteket csak a meggyengült, öregedı növényekben produkál. A 

HOG típusú MAP kináz mutációja olyan biotróf gombákban, mint a M. grisea vagy a C. 

lagenarium sem okoz zavart a fertızıképességben (Dixon et al., 1999; Kojima et al., 2004), míg 

a más fertızési stratégiát alkalmazó nekrotróf C. parasitica és B. cinerea viszont elveszti a 

fertızıképességét, ha a HOG típusú MAPK útvonaluk sérül. 

 

4.3.3. Az Fphog1 MAP kináz hiánya fokozza az abiotikus stresszekkel szembeni érzékenységet 

 

4.3.3.1. A hıstresszel szembeni érzékenység 

 

Az abiotikus faktorok közül elsıként a mutánsok hıstresszel szembeni viselkedését teszteltük. 

Elsı lépésben a ∆Fphog1-24 és a vad típusú törzs 106 db/ml konídium-szuszpenzióját 4 órán 

keresztül csíráztattuk 25 C˚ fokon. Ezután a szuszpenziókat 43 és 45˚C-os vízfürdıbe helyeztük. 

Két órán keresztül, húszpercenként mintát vettünk a szuszpenziókból és nagyjából 102 db 

konídiumnak megfelelı hígításokat komplett táptalajra szélesztettünk. Két nap elteltével meg 

lehetett számlálni a túlélı konídiumokból fejlıdı telepeket (9. ábra). Látható, hogy mindkét 

kezelés esetében a MAPK mutáns érzékenyebben reagál a hısokkra, mint a vad típusú törzs. A 

két kezelés között mindössze 2˚C különbség volt mégis az erıteljesebb, 45˚C-os kezelés idıben 

jóval hamarabb, 40 perc alatt okoz teljes mortalitást a mutánsban. A vad típusú törzs esetében a 

43˚C-on végzett kezelés nem járt telepszám csökkenéssel, de a 45˚C-os kezelése 40 perc 

elteltével már 50%-os pusztulást okozott.   

Vt ∆Fphog1-24  ∆Fphog1-21  ∆Fphog1-36 Ec 
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9. ábra Hısokk hatása a ∆Fphog1-24 és a vad típusú (Vt) törzsekre. A két féle hıkezelést 43oC 

fokon (∆Fphog1-24: ▲; Vt: ∆)  és 45oC fokon (∆Fphog1-24: ■; Vt: □)  hajtottuk végre 

folyékony CM médiumban. Az adatok a kicsírázó telepek számának %-ában szerepelnek a 

kezeletlen kontrolltörzsekhez képest a stresszhatás idıtartamának függvényében 

 

Megismételtük kísérletet 45oC–on a ∆Fphog1-21, ∆Fphog1-36, az Ec, ektópos integrációs 

mutáns, valamint a helyreállított, R1 és R2 törzsekkel. A kísérlet az elıbbihez hasonló 

eredményeket adott: 20 perc elteltével a MAPK mutáns törzsek 36–40 %-os túlélést mutattak, 

míg az Ec, az R1 és az R2 törzsek populációiban 68% körül alakult a túlélés mértéke. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az eddigi irodalmi adatokkal megegyezıen a Fusarium 

proliferatum HOG típusú MAP kináza is szerepet játszik a termotolerancia kialakításában. 

 

4.3.3.2. Az UV sugárzás, mint abiotikus stressz 

 

A másodikként az abiotikus stresszek közül az UV sugárzás hatását vizsgáltuk ∆Fphog1-24 és a 

vad típusú törzseken. Ahogy a hıstressz esetében is, úgy itt is szilárd CM táptalajra 
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szélesztettünk 106 db/ml konídium szuszpenzióból hozzávetılegesen 102 db konídiumot 

tartalmazó szuszpenziót több párhuzamos ismétlésben. A párhuzamosok egy részét UV-C (210-

280 nm) sugárzásnak tettük ki 2, 3, 4, 4,5, 5 és 10 percig, a másik része nem kapott kezelést. A 

két nap után regenerálódott telepeket megszámláltuk, és a kezeletlen kontroll százalékában 

kifejezett adatot kaptunk a túlélés mértékérıl (10. ábra). Az ábrán jól látható, hogy a ∆Fphog1-

24 mutáns törzs jóval érzékenyebb az UV-C sugárzásra, mint a vad szülıtörzs.   

 

 

 

10. ábra. Vad típusú (∆) és ∆Fphog1-24 (▲) mutáns konídiumok UV  (UV-C 210-280 nm, 50 

J/m2) stressz toleranciája. Az adatok a kicsírázó telepek számának %-ában szerepelnek a 

kezeletlen kontrolltörzsekhez képest a stresszhatás idıtartamának függvényében 

 

A kísérletet megismételtük ∆Fphog1-21, ∆Fphog1-36, az Ec ektópikus integrációs mutáns, 

valamint a helyreállított, R1 és R2 törzsekkel. A ∆Fphog1-21, ∆Fphog1-36 törzsek esetében 

10,4±5,55% és 10,9±2,17% volt a túlélés mértéke, míg ugyanez az érték az Ec, R1 és R2 

törzsekben 29,7±9,07%; 28,7±2,87% és 33,54±7,91% között mozgott 5 percig tartó kezelés után.  
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Tekintettel arra, hogy humán rendszerekben már beszámoltak hullámhossz specificitásról 

az UV sugárzás MAPK függı jelátvitelével kapcsolatban (Kabuyama et al., 2000), így mi is 

megismételtük a kísérletet monokromatikus, 312 nm-es UV-B sugárzással a vad típusú és 

MAPK mutáns törzseinken. Ez a sugárzás 5 perc elteltével nagyjából 30 %-kal csökkentette a 

túlélı konídiumok számát a vad típusú törzs esetében, és az UV-C sugárzáshoz képest kisebb 

mértékő, mintegy 55%-os mortalitást okozott a mutáns törzsekben. 

Eredményeink azt mutatják, hogy F. proliferatumnál nincs alapvetı különbség a nagyobb 

energiájú UV-C és UV-B sugárzások jelátvitele között. Bipolaris oryzaeban a ∆srm1 HOG 

típusú MAPK null mutáns szintén fokozott érzékenységet mutatott az 5 perces UVB sugárzásra. 

(Moriwaki et al., 2006).  

 

4.3.3.3. Az oxidatív stressz 

 

Az elıbbi két stresszfajtáról irodalmi adatok alapján tudjuk, hogy másodlagosan oxidatív 

stresszhatást is generál. Ezt mutatja az is, hogy mind a hıstressz, mind az UVB sugárzás 

indukálja a citoszolban lokalizált kataláz enzimet kódoló gén expresszióját (Noguchi et al., 2007; 

Moriwaki et al., 2006). Feltételezhetı tehát, hogy az FpHOG1 MAP kináz szerepet játszik az 

oxidatív stressz kivédésében is. 

Ennek bizonyítására 25, 50 és 100 mM H2O2 koncentrációjú CM táptalajt tartalmazó 

Petri csészék közepére micéliummal benıtt CM agarkorongot tettünk. Az így beoltott 

táptalajokban mértük a telep sugár irányú növekedésének ütemét. A különbözı H2O2 

koncentrációjú Petri csészékben a növekedés üteme lassabb volt a kezeletlen kontrollok 

növekedési üteméhez képest, a gátlás mértékét a kezeletlen kontrollok %-ában fejeztük ki (11. 

ábra). A 11. ábra ” A” részében látható, hogy a vad típusú törzshöz képest a mutánsok lassabban 

növekedtek, nehezebben adaptálódtak az állandó oxidatív stresszhez. Az Ec, az R1 és az R2 

törzsekre a 50 mM H2O2  kezelés a vad típushoz hasonlóan hatott. 
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11. ábra. Az 50mM H2O2 (A) valamin 25mM és 100 mM H2O2 kezeléssel elıidézett oxidatív stressz 

hatása a vad típusú (Vt), a ∆Fphog1 MAPK mutáns (∆Fphog1-21 ∆Fphog1-24, ∆Fphog1-36), az 

ektópikus integrációs (Ec) és a komplementált (R1 és R2) törzsekre 

 

A 11. ábra ”B” részében feltüntetett eredmények alapján elmondható, hogy a magasabb, 100 mM 

H2O2 koncentráció alkalmazása esetén a gátlásbeli különbség már nem akkora a vad és a 

∆Fphog1-24 mutáns törzsek között, mint a 25 mM vagy az 50 mM használata esetén. A 100 mM 

H2O2 koncentráció valószínőleg már annyira toxikus a sejtre, hogy a MAP kináz által regulált 

védıfolyamatok nem elegendıek az adaptációhoz vagy a túléléshez.  

 Megvizsgáltuk, hogy az Fphog1 MAPK gén eliminálása milyen fenotípust eredményez 

belsı oxidatív stresszt elıidézı ágensekkel szemben. Ehhez Valiante és munkatársai (2008) által 

leírt módszer alapján megfelelı konídium szuszpenziókból 107 – 104 db/ml es hígítási sort 

készítettünk, majd a hígításokból 5 µl-t a stresszort tartalmazó táptalajokra cseppentettünk. A 

konídiumok ebben az esetben a táptalajon csíráztak ki. Ilyenkor sokkal érzékenyebbek az 

abiotikus streszekre, ahogy azt a H2O2 kezelés eredménye is mutatja. Látható, hogy mikor felnıtt 

micéliummal átszövetett agarkorongot helyeztünk a stresszort tartalmazó táptalajra 25mM H2O2 

alig okozott gátlást a vad típus esetében (11. ábra), a konídiumos csíráztatás esetében már a 2 

mM is hatással volt a vad típusú törzs csírázására (12. ábra). 
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12. ábra Prooxidánsként ható vegyületek hatása a vad típusú (Vt), és a ∆Fphog1-24 MAPK mutáns (M) 

törzsekre. A telepek balról jobbra 5µl 107; 106; 105; 104 db konídium/ml-es kicseppentett szuszpenziókból 

fejlıdtek ki stressztoleranciájuknak megfelelıen 

 

A ∆Fphog1-24 MAPK mutáns erıs szenzitivitást mutatott metilglioxállal szemben. Ez az 

eredmény megegyezik Aguilera és munkatársai (2005) munkájában leírtakkal, miszerint az 

élesztı ∆hog1 mutánsa is szenzitív volt metilglioxál kezelésre. Élesztıben a GLO1 glioxaláz 

enzim glutation jelenlétében detoxifikálja a metilglioxált, ezáltat a sejtben a glutation szint 

csökken. A menadion kezelés hatására superoxid szabadgyökök és peroxid szabadgyökök 

keletkeznek, valamint a glutation szint csökken a sejtben. Pócsi és munkatársai (2005) 

kimutatták, hogy a diamid kezelés a GSH/GSSG szint csökkenéséhez vezet, anélkül, hogy 

peroxid vagy szuperoxid generálódna. Érdekes módon a Fusarium proliferatum hog1 homológja 

nem vesz részt e stresszor detoxifikálásában, ellentétben a S. cerevisiae HOG1 MAP kinázával 

(Singh; 2000) Az Aspergillus fumigatus YERK2 alcsoportba tartozó MPKA MAP kinázáról 

ismert, hogy a diamiddal szembeni tolerancia kialakításában szerepet játszik (Valiante et al.; 

2008). Elképzelhetıek tehát, hogy az antioxidáns rendszerek különbözı fajokban más-más 

MAPK útvonalak által reguláltak. Az oxidatív ágensek hatásmechanizmusait tanulmányozva a 

késıbbiekben képet kaphatunk a különbözı MAPK rendszerek egymáshoz való viszonyáról. 

 

107 106 105 104 
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4.3.3.4. A sejtfal stressz 

 

Vizsgálni kívántuk, hogy az Fphog1 MAPK gén deléciója okoz-e változást a sejtfal integritás 

jelátvitelében. Ehhez két stresszort, 40 mg/l koncentrációjú kongó vörös festéket és 0,014%-os 

SDS-t használtunk. A vizsgálatban a vad típusú törzs mellett a mutánsokat reprezentáló 

∆Fphog1-24 törzs szerepelt. Valiante és munkatársai (2008) által leírt módszer alapján megfelelı 

konídium szuszpenziókból 107 – 103 db/ml es hígítási sort készítettünk, majd a hígításokból 5 µl-

t a stresszort tartalmazó táptalajokra cseppentettünk. Két nap inkubáció után a látni lehetett, hogy 

az alkalmazott stresszor mennyire gátolja a különbözı koncentrációjú konídium szuszpenziók 

csírázását (13. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

13. ábra. Kongó vörös és SDS sejtfal stresszorok hatása a vad típusú (Vt) és a ∆Fphog1-24 

mutáns törzsekre. A legfelsı sorban a számok az egyes hígítások db/ml konídium-

koncentrációkra vonatkoznak. 
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Az ábrán jól látható, hogy a mutáns törzs érzékenyebb a sejtfal stresszorokkal szemben: 

nem, illetve nehezebben csírázik és nı kongó vörös és SDS jelenlétében a kezeletlen, stresszort 

nem tartalmazó kontrollhoz képest. A Fusarium fajok között elsıként bizonyítottuk, hogy a 

Fusarium proliferatum FpHOG1 MAP kináza szerepet játszik a sejtfal stressz jelátvitelében. 

Irodalmi adatok a sejtfal károsodásának jelátvitelében fıleg a YERK2 map kinázokat említik, 

mint kulcsfontosságú elemeket (Martin-Yken et al., 2003; Valiante et al., 2008). Elsıként Román 

és munkatársai (2005) számoltak be arról, hogy a HOG típusú MAPK útvonal is aktiválódik a 

sejtfal stressz következtében. Azóta más munkák már rávilágítottak, hogy mindkét MAPK 

aktivációja elengedhetetlen a sejtfal stressz leküzdéséhez (Bermejo et al., 2008; García et al., 

2009). Ellentétben az Eismann és munkatársai (2006) által közöltekkel, Fusarium 

proliferatumban a HOG típusú MAPK hiánya fokozott sejtfal stressz iránti érzékenységgel jár.  

 

4.3.3.5. A hiperozmotikus stressz 

 

Célkitőzésünknek megfelelıen vizsgáltuk a mutáns és a vad típusú törzsek közötti fenotípusos 

különbséget a hiperozmotikus stresszhez való alkalmazkodás alatt. Elsı lépésben az oxidatív 

stressznél leírt rendszerben vizsgáltuk azt, hogyan növekszik a ∆Fphog1-24 mutáns a vad, a 

helyreállított és az ektópikus integráns törzsekhez képest a sztesszort tartalmazó szilárd 

táptalajon.  
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14. ábra. A hiperozmotikus stressz hatása a vad típusú (Vt), a ∆Fphog1-24 mutáns, az Ec és a 

helyreállított R1 R2 törzsekre. A fényképek a leoltást követı 6. napon készültek 

 

A 14. ábrán látszik, hogy hosszú távon (6 nap) a mutáns törzs növekedését erısen 

visszafogja a 4%-os NaCl illetve az 1,2 M szorbit, a két hiperozmotikus környezetért felelıs 

stresszor. Megismételve a kísérletet a ∆Fphog1-21 és ∆Fphog1-36 mutáns törzsekkel hasonló 

eredményeket kaptunk. A 4%-os NaCl stressz a növekedést 11 és 13%-ra csökkentette, míg az 

1,2 M szorbit alkalmazása 9 és 8%-os növekedést eredményezett a 6. napon a ∆Fphog1-21 és 

∆Fphog1-36 mutáns törzsekben a saját kezeletlen kontrolljukat 100%-nak tekintve. A vad típusú 

és az ektópikus integráns törzs egyformán kis mértékben gátlódott a stressz hatására, sıt a vad 

típusú Fphog1 alléllal történt komplementáslás eliminálta a fokozott stressz-érzékenységet az R1 

és R2 törzsekben hiperozmotikus stressz alatt hosszú távon. 
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Folyékony tápoldatban vizsgáltuk a hiperozmotikus stressz hatását, a kezelést követı 

órákban. LCM-ben csíráztattunk 106 db/ml koncentrációjú konídium szuszpenziót 12 órán 

keresztül.  

 

 

15. ábra NaCl és szorbit kezelés hatása a micéliális növekedésre a ∆Fphog1-24 mutáns és a vad típusú F. 

proliferatum törzsekre LCM médiumban. Jelölések: ∆Fphog1-24 kezeletlen kontroll (●), Vad típusú 

kezeletlen kontroll (○), ∆Fphog1-24 mutáns 4% NaCl-dal kezelve (■), vad típusú törzs 4% NaCl-dal 

kezelve (□),∆Fphog1-24 mutáns 1.2 M szorbittal kezelve (▲), és vad típusú törzs 1.2 M szorbittal 

kezelve (∆). A szórást három független kísérlet eredményeibıl számítottuk 

 

Tizenkét óra elteltével a megfelelı tenyészetekhez hozzáadtuk a NaCl és szorbit 

stresszorokat, úgy hogy a végkoncentrációk az elızı kísérlettel megegyezıek legyenek. A 

tenyészet optikai denzitását 600 nm-en mérve követtük a stresszhez való alkalmazkodás idıbeli 

lefolyását, úgy hogy a vett minták OD értékeit OD600nm= 0,2-0,5 közötti értékre hígítva 

korrigáltuk. Erre azért volt szükség, mert a mért optikai denzitás 600 nm-en 0,2 és 0,5 között 

egyenesen arányos a hígítás mértékével. A mérési eredményeket a 13. ábrán tüntettük fel. 

Látható, hogy folyékony médiumban is van az ozmotikus stresszoroknak gátló hatása. A 

∆Fphog1-24 mutáns törzs NaCl kezelés esetében 8 óra elteltével, szorbit esetében a 10. óra után 

indul növekedésnek, míg a vad típusú törzs a 4%-os NaCl kezelés okozta stresszhez 2 óra 

elteltével, az 1,2 M szorbit hatásához pedig 6 óra elteltével alkalmazkodik. A folyékony 

kultúrákkal végzett kísérlet eredményeibıl kitőnik, hogy a mutáns törzs növekedése hosszabb 

idı után, de elindul, majd a növekedés folyamatossá válik, és a továbbiakban szinte megközelíti 

a vad típusét. Mindez egy MAP kináz független alkalmazkodási mechanizmus jelenlétét 
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feltételezi mely a hiperozmotikus stressz alatt hosszabb távon fejti ki hatását. A szilárd táptalajon 

végzett kísérletben ezt azért nem tapasztalhattuk, mert a képzıdı új, fiatal micéliumsejtelnek 

újra és újra szembe kellett nézniük a táptalaj hiperozmotikus viszonyaival. Látható, hogy ebben 

az esetben is az intakt HOG típusú MAPK elvesztése fokozott stressz-érzékenységgel jár, tehát 

az FpHOG1 MAPK a HOG típusú MAP kinázok funkcionális homológja. Ezt támasztja alá az is, 

hogy a mutáció helyreállítása képes ezt a stressz-szenzitív fenotípust feloldani.  

A következı lépésben azt vizsgáltuk, befolyásolja-e a hiperozmotikus stressz az Fphog1 

MAPK gén expresszióját. Ehhez a fenti kísérlettel megegyezı módon LCM-ben csíráztattunk 

vad típusú törzsbıl származó 106 db/ml koncentrációjú konídium szuszpenziót 12 órán keresztül, 

majd a 12 óra elteltével az elıbbi stresszorokkal kezeltük a megfelelı tenyészeteket. Az 

adaptáció folyamatát optikai denzitás mérésével folyamatosan nyomon követtük, és azt 

tapasztaltuk, hogy az elızı kísérletben leírtakkal megegyezıen alakul a vad típusú törzs 

adaptációja. Az RNS izoláláshoz a kezeletlen kontroll tenyészetekbıl valamint a 4%-os NaCl-dal 

és az 1,2 M szorbittal kezelt populációkból a kezelés pillanatában, valamint 1, 2, 4 és 6 óra 

elteltével vettünk mintát. Az RNS izolálást cDNS szintézis követte, majd a cDNS populációkat 

qrt-PCR technika segítségével vizsgáltuk (16. ábra). A valós idejő qrt-PCR eredményeit a két 

módszert, a ∆∆CT módszert (16A. ábra) és a GED formulát (16B. ábra) párhuzamosan 

alkalmazva elemeztük. Az elemzésekbıl kiderült, hogy a stressz elsı hat órájában - tehát 

nagyjából az alatt az idı alatt, mialatt a vad típusú törzs a stresszkezelést követıen újból 

növekedésnek indul – egyformán expresszálódott az Fphog1 MAPK gén. A GED formula a 

∆∆CT módszerhez képest itt sem mutatott jelentıs különbséget.  
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16. ábra. Az Fphog1 gén expressziója a hiperozmotikus stresszhez való alkalmazkodás alatt. A relatív 

expressziót ∆∆CT módszerrel (A) és GED formula (B) segítségével határoztuk meg 

 

Elmondható tehát, hogy az Fphog1 MAPK gén megnyilvánulása a hiperozmotikus stresszhez 

való alkalmazkodás során nem indukálódik, tehát az Fphog1 gén nem áll ebben az esetben 

transzkripcionális szabályozás alatt. Néhány kivételtıl eltekintve nem jellemzı, hogy a HOG 

típusú MAP kináz gének transzkripcionális szabályozás alatt álljanak. A szakirodalom 

mindössze két alkalommal számol be HOG típusú MAP kinázok transzkripcionális 

regulációjáról. Xue és munkatársai (2004) nitrogénhiány fellépésekor detektáltak sakA 

génindukciót Aspergillus fumigatusban. Lenassi és munkatársai (2007) egy, a Holttengerben élı 

sótőrı gombafaj, a Hortea werneckii Hwhog1 génjérıl bizonyították, hogy transzkripcionálisan 

is regulált az eltérı NaCl koncentrációjú környezethez való adaptáció alatt. 

 

4.3.4. Programozott sejthalál markerek megjelenése a hiperozmotikus stressz alatt 

 

Folyékony tenyészetben vizsgálva a 4%-os NaCl és az 1,2M szorbit által kiváltott 

hiperozmotikus stresszt, észrevettük, hogy a ∆Fphog1-24 mutáns törzs kezelt populációjában a 

gombasejtek duzzadtak, morfológiai aberráltságot mutatnak (17A. ábra). Ezeket a populációkat 

Evans kék festékkel megfestve azt tapasztaltuk, hogy az elváltozások megjelenése együtt jár a 
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sejthalál gyakoriságának növekedésével. A 4%-os NaCl kezelés hatására a vad típusú törzsben a 

sejthalál a populáció 7%-ában fordult elı a kezelést követı 6. órában, és ez a szám nem változott 

a 24 órás mintában sem. Erıteljesebb hatás volt tapasztalható a ∆Fphog1-24 mutáns törzs 

esetében, itt a 6. óránál már 26%-os, a 24. óránál 42%-os volt az Evans kék pozitív sejtek aránya 

(17. ábra). A szorbitkezelés hasonló különbségekkel járt: a vad esetében gyakorlatilag 

elhanyagolható mértékben jelentek meg Evans kék pozitív sejtek, míg a mutánsok esetében 7, 

illetve 22% volt a sejthalál megjelenésének gyakorisága a kezelést követı 6 illetve 24 óra 

elteltével. 
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17. ábra. Sejthalál megjelenésének kimutatása Evans kék festékkel. (A) A nem élı sejtek festıdésének 

nyomon követése fénymikroszkóp segítségével. A felsı panelen a 4%-os NaCl-dal stresszelt ∆Fphog1-24 

mutáns populáció látható, míg az alsó panelen ugyanez kezelés nélkül. (B) Az Evans kékkel festıdött 

sejtek száma a vizsgált populációkban: a kezeletlen kontrollokban, a 4% NaCl-dal (NaCl) és az 1,2M 

szorbittal (S) kezelt vad típusú (Vt) és ∆Fphog1-24 mutáns törzsekben. A nyilak az (A) részben a halott, 

Evans kék pozitív sejteket jelölik 

 

Az ábrán látható, hogy ezeknek az elváltozásoknak a megjelenése együtt jár a sejthalál 

megnövekedett gyakoriságával. A mutáns törzs nélkülözi a stressz tolerancia kialakításának egy 

központi elemét, így a fokozott stressz szenzitivitás – alternatív adaptációs útvonalak 

érvényesülése mellett – nagy gyakorisággal vezet sejthalálhoz a törzs stresszhatás alatt lévı 

populációiban. Mindezekbıl azt feltételeztük, hogy amennyiben programozott sejthalál (PCD, 

programmed cell death) történik ebben a kísérleti felállásban, akkor valószínőleg az intakt 

 

 
 

A B
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FpHOG1 MAP kináz a programozott sejthalál negatív regulátora. Ennek nyomatékosabb 

bizonyítására több programozott sejthalál marker megjelenését vizsgáltuk a vad és a mutáns 

populációkban a fent leírt stresszkörülmények között. Erre azért is szükség volt, mert az Evans 

kék festés nem tesz különbséget a nekrózis és a PCD között. 

Elıször a PCD megjelenésével együtt járó intracelluláris reaktív oxigénformák (ROS, 

reactive oxygene species) szintjének növekedését teszteltük 2’,7’-diklór-dihidro-fluoreszcein 

(DCHF) fluoreszcens festéssel a vad típusú és ∆Fphog1-24 mutáns törzsekben 2% és 4% NaCl 

stressz, valamint 1,2 és 2,4M szorbitkezelés alatt. A ROS reagál a sejtbe jutott DCHF festékkel, 

melynek reagált formája 490 nm hullámhosszúságú fénnyel gerjesztve zöld színnel fluoreszkál. 

A zöld fény megjelenését fluoreszcencia mikroszkóppal vizsgáltuk (18A. ábra). A zöld 

fluoreszcencia intenzitását spektrofluoriméterrel mértük a képzıdött ROS szint nagyságát (18B. 

ábra).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra. Az intracelluláris ROS szint alakulása a vad típusú és a ∆Fphog1-24 mutáns törzsekben. (A) 

Fluoreszcens mikroszkóppal detektált reaktív oxigénformák jelenlétére utaló zöld fluoreszcencia (nyilak) 

az 1,2M szorbittal stresszelt ∆Fphog1-24 mutáns törzsben. (B) A ROS szint meghatározása 

spektrofluoriméterrel 

 

Az ábrán látható, hogy stresszorok hatására mind a vad, mind a mutáns törzsekben 

megemelkedik a ROS szint, tehát a hiperozmotikus stressz is – akár csak a hı vagy más 

abiotikus hatások – egy belsı oxidatív stresszt generálnak, amely a hiperozmotikus sokk mellett 

additív stresszhatást jelent. Ennek nagysága mindkét törzs esetében függ a stresszor 
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koncentrációjától. A vad és a mutáns törzs közötti fı különbséget az adja, hogy a ∆Fphog1-24 

törzsben a belsı oxidatív hatás idıben késıbb kezd lecsengeni, és még 24 óra elteltével is 

jelentıs nagyságú szignál mérhetı. Ez feltételezhetıen annak köszönhetı, hogy a mutáns 

törzsben az antioxidáns detoxifikáló rendszerek alulreguláltak az intakt MAPK hiányában.  

A programozott sejthalál során megfigyelhetı a mitokondrium membrán-

permeabilitásának megváltozása. Ezt a folyamatot egy szintén fluoreszcens, JC-1 nevő festékkel 

követtük nyomon. A JC-1 festék a sejt mitokondriumaiban koncentrálódik, és ott 490 nm 

hullámhosszúságú fénnyel gerjesztve vörös (590 nm) fényt bocsát ki. Ahogy a PCD során 

megváltozik a mitokondrium membránjának permeabilitása, a membrán áteresztıvé válik a JC-1 

festékkel szemben is, és a festék a citoszolba áramlik. A citoszolban a festékmolekula 

konformáció változáson megy keresztül, melynek hatására a vörös fluoreszcenciát zöld (527nm) 

váltja fel (Pina-Vaz et al., 2001; Chaoui et al., 2006). Ennek a lefolyását szintén fluoreszcencia 

mikroszkóppal követtük nyomon (19. ábra), 24 óra elteltével 4%-os NaCl és 1,2M szorbittal 

stresszelt vad és ∆Fphog1-24 mutáns populációkban.  

 

 

19. ábra. A mitokondrium membrán PCD alatti permeabilitás változásának kimutatása JC-1 festékkel, 

fluoreszcens mikroszkóp segítségével. A képek bal oldalán ugyanaz a micélium 490nm hullámhosszú, 

jobb oldalán normál fénnyel megvilágítva. (A) Vad típusú, 1,2 M szorbittal kezelt populáció. (B) 1,2 M 

szorbittal stresszelt ∆Fphog1-24 mutáns populáció. A fehér nyilak az egészséges mitokondriumokban 

lokalizált vörös (590nm) fényt emittáló JC-1 festéket mutatják. PCD alatt a JC-1 festék a 

mitokondriumból a citoszolba jutva vörös színét zöld (527nm) színre váltja (zöld nyíl) 
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A képek jól mutatják, hogy a vad típusban az egészséges konídiumok vörösek, és jól 

láthatóak, míg a mutánsban a vörös szín mellett a programozott sejthalál kifejlıdését jelzı zöld 

fluoreszcencia is jelentkezik. A zöld és vörös fluoreszcencia intenzitásának arányát 

spektrofluoriméterrel követtük nyomon (20. ábra). 

 

 

20. ábra. A programozott sejthalál elıfordulási arányának kimutatása JC-1 festékkel. A zöld 

fluoreszcencia megjelenését a vörös fluoreszcenciának a %-ában mutatjuk be. Jelölések: 0: kezeletlen 

kontroll; S: 1,2M szorbitkezelés; NaCl: 4%-os NaCl stressz. 

 

Látható, hogy a kezeletlen kontroll populációkban egyformán 5% körül alakul a 

zöld/vörös emissziós arány. A stresszelt mutáns populációkban viszont nagyobb mértékben 

jelentkezik a PCD-re utaló 527 nm hullámhosszúságú zöld fluoreszcencia a vöröshöz képest. A 

4%-os NaCl és a 15% a szorbit esetében ez 25% körül alakul. 

A programozott sejthalál késıi szakaszában megfigyelhetı, hogy a sejtmag kisebb, 

nukleinsavat tartalmazó kompartmentekre esik szét, majd a sejtmagi DNS degradálódik. A 

sejtmag dezintegrációját DAPI festéssel jelenítettük meg. Mind a 4%-os NaCl, mind az 1,2 M 

szorbit hatására a mutáns populációkban nagyobb gyakorisággal fordult elı a sejtmagvak 

dezintegrációja, míg a vad típusú törzsnél ez alig volt megfigyelhetı. Ezt a jelenséget a 4%-os 

NaCl kezelés hatását bemutató ábrán szemléltetjük (21. ábra).   
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21. ábra. A sejtmagvak dezintegrálódása DAPI festéssel bemutatva. (A) Intakt sejtmagvakat reprezentáló 

vad típusú NaCl stresszorral kezelt populáció. (B) Ugyanaz a kezelés nagymértékő sejtmagi 

dezintegrációt indukál a mutáns populációban. A fehér nyilak az egészséges sejtek sejtmagvait, a vörös 

nyilak a programozott sejthalál következtében szétesı sejtmagvakat mutatják 

 

Látható, hogy a mutáns, stresszhatásnak kitett populáció a programozott sejthalál késıi 

szakaszának megfelelıen a sejtmagvak kisebb, nukleinsavat tartalmazó egységekre esnek szét, 

majd ezek az egységek feloldódnak a citoszolban, a sejtmagi DNS fragmentálódásával és 

degradációjával párhuzamosan.  

Ha genomi DNS-t izolálunk egy olyan populációból, ahol a populációt alkotó sejtek nagy 

részében a programozott sejthalál elırehaladott állapotban van, és az izolált DNS-t agaróz gélen 

elválasztjuk, a sejtmagi nukleinsav degradáltsága jól észlelhetı (Huh et al., 2002). Ahhoz, hogy 

kimutassuk a PCD alatti genomi DNS fragmentálódását a stresszelt mutáns populációkban, 

folyadékkultúrában tenyésztett 4% NaCl-dal és 1,2M szorbittal kezelt 12 órás tenyészetbıl 

izoláltunk genomi DNS-t. Kontrollként kezelés nélküli populációt használtunk, összehasonlítás 

végett a vad típussal is elvégeztük ugyanezt a kísérletet. A kísérlet a várt eredményt hozta, a 

stresszelt mutáns populációban kimutatható volt a sejtmagi DNS fragmentálódása: a 1%-os 

agaróz gélen elválasztva a kezelt tenyészetbıl származó genomi DNS nem maradt intakt, 3 kb és 

3 kb-nál nagyobb fragmentum populáció megjelenése jól látható (22. ábra).   
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22. ábra. A genomi DNS fragmentálódása a hiperozmotikus stressz hatására bekövetkezı PCD késıi 

fázisában. Jelölések: Vt: vad típusú törzs; 0: kezeletlen kontroll; NaCl: 4%-os NaCl kezelés; S: 1,2M 

szorbitkezelés; M: molekulasúly marker 

 

Sikeresen kimutattuk tehát, hogy a hiperozmotikus stressz alatt a programozott sejthalál 

nagy gyakorisággal fordul elı a ∆Fphog1-24 mutáns törzsben. Bizonyítottuk továbbá, hogy ez a 

stressz is indukál egy másodlagos belsı oxidatív stresszt, mely a mutáns populációkban hosszabb 

ideig marad fenn, feltételezhetıen a detoxifikáló rendszerek alulreguláltsága miatt. Az olyan 

PCD markerek, mint az intracelluláris szabadgyök szint emelkedése, a mitokondrium membrán-

permeabilitás változása, a sejtmag széthullása és a genomi DNS fragmentálódása egyaránt 

alátámasztották azt a feltételezésünket, hogy az FpHOG1 MAPK a PCD negatív regulátora 

hiperozmotikus stressz alatt.  
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4.3.5. Az FpHOG1 szerepe a fumonizin B1 másodlagos anyagcseretermék képzıdésében 

 

4.3.5.1. Az ammóniumfogyás indukálja a fum gének expresszióját a vad típusú Fusarium 
proliferatum törzsben 

 

Célkitőzéseinknek megfelelıen vizsgálni kívántuk, hogy az Fphog1 MAPK gén deléciója 

gyakorol–e hatást a másodlagos anyagcserére. Shim és Woloshuk (1999) leírta, hogy a tápközeg 

N-ellátottsága Fusarium verticillioidesben befolyással van a fumonizin B1 (FB1) termelıdésre.  

Elıször azt a kérdést tettük fel, hogy a mi esetünkben is indukálja–e a N- kiürülés a 

fumonizin B1 bioszintézisért felelıs génklaszter két meghatározó tagját a fum1-et és a fum8-at. 

Ehhez ammónium-dihidrogén-foszfátot egyedüli nitrogénforrásként tartalmazó tápközegben (pH 

3,3) 106 db/ml vad típusú konídiummal tenyészetet indítottunk és az RNS izoláláshoz az 1., 3., 

4., és 5. napon vettünk mintát. A mintákból cDNS-t készítettünk, és qrt-PCR technikával 

vizsgáltuk a fum1 és fum8 gének megnyilvánulását. A tenyészetben 0 – 4 nap idıintervallumban 

a fum1 és fum8 gének expressziója gyakorlatilag szuppresszálva volt (21. ábra), míg az ötödik 

napon közel tízszeres expressziónövekedést tapasztaltunk. Korábbi adatok is rámutattak arra, 

hogy a tápközegben rendelkezésre álló nitrogén – minıségétıl függetlenül – koncentrációfüggı 

módon gátolja a fumonizin bioszintézist. Keller és Sullivan (1996) eredményei szerint a 

nitrogén-koncentráció 20-35 mM alatt aktiválta a fumonizin bioszintézist. Ezzel szemben Shim 

és Woloshuk (1999) arról számolt be, hogy már 10 mM ammóniumion képes a szintézist gátolni 

Gibberella fujikuroiban. Saját adataink F. proliferatumból azt mutatták, hogy a kiindulási 30 

mM ammóniumion-koncentráció három nap alatt 20 mM-ra csökkent, majd újabb két nap 

elteltével a koncentráció 10 mM alá esett (21. ábra). A fogyás mértéke nagyjából egyforma volt a 

kísérlet alatt, naponként 5,56 mMol. Ebbıl adódóan a fum1 és fum8 expressziót az ötödik napon 

indukáló ammónium-ion koncentráció 5 és 10 mM között van. Elsıként bizonyítottuk be, hogy a 

fumonizin bioszintézis meghatározó génjeinek, a fum1-nek és fum8-nak az expresszióját erısen 

befolyásolja a tápközeg nitrogén koncentrációja, azaz fordított korreláció áll fenn a nitrogén 

mennyisége és a fum gének expressziója között: az ammóniumion fogyása 10 mM koncentráció 

alatt indukálja a fum gének expresszióját (23. ábra). 
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23. ábra. Az ammónium nitrogénforrás fogyása indukálja a fumonizin bioszintézis gének expresszióját a 

vad típusú törzsben. Ammónium-dihidrogén-foszfátot egyedüli nitrogénforrásként tartalmazó 

tápközegben mértük az ammóniumion koncentrációjának fogyását ( ♦ jelölés) illetve a fum1 (fehér 

oszlopok) és a fum8 (szürke oszlopok) gének expresszióját ∆∆CT módszerrel. A szaggatott vonal az 

ammóniumion fogyásának ütemét jelöli (5,56 mM/nap; y = - 5,56 + 32,28) 

 

Ezek az eredmények megerısítik és árnyalják az N-forrás mennyiségének az FB1 

bioszintézis gátlására vonatkozó korábbi adatokat (Shim és Woloshuk 1999). 

 

 

4.3.5.2. Az FpHOG1 MAPK szerepet játszik a N-éhezéshez való alkalmazkodásban 

 

Korábbi munkák beszámoltak arról, hogy Aspergillus fumigatusban a HOG-típusú MAP kinázok 

szerepet játszanak a tápközegben lévı nitrogén érzékelésében (Xue et al., 2004; May et al., 

2005). Ezért összehasonlítottuk a vad és a ∆Fphog1-24 mutáns törzsek növekedését 30 mM 

ammónium-foszfátot tartalmazó és N-mentes táptalajon. Mint ez a 24. ábrán látható, a N-hiány 

(24B. ábra) – az ammóniumion N-forráshoz képest (24A. ábra) – jelentısen gátolta a vad és a 

MAPK mutáns törzs növekedését. A vad törzs viszont hamarabb adaptálódott (24B. ábra) és 

nagyobb mértékő növekedésre volt képes – elsısorban a 24-100 óra közötti idıintervallumban – 

mint a ∆Fphog1-24 mutáns törzs (24C. ábra).  
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24. ábra. Vad típusú (∆) és ∆Fphog1-24 (○) mutáns törzs növekedése 24 órás idı intervallumban 

ammónium-dihidrogén-foszfátot tartalmazó (A) és N-forrás mentes (B) tápközegben, valamint 120 óráig 

követve a populációk növekedését (C) 

  

Megvizsgáltuk, hogy az Fphog1 MAPK gén aktiválódik – e transzkripcionálisan a teljes N-hiány 

hatására. N-mentes tápközegbe helyezés után 6 órán keresztül óránként mintákat vettünk a vad 

típusú populációból, és mértük az Fphog1 expresszióját. Ellentétben az Aspergillus fumigatus 

HOG típusú MAPK génjével (Xue et al., 2004),  F. proliferatumban az Fphog1 nem indukálódik 

transzkripcionálisan N-hiány hatására (az adatokat nem közöltük). 

Mindezek az eredmények azt mutatják, hogy az Fphog1 MAPK szerepet játszik a N-

táplálkozási stressz kivédésében is, hasonlóan a HOG-típusú MAP kinázok más abiotikus 

stresszfaktorok szignálátvitelében játszott szerepéhez, de az Fphog1 gén transzkripciója, ahogy 

az ozmotikus stressz esetében is, nem változik az abiotikus stresszfaktor hatására.  

 

4.3.5.3. Az FPHOG1 MAP kináz a fum génexpresszió és a fumonizin bioszintézis negatív 
regulátora N-éhezés alatt 

 

Az Fphog1 MAP kináz gén fumonizin bioszintézisben betöltött szerepének tisztázása érdekében, 

meghatároztuk a fum1 és fum8 gének transzkripciós szintjét qrt-PCR módszerrel a vad, a mutáns 

és a komplementált (R1) törzsekben, N-hiányos körülmények között. A N-hiány hatására 

bekövetkezı génexpressziós változások pontosabb nyomon követése érdekében 30 mM 

ammónium-dihidrogén-foszfáttal való 24 órás inkubálás után a tenyészeteket leszőrtük, majd 

PBS-ben való 1 órás rázatás után újraszuszpendáltuk ugyanabban a tápoldatban, de ammónia-
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nitrogénforrás nélkül. A kísérletben a 0., a 4., az 5. és a 9. napon vettünk mintát, és a mintákat az 

elızıekben ismertetett módon dolgoztuk fel. A vad típusú törzs esetében a fum1 gén expressziója 

négy nap elteltével indult növekedésnek és a maximumát (25-szörös növekedés) az ötödik napon 

érte el (25A. ábra). A ∆Fphog1 mutáns törzs esetében a fum1 gén hamarabb aktiválódott, és öt 

nap után mutatta a legnagyobb, a vad törzsét lényegesen meghaladó, nagyjából 60-szoros 

növekedést (25A. ábra). A fumonizin génklaszter másik fontos tagjának, a fum8-nak az 

expressziója követte a fum1-ét a ∆Fphog1 mutáns törzs esetében, míg a vad típusú törzsnél csak 

az ötödik napon mutatott kismértékő expressziónövekedést (25B. ábra). Az R1 komplementált 

törzs szintén nem mutatott a mutánshoz képest jelentısebb mértékő indukciót, sem a fum1 gén, 

sem a fum8 gén expressziójában (25. ábra).  

 

 

 

25. ábra. A fum1 (A) és fum8 (B) gének expressziójának alakulása N-forrás mentes tápközegben a vad 

típusú (fekete oszlopok), a ∆Fphog1-24 mutáns (fehér oszlopok) és a helyreállított R1 (szürke oszlopok) 

törzsekben 

 

A két fum gén alapexpressziója mindhárom törzsben közel egyforma volt jelezve, hogy az 

Fphog1 MAPK elsısorban az N-stressz által indukált expresszió szabályozásában játszik 

szerepet, az alapexpresszió szabályozásában viszont nem. Jelen eredmények azt is mutatják, 

hogy a fum gének expressziója ezek között a körülmények között fıleg az Fphog1 MAPK által 

regulált, és a N-éhezés alatti alulreguláltság Fphog1 MAP kináztól függı.  

A vad típusú és a ∆Fphog1-24 mutáns törzsek közötti különbség nemcsak a fum gének 

expressziójában, hanem az extracelluláris FB1 termelésben is megmutatkozott. A mutánsok 

esetében az FB1 koncentráció az 1-5 napig terjedı idıszakban összhangban volt a fum1 és a 

fum8 génexpressziós mintázataival, mindkettı erıteljes növekedést mutatott (25. és 26. ábra). A 
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9. napon detektált expressziócsökkenés értelemszerően nem járt a toxintartalom csökkenésével, 

sıt a MAPK mutáns törzs extracelluláris FB1 akkumulációja a 9. napon érte el a maximumát 

(26. ábra).  

 

 

 

26. ábra. A fumonizin B1 mikotoxin koncentrációjának alakulása a N-forrásmentes tápközegben a vad 

típusú (♦), ∆Fphog1-24 mutáns (□) és a helyreállított R1 (▲) törzsekben 

 

A fumonizin termelıdésrıl bebizonyosodott, hogy pozitív összefüggésben van a 

transzkripcionálisan regulált fum1 gén expressziójával (Proctor et al., 1999; Seo et al., 2001). 

Legújabb eredmények szerint pozitív korreláció van a valós idejő PCR (qrt-PCR) technikával 

mért Fum1 expressziószint és a minta FB1 koncentrációja között (López-Errasquín et al., 2007; 

Jurado et al., 2008). Ezt az állítást erısítik az általunk kapott eredmények is, miszerint a N-hiány 

körülményei mellett 1-5 nap közötti idıintervallumban az extracelluláris FB1 koncentráció és a 

fum1 és fum8 gének expressziója között statisztikailag igazolható volt a pozitív korreláció 

(r=0,72 a fum1 és r=0,73 a fum8 vonatkozásában, n=4 minden idıpont/kezelés esetében). Ez arra 

mutat, hogy az extracelluláris FB1 akkumulációt a N-hiány körülményei között elsısorban a 

transzkripcionálisan regulált fum gének expressziója szabályozza. Mindezekbıl tehát 

megállapítható, hogy a fum1 és fum8 gén együttes qrt-PCR alapú vizsgálata lehetıvé teszi a 

különbözı környezeti stresszek – mint például a N-hiány – fumonizin-bioszintézisre gyakorolt 

hatásának az érzékeny és specifikus kimutatását, különbözı genetikai hátterő törzsek esetében. 
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A vad típusú törzs esetében az extracelluláris fumonizin akkumuláció a detektálhatóság 

határát (0,1 ug/ml) sem érte el (26. ábra). Ez várható volt, hiszen a fum1 gén mérsékelt 

expresszió növekedésével ellentétben a fum8 gén késıbb, és sokkal kisebb mértékben (maximum 

ötszörös expressziónövekedés az 5. napon) aktiválódott. Annak igazolására, hogy a fumonizin 

termelı fenotípus a mutánsban az Fphog1 MAPK gén deléciójának direkt következménye, az R1 

komplementált törzset használtuk fel. A komplementált R1 törzsben az FB1 szint a vad törzséhez 

volt hasonló, bár meghaladta a detektálhatóság küszöbértékét (26. ábra). Ez arra nyújt 

bizonyítékot, hogy az Fphog1 MAPK gén negatív összefüggésben van az FB1 bioszintézissel. 

Jelentıs toxinakkumuláció a micéliumban nem történt. Ilyen felhalmozódás egyedül a mutáns 

törzsekben volt kimutatható, de alig haladta meg a tápoldatban mért FB1 érték 1%-át a 9. napon. 

Ez pedig nem befolyásolta az extracellulárisan mért eredményeket. 

Eredményeinket jelentısen támogatja az a megfigyelés, hogy egy másik HOG típusú 

MAP kináz, az FgOS-2 MAPK hasonló módon regulálja egy szintén poliketidvázas naftokinon, 

a toxikus hatású vörös pigment, az aurofuzarin bioszintézisét normál körülmények között a F. 

graminearumban. A mutánsban a pigment akkumulációját figyelték meg. Az aurofuzarin 

bioszintézisben érintett pks12 gén expressziója szignifikánsan megnıtt a mutánsban.  Ezzel 

ellentétben a ∆Fgos2 deléciós MAPK mutáns törzsben a trichotecén toxin termelése és a 

trichotecén bioszintézis génjeinek, a tri4 és tri6 géneknek az expressziója jelentısen csökkent 

(Ochiai et al., 2007). 

Összegzésképpen elmondható, hogy (i) az ammónium-nitrogén koncentrációja és a fum1 

és fum8 gének expressziója között fordított összefüggés van: az ammóniumion-koncentráció 10 

mM alá csökkenése a tápközegben indukálja a fum gének expresszióját; (ii) a fumonizin 

bioszintézis gének és az FB1 szintézis N-hiányos közegben az Fphog1 MAP kináz által 

szuppresszáltak; (iii) a ∆Fphog1 MAPK mutáns törzsben a fum gének expressziójának 

növekedése és az FB1 extracelluláris akkumulációja között pozitív korreláció mutatható ki N-

éhezés alatt; (iv) az Fphog1 MAPK – más abiotikus stresszorok mellett – szerepet játszik az N-

stresszhez való alkalmazkodásban is. Az FB1 szintézisre ható környezeti tényezık felismerése, 

és regulációs mechanizmusaik molekuláris vizsgálata mindenesetre magában rejti egy sikeresebb 

védekezési stratégia kidolgozását a mikotoxin termelı Fusarium fajok ellen.  
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4.4. Új tudományos eredmények 

 

A doktori értekezésem alapjául szolgáló kutatómunka elvégzésének eredményeként az alábbi új 

tudományos eredmények születtek: 

 

1. Gombafajok HOG típusú MAP kinázainak homológiái alapján azonosítottunk új gomba 

MAPK specifikus és alcsoport-specifikus motívumokat. 

 

2. Szekvencia összehasonlítások alapján gomba MAPK alcsoport specifikus klónozási rendszert 

dolgoztunk ki: degenerált oligonukleotid indítószekvenciákat terveztünk, és a HOG (YSAPK) 

alcsoportba tartozó MAPK szekvenciákat klónoztunk fonalas gombákból. 

 

3. SON-PCR technikával izoláltuk a F. proliferatum HOG típusú MAPK génjét (Fphog1). 

 

4. Az Fphog1 MAPK gén expresszióját vizsgáltuk valós idejő kvantitatív PCR technikával 

csírázás és micélium-növekedés alatt. Az eredményeket a ∆∆CT módszerrel és GED formula 

alkalmazásával értékeltük ki; megállapítottuk, hogy az Fphog1 MAPK gén expressziója 

transzkripcionálisan nem regulált. 

 

5. Az Fphog1 MAPK gén funkciójának felderítésére ∆Fphog1 null-mutáns törzseket hoztunk 

létre. A mutánst a vad típusú Fphog1 génnel (saját promóterét alkalmazva) komplementáltuk. 

 

6. Megállapítottuk, hogy az Fphog1 MAPK gén nem nélkülözhetetlen a gomba számára, és nem 

játszik szerepet sem az ivaros szaporodásban, sem a patogenitásban. 

 

7. Igazoltuk az Fphog1 MAP kináz abiotikus stresszek jelátvitelében betöltött szerepét: a 

∆Fphog1 mutáns törzs fokozottan érzékeny volt hı-, UV-, valamint extra- és intracelluláris 

oxidatív, sejtfal és ozmotikus stresszel szemben. 

 

8. Kimutattuk, hogy az Fphog1 MAP kináz gén az ozmotikus stressz hatására 

transzkripcionálisan nem aktiválódik. 

 

9. Igazoltuk, hogy az Fphog1 MAP kináz az ozmotikus stressz alatt a programozott sejthalál 

negatív regulátora. 
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10.  Fumonizin bioszintézisért felelıs gének transzkripcióját vizsgáltuk N-kiürülés és teljes N- 

hiány alatt. A vad típusú törzsben a tápközeg ammóniumion tartalmának 10mM alá csökkenése 

indukálta a fum1 és fum8 gének expresszióját. 

 

11. Az Fphog1 MAP kináz szerepet játszik a nitrogénéhezéshez való adaptációban. 

 

12. Kimutattuk, hogy – nitrogénéhezés alatt – az FPHOG1 MAP kináz a fumonizin bioszintézis 

negatív regulátora. 
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5. Következtetések és javaslatok 
 

 

A különbözı Fusarium fajok által okozott növényi betegségek régóta ismertek. Ezek a gombák 

az egész világon elterjedtek, elsısorban a gabonaféléken okoznak szártı- és gyökérrothadást, 

valamint kalászhervadást és csıpenészesedést. Az általuk okozott fertızés több szempontból is 

komoly gondot okoz. Nemcsak a termés mennyisége és minısége romlik, hanem a Fusariumok 

által termelt mikotoxinokkal szennyezett termények fogyasztása mind az emberre, mind az 

állatokra nézve veszélyes. Mind gazdasági, mind egészségügyi szempontból fontos tehát, hogy 

jobban megismerjük, milyen jelátviteli mechanizmussok segítik ezeknek a gombáknak az 

adaptációs folyamataikat segítı jelátviteli mechanizmusokat. Ezen keresztül hatékonyabb 

módszereket fejleszthetünk ki a gombák populációinak szabályozására. 

A kutatás modellszervezetéül a F. proliferatumot (teleomorf: Gibbelrella intermedia) 

választottuk, mert ennek a gombának mind ivarosan, mind klónosan szaporodó vonalai vannak 

és ez lehetıséget adott a különbözı fukciójú MAP kináz gének többirányú szignálátviteli 

szerepének a vizsgálatára. Másrészt, gazdaságilag is jelentıs fajról van szó, amely az egész 

világon elterjedt, sok termesztett növényen okoz megbetegedést, és egy sor másodlagos 

anyagcsereterméket, köztük mikotoxinokat termel (Leslie and Summerell, 2006). 

Elsı lépésben kidolgoztunk egy alcsoport-specifikus PCR-alapú klónozási rendszert, 

amely alkalmasnak bizonyult fonalas gomba MAP kinázok izolálására, valamint a F. 

proliferatum HOG típusú MAP kináz génje genomi szekvenciájának a meghatározására.  

A rendelkezésre álló gomba MAP kináz gének szekvenciáinak számítógépes 

összehasonlításával megállapítható volt, hogy a gomba MAP-kináz gének három különálló 

alcsoportot alkotnak, amely megfelel a Kültz (1998) által leírt MAPK alcsoportok közül a yeast 

and fungal stress activated protein kinase (YSAPK, azaz HOG típusú MAPK) valamint a yeast 

and fungal extracellular regulated kinase (YERK1 and YERK2) alcsoportoknak. A HOG 

alcsoportban számos új, alcsoport-specifikus konzervált motívum volt kimutatható, amely a 

gomba YERK1 és YERK2, illetve egyéb nem gomba MAPK alcsoportokban nem volt 

megtalálható. 

A fent említett HOG-specifikus motívumokra épített indítószekvenciák felhasználásával a 

kidolgoztunk egy „nested” PCR-re alapozott alcsoport specifikus MAP kináz klónozási rendszert 

a fonalas gombák körében. A fenti megközelítéssel sikeresen klónoztunk HOG típusú MAPK 

alcsaládba tartozó szekvenciarészeket a Fusarium és Trichoderma fajokból. A Fusarium 
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proliferatum (teleomorf: Gibberella intermedia), a F. culmorum és a Trichoderma harzianum 

(teleomorf: Hypocrea lixii) HOG típusú MAPK génjeinek szekvencia-részleteit elhelyeztük az 

NCBI adatbázisában is (DQ071423, DQ065608 és DQ071424). Ez az alkalmazás a továbbiakban 

javasolható ismeretlen genomú fonalas gombafajokból való HOG típusú MAPK gének 

izolálására. 

Az F. proliferatum HOG típusú MAPK génjének (Fphog1) teljes genomi szekvenciáját 

az elızetesen klónozott szakasz jobb és bal oldali kiterjesztésével határoztuk meg, SON (single 

oligonucleotide nested) PCR (Antal et al., 2004) alkalmazásával. A MAP kináz gének 

klónozására elsıként használtunk SON-PCR-t. A gént, amely 340 bp promóter régiót is magában 

foglal, EF467357 számon helyeztük el az NCBI adatbázisában. 

Az Fphog1 MAPK gén funkciójának felderítésére ∆Fphog1 null-mutáns törzseket 

hoztunk létre PEG mediált protoplaszt transzformációval (Proctor et al., 1997), és a mutánst 

funkcionális analízisnek vetettük alá. A szexuális rekombináció és a növényi szövetben való 

invázív növekedés szempontjából nem találtunk különbséget a vad és a mutáns törzs között. Az 

Fphog1 gén expressziója szemikvantitatív RT-PCR és kvantitatív valós idejő qrt-PCR 

módszerekkel vizsgálva nem mutatott változást a gomba életciklusának különbözı 

morfogenetikai fázisaiban: a nem csírázó, ill. csírázó konídiumban és a micéliális növekedés 

alatt. Ennek köszönhetıen a gomba különbözı fejlıdési fázisaiban, illetve konídium állapotban 

is lehetıség nyílt az Fphog1 gén funkcióinak vizsgálatára. Ennek megfelelıen a hı- és UV-

stresszt intakt, illetve csíráztatott konídiumokon, a menadion-, diamid- és metilglioxál-stresszt 

konídiumokon, a hidrogén-peroxid-, sejtfal- és ozmotikus-stresszt pedig micéliumon és 

konídiumon is vizsgáltuk. 

Teszteltük, hogy az Fphog1 MAPK gén deléciója okoz–e változást a sejtfal integritást 

biztosító jelátviteli folyamatokban. Ehhez két stresszort, kongó vörös festéket és SDS–t 

használtunk. A mutáns törzs érzékenyebbnek bizonyult a sejtfal stresszorokkal szemben: nem, 

illetve nehezebben csírázott, és lassabban növekedett kongó vörös és SDS jelenlétében a 

kezeletlen, stresszort nem tartalmazó kontrollhoz képest. A Fusarium fajok között elsıként 

bizonyítottuk, hogy a F. proliferatum FpHOG1 MAP kináza szerepet játszik a sejtfal stressz 

jelátvitelében. 

Irodalmi adatok a sejtfal károsodásának jelátvitelében fıleg a YERK2 MAP kinázokat 

említik, mint kulcsfontosságú elemeket (Martin-Yken et al., 2003; Valiante et al., 2008). 

Elsıként Román és munkatársai (2005) számoltak be arról, hogy a HOG típusú MAPK útvonal 

is aktiválódik a sejtfal stressz következtében. Azóta más munkák már rávilágítottak, hogy 

mindkét MAPK aktivációja elengedhetetlen a sejtfal stressz leküzdéséhez (Bermejo et al., 2008; 

García et al., 2009). Ellentétben Eismann és munkatársai (2006) által közöltekkel, F. 
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proliferatumban az intakt HOG típusú MAPK hiányában sejtfalstresszre szenzitív fenotípus 

jelentkezik.  

A vizsgált abiotikus stresszorokra, így az UV-C sugárzásra, a külsı hidrogén-peroxid 

kezelésre, a menadion-, a metilglioxál-, a hı-, a só- és az ozmotikus-stresszre a ∆Fphog1 mutáns 

törzs lényegesen érzékenyebb volt, mint a vad szülı. A vad típusú Fphog1 génnel (saját 

promóterét alkalmazva) komplementált mutáns stressz-érzékenysége a vad típusú szülı 

törzséhez volt hasonló. A mutáns törzsek segítségével fonalas gombák körében elsıként 

mutattuk ki az élesztıgombákban (Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe) leírt 

HOG MAPK függı összes abiotikus stresszfunkciót (Brewster et al., 1993; Gacto et al., 2003). 

Az ozmotikus (NaCl, szorbitol) stresszorok hatására a ∆Fphog1 mutánsban a növekedés 

gátlása fokozott mértékő sejthalállal társult. A mutánsban négy programozott sejthalál (PCD) 

erıteljesen jelentkezı markerét azonosítottunk: az reaktív oxigéngyökök (ROS) fokozott 

képzıdését, a mitokondriális membránpermeabilitás-változást, a sejtmag dezintegrációját és a 

sejtmagi DNS fragmentációját.  Ezek az eredmények azt jelzik, hogy az FpHOG1 fehérje egyik 

fontos funkciója az apoptózis kivédése abiotikus sztressz esetén. Ismereteink szerint ez az elsı 

eredmény a HOG típusú MAP kinázok apoptózisban játszott szerepérıl. A gomba apoptózis-

modellnek – az apoptózis mechanizmusok élıvilágban tapasztalható nagyfokú konzerváltsága 

miatt – gyakorlati jelentısége is van. Ismeretes, hogy a ráksejtek ellen használt természetes és 

mesterséges anyagok hatásmechanizmusa az apoptózis indukcióján alapul, és a transzplantált 

szervekben jelentkezı károsodás (reperfusion injury) is részben ennek a jelenségnek köszönhetı. 

Gyakorlati szempontból egy egyszerő, jól tenyészthetı, nagy tömegben elıállítható szervezeten 

lehet tanulmányozni a programozott sejthalál eseményeit, és az apoptózis indukciójára vagy 

gátlására alkalmas hatóanyagok is jól vizsgálhatók ebben a rendszerben. 

Valós idejő qrt-PCR alkalmazásával megállapítottuk, hogy ozomotikus stressz esetében 

az Fphog1 gén transzkripcionálisan nem regulált. A transzkripciós vizsgálatokban 

összehasonlítottunk két qrt-PCR értékelési módszert: az összehasonlító (comparative) CT (∆∆CT) 

(Livak and Schmittgen, 2001) és a  gene expression’s CT difference (GED) (Schefe et al., 2006) 

módszert. Ez utóbbi módszer a különbözı minták egyedi PCR hatékonyságát is figyelembe 

veszi. A két módszerrel számolt eredmények között szignifikáns különbség nem volt, azaz az 

egyes minták, illetve ismétléseik PCR hatékonysága között nem volt jelentıs különbség. Ezzel 

szemben, elsısorban humán rendszerekben, figyelembe kell venni azt a tényezıt, hogy 

ugyanazon gén expressziója különbözı szövetekben, illetve szervekben eltérı PCR-

hatékonysággal detektálható (Schefe et al., 2006).  

A Fusarium fajok mikotoxin termelésének regulációjáról kevés ismeret áll 

rendelkezésünkre. Eddigi kutatások kiderítették, hogy a Fusarium graminearumban a HOG1 
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homológ Fgos2 MAP kináz pozitívan regulálja a trichotecén bioszintézist (Ochiai et al. 2007). A 

Fusarium verticillioidesben a fumonizin bioszintézist irányító génklaszter két eleme, a fum1 

(poliketid szintáz) és a fum8 (alfa–aminotranszferáz) – a toxintermelést serkentı körülmények 

között –  transzkripcionálisan regulált (Brown et al. 2007).  

Célkitőzésünknek megfelelıen vizsgáltuk a HOG típusú MAPK gén fumonizin 

bioszintézis regulációjában betöltött szerepét. Ahhoz, hogy lehetıvé váljon e két célgén 

transzkripciós vizsgálata a F. proliferatum vad típusú és ∆Fphog1 MAP kináz null mutáns 

törzsekben, valósidejő qrt-PCR technikában is alkalmazható indítószekvenciákat terveztünk. 

Ezután a primerek segítségével elıállított fum1 és fum8 gének fragmentumaik azonosítása 

következett. A transzkripcionális reguláció vizsgálata jól definiált körülmények között történt. 

Shim és Woloshuk (1999) munkája rámutatott arra, hogy a tápközeg nitrogénellátottsága 

befolyásolja a fumonizin termelést F. verticillioidesben: nitrogénbıség esetén a fumonizin 

bioszintézis út szupresszált, ellenkezı esetben a gomba toxin termelése felerısödik. Arra 

vonatkozó adat viszont még nem állt rendelkezésre, hogy ebben a folyamatban a HOG típusú 

MAP kináznak milyen szerepe van. Elıször a tápközegbıl való ammónium-nitrogén kiürülés és 

a fum gének expresszió-változását vizsgáltuk qrt-PCR technika segítségével a vad típusú F. 

proliferatum törzsben. Amikor a kiindulási 30mM ammóniumion koncentráció a tápközegbıl 

harmadánál kevesebbre csökkent, mindkét gén expressziója jelentısen megnıtt. Ezzel 

bizonyítottuk, hogy a nitrogénhiányra fellépı fumonizin bioszintézis erısödés a fum gének 

transzkripcionális aktivációján keresztül valósul meg. Ezt követıen vizsgáltuk az Fphog1 MAP 

kináz szerepét a teljes N-hiányhoz való alkalmazkodásban. A kísérlethez vad típusú, ∆Fphog1 

MAPK mutáns és a vad típusú alléllal komplementált F. proliferatum törzseket használtunk. A 

törzseket egy napig tenyésztették 30 mM ammónium-foszfátot tartalmazó tápközegben, majd 

egy nap után leszőrtük és ugyanolyan, illetve ugyanolyan, de nitrogénforrás-mentes tápoldatban 

vettük fel. A ∆Fphog1 MAP kináz mutáns lassabban volt képes adaptálódni a nitrogénmentes 

környezethez, mint a vad típusú vagy a helyreállított törzs, de olyan táptalajban, ahol ugyanúgy 

rendelkezésére állt az ammóniumfoszfát mint nitrogénforrás, a növekedése nem maradt el a 

kontroll törzsekétıl. Ez a kísérlet alátámasztotta azt a feltételezésünket miszerint a 

nitrogénérzékelésben az Fphog1 MAP kináz szerepet játszik. Következı lépésben a három törzs 

fumonizin B1 termeléséhez nélkülözhetetlen fum1 és fum8 gének kifejezıdését vizsgáltuk teljes 

nitrogénhiány alatt a fent leírt módszer szerint. Az eredmények azt mutatták, hogy a ∆Fphog1 

MAPK mutáns törzsben a tenyésztés negyedik napjától mind a fum1, mind a fum8 expressziója 

erısen megnıtt. A vad és a helyreállított törzsben sokkal kisebb mértékő expresszió-növekedés 

volt megfigyelhetı, és ez a kis növekedés is egy nappal késıbb jelentkezett. A kapott 

eredményeket a tápközegben HPLC technikával mért fumonizin B1 koncentrációk is igazolták: a 
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mutáns esetében a negyedik naptól a toxintartalom növekedésnek indult, míg a vad és a 

helyreállított törzsek tenyészetében még a kilencedik napon sem érte el a fumonizin-

koncentráció a kimutathatóság alsó határát. 

 Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy elvégeztük a F. proliferatum HOG típusú MAP 

kinázának részletes vizsgálatát. Tiztáztuk, milyen szerepet játszik az FpHOG1 MAPK a 

szaporodási és patogenitási folyamatokban, valamint az abiotikus stressz-toleranciában, illetve a 

másodlagos anyagcsere szabályozásában. Eredményeinkbıl látható, hogy a MAP kinázok 

rendkívül sok funkcióban vállalnak szabályozó szerepet különbözı szinteken. A szignálátviteli 

folyamatok hálózatot alkotva egymással kölcsönhatásban állnak, így a jövıben a jelátviteli 

folyamatok tanulmányozásánál a különbözı útvonalak egymásra hatását illetve ”párbeszédét” is 

figyelembe vevı, azt vizsgáló kutatási feladatoknak kell nagyobb hangsúlyt kapniuk. 
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6. Összefoglalás 
 

 

Gomba MAP kinázok szekvencia-elemzésével alcsoport-specifikus klónozási rendszert 

dolgozunk ki, amely lehetıvé tette, hogy különbözı fonalas gombafajokból HOG típusú MAP 

kinázokat izoláljunk. Ennek köszönhetıen, illetve SON-PCR technikát alkalmazva klónoztuk a 

Fusarium proliferatum Fphog1 MAPK génjét. 

Az Fphog1, HOG-típusú MAPkináz gén konídium állapotban, illetve csírázás és 

micélium-növekedés alatt is konstitutív expressziót mutatott. A gén funkcionális vizsgálatához 

specifikus génrontás segítségével ∆Fphog1 mutánsokat állítottunk elı. A mutánsok normálisan 

növekedtek és sporuláltak mesterséges táptalajon, s a spórák csírázása sem gyengült. A 

mutánsok párosodási képessége és paradicsom bogyókon vizsgált inváziós növekedése is 

normális volt, valamint a talajból történı fertızés sem mutatott különbséget a vad típushoz 

képest. Mindez azt bizonyítja, hogy ennek a MAPK génnek nincs szerepe sem a növekedésben, 

sem az ivaros szaporodásban, sem a patogenitásban. Ugyanakkor, fokozódott a mutánsok 

érzékenysége abiotikus stressz-faktorokkal, így UV-, hı-, ozmotikus-, oxidatív- és sejtfal-

stresszel szemben. A programozott sejthalál (PCD) indikátorok, így a reaktív oxigénformák 

(ROS) szintje, a mitokondrium membrán-permeabilitásának megváltozása, a sejtmag 

dezintegráció és a DNS-fragmentálódás mértéke ozmotikus stressz esetén erısebben jelentkezett 

a ∆Fphog1 mutánsokban, mint a vad típusban, vagy az ép Fphog1 génnel komplementált R1 és 

R2 törzsekben. Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy az Fphog1 génnek az ozmotikus stressz 

indukálta apotózisos fenotípus mérséklésében van szerepe.  

Az Fphog1 gén egyes másodlagos anyagcseretermékek szintézisét beindító 

stresszhatások jelátvitelében is részt vesz. Amikor a F. proliferatum vad törzsét ammónium-

foszfátot tartalmazó táptalajon tenyésztettük, az ammóniumion koncentrációjának csökkenésével 

nıtt a fum1 és a fum8 gén (a fumonizin bioszintézis génklaszter tagjai) expressziója. A ∆Fphog1 

mutánsokban a nitrogén éhezés hatására bekövetkezı expresszió-növekedés még erıteljesebb 

volt. Nıtt a fumonizin B1 (FB1) termelés is a FUM gének expressziójának emelkedésével: a 

∆Fphog1 mutánsok tenyészetszőrletében jelentıs mennyiségő FB1-et mértünk, a vad típus és az 

R1 törzs szőrletében viszont nem találtunk érdemleges mennyiségő toxint. A fumonizin 

bioszintézis gének ∆Fphog1 mutánsokban tapasztalt felül-reguláltsága azzal magyarázható, hogy 

ezek a mutánsok a mőködı HOG1 MAPK útvonal hiányában fokozottan érzékenyenek N-éhezés 

okozta stresszre. 



 83 

7. Summary 
 
 
 
Based on multiple sequence analysis of fungal MAPK genes, a subgroup specific cloning 

approach was developed and used for cloning of HOG-type MAP kinase genes from different 

filamentous fungi. By combining this cloning strategy with the SON-PCR technique we isolated 

Fphog1, a HOG-type MAPK encoding gene of Fusarium proliferatum. 

Fphog1 was constitutively expressed in germinating conidia and mycelial growth. 

∆Fphog1 gene disruption mutants were generated for the functional analysis of this gene. The 

mutants grew normally on artificial media, their sporulation and spore germination were also 

normal. Mating capacity, invasive growth on tomato fruits and the ability of infecting maize 

seedlings of these mutants were also normal indicating that this MAPK gene is dispensable for 

growth, pathogenicity and reproduction. On the other hand, the ∆Fphog1 mutants showed 

increased sensitivity towards a variety of abiotic stresses including UV-irradiation, heat, osmotic, 

oxidative and cell-wall stress. The wild type Fphog1 gene, under the control of its own promoter 

was able to rescue the multi-stress sensitivity of the mutant strain. Levels of reactive oxygen 

species (ROS), mitochondrial membrane permeability transition, nuclear disintegration and DNA 

fragmentation, indicators of programmed cell death (PCD) significantly increased under osmotic 

stress conditions in the ∆Fphog1 mutants in comparison to the wild type strain. These results 

suggest that an important function of Fphog1 is attenuating apoptotic phenotypes under salt and 

sorbitol stress.  

The Fphog1 gene was found to have a role in stress-signal-mediated induction of 

secondary metabolite production. During cultivation of a wild type strain of F. proliferatum on 

ammonium phosphate containing medium, expression levels of fum1 and fum8, members of the 

fumonisin biosynthesis gene cluster significantly increased when ammonium ion concentration 

of the culture medium decreased below 10 mM. Deletion of Fphog1 resulted in further increases 

in fum1 and fum8 expression under nitrogen starvation conditions. Fumonisin B1 (FB1) 

production paralleled with increased fum gene expression: significant amounts of FB1 were 

measured in culture filtrates of the ∆Fphog1 mutant after five days culturing, whereas only traces 

of FB1 could be detected in filtrates of the wild type and the R1 strain. The up-regulation of 

fumonisin biosynthesis genes in the ∆Fphog1 mutant could be explained by the increased 

sensitivity of these strains to N-starvation stress that appears in the absence of an intact HOG-

type MAPK pathway. 
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M2.  Az alcsoport specifikus klónozási rendszer segítségével izolált szekvenciák összehasonlítása. 
 
Schog1  (1) ATGACCactaacgagGAATTCATTAGGACACAGATATTCGGTACAGTTTTCGAGATCACAAATAG------------------------------- --------ATACAATGATTTAAAC 
Fgos-2  (1) ATGGCC---------GAGTTTGTACGCGCCCAGATCTTCGGAACC ACGTTCGAGATTACCTCGAGccctccattcatcgcaatactgactcgtctt gcgcgcagATACTCCGATCTCCAG 
Fphog1  (1) ATGGCC---------GAGTTCGTACGCGCCCAAATCTTTGGCACCACATTCGAGATCACCTCCAG---------------------------------------A TACTCCGATCTCCAG 
Fcmk3   (1) -------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------- 
Tatmk3  (1) ATGGCC---------GAGTTTGTGCGTGCGCAGATTTTCGGGACG ACGTTTGAGATCACC TCAAG------------------------------ --------ATACTCAGACCTCCAG 
ThYSAPK (1) ---------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- 
 
Schog1 ( 82) CCCGTTGGGATGGGGGCATTTGGGTTGGTTTGCTCAGCCACGGACACTTTGACATCTCAGCCAGTTGCCATTAAGAAAATCATGAAACCTTTTTCCACTGCAGTGCTGGCCAAAAGGACA 
Fgos-2 (112) CCCGTTGGCATGGGAGCTTTTGGTCTCGTATGCTCTGCTCGAGATCAGCTCACCAACCAAAATGTCGCCGTCAAGAAGATCATGAAGCCTTTCAGCACACCTGTGCTTGCCAAGCGCACA 
Fphog1  (73) CCTGTTGGCATGGGAGCTTTTGGCCTCGTTTGCTCTGCCCGGGATCAACTTACCAACCAAAATGTCGCAGTCAAGAAGATCATGAAGCCTTTCAGCACACCTGTGCTCGCAAAGCGCACA 
Fcmk3   ( 1) ------------------------------------------- ----------CAACCAAAAGTCGCCGTCAAGAAGATCATGAAGCCTTTCAGCACACCTGTGCTCGCCAAGCGCACA 
Tatmk3  (73) CCTGTGGGCATGGGAGCGTTTGGTCTTGTCTGCTCTGCGCGGGACCAGCTCACCAACCAAAATGTTGCTGTCAAGAAGCTTATGAAGCCCTTTAGCACGCCTGTGCTCGCTAAGCGGACG 
ThYSAPK ( 1) --------------------------------------------- --------CAACCAAAAGTTGCTGTCAAGAAGATTATGAAGCCCTTTAGCACGCCTGTGCTCGCTAAGCGGACG 
                                     PF1              PF2   
 
Schog1 (202) TATCGTGAACTAAAACTACTAAAACATCTAAGACACGAGAACTTGATTTgCCTTCAG-GACATATTTCTTTCTCCATTGGAAGATATATATTTTGTCACGGAATTACAAGGAACAGATTT 
Fgos-2 (232) TACCGTGAGCTCAAGCTGCTCAAGCATCTTAAGCACGAAAACGTTATTT-CTCTCAGTGACATCTTCATCTCACCCTTGGAAGATATTTATTTCGTCACAGAACTCCTCGGTACCGATCT 
Fphog1 (193) TACCGTGAACTCAAGCTGCTCAAGCACCTCAAGCACGAAAATGTCATTT-CTCTCAGCGACATCTTTATTTCTCCTCTGGAAGATATCTATTTTGTCACAGAGCTCCTCGGCACCGATCT 
Fcmk3  ( 58) TACCGTGAGCTCAAGCTGCTCAAGCATCTTAAGCACGAAAACGTTATTT-CTCTCAGTGATATCTTCATCTCACCCTTGGAAGATATCTATTTCGTCACAGAACTCCTCGGTACCGATCT 
Tatmk3 (193) TATCGCGAACTGAAGCTGTTCAAGCATCTCCGACACGAAAATGTTATCT-CTCTCAGCGACATCTTCATTTCTCCCCTTGAGGATATCTACTTCGTCACAGAGCTTCTCGGAACCGACTT 
ThYSAPK( 58) TATCGCGAACTGAAGCTGCTCAAGCATCTCCGACACGAAAATGTTATCT-CTCTCAGCGACATCTTCATTTCTCCCCTTGAGGATATCTACTTCGTCACAGAGCTTCTCGGAACCGACTT 
 
Schog1 (321) ACATAGACTCTTGCAAACAAGACCCTTGGAAAAGCAATTTGTTCAGTATTTCCTATACCAAATTCTAAGGGGTTTAAAATACGTTCACTCCGCGGGCGTCATTCATAGAGATTTGAAACC 
Fgos-2 (351) CCACCGATTATTGACTTCGCGCCCTCTCGAAAAGCAGTTCATTCAGTATTTCCTCTACCAGATCATGCGTGGACTCAAGTACGTGCATTCGGCCGGTGTTGTCCACCGTGACCTCAAGCC 
Fphog1 (312) TCACCGATTATTGACATCGCGCCCTCTTGAGAAGCAGTTCATCCAGTACTTCCTCTACCAGATTATGCGAGGTCTGAAGTACGTGCATTCGGCCGGCGTTGTCCACCGCGATCTCAAACC 
Fcmk3  (177) CCACCGATTATTGACTTCGCGCCCTCTCGAAAAGCAGTTCATTCAATATTTCCTCTACCAGATCATGCGTGGACTCAAGTACGTGCATTCGGCCGGTGTTGTCCACCGTGACCTCAAGCC 
Tatmk3 (312) GCACCGATTATTAACATCACGGCCGCTCGAGAAACAATTCATTCAATACTTCCTCTATCAGATCATGCGCGGTCTGAAATATGTCCACTCCGCCGGTGTCGTCCATCGTGATCTCAAGCC 
ThYSAPK(177) GCACCGATTATTAACATCACGGCCGCTCGAGAAACAATTCATTCAATACTTCCTCTATCAGATCATGCGCGGTCTGAAATATGTCCACTCCGCCGGTGTCGTCCATCGTGATCTCAAGCC 
 
Schog1 (441) GAGCAACATTCTGATTAATGAAAACTGTGATTTGAAGATTTGCGATTTCGGTCTAGCAAGAATTCAAGACCCTCAAATGACAGGCTATGTTTCCACTAGATACTACAGGGCACCTGAAAT 
Fgos-2 (471) TAGCAACATTCTCGTCAACGAAAACTGCGATTTGAAGATCTGCGACTTTGGTCTTGCCCGAATCCAGGACCCCCAGATGACTGGCTATGTTTCTACACGATACTACCGAGCTCCCGAGAT 
Fphog1 (432) CAGCAATATCCTCGTCAACGAAAACTGTGATCTCAAGATTTGCGACTTTGGTCTTGCACGAATCCAGGACCCTCAGATGACTGGTTATGTCTCCACACGATACTACCGAGCCCCCGAAAT 
Fcmk3  (297) TAGCAACATTCTCGTCAACGAAAACTGCGATTTGAAGATCTGCGACTTTGGTCTTGCCCGAATCCAGGACCCCCAGATGACTGGCTATGTTTCTACACGATACTACCGAGCTCCCGAGAT 
Tatmk3 (432) CAGCAACATCCTCGTCAACGAAAACTGCGATCTCAAGATTTGCGACTTTGGCCTGGCCCGGATTCAGGACCCGCAGATGACGGCCTACGTATCAACACGATACTACCGTGCCCCGGAAAT 
ThYSAPK(297) CAGCAACATCCTCGTCAACGAAAACTGCGATCTCAAGATTTGCGACTTTGGCCTGGCCCGGATTCAGGACCCGCAGATGACGGGCTACGTATCAACACGATACTACCGTGCTCCCGAAAT 
 
Schog1 (561) CATGCTAACGTGGCAAAAATATGACGTCGAGGTCGACATTTGGTCCGCTGGTTGTATTTTTGCCGAAATGATTGAAGGTAAGCCTTTGTTCCCTGGGAAAGATCATGTTCACCAATTTTC 
Fgos-2 (591) TATGCTCACCTGGCAAAAATACGACGTTGAAGTTGATATCTGGAGTGCTGGCTGCATTTTCGCTGAGATGCTTGAGGGCAAGCCTCTTTTCCCTGGAAAGGATCACGTCAACCAATTCTC 
Fphog1 (552) CATGCTCACCTGGCAAAAATACGACGTCGAGGTTGATATTTGGAGTGCTGGTTGCATCTTTGCTGAGATGCTTGAAGGCAAACCTTTGTTCCCCGGAAAAGATCACGTCAACCAATTCTC 
Fcmk3  (417) TATGCTCACCTGGCAAAAATACGACGTTGAAGTTGATATCTGGAGTGCTGGCTGCATTTTCGCTGAGATGCTTGAGGGCAAGCCTCTTTTCCCTGGAAAGGATCACGTCAACCAATTCTC 
Tatmk3 (552) CATGCTCACATGGCAAAAGTACGATGTCGAGGTCGATATCTGGAGTGCTGGATGCATTTTTGCCGAGATGCTGGAGGGCAAGCCTCTGTTCCCGGGCAAGGACCACGTGAACCAGTTCTC 
ThYSAPK(417) CATGCTCACATGGCAAAAGTACGATGTCGAGGTCGATATCTGGAGTGCTGGATGCATTTTTGCCGAGATGCTGGAGGGCAAGCCTCTGTTCCCGGGCAAGGACCACGTGAACCAGTTCTC 
Schog1 (681) GATCATCACTGACTTGTTGGGATCTCCGCCAAAGGATGTGATAAATACTATTTGTTCCGAAAATACTCTAAAATTTGTTACTTCGTTACCACACAGAGATCCAATTCCATTTTCTGAAAG 
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Fgos-2 (711) CATCATCACCGAGCTCCTCGGCACCCCCCCTGATGATGTTATCAACACCATCGCCAGTGAGAACACTCTTCGGTTTGTCAAGTCGCTACCCAAGCGCGAGAGACAGCCCCTCCGTAACAA 
Fphog1 (672) TATCATCACTGAGCTACTTGGTACCCCTCCTGATGATGTTATCAACACTATCGCCAGCGAGAACACACTGCGGTTCGTGAAGTCGCTGCCCAAACGCGAGCGACAGCCTCTTCGTAATAA 
Fcmk3  (537) CATCATCACCGAGCTCCTCGGCACCCCCCCTGATGATGTTATCAACACCATCGCCAGTGAGAACACTCTTCGGTTTGTCAAGTCG----------------------------------- 
Tatmk3 (672) CATCATCACCGAGCTGCTTGGCACGCCCCCGGACGATGTTATCAACACTATTGCTAGTGAGAATACGTTGCGTTTCGTCAAGTCGCTGCCAAAGCGTGAGAGACAGCCCCTTCGGAATAA 
ThYSAPK(537) CATCATCACCGAGCTGCTTGGCACGCCCCCGGACGATGTTATCAACACTATTGCTAGTGAGAATACGTTGCGTTTCGTCAAGTCG----------------------------------- 
                     PR1 
     
Schog1 (801) ATTTAAAACAGTCGAACCTGATGCCGTAGACCTTTTGGAAAAAATGCTGGTTTTTGATCCTAAGAAGAGAATCACTGCGGCGGATGCCTTGGCTCATCCTTATTCGGCTCCTTACCACGA 
Fgos-2 (831) GTTCAAGAACGCAGACGACTCAGCCATTGACCTTCTCGAACGCATGCTTGTCTTTGACCCCAAGAAGCGAATAACTGCCACTGAGGCTCTCGCTCACGACTACCTTTCTCCCTACCATGA 
Fphog1 (792) GTTCAAGAATGCCGACGATTCGGCTATTGATCTGCTGGAGCGCATGCTTGTCTTCGACCCTAAGAAGCGAATAACTGCCACAGAGGCCCTCTCTCACGACTATCTCTCTCCCTACCACGA 
Fcmk3  (622) ------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- 
Tatmk3 (792) GTTTAAGAACGCTGATGATTCGGCCATTGATCTCTTGGAGCGAATGCTCGTTTTCGACCCTAAGAAGCGAATAACTGCCACTGAAGCTCTGGCTCACGACTACCTTGCGCCATACCACGA 
ThYSAPK(622) --------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Schog1 (921) TCCAACGGATGAACCAGTAGCCGATGCCAAGTTCGATTGGCACTTTAATGACGCTGATCTGCCTGTCGATACCTGGCGTGTTATGATGTACTCAGAAATCCTAGACTTCCATAAGATTGG 
Fgos-2 (951) CCCTACAGACGAGCCTGTGGCTGAGGAAAAATTCGACTGGAGTTTCAACGACGCCGATCTGCCTGTTGATACATGGAAGATCATGATGTACTCGGAAATTCTCGACTATCATAATGTTGA 
Fphog1 (912) TCCCACAGACGAGCCTGTGGCGGAGGAGAAGCTTGACTGGAGCTTCAACGACGCCGATCTGCCCGTTGATACATGGAAGATCATGATGTACTCGGAAATTCTCGATTATCATAACGTGGA 
Fcmk3  (622) ------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- 
Tatmk3 (912) CCCTACCGATGAGCCTGTTGCCGAAGAGAAGTTTGACTGGAGTTTCAACGATGCTGATCTCCCTGTTGATACCTGGAAGATCATGATGTACTCTGAAATTCTTGACTACCACAACGTCG- 
ThYSAPK(622) --------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Schog1  (1041) TGGCAGTGATGGACAGATTGATA---TATC--TGCCACGTTTGA-- 
Fgos-2  (1071) AGCCGGTGTCACCAACATGGAAG---AGCAGTTTAATGGACAATA- 
Fphog1  (1032) AGCTGGAGTTACCAACATGGAGG---AGCCATTCAACGGACAATAA 
Fcmk3    (622) ----------------------------------------- ----- 
Tatmk3  (1031) AG--GGTGTCCCCCAAATGGAAGacCAACAATTCCCCCCACAATAG 
ThYSAPK  (622) ------------------------------------------- --- 
 
 

Alcsoportspecifikus klónozási rendszer alkalmazásával izolált (Fphog1, Fusarium proliferatum; Fcmk3, Fusarium culmorum; ThYSAPK, Trichoderma harzianum) 
HOG típusú MAPK gének intronok nélküli kódoló szekvenciáinak összehasonlítása az Schog1  (Saccharmyces cerevisiae), az Fgos-2 (Fusarium graminearum) és a 
Tatmk3 (Trichoderma atrovirens) szekvenciákkal. A klónozásnál használt primerket (PF1, PF2, PR1) és a START (zölddel kiemelve) és a STOP (pirossal kiemelve) 

kodont az Fphog1 szekvencián mutatjuk be. 
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M3. Táptalajok és oldatok 
 

3 M Na-acetát oldat (200 ml): 

 

80 ml deszt. víz; 

81, 6 g Na-acetát 3 H2O vagy 49, 2 g Na-acetát; 

pH 4, 8-ra beállítva ecetsavval (körülbelül 60 ml). 

 

10 x CMC törzsoldat 

 

NH4NO3 10 g 

KH2PO4 10 g 

MgSO4 x 7H2O 5 g 

desztillált víz 
 

20 × SSC (1000 ml oldathoz) 

 

NaCl 175,3 g  

C6H5Na3O7 × 2H2O 88,2  g  

pH: 7,0 1000 ml 

 

Alkalikus SDS oldat (10 ml): 

 

7, 6 ml H2O; 

2 ml 5 % SDS 

0,4 ml 5 M NaOH  

 

Ampicillin LB táptalaj 

 

Ampicillin: 150 µg/ml végkoncentrációban kerül alkalmazásra. 

 

Blottoló oldatok (2000ml végtérfogatra hígítva MQ vizzel): 

  

Denaturáló:  

• NaCl 175, 32 g 



 103 

• NaOH 40 g  

 

Depurináló: 

• c.c. HCl 50 ml 

 

Neutralizáló: 

• Tris-HCl 157, 6 g 

• NaCl 175, 32g 

• EDTA 0, 74 g 

• 20 x SSC (pH=7, 0) 

• NaCl 350, 6 g 

• Na citrát-2H2O 176, 4 g 

 

Czapek törzsoldat 

 

NaNO3 15 g 

KH2PO4 5 g 

KCl 2,5 g 

MgSO4 x 7H2O 2,5 g 

desztillált víz 1000 ml 

1,0 g  

 

Church Puffer 

 

500 ml Nátrium foszfát puffer; 

2 ml 0,5 M EDTA; 

10 g BSA; 

70 g SDS*; 

1 l-re feltöltve MQ vízzel. 

Church puffert 65 0C-os vízfürdıben felmelegítjük 

 

Enzim mix (200 ml) protoplasztáláshoz  

 

lízis enzim 1,0 g 

drizeláz 5,0 g 
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kitináz 10,0 mg 

NaCl (0,7 M) 8,2 g 

 

Foszfát oldat A: 

• Na2HPO4. 2H2O (1 M) 177, 9 g 

• 1 l-re feltöltve MQ vízzel 

 

Foszfát oldat B: 

• Na2HPO4. H2O (1 M) 137, 9 g 

• 1 l-re feltöltve MQ vízzel 

 

Gomba lizis puffer 

 

0, 1 M LiCl; 

0, 01 M Tris HCl pH=8,0; 

0, 01 M EDTA pH=8,0; 

0,5% SDS; 

100 ml esetén: 

2,5 M LiCl 4 ml; 

1 M Tris HCl 1 ml; 

0,5 EDTA 2 ml; 

20 % SDS 2,5 ml. 

 

IPTG törzsoldat 

 

0,2 g/ml töménységő oldatot készítünk desztillált vízben, ezt sterilre szőrjük, és -20oC-on 

tároljuk. A táptalajt tartalmazó Petri-csésze felületére csészénként 4 µl-t szélesztünk. 

 

Karboxi-metil-cellulóz (CMC) tápoldat 

 

10 x CMC törzsoldat 100 ml 

élesztıkivonat 1 g 

karboxi-metil-cellulóz 5 g 

klorocid 50 mg 

desztillált víz 900 ml 
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Komplett táptalaj (LCM) 

 

Czapek törzsoldat 200 ml  

kazein hidrolizátum 2,5 g 

élesztı kivonat 1 g 

szacharóz 30 g 

Vogel-féle mikroelem oldat 200 µl 

vitamin törzsoldat 10 ml 

klorocid 50 mg 

agar 20 g 

desztillált víz 800 ml 

 

LB tápoldat (Luria-Bertrani Medium) (1000 ml) 

 

kazein hidrolizátum 10,0 g 

élesztı kivonat 5,0 g 

NaCl 10,0 g 

agar 20,0 g 

pH: 7,0-7,2 

 

Nátrium foszfát puffer (PBS) (pH= 7, 2): 

• 342 ml foszfát oldat A 

• 158 ml foszfát oldat B 

 

Oldatok filter mosáshoz (1000 ml) 

I. oldat:   

20 × SSC 100,0 ml  

SDS 1,0 g  

II. oldat:   

20 × SSC  50,0 ml 

SDS 1,0 g  

III. oldat:        

 20 × SSC  5,0 ml 

 SDS 1,0 g  
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Regenerációs táptalaj 

 

élesztı kivonat 1 g 

kazein hidrolizátum (enzimes) 1 g 

szacharóz 274 g 

agar 16 g  

desztillált víz 1000 ml 

 

Regenerációs felülöntı táptalaj 

 

Úgy készül, mint a regenerációs táptalaj, de 1,6 % agar helyett 2% agarózt tartalmaz. 

 

Sárgarépás táptalaj 

 

tisztított sárgarépa 200 g 

desztillált víz 500 ml-ig 

 

A sárgarépát 30 percig kuktában fızzük, ezután összeturmixoljuk. 

 

Hozzáadunk: 

agar 20 g 

desztillált víz 500 ml 

 

STC  

 

Szorbitol 218,6 g 

Tris-HCl (pH: 8,0) 1,6 g 

CaCl2 5,5 g 
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Vitamin törzsoldat 

 

tiamin (B1 vitamin) 100 mg 

riboflavin (B2 vitamin) 30 mg 

piridoxin (B6 vitamin) 75 mg 

kalcium-pantotenát (B5 vitamin) 200 mg 

nikotin-amid (B3 vitamin) 75 mg 

aszkorbinsav (C vitamin) 50 mg 

p-amino-benzoesav 5 mg 

kolin-klorid 200 mg 

fólsav 5 mg 

biotin 5 mg 

inozitol 4 g 

50 % etanol 1000 ml 

kloroform 1 ml 

 

Vogel-féle mikroelem oldat 

 

citromsav 5 g 

ZnSO4 x 7H2O 5 g 

Fe(NH4)2(SO4)2 x 6H2O 1 g 

CuSO4 x 5H2O 250 mg 

MnSO4 x 7H2O 50 mg 

H3BO3 50 mg 

Na2MO4 x 2H2O 50 mg  

desztillált víz 100 ml 

 
WM tápoldat 

 
22 mM KH2PO4 

2,5 mM MgSO4xH2O 

85 mM NaCl 

117 mM Szaharóz 

30 mM NH4H2PO4 
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X-GAL törzsoldat 

 

20 mg/ml töménységő oldatot készítünk: 0,2 g X-GAL-hoz 10 ml dimetil-formamidot adunk. 

A csövet sötétben, –20oC-on tároljuk. A táptalajt tartalmazó Petri-csésze felületére 

csészénként 40 µl-t szélesztünk. 

 

YEPD-2G (1000 ml) 

 

élesztı kivonat 3,0 g 

bakto pepton 10,0 g 

glükóz 20,0 g 
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