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Дрождите като моделна еукариотна система 

Слайд 2: Исторически аспекти 
В ежедневния език думата дрожди е синоним на Saccharomyces cerevisiae. Това 
наименование е дадено за първи път на щам дрожди, открити в малц от Meyen 
(1837 г.) при производство на бира. Дрождите са общоприети за най-древните 
микроорганизми, използвани за практически цели от хората: пивопроизводство 
6000 г. пр. Хр. в древна Шумерия и Вавилон; производство на вино в Грузия, 
втасване на тесто в древен Египет. 
Френската дума levure, латинската levare, испанската levadura, английската yeast, 
холандската guist, дори немската hefe, (от: haf-jon), всички означават квас, мая.  
Испанската cerveza, португалската cerveja означават бира и са директно свързани 
с видовото име на щамовете, използвани за производство на този 
биотехнологичен продукт. 
На гръцки zymi (en zymi) означава „в дрожди”; съвременното понятие ензим, 
въведено през 1877 г. от Kuehne, се прилага за означаване на съединения, 
произхождащи от дрожди, които са способни да ферментират захари. 

Слайд 3: Исторически аспекти 
Микроскопското описание на дрожди е направено за първи път през 1680 г. от A. 
Van Leeuwenhoek. През 1835 г. Cagnaird-Latour асоциира пъпкуването с 
алкохолната ферментация, а през 1857 г. Louis Pasteur в своето произведение 
„Etudes sur la biere” дава знаменитото определение за ферментация = живот без 
въздух и свързва ферментацията с дрождевия метаболизъм. По-късно, на базата 
на това наблюдение се основават две важни технически приложения:  
 В края на 1880-те Buhner провежда ферментация в безклетъчен екстракт за 

получаване на етанол + СО2; 
 През 1915 г. K. Neuberg получава глицерол чрез дрождева ферментация (за 

съжаление използван като източник за получаване на тринитрогрицерин). 

Слайд 4: Дрождите като моделна еукатиотна система 
Уникалните качества на S. cerevisiae сред 700 дрождеви вида, а те на свой ред 
сред 150 000 различни представители на царство фунги и огромния му „скрит” 
потенциал, използван от хилядолетия, правят този организъм особено подходящ 
обект за научноизследователски цели. 
Дрождите започват да се използват като експериментални организми в средата на 
1930-те от H. Roman. Понастоящем S. cerevisiae се приемат като идеална система 
за изучаване на клетъчна архитектура и фундаментални клетъчни механизми. 
Сред еукариотните моделни организми S. cerevisiae комбинира редица 
предимства. 

Слайд 5: S. cerevisiae – предимства и приноси 
 Едноклетъчен организъм, който може да се култивира на различни 

хранителни среди с пълен контрол от експериментатора на параметрите на 
околната среда 

 Манипулируем чрез техниките на класическата генетика 
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 Мейотични/митотични подходи за картиране на гени: първата генетична 
карта е публикувана от Lindergren, 1949 г. 

 Жизненият цикъл (виж слайд 6) включва смяна на n и 2n поколение (смяна 
на хаплоидна и диплоидна фаза). Както хаплоидната, така и диплоидната 
фаза са стабилни. В хетероталичните щамове хаплоидната фаза е а или α. 
Сдвояването на тези различни хаплоиди води до получаване на диплоиди 
а/α, които не могат да се сдвояват, но могат да влизат в мейотично делене. 
Получените 4 хаплоидни продукта, резултат от мейоза на диплоидна клетка, 
са локализирани в аскус. Дисекцията на аскуси и разделянето на 
аскоспорите чрез микроманипулатор води по визуализиране на 4 хаплоидни 
мейотични продукти. Анализът на сегрегационните модели на различни 
хетерозиготни маркери сред 4-те спори представлява т.нар. „тетраден 
анализ” и води до натрупване на данни за свързаност на 2 гена или на ген и 
центромера. Практикувайки тези анализи се натрупват множество генетични 
данни, в резултат на което става замяна на генетичните с физични карти. 
Рекапитулацията на периода преди проекта Yeast Genome Sequencing 
(YGS) project през 1989 г. е: 1200 гена, 16 хромозоми.  

 
Слайд 6: Жизнен цикъл на S. cerevisiae 
 
Слайд 7: S. cerevisiae – предимства и приноси 
Елегантността на дрождевата генетика и лесното манипулиране на дрождите 
значително допринасят за факта, че изучаване на функциите в дрождите става 
чрез биохимични подходи: С-, N-метаболизъм, метаболизъм на мастни киселини; 
регулаторни вериги и механизми на сигнална трансдукция (цАМФ, протеин кинази 
и др.). за Цитологията, изучаването на дрождите допринася за изясняване на 
механизма на митозата и мейозата, биогенезата на различни органели, 
структурата и функцията на цитоскелета. 
 
Слайд 8: S. cerevisiae – предимства и приноси 
Най-главните приноси към молекулярната биология на ЕК клетка са свързани с 
изучаване на: 
 Нуклеиновите киселини и структурата на генома; 
 Белтъчния трафик и секреторни пътища; 
 Феномена ‘смяна на половия тип’;  
 Механизма на рекомбинация; 
 Контрола на клетъчния цикъл; 
 Контрола на генната експресия; 
 Функцията на онкогените; 
 Феномена ‘стресов отговор’. 
 
Слайд 9: S. cerevisiae – предимства и приноси 
През най-ранния период на молекулярната биология (1950-те) дрождите стават не 
само удобен организъм за масово натрупване на биологичен материал в 
достатъчни количества или за масово производство на хетероложни БАВ, но също 
така бележат водеща позиция в основни молекулярно-биологични изследвания. 
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Постиженията на дрождевата трансформация са повратна точка в развитието на 
молекулярно-биологичните техники с дрожди. Приложението на тази техника е за 
изследвания в обхвата на ‘обратната генетика’ и характеризиране на дрождеви 
гени. Това в голяма степен е възможно поради един факт, станал известен след 
секвенирането на пълния геном на S. cerevisiae: забележителната 
консервативност на основните биологични структури и процеси в еукариотния 
свят, която позволява успешна комплементарност на гени от различен произход – 
от дрожди до бозайници. Понастоящем YGS проекта служи като референтна 
рамка за секвениране на гени от растителен, животински и човешки произход и 
сравнението им с прокариотни гени. 
 
Слайд 10: S. cerevisiae – предимства и приноси 
Използването на дрождевата система доведе до фундаментални открития, 
валидни за молекулярната и клетъчна биология изобщо. Предмет на настоящия 
лекционен курс са следните по-важни от тях: 
 Молекулярна биология на тРНК; 
 Генетично инженерство и ‘обратна генетика’;  
 Клетъчни структури и функции; 
 Клетъчна динамика; 
 Хроматиново ремоделиране; 
 Молекулно сигнализиране и генна регулация; 
 Биогенеза на дрождевите органели и функции; 
 Геномни, протеомни, транскриптомни, метаболомни и регулаторни мрежи; 
 Гени за болестотворни процеси; 
 Дрождите в биотехнологията. 

 
Слайд 11: Молекулярна биология на тРНК 
‘Адапторната’ хипотеза на Фр. Крик, 1957 г., описва за първи път адапторни 
молекули, които опосредстват белтъчната синтеза, пренасяйки аминокиселини 
към нарастващата пептидна верига. През 1957 г., Hoagland, Zamecnik, Stephenson 
докладват за откриването на т.нар. разтворима РНК или s(soluble)RNA, наричана 
понастоящем трансферна или транспортна РНК (тРНК). Те показват, че 
активирането на аминокиселините за РНК-зависимата синтеза на полипептида 
включва разпадане на АТФ до АМФ и пирофосфат с междинно образуване на 
аминоацил-АМФ. Разработеният тест за аминоацилиране (Lipmann) демонстрира 
по категоричен начин, че определена АК се свързва със специфична тРНК.  
Първите опити по изолиране на тРНК от дрожди се провеждат в края на 1950-те: 
директна екстракция с воден фенол, предложена от Zamecnik. Същият подход 
работи и в големи мащаби, като осигурява достатъчни количества за биохимичен 
анализ на пречистена тРНК, специфична за дадена АК.  
Holley et al., извършват първото секвениране и предлагат пълната нуклеотидна 
последователност на тРНК за АЛА. От там насетне се появяват 
последователностите за голям брой други тРНКи. 
В следващата декада (1970 – 80-те) усилията се концентрират върху изучаване на 
митохондриални тРНК. В тези тРНК за първи път се установяват модифицирани 
нуклеотиди и се изясняват биохимичните пътища, по които става получаването на 
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тези странни (модифицирани) нуклеотиди. Понастоящем, модификации на РНК се 
откриват с помощта на микроарей техниката (ДНК микрочипове).  
През 1974-75 г., Rich et al., установява първата 3D структура на тРНК 
(фенилаланин).  
Първият интрон в дрождеви МТ ген (генът за голямата рРНК) е открит през 1978 г., 
от Dujon.  
 
Слайд 12: Молекулярна биология на тРНК 
Съвременните изследвания на тРНК в дрожди са насочени към отговор на 
въпроса как аминоацил тРНК синтетазата специфично взаимодейства със 
съответния субстрат при аминоацилирането? Прилагането на множество и 
различни технологични подходи води до заключението, че всяка система 
тРНК/синтетаза следва присъщи правила за разпознаване, определени от 
конформационните характеристики на партньорите, и поради това е уникална. 
тРНК идентичността е основен критерий за взаимодействието на (пре)тРНК и 
нуклеотид-модифициращите ензими. 
През 1970-те вниманието се концентрира върху клетъчните процеси и по-точно как 
тРНК се транскрибира от съответния ген и как получените в резултат на този 
процес прекурсори се подлагат на допълнителна обработка за получаване на 
крайната зряла форма на тРНК. Задължителните стъпки в биосинтезата на тРНК 
включват модификации на определени нуклеотиди и ензимно добавяне на 
универсална 3’-CCA крайна последователност, която не се съдържа в генната 
последователност за тРНК. Превръщането на (пре)тРНК в тРНК се осъществява 
чрез последователен процесинг. Именно характеризирайки пре-тРНК за 
специфични аминокиселини става ясно, че някои гени са разделени от 
нетранкрибируеми участъци – интрони. Сега е ясно, че 25 % от тРНК гените в 
дрождите имат интрони с различна дължина, но една и съща локализация: в 
съседство до 3’ края на антикодона. Изрязването на интроните по време на 
зреенето на пре-тРНК в тРНК става чрез сплайсинг с помощта на ендонуклеази. 
Остава открит обаче, въпроса за ролята на интроните. Има наблюдения, че в 
някои случаи модификациите на определени нуклеотиди зависят от наличието на 
интрони, но функционалната значимост на интроните все още е неясна. 
 
Слайд 13: Рибозоми, рРНК и рибозимни белтъци 
Съществуват няколко съществени разлики между рибозомите на ПК и ЕК: размер, 
тип РНК, брой рибозомни белтъци, експресия на рРНК гените. 
Интересът към рибозомните гени в дрожди нараства с изясняване на ролята на 
рРНК гени в изучаване на генната регулация и ефект на хранителния контрол 
върху биосинтезата на рибозомите. Изяснява се ролята на регулаторите на 
рибозомната биосинтеза (1990 – 2004 г.): REB1, ключов регулатор, описан през 
1990 и нов регулатор, открит през 2004 г.; описват се промоторни и терминаторни 
елементи за рРНК биосинтезата, както и белтъци с транс-регулаторна функция 
(1984 г. – понастоящем). 
Установена е и 3D структура на дрождеви рибозоми. Първата ДНК 
последователност, съдържаща гени за дрождеви рибозомални белтъци, е 
изолирана през 1979 г. и по-късно тези гени се характеризират. 
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Слайд 14: мРНК – структура, интрони и процесинг на пре-мРНК 
Структура на мРНК 
Изследванията с дрождева информационна РНК започват през 1969 - 1970 г., от 
Hartwell, Warner & McLaughlin, които показват, че мРНК е полиаденилирана (около 
50 бази) в 3’ края; през 1973 г. става ясно, че 5’ края й е метилиран. 
Изолирането и характеризирането на мРНК за специфични белтъци става декада 
по-късно: през 1978 г. – мРНК за гликолитичните ензими; 1980 г. – гените за 
рибозомни белтъци. Това става възможно с въвеждане на ‘синтетични 
дезоксирибоолигонуклеотиди’ като сонди за изолиране на гени; при директно 
секвениране на двойно верижна ДНК по метода на Санжер с помощта на 
синтетични олигонуклеотидни праймери; за прецизното идентифициране на 
точкови мутации в даден локус или за олигонуклеотид-направлявана мутагенеза. 
Интересът към изолирането на специфични мРНК от дрожди нараства паралелно 
с усъвършенстването на техниките за клониране на специфични гени. Липсата на 
големи интрони в дрождевите гени и средния размер на дрождевите гени – от 
няколко килобази, означава огромно предимство при стратегиите за клониране в 
сравнение с гени от бозайници, в които интроните са в пъти повече и със 
значителна дължина.  
 
Слайд 15: мРНК – структура, интрони и процесинг на пре-мРНК 
Интрони и процесинг на пре-мРНК 
През 1977 г. се откриват интрони в гени на бозайници и се постулира 
необходимостта от сплайсинг за зреене на пре-мРНК (R. Roberts & P. Sharp, 1993 
г., Нобелова награда) 
През 1980 г., Gallwitz & Sures откриват, че генът за актин в дрожди има интрон в 
5’края си. Независимо, че по-късно се установява, че само 4-5 % от дрождевите 
гени имат интрони, сложната система на сплайсинг механизма е разгадана именно 
в дрожди. 
Разкриването (генетично и биохимично) на “сплайсинг” механизма в ЕК показва 
наличие на над 100 гена = около 2 % от генома, които кодират продукти, важни за 
РНК сплайсинга. Продуктите на тези 100 гена са от различни класове – zinc-finger 
белтъци, малки G белтъци, АТФ-зависими РНК хеликази. 
През 1983 г. Langford и Gallwitz описват уникална, съдържаща интрон 
последователност в дрожди, необходима за сплайсинга, т.нар. “Branch point”; 
“ласоподобни” структури – междинни продукти на сплайсинга, са наблюдавани и 
при други полиаденилирани РНК. В дрожди това място е идентифицирано като А в 
уникалната интронна последователност TACTAAC. През същата година се 
доказва, че ласоподобната структура in vivo е междинен продукт на сплайсинг 
процеса. Биохимично branch point-а се идентифицира като 2’/3’-естерна връзка.  
 
Слайд 16: мРНК – структура, интрони и процесинг на пре-мРНК 
Интрони и процесинг на пре-мРНК 
Първите функционално важни компоненти, които участват в сплайсинга са 
малките ядрени РНКи – snRNA, които се срещат във всяка жива клетка от 
бактерии до човека; има ги и при някои вируси. Дрождевите snRNA са представени 
от 5 вида: U1, U2, U4, U5 и U6, всеки кодиран от едно копие на есенциален ген. 
Взаимодействието между тези видове snRNA и заедно – с пре-мРНК е изучено в 
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детайли. Фактът, че междинното състояние, състоящо се от две РНКи, ефективно 
се превръща в крайни продукти, силно подкрепя схващането, че тези РНКи 
остават свързани в комплекс и имайки предвид важността на snRNA в сплайсинга, 
предполагат съществуването на сплайсинг цикъл и като краен резултат – до 
важното откритие на т.нар. сплайсозома. Сплайсозомата представлява частица, в 
която РНК компонентите са асоциирани с редица белтъци, които образуват 
стабилен клетъчен РНК-белтък (PRP) комплекс. Така, комбинацията на генетични 
и биохимични резултати доказва, че сплайсинг цикъла е процесът, отговорен за 
изрязването на интроните от гените (слайд 17). 
Алтернативният сплайсинг и транс-сплайсинга са рядко срещан феномен в 
дрожди. 
Еволюция на интроните и екзоните: 
Хипотеза за първоначалните екзони: някои учени предполагат, че гените (екзони) 
на прогенотния организъм, предшественик на съвременните про- и еукариоти, са 
имали структурата на разделени гени. Тези първични екзони са били кодиращи 
последователности за стабилни домени за белтъчно нагъване. Асемблирането на 
няколко екзони чрез РНК сплайсинг би довело до получаване на белтък, състоящ 
се от стабилни домени за нагъване, вероятно функционално активни – структурно 
или каталитично. Ако гените са еволюирали по тази схема, подредбата на 
интроните във връзка с вторичната структура на белтъците вероятно не е на 
случаен принцип. Доказателство за това е наличието на интрон-екзонна структура 
на еволюционно стари белтъци, с критична важност за енергетичния 
метаболизъм.  
Хипотеза за генната конверсия: филогенетични сравнителни анализи на 
последователностите на хомоложни гени от различни организми показват, че 
интроните са били обект на по-бърз дрифт в сравнение с екзоните. Това от своя 
страна предполага, че интроните би трябвало да не са функционални. 
Допълнително, дължината на интроните в хомоложни гени значително се 
различава в еволюционен аспект, което предполага слаб натиск. И още – 
установено е, че някои интрони могат да се загубят по време на еволюцията. 
Механизмът, отговорен за правилното отстраняване на интроните, вероятно е 
свързан с генна конверсия с помощта на кДНК от мРНК или на частично 
подложена на сплайсинг междинна РНК. Този процес е експериментално 
документиран в дрожди и повдига въпроса защо интроните са се съхранили 
еволюционно. 
 
Слайд 17: мРНК – структура, интрони и процесинг на пре-мРНК 
Фигура за сплайсинг цикъла  
 
Слайд 18: Генетично инженерство и “обратна генетика” 
Молекулярната революция: през ранните 1970 три събития революционизират 
молекулярната биология: 

 Откриването на рестрикционен механизъм в E. coli и изолирането на 
първите специфични рестрикционни ензими 

 Създаване на рекомбинантна ДНК in vitro + различни векторни системи 
 Разработване на методите за ДНК секвениране 

Трансформация на дрождеви клетки: 
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Началото на генетичното инженерство поставят Berg et al., които демонстрират, че 
рекомбинантна ДНК може да се поддържа в клетка гостоприемник. 
Трансформация на дрождеви клетки за първи път е проведена от Beggs & Hinnen, 
1978 г. Създават се епизомални (YEp), репликативни (YRp), интегративни (YIp), 
центромерни (Ycp) вектори-совалка, които носят маркери за селекция, промотори 
и други елементи, които позволяват експресия на определени гени, в т.ч. и 
хетероложни (слайд 19). 
 
Слайд 19: Трансформация на дрождеви клетки 
Вектори, маркерни гени и промотори 
 
Слайд 20: Трансформация на дрождеви клетки 
Конструирането на дрождеви козмиди, Hohn & Collins, 1980 г. и създаването на 
изкуствени хромозоми (YAC), Olson et al., 1987 г., могат да се разглеждат като 
разширения на трансформационните техники. На базата на козмидните вектори се 
създават козмидни геномни билиотеки, прилагани в YGS проекта. Конструирането 
на YAC става възможно след прилагане на техниката за електрофоретично 
кариотипиране, през 1985 г. 
 
Слайд 21: Двойно хибридна система при дрожди 
Това е нова техника, революционизирала откриването на белтък-белтъчни 
взаимодействия от всякакъв вид, открита през 1989 г. от Fields & Song. Двойно-
хибридната система при дрожди е мощен инструмент за идентифициране на кДНК, 
носена от един плазмид, която кодира белтък, който от своя страна взаимодейства 
с друг белтък-мишена, кодиран от ДНК последователност, носена от друг плазмид. 
Този елегантен подход се основава на уникалните качества на транскрипционния 
активатор Gal4p, регулиращ експресията на GAL4 и на другите галактозни гени в 
дрожди. Gal4p се състои от две физически отделени, функционално независими 
домена: активиращ и свързващ. Клониращите вектори, снабдени с подходящи 
маркери се използват за създаване на слят продукт от GAL4 домените с гени за 
белтъци, които потенциално си взаимодействат. След внедряването на такива 
конструкти в дрождеви щамове, които носят подходящ репортерен ген (HIS3 или 
lacZ) с GAL4 UAS (upstream activating sequence) елемент в своя промотор, Gal4p 
транскрипционния активатор ще се активира само при взаимодействие на двата 
домена и той от своя страна ще активира репортения ген. 
В края на 1990-те се разработват и трихибридни дрождеви системи за детекция на 
взаимодействия на малък лиганд с белтъчен рецептор. 
 
Слайд 22: Клетъчни структури и функции 
 
Слайд 23: Клетъчна обвивка и цитоскелет 
Клетъчната обвивка (15 % от общия клетъчен обем) играе важна роля в 
контролиране на осмотичните свойства и пермеабилитета на клетката. Тя включва 
цитоплазмената мембрана, периплазматичното пространство и клетъчната стена. 
Клетъчна стена се състои от 4 класа макромолекули – манопротеини (силно 
гликозилирани гликопротеини), 2 вида бета-глюкани и хитин. Тъй като клетъчната 
стена има роля в половата аглутинация, тя е обект на силен научен интерес. 
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Особено внимание се отделя и на регулацията на интегритета на клетъчната 
стена в контекста на разработването на ефективни антигъбни антибиотици.  
Цитоплазмената мембрана е типичен белтъчно-липиден комплекс и играе роля в 
процесите на биосинтеза на клетъчна стена, сигнална трансдукция и транспорт. 
Липидната й фаза включва основно фосфолипиди и стероли. Ключова за активния 
транспорт е протонната АТФаза. 
 
Слайд 24: Клетъчна обвивка и цитоскелет 
Периплазматично пространство: състои се основно от секретирани белтъци, 
неспособни да преминат клетъчната стена, като инвертаза и фосфатаза. 
Уникалните качества на инвертазата се експлоатират за промишлено 
производство на този продукт за целите на сладкарството. Сигналните 
последователности на инвертазата (SUC2) и фосфатазата (PHO5) се използват 
при рекомбинантните ДНК технологии за генериране на хетероложни белтъци, 
които могат да се секретират. 
Цитоскелет: състои се от микротубули и микрофиламенти – динамичните 
елементи на механичната работа в клетката при асемблиране и разпадане на 
индивидуалните белтъчни единици. Играят роля в митозата и мейозата, 
движението на органелите, пъпкуването и септирането.  
 
Слайд 25: Структура и функция на дрождевите хромозоми 
Центромери: 200 б.дв., в центромерите на S. cerevisiae се очертават 3 региона, 
централен регион с консенсусна последователност – място за свързване за 
основния спирала-примка-спирала (bHLH) ДНК свързващ белтък (Cbf1p = 
центромера-свързващ фактор), който се предполага че играе ролята и на 
транскрипционен фактор. 
Начало на репликация и репликация: 1979 г. Davis изолира и характеризира 
дрождивия хромозомен репликатор, къс сегмент от ДНК, способен на 
самостоятелна репликация. Наричат тези сегменти автономно реплициращи се 
последователности = ARS. Локализирани са не само в центромерния участък, по 
цялата хромозома отстоящи една от друга на 30 килобази.  
В ARS се локализира консенсусна последователност (ACS) от 11 б.дв., която е 
важна, но не и достатъчна за репликаторната функция. 
ARS са локализирани и в началото на репликация, което определя функционална 
връзка между хромозомните репликатори и автономно реплициращите се 
последователности. Детайлното проучване на ARS показва, че те съдържат 4 къси 
последователности, означени като A, B1, B2, B3, които заедно са достатъчни за 
ефективна репликаторна функция: елемент А съдържа ACS и се свързва с т.нар. 
ORC = комплекс за разпознаване на репликацията или инициаторен белтък на 
репликацията; елемент В3 е идентифициран като място за свързване с белтък за 
ARS свързващия фактор 1, функциониращ като транскрипционен фактор за 
множество промотори. 6-те субединици на ORC са изолирани и характеризирани. 
Пререпликативни комплекси се асемблират по време на М и G1 фаза чрез 
свързване на ORC комплекса с множество ARS последователности и това 
свързване продължава по време на целия клетъчен цикъл. Най-важно е, че в 
късна М фаза АТФ-зависимият белтък Cdc6p се освобождава от ORC, който на 
свой ред промотира натоварване на комплекса, поддържащ микрохромозомите на 
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хроматина. Активирането на две белтъчни кинази след това служи като последен 
сигнал, активиращ придвижването на репликативната вилка (слайд 26). 
По отношение на репликативната машина и механизма на репликация в дрожди – 
идентифицират се ДНК полимеразите и други компоненти на репликацията. 
 
Слайд 26: Структура и функция на дрождевите хромозоми 
Начало на репликация и репликация - механизъм на действие на ORC 
 
Слайд 27: Структура и функция на дрождевите хромозоми 
Теломери: специализирани ДНК последователности, които позволяват 
завършване на репликацията в края на хромозомите и предотвратяват 
деградирането им в клетката. Първите теломерни последователности са 
клонирани в линейни плазмиди. От данни, получени по YGS проект става ясно, че 
всички дрождеви хромозоми имат общи теломерни и субтеломерни 
последователности. Това са теломерните повтори – TG1-3/C1-3A, 300 бази дължина. 
31/32 хромозни краища съдържат X и 21/32 хромозомни краища - У’ субтеломерни 
елементи. У’ елементите показват висока консервативност, но са щамово 
специфични. Предполага се, че тези елементи участват в удължаването на 
индуцирания от теломерите хетерохроматин или защита на съседно стоящи 
уникални последователности, от неговия ефект, както и роля за позициониране на 
хромозомите в ядрото. 
Различни фактори стабилизират теломерите и регулират дължината им: Rap1p 
(репресорен-активаторен белтък) Rif1, Rif2, SIR комплекс. 
Поради „отворената” си структура теломерите се реплицират от специализирана 
теломеразна репликационна система. Дрождевите теломерази включват 
продуктите на три EST гена и РНК компонент, който служи като матрица в 
синтезата на теломерна ДНК (слайд 28). 
В теломераза-дефицитни клетки теломерите прогресивно се скъсяват (за около 60 
поколения), което води до намаляване на дължината на хромозомите и ускорено 
стареене. Този дефект може да се поправи чрез две стратегии, прилагани от 
клетката: и двете се свеждат до удължаване чрез индуцирана от счупване 
репликация. В първия случай се амплифицират Y’ повторите и се поддържат къси 
TG1-3 повторите, докато при втория – ситуацията е алтернативна.  
 
Слайд 28: Структура и функция на дрождевите хромозоми 
Теломери - фигура 
 
Слайд 29: Структура и функция на дрождевите хромозоми 
Ретротранспозони 
Типове и структура (слайд 30): 6 килобази дължина, наречени Ty (Transposons 
yeast), свързани с реаранжиране на ДНК. Ty = автономни генетични единици, 
които управляват експресията на ендогенни гени. 
Ty1, интегриран в посока нагоре от структурни гени, като и в кодиращите им 
региони; 
Ty2, делта елементи: в съответствие със способността им да се 
транспозиционират, транспозоните могат да се преместват в нови хромозомни 
локуси в предела на предварително съществуващи Ty елементи чрез механизма 
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на генна конверсия или да се изрязват от даден хромозомен локус, оставяйки 
само един от дългите им терминални повтори (LTR), наречени делта елементи. 
Ty1 и делта елементите се срещат често в асоциация с тРНК гените с 
преференциално място за интеграция – 5’ фланкиращите последователности. 
Сигма елемент = LTR на Ty3 елемент, 330 бази; 
Ty4 – нов клас ретропранспозони, нискокопиен с генна организация и 
експресионна стратегия, подобни на Ty1/2; 
Ty5 – предпочитани места за транспозиция – тихите хроматинови региони, като 
начало на репликация в теломерите и тихите локуси, определящи половия тип. 
Ty репликация: 
Ty1/2 – ретровирусна организация и репликация по модела на ретровирусите: 
обратна транскрипция (слайд 30).  
 
Слайд 30: Структура и функция на дрождевите хромозоми 
Ty репликация 
 
Слайд 31: Структура и функция на дрождевите хромозоми 
Взаимодействие на Ty и техния гостоприемник:  
Ретротранспозиция на Ty1: основният въпрос тук е как се преодолява ядрената 
мембрана при транспозицията от цитоплазмата в ядрото. Ty1 интегразата 
притежава място за насочване в ядрото (NLS = nuclear localization site) в С-края си.  
Място на интеграция: много специфична локализация в генома на гостоприемника. 
Мишени, които съдържат гени, транскрибируеми от PНК полимераза III, са 100 
пъти по-често място на интеграция на Ty1. Моделът на инсертиране нагоре от 
тРНК гените не е на случаен принцип и не е разпространен равномерно в генома, 
а следва периодизъм с пикове, разделени от по 80 бази. Наскоро е установено, че 
АТФ зависимото ремоделиране на хроматина води до промени в хроматиновата 
структура и избора на интеграционно място и, че за правилното транспозиране се 
изисква един транскрипционен фактор на ДНК полимераза III.  
Два въпроса: 
Има ли транскрипционно взаимодействие между Ty инсертирането и тРНК гените? 
Да, има. Установената връзка е плод на експеримент с изкуствен тРНК ген, с 
прикрепена към него интрон-подобна последователност, която не може да се 
подложи на сплайсинг, но има поведението на нормален тРНК ген. Именно този 
изкуствен ген, в комбинация с различни Ty конструкти е интегриран като единично 
копие в дрождевия геном и използван за мониторинг на конформационните 
промени в хроматина в стабилния транскрипционен комплекс и неговия 
фланкиращ регион. 
 
Слайд 32: Екстрахромозомни елементи: дрождеви приони 
Всички щамове S. cerevisiae носят три необикновени генетични елементи, 
класифицирани като приони. Те променят клетъчния фенотип чрез промени в 
белтъчната конформация и преминават от майчина в дъщерна клетка. Повлияват 
редица биологични процеси като терминация на транслацията, N-регулация, 
индуциране на други приони, хетерокарионна несъвместимост. Два от дрождевите 
приони са описани доста рано: URE3 и PSI+; третият - RNQ+ е идентифициран 
наскоро. 
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URE3 е прион от дрождевия Ure2р белтък, участващ в азотния метаболизъм. 
PSI+ се генерира от конформационно променена форма на Sup35p – един от 
двата белтъка на транслационния фактор на освобождаване. 
RNQ+ е идентифициран чрез компютърно търсене в база данни на дрождевия 
геном на основата на прилика с региони от другите два приона. След това 
генетични и биохимични анализи потвърждават прионната му природа. 
Размножаване на прионите – роля на Hsp104p. Генът за този белтък е изолиран и 
присъствието на кодирания от него белтък в достатъчно количество е необходимо 
условие за размножаване на прионите.  
Понастоящем е възможно предсказване на предполагаеми приони с прилагането 
на три генетични критерии: след ‘лекуване’, прионът може отново да се появи; 
свръхекспресията на белтъка повишава честотата на de novo генерирането на 
приона и прионът зависи от хромозомнен ген, кодиращ белтък за размножаване, 
но притежава фенотип, подобен на този на рецесивна мутация на хромозомни 
гени. Статистиката показва, че от всички белтъци в S. cerevisiae 107 
удовлетворяват гореспоменатите критерии. 
 
Слайд 33: Екстрахромозомни елементи: дрождеви приони 
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Дрождите като моделна еукариотна система - клетъчна динамика 

 
Слайд 3: Клетъчна динамика – размножаване 
Както е известно дрождите могат да се размножават по два начина: безполов 
(пъпкуване) (най-често срещания тип вегетативно размножаване в дрожди) и 
полов – сдвояване на хаплоидни клетки от противоположен полов тип, които сами 
по себе си могат да се размножават вегетативно или при определени условия да 
споролират. В пъпкуващите клетки хромозомите се удвояват по време на 
митотичния цикъл и разпределят между майчините и дъщерни клетки – процес, 
последван от делене на клетката. Спорулацията включва мейоза за получаване на 
4 хаплоидни спори. 
Тези уникални аспекти на жизнения цикъл на S. cerevisiae са изучени на клетъчно 
и молекулярно ниво, а именно: пъпкуване, клетъчна полярност, образуване на 
клетъчно вретено, цитокинеза, клетъчно делене, спорулация. 
 
Слайд 4: Безполово размножаване (пъпкуване) 
Пъпките на дрождевата клетка се инициират, когато майчината клетка достигне 
критична големина; по същото време започва репликацията на ДНК. Тези процеси 
са последвани от място-специфично отслабване на клетъчната стена и екструзия 
на цитоплазма в област, обхваната от новосинтезирана клетъчна стена, която 
ограничава пъпката от майчината клетка. Равнината на срязване, която пресича 
оста на делителното вретено по време на цитокинеза се определя от белтъчни 
пръстени, наречени септини, и от един пръстен от хитин. Когато митозата 
приключи и ядрото, предназначено за пъпката, заедно с другия клетъчен материал 
мигрира в последната, се образува септа на границата между майчината и 
дъщерната клетка, в която хитиновият пръстен след делене остава типичен белег. 
Пъпкуването е строго регулиран процес. Контролът върху пъпкуването е добре 
изучен и компонентите, регулиращи избора на място за пъпкуване, поляризирания 
клетъчен растеж и образуване на септиновите пръстени са характеризирани. 
Понастоящем е известно, че модел на пъпкуване при n и 2n щамовете се 
различава. Хаплоидните клетки показват т.нар. аксиларен тип пъпкуване – 
майчината клетка пъпкува повторно в непосредствена близост до своята 
предходна дъщерна пъпка, а дъщерната клетка пъпкува към майчината. 
Диплоидните клетки практикуват биполярен тип пъпкуване: майчината клетка 
пъпкува обикновено двуполюсно. 
 
Слайд 5: Пъпкуване – септини 
Септините са открити за първи път при S. cerevisiae, а наименованието им е 
свързано с образуването на септи по време на пъпкуването. Понастоящем е 
известно, че септините са силно консервативни елементи на цитоскелета при гъби 
и животни (липсват при растенията и много протозои). Септините се 
характеризират с наличие на характерен ГТФ-азен домен и способност за 
образуване на филаменти. В дрожди те образуват 10-нм филаменти, подредени в 
пръстен от вътрешната повърхност на цитоплазмената мембрана в основата на 
пъпката.  
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Слайд 6: Пъпкуване – септини 
Септините изпълняват следните по-важни функции 
 Основна: събирателна и ограничаваща - действат като скеле, което събира и 

поддържа белтъци в основата на пъпката и като граница, която ограничава 
дифузията по време на пъпкуването и цитокинезата.  

 Допълнителни функции: роля в клетъчна морфогенеза; избор на място за 
пъпкуване; отлагане на хитин; регулиране на клетъчния цикъл; 
Компартментаризация; Организация на цитоскелета; Образуване на КС на 
спорите 

Поради участието им в гореспоменатите важни клетъчни процеси, организацията и 
функциите на септините са подложени на строга регулация. 
 
Слайд 7: Пъпкуване –динамика на делителното вретено 
В S. cerevisiae митотичното делително вретено е ориентирано по дължината на 
оста на клетъчната полярност с начало мястото на поява на пъпката. Полярността 
на вретеното играе роля в образуването на полюса на вретеното и регулирането 
на прикрепването на ЦП микротубули по време на морфогенезата на вретеното. 
Ориентацията на вретеното е механистично кооплирана с позиционирането на 
оста на полярност и равнината на делене. Сред ключовите елементи, участващи в 
ориентацията на вретеното са Bni1p (определя мястото на пъпкуване и 
ориентацията на вретеното); Aip3p/Bud6p; Num1p. 
 
Слайд 8: Пъпкуване –динамика на делителното вретено 
Морфогенеза на делителното вретено 
Морфогенезата на делителното вретено в S. cerevisiae се инициира в т.нар. 
НАЧАЛО - прехода G1-S в клетъчния цикъл; инициирането е свързано със 
започване на образуването на пъпка, ДНК репликация и удвояване на тялото на 
вретенния полюс (Spindle Pole Body). По време на клетъчния цикъл настъпват 
динамични промени в актиновите филаменти. Наблюдава се полимеризация – 
деполимеризация на тубулина и движение на микротубулите, подпомагани от 
механо-химични ензими или моторни белтъци: ЦП динеин; кинезин-подобни 
белтъци Kip2p, Kip3p, Kar3p. Те играят роля в регулиране на микротубулната 
динамика, опосредстване на придвижването на ядрото и улесняване на 
транслокацията на вретеното. 
 
Слайд 9: Пъпкуване –динамика на делителното вретено 
Морфогенеза на делителното вретено 
Микротубулите се появяват и нарастват в посока от SPB към пъпката и така те 
ориентират ядрото по време на митозата. ядрената мембрана остава интактна по 
време на митозата с образуване на вретеното вътреядрено, между две SPB, 
локализирани в ядрената обвивка. При приключване удвояването на генома 
вретеното е успоредно на оста на пъпката и се удължава, за да предостави едно 
ядро на пъпката. 
Основните фактори, опосредстващи прикрепването на микротубулите, са Bim1p, 
Kar9p, Bud3p, Bud6p. 
 
Слайд 10: Клетъчна динамика: регулаторни АТФ-ази – ААА+ белтъци 
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Динамичните процеси в клетката са енергетично зависими от енергията, осигурена 
от АТФ, чиято хидролиза направлява активностите на специфични АТФази, т.нар. 
„ААА – семейство“ - белтъци с консервативни АТФ-азни домени (A-касети, около 
250 АК). Членовете на класическото „ААА – семейство“ притежават специфичен 
мотив (втори регион на хомоложност = SRH).  
През последните години се говори за по-голямо разнообразие от белтъци, 
притежаващи общи структурни черти с ААА белтъците, наречени ААА+ 
суперсемейство. Сега се знае, че това е семейство с непрекъснато нарастващ 
брой членове, широко разпространено сред организмите. Сега то обхваща 
класическото ААА семейство и представители, които не притежават SRH мотив.  
Основни функции на всички тези белтъци са участие в контрол на съдбата на 
белтъците, отговорни за нагъване-разгъване; асемблиране - десемблиране на 
белтъчни комплекси; белтъчен транспорт; програмирана деградация на белтъци. 
 
Слайд 11: Клетъчна динамика: регулаторни АТФ-ази – ААА+ белтъци 
Основни представители на ААА+ суперсемейството и техните функции. 
 
Слайд 12: ААА+ суперсемейство 
АТФ зависими протеази 
АТФ зависимите протеази са три различни класа: 

1. Регулаторни ААА АТФ-ази на протеозомата 
2. Мембранно свързани ААА протеази 
3. Други ААА+ протеази. 

Мембранни белтъци от процеса на сливане 
Редица представители на ААА белтъците участват в процесите на сливане на 
мембраните. Така например Sec18p образува Sec18p-SNAP-SNARE комплекс с 3 
домена (N, D1, D2). 
 
Слайд 13: ААА+ суперсемейство 
Cdc48 
Cdc48 е един от най-масово срещащите се белтъци в цитоплазмата. Основната му 
роля е в постмитотичното сливане на мембраните, което възстановява 
ендоплазматичния ретикулум и апарата на Голджи. Активността му изисква 
образуване на комплекс с aдaпторeн бeлтък Shp1p/Ubx1p. 
По-късно е установено, че комплекса Cdc48/p97 взаимодейства с други адапторни 
белтъци, напр. с комплекса Ufd1p-Npl4p, с важна роля в разпадането на 
митотичното вретено (ERAD = деградация, свързана с ендоплазматичния 
ретикулум). 
 
Слайд 14: ААА+ суперсемейство 
Пероксизомални ААА белтъци 
Известни са около 30 пероксини, сред които ААА-АТФазите Рех1р и Рех6р 
образуват комплекс, който играе важна роля в биогенезата на пероксизомите. 
Катанин и Vps4p 
Катанин и Vps4p съществуват като хомодимери (Vps4p) или хетеродимери 
(Катанин), олигомеризиращи при свързване с АТФ. Катанинът е ензим, осигуряващ 
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микротубули, състоящ се от две субединици (p60 + p80), медиатор на митозата и 
мейозата.  
Vps4p участва в морфогенезата, трафика на ендозомите и автофагията. 
 
Слайд 15: ААА+ суперсемейство 
Динеин 
Динеинът (ЦП тежка верига) е микротубулен моторен белтък, най-големият белтък 
в дрожди. Ролята му е свързана с удължаване на делителното вретено, 
придвижване на хромозомите и ориентиране на вретеното по време на деленето. 
Среща се и друг динеин - Динеин (ЦП лека верига), който участва в асемблиране 
на комплекса на ядрените пори. 
 
Слайд 16: ААА+ суперсемейство 
Белтъци на ДНК репликацията: 
Много от факторите, участващи в ранните етапи на репликацията са ААА белтъци. 
Това са Orc1p, Orc4p, Orc5p от ORC комплекса; Cdc6p; Cdc7-Dbf4 киназа и циклин-
зависима киназа, свързани с начало на ДНК синтезата; Факторът на репликацията 
(RFC): хетеропентамерен белтък Rfc1p – Rfc5p; Rad24, участващ и в ДНК 
репарацията. 
RuvB-подобни белтъци: 
В прокариотите процесинга на кръстосаната структура на Холидей се катализира 
от 3 белтъка RuvA, B и С. Еквиваленти на RuvB в еукариоти са Rvb1p/Tih1p и 
Rvb2p/Tih2p, които участват в Рol II транскрипцията. 
 
Слайд 17: Белтъчни модификации – системата убиквитин-протеазома 
Убиквитин и факторите на убиквитин-медиирания път 
Историята на белтъчната деградация датира от 1970-те, когато процесът е 
наблюдаван за първи път. През 1984 г. се идентифицира АТФ-зависима 
протеолитична система в ретикулоцити; определят се и 3-те ензимни класове с 
роля в процеса: Е1, Е2, Е3 (Ciechanover, Hershko и Rose - Нобелова награда за 
биохимия, 2004 г.). 
В началото на 1980-те се доказва, че убиквитин-съдържащите нуклеозоми са 
богати на транскрибируеми гени, а през 1984 г. се клонира първия убиквитинов ген 
(полиубиквитинов прекурсор). 
 
Слайд 18: Белтъчни модификации – системата убиквитин-протеазома 
Програмираната протеолиза изпълнява специфични физиологични функции във 
важни клетъчни процеси като клетъчен цикъл, ДНК репарация, белтъчна синтеза, 
регулация на транскрипцията, стресов отговор. Тя се характеризира с висока 
селективност и специфичност. 
 
Слайд 19: Белтъчни модификации – системата убиквитин-протеазома 
Основен механизъм на действие. 
 
Слайд 20: Белтъчни модификации – системата убиквитин-протеазома 
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Етап 1 - Активиране. Е1 = убиквитин активиращ ензим: аденилира С-краен ГЛИ и 
го свързва с ЦИС за получаване на Уб-Е1 тиолов естер и АМФ. Е1 се кодира от 
есенциален ген в едно копие. 
Етап 2 - Трансестерификация: Е2 = убиквитин конюгиращ ензим свързва 
активирания убиквитин към ЛИЗ от акцепторен белтък за получаване на 
убиквитин-белтъчни конюгати. В дрожди са открити 12 Е2. Убиквитин-белтъчните 
конюгати могат да се деубиквитинират обратимо чрез ензими изопептидази (Dub). 
Етап 3 – Лигиране. Е3 убиквитин лигази с висока субстратна специфичност. Те 
отговарят за специфичното разпознаване на субстрата в убиквитиновата система. 
Могат да се определят като белтъци или белтъчни комплекси, които 
взаимодействат както с Е2, така и със субстрата и обезпечават ефективен пренос 
на убиквитиновата единица към субстрата. Срещат се различни класове (HECT, 
RING finger). 
 
Слайд 21: Белтъчни модификации – системата убиквитин-протеазома 
В дрождите преобладаващият клас Е3 ензими принадлежат към SCF (scaffold – 
culin – F-box). Механизмът на SCF-зависимата деградация е проучен в S. 
cerevisiae. Анализът на различни SCF белтъци показва, че те притежават общи 
структурни и функционални мотиви. F-box белтъкът придава висока субстратна 
специфичност чрез подбор на определена мишена за основната убиквитинова 
машинария. Основна черта на F-box белтъка е консервативен домен от около 40 
АК, които опосредстват определят F-boх-а. 
 
Слайд 22: Белтъчни модификации – системата убиквитин-протеазома 
Понастоящем програмираната белтъчна протеолиза е немислима без 
протеазомата. Дрождевата протеазома е макромолекулна структура, отговорна за 
ограничаването на протеолизата до определен нанокомпартмент. 
Наименованието протеазома се дава през 1992 г.; по това време се доказва и 
нейната мултикаталитична протеиназна активност и функция in vivo. 
Протеолизата демонстрира няколко важни предимства пред другите контролни 
механизми. Това е бърз и необратим процес, което позволява на клетката да 
редуцира нивата на отделните компоненти в нея. Необратимостта гарантира 
изцяло загуба на функциите – мишена на убиквитиниране. За предотвратяване 
обаче на неспецифична деградация, протеолизата е силно селективна и се 
контролира от сложни регулаторни вериги, напр. като подбор на субстрат за 
деградация чрез предварително убиквитиниране.  
 
Слайд 23: Белтъчни модификации – системата убиквитин-протеазома 
Понастоящем е известно, че 26S протеазомата е еволюционно силно 
консервативна система, отговорна за програмирана протеолиза на клетъчни 
белтъци, за отстраняване на неасемблирани или погрешно нагънати белтъци. Тя 
изпълнява ролята и на регулатор на редица процеси (адаптация, промени в 
хроматиновата структура, активиране на транскрипция, ДНК репарация). 
Представлява мултимерен ензимен комплекс (2000 kDa), локализиран в ядрото и 
цитоплазмата. Състои се от 2 части: корова (20S, протеолитична) и регулаторна 
(19S, АТФазна и не-АТФазна).   
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26S протеазома функционира чрез следния механизъм на действие: 
първоначален контакт на субстрата с регулаторната част и последващо 
протеолитично разгъване и вмъкване в коровата част за хидролиза.  
 
Слайд 24: Белтъчни модификации – системата убиквитин-протеазома 
Регулация на протеазомната активност 
Гените, кодиращи съставните части на протеазомата в S. cerevisiae са 
есенциални, в едно копие.  
Въпрос: протеазомната система отговаря ли на изискването за мрежа, в която 
експресията на гените в единично копие се координира. 
Отговор: - да, доказано е действието на единствен транкрипционен фактор Rpn4p, 
свързващ се с консенсусна последователност PACE (нонамер) (свързан с 
протеазомата контролен елемент). Rpn4p изпълнява множествена регулаторна 
роля: свързва ексцизионната репарация с протеазомата; опосредства клетъчната 
адаптация към стрес, индуциран от арсен; има връзка с филаментозен тип растеж 
при гъби. 
 
Слайд 25: Белтъчни модификации – системата убиквитин-протеазома 
Допълнитилни функции на убиквитина 

1. Убиквитиниране с цел ендоцитоза + протеолиза в лизозомите/вакуолите на 
субстрати от клетъчната повърхност, Fe-транспортери, рецептори за 
сигнална трансдукция. 

2. Регулация на: сортирането на белтъци в специализирани везикули – 
мултивезикуларни телца; сливания в ендозомата; сортиране на белтъци в 
транс-Голджи мрежата. 

 
Слайд 26: Белтъчни модификации – системата убиквитин-протеазома 
Убиквитин подобни белтъци - SUMO  
Идентифицирани са серия от убиквитин-подобни белтъци, Клас SUMO = small-
ubiquitin-related modifier. SUMO са силно еволюционно консервативни.  
Механизъм на действие: обратимо свързване с вътреклетъчни мишени и 
модулиране на взаимовръзките, локализацията, активността и стабилността им. 
Системата включва три ензима - Е1, Е2, Е3: 
Е1 – хетеродимер, подобен на убиквитиновния аналог; 
Е2 – специфични за SUMO, не образуват SUMO-вериги; 
Е3 – лигази. 
Процесите “сумоилиране”/”десумоилиране” са динамични и обратими. Основни 
мишени на SUMO в S. cerevisiae са септините, следователно системата играе роля 
в пъпкуването. SUMO участва и в поддържане на интегритета на генома, 
правилната сегрегация на хромозомите и интегритета на митотичното делително 
вретено. 
 
Слайд 27: Белтъчни модификации – системата убиквитин-протеазома 
Убиквитин подобни белтъци - SUMO - механизъм на действие 
 
Слайд 28: Белтъчни модификации – системата убиквитин-протеазома 
Убиквитин подобни белтъци – RUB1  
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Rub1p = related to ubiquitin, ковалентно свързан с белтъци от сем. на кулините чрез 
ензимна каскада, подобна на убиквитинирането. Основната роля на Rub1p е 
свързана с развитие на клетъчния цикъл и сигнални каскади. 
 
Белтъци с убиквитинов домен 
Открити са белтъци с убиквитин-подобна триизмерна структура, които проявяват 
мимикрия на определени аспекти на убиквитинирането. Това са белтъкът UBA = 
ubiquitin associated, изграден от 40 АК остатъци, открит в Е2, Е3 и други белтъци 
на убиквитинирането. Той играе роля в ДНК репарацията и удвояване на полюса 
на делителното вретено.  
Друг такъв белтък е UIM = ubiquitin interacting motif,изграден от 20 АК остатъци, 
формиращи алфа-спирала. Играе роля в свързването на убиквитина. 
Трети представител е UBD = ubiquitin domain, изграден от 45 - 80 АК, хомоложен 
на убиквитина. 
Обща характеристика за всички тези белтъци е че се срещат често в еволюционно 
консервативни комбинации, напр. N-краен UBD с С-краен UBA. 
 



Молекулярна биология на еукариотни микроорганизми 2018/19 Лекция 3 

1 
 

 
Дрождите като моделна еукариотна система - клетъчна динамика 

 
Слайд 3: Клетъчна динамика – клетъчен цикъл, делене и сегрегация на 
хромозомите 
Клетъчен цикъл 
Вниманието към биологията на клетъчния цикъл датира от 1971 г. решаващата 
крачка към изясняването на този процес се прави с въвеждането на S. cerevisiae 
като експериментална система и характеризирането на много от гените, които 
участват в клетъчното делене и контрола на клетъчния цикъл. Това се случва през 
периода 1967 – 1970 г., с изучаване на белтъчната и рибозомна биосинтеза, 
мейтинга и мейтинг феромоните в S. cerevisiae; синхронизиране на n-клетките 
преди конюгация. 
През 1980 г. се изолират гените на клетъчния цикъл на S. cerevisiae чрез 
молекулно клониране. По същото време в лабораторните изследвания, посветени 
на изучаване на клетъчния цикъл се включва втори обект - Schizosaccharomyces 
pombe, като друг моделен организъм; изолират се мутанти, дефектни по различни 
гени на клетъчния цикъл и се сравняват с техните хомолози в S. cerevisiae. Тези 
изследванията водят до заключението, че контролът на клетъчния цикъл е 
консервативен процес във всички еукариоти (Hartwell, Hunt и Nurse, Нобелова 
награда за медицина, 2001 г.). 
 
Слайд 4: Клетъчна динамика – клетъчен цикъл, делене и сегрегация на 
хромозомите 
Основни събития на клетъчния цикъл: 
Еукарионтият клетъчен цикъл включва две фази: интерфаза и митоза. 
Интерфазата се състои от 3 периода – G1, S, G2, а митозата - от 4 периода: 
профаза (кондензиране на хромозомите), метафаза (хромозомно подреждане), 
анафаза (разделяне на хромозомите) и телофаза (декондензиране на 
хромозомите). В клетъчния цикъл има 3 контролни точки: 

- Късна G1 фаза (START). Преди тази точка клетките разполагат с 2 
алтернативи – митоза или спорулиране. 

- Късна G2 фаза, когато клетките трябва да подсигурят пълна и точна 
репликация на ДНК и 

- Непосредствено преди анафаза, когато се изисква правилно подреждане на 
хромозомите и образуване на делително вретено. 

Ако някоя от тези контролни точки покаже дефект – резултатът е генетично 
увредено поколение. 
 
Слайд 5: Клетъчна динамика – клетъчен цикъл, делене и сегрегация на 
хромозомите 
Клетъчен цикъл 
 
Слайд 6: Клетъчна динамика – клетъчен цикъл, делене и сегрегация на 
хромозомите 
Сестрински хроматиди – кохезия и разделяне 
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Разделянето на хромозомите е необратим и строго регулиран процес. Увредените 
хромозоми не могат просто да бъдат поправени чрез рекомбинация; не може да се 
поправи и неправилното подреждане на хромозомите, ако сестринските хроматиди 
вече са се разделили. Сестринските хроматиди трябва да са свързани здраво 
след репликация на хромозомите по време на митозата, докато всички контролни 
механизми се включат в действие, което гарантира интактност на всички 
реплицирани хромозоми преди разпределянето им по време на анафазата.  
Молекулни механизми на кохезията: 
Кохезията на хромозомите се контролира от мултимерен комплекс кохезин, 
свързан с хромозомата в периода телофаза – анафаза на следващия цикъл. 
Кохезинът съдържа 4 корови субединици, които образуват пръстен, обхващащ 
сестринските хроматиди. Това обезпечава връзка между сестринските хроматиди, 
която е топологична, а не химична. През анафаза пръстените се отварят 
необратимо (протеолиза на С-края) и хроматидите се освобождават. 
 
Слайд 7: Клетъчна динамика – клетъчен цикъл, делене и сегрегация на 
хромозомите 
Втори стабилизиращ сестринските хроматиди фактор, подобен на кохезина, е 
кондензина, който също образува пръстен. Хроматинът се увива около него, 
създавайки напрежение в ДНК и прави хромозомите компактни. Той участва и в 
ДНК репарацията.  
Сегрегация и придвижването на хроматидите към противоположните полюси на 
вретеното се опосредствана от циклини. С началото на анафаза в късна G2 фаза 
се инициира протеолитично деградиране на циклините. Това все още не 
обезпечава раздалечаването на хроматидите. Последният процес стартира с 
включването на убиквитиновата система в протеолизата на други белтъци. 
Апаратът, отговорен за насоченото разграждане на циклините е силно 
консервативен комплекс с лигазна активност. Това е т.нар АРС (комплекс, 
промотиращ анафазата). Той опосредства разрушаването на много белтъци, 
различни от циклините и е жизнено важен за разделянето на сестринските 
хроматиди. 
 
Слайд 8: Клетъчна динамика – клетъчен цикъл, делене и сегрегация на 
хромозомите 
Контролно-пропусквателен пунк (КПП) на делителното вретено 
АРС се контролира от КПП на делителното вретено. Това е регулаторен 
механизъм, осигуряващ коректно разделяне на хроматидите и предотвратяващ 
разделянето при увредено вретено или при невъзможност на хромозомите да се 
прикрепят към него. Активирането на КПП на делителното вретено инхибира 
убиквитин-зависимата протеолиза на специфичен регулаторен белтък и блокира 
по-нататъшния клетъчен цикъл. 
Сегрегация на хромозомите при мейоза 
По време на мейозата се наблюдават два цикъла на хромозомна сегрегация след 
един единствен цикъл на ДНК репликация. Първият мейотичен цикъл се различава 
от митотичния по: това, че протича кросинг-овър, който обединява репликирания и 
родителския ДНК материал. Освен това при мейозата майчините и бащините 
центромерни двойки, а не хроматидите се разделят и сегрегират в двата края на 
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клетката. Поддържането на кохезията на хроматидите близо до центромерите и по 
време на анафаза играе важна роля в митоза ІІ, когато микротубулите на 
делителното вретено от противоположните полюси се прикрепват към 
сестринските хроматиди. 
 
Слайд 9: Клетъчна динамика – Вътреклетъчно сортиране и транспорт на 
белтъците 
“Сигнална” хипотеза 
През 1971 г. G. Blobel и D. Sabatini формулират т. нар. Сигнална хипотеза, според 
която секретираните белтъци притежават сигнал, който ги насочва към и през 
мембраните. Допълнително е установява и това, че белтъчният транспорт през 
мембраната на ендоплазматичния ретикулум (ER) става през канали, изградени от 
интегрални мембранни белтъци. По-късно се идентифицират и характеризират 
SRP (signal recognition particle) и негов рецептор, като основни компоненти на 
насочването и секрецията. Въз основа на тези резултати през 1980 г., Blobel et al. 
постулират основни принципи на сортиране и насочване на белтъците към 
отделни клетъчни компартименти. Те предполагат наличието на „адресни 
маркери” или „зип-кодове” (топогенни сигнали), които са отговорни за насочването 
на белтъците по различните метаболитни пътища. 
 
Слайд 10: Клетъчна динамика – Вътреклетъчно сортиране и транспорт на 
белтъците 
Тези Топогенни сигнали представляват специфични АК, които определят 
преминаването на белтъците през мембраната на даден органел, интегрирането 
им в нея или екскретирането им от клетката.  
Установява се, че “Сигналната” хипотеза е универсална за ЕК организми. Остава 
открит обаче въпроса какъв е механизма на транспорт на белтъците в самите 
органели? 
 
Слайд 11: Клетъчна динамика – Вътреклетъчно сортиране и транспорт на 
белтъците 
Роля на ER: 
ER е органел за производство на транс-мембранни белтъци и липиди за други 
органели. Белтъците се транслоцират от цитозола през мембраните в лумена на 
ER и това се осъществява чрез два механизма: 
- ко-транслационен механизъм, при който прекурсорният белтък остава свързан с 
рибозомата. Ключова роля в този процес играе комплекс, състоящ се от 6 
полипептиди + РНК, наречен SRP – (signal recognition particle - сигнал 
разпознаваща частица). 
- пост-транслационен механизъм, при който прекурсорът е напълно транслиран и 
освободен от рибозомата преди да навлезе в транслокационната машинария. 
Този тип транслокация е независим от SRP, а изисква цитоплазмен компонент (в 
дрожди това е Hsp70), а в ER тази роля се изпълнява от BiP/Kar2p. 
Основната субединица на транслокационния канал е Sec61p, който преминава 
през мембраната на ER многократно. Всички секреторни белтъци притежават N-
крайна последователност, която играе ролята на “zip code” за насочване. Когато 
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крайната дестинация е ER – тези последователности съдържат 7-20 хидрофобни 
АК.  
 
Слайд 12: Клетъчна динамика – Вътреклетъчно сортиране и транспорт на 
белтъците 
Ко-транслационен  и Пост-транслационен механизъм 
 
Слайд 13: Клетъчна динамика – Вътреклетъчно сортиране и транспорт на 
белтъците 
Вътреклетъчен трафик и сортиране на белтъци: 
Изучаването на вътреклетъчния транспорт и сортиране на белтъците в дрожди 
започва с характеризирането на дрождеви мутанти по отношение на секреторните 
пътища. През 1983 г. Emr et al. конструират специален слят белтък, с помощта на 
който изучават локализацията му и генната експресия в дрожди. В последващите 
години се изясняват допълнителни детайли от белтъчния транспорт в дрожди. 
Понастоящем е известно, че едномембранни везикули медиират транспорта 
между отделните органели. Тези насочени придвижвания се подпомагат и от 
цитоскелетните белтъци актин и тубулин. Независимо от реципрочния характер на 
трафика между отделните органели от една страна и с околната среда от друга, 
везикулите споделят както общи, така и специфични характеристики. 
Основните типове везикули се категоризират в три класа: 

- COP II: ER → GA  
- COP I: GA → ER и intra-G трафик 
- Клатрин везикули – направляват няколко стъпки от транспорта на късните 

секреторни пътища 
Обменът на материал между отделните компартиметни се осъществява чрез 
сливане на везикулите с мембраните на целевите органели. Основният компонент 
в този процес са специфични рецептори (SNARE), чиито консенсусни 
последователности формират спиралоподобни структури и осъществят контакт 
между мембраните.  
Трафикът на белтъци се подпомага и от малки G-белтъци, които определят 
специфичността на “скачването” на везикулите с мембраната на целевия органел. 
 
Слайд 14: Клетъчна динамика – Вътреклетъчно сортиране и транспорт на 
белтъците 
ER – свързано разграждане на белтъци 
Редица секреторни белтъци се синтезират на цитозолните рибозоми и 
транслоцират в лумена на ER, където претърпяват зреене – посттранслационни 
модификации и правилно нагъване. Само активни и правилно нагънати белтъци се 
освобождават от ER. Това се осъществява чрез сдвояване на транспортната 
система със системата за контрол на качеството (свързан с ER път на деградация, 
който насочва незрелите, погрешно нагънати или анормални белтъци за 
протеолиза от цитозолната протеазома). Този процес се характеризира с висока 
селективност по отношение на специфичните белтъци. Понастоящем поне 25 
еукариотни белтъци се смята, че са субстрат на този тип контрол. Установено е, че 
Sec61p има ключова роля в ретротранслокация на белтъците до цитозола, в 
допълнение на функциите му, свързани с импорта в клетката.  
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Слайд 15: Клетъчна динамика – Вътреклетъчно сортиране и транспорт на 
белтъците 
ER – свързано разграждане на белтъци 
 
Слайд 16: Клетъчна динамика – Вътреклетъчно сортиране и транспорт на 
белтъците 
Вакуолна мрежа 
Дрождевата вакуола е лизозома-подобен органел, в който се осъществява 
неспецифична вътреклетъчна протеолиза. Не винаги те са отделни, добре 
идентифицирани органели; често се срещат като интегрален компонент на пътя 
ER → GA. Появяват се в резултат на растеж, размножаване и разделяне на 
съществуващи единици и по-рядко чрез биосинтеза de novo. Вакуолите са 
динамични структури, които могат да съществуват в клетката като един или 
множество компартименти. Притежават едномембранна структура и кисело рН. 
Протеолитичните процеси, които протичат във вакуолите се катализират от 
ендопептидази, аминопептидази и карбоксипептидази. Този органел изпълнява и 
други физиологични функции: склад за основни АК, полифосфати и метални 
катиони; роля в осморегулацията. Вакуолата получава белтъци по различни 
пътища, в т.ч. от апарата на Голджи и от плазмената мембрана. Белтъчното 
сортиране в органела се контролира от над 60 гена. 
 
Слайд 17: Клетъчна динамика – Вътреклетъчно сортиране и транспорт на 
белтъците 
Ендоцитозен път на сортиране чрез мултивезикуларни телца 
Белтъчният импорт чрез ендоцитоза, подобно на екзоцитозата, се опосредства от 
мембранни везикули до вакуолата за протеолитично разграждане. Механизъмът 
включва получаване на вгъвания в плазмената мембрана, генериращи везикули, 
които пренасят товара си на ендозомите. Този процес зависи от биосинтезата на 
хитин, изисква активен секреторен път и Sec18p слетия белтък и се опосредства 
от клатрин-тип везикули.  
Ендоцитозата на цитоплазмените белтъци се осъществява чрез прикачване към 
мултивезикуларни телца и сортиране чрез убиквитиниране на цитоплазмените им 
домени. 
Деградацията на трансмембранните белтъци се опосредства от т.нар. ESCRT 
комплекси. Тези комплекси образуват мрежа, която набира моноубиквитинирани 
белтъци и ги вкарва в мултивезикуларни телца. В дрожди се срещат три типа 
ESCRT комплекси – ESCRT I, II и III. 
 
Слайд 18: Клетъчна динамика – Вътреклетъчно сортиране и транспорт на 
белтъците 
Екзоцитоза 
Експортът на белтъци чрез секреция включва интра- и интермембранен трафик 
чрез ER, GA и плазмената мембрана. Основните етапи в белтъчната секреция са 
следните: секреторните белтъците се биосинтезират върху ER-свързани 
полизоми. Следва пренос в лумена на ER, където се извършва протеолитично 
срязване на сигнален белтък и нагъване с помощта на шаперони + гликозилиране. 
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После следва транслокация от ER към GA. Този процес може да е кооплиран с 
ретрограден транспорт обратно от към ER. В GA се извършва допълнителна 
модификация на въглехидратната странична верига. В GA става натоварване 
белтъците на везикули-преносители и насочването им към активно растящите 
региони (в областта на пъпките) на клетките. Различни везикули се използват в 
компонентите на плазмената мембрана и секретираните ензими. Сливане на 
секреторните везикули с плазмената мембрана води до доставката на белтъците в 
периплазменото пространство. 
 
Слайд 19: Клетъчна динамика – Вътреклетъчно сортиране и транспорт на 
белтъците 
Ядрен трафик 
Осъществява се транспорт тип “совалка” от и към ядрото през ядрените пори. 
Ядрените пори представляват два интегрални мембранни белтъка и множество 
нуклеопорини. В дрожди устройство на ядрена пора е установено през 1990-те г.  
 
Слайд 20: Клетъчна динамика – Вътреклетъчно сортиране и транспорт на 
белтъците 
През последните години се установи, че ядреният импорт включва разтворими 
рецептори, които свързват и импортират белтъци, съдържащи т.нар. NLS (nuclear 
localization signal). 
Експортнитe комплекси включват експортен рецептор (NES) (nuclear export 
sequence). Тези комплекси са по-малки от ядрената пора и се свързват с различни 
нуклеопорини преминавайки през цитоплазмата. Напоследък става ясно, че в хода 
на това придвижване белтъците трябва да бъдат маркирани за модификация с 
цел насочване. Това се осъществява от системата SUMO.  
Роля на експортните комплекси: 

- Експорт на тРНК: транслацията и експорта на тРНК са сдвоени процеси;  
- Експорт на мРНК: процес, сдвоен с транскрипцията и сплайсинга (+ контрол 

на качеството); важна роля в този процес играят NXF (nuclear export factors) 
– еволюционно консервативни белтъци, които взаимодействат с 
нуклеопорините. В S. cerevisiae съществува само един NXF - Mex67p. 
Сдвояващият партньор на Mex67p е Yra1p, който играе ролята на експортен 
адапторен белтък за мРНК. 


