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BEMUTATKOZÁS
A komplex soksejtűség megjelenése volt az egyik legnagyobb evolúciós innováció az élővilág fejlődéstörténetében. A termőtest-képző gombák kiváló modellorganizmusai ennek a folyamatnak: egysejtű spórákból többsejtű
hifaszövedéket képeznek, majd ivaros szaporodásuk során
bonyolult struktúrájú, különböző szövettípusokat tartalmazó termőtesteket hoznak létre. Mindezen felül a gombák az
egyetlen olyan élőlénycsoport, ahol a komplex soksejtűség
többször, egymástól függetlenül jelent meg. Ezen evolúciós folyamatokkal épp ellentétes változások, vagyis soksejtű
fonalasgombák másodlagos egyszerűsödése vezetett az
egysejtű élesztők kialakulásához úgy, hogy közben a soksejtű életformában szerepet játszó gének többsége nem
veszett el. Az élesztőszerű növekedést lehetővé tevő génkészlet már a gombák törzsfejlődésének korai szakaszában
rendelkezésre állt, ezen életmód ugyanakkor lényegesen
később, többször és egymástól függetlenül jelent meg és
vált dominánssá. Kutatómunkánk során összehasonlító
genomikai, -transzkriptomikai és molekuláris technikák segítségével próbáljuk megválaszolni ezen evolúciós lépések
hátterében álló genom- és génexpressziós változásokat és
génszabályozási folyamatokat. Munkánk szintén fontos területe a gombák növényi sejtfalat lebontó képességének
hátterében álló genetikai és molekuláris biológiai folyamatok vizsgálata. A gombák lignocellulóz bontó képessége
az iparban (pl. bioetanol gyártás során) az egyik leginkább
kiaknázott tulajdonságuk. Ezért feladataink között szerepel
a növényi biomassza bontásában szerepet játszó gomba
enzimek szintézisét szabályozó génregulációs hálózatok
feltérképezése is.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK
Kísérleteink fő modellorganizmusa a Coprinopsis cinerea
tintagomba, de számos más bazídiumos és tömlősgombával is dolgozunk. Laboratóriumunkban az alapvető mikrobiológiai technikák mellett a legmodernebb genetikai-,
molekuláris biológiai, nagy áteresztőképességű ’omikai’
és bioinformatikai módszereket alkalmazzuk. Ezek közül
kiemelném a következőket: gombák tenyésztése és termőtestképzése, különböző mikroszkópos technikák, DNS

és RNS izolálási technikák, genom- és transzkriptóm (RNASeq) szekvenálás és az adatok kiértékelése bioinformatikai módszerekkel, fehérje-DNS kölcsönhatások vizsgálata
(transzkripciós faktorok DNS kötőhelyének meghatározása
Chip-Seq, DAP-Seq és CUT&RUN technikákkal), génklónozási technikák, CRISPR/Cas9-alapú genomszerkesztés, heterológ fehérjetermeltetés, fehérjetisztítás és Western-blot,
filogenetikai rekonstrukció.
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