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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



ДРОЖДЕВИ -ОМИКИ И РЕГУЛАТОРНИ МРЕЖИ

 YGS проект:
 1989 г.; биотехнологична програма на ЕС, 35 

лаборатории

 1992 г., – хромозома III, 320 кб;

 Събиране и асемблиране на последователностите – Макс 
Планк институт по биохимия – биоинформатична 
инфраструктура;

 Ценна информация като отправна точка за секвениране 
на човешкия, животински и растителни геноми;

 Април, 1996 –завършване на секвенирането; 1997 г., 
Nature, публикуване на пълната последователност на 

генома.  



ДРОЖДЕВИ -ОМИКИ И РЕГУЛАТОРНИ МРЕЖИ

 Характеристики на дрождевия геном:
 12.8 Мб – 200 х по-малък от човешкия, 4 х по-голям от E. 

coli;

 16 хромозоми, 250 – > 2500 кб, PFGE;

 Козмидни библиотеки, генно разрушаване и едностъпално 
заместване на гени – уникални за S. cerevisiae;

 Функционално експресиране на гени чрез сливане с GFP и 
локализиране на генни продукти in vivo;

 Около 6000 ORF, повечето за специфични белтъци, 70% от 
генома;

 Около 120 рРНК гени, ХII хр., 40 гени за малки ядрени 
РНКи, 274 гени за тРНК1, 51 копия от Ту елементи;

 2-микрон плазмид, килър-фактори, мтДНК гени (около 75 
кб).



ДРОЖДЕВИ -ОМИКИ И РЕГУЛАТОРНИ МРЕЖИ

 Генна организация

Белтък кодиращи региони – видове организации:
 Глава – опашка: последователна транскрипция;

 Глава – глава: двупосочна транскрипция от един и същи промотор;

 Опашка – опашка: общ терминатор;

Интер-ORF региони: къси, 630 – 945 б. дв.;

 “Излишество на гени” - генна дупликация
 Високо ниво на генна дупликация – еволюционна поява с цел адаптация към 

определени условия на околната среда;

 Примери за теломерно  дуплициране – гените, отговорни за захарния 

метаболизъм в индустриални щамове;

 55 блокове от дупликации на генни клъстери – висока степен на хомоложност 

чрез тетраплоидизация на 2 древни предшественика на S. cerevisiae. 



 Генно типиране и генни семейства:
 1996 г. – гени с неизвестна функция = “сираци” – почти ½ от установените 

гени;

 Каква е функционалната значимост на “сираците” – активно се 

транскрибират,  някои (13 %) – есенциални за клетъчната преживяемост;

 Около 30 % от дрождевите гени имат хомолози сред човешките - кодират 

основни функции;

 Висока степен на хомоложност между дрождеви гени и т. нар. човешки “гени 

за болести”.

 Функционален анализ на дрождевите гени:
 Инсерции на транспозони за генериране на мутанти - 7800 мутантни щама;

 Функционално характеризиране на дрождевия геном чрез генни делеции и 

паралелен анализ.

ДРОЖДЕВИ -ОМИКИ И РЕГУЛАТОРНИ МРЕЖИ



 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;

 Описание на регулаторните вериги – метод за интегриране на 

откриването на регулаторни мотиви и експресия на ниво 

цялостен геном “MOTIF REGRESSOR”

 MOTIF REGRESSOR – открива мотиви в посока нагоре от гените, 

които са обект на транскрипционна промяна при промяна на 

условията на околната среда;

 Транскрипционният “пейзаж” на дрождите понастоящем се ре-

профилира с помощта на РНК секвениране.

ФУНКЦИОНАЛНА ГЕНОМИКА



 Взаимодействия белтък - ДНК:

 Chip-chip = хроматин имунопреципитация + ДНК 

микроарей анализ:

 Картиране на взаимодействията между  белтъците и генома;

 Получаване на ДНК, богата на последователности, които се 

свързват с транкрипционни фактори или свързани с хроматина 

белтъци;

 Сложната динамика на свързване на транскрипционните фактори 

и хроматиновата организация и тяхното взаимодействие с цел 

генериране на отговор на промени в околната среда.

ФУНКЦИОНАЛНА ГЕНОМИКА



 Взаимодействия белтък - ДНК:

 DIP-chip = ДНК имунопреципитация с микроарей 

детекция:

 Изолиране на комплекси ДНК-белтък от in vivo смес на 

пречистени белтъци и гола геномна ДНК;

 ДНК микроарей за идентифициране на фрагментите белтък-ДНК и 

секвениране на идентифицираните фрагменти.

 FAIRE = подпомагано от формалдехид изолиране на 

регулаторни елементи:

 Изследване на промените в населяването на нуклеозоми по 

време на митотичиния цикъл в синхронни популации.

ФУНКЦИОНАЛНА ГЕНОМИКА



 Дрождеви протеом – белтъчен анализ:

 1996 г., протеом = набор от всички белтъци на дадена 

клетка, тъкан или вид:

 2D GE – предимства и ограничения на приложение;

 2D GE + мас спектрометрия;

 Маркирана ДНК в гел и 2D РFGE – фингър принтинг и картиране 

на малки ЕК геноми.

 Протеомни чипове:

 Белтък-белтъчни взаимодействия и белтъчни комплекси:

 Двойно хибридни анализи – в геномен мащаб са необходими 36 х 106 

комбинации, до сега са описани 1000 комбинации. 

ФУНКЦИОНАЛНА ГЕНОМИКА



 Дрождеви протеом – белтъчен анализ:

 Протеомни чипове:

 Белтъчни комплекси – идентификация in vivo:

 ТАР – тандемно афинитетно пречистване;

 2D GE + мас спектрометрия – интегриран анализ на дрождеви органели 

(митохондрии, 851 белтъка, многодименсионална LC-MS/MS, 1D SDS-PAGE + 

нано- LC-MS/MS);

 Дрождеви метаболом – анализ на метаболитния 

контрол:
 Изследвания в хемостатни култури – всяко функционално геномно 

ниво показва ясни промени, свързани с растежа: гените, които са 

положително регулиране с повишаване на скоростта на растеж са 

есенциални, кодиращи еволюционно консервативни белтъци. 

ФУНКЦИОНАЛНА ГЕНОМИКА



 Мрежи на генетични взаимодействия:

 Моделна генетична мрежа на взаимодействие:

 1000 гена, 4000 взаимодействия, картирани чрез кръстосване 

на 4700 делеционни мутанти по 132 гена;

 Взаимодействията са предсказуеми – обикновено се случват 

между функционално близки гени; общи модели на 

взаимодействие често показват, че компонентите им принадлежат 

към един и същи метаболитен път;

 Високо плътностни популации от дрождеви култури – метаболитен 

цикъл за генериране на енергия, при който респираторната и 

нереспираторна фаза се редуват;

 Глобалната транскрипционна ко-регулация на гените 

синхронизира клетъчното делене с метаболизма.

ФУНКЦИОНАЛНА ГЕНОМИКА



МОДЕЛНИ ГЕНОМИ

 Еволюционна геномика:

Механизмите на функциониране и еволюционни 
последствия от динамичното поведение на дрождевите 
геноми;

2000, Genolevure I – 7 френски лаборатории 
секвениране на геномите на аскомицетните дрожди 
(14 вида) – сравнителен геномен анализ и 
идентификация на молекулярно еволюционни 
механизми в ЕК;

Откриване на 22000 нови гени; идентифициране на 
специфични за дрождите гени, разпределение на 
генните семейства по функционални типове, 
установяване на геномни преподреждания.



“ГЕНИ ЗА БОЛЕСТИ” В ДРОЖДИ

 Тринуклеотидни повтори и невродегенеративни 
заболявания:

Няколко типа, водещи до генетична нестабилност;

Причина за невродегенеративни заболявания при 
човека;

Най-често срещания триплет – CAG / CТG;

Обикновено CAG се среща в ORF, а CТG – в 
нетранслируеми региони;

Най-малко 17 гена за невродегенеративни 
заболявания имат подобни тринуклеотидни повтори, 
като  сериозността на заболяването зависи от 
дължината на повторите.



“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.

Използване на дрождеви модели за изучаване на 
болестта на Паркинсон, Алцхаймер, Хънтинктън

 Болест на Хънтинктън:
 Неконтролируемо натрупване на полиглутамин в белтъка 

хънтинктин като инклузионни телца;

 Токсичните форми на хънтинктина се генерират чрез 
конформационни пренареждания  - структурна дестабилизация на 
транскрипционните фактори. 



“ГЕНИ ЗА БОЛЕСТИ” В ДРОЖДИ

 Болест на Паркинсон:
 Акумулиране на погрешно нагънат алфа-синуклеин, податлив на 

агрегиране и образуване на големи формации;

 „Gateway“ система, in vitro рекомбинация , 2 библиотеки в свръх-
експресионни плазмиди, съдържащи пълния набор на ORF на S. 
cerevisiae, GPD и GAL1 промотори, слети конструкти.

 Приложение на системата „Gateway“ за:
 Субклетъчна локализация и фенотипна изява на експресиран човешки алфа-

синуклеин;

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

 Методични подходи за разработване на терапевтични 
средства с цел намаляване на погрешно нагънатите белтъци:

 Прилагане на химични вещества, които намаляват размера и броя 
на включенията.



“ГЕНИ ЗА БОЛЕСТИ” В ДРОЖДИ

 Други протеинопатии:
 Амиoтрофна латерална склероза и FTLD (вид мозъчна дегенерация);

 Причина – 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;

 Генерализиране на моделната система за откриване на потенциални 
терапевтични лечения.  

 Стареене и свързани със стареенето нарушения:
 Стареене – средата на 1990те стареенето на дрождевите клетки се 

съпровожда с морфологични промени, а генетичните им основи са 
намаляване или повишаване на броя на деленията;

 Връзка между стареене, хранителна лимитация и генериране на ROS
(Sod1p). 



“ГЕНИ ЗА БОЛЕСТИ” В ДРОЖДИ

 Стареене и свързани със стареенето нарушения:
 Стареене – връзка със стрес сигнализирането, активиране на най-

малко три транскрипционни фактори, свързани  отговора на стрес, 
неизцяло изяснен механизъм.

 Метаболитните пътища, определящи стареенето са еволюционно 
консервативни – разшифроване на механизмите на стареене в 
клетките на висшите бозайници.

 Митохондриални болести:

 Практически недиагностицируеми  до 1970те;

 1988 г. – първата мтДНК мутация в човек с фенотипно 
манифестиране: 60% тРНК (нарушения в окислителното 
фосфорилиране), 35% ППВ (загуба на зрение, атаксия, деменция), 5% 
рРНК;

 Мускулни и неврологични нарушения.

 Връзка между МТ и апоптоза



ДРОЖДИТЕ В БИОТЕХНОЛОГИЯТА

 Ферментация и метаболитно инженерство :
 S. cerevisiae – случайна мутагенеза, ДНК манипулации in vitro:

 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 

 Геномна метаболитна мрежа на S. cerevisiae – 708 структурни ORF (16 % от 
всички ORF), отговорни за 1175 метаболитни реакции и 584 метаболити;

 Специфични метаболити за хранителната и химична 
индустрия:

 изопреноиди , придаващи аромати, хранителни оцветители, 
фармацевтични препарати, нови молекулярни структури с уникални 
качества;



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 имплантиране 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 показани на клетъчната повърхност.



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.



“Yeast will continue to contribute in gaining of 

general understanding of life and creating 

beneficial products to enjoy it. This has been true 

for some five decades – why should we give up?”

Prof. Dr. Horst Feldman


