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Молекулярна биология на еукариотни микроорганизми 
Дрождите като моделна еукариотна система 

 
Слайд 3: Анатомия на транслационната машинария: хроматиново ремоделиране 
Регулация на транскрипцията и транскрипционни фактори 
От 1978 г. насетне интересът към клонирането на гени силно нараства. Сред 
първите клонирани и характеризирани дрождеви гени са тези за цитохромите, от 
ГОП, Гал-индуцируемите гени, за биосинтеза на АК, за хистоновите белтъци Н2А и 
Н2В. Основна цел на изследователите става разкриване на механизма на 
експресията на гените. Интересът към ролята на 5’ и 3’ крайните 
последователности и интроните нараства със същата скорост. Техническите 
постижения, реализирани по това време: “разрушаване” на гени и конструиране на 
lacZ-слети промотори, също допринасят към изясняване на проблема. 
 
Слайд 4: Анатомия на транслационната машинария: хроматиново ремоделиране 
Важните факти, свързани с изясняване на експресията на дрождевите гени, могат 
да се обобщят така: 
- ТАТА последователности – инициаторни места за транскрипцията, се срещат в 
много дрождеви гени, обикновено локализирани в позиция + 30;  
- Upstream Sequence Elements – формират мястото за свързване с 
транскрипционните активатори/репресори; 
- Един и същи експресионен фактор е отговорен за активиране и репресия;  
- Глобални регулатори участват в регулирането на функционално свързани гени; 
- Не се изисква стриктна хомоложност между ТАТА и мястото за свързване на 
транскрипционния активатор;  
- Транскрипционните фактори се състоят от отделни домени за ДНК свързване и 
за активиране на транскрипцията. 
 
Слайд 5: Анатомия на транслационната машинария: хроматиново ремоделиране 
РНК полимерази и кофактори 
Еукариотите съдържат три ДНК-зависими РНК полимерази за различни типове 
гени: 

- РНК полимераза І – ядрени тРНК гени;  
- РНК полимераза ІІІ – тРНК и 5S pРНК гените;  
- РНК полимераза ІІ – мРНК.  

Структурата на субединиците и функциите им е изяснена през 1980-те години. 
Понастоящем е известно, че те имат силно консервативна структура и и 
изпълняват също толкова консервативна функция в еукариотите. 
 
Слайд 6: Анатомия на транслационната машинария: хроматиново ремоделиране 
РНК полимераза І: 
Отговорна за транскрипцията на рРНК гените. Съставена е от 12 субединици, 
които са изолирани и чиито функции са характеризирани. Регулирането на гените 
Pol I е подчинено на множество специфични фактори. 
РНК полимераза ІІІ: 
Съставена от 17 субединици, които са характеризирани. Тя е отговорна за 
транскрипцията на тРНК гените, разпръснати като единични копия сред генома, на 
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5S РНК гените, и на някои некодиращи РНКи (РНК компонент на сплайсеозомата, 
РНК компонент на рибонуклеаза Р и РНК компонент на SRP (Signal Recognition 
Particle). 
 
Слайд 7: Анатомия на транслационната машинария: хроматиново ремоделиране 
Заедно с характеризирането на дрождевата РНК полимераза ІІІ и нейните 
субединици са установени три допълнителни транкрипционни фактори: 

- TFIIIA, участва в транскрипцията на 5S РНК гените; 
- TFIIIВ и TFIIIС, участват в транскрипцията на всички останали, 

транскрибирани от РНК полимераза ІІІ гени. 
 
РНК полимераза ІІ 
Първите подходи за разкриване на изключително сложната транскрипционна 
машинария за белтък-кодиращите гени в дрожди се състоят в пречистване на 
ензима РНК полимераза ІІ и клониране на гените за него, последвани от 
идентифициране на факторите и функциите на РНК полимераза ІІ.  
 
Слайд 8: Анатомия на транслационната машинария: хроматиново ремоделиране 
Установяването на функциите на РНК полимераза ІІ и по-специално нейната 
висока селективност по отношение на инкорпорирането на правилните нуклеотиди 
при биосинтезата на мРНК започват през 1980-те г., когато е показана 3D 
структурата на ензима благодарение на рентгено-структурен анализ. За това 
откритие (изясняване на молекулите основи на ЕК транскрипция) през 2006 г. е 
присъдена Нобелова награда за химия на Roger Kornberg. Негов категоричен 
принос е и откриване на допълнителните транскрипционни фактори с решаваща 
роля за протичане на коректна транскрипция. 
Понастоящем е известно, че ПК и ЕК РНК полимерази имат хомоложни основни 
субединици; общи са и 5 от субединиците в 3-те РНК полимерази на дрожди. 
 
Слайд 9: Анатомия на транслационната машинария: хроматиново ремоделиране 
Основни Транскрипционни Фактори (ОТФ) – активиране на транскрипцията 
В началото на 1990-те години става ясно, че активирането на транскрипцията на 
РНК полимераза III зависи и от наличието на допълнителни фактори, наречени 
Основни Транскрипционни Фактори (ОТФ). По-важните сред тях са както следва: 
- ТВР = ТАТА box binding factor, с основна роля в инициацията на транскрипцията. 
Кристалната му структура е установена през 1994 г. и е показано, че този фактор е 
важен компонент и на РНК полимераза І и ІІІ. 
- TFIIA – взаимодейства с TBP и стабилизира комплекса ТВР-TАТA; дрождевият 
белтък е хетеродимер, състои се от 2 полипептида (32 и 13.5 кДа). 
- TFIIB – мономер, 38 кДа,с  2 функционални региона. Този фактор директно 
взаимодейства с ТВР и РНК Полимераза ІІ и другите основни транскрипционни 
фактори. Той е отговорен за подбора на място за начало на транскрипцията. 
 
Слайд 10: Анатомия на транслационната машинария: хроматиново ремоделиране 
- TFIIE и TFIIF – инициаторни фактори на транскрипцията, осъществяващи 
директна връзка с нефосфорилираната форма на ензима. 
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- TFIIH – изпълнява двояка роля, участвайки както в регулацията на в 
транскрипцията, така и в ДНК ексцизионната репарация. Това е единственият ОТФ 
с ензимни функции (ДНК-зависима АТФаза, АТФ-зависима ДНК хеликаза и киназна 
активност). В допълнение на основната си роля в транскрипцията този фактор 
участва в регулацията на протичането на клетъчния цикъл (при бозайници) и 
освен това регулира прехода между инициация и елонгация на транскрипцията, 
опосредствана от СТД киназа. 
 
Слайд 11: Анатомия на транслационната машинария: хроматиново ремоделиране 
- Активатори на транскрипцията: при изучаване на холоензима РНК полимераза ІІ 
се установяват мултикомплекси от субединици, които играят роля на активатори 
при дрождевата транскрипция и по-специално на ОТФ. 
- TFIID – транскрипционен активатор, открит през 1980-те, показващ структурна 
подобност с хистоните и формиращ структури, подобни на октамери. Този фактор 
е отговорен за позиционирането на полимеразата в мястото за начало на 
транскрипцията на рРНК гените. 
- SRB/Mediator – комплекс от множество субединици; SRB = suppressor of RNA 
polymerase; mediator = опосредстващ елемент между активаторите и основната 
транскрипционна машинария. 
 
Слайд 12: Анатомия на транслационната машинария: хроматиново ремоделиране 
- SAGA – специфична ацилтрансфераза, която ацетилира хистони (хистон-
модифициращ агент) и по този начин модулира структурата на хроматина по 
време на транскрипцията. 
 
Транскрипционни репресори 
Паралелно с транскрипционните активатори са идентифицирани и главни 
транскрипционни репресорни комплекси, съставени от множество субединици. Те 
действат като негативен регулатор, взаимодействайки си с ТВР и по този начин - 
поддържайки динамичен баланс между активиране и репресия. Транкрипционните 
репресори са силно еволюционно консервативни.  
 
Слайд 13: Анатомия на транслационната машинария: хроматиново ремоделиране 
Кооплиране на транскрипцията и пре-мРНК процесинга:  
РНК полимераза ІІ играе ключова роля в сдвояването на процесите транскрипция 
и процесинг на пре-мРНК. Ензимът и по-специално повтореният С-краен домен 
(СТD) на голямата му субединица играе ключова роля в покриването, сплайсинга и 
полиаденилирането, чиито ключови механизми са изяснени.  
 
Слайд 14: Анатомия на транслационната машинария: хроматиново ремоделиране 
ДНК репарация свързана с транскрипцията:  
Както беше споменато по-горе ДНК репарацията е пряко свързана с участието на 
TFIIH. Този фактор участва в сложната система за ексцизионна репарация. Един 
от най-добре изучените репарационни белтъци е Rad23р, който има UBD (домен 
за свързване с убиквитин). Присъствието на този домен се асоциира с това, че 
Rad23р предотвратява убиквитинирането на друг ключов регулатор Rad4р, който 
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заедно с Rad23р образува комплекс, способен да насърчава асемблирането на 
другите репарационни белтъци в местата на ДНК увреждане. 
 
Слайд 15: Анатомия на транслационната машинария: хроматиново ремоделиране 
Модификация на хроматина по време на транскрипция 
От откриването на Нуклеозомата = основен принцип на организация 
(хроматинова) на генетичния материал в ЕК, през 1974 г., знанията за ролята на 
хроматиновата структура и хроматиновото ремоделиране по време на генната 
експресия силно нарастват. Този интерес се повишава допълнително с 
уточняването на ролята на хистоновите белтъци и хистон-модифициращите 
фактори в генната регулация.  
Понастоящем са известни два принципни начина на модификация: хроматин-
ремоделиращ комплекс и хроматин-модифициращ комплекс. 
 
Слайд 16: Анатомия на транслационната машинария: хроматиново ремоделиране 
Хроматин-модифициращи активности 
Хроматин-модифициращите активности са насочени към хистоните. 
Посттранслационните модификации на хистоните включват ацетилиране и 
деацетилиране, метилиране, фосфорилиране, убиквитиниране, сумоилиране и 
АДФ-рибозилиране в N-края (убиквитиниране в С-края):  

- Ацетилиране (чрез ацетил-КоА) – на ЛИЗ остатъци в N-края, осъществявано 
от хистон ацилтрансферази, групирани в 4 семейства.  

- Деацетилиране – чрез три семейства хистонови деацетилази;  
- Метилиране – химично стабилен необратим процес, осъществяван чрез 

добавяне на СН3 група към ЛИЗ в N-края от хистонови метилтрансферази.  
 
Слайд 17: Анатомия на транслационната машинария: хроматиново ремоделиране 
Хистоновите модификации – механизми на повлияване на ДНК 
Хистоновите модификации могат да повлияят хроматиновата структура директно, 
чрез промяна на ДНК-хистоновите взаимодействия и на комплекса с нуклеозомата. 
Алтернативен модел е този, при който хистоновите модификации се локализират 
на повърхността на взаимодействие с други белтъци, които транслират този т.нар. 
ХИСТОНОВ КОД в модел на генна експресия. С помощта на този модел може 
лесно да се обясни как една и съща химична модификация има различни 
функционални последствия в зависимост от мястото, в което се случва. Например, 
метилиране на определени остатъци в Н3 корелира с генно активиране, докато 
метилиране на друг остатък от същия Н3 – в репресия и образуване на 
хетерохроматин. 
 
Слайд 18: Анатомия на транслационната машинария: хроматиново ремоделиране 
Хроматин-ремоделиращи комплекси 
Характеризирането на комплексите, участващи в ремоделирането на хроматина 
по време на транскрипцията показват, че те променят локализацията на 
нуклеозомата по дължината на дадена ДНК или предизвикват ремоделиране на 
нуклеозомата, което се характеризира с променени взаимодействия ДНК-
хистонови белтъци.  
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Молекулярна биология на еукариотни микроорганизми 
Дрождите като моделна еукариотна система 

 
Слайд 3: Молекулно сигнализиране и генна регулация – сигнален път МАР-киназа 
В дрожди, както във всички ЕК, координирането на сложните клетъчни процеси – 
от растеж и диференциация до отговор на различни промени в околната среда 
зависят от внимателното регулиране на генната експресия. Важен елемент от нея 
е както активирането, така и репресията на транскрипцията в зависимост от 
външните условия. Контролът се опосредства от сигнални каскади, които 
трансформират външните стимули в клетъчни отговори. 
 
МАР-киназен сигнален път 
Дрождите притежават няколко сигнални пътища, свързани с т.нар. МАР – mitogen-
activated protein кинази, които активират определени транскрипционни фактори. 
Изучаването им започва още през 1970-те, днес е известно, че тези пътища 
съдържат 3 протеин кинази, действащи каскадно: МАРККК (МЕКК), МАРКК (МЕК) и 
МАРК. При активиране на каскадата транскрипционните фактори се регулират 
чрез МАР киназно фосфорилиране. Самите МАР киназни каскади се регулират от 
редица извън- и вътреклетъчни сигнали. В S. cerevisiae са установени 5 
функционално различни каскади: 

- Каскада за промяна на половия тип 
- Каскада за контрол на диморфичния тип растеж 
- Каскада за контрол на клетъчния интегритет 
- Каскада за контрол на растеж при висока осмотичност 
- Каскада за контрол на сглобяването на клетъчната стена на спорите 

 
Слайд 4: Каскада за промяна на половия тип 
Феноменът „промяна на половия тип” при хаплоидните хомоталични щамове 
дрожди е известен в науката от началото на 1970-те. Постепенно се установяват 
важни факти, като: 

- Способността на дрождите да продуцират дифузен полов фактор, (феромон) 
опосредстващ взаимодействието между клетки от различен полов тип; 

- Превключването на половите типове зависи от продукта на гена НО 
(„домашна“ (homing) ендонуклеаза); 

- Сдвояването зависи от спирането на клетъчния цикъл; 
Основната идея на промяната на половия тип е следната: когато има 
превключване, информацията от МАТ локуса се елиминира и замества с копие от 
един от „тихите“ локуси. Дрождевият ген за феромоните – Mfalpha e изучен и е 
установено, че неговото регулиране се осъществява чрез МАР-киназния комплекс. 
Наскоро са открити нови регулатори на феромонния отговор чрез свръхекспресия 
на над 120 белтъчни кинази  в дрожди. 
 
Слайд 5: Каскада за промяна на половия тип 
Фигура 
 
Слайд 6: Каскада за контрол на диморфичния тип растеж 
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При определени условия на околната среда диплоидните дрождеви клетки могат да 
преминат към псевдохифиален растеж. Феноменът, от крит от G. Fink, е известен като 
диморфичен растеж. Такива промени например, включват хранителна лимитация по азот, 
която индуцира превключването към псевдохифиален растеж чрез сигнален път, подобен 
на феромонния отговор. Псевдохифиалният отговор включва промени в избора на място 
за пъпкуване от биполярно към монополярно, удължаване на клетките и инвазивен 
растеж. В регулаторните последователности могат да се локализират т.нар. елементи на 
филаментозния отговор (FRE), с които се свързват транскрипционните фактори, които 
регулират превключването.  

 
Слайд 7: Каскада за контрол на клетъчния интегритет 
Този път е необходим за биосинтезата на клетъчна стена, регулирана от 
клетъчния цикъл и отговаря на различни сигнали: toC на растеж, осмоларност на 
околната среда, полов феромон. Сигналните белтъци включват 3-те МАР каскадни 
компоненти и някои мембранни белтъци.  
 
Слайд 8: Каскада за контрол на растеж при висока осмотичност 
Вътреклетъчната осмоларност е по-висока от тази на околната среда и 
осмотичният градиент, генериран през цитоплазмената мембрана, внася вода в 
клетката и осигурява нейния тургур. Ето защо, повишаването на външната 
осмоларност индуцира стресов отговор. Каксадният път, наречен НОС (High 
Osmolarity Growth) в пъпкуващи клетки, а така също и МАР-каскадата играят важна 
роля при адаптирането към хиперосмотичен стрес. Това се осъществява чрез: 
активиране на транскрипционните фактори за осморегулаторните гени, на гените 
за стресов отговор и (вероятно) на гените за биосинтеза на КС. 
 
Слайд 9: Каскада за контрол на сглобяването на клетъчната стена на спорите 
При нормални условия – 2n клетките пъпкуват. В условия на N-дефицит и липса на 
ферментируеми С-субстрати (среда за спорулиране) – 2n клетките образуват 
устойчиви на стресови въздействия спори. Спорулирането може да се разглежда 
като „отклонение“ от клетъчния цикъл, свързано с промени в генната експресия и 
протичане на мейоза и образуване на клетъчна стена около спорите. Този процес 
се контролира от специална транскрипционна програма, опосредствана от 
различни сигнални белтъци и МАР-киназната каскада. 
 
Слайд 10: Молекулно сигнализиране – общ контрол на генната експресия 
Ssn6 – Tup1 репресия: 
В допълнение на активирането на гените, което е общ механизъм на пътищата, 
които включват МАР каскадите в дрожди, генната регулация се повлиява и от 
репресори. Една от най-големите и най-важни вериги, регулиращи генната 
експресия на принципа на репресията се образува от Ssn6 – Tup1 репресора. Ssn6 
– Tup1 представлява белтъчен комплекс, който показва как един глобален 
репресор, който регулира много типове гени, е същевременно високо селективен. 
Системата Ssn6 – Tup1 използва механизми като хроматиново ремоделиране, 
взаимодействие с активатори, директно повлияване на транскрипционната 
машинария. 
Характерните й черти включват: 
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- репресия с висока ефективност; 
- репресиране на голям набор от гени; 
- разнообразие по отношение на активаторите, с които може да си взаимодейства. 
 
Слайд 11: Молекулно сигнализиране – общ контрол на генната експресия 
Ssn6 – Tup1 репресия: 
Системата Ssn6 – Tup1 показва висока еволюционна консервативност сред ЕК 
свят. Гените, репресирани от Ssn6 – Tup1 са няколко категории според процесите, 
в които участват: 

- а-Специфични (хаплоид), 
- Податливи на глюкозна репресия, 
- Индуцируеми от ДНК увреждане,  
- За използване на О2, 
- За осмотичен стрес,  
- Специфични за спорулацията и мейозата. 

Всяка категория има специфичен белтък за свързване с ДНК, който разпознава 
съответните операторни места в регулаторните региони, в посока нагоре от 
гените. 
 
Слайд 12: Молекулно сигнализиране – общ контрол на генната експресия 
Ssn6 – Tup1 комплекс 
Белтъчният комплекс Ssn6 – Tup1 се състои от 4 Tup1 и 1 Ssn6 субединици и има 

удължена конформация. В Tup1рмогат да се локализират 3 домена: 

- N-краен домен, който взаимодейства със Ssn6р; 
- Централен домен, отговорен за репресорната активност на комплекса;  
- С-краен домен, съдържащ 7 копия на специфични повтори, с роля в 

конформационното подреждане на белтъка. 
 
Слайд 13: Молекулно сигнализиране – общ контрол на генната експресия 
Ssn6 – Tup1 комплекса – модел на освобождаване на генната репресия 
Както беше споменато по-горе Ssn6 – Tup1 комплексът опосредства репресията 
чрез различни молекулни механизми. Стои на дневен ред въпроса как се 
извършва възстановяване на оперирането на гените, отговорни за преживяването 
на клетката след отстраняване на стресовия фактор. Няма преки доказателства за 
съществуването на специфичен сигнал(и) за директно инактивиране на Ssn6 – 
Tup1. По-скоро дерепресията се индуцира от инактивиране на индивидуални ДНК-
свързващи белтъци. 
 
Слайд 14: Молекулно сигнализиране – общ контрол на генната експресия 
Активиране и репресия от Rap1 
Генът RAP1 кодира есенциален белтък, който функционира едновременно като 
репресор и активатор, свързващи се с ДНК. Този белтък играе важна роля в много 
разнообразни, дори противоречиви по физиологичен смисъл процеси: поддържане 
на теломерите, репресия на тихите локуси за половия тип, експресия на гените за 
рибозомните белтъци и др. Механизмът на активиране е по-добре проучен от този 
на репресия.  
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Слайд 15: Молекулно сигнализиране –генна регулация чрез хранителни субстрати 
Системата TOR: 
За да расте една клетка, тя трябва строго да следва митогенните и хранителни 
сигнали. Белтъчната биосинтеза е един от най-много енергия-консумиращите 
процеси, следователно – един от най-интензивно регулираните. Ако клетката се 
индуцира към пролиферация, тя трябва да провери дали има достатъчно енергия 
и транслационен капацитет за нормален клетъчен растеж. Ако клетките се лишат 
от хранителни субстрати, те могат да деградират собствената си транслационна 
машинария. Един от начините за контролиране на хомеостазата, разработени от 
дрождевата клетка, е чрез модулиране на белтъчната синтеза и деградация 
посредством сигналния път TOR. 
TOR гените (TOR1 и TOR2) притежават различни функционални домени и 
регулират клетъчния растеж в отговор на наличие на хранителни субстрати и 
клетъчен стрес. Те регулират процеси като белтъчна синтеза, биогенеза на 
рибозомите, активиране на транскрипцията, сортиране на специфични пермеази, 
автофагия и др. 
 
Слайд 16: Молекулно сигнализиране –генна регулация чрез хранителни субстрати 
Регулиране на глюкозния метаболизъм: 
В дрождевата клетка функционират два основни пътища за улавяне и предаване 
на глюкозни сигнали, регулиращи репресията / индукцията на генната експресия. 
Това са системите Snf1/Snf4 и Snf3/Rtg2. 
Системата Snf1/Snf4 включва транскрипционния репресор Mig1p, чиято функция 
се инхибира от Snf1р протеин киназа и свързани регулатори. Ядрената му 
локализация и придвижване в ЦП се контролират от ГЛЮ чрез фосфорилиране: 
той бързо се придвижва към ядрото при добавяне на глюкоза и също толкова 
бързо се придвижва към цитоплазмата при недостиг на глюкоза. Това движение се 
извършва благодарение на фосфорилиране от Snf1р протеин киназа: глюкозата 
инхибира активността й, което води до недостатъчно фосфорилиране на Mig1p, 
което от своя страна му позволява да навлезе в ядрото. Обратно, отстраняването 
на глюкозата активира Snf1р, така че Mig1p се фосфорилира и напуска ядрото. 
Втори важен компонент на системата е Glc7p – фосфатаза с регулаторна 
субединица Reg1p. 
 
Слайд 17: Молекулно сигнализиране –генна регулация чрез хранителни субстрати 
Системата Snf3/Rtg2 позволява на клетката да расте добре на ГЛЮ и 
функционира за обезпечаване на по-голям гликолитичен капацитет. Механизмът, 
по който се осъществява това е следният: в отсъствие на ГЛЮ имаме активен 
Rgt1p репресор; в присъствие на ГЛЮ – сигналът, генериран от сензорите Snrf3 
или Rgt2 инициира каскада, която превръща Rgt1p в активатор. 
 
Слайд 18: Молекулно сигнализиране –генна регулация чрез хранителни субстрати 
Регулация на галактозния метаболизъм: 
Индуциране на гените за метаболизма на ГАЛ се осъществява при пълна липса на 
ГЛЮ. Контролният механизъм включва гените GAL7, GAL1, GAL10, чиито продукти 
са отговорни за превръщане на ГАЛ в ГЛЮ. Галактозният метаболизъм се 
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контролира от различни регулатори: Gal4p, Gal80p, Gal3p; белтък, отговорен за 
улеснената дифузия на ГАЛ (Gal2p); системата Mig1. 
Експресията на ГАЛ гените зависи от присъствието на специфични елементи в 
промоторите им. Броя на тези елементи и афинитета им към регулаторните 
белтъци определят диференцираното активиране на ГАЛ гените. 
 
Слайд 19: Молекулно сигнализиране –генна регулация чрез хранителни субстрати 
Общ контрол на аминокиселините 
Общият контрол на биосинтезата на аминокиселините се осъществява от 
глобален регулатор Gnc4p. в промоторите на гените за много АК съществуват 
специфични места за свързване с Gnc4p и активирането на експресията им чрез 
това свързване. Регулацията на самия Gnc4p е подчинена на висши регулаторни 
системи (чрез репресия/дерепресия) и наличието/липсата на дадена АК. 
 
Слайд 20: Молекулно сигнализиране –стресов отговор при дрожди 
Клетъчният отговор на стрес е еволюционно консервативен във всички живи 
организми. Основна роля в този отговор се приписва на белтъци и други молекули, 
които осигуряват стрес защита. Молекулярният отговор, излъчен от клетката 
диктува дали тя ще се адаптира, преживее или – ако е увредена толкова сериозно, 
че не подлежи на репарация – ще загине. Регулацията на стресовия отговор 
включва транскрипционни, пространскрипционни и просттранслационни 
механизми. Гените, отговарящи на стрес = stress responsive genes се 
характеризират с един или повече типове от т.нар. STRE елементи в промоторите 
им, които координират синтезата на подходящи белтъци чрез висши регулаторни 
фактори, които се активират в условие на стрес. 
 
Слайд 21: Молекулно сигнализиране –стресов отговор при дрожди 
Температурен стрес и Heat Shock белтъци: 
Неоптималните растежни температури повлияват негативно такива процеси като 
клетъчното делене, структурата/функцията на хромозомите, белтъчната синтеза, 
пъпкуването, топологията на клетъчната повърхност, интегритета на цитоскелета 
и др. Клетката реагира с бърз молекулен отговор на повишени температури чрез 
индукция на силно консервативни Heat Shock белтъци, обединени в различни 
семейства (Hsp 100, 90, 70). Транскрипционната регулация се опосредства от 
транскрипционен активатор = Heat Shock Factor (HSF), който се свързва с HSE 
(heat shock elements) в промотора на съответния ген и го индуцира. 
 
Слайд 22: Молекулно сигнализиране –стресов отговор при дрожди 
Температурен стрес и Heat Shock белтъци: 
Биосинтезата на Heat Shock белтъци се инициира и от други фактори – 
натрупване на трехалоза, биосинтеза на антиоксидантните ензими мтСОД и КАТ. 
Освен високотемпературният стрес съществува и нискотемпературен такъв, чийто 
механизъм на защита и преживяване не е напълно изяснен.  
 
Оксидативен и химичен стрес: 
АР-1 транскрипционни фактори 
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Това е силно консервативна група от хетеро- и хомодимерни белтъци. В дрожди са 
установени 8 различни вида, сред които семейството Yap е най-добре проученото. 
В него е идентифициран и характеризиран Yap1р – основен регулатор на 
оксидатевин стрес при променен редокс статус на клетката (генериране на ROS). 
 
Слайд 23: Молекулно сигнализиране – стресов отговор при дрожди 
АР-1 транскрипционни фактори 
По отношение на химичния стрес е установено, че Yap1р и Yap2р са основни 
медиатори на стрес-индуцираното активиране на транскрипцията на белтъци, 
свързани с АТФ-зависимия транспорт на различни (основно хидрофилни) химични 
субстанции през клетъчната мембрана; Yap4р и Yap6р са отговорни за реакцията 
на осмотичен стрес. 
 
STRE системата: 
Почти всички промени в околната среда провокират друг път за стресов отговор в 
дрожди, при който гените, отговорни за стрес се активират от т.нар. stress 
responsive elements (STRE). STRE представлява къс, цис-регулаторен елемент в 
промоторите на много гени. Той се свързва с транскрипционните активатори. 
 
 
Слайд 24: Молекулно сигнализиране – стресов отговор при дрожди 
АВС транспортери за множествена устойчивост на лекарства 
Множествената лекарствена устойчивост отговаря на повечето от критериите за 
стресов отговор. Първият ядрен ген, който контролира устойчивостта на 18 
митохондриални и немитохондриални инхибитори е установен през 1973 г. 
предложеният фенотип, наречен плейотропна устойчивост на лекарства, е 
резултат от модификация на пермеабилитета на ЦМ. През 1987 г. става ясно, че 
тези гени принадлежат към гените, кодиращи АВС (ATP binding cassette) 
белтъчното семейство. Членовете на това семейство действат като помпи в ЦМ за 
транслокация и отстраняване на ксенобиотици, опосредстващи клетъчната 
детоксификация и придаващи множествена лекарствена устойчивост. 
 
Отговор на ненагънати белтъци: 
Механизъм на стресов отговор  осъществяван в и от компоненти на ЕR, участващи 
в нагъването на белтъците. 
 
Слайд 25: Молекулно сигнализиране – посттранскрипционен контрол 
Транслация: 
Инициирането на процеса транслация зависи от инициаторни фактори (над 25 
полипептиди). Някои от тях се кодират от дуплицирани гени. В началото на ХХІ в. 
се конструира in vitro система за иницииране на транслацията, на която се залагат 
големи надежди за установяване на молекулните механизми на транслационния 
контрол. 
 
Контрол на пътищата за разпадане на мРНК: 
Разпадането на мРНК представлява диференциален контрол на генната 
експресия, обект на “TQM” механизми в ядрото и цитоплазмата. Неправилно 
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процесираните мРНК се деградират в ядрото, а мРНК, при които липсва кодон за 
терминиране на транслацията, се деградират в цитоплазмата. В резултат на този 
ефективен контрол периодът на полу-живот на мРНК е < 1 – 60 мин.  
 
Слайд 26: Молекулно сигнализиране – посттранскрипционен контрол 
Пътища, опосредствани от екзозомата: 
Екзозомата представлява макромолекулен комплекс за 3’ процесинг на мРНК, 
зреене на 5.8 S рРНК, 3’ - 5’деградация на snРНК, контрол на нивото на цитозолна 
мРНК. В S. cerevisiae екзозомата се състои от 2 елемента (недостатъчно изучени): 
сърцевина и пора. 
 
Разграждане на мРНК опосредствано от ‘nonsense’ мотив: 
В дрождевите клетки съществува механизъм за бързо разграждане на мРНК, 
съдържаща кодони за ранно терминиране на транслацията, с цел 
предотвратяване натрупването на увредени или потенциално опасни белтъци. 
 
Слайд 27: Молекулно сигнализиране – посттранскрипционен контрол 
Разграждане на мРНК опосредствано от ‘nonsense’ мотив: 
Механизмът позволява разграничаване на последователностите с такива 
дефектни стоп кодони в мРНК от нормалните. Това откритие може да има 
потенциално приложение в клиничната практика за лечение на генетични 
заболявания. 
 
Белтъчен сплайсинг – дрождеви интеини: 
Интеините представляват белтъчни интрони. Те подлежат на посттранслационно 
изрязване както останалите региони се подлагат на сплайсинг. Интеините са 
мултифункционални, автокатализиращи собствения си сплайсинг, някои с ДНК 
ендонуклеазна активност. 
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Молекулярна биология на еукариотни микроорганизми 
Дрождите като моделна еукариотна система 

 
Слайд 3: Дрождеви -омики и регулаторни мрежи 
YGS проект: 
Проектът Yeast Genome Sequencing започва през 1989 г. като мащабна 
биотехнологична програма на ЕС с участието на 35 лаборатории. През 1992 бе 
завършено секвенирането на хромозома III (320 кб). Акумулирането, 
съхраняването, обработката на първичните данни, като и асемблиране на 
последователностите се извършва в Макс Планк институт по биохимия, 
благодарение на модерната му биоинформатична инфраструктура. 
Основна цел на YGS проекта е събирането на ценна информация като отправна 
точка за секвениране на човешкия, животински и растителни геноми. През Април, 
1996 е завършена пълната последователност на генома, публикуването й е през 
1997 г. в Nature. 
 
Слайд 4: Дрождеви -омики и регулаторни мрежи 
Характеристики на дрождевия геном 
Големина: 12.8 Мб – 200 х по-малък от човешкия, 4 х по-голям от E. coli; 
Брой и размер на хромозомите: 16 хромозоми, от 250 до > 2500 кб. 
Визуализирането на хромозомния набор става чрез кариотипиране с помощта на 
пулсова гел електрофореза (PFGE); 
Реализиране на мегапроекта по секверниране става възможно благодарение на 
разработването на уникални за S. cerevisiae техники на молекулярната биология: 
създаването на козмидни библиотеки, генно разрушаване и едностъпално 
заместване на гени, функционално експресиране на гени чрез сливане с 
флуоресциращи белтъци (green fluorescent protein = GFP) и локализиране на 
слетите продукти in vivo; 
Установени са около 6000 ORF, повечето за специфични белтъци, които 
представляват 70 % от генома. Сред тях са идентифицирани около 120 рРНК гени, 
на ХII хромозома, 40 гени за малки ядрени РНКи, 274 гени за тРНК, 51 копия от Ту 
елементи. В допълнение е събрана информация и за екстрахромозомните 
генетични елементи в S. cerevisiae - 2-микрон плазмид, килър-фактори, мтДНК 
гени (около 75 кб). 
 
Слайд 5: Дрождеви -омики и регулаторни мрежи 
Генна организация 

1. Белтък кодиращи региони – видове организации: 

 Глава – опашка: последователна транскрипция на два съседно разположени 
гени; 

 Глава – глава: двупосочна транскрипция на два съседно разположени гени 
от един и същи промотор; 

 Опашка – опашка: два съседно разположени гени делят общ терминатор; 
2. Интер-ORF региони: нетранскрибируеми къси региони, 630 – 945 б. дв. 

 
“Излишество на гени” - генна дупликация  
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В дрождевия геном се наблюдава високо ниво на генна дупликация. Предполага 
се, че този феномен се е появил и е еволюционно утвърден с цел адаптация към 
определени условия на околната среда.  
Типични примери за излишество на гени в субтеломерните региони на 
индустриални щамове дрожди са гените, отговорни за захарния метаболизъм. 
Наличието на множествени генни копия може да се свърже със селективното 
налягане, индуцирано от „окултуряването” на дивите щамове в лабораторни и 
промишлени условия. 
Понастоящем са установени 55 блокове от дупликации на генни клъстери и е 
предложен убедителен модел, който обяснява съвременното състояние на генома 
на S. cerevisiae. Предполага се, че високата степен на хомоложност на множество 
гени се дължи на тетраплоидизация между 2 древни предшественика на S. 
cerevisiae, последвана от реципрочна транслокация и над 85 % делеции на 
дуплицираните гени за достигане на настоящия статус. 
 
Слайд 6: Дрождеви -омики и регулаторни мрежи 
Генно типиране и генни семейства: 
В процеса на секвениране на дрождевите геноми става ясно, че значителна част 
от предсказаните белтъци се кодират от гени с неизвестна функция. През 1996 г. 
на тези гени се дава наименованието “сираци” и сега се знае, че почти ½ от 
предполагаемите гени са именно такива. 
Каква е функционалната значимост на “сираците”? Те активно се транскрибират, 
някои (13 %) са есенциални за клетъчната преживяемост. 
Сравнителен анализ на секвенциите на дрождевите и човешкия геном показват, че 
около 30 % от дрождевите гени имат хомолози сред човешките – всички те 
кодират основни функции. Висока степен на хомоложност е установена, например 
между дрождеви гени и т. нар. човешки “гени за болести”. Всичко това налага 
провеждането на функционален анализ на дрождевите гени чрез конструиране на 
делеционни мутанти и провеждане на паралелен анализ за установяване на 
връзката ген – белтък – функция. 
 
Слайд 7: Функционална геномика 
Дрождеви транскриптом – геномно профилиране: 
 
Микроарей техниката – изследване на геномни експресионни профили при 
различни условия на растеж, за изучаване на различни клетъчни пътища – 
спорулиране, глюкозна репресия, множествена лекарствена устойчивост, железен 
транспорт, прием на цинк, фосфорен метаболизъм; 
 
Принцип на Микроарей техниката: изолиране на мРНК, получаване на кДНК 
чрез обратна транскрипция, хибридизация със нуклеотидна сонда, с 
флуоресцентно маркирани нуклеотиди, детекция на специфичните хибриди 
(http://en.wikipedia.org/wiki/DNA_microarray_experiment ). 
 
Описание на регулаторните вериги – метод за интегриране на откриването на 
регулаторни мотиви и експресия на ниво цялостен геном “MOTIF REGRESSOR” 

http://en.wikipedia.org/wiki/DNA_microarray_experiment
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MOTIF REGRESSOR открива мотиви в посока нагоре от гените, които са обект на 
транскрипционна промяна при промяна на условията на околната среда. 
Натрупаните данни от транскриптомните профили на дрожди в съответствие с 
различни условия на околната среда определят транскрипционният “пейзаж” на 
дрождите като една динамична структура. 
 
Слайд 8: Функционална геномика 
Взаимодействия белтък - ДНК:  

- Chip-chip = хроматин имунопреципитация + ДНК микроарей анализ. Тази 
техника позволява картиране на взаимодействията между белтъците и 
генома. Включва получаване на ДНК, богата на последователности, които се 
свързват с транкрипционни фактори или със свързани с хроматина белтъци. 
Целта на изследванията е проучване на сложната динамика на свързване 
на траннкрипционните фактори и хроматиновата организация и тяхното 
взаимодействие с цел генериране на отговор на промени в околната среда. 

 
Слайд 9: Функционална геномика 
Взаимодействия белтък - ДНК:  

- DIP-chip = ДНК имунопреципитация с микроарей детекция. Техниката 
включва изолиране на комплекси ДНК-белтък от in vivo смес на пречистени 
белтъци и гола геномна ДНК. Прилага се ДНК микроарей за 
идентифициране на фрагментите белтък-ДНК, последвано от секвениране 
на идентифицираните фрагменти. 

- FAIRE = подпомагано от формалдехид изолиране на регулаторни елементи. 
Включва изследване на промените в населяването на нуклеозомите по 
време на митотичиня цикъл в синхронни популации. 

 
Слайд 10: Функционална геномика 
Дрождеви протеом – белтъчен анализ 
Терминът протеом е въведен през 1996 г., за означение на набора от всички 
белтъци на дадена клетка, тъкан или вид. Дефиницията първоначално се базира 
на разделянето на клетъчните белтъци чрез 2D GE. Поради техническите 
ограничения на техниката (без интегрални белтъци, без такива с дължина по-
малко от 100 АК и количества под 1 пикомол). Комбинацията от 2D GE + мас 
спектрометрия значително подобрява подхода, тъй като е възможна 
идентификацията на белтъци и пептиди в много малки количества. 
Подходящи за фингър принтинг и картиране на малки ЕК геноми се оказват 
техниките на радиомаркиране на ДНК в гел и 2D РFGE. 
 
Протеомни чипове: 
Разработват се белтъчни чипове за изучаване на субклетъчната локализация на 
белтъците, глобалното белтъчно фосфорилиране, сигнални белтъчни мрежи и др. 
 
Белтък-белтъчни взаимодействия и белтъчни комплекси: 
Провеждат се системни двойно хибридни анализи в геномен мащаб за изучаване 
на взаимодействията на различни дрождеви белтъци. За целта са необходими 36 
х 106 комбинации; до сега са описани 1000 комбинации. 
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Слайд 11: Функционална геномика 
Белтъчни комплекси – идентификация in vivo: 
Разработени са нови методи за пречистване на белтъчни комплекси: 
- ТАР – тандемно афинитетно пречистване; 
- 2D GE + мас спектрометрия за интегриран анализ на дрождеви органели 
(митохондрии, с идентифицирани 851 белтъка); 
- многодименсионална LC-MS/MS; 
- 1D SDS-PAGE + нано- LC-MS/MS. 
 
Дрождеви метаболом – анализ на метаболитния контрол: 
Клетъчният растеж е зависим не само от транскрипционните или белтъчни нива, 
но така също и от метаболитните нива. Наскоро е проведен анализ на 
метаболитния контрол в дрождеви хемостатни култури при определени условия 
чрез измерване ефекта на промените в растежната скорост върху транскриптома, 
протеома, ендо- и екзометаболома. Установено е, че всяко функционално геномно 
ниво показва ясни промени, свързани с растежа: гените, които са положително 
регулирани при повишаване на скоростта на растеж, са есенциални, кодиращи 
еволюционно консервативни белтъци. 
 
Слайд 12: Функционална геномика 
Мрежи на генетични взаимодействия:  
Картирана е моделна генетична мрежа на взаимодействие, състояща се от 1000 
гена, 4000 взаимодействия, чрез кръстосване на 4700 делеционни мутанти по 132 
гена. Установено, че взаимодействията между гените са предсказуеми и 
обикновено се случват между функционално близки гени, а общите модели на 
взаимодействие често показват, че компонентите им принадлежат към един и 
същи метаболитен път.  
При изучаване на популации с висока плътност от дрожди в хемостатни култури е 
установено наличие на метаболитен цикъл за генериране на енергия, при който 
респираторната и нереспираторна фаза се редуват, а глобалната 
транскрипционна ко-регулация на гените синхронизира клетъчното делене с 
метаболизма. 
 
Слайд 13: Моделни геноми 
Еволюционна геномика: 
Предмет на еволюционната геномика на дрожди е изучаването на механизмите на 
функциониране и еволюционните последствия от динамичното поведение на 
техните геноми. 
През 2000 г., група от 7 френски лаборатории завършва проекта Genolevure I, 
чиято цел бе секвениране на геномите на 14 вида аскомицетни дрожди и 
провеждане на сравнителен геномен анализ и идентификация на молекулярно 
еволюционните механизми в ЕК. В резултат на този проект бяха открити 22000 
нови гени; бяха идентифицирани специфични за дрождите гени, разпределени по 
генните семейства от различни функционални типове, и установени геномни 
пренареждания. 
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Слайд 14: “Гени за болести” в дрожди 
Последствията от загуба или мутация на есенциален дрождеви ген може да 
повлияе клетъчната жизнеспособност. И тъй като тези гени отговарят за основни 
клетъчни функции, които са еволюционно консервативни в ЕК организми, не е 
изненадващ факта, че хомолози на редица дрождеви гени предизвикват сериозни 
нарушения или заболявания при хората. Няколко типа, водещи до генетична 
нестабилност: 
 
Тринуклеотидни повтори и невродегенеративни заболявания: 
Обща черта на всички ЕК организми е наличието на тринуклеотидни повтори, 
които са причина за невродегенеративни заболявания при човека. В дрожди са 
идентифицирани такива повтори от различен вид, като най-често срещаният 
триплет е CAG и неговия комплемент CТG. Обикновено CAG се среща в ORF, а 
CТG – в нетранслируеми региони. Установено е, че най-малко 17 гена за 
невродегенеративни заболявания имат подобни удължения от тринуклеотидни 
повтори, като сериозността на заболяването зависи от дължината им. 
 
Слайд 15: “Гени за болести” в дрожди  
Тринуклеотидни повтори и невродегенеративни заболявания: 
Понастоящем не съществува терапевтичен подход за тези заболявания, който да 
предотвратява или намалява появата на тринуклеотидните повтори. За проучване 
на потенциалните механизми, които биха ограничили ефекта от тези повтори се 
използват дрождеви модели за изучаване на болестта на Паркинсон, Алцхаймер и 
Хънтинктън  
 
Болест на Хънтинктън: неконтролируемо натрупване на полиглутамин в белтъка 
хънтинктин като инклузионни телца. Токсичните форми на хънтинктина се 
генерират чрез конформационни пренареждания, водещи до структурна 
дестабилизация на транскрипционните фактори. 
 
Слайд 16: “Гени за болести” в дрожди 
Болест на Паркинсон: акумулиране на погрешно нагънат алфа-синуклеин, 
податлив на агрегиране и образуване на големи формации. За изучаване на 
поведението на дефектния белтък е разработена специализирана система - 
„Gateway“, която включва ДНК in vitro рекомбинация в 2 библиотеки в свръх-
експресионни плазмиди, съдържащи пълния набор на ORF на S. cerevisiae, под 
контрола на промоторите GPD и GAL1, и получаване на слети конструкти.  
Разработената система „Gateway“ се прилага за изучаване на: 

- Субклетъчната локализация и фенотипна изява на експресиран човешки 
алфа-синуклеин; 

- Формирането на токсични олигомери от алфа-синуклеин и модулирането им 
от Hsp70. 

Получените резултати се прилагат в разработването на методични подходи за 
получаване на терапевтични средства с цел намаляване на погрешно нагънатите 
белтъци: прилагане на химични вещества, които намаляват размера и броя на 
включенията. 
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Слайд 17: “Гени за болести” в дрожди 
Други протеинопатии: 

- Амиотрофна латерална склероза и FTLD (вид мозъчна дегенерация). 
Причина за заболяванията е ядрен белтък, подложен на патологична 
конверсия, свързана с акумулирането на цитоплазмени агломерати в 
нервната система. Разработен е дрождеви модел за изучаване на 
механизмите на тази конверсия и по-точно – насочването и агрегацията. Въз 
основа на получените данни се разработва генерализиран модел за 
откриване на потенциални терапевтични лечения. 

 

Стареене и свързани със стареенето нарушения: 
Стареене – в средата на 1990те се установи, че стареенето на дрождевите клетки 
се съпровожда с морфологични промени, а генетичните му основи са намаляване 
или повишаване на броя на деленията. Стареенето е пряко свързано с 
хранителната лимитация и генерирането на ROS (reactive oxygen species)(Sod1p). 
 
Слайд 18: “Гени за болести” в дрожди 
Стареене и свързани със стареенето нарушения: 
Процесът на стареене е свързан със стрес сигнализирането и активиране на най-
малко три транскрипционни фактори, свързани с отговора на стрес. Това е все 
още предполагаем, неизцяло изяснен механизъм. 
Метаболитните пътища, определящи стареенето са еволюционно консервативни и 
установяването на принципите, които управляват процеса в дрождевите клетки би 
довело до разшифроване на механизмите на стареене в клетките на висшите 
бозайници. 
 
Митохондриални болести: 
Това са заболявания, практически недиагностицируеми до 1970-те. През 1988 г. е 
установена първата мтДНК мутация в човек с фенотипно манифестиране: 60% 
тРНК (нарушения в окислителното фосфорилиране), 35% ППВ (загуба на зрение, 
атаксия, деменция), 5% рРНК. Митохондриалните болести се асоциират с 
мускулни и неврологични нарушения; предполага се връзка и с апоптозния 
отговор. 
 
Слайд 19: Дрождите в биотехнологията 
Ферментация и метаболитно инженерство : 

1. S. cerevisiae – случайна мутагенеза, ДНК манипулации in vitro:  
2. Метаболитно инженерство – приложение: 

 Разширяване на субстратния обхват; 

 Подобряване на продуктивността и добива; 

 Повишаване на репертоара от целеви продукти; 

 Намаляване на странични продукти; 

 Изграждане на метаболомни профили и тяхното компартментаризиране.  
Конструирана е геномна метаболитна мрежа на S. cerevisiae – 708 структурни ORF 
(16 % от всички ORF), отговорни за 1175 метаболитни реакции и 584 метаболити; 
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Специфични метаболити за хранителната и химична индустрия: 
изопреноиди, придаващи аромати, хранителни оцветители, фармацевтични 
препарати, нови молекулярни структури с уникални качества. 
 
Слайд 20: Дрождите в биотехнологията 
Биофармацевтични препарати за здравеопазването: 

 Рекомбинантни биотерапевтици – 1980те, 

 Човешки интерферон; 

 Повърхностен антиген за хепатит В - първата ваксина, получена чрез 
генетично инженерство; 

 Човешки инсулин (1/2 от световните нужди от инсулин); 

 Нови биотерапевтици - рекомбинантен човешки серумен албумин и негови 
мутанти с желани терапевтични качества; 

 In vivo инплантиране на клетки с инкапсулирани биотерапевтици; 

 Производство на разтворими и активни сигнални вериги за насочване и 
доставка на малки белтъчни молекули или други носители на лекарства 
през кръвна – мозъчна бариера; 

 Технологии за околната среда: “Arming yeast” – с помощта на инженерни 
системи от клетъчната повърхност се конструират биокатализатори – 
ензими, функционални белтъци, антитела и комбинаторни белтъчни 
библиотеки: белтъците са генетично ексресрани на клетъчната повърхност.  

 
Слайд 21: Бъдещето на изследванията с дрожди 
Използването на дрождите като моделен организъм ще продължи и през 
следващите десетилетия: 

 Разкриване на основни молекулярни процеси; 

 Разбиране на биологични мрежи; 

 Технологиите за манипулиране на дрожди ще се прилагат и в 
молекулярната медицина; 

 „S. cerevisiae - модел на моделните организми“; 

 От индивидуални гени и функции към взаимодействие на клетъчни мрежи и 
системи; 

 Създаване на „минимална дрождева клетка“; 

 „Синтетична биология“ – дизайн на природни системи. 
 


