
МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ НА 

ЕУКАРИОТНИ МИКРООРГАНИЗМИ

Дрождите като моделна еукариотна система



S. CEREVISIAE – МОДЕЛНА ЕУКАРИОТНА

СИСТЕМА

 Дрождева система – фундаментални открития, валидни за 
молекулярната и клетъчна биология:
 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



МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ И ГЕННА 

РЕГУЛАЦИЯ – СИГНАЛЕН ПЪТ МАР-КИНАЗА

 МАР-киназен сигнален път:

 МАР – mitogen-activated protein: активира 
определени транскрипционни фактори;

 3 протеин кинази, действащи каскадно: МАРККК  
(МЕК), МАРКК 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 – 5 функционално различни каскади



МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ И ГЕННА 

РЕГУЛАЦИЯ – СИГНАЛЕН ПЪТ МАР-КИНАЗА

 Каскада за промяна на половия тип:
 Дрождите 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;

 Основна идея: 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 неговото 
регулиране се осъществява чрез МАР-киназния комплекс;

 Открити са нови регулатори на феромонния отговор чрез свръх 
-експресия на над 120 белтъчни кинази в дрожди.



МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ И ГЕННА 

РЕГУЛАЦИЯ – СИГНАЛЕН ПЪТ МАР-КИНАЗА

Каскада за промяна на половия тип



 Каскада за контрол на диморфичния тип растеж:

 Диплоидни клетки – псевдохифиален растеж;

 Азотен глад – индуктор на превключването към 

псевдохифиален растеж;

 Индуцирането на превключването - действие на 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;

 Елементи на филаментозния отговор  (FRE) –

транскрипционни фактори, които регулират 

превключването.

МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ И ГЕННА 

РЕГУЛАЦИЯ – СИГНАЛЕН ПЪТ МАР-КИНАЗА



 Каскада за контрол на клетъчния интегритет:

Необходима за биосинтезата на клетъчна стена, 

регулирана от клетъчния цикъл;

 Реакция на различни сигнали: toC на растеж, 

осмоларност на околната среда, полов феромон;

 Сигналните белтъци включват 3-те МАР каскадни 

компоненти;

 Участват и мембранни белтъци.

МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ И ГЕННА 

РЕГУЛАЦИЯ – СИГНАЛЕН ПЪТ МАР-КИНАЗА



 Каскада за контрол на растеж при висока 

осмотичност:

 Вътреклетъчната осмоларност е по-висока от тази на 

околната среда: осмотичен градиент през цитоплазмената 

мембрана, клетъчен тургур;

 Повишаването на външната осмоларност индуцира 

стресов отговор;

 Роля на НОС (High Osmolarity Growth) и МАР-каскадата в 

пъпкуващите клетки при адаптирането към 

хиперосмотичен стрес: активиране на транскрипционните 

фактори за осморегулаторните гени, на гените за стресов 

отговор и (вероятно) на гените за биосинтеза на КС 

МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ И ГЕННА 

РЕГУЛАЦИЯ – СИГНАЛЕН ПЪТ МАР-КИНАЗА



 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 – „отклонение“ от клетъчния цикъл, 

промени в генната експресия и протичане на мейоза и 

образуване на клетъчна стена около спорите;

 Контрол от специална транскрипционна програма, 

опосредствана от различни сигнални белтъци и МАР-

киназна каскада.

МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ И ГЕННА 

РЕГУЛАЦИЯ – СИГНАЛЕН ПЪТ МАР-КИНАЗА



 Ssn6 – Tup1 репресия:

 Ssn6 – Tup1 – една от най-големите и важни регулаторни 

репресионни вериги;

 Ssn6 – Tup1 – белтъчен комплекс; показва как един 

глобален репресор , който регулира много типове гени, е 

същевременно високо селективен;

 Системата Ssn6 – Tup1 използва хроматиново 

ремоделиране, взаимодействие с активатори, директно 

повлияване на транскрипционната машинария.

 Характерни черти: репресия с висока ефективност, 

репресира голям набор от гени, разнообразие по 

отношение на активаторите ,с които може да си 

взаимодейства. 

МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ – ОБЩ КОНТРОЛ 

НА ГЕННАТА ЕКСПРЕСИЯ



МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ – ОБЩ КОНТРОЛ 

НА ГЕННАТА ЕКСПРЕСИЯ

 Ssn6 – Tup1 репресия :

 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, 

 използване на О2,

 осмотичен стрес, 

 специфични за спорулацията и мейозата. 

 Всяка категория има специфичен белтък за свързване, 

който разпознава съответните операторни места. 



МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ – ОБЩ КОНТРОЛ 

НА ГЕННАТА ЕКСПРЕСИЯ

 Ssn6 – Tup1 комплекс:

 4 Tup1 и 1 Ssn6 субединици, удължена 

конформация;

 Tup1р:

N-краен домен, с който взаимодейства със Ssn6р;

Централен домен, отговорен за репресорната

активност на комплекса; 

С-краен домен – 7 копия на специфични повтори, с 

роля в конформационното подреждане на белтъка.



МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ – ОБЩ КОНТРОЛ 

НА ГЕННАТА ЕКСПРЕСИЯ

 Ssn6 – Tup1 комплекса – модел на 
освобождаване на генната репресия

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;

Дерепресията се индуцира  от инактивиране на 
индивидуални ДНК-свързващи белтъци.



МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ – ОБЩ КОНТРОЛ 

НА ГЕННАТА ЕКСПРЕСИЯ

 Активиране и репресия от Rap1:

RAP1 кодира белтък репресор-активатор, 

свързващ се с ДНК;

 Роля в поддържането на теломерите, репресията 

на тихите локуси за половия тип, експресията на 

гените за рибозомните белтъци и др.;

Механизмът на активиране е по-добре проучен от 

този на репресия. 



МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ –ГЕННА 

РЕГУЛАЦИЯ ЧРЕЗ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ

 Системата TOR:

 Контролиране на хомеостазата 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;

 Регулират процеси като белтъчна синтеза, биогенеза 
на рибозомите, активиране на транскрипцията, 
сортиране на специфични пермеази, автофагия и др.



МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ –ГЕННА 

РЕГУЛАЦИЯ ЧРЕЗ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ

 Регулиране на глюкозния метаболизъм:

Два основни пътища за улавяне и предаване на 

глюкозни сигнали, регулиращи репресията 

/индукцията на генната експресия – Snf1/Snf4 и 

Snf3/Rtg2 системите:

 Snf1/Snf4 :

Mig1p – транскрипционен репресор; ядрената му 

локализация и придвижване в ЦП се контролират от 

ГЛЮ чрез фосфорилиране;

Glc7p – фосфатаза с регулаторна субединица Reg1p;



МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ –ГЕННА 

РЕГУЛАЦИЯ ЧРЕЗ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ

 Snf3/Rtg2 :

Цел – клетката расте добре на ГЛЮ; оперира за 

обезпечаване на по-голям гликолитичен капацитет;

Механизъм: 

 в отсъствие на ГЛЮ – активен Rgt1p репресор; 

 в присъствие на ГЛЮ – сигналът, генериран от сензорите 

Snrf3 или Rgt2 инициира каскада, която превръща Rgt1p в 

активатор. 



МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ –ГЕННА 

РЕГУЛАЦИЯ ЧРЕЗ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ

 Регулация на галактозния метаболизъм:

Индуциране на гените за метаболизма на ГАЛ при 

пълна липса на ГЛЮ;

Осъществяване на контрола чрез:

 GAL7, GAL1, GAL10 – превръщане на ГАЛ в ГЛЮ;

 Различни регулатори (Gal4p, Gal80p, Gal3p);

 Белтък, отговорен за улеснената дифузия на ГАЛ (Gal2p);

 Системата Mig1.

Експресията на ГАЛ гените зависи от  присъствието на 

специфичен елемент в промоторите им;

Броят на тези елементи и афинитета им към 

регулаторните белтъци определят диференцираното 

активиране на ГАЛ гените. 



МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ –ГЕННА 

РЕГУЛАЦИЯ ЧРЕЗ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ

Общ контрол на аминокиселините:

 Осъществяван от глобален регулатор Gnc4p;

 Специфични места за свързване с Gnc4p в 

промоторите на гените за много АК и активиране 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;



МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ –СТРЕСОВ 

ОТГОВОР ПРИ ДРОЖДИ

 Гени, отговарящи на стрес = stress responsive 

genes със STRE елементи в промоторите им;

Координирана синтеза на подходящи белтъци: 

heat shock белтъци, други стрес белтъци, ензими 

за натрупване на полизахариди и др.

Опосредстваща роля на регулаторни фактори, 

които се активират в условие на стрес.



МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ –СТРЕСОВ 

ОТГОВОР ПРИ ДРОЖДИ

 Температурен стрес и Heat Shock белтъци:

Неоптимални растежни Т – клетъчно делене, 

структура/функция на хромозомите, белтъчна синтеза, 

пъпкуване, топология на клетъчната повърхност, 

интегритет на цитоскелета и др.;

Бърз молекулен отговор на повишени Т – 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 промотора на съответния ген и 

го индуцира .



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 мтСОД и КАТ;

 Нискотемпературен стрес – ненапълно изяснен механизъм на 

защита и преживяване;

Оксидативен и химичен стрес:
 АР-1 транскрипционни фактори: силно консервативна група от 

хетеро- и хомодимерни белтъци; 8 различни вида са установени в 

дрожди (семейство Yap);

 Yap1р – основен регулатор на оксидативен стрес, при променен 

редокс статус на клетката (генериране на ROS).



МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ –СТРЕСОВ 

ОТГОВОР ПРИ ДРОЖДИ

 АР-1 транскрипционни фактори :

Yap1р и Yap2р – медиатори на стрес-индуцираното 

активиране на транскрипцията на белтъци, свързани с 

АТФ-зависимия транспорт на различни (основно 

хидрофилни) химични субстанции през кл. мембрани.

 Yap4р и Yap6р – отговор на осмотичен стрес.

 STRE системата:

SRE – къс, цис-регулаторен елемент в промоторите на 

много гени;

Свързва се с транскрипционни активатори.



МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ –СТРЕСОВ 

ОТГОВОР ПРИ ДРОЖДИ

 АВС транспортери за множествена устойчивост 

на лекарства:

 плейотропна устойчивост, 1973 г. 

 АВС белтъчно 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.



МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ –

ПОСТТРАНСКРИПЦИОНЕН КОНТРОЛ

 Транслация:

Инициирането на процеса зависи от инициаторни 

фактори (над 25 полипептиди); в началото на ХХІ в. – in 

vitro система за иницииране на транслацията.

Контрол на пътищата за разпадане на мРНК:

Разпадането на мРНК – диференциален контрол на 

генната експресия, обект на “TQM” механизми в 

ядрото и цитоплазмата;

Неправилно процесираните мРНК се деградират в 

ядрото; мРНК, при които липсва кодон за терминиране 

на транслацията се деградират в цитоплазмата.

 Периода на полу-живот е < 1 – 60 мин.



МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ –

ПОСТТРАНСКРИПЦИОНЕН КОНТРОЛ

Пътища, опосредствани от екзозомата:

Екзозома – 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: 

сърцевина и пора, недостатъчно изучени;

 Разграждане на мРНК опосредствано от 

‘nonsense’ мотив:

Бързо разграждане на мРНК, съдържаща кодони за 

ранно терминиране на транслацията, с цел 

предотвратяване натрупването на увредени или 

потенциално опасни белтъци. 



МОЛЕКУЛНО СИГНАЛИЗИРАНЕ –

ПОСТТРАНСКРИПЦИОНЕН КОНТРОЛ

 Разграждане на мРНК опосредствано от 

‘nonsense’ мотив:
 Разграничаване на последователностите с такива дефектни стоп 

кодони в мРНК от нормалните;

 Потенциално приложение в клиничната практика за лечение на 

генетични заболявания.

 Белтъчен сплайсинг – дрождеви интеини:
 Интеини = белтъчни интрони – подлежат на постранлационно 

изрязване като останалите региони се подлагат на сплайсинг;

 Мултифункционални, автокатализиращи собствения си сплайсинг, 

някои с ДНК ендонуклеазна активност.


