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Mottó:

“A sejtciklus megértése nélkül nem érthetjük meg azt, hogy egy pete és egy
hímivarsejt egyesüléséből, és a megtermékenyített petesejt ezt követő osztódásaiból
hogyan fejlődhet ki egy 1013 sejtből álló felnőtt emberi szervezet. A szabályos osztódást
biztosító ellenőrző mechanizmusok ismerete nélkül nem hozhatunk létre hatékony
módszereket arra, hogy leküzdjük a tumor sejtek szabályozatlan osztódását, ami minden
hatodik ember halálát okozza.” (Murray & Hunt, 1993)

1. BEVEZETÉS 

Az élet fennmaradásának legalapvetőbb feltétele a sejtek szaporodóképessége. Egy sejt

születésétől az osztódásáig végbemenő folyamatok összességét nevezzük sejtciklusnak.

A sejtek szaporodásának alapja a sejtciklus, mert ez az a folyamat, ami által a sejt

megkettőzi az esszenciális komponenseit, és azokat megfelelő módon szétosztja az

utódai között. A sejtosztódási ciklus egyes folyamatai diszkrétek és jelentősen

befolyásolják egymást. Ennek következtében bizonyos sejtciklus események csak akkor

játszódhatnak le, ha a sorrendben előtte lévő folyamat már végbement. Az események

csak szigorú sorrendben játszódhatnak le és ezt egy meglehetősen bonyolult molekuláris

szabályozási hálózat irányítja, amit sejtciklus gépezetnek szokás nevezni. Például a

sejtciklus gépezete nem kezdheti el a kromoszómák (pontosabban a testvérkromatidák)

széthúzását, amíg azok replikációja be nem fejeződött, vagy a sejt nem kezdhet el

osztódni addig, míg a DNS meg nem kettőződött. Ennek a szabályozó rendszernek az

elemeit molekuláris biológusok az elmúlt 20 év alatt egyre nagyobb eredményességgel

vizsgálják.

A szabályozó rendszer bonyolultsága ellenére rendelkezik egy nagyon fontos

tulajdonsággal, ami egy kicsit megkönnyíti a vele foglalkozó kutatók munkáját. Ez

pedig az, hogy a rendszert alkotó molekulák evolúciósan rendkívül konzervatívak.

Tehát egy élesztőben azonosított fehérje nagy valószínűséggel ugyanazt a funkciót tölti

be egy emlős sejt ciklusában, mint az élesztőben. E konzervativizmus is mutatja, hogy a

földi életben mennyire fontos szerepet tölt be ez a folyamat. Talán csak egyetlen

negatívuma van annak, hogy teljesen hasonló fehérjék hasonló funkciókat töltenek be: a

különböző élőlényekkel foglalkozó biológusok a homológ fehérjéknek más és más

nevet adnak. Sőt gyakran egy organizmusban is több neve lehet egy fehérjének, ha több
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laboratóriumban egymástól függetlenül azonosították. Dolgozatomban az egyes fehérjék

általános nevét vagy a hasadó élesztő (Schizosaccharomyces pombe) nomenklatúráját

használom, még akkor is, ha egyes fehérjéknek a publikációink megjelenésekor nem

volt még elfogadott nevük, esetleg a hasadó élesztőbeli homológ nem is volt ismert.

A sejtciklus egy sokkal hétköznapibb dolog miatt is különleges jelentősséggel bír.

Ennek oka az, hogy ez a folyamat, pontosabban ennek a rendszernek a hibája is,

okozhatja az emberiség egyik leggonoszabb betegségét, a rákos sejtburjánzást. A rák

tulajdonképpen nem más, mint hogy egy sejt, amelynek nem kéne osztódnia, újra belép

a sejtciklusba, és kontrollálatlanul elkezd osztódni. Elég egyetlen ilyen sejt, amelyik

nem törődik a környezetétől kapott szignálokkal és ez tumoros sejtburjánzáshoz, végső

soron az egyed elpusztulásához vezethet. Habár sok mindent tudunk már a tumoros

megbetegedésekről és néhány fajtáját már egész jó hatásfokkal lehet gyógyítani, de még

mindig nem rendelkezünk kellő ismeretekkel ahhoz, hogy végleg legyőzzük ezt a

betegséget. Ez is jól mutatja, hogy a sejtszaporodási reakciók sebességét a mindennapi

életben gyakran kell befolyásolni: amikor nem kívánatos (rákos) sejtszaporodással

állunk szemben, akkor természetesen a reakció megfékezése a cél, amikor viszont a

sejteket egy biotechnológiai folyamatban saját céljaink elérése érdekében használjuk,

akkor a reakciót a maximumig szeretnénk gyorsítani.

A molekuláris sejtbiológia alapvető célja a sejtek fiziológiai tulajdonságait meghatározó

molekuláris mechanizmusok megértése. E cél elérése érdekében különböző szinten kell

vizsgálni a rendszert. Meg kell ismerni az adott génszekvenciát, az ez által kódolt

fehérje aminosav sorrendjét, a fehérje szerkezetét és funkcióit, továbbá le kell írni az

egymással kölcsönhatásban álló fehérjék alkotta szabályozási hálózatokat. Végül ezek a

hálózatok határozzák meg egy sejt élettani tulajdonságait. A számítógépes módszerek

fontos szerepet játszanak a folyamatok megértésének különböző szintjein. Azonban az

utolsó szint, ami a fehérje hálózatokat az egész sejt fiziológiájával összehangolja,

gyakran elhanyagolt (1. ábra).
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1. ábra: A számítógépes módszerek a megismerés különböző szintjeit segítik a mole-
kuláris sejtbiológiában.

Ezen utolsó lépéshez kapcsolódó problémáról Dennis Bray-t (1997) szeretném idézni:

 “Mit tegyünk a rengeteg génnel és molekulával, amit az élő sejtekben találtunk? …Az

(egyik) út az üdvözüléshez a számítógépek billentyűzetén keresztül vezet … Ha a

fehérjék szerkezetének megértéséhez tudunk számítógépes grafikus elemeket használni,

miért nem tesszük ugyanezt a sejt egészére? Az adatok gyűlnek, és a számítógépek

zúgnak. Azonban az új nyelv szavai, nyelvtana és mondatai hiányoznak.” 

Dolgozatomban, a hasadó élesztő sejtciklusának segítségével azt szeretném bemutatni,

hogy ez a nyelv igenis létezik és úgy hívják, hogy biokémiai reakciókinetika. Ebben a

nyelvben a “szavak” sebességi törvények, a “mondatok” pedig differenciál-

egyenletek. Megmutatom továbbá, hogy a biokémiai kinetikában írt mondatok

megérthetőek a dinamikus rendszerek elméletének eszköztárával. A célunk olyan

matematikai modellek elkészítése volt, amelyek megfelelően leírják a hasadó élesztő

sejtciklusát, és ezen túlmenően esetleg predikciókkal szolgálnak ma még nem létező

mutánsok viselkedésére.

S zám ítóg ép es m oleku lá ris  b io ló g ia

G én szekvencia

A m in osav sorren d

F eh érje stru ktú ra

F eh érje fun kció

F eh érje h álózatok

S ejt fiz io lóg ia
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1. 1. Rövidítések
Az értekezésben használt fontosabb rövidítések:

ACT - az APC aktivátora
ADP - adenozin-difoszfát
APC - anafázis serkentő komplex (Anaphase Promoting Complex)
ATP - adenozin-trifoszfát
cdc - cell division cycle 
Cdc2 - a hasadó élesztő Cdk-ja 
Cdc13 - a hasadó élesztő legfontosabb B típusú cikline 
Cdc25 - Cdk-t defoszforilező fő foszfatáz
Cdk - Ciklin dependens kináz katalitikus alegysége
CDK - Cdk/ciklin komplex
Cig1 - B típusú ciklin a hasadó élesztőben 
Cig2 - B típusú ciklin a hasadó élesztőben 
CKI - sztöchiometrikus CDK inhibitor
cut - korai szeptumképzés (cell untimely torn)
DNS - Dezoxiribonukleinsav 
G1 fázis - a sejtciklus mitózis és a DNS-szintézis közti szakasza
G2 fázis - a sejtciklus DNS-szintézis és mitózis közti szakasza
Inh - a Cdk ellen dolgozó feltételezett foszfatáz inhibitora
M fázis - mitózis
Mik1 - Cdk-t foszforilező háttér kináz
MPF - M-fázist serkentő faktor (M-phase Promoting Factor), a hasadó

élesztőben a Cdc2/Cdc13 komplexnek van MPF aktivitása 
PMPF - az MPF inaktív (tirozin fozforilezett) előformája
PI - a Cdk ellen dolgozó feltételezett foszfatáz és inhibitorának komplexe 
PP - a Cdk ellen dolgozó feltételezett foszfatáz 
Puc1 - ciklin, amelynek a Cdc2-vel alkotott komplexét nem gátolja a Rum1, és

lebontása nem APC függő
Pyp3 - Cdk-t defoszforilező háttér foszfatáz
RC - replikációs komplex
Rum1 - a hasadó élesztőben található CKI 
S fázis - DNS-replikáció szakasza a sejtciklusban
Slp1 - az ACT-nek megfelelő molekula a hasadó élesztőben
Ste9 - a B típusú ciklinek lebontásáért felelős APC alegység a hasadó élesztőben
TRI - Cdk/ciklin/CKI hármas komplex (trimer)
ts - hőmérséklet érzékeny (temperature sensitive) 
Wee1 - a Cdk-t foszforilező fő kináz
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

A sejtet alkotó molekulák számának megduplázása (növekedés) és térbeli szétosztása

(osztódás) a sikeres sejtreprodukció alapja. A legfontosabb molekula a sejtben az

információtároló genetikai örökítő anyag, a dezoxiribonukleinsav (DNS). Ennek

következtében a sejtszaporodási folyamat legfontosabb eseményei: a DNS

mennyiségének pontos másolás általi megduplázása és precíz, felező szétosztása az

utódsejtek között. 

2. 1. A kromoszómás ciklus

A DNS a sejtek többségében (haploid sejtek) csak egyetlen példányban van jelen. A

genetikai információ utódsejtekbe történő átvitelét a DNS molekula pontos lemásolása

(replikációja) és a másolatok az utódsejtek közötti precíz elosztása (szegregációja)

biztosítja. A DNS-replikáció a sejtciklusnak egy specifikus szakaszán történik, és ezt a

szakaszt eukarióta sejteknél S fázisnak nevezik. A kromoszóma másolatok (ún.

testvérkromatidák) szétválasztása (szegregálása) a magosztódás (mitózis vagy M fázis)

alatt (illetve pontosabban annak egy része, ún. anafázisa során) megy végbe. Eukarióta

(valódi sejtmagvas) sejtekben a testvérkromatidák térbeli szétválasztását a sejt belső

vázát alkotó, dinamikus mikrotubulusok végzik. Az S és M fázisok alternálását

nevezzük kromoszómás ciklusnak.

Két szabályt kell az eukarióta sejteknek betartaniuk ahhoz, hogy a genetikai

állományukat állandó értéken tartsák:

1. A lemásolt kromoszómák szegregációját csak egyszerre és csak a DNS-replikáció

befejeződését követően kezdhetik el. 

2. A DNS lemásolását követően, illetve a kromoszómák szegregációját megelőzően

újabb DNS-replikációt nem kezdhetnek el.

Ha az első szabály nem érvényesül, annak az utódsejtekre nézve kromoszómavesztés

illetve -többlet lehet a következménye. Annak érdekében, hogy ez ne következzen be, a
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lemásolt DNS-eket ún. kohéziós faktorok (ragasztó fehérjék) tartják össze a szegregáció

megkezdéséig (Michaelis et al., 1997). A két szabályból következik, hogy eukarióta

sejtekben a DNS-replikáció és a kromoszóma szegregáció mindig felváltva kell, hogy

bekövetkezzen (2. ábra). Továbbá, hogy a DNS-replikáció megkezdésétől a

kromoszóma szegregáció befejezéséig a DNS újra másolása (re-replikációja) gátolt

kell legyen.

2. ábra: A DNS-replikáció és a kromoszóma szegregáció (mitózis) felváltva játszódik
le. Ezen a sematikus ábrán csak egyetlen kromoszómát tüntettem fel (piros vonal) és
azon két replikációs origót. A zöld vonal és folt a lemásolt kromoszómákat egymástól
eltávolító mikrotubulusokat, és azok organizációs központját (MTOC) jelölik. A
narancssárga vonalak a lemásolt kromoszómákat összetartó ragasztó fehérjét jelölik.

Csak az ún. mitózisos ciklusra érvényes a DNS-replikáció és kromoszóma szegregáció

szigorú váltakozásának szabálya. Átmenetileg egyes sejtek fel tudják függeszteni a

mitózisos ciklusukat és ekkor természetesen nem érvényesül a fenti szabály (Murray &

Hunt, 1993):

1.  Periódusos DNS-szintézis játszódhat le az ún. endoreplikációs ciklusok alatt

kromoszóma szegregáció nélkül, ami a genetikai állomány növekedését okozza.

2.  Diploid sejtek meiózisa során két egymást követő kromoszóma szegregáció játszódik

le közbeeső DNS-replikáció nélkül.

DNS replikáció

kromoszóma
szegregáció
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2. 2. A növekedés összehangolása a kromoszómás ciklussal

Mivel a sejtmag mérete nem nagyon változik a sejtciklus alatt, a citoplazma

nagyságának változása határozza meg a sejt méretének változását. A citoplazma

növekedését és utódok közti szétosztását nevezzük növekedési ciklusnak. A citoplazma

utódsejtek közötti szétosztására sejtosztódáskor kerül sor, és a sejtosztódás mindig a

sejtmagosztódást követően következik be. A citoplazmát alkotó molekulák többsége

nagy példányszámban van jelen, ezért sejtosztódáskor bekövetkező szétosztásuknál

nincs szükség különösebb precizitásra, emiatt az többé-kevésbé véletlenszerűen

játszódik le. A folyamatosan szaporodó sejtek egy meghatározott átlagérték körül tartják

tömegüket (térfogatukat és méretüket), ezért feltételezhető a citoplazma növekedését a

sejtosztódással összehangoló mechanizmus létezése (Mitchison, 1971). 

Mivel a sejtek átlagos osztódáskori mérete állandó, ezért a kromoszómás ciklus

periódusidejének meg kell egyeznie a sejttömeg duplázódás idejével. A két ciklusnak,

akárcsak egy kerékpár két kerekének azonos sebességgel kell forognia (3. ábra). A

kerékpár két kerekének összehangolt forgásáért a kerékpár váza illetve az útfelület a

felelős, de hogyan tudják a sejtek összehangolni a kromoszóma replikáció és

szegregáció folyamatát a citoplazma növekedésével?

3. ábra: A növekedési és a kromoszómás ciklus forgását össze kell hangolni, akárcsak
egy kerékpár két kerekét. A két ciklus között az összhangot a méretkontroll
mechanizmusok biztosítják.

Klasszikus sejtfiziológiai kísérletek azt mutatják, hogy a DNS-replikáció és

magosztódás (mitózis) együttes ideje (kromoszómás ciklus) sokkal kevesebb időt vesz

Növekedési ciklus Kromoszómás ciklus

méretkontroll

Sejtosztódási ciklus
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igénybe, mint a citoplazma tömegének megduplázása (növekedési ciklus) (Johnston et

al., 1977). Mivel e két ciklusnak összehangoltan kell működnie, ezért feltételezhető,

hogy a lassabb növekedési ciklus fékezi a gyorsabb kromoszómás ciklust és ezáltal

valósul meg az összhang a két ciklus között. Ez a fékező hatás úgy jön létre, hogy a

kromoszómás ciklus egyik kulcseseménye: a DNS-replikáció (Killander & Zetterberg,

1965) vagy a mitózis (Fantes & Nurse, 1977) csak akkor játszódhat le, ha a citoplazma

elért egy kritikus méretet (4. ábra). Ebből következik, hogy mind a DNS-replikáció,

mind a kromoszóma szegregáció megkezdése egy kritikus sejttömeg eléréséhez kötött

minden eukarióta sejtben (Fantes & Nurse, 1981). Mivel a kritikus sejttömeg elérése

időt vesz igénybe, ezért a kromoszómás ciklus eseményei között szünetek (gap)

tapasztalhatók:

� G1 fázis a mitózis (M) és a DNS-replikáció (S) között,

� G2 fázis a DNS-szintézis (S) és az azt követő mitózis (M) között.

4. ábra: Méretkontroll mechanizmusok segítségével hangolják össze a sejtek a
növekedést a kromoszómás ciklussal. A lassú növekedési ciklus fékezi (illetve
megállítja) a gyors kromoszómás ciklust. Ennek következtében szünetek (gap)
keletkeznek: G1 fázis az M és S fázisok, valamint G2 fázis az S és M fázisok között. 

1

2

2

1

sejtosztódásnövekedés

DNS
sejtmag

sejttömeg

-

G2G1 DNS replikáció (S) Mitózis (M)

-
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2. 3. Az eukarióta sejtciklus ellenőrzési mechanizmusai

Az eukarióta sejtek ún. ellenőrzési mechanizmusokat (“surveillance mechanisms”)

(Nasmyth, 1996) használnak arra, hogy biztosítsák a DNS-replikáció és a kromoszóma

szegregáció felváltva történő bekövetkezését, valamint a növekedéssel történő

összehangolását. Az eukarióta sejtciklus az alábbi ellenőrzési mechanizmusokkal

rendelkezik:

1.  A G1 ellenőrzési mechanizmus segítségével a sejtek megvizsgálják, hogy az őket

körülvevő környezet megfelelő-e a sejtciklus elindítására. Ellenőrzik, hogy a méretük

elegendően nagy-e a DNS-replikáció megkezdéséhez. Ha a körülmények és a

sejtméret is megfelelő, akkor a sejtek végérvényesen elkötelezik magukat a sejtciklus

végrehajtására és megkezdik a DNS-replikációt. A sejtciklus ezen irreverzibilis

lépését alacsonyabb rendű eukariótákban (élesztők) Start-nak (Hartwell et al., 1974),

míg emlős sejteknél restrikciós pontnak (Pardee, 1989) nevezzük. A sejtek szintén

itt döntik el, hogy indítanak-e párosodási folyamatokat, esetleg “kilépnek” a

sejtciklusukból és nyugalmi (ún. G0) fázisba lépnek.

2.  A G2/M átmenet ellenőrzési mechanizmusa garantálja, hogy a sejtek csak teljesen

replikált DNS-sel lépnek mitózisba. A G1-es ellenőrzési mechanizmushoz hasonlóan

a sejtek itt is ellenőrzik a méretüket.

3.  A meta/anafázis ellenőrzési mechanizmus biztosítja azt, hogy az összes

kromoszóma magorsó fonalakhoz tapadjon. Amennyiben a sejtben akár egyetlen

kromoszóma szabad tapadási hellyel (kinetokór) rendelkezik, úgy a

testvérkromatidák szétválasztása (anafázis) elmarad, illetve késlekedik.

2. 4. A hasadó élesztő sejtciklusának fiziológiája

A sejtciklussal foglalkozó biológusok egyik kedvenc tesztorganizmusa a hasadó élesztő

(Schizosaccharomyces pombe). Azért választotta Murduch Mitchison, a sejtciklus

kutatás egyik úttörője, még az 50-es évek végén ezt a gombafajt kísérleti élőlényként

(Mitchison, 1971), mert jól nyomonkövethető a növekedése. Csak egy dimenzióban

növekszik, tehát egyszerű hosszméréssel megállapítható a sejtek kora és sejtciklusbeli

pozíciója. Fontos még, hogy szimmetrikus osztódású, ezáltal a szinkron tenyészetek
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szinkronitása sokáig fennmarad. A hasadó élesztő sejtciklusát azóta is sokan vizsgálják

e kedvező fiziológiai tulajdonságai miatt, ezért a sejtciklus szabályozó rendszere

molekuláris szinten is jól ismert (Hayles & Nurse, 1992). 

5. ábra: A henger alakú hasadó élesztő sejtek szinte csak egy dimenzióban növekednek,
ezért váltak a sejtcikluskutatás egyik kedvenc tesztorganizmusává. Sejtciklusukra
jellemző a hosszú G2 és a rövid G1 fázis.

A hasadó élesztő sejtciklusának jellegzetessége a rövid G1 fázis és a hosszú G2 fázis.

Mivel a hasadó élesztő sejtek sejtfallal rendelkeznek, ezért a sejtfaluk szintézise miatt a

sejtosztódás nem következik be a mitózis végén, hanem csak később. A mitózis után

kétmagvú állapotban a sejt a G1 fázisba lép, az viszont nagyon rövid, még a szeptum

készítés időszükségleténél is rövidebb. Ennek az a következménye, hogy a sejtek az

osztódásuk befejezése előtt már el is kezdik a DNS-ük replikálását. Mivel az S fázis is

rövid, ezért az újonnan születő sejtek szinte azonnal a G2 fázisba jutnak, ami hosszú és

a ciklus körülbelül 70 százalékát teszi ki (5. ábra). A vad típusú sejtek a méretüket a

G2/M ellenőrzési pontnál kontrollálják. 

A hasadó élesztő sejtciklusa

M

G1

G2

S



13

2. 5. A sejtciklust szabályozó legfontosabb molekulák

2. 5. 1. Ciklin-függő protein-kinázok és ciklinek

A sejtszaporodást irányító összetett biokémiai reakciórendszer legfontosabb elemei a

más fehérjéket foszforilező ún. protein kinázok. Ezek olyan enzimek, melyek ATP

(adenozin-trifoszfát) segítségével más fehérjéket foszforileznek, ezáltal azok

tulajdonságait (pl. aktivitás, stabilitás) megváltoztatják (6. ábra). A protein kinázok által

foszforilezett fehérjékről pedig protein foszfatázok távolítják el a foszfát csoportot.

A sejtciklus szabályozásában résztvevő legfontosabb protein kinázokat összefoglalóan

ciklin-függő protein kinázoknak (Cyclin dependent protein kinase) vagy röviden Cdk-

nak nevezzük (Morgan, 1995), mivel ezek a protein kinázok csak akkor aktívak, ha

hozzájuk egy ciklinnek nevezett szabályozó (regulációs) alegység kapcsolódik. Az

eukarióta sejtekben a Cdk aktivitás felelős a DNS-replikáció és a mitózis

megindításáért. A magasabb rendűekben több, különböző Cdk alegység is található,

melyek különböző ciklinekkel alkotott komplexei irányítják a sejtciklust (Sherr, 1996).

Ezzel szemben alacsonyabb rendű eukariótákban (pl. az élesztőgombák) csak egyféle

Cdk alegység található és az elégséges a sejtciklus szabályozáshoz (Stern & Nurse,

1996).

Ciklinekből is többféle található az eukarióta sejtekben. Az elsőként felfedezett A- és B-

típusú ciklinek a mitózis szabályozásában játszanak szerepet (Evans et al., 1983). A B-

típusú ciklinek Cdk1-gyel alkotott komplexe felelős a magosztódás elindításáért minden

eukarióta sejtben, ezért MPF-nek (M-phase Promoting Factor) nevezzük (Nurse, 1990).

Az esetek többségében a Cdk alegység koncentrációja nem, vagy csak keveset változik

a sejtciklus során. Ezzel szemben a ciklinek koncentrációja általában periodikusan

változik a sejtciklus alatt, ezért is kapták a ciklizáló fehérje elnevezést. Mivel a ciklin

kapcsolódása elengedhetetlenül szükséges a Cdk aktiválódásához, ezért a ciklin

mennyiségének (koncentrációjának) szabályozásával a Cdk aktivitás befolyásolható. A

ciklin fehérje koncentrációja pedig mind képződésének (szintézis), mind lebomlásának

(degradáció) sebességével szabályozható. A sejtek tehát a regulációs alegység (ciklin)
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koncentrációjának változtatásával tudják szabályozni az aktív Cdk/ciklin komplex

koncentrációját.

A Schizosaccharomyces pombe sejtciklusát egyetlen Cdk, nevezetesen a Cdc2 fehérje

(amit a cdc2+ gén kódol) három B típusú ciklinnel (Cdc13, Cig1, és Cig2)

együttműködve szabályozza (Fisher & Nurse, 1995). A Cdc2 fehérje legfontosabb ciklin

partnere a Cdc13, ami az egyetlen esszenciális ciklin. A hasadó élesztő sejtekben a Cdc2

és a Cdc13 komplexét nevezzük MPF-nek (Nurse, 1990). Ez a komplex esszenciális a

mitózis iniciálásához, de a többi ciklin hiányában az S-fázis indítását is el tudja végezni

(Fisher & Nurse, 1996). A Cdc13 szintje jelentősen változik a sejtciklus folyamán, a

maximumát a mitózis előtt éri el, majd gyorsan lebomlik, amint a sejt kilép a

mitózisból. A Cig2 függő kináz aktivitása a G1/S átmenetnél éri el a legmagasabb

értékét (Martin-Castellanos et al., 1996; Mondesert et al., 1996), és ez a Cdc13 függő

kináz aktivitással közösen felelős az S fázis indításáért a normális sejtciklus során. A

Cig1 függő kináz az M fázisban éri el aktivitásának maximumát (Basi & Draetta, 1995),

azonban ennek a komplexnek a fiziológiai szerepe még nem teljesen ismert. A három B

típusú ciklinen kívül a hasadó élesztőnek van egy a sarjadzó élesztő CLN típusú

ciklinjeivel homológ Puc1 nevű ciklinje, amelynek a koncentrációja konstans, de a

Cdc13 mitózisbeli szintjéhez képest alacsony (Forsburg & Nurse, 1994).
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6. ábra: A Cdk/ciklin komplex aktivitásának szabályozása és funkciója.

2. 5. 2. A ciklin függő kináz inhibitorok

Az eukarióta sejtek nemcsak a ciklin hozzáférhetőségével szabályozzák a CDK

aktivitást (nagy betükkel a Cdk/ciklin komplexet jelölöm), hanem a már elkészült aktív

Cdk/ciklin komplex aktivitását is szabályozni tudják (6. ábra). Ennek egyik lehetősége,

hogy egy sztöchiometrikus Cdk inhibitor, ún. ciklin függő kináz inhibitor (CKI)

kapcsolódik a Cdk/ciklin komplexhez és gátolja annak protein-kináz aktivitását.

Magasabb rendű eukarióta szervezetekben többféle CKI-t is ismerünk (Sherr & Roberts,

1995), alacsonyabb rendű eukariótákban viszont csak kevesebb működik. Cdk1/ciklin-B

komplexre specifikus inhibitort mind a hasadó (Rum1), mind a sarjadzó (Sic1)

élesztőben felfedeztek (Moreno & Nurse, 1994; Schwob et al., 1994), és ezek analógjai

egymásnak (Sanchez-Diaz et al., 1998).

2. 5. 3. A Cdk-t foszforilező és defoszforilező enzimek

A harmadik lehetőség a Cdk aktivitás szabályozására a foszforilezés (6. ábra). A Cdk-k

aktív centruma foszforilezhető treonin és tirozin oldalláncokat tartalmaz, melyek

foszforilezése gátolja a Cdk-t szubsztrátjainak (foszforilezendő fehérje és ATP)
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megkötésében (Morgan, 1995). A hasadó élesztőben a Cdc2 Tyr-15 oldalláncának

foszforilációját a Wee1 és a Mik1 kinázok végzik (Lundgren et al., 1991; Russell &

Nurse, 1986). Az aktív centrum foszforilezett aminosavainak defoszforilezése pedig

aktiválja a Cdk/ciklin komplexet. A defoszforilációt a Cdc25 és a Pyp3 foszfatázok

végzik (Millar & Russell, 1992; Millar et al., 1991; Russell & Nurse, 1986).

2. 5. 4. Az anafázis serkentő komplex (APC)

Az anafázis serkentő komplex (APC = Anaphase Promoting Complex), a Cdk/ciklin

komplex mellett, szintén esszenciális a mitózisos sejtciklusban (Irniger et al., 1995). Az

APC egy nagyon bonyolult fehérje komplex, amelynek komponenseit (alegységeit)

eddig sarjadzó és hasadó élesztőn kívül kagyló, béka, ecetmuslica, egér és emberi

sejtekben is jellemezték (King et al., 1996). Ezek összehasonlító vizsgálata arra a

korántsem meglepő eredményre vezetett, hogy az APC komponensei is konzerváltak az

evolúció során. 

Az Anafázis Serkentő Komplex egy fehérje-specifikus ubikvitin ligáz. Az ubikvitin egy

körülbelül 70 aminosavból álló peptid. Az ubikvitin fehérjékhez történő kapcsolása egy

három lépéses folyamat eredménye, melynek utolsó lépését a fehérjére specifikus

ubikvitin ligáz végzi (Hershko, 1997). Az APC olyan fehérjékhez tud ubikvitint kötni,

amelyek rendelkeznek egy specifikus lebontási szekvenciával (destruction box). Az

APC komponensei közül a sejtciklus szabályozás szempontjából különös jelentősége

van azoknak, amelyek felismerik a lebontási szekvenciával rendelkező fehérjéket. Az

ubikvitinezett (pontosabban poliubikvitinezett) fehérjéket a proteaszóma ismeri fel, és

gyorsan lebontja őket.

Az APC legfontosabb szubsztrátjai a B-típusú ciklinek (Holloway et al., 1993; Irniger et

al., 1995). A B-típusú ciklinek APC általi felismeréséhez hasadó élesztőben az Ste9

(másnéven Srw1; Kitamura et al., 1998; Sipiczki, 1988; Yamaguchi et al., 1997)

fehérjékre van szükség. A homológ fehérjét sarjadzó élesztőben a Cdh1-nek (vagy

Hct1-nek nevezik; Schwab et al., 1997; Visintin et al., 1997). Ha ezek a ciklin-felismerő

fehérjék aktívak, akkor tudja az APC ubikvitinezni, és ezzel gyors lebomlásra késztetni

a ciklineket (6. ábra).
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Az APC aktiválódása a B-típusú ciklinek lebontása mellett a testvérkromatidák

szétválását, tehát az anafázist váltja ki (Zachariae et al., 1996). A magosztódás alatt a

testvérkromatidák azért nem válnak szét, mert ragasztó-fehérjék tartják őket össze

(Murray & Hunt, 1993). A testvérkromatidák szétválását ezen összetartó fehérjék

hirtelen lebontása váltja ki, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha az összes

kromoszóma hozzákapcsolódott már a húzóerőt kifejtő mitózisos orsóhoz. A ragasztó-

fehérje lebontásáért felelős proteázt általánosan szeparinnak nevezzük, a hasadó

élesztőben ez a fehérje a Cut1 (Uzawa et al., 1990). Ezt a szeparint egy szekurinnak

(Cut2) nevezett fehérje tartja inaktívan egészen az anafázis elejéig (Funabiki et al.,

1996; Yanagida, 2000). Az APC a szekurin ubikvitinezéséért, tehát lebontásáért felelős,

ezáltal közvetve váltja ki a testvérkromatidák gyors elválását. A szekurin felismeréséért

hasadó élesztőben az Slp1 nevű APC alegység felelős (Kim et al., 1998; Matsumoto,

1997). Feltehetőleg az Slp1 a szekurin mellett a B-típusú ciklinek lebontását is elindítja

a mitózis végén.

2. 6. A DNS-replikáció szabályozása

Egy normális mitózisos ciklusban a DNS-replikáció és a kromoszóma szegregáció

felváltva következnek be. Emiatt a DNS-replikáció kezdőpontjai két egymást követő

kromoszóma szegregáció között maximum egyszer aktiválódhatnak. Az eukarióta DNS-

replikáció szabályozására először kidolgozott “licensing factor” modellt (Blow &

Laskey, 1988) az elmúlt években kiegészítette az iniciáció kétlépéses modellje (Wuarin

& Nurse, 1996). Ennek a lényege az, hogy a replikációs origók aktiválódásának az

alábbi két feltétele van:

 

1.  Az origón kialakuljon egy ún. pre-replikációs komplex (preRC), ami

tulajdonképpen engedélyt jelent egy elkövetkező replikációra, valamint

2.  Cdk aktivitás hatására a replikáció elindul, és egyúttal a preRC-k poszt-replikációs

komplexszé (postRC) alakulnak. 

A modellből az következik, hogy a DNS-replikáció megindulásához a Cdk aktivitás

szükséges ugyan, de nem elégséges. A replikáció iniciációját megelőzően a Cdk

aktivitásnak le kell csökkennie, hogy a preRC-k kialakulhassanak. Ezután a replikáció
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csak akkor kezdődhet, ha a Cdk aktivitás növekedésnek indul és kritikus értéket ér el

(Stern & Nurse, 1996). A Cdk aktivitás tehát gátolja a DNS-replikáció iniciációjának

első lépését, de serkenti a másodikat, ezért ez a mechanizmus a DNS komplett

replikációját eredményezi, mert a Cdk aktivitás jelenlétében minden origó csak egyszer

aktiválódik. 

A Cdk aktivitásnak először le kell csökkennie ahhoz, hogy a sejtek a DNS-üket újra

lemásolhassák. Az eukarióta sejtek DNS-üket csak kromoszóma szegregációt (amit az

APC indít el) követően replikálhatják újra, ezért a Cdk aktivitás csökkenés az APC

aktiválódásának kell függvénye legyen. Ez a kapcsolat egyszerűen úgy valósul meg,

hogy - mint azt előző fejezetben láttuk - az APC a szekurin fehérjékkel egyidejűleg

ubikvitinezi a B-típusú ciklineket is (7. ábra), ezért az APC-t szokás cikloszómának is

nevezni (Sudakin et al., 1995). A ragasztó fehérjék lebomlása a kromoszómák

szegregációját eredményezi, míg a ciklinek lebomlása a DNS-replikáció Cdk általi

gátlását oldja fel (Nasmyth, 1996). 

7. ábra: Az APC-nek két fontos szerepe van a mitózisban. Az egyik, hogy elindítja a
kromoszómákat összetartó ragasztófehérjék (narancssárga vonalak) lebontását, a másik
pedig az, hogy elindítja a ciklinek lebontását.

APC

Cdk
Ciklin

Cdk +

szegregációs apparátushoz
nem tapadt kromoszómák

kromoszóma szegregáció

ciklin lebontás 
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Összefoglalva, az eukarióta sejtciklusnak két jellegzetes állapota különböztethető meg a

DNS replikációs origók állapota alapján (Nasmyth, 1996):

1.  G1 állapot: a Cdk aktivitás alacsony, ezért a replikációs origókon preRC-k alakulnak

ki.

2.  S/G2/M állapot: a növekvő Cdk aktivitás hatására megindul a DNS-replikáció és a

preRC-k postRC-kké alakulnak át. 

2. 7. Matematikai leírás, a reakciókinetika alkalmazhatósága

A Cdk-k, ciklinek, CKI-k, valamint egyéb protein-kinázok és foszfatázok szövevényes

hálózata adja a sejtciklust irányító biokémiai gépezetet. Ez a gépezet nagyon hasonló a

különböző fejlettségű eukarióta sejtekben, ami különös fontosságot ad megismerésének.

A kémiában az ilyen és ehhez hasonló molekuláris rendszerek vizsgálatára jól bevált

módszer van: a kémiai reakciókinetika módszere. Ennek lényege és alkalmazásának

főbb lépései a következők (Novák, 1999): 

� a feltételezett reakciómechanizmus alapján sebességi egyenleteket kell felírni,

vagyis egy differenciálegyenletet minden egyes kémiai komponens

koncentrációjának időbeli változási sebességére,

� az egyenletek megoldásával kiszámolható a feltételezett mechanizmus várható

viselkedése,

� amit összevetve a kérdéses reakció kísérletes megfigyelésével,

� a mechanizmus addig módosítandó, amíg a kísérletek és az elmélet között megfelelő

egyezést nem szolgáltat.

Ezt a módszert a sejtciklust szabályozó reakcióhálózat mechanizmusának felderítésére

először 1991-ben John Tyson professzor alkalmazta (Tyson, 1991). Munkáját azóta

témavezetőmmel, Dr. Novák Bélával közösen végzi, céljuk az eukarióta sejtciklus

matematikai modellezése a molekuláris biológiai ismeretek alapján a biokémiai

reakciókinetika módszerével.

A legtöbb molekuláris biológus a sejtciklus modellezését túl korainak tartja mondván

még rengeteg molekuláris részletet nem ismerünk. Ennek következtében a biológiában
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az általunk alkalmazott módszerek egyelőre nem igazán terjedtek el. Szerintünk a

sejtciklus szabályozási rendszerről összegyűjtött ismereteink már most túllépték azt a

mértéket, hogy a róluk történő gondolkodásunkat egyszerűen intuícióink irányítsák. Egy

összetett szabályozási hálózat megértésének problémája ugyanis igen hasonló egy olyan

kirakós játékhoz (“puzzle”), amelynek a fedőképét nem ismerjük, és biztosak lehetünk

abban is, hogy bizonyos darabok hiányoznak a dobozból, továbbá az egyes elemek

összeillesztésére nem áll rendelkezésünkre egy sima felület. A biokémiai

reakciókinetika módszere asztallapként használható fel a sejtciklus “puzzle”

kirakásában, mely azzal a további előnnyel is jár, hogy a szabályozási rendszer

dinamikai aspektusai is megjeleníthetők. 
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3. EREDMÉNYEK

3. 1. A Cdk/ciklin B komplex (CDK) aktivitását szabályozó modulok

Egy bonyolult szabályozási hálózat megértését nagymértékben megkönnyíti, ha

azonosítani és vizsgálni tudjuk a rendszert alkotó kisebb szabályozási modulokat. A

sejtciklust hajtó Cdk/ciklin B komplex aktivitásának szabályozása négy fő modulra

osztható. Ezek közül három pozitív visszacsatolást (“feedback”) eredményez a Cdk

aktiválásában, míg a negyedik modul egy negatív visszacsatolást hoz létre. Ezen

fejezetben tárgyalt szabályozási modulok teljesen általánosak az eukarióta sejtek között,

ezért jó alapot szolgálnak a hasadó élesztőnél bonyolultabb eukarióta sejtek (pl. humán

sejtek) sejtciklusának modellezéséhez.

3. 1. 1. A CDK és a Ste9/APC antagonizmusa 

8. ábra: A CDK és a Ste9/APC antagonizmusának modellje. A ciklin molekulák a
citoplazmában szintetizálódnak, majd gyorsan kapcsolódnak a Cdk-val és
transzportálódnak a sejtmagba, ahol azonban a Ste9/APC ubikvitinezi és ezzel
lebontásra jelöli őket.
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A Ste9/APC és a CDK között antagonisztikus viszony van. Ha az APC ciklin felismerő

fehérjéje, a Ste9 aktív, akkor az APC ubikvitinezi és ezzel gyors lebontásra ítéli a

ciklineket. Ezáltal a Ste9/APC negatív hatást gyakorol a Cdk aktivitásra. Ha viszont a

Cdk foszforilezi a Ste9-et, akkor az inaktív lesz, mert nem képes az APC-vel

kapcsolódni, vagyis a Cdk negatív hatást gyakorol a Ste9/APC-re. 

A fentieknek megfelelően a CDK és a Ste9/APC kölcsönhatása (8. ábra) leírható két

differenciálegyenlettel (Novák et al., 1998b): 

Hiba!               (1a)

Hiba!   (1b)

ahol CDK a Cdk/ciklin komplexek (CDK) sejtmagbeli koncentrációját jelöli, az APC

pedig a Ste9/APC aktív hányadát jelenti. k1 a ciklinek szintézisének sebessége

egységnyi citoplazma térfogatban, míg a “mass” a citoplazma tömegére (térfogatára)

utal. Az ACT a Ste9/APC-t a CDK-val szemben aktiváló enzimre utal, aminek

aktivitását egyelőre konstansnak tekintjük. Feltételezzük, hogy a ciklinek a sejt

citoplazmájában annak tömegével arányosan szintetizálódnak (k1 
. mass), gyorsan

kapcsolódnak a feleslegben lévő Cdk alegységekkel és a Cdk/ciklin dimerek (CDK)

gyorsan transzportálódnak a sejtmagba. A sejttömeg ilyetén történő bevezetése a CDK

differenciálegyenletébe a citoplazma növekedés és a kromoszómás ciklus

összekapcsolását eredményezi. A CDK aktivitás ebben az egyszerű modellben csak a

Ste9/APC-függő ciklin degradáció eredményeként csökken. A ciklin lebontás sebessége

a Ste9/APC aktív (APC) és kevésbé aktív (1 - APC) formák közti megoszlásának

függvénye (a két forma összkoncentrációját egységnyinek tételezzük fel). k2’ és k2” a

kevésbé aktív és az aktív forma aktivitására (“turnover” szám) utal. A Ste9/APC

aktiválódási és inaktiválódási sebességét Michaelis-Menten kinetikával írjuk le: k3” és

k4” az ACT és a CDK maximális aktivitásaira utalnak, a k3’ az aktiválás háttér-

enzimének Vmax értékét fejezik ki, míg J3 és J4 Michaelis állandók.

A két differenciálegyenlet tulajdonságai szemléletesen tanulmányozhatók a fázissíkon

(Andronov et al., 1966). A fázissík a differenciálegyenlet rendszer változói által

kifeszített sík, jelen esetben egy olyan derékszögű koordináta rendszer, amelynek
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tengelyein a CDK koncentráció, illetve a Ste9/APC aktivitás található. Minden egyes

biokémiailag reális CDK, APC számkombináció meghatározza a szabályozó rendszer

egy állapotát és megfelel a fázissík egy pontjának. A differenciálegyenletek adják meg

minden egyes pontban, hogy milyen gyorsan változik a CDK és az APC aktivitása. Az

egyenletek tulajdonképpen egy vektort rendelnek minden egyes ponthoz, és ez a vektor

mutatja meg, hogy a szabályozó rendszer hogyan (merre és milyen sebességgel?) fog

változni. A fázissíkon kitüntetett szerepe van az ún. egyensúlyi görbéknek, melyek

mentén az ellentétes irányú folyamatok (szintézis/ lebontás, aktiválás/inaktiválás)

sebességei éppen kiegyensúlyozzák egymást (Farkas et al., 1992; Noszticzius &

Wittmann, 1992). Az ilyen egyensúlyi görbéket úgy kapjuk meg, ha az 1a-1b

differenciálegyenleteket nullával tesszük egyenlővé.

A CDK egyensúlyi görbe:

CDK  =  Hiba!    (2a)

és az APC egyensúlyi görbe:

CDK = Hiba!    (2b)

Ezeket az egyensúlyi görbéket szokás nullklínáknak nevezni. Az APC nullklína

szigmoid alakú, a CDK nullklína pedig egy hiperbola. A felhasznált paraméter

értékeknél (k1=0.05; k2’=0.05; k2”=1; mass=1; k3’=0.1; k3”=3; k4”=2; ACT=0.05;

J3=J4=0.05) a két egyensúlyi görbe három állandósult állapotban is metszi egymást (9.

ábra). Ezen állandósult állapotok stabilitásának vizsgálata azt mutatja, hogy a két szélső

állandósult állapot stabil (csomópont), a középső pedig instabil (nyeregpont). 
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9. ábra: A pirossal jelölt Ste9/APC nullklína és a kékkel jelölt CDK nullklína a
paraméterek aktuális értékétől függően, akár három helyen is metszhetik egymást. A
G1-el jelölt stabil állandósult állapotban a Ste9/APC aktív és a CDK koncentráció kicsi,
míg az S/M-el jelölt állapotban az Ste9/APC inaktív és a CDK koncentráció nagy. A két
stabil csomópontot egy instabil nyeregpont választja el.

Láthatóan a CDK és az Ste9/APC antagonizmusa két stabil állandósult állapotot hoz

létre:

1.  G1 állapot: alacsony Cdk és nagy Ste9/APC aktivitás, amikor a sejtekben preRC-k

kialakulhatnak,

2.  S/M állapot: nagy Cdk és alacsony Ste9/APC aktivitás, amikor a preRC-k postRC-

kké alakulnak, valamint a DNS-replikáció és a kromoszómák magorsófonalakhoz

való kapcsolódása történik.

A sejttömeg (“mass”) egy bifurkációs paraméter a modellben, és emiatt a modell a

méretkontroll tulajdonságával rendelkezik (10. ábra). Bifurkáció alatt az állandósult

állapotok számának vagy stabilitásának változását értjük, és a paraméter, ami ezt a

változást létrehozza, a bifurkációs paraméter (Strogatz, 1994). A CDK egyensúlyi

görbe jobbra és felfelé mozdul el a citoplazma tömeg (térfogat) növekedésének hatására.

Ennek az az eredménye, hogy az alacsony CDK aktivitású stabil állandósult állapot

megszűnik és egy bizonyos kritikus méret felett csak a nagy CDK aktivitású (S/M)

állandósult állapot az egyedüli stabil állapot. Az alacsony CDK aktivitású stabil

csomópont úgy szűnik meg, hogy összeolvad az instabil nyeregponttal, és ez a nyereg-

csomó bifurkáció a sejtciklus Start eseményének felel meg. A Start esemény előtt a G1
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ellenőrzési mechanizmus egy stabil állandósult állapotban tartja a Ste9/APC - CDK

szabályozót.

 

10. ábra: Vázlatos diagramm a Ste9/APC nullklína (piros) és a CDK nullklína (kék)
változásáról a sejtciklus Start eseménye során. A nullklínák pontos ábrázolása
megtalálható Novák et al., 1998b 4. oldalán.

Érdemes észrevenni, hogy a CDK – Ste9/APC egyszerű szabályozó rendszer a

hiszterézis tulajdonsággal rendelkezik. Hiszterézis alatt egy bistabil tartománnyal

rendelkező dinamikai rendszer azon tulajdonságát értjük, hogy egy paraméter oda-

vissza változtatásával a rendszer az egyik állandósult állapotból egy másikba más-más

paraméter értékeknél ugrik át (Strogatz, 1994). A hiszterézis egy rendkívül fontos

tulajdonság egy szabályozó rendszer számára, mert a szabályozási állapotok között

olyan hirtelen átmenetet biztosít, amelyet kis mértékű paraméter változások nem

fordíthatnak vissza. A 11. ábra a sejttömeg/aktivátor mass/(k3’+k3”*ACT) bifurkációs

paraméter függvényében mutatja a Ste9/APC állandósult állapotára jellemző értékeket

(Novák et al., 1998b). A görbe felső és alsó vízszintes része stabil csomópontokat, míg

a középső ága instabil nyeregpontot reprezentál. Az ábrán zöld szaggatott vonallal

jelöltem, hogy a szaporodó sejtek ezen a hiszterézis hurkon hogyan forognak. Az

újszülött sejtek a felső ágon tartózkodnak és a sejtnövekedés következtében jobbra
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haladnak, amíg el nem érik a bifurkációs pontot, mivel a “mass” értéke nő a bifurkációs

paraméterben. Ekkor a nyereg-csomó bifurkáció eredményeként a G1 állandósult

állapot megszűnik és az egyetlen stabil állapot az S/M lesz. Ezután a sejtek mindaddig

az alsó ágon maradnak, amíg a DNS replikáció be nem fejeződik, és a kromoszómák a

mitózisos orsóhoz nem tapadnak. Ekkor az ACT aktiválódik (a nevező megnő, ezért a

bifurkációs paraméter lecsökken) és a rendszer előbb visszaugrik a felső ágra, majd a

sejt elosztódik, ezáltal a tömeg is lecsökken (ez a tömeg ”csökkenés” okozza azt, hogy a

felső ágon először balra indul a sejt és csak azután jobbra).

11. ábra: A Ste9/APC állandósult állapot értékei a sejttömeg/aktivátor bifurkációs
paraméter függvényében (piros vonal). A zöld szaggatott vonal mutatja vázlatosan,
hogy hogyan változik a Ste9/APC aktivitás a sejtciklus során.

A sejtciklusnak ez a minimális szabályozórendszere az ellenőrzési mechanizmusok

segítségével, két stabil állandósult állapotot (G1 és S/M állapot) alakít ki. Az ellenőrzési

mechanizmusok következtében a sejtciklus szabályozás egy hiszterézis hurok

körbejárásának felel meg, amit a növekedési és a kromoszómás ciklus eseményei

kontrollálnak.
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3. 1. 2. A CDK szabályozása sztöchiometrikus inhibitorral

A CKI (Rum1 a hasadó élesztőben) alapvető funkciójából eredően negatív hatást

gyakorol a CDK-ra, mert kapcsolódik a CDK-hoz és gátolja annak protein-kináz

aktivitását. Azonban akárcsak a Ste9/APC esetében, a CDK most is negatív hatást

gyakorol az antagonistájára, a Rum1-re. A CKI lebontása ugyanis a proteoszóma által,

vagyis ubikvitinezést követően történik (Benito et al., 1998; Verma et al., 1997). A CKI

ubikvitinezése azonban a molekula előzetes foszforilezését igényli, amit a CDK hajt

végre (Benito et al., 1998; Verma et al., 1997). A foszforilezett CKI molekulát egy

olyan ubikvitinező rendszer ismeri fel, amit a sarjadzó élesztőben jellemzett három

komponensének kezdőbetűi alapján SCF -nek (Skp1 - Cullin - F-box protein) nevezünk

(Skowyra et al., 1997). Ebben a legalább háromlépéses folyamatban (foszforilezés,

ubikvitinezés és a lebontás) a sebesség-meghatározó lépés a Rum1 CDK általi

foszforilezése.

12. ábra: A CDK – Ste9/APC szabályozási modul, kiegészítve a CDK – Rum1
antagonizmussal.

Ha a CDK – Ste9/APC előző pontban ismertetett antagonizmusához hozzáadjuk a CDK

– CKI (Rum1) antagonizmust (12. ábra), akkor az a szabályozási rendszer működését

megbízhatóbbá teszi. Ha feltételezzük, hogy az APC kvázi állandósult állapotban van

lebontott
ciklin

+

Cdk
Ciklin

Cdk
+

R
um

1

Cdk
Ciklin

k1

k2

Inaktív AktívAPC APC
k4

k3

k5

k6

+
lebontott

Rum1R
um

1

ACT



28

továbbá, hogy a CDK és a CKI (Rum1) komplexképzése (trimer (TRI) képződés) gyors

és reverzibilis folyamat (L = ki/kir - kötési egyensúlyi állandó), akkor

összkoncentrációik időbeli változási sebessége leírható az alábbi egyenletekkel (az

egyenletek levezetése megtalálható Novák et al.,1998b: Függelékében):

Hiba! = k1 
. mass - (k2’ . (1- APC) + k2” . APC) . (CDKT - TRI) - 

- (v2’ . (1- APC) + v2” . APC) . TRI    (3a)

Hiba! = k5 - (k6’ + k6” . (CDKT -TRI)) . CKIT    (3b)

TRI L CDK CKI
L CDK L CKI L CDK L CKI L CDK CKI

T T

T T T T T T

�
� �

� � � � � � � � � � � �

2
1 1 42 2( )

    (3c)

APC = G (k3’+k3” .ACT; k4” . (CDKT –TRI); J3; J4)    (3d)

ahol
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CDKT  (= CDK + TRI ) a ciklinek, CKIT (= CKI + TRI ) pedig az inhibitor

összkoncentrációja, míg TRI a Cdk/ciklin/CKI trimer koncentrációja. k3’, k3”, k4”

megfelel az előző fejezet azonos nevü paramétereinek. k5 jelöli a CKI szintézisének

sebességét, k6’ és k6” a CKI lebontásának sebességi állandói. Az APC inaktív, aktív

formájának sebességi állandója: k2’, k2” (ha a szabad Cdk/ciklin dimer a szubsztrát),

illetve v2’, v2” (ha a trimerből (TRI) kell a ciklint lebontásra megjelölni). A két

differenciálegyenletnek a vizsgálatára újra a fázissíkot használhatjuk, ahol a sejttömeget

“mass” és az aktivátor (ACT) értékét ismét paraméternek tekintjük.

A CKIT nullklína, mint ahogy az a 13. ábrán látható N alakú, mert a CKI és a CDK

egymással versengenek: a CKI sztöchiometrikusan gátolja a CDK-t, a CDK pedig

foszforilálja a CKI-t, így jelölve meg azt a degradációra. Amikor a CDK aktivitás

magas, akkor a CKI állandósult állapot szintje alacsony és ugyanez igaz fordítva is. A

CDKT nullklína is N alakú, mert a CDK és a Ste9/APC viszonya is antagonisztikus.

Amikor a CKI szint alacsony és a Ste9/APC ki van kapcsolva, akkor a CDK aktivitás
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nagy (a CDKT nullklína felső ága); ellenben ha a CKI szint magas, akkor a Ste9/APC is

be van kapcsolva, így a CDK aktivitás alacsony (a CDKT nullklína alsó ága).

A 13/A ábrán a CKIT nullklína jobb oldalán lévő stabil állandósult állapot megfelel a

sejtciklus G1 (pre-Start) fázisának, a CKI szint magas és a ciklin szint alacsony. Mivel

több CKI van, mint CDK, a CDK inaktív trimerekbe kényszerül, ezért van a Ste9/APC

bekapcsolva. A CKI nullklína bal oldali ágán található stabil állandósult állapot

megfelel a sejtciklus S/M (post-Start) fázisainak, a ciklin szint magas és a CKI szint

alacsony.

13. ábra: A CKIT (piros) és a CDKT (zöld) nullklína a sejtciklus start eseménye előtt
(A), és után (B).

Egy születő sejt a stabil G1 állapotban van. Ahogy ez a sejt növekszik, a CDK nullklína

fokozatosan felfelé mozdul, mivel egyre több CDK kerül a sejtmagba. Ennek hatására

egy kritikus méretnél a G1 állapot eltűnik egy nyereg-csomó bifurkáció által, ezért a

szabályozó rendszer az egyetlen fennmaradó stabil állandósult állapot, az S/M felé

kénytelen elmozdulni.

A G1 állapot stabilitási tartománya jelentősen kiterjed, ha a CDK mind a CKI-vel mind

a Ste9/APC-vel antagonisztikus kölcsönhatásban áll. Ennek egész egyszerűen az a
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magyarázata, hogy ilyenkor a CDK-nak két “ellenséget” (Ste9/APC és CKI) kell

egyszerre legyőznie. Ilyen esetben különös jelentősége van az olyan molekuláknak,

amelyek érzéketlenek mind a Ste9/APC mind a CKI gátló hatására, viszont képesek a

Ste9/APC és a CKI foszforilezésére, tehát inaktiválására. Ilyen tulajdonságú Cdk/ciklin

komplexekre mind sarjadzó, mind hasadó élesztőben ismerünk példát: 

� sarjadzó élesztőben a CKI (Sic1) nem gátolja a Cln1, Cln2 és Cln3-nak a Cdk-val

(Cdc28) alkotott komplexeit, viszont ezek a Cdk/Cln1-3 komplexek képesek

foszforilezni a Sic1-et és ezáltal kezdeményezni annak lebomlását (Schwob et al.,

1994). Mivel egyik Cln sem rendelkezik “destruction box” lebontási szekvenciával,

ezért az APC-nek egyik sem szubsztrátja, viszont a Cdk/Cln1-3 komplexek

bizonyítottan képesek az APC inaktiválására is (Amon et al., 1994). 

� hasadó élesztőben a Puc1 a sarjadzó élesztő Cln3 homológja (Forsburg & Nurse,

1991). A Puc1 sejtciklusban betöltött szerepét a 3. 2. 4. fejezetben tárgyalom

részletesen. 

A 12. ábrán látható szabályozási hálózat tulajdonképpen megfelel a sarjadzó élesztő

sejtciklusát szabályozó molekuláris gépezet egyszerűsített változatának, ezért

elkészítettünk egy a sarjadzó élesztő sejtciklusának G1/S átmenetét részletesen leíró

modellt is. A modell tartalmazza a sarjadzó élesztő sejtciklusának start eseményéhez

szükséges transzkripciós faktorok és ciklinek bonyolult szabályozási rendszerét. E

modellel a sejtek fiziológiai tulajdonságai mellett több, mint 50 sejtciklus mutáns

viselkedését vizsgáltuk (Chen et al., 2000). Mivel értekezésemben csak a hasadó élesztő

sejtciklusával foglalkozom, ezért nem ismertetem ezt a modellünket részletesen. 

3. 1. 3. A CDK szabályozása foszforilezéssel

A ciklinek elérhetősége és a CKI szintézise mellett a legtöbb eukarióta sejt egy

harmadik módszerrel is szabályozni tudja a CDK aktivitást. A Cdk katalitikus alegység

aktív centruma ugyanis foszforilezhető aminosav oldalláncokat tartalmaz, melyek

foszforilezése gátolja a Cdk-t szubsztrátjainak (foszforilezendő fehérje és ATP)

megkötésében. 
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A Cdk/ciklin komplex átmeneti inaktiválása hozza létre a mitózist a DNS replikácótól

elhatároló G2 fázist (Nurse, 1991). A gátlás két szomszédos aminosav oldallánc (egy

treonin és egy tirozin) foszforilezése révén valósulhat meg (Morgan, 1995). Mivel e két

gátló foszforilezés kinetikájában nincs különbség, és közülük az egyik is elég a CDK

gátlásához, ezért az egyszerűség kedvéért ezeket nem különböztetjük meg, hanem csak

egy gátló tirozin foszforilezést veszünk figyelembe (14. ábra). A hasadó élesztőben

Wee1-nek nevezzük a Cdk aktív centrumát foszforilező, ezáltal inaktiváló tirozin kináz

enzimet (Nurse, 1990). Cdc25-nek nevezzük azt a foszfatázt ami, a Wee1 tirozin kináz

által létrehozott inaktív CDK komplexet defoszforilezi és ezáltal aktiválja. Mind a

Wee1-et, valamint a Cdc25-öt a hasadó élesztőben fedezték fel először, de azóta szinte

az összes eukarióta sejtben bizonyították létezésüket. A Cdc25 mutációja sejtciklus

(mitózis) gátlást okoz, mivel Cdc25 hiányában a Cdk az inaktív foszforilezett formában

marad. 

14. ábra: A CDK foszforilezéssel kiegészített CDK – Ste9/APC antagonizmus
modellje.

Mind a Wee1, mind a Cdc25 önmaguk is foszforilezéssel szabályozott enzimek és a

CDK mindkét enzim foszforilezésére képes (Coleman & Dunphy, 1994). Amíg azonban

a Wee1 CDK általi foszforilezése gátolja annak aktivitását, addig a Cdc25
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foszforilezése aktiválja azt (Coleman & Dunphy, 1994). A CDK aktiválásában, ezzel a

mitózis iniciálásában, a Wee1 illetve a Cdc25 CDK általi foszforilezése pozitív

visszacsatolási mechanizmust hoz létre (Novák & Tyson, 1993b). 

A Novák és Tyson által még 1993-ban javasolt elképzelést használtuk a 14. ábrán

látható molekuláris mechanizmushoz, miszerint a nem-replikált DNS aktiválja a CDK

pozitív visszacsatolási mechanizmusa ellen működő foszfatázokat (Novák & Tyson,

1993a; Novák & Tyson, 1993b). A dinamikus szabályozási rendszer leírásához az 1b

egyenlet mellett (ami a Ste9/APC változását írja le) az alábbi egyenletek szükségesek: 

Hiba! = k1 . mass - k2 . CDKT        (4a)

Hiba! = k1 . mass - k2 
. CDKA - kwee . CDKA + kcdc25 (CDKT - CDKA)   (4b)

Hiba!   (4c)

 

Hiba!   (4d)

ahol 

k2  = v2’ (1- APC) + v2” . APC   (4e)

kwee = vwee’ (1 - Wee1) + vwee” . Wee1   (4f)

kcdc25 = v25’ (1 - Cdc25-P) + v25” . Cdc25-P   (4g)

kwr = kwr’ + ks    (4h)

k25r = k25r’ + ks        (4i)

CDKT az aktív Cdk/ciklin komplex (CDKA) és a tirozin foszforilezett dimerek

koncentrációinak összege, vagyis az össz-ciklin koncentráció. Cdc25-P a Cdc25 aktiv

(foszforilezett) formáját jelöli. A v2, vwee, v25 rendre az APC, a Wee1 és a Cdc25

turnover számát jelöli, a ” az aktív formára, míg az ’ a kevésbé aktív formára jellemző.

kwr’ illetve k25r’ a Wee1-et illetve a Cdc25-öt a CDK-val szemben defoszforilező

foszfatáz enzim turnover számai. ks a replikálatlan DNS-ről jövő szignált jelképezi. A

Wee1 és a Cdc25 enzimek összkoncentrációit egységnyinek tételezzük fel.
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Ha azzal a feltételezéssel élünk, hogy a szabályozott enzimek (Wee1, Cdc25 és APC)

kvázi állandósult állapotban vannak, akkor a teljes modell két dimenzióra

egyszerűsíthető (ld. Novák et al., 1998b függelékét). A CDKA és a CDKT (összes ciklin)

dinamikus változókat használhatjuk a fázissík ábrázoláshoz, melyek nullklínái az alábbi

egyenletekkel adottak: 

Hiba!    (5a)

CDKT  = Hiba!    (5b)

ahol k2, kwee és kcdc25 nem állandók, hanem az APC, illetve a CDKA függvényei.

15. ábra: A CDK gátló tirozin foszforilezést figyelembe vevő modell fázissíkja. A kék
görbe a CDKT, míg a piros görbe a CDKA nullklínát mutatja. A használt paraméterek,
illetve a nullklínák változása a sejtciklus során megtalálhatóak Novák et al., 1998b 11.
ábráján.

Az egyensúlyi görbék metszéspontjai most akár három stabil állandósult állapotot is

szolgáltathatnak, melyeket az alábbi ellenőrzési pontoknak feleltethetjük meg (15. ábra):

1.  G1 ellenőrzési pont: aktív Ste9/APC, kis ciklin koncentráció és kis CDK aktivitás.

2.  G2 ellenőrzési pont: inaktív Ste9/APC, nagy ciklin koncentráció, de a Cdk/ciklin

dimerek többsége tirozin-foszforilezett, ezért kisebb a CDK aktivitás.
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3.  mitózisos (meta/anafázis) ellenőrzési pont: inaktív APC, nagy ciklin koncentráció

és nagy CDK aktivitás.

Ebben a modellben is érvényes, hogy a sejt növekedésével párhuzamosan a ciklin

egyensúlyi görbe (kék) felfelé mozdul el. Ennek eredményeként a méret növekedésével

először a G1, majd a G2 ellenőrzési pontok eltűnnek. A méretkontroll tehát mindkét

ellenőrzési pontban szerepet játszhat. A valóságban azonban mindig csak az egyik

ellenőrzési pontban játszott szerepe lehet sebesség-meghatározó. Ennek a modellnek a

numerikus szimulációja, valamint a fázissík portrék változása a sejtciklus alatt Novák et

al. (1998b) 10. és 11. ábráján látható.

3. 1. 4. A Cdk/ciklin B komplex szabályozása negatív visszacsatolással 

A növekvő sejtek ciklusa nem más, mint a CDK és az antagonistái közötti pozitív

visszacsatolások által létrehozott stabil állandósult állapotok közötti átmenetek sorozata.

A sejtek a növekedés hatására kerülnek az alacsony CDK aktivitású G1 fázisból a nagy

CDK aktivitású S/G2/M fázisokba. De hogyan kerülnek a sejtek újra az alacsony CDK

aktivitású G1 fázisba? 

A nagy CDK aktivitású S/M állapotból a kis CDK aktivitású állapotba az Slp1 és a Ste9

aktiválódásával jut a rendszer, amire a mitózis meta/anafázis határán kerül sor. A

Ste9/APC mitózis alatti aktiválódásának molekuláris részletei azonban még nem

tisztázottak (Cohen-Fix & Koshland, 1997), ezért ennek leírására kidolgoztunk egy

lehetséges mechanizmust (Novák et al., 1998b) (16. ábra). Az előzőekben egy

paramétert (ACT) használtunk a Ste9/APC-t aktiváló fehérje modellezésére. Ez az

aktivátor fehérje tulajdonképpen a hasadó élesztő Slp1 fehérjéjének felel meg (Kim et

al., 1998), mely közvetve a Ste9/APC aktiválására képes. Feltételezzük, hogy az Slp1-

nek aktiválódnia kell a Ste9/APC-t aktiváló hatásának kifejtéséhez. Könnyű belátni,

hogy a ciklusos működés megkívánja, hogy az Slp1 aktivitása fluktuáljon a sejtciklus

alatt (nagy legyen az értéke a mitózisnál és alacsony a Start-nál). Ennek érdekében

feltételeztük, hogy az Slp1 inaktív formája folyamatosan szintetizálódik, ha van jelen

CDK aktivitás. Aktiválni azonban csak akkor tudja a CDK, ha a mitózisos metafázisban



35

minden kromoszóma kinetokór régiója magorsófonalakhoz tapadt. Mindezek

figyelembevételével az Slp1 dinamikája leírható az alábbi két differenciálegyenlettel:

Hiba! = kas - kad . Slp1T                    (6a)

Hiba! =  Hiba! -  Hiba! - kad . Slp1   (6b)

ahol  Slp1T = Slp1 + apoSlp1. A kas , kad az Slp1 szintézis, lebontás sebességi állandói.

kaa” , kai az Slp1 aktiválási, illetve inaktiválási reakciójának sebességi állandói. Jaa

illetve Jai Michaelis állandók.

16. ábra: Negatív visszacsatolás a CDK szabályozásában. Az Slp1 szintézise CDK
függő. Amíg a kromoszómák mindegyike nem tapadt a mitózisos orsóhoz addig az Slp1
inaktiválási sebessége (kai) gyors, ezért nem képes aktiválódni. Amint az összes
kromoszóma magorsófonalakhoz tapad (kai lecsökken), az Slp1 aktiválódik és ezáltal a
Ste9/APC is aktiválódik, ami elindítja a ciklinek lebontását.
Az Slp1 molekulák megoszlása aktív (Slp1) és inaktív (apoSlp1) formák között a
mitózisos ellenőrzési pont függvénye. Ha a kromoszómákon szabad mikrotubulus
kötőhely (kinetokór) van jelen, akkor az Slp1 inaktiválási reakciója (kai) gyors és az
egyensúly az inaktív forma irányába van eltolva. 

Ha az 1a-1b egyenletekhez (amelyek a CDK és a Ste9/APC antagonizmusát írják le)
hozzáadjuk a 6a-6b egyenleteket, akkor egy olyan szabályozási hálózatot kapunk, ami
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egy pozitív és egy negatív visszacsatolást is tartalmaz a CDK szabályozásában. Egy
CDK – Ste9/APC fázissíkon jól bemutatható az Slp1 hatása (17. ábra). Ha a szabályozó
rendszer az S/M állapotba jutott, akkor az Slp1 koncentrációja növekszik, mert CDK
aktivitás van jelen. Először azonban az Slp1 molekulák inaktív formában
akkumulálódnak, mert a kai értéke nagy. Amikor a DNS replikálódott és a kromoszómák
kivétel nélkül a mitózisos orsóhoz tapadtak, akkor a kai értéke leesik, és ezért az Slp1
aktív formájának koncentrációja gyorsan megnövekszik. Ez a hatás a Ste9/APC
egyensúlyi görbét jelentős mértékben jobbra tolja el, mert megnövekszik az a kritikus
CDK koncentráció mely a Ste9/APC inaktiválásához szükséges. Láthatóan az S/M
állandósult állapot (egy nyereg-csomó bifurkációval) eltűnik, és a G1 állandósult állapot
újraképződik. A szabályozási rendszer ennek megfelelően a G1 állandósult állapotba
tart: a Ste9/APC aktiválódik és a CDK aktivitás csökken. Ez a sejtciklus mitózisos
meta/anafázis átmenete és feltételezhetjük, hogy a Ste9/APC aktiválódás hatására a sejt
elosztódik (tömege feleződik).
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17. ábra: A Ste9/APC aktiválódása a mitózis meta/anafázis határán. A kék
görbe a CDK, míg a piros görbe az APC nullklínát mutatja.
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3. 2. A hasadó élesztő sejtciklusának matematikai modellje
 

A 3. 1. fejezetben leírt szabályozási modulok egyesítése a hasadó élesztő sejtciklusa

mindhárom ellenőrzési pontjának leírására alkalmas modellt szolgáltat (18. ábra).

Ebben a modellben tehát a Cdc2/Cdc13 mind a Ste9-cel, mind a CKI-val (Rum1)

antagonisztikus viszonyban áll és az aktivitása tirozin foszforilezéssel is szabályozó-dik,

valamint egy negatív visszacsatolás révén inaktiválja is önmagát (Novák et al., 1998a).

A modellek kísérletekkel történő könnyebb összevethetősége érdekében a továbbiakban

az egyes molekulák elnevezésénél a hasadó élesztőben használt neveket alkalmazom.

18. ábra: A hasadó élesztő sejtciklusát szabályozó molekuláris mechanizmus.

A 18. ábrán látható mechanizmus formális leírására az 1. táblázatban megadott egyen-

leteket használtuk, melyek megfelelnek a 3. 1. pontban leírt egyenleteknek, kiegé-szítve

a Wee1 háttérenzimének, a Mik1-nek a szabályozását leíró egyenletekkel. Az 1.

táblázatban megadott egyenletek egy közönséges differenciálegyenlet-rendszert alkot-

nak, amely csak numerikusan oldható meg. A numerikus megoldáshoz pedig ismerni

kell az egyenletekben szereplő paraméterek konkrét értékét. Az általunk használt

paraméter értékek szintén megtalálhatóak az 1. táblázatban. 
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1. Táblázat

Differenciálegyenletek

A Cdc2/Cdc13 dimerek (MPF), a tirozin foszforilezett Cdc2/Cdc13 dimerek (PMPF) és a Rum1
szintézisét, lebomlását és átalakulásait leíró egyenletek

Hiba! = k1 . mass  - kwee . MPF + kcdc25 . PMPF - ki . Rum1 . MPF + (kir +k4) . TRI - k2 . MPF

Hiba! = kwee . MPF - kcdc25 . PMPF - k2 . PMPF

Hiba! = ki . Rum1 . MPF - (kir + k4 + k2c) . TRI

Hiba! = k3 - k4 . Rum1 - ki . Rum1 . MPF + (kir +k2c) . TRI

Tirozin foszforiláló és defoszforiláló enzimek

Hiba!

Hiba!

Hiba!

Ciklin lebontás

Hiba! = kas . MPFA - kad . Slp1T 

Hiba! =  Hiba! -  Hiba! - kad . Slp1

Hiba!

Növekedés

Hiba! = � . mass

Sebességi függvények

k2 = v2’ . (1 - APC) + v2” . Ste9

k2c = v2c’ . (1 - APC) + v2c” . Ste9

k4 = k4’ + k4” . (Puc1 . mass + MPFA)

kcdc25 = v25’ . (1 – Cdc25P) + v25” . Cdc25P

kwee = vwee’ . (1 – Wee1) + vwee” . Wee1 + vmik’ . (1 – Mik1) + vmik” . Mik1

kwr = kwr’ + ks

k25r = k25r’ + ks

kmr = kmr’ + ks
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kai = kai’ + kx

Egyéb függvények

Feltételezzük, hogy a tirozin foszforilezett Cdc13/Cdc2 dimereknek is van kis mértékű aktivitása: MPFA

= MPF + �. PMPF

Ha a Ste9 aktivitása 0.2 fölé nő, akkor elosztódik a sejt, tehát mass � mass/2

Paraméter értékek

Ciklin szintézis és lebontás
k1 = 0.03 v2’ = 0.03 v2” = 1
v2c’ = 0.03 v2c” = 0.16
Slp1 szintézis és lebontás, Ste9 szabályozás
kas = 0.25 kad = 0.1 kaa’ = 0.001
kaa” = 1 kai’ = 0.25 kap = 4
kapr’ = 0.04 kapr” = 3 Jaa = 0.1
Jai = 0.1 Jap = 0.01 Japr = 0.01
Rum1 szintézis, lebontás és kötés
k3 = 0.15 k4’ = 0.15 k4” = 20
ki = 200 kir = 1
Tyr-15 foszforiláció és defoszforiláció
Vwee’ = 0.01 Vwee” = 0.93 kw = 0.5
kwr’ = 0.2 Jw = 0.2 Jwr = 0.2
V25’ = 0.01 V25” = 0.4 k25 = 0.5
k25r’ = 0.2 J25 = 0.2 J25r = 0.2
Vmik’ = 0.002 Vmik” = 0.2 km = 0.1
kmr’ = 0 Jm = 0.2 Jmr = 0.2
Küszöb értékek
S fázis kezdete, amikor a Ste9 0.2 alá csökken; S fázis hossza 12 perc 
M fázis kezdete, amikor az MPFA 0.2 fölé nő, vége amikor a Ste9 0.2 fölé nő
Egyéb paraméterek
� = 0.005776 min-1

� = 0.1 Puc1 = 0.013
ks = 0.5 az S fázis alatt, egyébként 0
kx = 0, 1, 2, 3; 0-ról 3-ra növekszik, amikor a sejt belép mitózisba, ezen az értéken marad 18 percig
amíg a kromoszóma kondenzáció és a mitózisos orsó kialakulása lejátszódik. Ezután, ahogy a három
kromoszóma feláll a metafázisos síkra, 1 egységgel csökken 3 percenként.
A koncentrációk úgy vannak megadva, hogy az összes sebességi állandóknak (k,V értékek) min-1 a
mértékegysége, és az összes Michaelis állandó (J) dimenziómentes.
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3. 2. 1. A vad típusú sejtek ciklusa

Vad típusú sejt alatt, a hasadó élesztővel foglalkozó biológusok által a kísérletek

sztenderdizálása érdekében elfogadott, eredetileg a természetből izolált P1 sorszámú

törzs sejtjeit értem. A 19. ábrán egy vad típusú hasadó élesztő sejtciklusának a

numerikus szimulációja látható az 1. táblázatban megadott modell és paraméterek

alapján. Az egyenletek numerikus megoldásához a TimeZero nevű differenciálegyenlet

megoldó program negyedfokú Runge-Kutta algoritmusát használtuk (Kirchner, 1990).

A modell nem tartalmazza a Cig1 és a Cig2 ciklineket, mivel ezek nem esszenciálisak a

vad sejtek ciklusában, ezért a vad típusú sejt kifejezés egy tulajdonképpen cig1�cig2�

sejtre vonatkozik.

19. ábra: A hasadó élesztő sejtciklusának numerikus szimulációja.
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A hasadó élesztő sejtciklusa két karakterisztikus fázis közti váltakozásnak tekinthető:

� “pre-Start” (G1), amikor a Ste9/APC aktív, a Rum1 jelen van és a Cdc13 szint

alacsony;

� “post-Start” (S+G2+M), amikor az Ste9/APC inaktív, a Rum1 nincs jelen és a

Cdc13 akkumulálódik.

A modell olyan paraméterekkel rendelkezik, hogy a “pre-Start” rövid, míg a “post-

Start” hosszú csakúgy, mint a vad típusú hasadó élesztőben. A szimulációban a sejt

olyan nagy a “pre-Start”-ban, hogy a Cdc13/Cdc2 komplex egy starter kináz

(Puc1/Cdc2 komplex) segítségével gyorsan inaktiválja a Ste9-et és foszforilálja (ezzel

lebontásra fogékonnyá teszi) a Rum1-et. Az emelkedő CDK aktivitás a sejtmagban

pedig elindítja a DNS szintézist, tehát a sejt hamar túljut a Start-on.

A DNS replikáció kezdete után akkumulálódó Cdc13/Cdc2 komplexek először tirozin

foszforileződnek. Amikor a sejt elért egy kritikus méretet, valamint a DNS replikáció is

befejeződött már, akkor a tirozin-foszforilezés szabályozásában található pozitív

visszacsatolások hatására az addig felgyülemlett preMPF (a tirozin foszforilezett

dimerek) hirtelen aktiválódnak, és ennek hatására a sejt belép az M fázisba. A G2 fázis a

vad típusú sejtekben hosszú, mert a sejteknek el kell érniük azt a kritikus méretet, ahol a

G2/M átmenetért felelős pozitív visszacsatolási mechanizmusok aktiválódhatnak. Ilyen

módon a folyamatosan emelkedő Cdc13/Cdc2 kináz aktivitás képes biztosítani az S és

az M fázisok megfelelő váltakozását, ha az S fázishoz alacsonyabb CDK szint elég,

mint a mitózis iniciálásához (Fisher & Nurse, 1996; Stern & Nurse, 1996).

Az MPF aktivitásnak a G2 fázis végén tapasztalható gyors növekedésével

párhuzamosan az Slp1 összes mennyisége is elkezd növekedni. A magas MPF aktivitás

hatására az Slp1 már aktiválódna, de a mikrotubulusokhoz még nem tapadt

kromoszómáktól jövő erős jel ezt nem teszi lehetővé (kx=3). Amint az összes

kromoszóma megfelelően feláll a metafázisos síkra és minden egyes kinetokór régió

mikrotubulusokhoz kapcsolódik (kx ekkor 0-ra csökken), az MPF már képes lesz az

Slp1 aktiválására, aminek következtében a Ste9 aktiválódik. Ennek hatására a Cdc13

lebomlik, így az Slp1 szint is elkezd csökkenni, a sejt pedig visszatér a Start előtti

állapotba.
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3. 2. 2. A wee1� mutánsok sejtciklusa

A wee1� mutáns (a görög �–val az adott gént nem tartalmazó törzseket jelölik) sejtekre

a vad típusú törzsnél jóval kisebb méret (kb. fele akkora) jellemző és a sejtciklus

események időzítése is különböző. Ezeknek a mutánsoknak hosszú G1 fázisuk van és a

citoplazma-növekedés sejtciklussal való koordinálása, a vad típusú sejtekkel ellentétben,

a G1 fázis végén következik be. Ennek az a magyarázata, hogy a wee1� mutánsokban a

Cdc2/Cdc13 Tyr-15 foszforilezés mértéke jóval kisebb (mert csak a Wee1 háttérenzime

a Mik1 tudja foszforilezni a Cdc2/Cdc13 Tyr-15-jét), mint a normális sejtekben és

ennek következtében a méretkontroll a G2/M fázishatáron nem működik tökéletesen. A

csökkentett tirozin foszforilezés következtében ezek a mutánsok abnormálisan kis

méretnél (7-8 �m) lépnek mitózisba, és nagyon kis méretnél is osztódnak (Nurse, 1975).

Közvetlenül az osztódás után a wee1� sejtek túl kicsik ahhoz, hogy elkezdjék a DNS

szintézist, így ezeknek a sejteknek növekedniük kell, hogy elérjék a DNS replikáció

megkezdéséhez szükséges minimális méretet, tehát a mértüket a G1 fázisban

kontrollálják (Fantes & Nurse, 1981).

 

A wee1� törzs sejtciklusának numerikus szimulációja látható a 20. ábrán. A felhasznált

paraméterek megegyeznek a vad típusú sejt szimulációjánál használt paraméterekkel,

kivéve vwee’ = vwee” = 0. A Ste9/APC aktivitás és a Cdc13 szint alternálása itt is

megfigyelhető, de a G1 fázis, amikor a Ste9/APC aktív és a Rum1 szint magas, jóval

hosszabb, mint a vad típusú törzsnél. A G1/S átmenet után a Cdc13 elkezd

akkumulálódni, csakúgy, mint a vad törzsnél, de az MPF sokkal gyorsabban

aktiválódik, mert a Tyr-15-jén csak a Mik1 foszforilezi, ami sokkal kevésbé hatékony,

mint a Wee1. Ez abból is látszik, hogy a tirozin foszforilezett dimerek mennyisége

sokkal kisebb értéket ér el, mint a vad törzsnél. Ennek eredményeként a G2 fázis sokkal

rövidebb és a sejtek kis méretnél osztódnak.
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20. ábra: A wee1� mutáns sejtciklusának szimulációja.

3. 2. 3. Két katasztrófa

wee1ts mik1�

A wee1ts mutánsokban az S és az M fázisok váltakozását biztosító mechanizmus még

mind permisszív, mind restriktív hőmérsékleten működőképes. Ez abból látszik, hogy

ezek a mutánsok soha nem lépnek M fázisba, nem replikált DNS jelenlétébe (Enoch et

al., 1992). Az S és M fázisok váltakozását biztosító mechanizmus még mindig működik,

mert az MPF aktivitását a Mik1 átmenetileg még le tudja csökkenteni az S fázis alatt és

a korai G2 fázisban. Egy vad típusú hasadó élesztőben a Mik1 nem egy esszenciális gén

(Lundgren et al., 1991), de egy Wee1 hiányos mutánsban már kritikus szerepe van, mert
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ez az egyetlen tirozin kináz, ami átmenetileg inaktívan tudja tartani az MPF-et a Start

után.

21. ábra: A wee1ts mik1� sejtek mitózisos katasztrófájának szimulációja, restriktív
hőmérsékleten, amikor a Wee1 inaktív. Az első ciklus végén a nyíllal jelölt helyen a
Mik1 aktivitását nullára csökkentettük, ennek hatására a 2. ciklus G2 fázisa jelentősen
lerövidült. A sejtek pusztulását az okozza, hogy az MPF túl gyorsan aktiválódik és a sejt
az S fázis befejezése előtt mitózisba lép.

A 21. ábrán a wee1 és a mik1 együttes hiányának következményeit láthatjuk. Mivel

nincs egyetlen tirozin kináz sem, amely ideiglenesen inaktívan tartaná az MPF-et, ezért

a Cdc13/Cdc2 a Ste9/APC kikapcsolása után (Start) nagyon gyorsan akkumulálódik az

aktív formájában (MPF), és ez az aktív forma a DNS replikáció befejeződése előtt

beindítja a kromoszóma kondenzációt. Feltehetően a kondenzált kromoszómák

replikációja nem tud befejeződni, azonban a kinetokór régiójuk replikációja ettől

függetlenül megtörténhetett, ezért fel tudnak állni a metafázisos síkra. Ha ez
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végbemegy, akkor az Slp1 aktiválódik, ettől a Ste9/APC bekapcsolódik és a kromatidák

szétválasztása megindul, de természetesen nem fog befejeződni. Mivel a sejt azt

érzékeli, hogy már túljutott a metafázis/anafázis átmeneten, az MPF aktivitás is

lecsökkent, ezért a szeptumképződés is megtörténik. Ennek következtében pedig a

kromoszómák véletlenszerűen sok DNS darabbá vágódnak szét, mivel a szintetizálódó

szeptum kétfelé vágja a sejtmagot, és két életképtelen utód jön létre. Ezt a korai mitózis

iniciációt mitózisos katasztrófának nevezzük (Russell & Nurse, 1986), a fenotípust az

angol nyelvű szakirodalom “cut”-nak nevezi. 

wee1ts rum1�

A rum1 és a wee1 együttes hiánya egy másfajta “katasztrófához” vezet (22. ábra). A

rum1 deléciója önmagában nem okoz fenotípusos elváltozást a sejtek sterilitásán kívül,

azonban a wee1ts mutánsokban a restriktív hőmérsékleten a sejtméret drámai

csökkenését okozza, ami végül a sejt pusztulásához vezet (Moreno & Nurse, 1994). Ez a

tény arra enged következtetni, hogy a hasadó élesztő a Wee1 és a Rum1 együttes

hiányában elveszti mindkét méretkontrollját, mind a G1, mind a G2 ellenőrzési pontnál

(Sveiczer et al., 1996). 

A modellben a méretkontroll a ciklin sejtmagbeli akkumulációján alapszik, ezért van az,

hogy minden olyan hatás, ami befolyásolja a ciklin elérhetőségét, illetve a Cdk

aktivitást, hatással van a sejtek osztódáskori méretére. A modellben két méretkontroll

mechanizmus működik a G1-es ellenőrzési pontnál. Az egyik az MPF és a Ste9/APC,

míg a másik az MPF és a Rum1 antagonisztikus viselkedésén alapszik. A két

mechanizmus együttesen határoz meg egy, a sejtciklus Start eseményéhez szükséges

minimális méretet. Ha bármelyik mechanizmus sérül, akkor az a minimális méret

csökkenéséhez vezet. A wee1ts rum1� kettős mutánsban, a restriktív hőmérsékleten, a

Starthoz szükséges méret annyira lecsökken, hogy az osztódási ciklus gyorsabban

pöröghet, mint a növekedési, ezért a sejtek egyre kisebbek és kisebbek lesznek és végül

elpusztulnak.  Ez a törzs (wee1ts rum1�) tulajdonképpen megfelel a korábban tárgyalt, a

Ste9/APC és az MPF kölcsönhatásán alapuló sejtciklus szabályozási modulnak

(Nasmyth, 1995; Novák et al., 1998a). Azonban a Ste9/APC és az MPF által

meghatározott sejtméret túl kicsi ahhoz, hogy a hasadó élesztő életképes maradjon.
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22. ábra: Az ábrán látható szimuláció azt mutatja, hogy hogyan csökken a wee1ts

rum1� sejtek mérete a vad típusú sejtek osztódási méretének körülbelül a negyedére. Ez
körülbelül 3.5 �m-nek felel meg, és ezen a méreten a modell szerint ez a mutáns már
kiegyensúlyozott növekedésre képes. Annak ellenére, hogy a matematikai modell azt
mutatja, hogy ezek a mutánsok ennél a kis méretnél kiegyensúlyozott növekedésre
képesek, valójában az ilyen kis élesztő sejtek, feltehetően a kis méret miatt mégis
életképtelenek.

3. 2. 4. A Puc1 starter kináz szerepe

Mivel a modell cig1� cig2� törzsekre készült, a Puc1, mint starter kináz, fontos

szerepet játszik a Rum1 foszforilezésében és a Ste9/APC inaktiválásában a G1/S

átmenetnél. Ha a Puc1 is hiányzik, akkor a startnál a Cdc13-nak egyedül kell e

feladatokat elvégeznie. Azonban a Cdc13/Cdc2 komplexeket a Rum1 gátolja a G1
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fázisban, ezért a G1/S átmenet jelentősen késik. Ezt láthatjuk a 23. ábrán, amin egy

tulajdonképpen tripla deléciós mutáns (puc1� cig1� cig2�) szimulációját mutatom be.

Ennek a törzsnek hosszú G1-es fázisa van és 35%-kal nagyobb méretnél osztódik, mint

a vad típusú sejt. A sejt növekedésének és az osztódásának összehangolása a G1-es

ellenőrzési pontnál történik, ennek a következménye az, hogy ebben a törzsben a G2-es

méretkontroll kriptikus, amit a rövid G2 fázis jól jelez. Sergio Moreno-nak a cikkünk

közlése óta végzett kísérletes eredményei azt mutatják, hogy a szimulációs eredmények

megfelelnek a sejtek tényleges viselkedésének (Martin-Castellanos et al., 2000).

23. ábra: A puc1 deléciója a G1 fázis jelentős meghosszabbodásához vezet.
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3. 2. 5. Többszörösen mutált törzsek

Több sokszorosan mutált törzs fenotípusára is képes volt a modell predikciókkal

szolgálni, amelyek a modell készítésének idején még ismeretlenek voltak, ezen törzsek

adatai a 2. táblázatban kék színnel vannak jelölve. Ezeknek a mutáns törzseknek a

szimulációs eredményeit kísérletesen igazolta Sergio Moreno (Martin-Castellanos et al.,

2000).

2. táblázat: Mutáns törzsek sejtciklusának tulajdonságai cig1� cig2��genetikai háttérben

Törzs Méret a

születéskor

Start

Méret

G1

(perc)

S+G2+M 

(perc)

Méretkontroll

pozíció

“vad” 1 

spóra*

1.11

0.76

18 102

163

G2

rum1� 0.99 

 spóra

1.08

0.44

15 105     

255

G2

wee1- 0.51 

spóra

0.75

0.75

67   53 

  54

G1

wee1- mik1� Mitózisos katasztrófa “cut” fenotípussal.

wee1- rum1�** 0.24

spóra

0.31

0.32

42 78

77

G1

puc1� 1.36 

spóra

1.99 

2.00

66   54 

  54

G1

puc1��rum1� 1.03 

spóra

1.20

0.78

26   94 

158

G2

puc1��wee1- 1.07 

spóra

1.83 

1.82

93   27 

  29

G1

puc1��wee1-�rum1�** 0.31

 spóra

0.43 

0.46

55   65 

  63

G1

* A spóracsíráztatás (a szimuláció egy nagyon kis méretről indul) mutatja meg a start valódi minimális méretét.
** Ezek a mutánsok túl kicsik születéskor, ezért életképtelenek.

A kék színnel jelölt mutánsok a modell készítésekor még nem léteztek.
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3. 3. Kvantált ciklusok a pombe sejtciklusában

A hasadó élesztő tolerálni tudja az önmagában letális cdc25� mutációt, ha a Wee1

aktivitása is jelentősen lecsökken (Russell & Nurse, 1986). 35�C hőmérsékleten (ami

restriktív a Wee1-re) a wee1tscdc25� dupla mutáns átlagos osztódáskori mérete

szignifikánsan nagyobb a vad sejtekénél (Enoch et al., 1991) és a ciklusideje kvantált

(Sveiczer et al., 1999). Ez azt jelenti, hogy e sejtek osztódáskori mérete széles határok

közt változik és a ciklusidejük 90, 160 és 240 perc körül szór. A sejtek növekedési

mintázata is eltér a vad sejtekétől. Azok a sejtek, amelyeknek hosszabb a ciklusidejük, a

vad sejtektől eltérően, nemcsak egyszer a ciklusuk végén, hanem kétszer vagy

háromszor is leállítják a növekedésüket. Ebből a tényből Sveiczer Ákos és munkatársai

azt a következtetést vonták le, hogy e sejtek többször megpróbálnak belépni mitózisba,

azonban ez nem mindig sikerül nekik, a sikertelen próbálkozás után a sejt visszakerül a

G2 fázisba, és csak egy nagyobb méretnél tudnak újra mitózisba lépni (Sveiczer et al.,

1999). Egy ilyen “furcsa” viselkedés láttán felmerül a kérdés, hogy vajon mi történik a

sejtciklust irányító gépezettel ebben a mutáns törzsben.

A célunk egy olyan modell elkészítése volt, ami amellett, hogy az összes eddig tárgyalt

hasadó élesztő sejtciklus mutáns viselkedését leírja, magyarázatot ad a wee1- cdc25∆

mutánsok viselkedésére. Ehhez az előző fejezetben leírt modellt kiegészítettük a Cdc25

háttérenzimével a Pyp3-mal, valamint egy a dolgozatomban részletesen nem tárgyalt, az

eukarióta sejtek mitózisának befejezését részletesen leíró modellünkkel (Novák et al.,

1999). 

A Cdc2/Cdc13 (MPF) aktivitását, mint ahogy azt az előzőekben láthattuk, az ellenség

molekulák különféleképpen gátolják. A Rum1 egy sztöchiometrikus inhibitor, a

Ste9/APC gyors lebontásra jelöli a ciklineket, míg a Wee1 foszforilezéssel inaktiválja az

MPF-et. Az MPF a negatív hatását úgy fejti ki ezekre az ellenség molekulákra, hogy

foszforilezi őket. Természetesen ezt a foszfát csoportot egy foszfatáz (PP) el is tudja

távolítani ezekről a molekulákról. Ebben a modellünkben figyelembe vettük, ezt az

MPF aktivitás ellen dolgozó foszfatáz molekulát, illetve e molekula szabályozását is

(24. ábra). Az előző modellben csak a Ste9 defoszforilezése volt regulált, a Wee1 és a

Cdc25 defoszforilezését csak az ellenőrzési mechanizmusok szabályozták, míg a Rum1
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defoszforilezését az egyszerűség kedvéért nem vettük figyelembe. Ebben az újabb

modellünkben a mitózis végén aktiválódó aktivátor molekula, az Slp1, hatását

kiterjesztettük egy foszfatázon keresztül a Rum1-re és a Wee1, Cdc25 párosra is. Az

Slp1 úgy tudja aktiválni ezeket a molekulákat, hogy ubikvitinezi, és ezzel gyors

lebontásra jelöli, azt az inhibitor fehérjét (Inh), ami inaktívan tartja az MPF ellen

dolgozó foszfatázt. A sarjadzó élesztőben felderített szabályozási mechanizmusok

alapján, azt feltételezzük, hogy ez az inhibitor fehérje folyamatosan szintetizálódik a

sejtciklus során, és csak az aktív Slp1 tudja lebontani. Az Slp1 aktivitását a mitózisos

ellenőrzési pont szabályozza, tehát csak akkor aktiválódhat, ha az összes kromoszóma

már megfelelően elhelyezkedett a metafázisos síkon és magorsó fonalakhoz

kapcsolódott. Feltételezzük továbbá, hogy az Slp1 szintézise MPF függő és állandó

sebességű a lebontása. Ennek a feltételezésnek a lényege az, hogy sok Slp1 legyen a

befejezésnél és kevés a startnál.
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24. ábra: A hasadó élesztő sejtciklusát szabályozó molekuláris hálózat.

3. Táblázat

Differenciál egyenletek

A Cdc2/Cdc13 dimerek (MPF) és a Rum1 szintézisét, lebomlását és átalakulásait leíró egyenletek

Hiba! = k1 . mass - k2 . MPF  - kwee . MPF + kcdc25 . PMPF – kj . MPF . (Rum1 + Rum1P) + kjr . (TRI +
TRIP) + k6‘. TRI + (k6

’ + k6) . TRIP

Hiba! = kwee . MPF - kcdc25 . PMPF - k2 . PMPF

Hiba! = kj . Rum1 . MPF - (kir + k6’ + k2c) . TRI – kp . (MPFA + � . SK . mass) . TRI + (kpp’ + kpp . PP) .

TRIP

Hiba! = kp . (MPFA + � . SK . mass) . TRI – (kpp’ + kpp . PP) . TRIP – kj . Rum1P . MPF – (kir + k6’ + k6 +
k2c) . TRIP 

Hiba! = k5 – k6’ . Rum1 – kj . Rum1 . MPF + (kjr +k2c) . TRI – kp . (MPFA + � . SK . mass) . Rum1 + (kpp’ +
kpp . PP) . Rum1P
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Hiba! = kp . (MPFA + � . SK . mass) . Rum1 – (kpp’ + kpp . PP) . Rum1P – (k6 + k6’) . Rum1P – kj . Rum1P .

MPF + (kjr +k2c) . TRIP 

Tirozin foszforiláló és defoszforiláló enzimek

Hiba!

Hiba!

Hiba!

Ciklin lebontás, negatív visszacsatolás

Hiba! = kas . MPFA – kad . Slp1T

Hiba! =  (kaa' + kaa . MPFA) . (Slp1T - Slp1A) –  kai 
. Slp1A - kad . Slp1A

Hiba!

Hiba! = k3 – ki . Inh . PP + kir . PI – k4 . Inh

Hiba! = ki . Inh . PP – kir . PI – k4 . PI

Növekedés, DNS replikáció

Hiba! = � . mass

Hiba! = Hiba!

Sebességi függvények

k2 = v2’ + v2 . Ste9

k2c = v2c’ + v2c . Ste9

k4 = v4’ + v4” . Slp1A

kcdc25 = v25’ . (1 – Cdc25P) + v25 . Cdc25P + vPyp . Pyp3

kwee = vwee’ . (1 – Wee1) + vwee . Wee1 + vmik’ . (1 – Mik1) + vmik . Mik1

Egyéb függvények

PP = 1 – PI

Feltételezzük, hogy a tirozin foszforilezett Cdc13/Cdc2 dimereknek is van kis mértékű aktivitása: MPFA

= MPF + �. PMPF

Ha az MPFA / PP , ami az MPF aktivitás és az ellene dolgozó foszfatáz aktivitásának hányadosa, 0.5 alá
csökken akkor elosztódik a sejt, tehát mass � mass/2

Ha az MPFA / PP 0.65 fölé nő, akkor elkezdődik az S fázis: az RDNA –t 0-ra állítjuk, a ks –t pedig ksmax –ra.
Az RDNA a DNS replikált hányadával egyenlő, tehát ha eléri az 1-et, akkor kész van a DNS replikáció, és
ekkor ks –t ksmin –re állítjuk.
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Paraméter értékek

Ciklin szintézis és lebontás
k1 = 0.02 v2’ = 0.02 v2 = 1
v2c’ = 0.02 v2c = 0.5
Slp1 szintézis és lebontás, Ste9/APC szabályozás, Negatív visszacsatolás
kas = 0.1 kad = 0.1 kaa’ = 0.01
kaa = 0.1 kai = 0.1 kste9 = 5
kste9r’ = 0.03 kste9r = 8 Jste9 = 0.01
Jste9r = 0.01 k3 = 0.1 ki = 50
kir = 0.5 v4’ = 0.01 v4 = 1
Rum1 szintézis, lebontás és kötés
k5 = 0.1 k6’ = 0.1 k6 = 5
kj = 400 kjr = 1 kp = 100
kpp’ = 1 kpp = 100
Tyr-15 foszforiláció és defoszforiláció
Vwee’ = 0.08 Vwee = 10 kw = 2
kwr’ = 0.4 kwr = 1 Jw = 0.2
Jwr = 0.2 V25’ = 0.05 V25 = 10
k25 = 1 k25r’ = 0.4 k25r = 2
VPyp = 0.07 J25 = 0.05 J25r = 0.05
Vmik’ = 0.04 Vmik = 2 km = 1
kmr’ = 0.01 kmr = 5 Jm = 0.15
Jmr = 0.15 Pyp3 = 1
Egyéb paraméterek
� = 0.004621 min-1

� = 0.1 Puc1 = 0.018
� = 0.025 k = 0.06 y = 0
ksmax = 5 ksmin = 0.1
A koncentrációk, úgy vannak megadva, hogy az összes sebességi állandóknak (k,V értékek) min-1 a
mértékegysége, és az összes Michaelis állandó (J), valamint az egyéb paraméterek dimenziómentesek.

3. 3. 1. Szimulációk

A 24. ábrán látható molekuláris hálózat alapján írtuk fel a modell egyenleteit, amelyek a

3. táblázatban találhatóak. Ismét numerikusan oldottuk meg az egyenleteket a Time0

differenciálegyenlet megoldó programmal a 3. táblázatban található paraméterek

segítségével. Több különböző sejtciklus mutánst szimuláltunk (Sveiczer et al., 2000).

Mivel a mutánsok nagy részét az előző modellnél már bemutattam, ezért tárgyalásuktól

itt eltekintek, és csak néhány eddig nem tárgyalt mutáns törzs viselkedéséről írok

részletesen.

� A ste9 deléciójának hasonló hatása van a hasadó élesztő sejtciklusára, mint a rum1

deléciójának (Blanco et al., 2000). A G1 fázis szinte teljesen eltűnik ezen mutánsok

ciklusaiból. Továbbá, mint ahogy azt a 3. 2. 3. fejezetben láthattuk, a rum1�wee1ts

sejtek a restriktív hőmérsékleten, fokozatosan elkezdik csökkenteni a méretüket, míg

végül olyan kicsik lesznek, hogy elpusztulnak (Kitamura et al., 1998; Yamaguchi et
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al., 1997). Szimulációinkban a ste9�wee1ts sejtek is teljesen hasonlóan viselkednek

restriktív hőmérsékleten.

� A legújabb kísérletek azt mutatják, hogy a hasadó élesztő elviseli a Rum1 és a Ste9

együttes hiányát is (Kitamura et al., 1998), szemben a sarjadzó élesztő analóg

mutációjával (cdh1- sic1-) (Schwab et al., 1997). Erre a különbségre két lehetséges

magyarázat adható:

1. A hasadó élesztőben a Slp1 hatékonyabb a Cdc13 lebontásában, mint a sarjadzó

élesztőben a Cdc20 a mitózisos ciklinek lebontásában.

2. A sarjadzó élesztővel szemben, a hasadó élesztő használja a tirozin foszforilációt

a normál mitózisos ciklusban. Ezért a mitózis végén aktiválódhatnak a

Wee1/Mik1 kinázok amelyek lecsökkentik a CDK aktivitását. A modellünk úgy

lett megalkotva, hogy e második hipotézis teljesüljön. A modellel végzett

szimulációink azt mutatják, hogy a ste9�rum1� sejtek a tirozin foszforiláció

segítségével tényleg be tudják fejezni a mitózisukat. Ezek a sejtek a

szimulációkban teljesen hasonlóak a ste9� sejtekhez, mivel a rövid G1 fázis

miatt már azokban sem jelenik meg a Rum1. Természetesen ez a dupla mutáns

wee1ts háttérben életképtelen.
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25. ábra: A wee1tscdc25� dupla mutáns sejtek ciklusának szimulációja a restriktív
hőmérsékleten.

A wee1tscdc25� dupla mutáns sejtciklusának szimulációját mutatom a 25. ábrán. Az

ábrán látható, hogy e mutáns sejtek nem tudják a ciklusidejüket a tömegduplázódási

idejükkel összehangolni. A szimuláció során felváltva látható egy rövidebb (112 perc)

és egy hosszabb (170 perc) ciklusidő, míg a tömegduplázódási idő 150 perc. Feltehetően

az MPF átmeneti aktiválása a hosszú ciklus során elég a mitózis korai eseményeinek az

iniciálására, de nem elég egy normális mitózis elindítására. Ezekben a szimulációkban a

kis születési méretnél, az MPF aktiválása lassú a G2 fázis végén, mert a hiányzik az erős

pozitív visszacsatolás a tirozin defoszforilezésben. Azonban az MPF-et inaktiváló

negatív visszacsatolás (MPF � Slp1/APC � PP � Mik1, Ste9 és Rum1) még

tökéletesen működik. A pozitív visszacsatolás hiányában, a kis sejtekben, a Cdc13

szintje mitózisnál elkezd emelkedni, de ez a növekedés nem elég robbanásszerű. Ez a
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nem túl magas MPF aktivitás nem elég ahhoz, hogy egy teljes mitózis lejátszódjon, de

elég ahhoz, hogy részlegesen aktiválja a fenti negatív visszacsatolást. Ennek

következtében az MPF aktivitás elkezd csökkenni mielőtt teljesen aktiválódott volna a

negatív visszacsatolás, ezért a sejt ahelyett, hogy G1 fázisba lépne a ciklin lebontásával

és sztöchiometrikus gátlásával, inkább G2 fázisba kerül vissza. Innen a sejt újra

mitózisba léphet, de most már egy nagyobb sejttömeggel és több ciklinnel, így az MPF

aktiválása már jóval gyorsabb lesz és az MPF aktivitás magasabb értéket ér el. E

magasabb MPF aktivitás teljesen aktiválni tudja a foszfatázt, ezért aktiválódik a Ste9 és

a Rum1 is a Mik1 mellett, aminek következtében egy teljes mitózis megy végbe és a sejt

a G1 fázisba kerül.

A szimulációink azt mutatják, hogy ha a születéskori sejtméret a vad típusú méret 1.16-

szorosa, akkor az első MPF aktiválás elég a mitózis normális befejezéséhez, tehát G1

fázisú utódok létrehozásához. Azonban egy ilyen sejtnek rövidebb lesz a ciklusideje a

tömegduplázódási időnél, tehát az utódai kisebbek lesznek, mint az anyasejt volt a

születésekor. Ha a leánysejtek kisebbek a vad típusú sejtek születéskori méretének 1.16-

szorosánál, akkor hosszú lesz a ciklusuk (hosszabb, mint a tömegduplázódási idő), ezért

az utódaik jóval nagyobbak lesznek, mint ők voltak születésükkor. Emiatt lesz a

ciklusidő nagyon változó a wee1ts cdc25� sejtekben. Érdemes megjegyezni, hogy a

ciklusidő felhasadás a modell szerint csak a Cdc25 teljes hiánya esetén jön létre (Fantes

& Nurse, 1977). A wee1ts cdc25ts sejtek a szimulációinkban enyhe wee fenotípusúak,

ahogy ezt a kísérletek is igazolják (Fantes & Nurse, 1977). Továbbá szimulációink a

wee1� cdc25� sejteket enyhe wee fenotípusúnak jósolja.

3. 3. 2. Egy kis sztochasztika

A fentebb tárgyalt deteminisztikus modellben a születéskori méret egyértelműen

meghatározta a sejt ciklusidejét. Ha egy wee1ts cdc25� sejt születésekor kisebb volt,

mint 1,16 relatív tömegegység akkor hosszú ciklusa lett, míg ha nagyobb volt ennél a

méretnél, akkor rövid ciklusa lett. Ahhoz, hogy a wee1ts cdc25� sejtek egy
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populációjának viselkedését is szimulálni tudjuk, sztochasztikus elemeket építettünk a

modellbe.

Feltehetően a modellben szereplő összes fehérje aktivitása sztochasztikus, sőt a

biokémiai reakciók sebességi állandói is sztochasztikusak, de a molekulák nagy száma

miatt szükségtelen az összes sztochasztikus variabilitást figyelembe venni. Mivel a

Cdc25 háttérenzime a Pyp3 a kvantált ciklusok regulációjában kulcsszerepet játszik és

nagyon alacsony koncentrációban van jelen a sejtekben, a sebességi állandóját

sztochasztikus változónak vettük. Ciklusról ciklusra egy normális eloszlású véletlen

számot választottunk a Pyp3 aktivitására. A modellben a Pyp3 aktivitását megadó

paraméter átlagos értéke: 0,07 min-1 0,02 min-1 szórással.

Több mint 300 wee1ts cdc25� sejt viselkedését szimuláltuk ezzel a sztochasztikus

modellel és ezen szimulációk alapján a 26. ábrán a ciklusidőt ábrázolom a születéskori

méret függvényében. Azt kell észrevenni az ábrán, hogy egy adott születéskori mérethez

többféle ciklusidő tartozhat, tehát ebben a modellben a születéskori méret nem

határozza meg egyértelműen, hogy a sejtnek mekkora lesz a ciklusideje. Az ábra jobb

oldalán a ciklusidő hisztogrammot ábrázoltam, ami azt mutatja, hogy adott ciklusidejű

sejtből hány darab van. A szimulációs grafikonok felett feltüntettem a kísérletes

adatokat (Sveiczer et al., 1996), hogy jól látszódjon, hogy a modell mennyire korrelál a

mért értékekkel. A szimulációk mutatnak egy kis sejtpopulációt, ahol a ciklusidő 300

perc fölött van. Ilyen sejtek létezését azonban kísérletesen még nem igazolták,

valószínűleg azért, mert a vizsgálatok időtartama nem volt elég hosszú a

megtalálásukhoz.
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26. ábra: A wee1ts cdc25� sejtek ciklusideje a születéskori méretük függvényében és a
ciklusidő hisztogrammok. A felső két panel a kísérleti adatokat (Sveiczer et al., 1996),
az alsó a szimulációs eredményeket mutatja. (A szimulációnál ábrázolt születéskori
méretet úgy kaptuk, hogy 1 szimulációs tömegegységet feleltettünk meg 8,2 �m
sejthossznak.)

3. 3. 3. A modell robosztussága

A wee1 és a cdc25 gének mennyisége erősen befolyásolja a hasadó élesztő osztódáskori

méretét. A kísérletes eredmények azt mutatják, hogy a sejtek jól tolerálják e

szabályozók alacsony, illetve magas szintjeit (Russell & Nurse, 1986; Russell & Nurse,

1987). Ahhoz, hogy teszteljük, a modellünk mennyire robosztus ezen szabályozók

tekintetében, a Wee1 és a Cdc25 aktivitását reprezentáló paramétereket széles határok

közt változtattuk. A számítógépes vizsgálat során az összes többi paramétert a vad

sejtekre jellemző értéken tartottuk.
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27. ábra: Az ábrán látható a születéskori méret változása a Wee1, illetve a Cdc25
aktivitásának széles határok közti változtatásától. A különböző színű területek
különböző fenotípusú sejteket jelölnek. (Fehér = kiegyensúlyozott növekedés a vad
típusú sejt méretéhez hasonló mérettel, Piros = kis méretű sejtek, kiegyensúlyozott
növekedés wee fenotípussal, Zöld = cut fenotípust mutató sejtek, Sárga = nagy méretű,
cdc fenotípusú sejtek, Kék = Kvantált sejtciklust mutató sejtek)

A 27. ábrán futó ferde vonalak állandó születéskori méreteket mutatnak a változó Wee1

és Cdc25 aktivitást ábrázoló síkon. A szimulációinkban a sejtek kiegyensúlyozott

növekedést és osztódást mutatnak széles határok közti Wee1 és a Cdc25 aktivitás

esetén, ez egyértelműen mutatja a modell robosztusságát. Ebben a széles tartományban

a sejtek ciklusideje mindig megegyezik a tömegduplázódási idővel, csak a születéskori

és az osztódási méret változik a Wee1 és a Cdc25 mennyiségének függvényében. A

méretgörbék többé-kevésbé diagonálisan futnak és a méret, balról jobbra haladva,

fokozatosan csökken. Ennek az a következménye, hogy ha jobbra mozdulunk (növeljük

a Cdc25 aktivitását), vagy ha lefelé mozdulunk (csökkentjük a Wee1 aktivitását), akkor
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csökken a születéskori méret, ez teljesen megfelel a korábbi kísérletek eredményeinek

(Russell & Nurse, 1986; Russell & Nurse, 1987). A kiegyensúlyozott növekedés

zónáján belül wee fenotípusúnak azokat a sejteket vettük, amelyek kisebbek a vad sejt

méretének 60 százalékánál. A kiegyensúlyozott növekedés és osztódás zónáján kívül, a

bal felső sarokban nagyon nagy méretű, a sejtciklusuk G2 fázisában megrekedt sejtek

találhatóak, ezeket a sejteket cdc fenotípusúnak lehet tekinteni. A jobb alsó sarokban

lévő sejtek mitózisos katasztrófát mutatnak, mert előbb aktiválják az MPF-üket és

osztódnak, mint befejeznék az S fázisukat. Ezzel szemben azok a sejtek, amelyek a bal

alsó sarokban vannak (alacsony Wee1 és Cdc25 aktivitás) többféle ciklusidővel

rendelkeznek és ezek a ciklusidők kvantáltak. Az ábrázoláshoz a többféle ciklusidőből

adódó különböző sejtméreteket átlagoltuk és ezt ábrázoltuk. Az ábráról jól látható, hogy

milyen széles paraméter tartományban mutatnak kvantált ciklusokat a sejtek, tehát ez a

jelenség egy robosztus tulajdonsága a modellnek.
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4. ÖSSZEFOGLALÁS

A sejtciklust szabályozó molekuláris hálózat bonyolultsága felveti annak kérdését,

hogy miként lehet a molekulák ismeretéből megjósolni az egész rendszer, a sejt

viselkedését. A biokémiai reakciókinetika egy olyan egzakt tudományos módszert

biztosít számunkra, amellyel ez a komplex szabályozási hálózat precíz matematikai

formába önthető, valamint segítségével megjósolhatók a sejtek szaporodását irányító

molekuláris hálózat kvantitatív tulajdonságai, és így azok összevethetők a kísérleti

eredményekkel. Dolgozatomban, reakciókinetikai modellek alapján, megadtam a hasadó

élesztő sejtciklusát irányító szabályozási modulok, valamint a komplex szabályozási

hálózat legfontosabb tulajdonságait. Eredményeimet az alábbi pontokban foglalom

össze:

1.  Megmutattam, hogy az eukarióta sejtciklust irányító molekuláris gépezet felbontható

szabályozási modulokra, és hogy ezek közül a legegyszerűbb is képes leírni az

eukarióta sejtciklus két alternatív állandósult állapotát:

� kis CDK aktivitású G1 fázis és

� nagy CDK aktivitású S/M fázis. 

A két stabil állapotot a CDK és a ciklin lebontó gépezet (APC) antagonisztikus

versengése hozza létre. A két stabil állapot közti két ugrás szerü átmenet a sejtciklus

G1/S átmenete vagy Start eseménye, illetve a kromoszómák szétválasztása (a

mitózis meta/anafázis átmenete).

2.  Az eukarióta sejtszaporodás ellenőrzési mechanizmusokkal szabályozódik,

amelyek biztosítják a sejtciklus események (DNS-replikáció, magosztódás stb.)

megfelelő sorrendben, megfelelő időben és megfelelő sejtméretnél történő

bekövetkezését. Igazoltuk, hogy az ellenőrzési mechanizmusok a szabályozási

rendszer állandósult állapotait stabilizálják. Ezek a stabil állandósult állapotok a

megfelelő körülmények fennállása esetén bifurkációval megszűnhetnek. Az átmenet

(bifurkáció) előtt azonban a két stabil állandósult állapot együtt létezik, ami

bistabilitást eredményez. A bistabilitás következtében a két állapot közti átmenet a

hiszterézissel történik. Az eukarióta sejtek szaporodása tulajdonképpen alternatív
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állandósult állapotok közti átmenetek sorozataként fogható fel. Ezt a

feltételezésünket Fred Cross előzetes eredményei is igazolják (Cross et al., 2001).

3.  Az egyszerű APC – CDK antagonizmust kiegészítettük a Cdk sztöchiometrikus

inhibitorának (CKI) hozzáadásával. Ennek hatására a szabályozó rendszer már tudta

stabilizálni a G1 fázist, ami a sejtek párosodási folyamataihoz elengedhetetlen.

Azonban szükség lett egy starter kinázra a sejtciklus start átmenetéhez.

4.  A sarjadzó élesztő sejtciklusának a G1/S átmenetére egy részletes modellt

dolgoztunk ki, ami a CDK, az APC és egy CDK inhibitor (CKI) antagonisztikus

kölcsönhatásain alapul. Részletesen leírtuk a sarjadzó élesztő sejtciklusának start

eseményéhez szükséges transzkripciós faktorok és ciklinek viselkedését. E modellel

a sejtek fiziológiai tulajdonságai mellett több, mint 50 sejtciklus mutáns viselkedését

vizsgáltuk.

5.  A Cdk/ciklin komplex egy specifikus tirozin oldalláncának átmeneti

foszforilezésével, ezáltal gátlásával, egy köztes CDK aktivitással rendelkező

harmadik állapot ékelődik a kis és nagy CDK aktivitású állapotok közé. Ennek

eredményeként a sejtciklus az alábbi három szakaszra osztható:

� alacsony CDK aktivitású G1 fázis,

� köztes CDK aktivitású S- és G2 fázis, melyek között pusztán az a különbség, hogy

a DNS replikáció folyik-e (S) vagy már befejeződött (G2) és

� magas CDK aktivitású M fázis (mitózis). 

6.  Kvantitatív részletekbe menően szimuláltuk a hasadó élesztő sejtciklusának

legalapvetőbb fiziológiai és genetikai jellegzetességeit. Ez a modellünk az első olyan

kvantitatív sejtciklus modell, mely az eukarióta sejtciklus mindhárom ellenőrzési

mechanizmusát leírja. Jóllehet a hasadó élesztő sejtciklusában a G2/M átmenet a

sebesség-meghatározó, de annak genetikai úton történő tönkretételével (wee1ts

mutánsok) a G1/S ellenőrzési pont előhívható. A modell szimulációjával olyan

sejtciklus mutánsok viselkedését jósoltuk meg, melyek akkor még nem álltak

rendelkezésre. Sergio Moreno laboratóriuma ezeket az eredményeket a mutánsok
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elkészítésével és vizsgálatával messzemenőkig alátámasztotta (Martin-Castellanos et

al., 2000). 

7.  A mitózis meta/anafázis átmenetének szabályozására kidolgoztunk egy feltételezett

mechanizmust, amit az azóta megjelent kísérleti eredmények alátámasztanak. Ennek

lényege, hogy a mitózis végén az MPF aktivál egy foszfatázt, ami aktiválja az MPF

antagonistáit, amelyek lecsökkentik az MPF aktivitást és így kerül vissza a sejt a G1

fázisba.

8.  A hasadó élesztő modelljét kiegészítettük a mitózis meta/anafázis átmenetének

részletes leírásával. Ezzel a modellel további mutánsok viselkedését írtuk le, és

ezeknek a szimulációknak egy részét Sergio Moreno laboratóriuma szintén igazolta

kísérletesen (Blanco et al., 2000). Ezzel a modellel magyarázatot adtunk a wee1ts

cdc25� sejtek ciklusidejének kvantáltságára, továbbá megvizsgáltuk a modell

robosztusságát a Wee1 és a Cdc25 aktivitásának függvényében. A modellbe

sztochasztikus elemeket építve a wee1ts cdc25� mutáns egész populációjának

viselkedését is jellemezni tudtuk. 



65

5. IRODALOMJEGYZÉK

Amon, A., Irniger, S. & Nasmyth, K. (1994). Closing the cell cycle circle in yeast: G2

cyclin proteolysis initiated at mitosis persists until the activation of G1 cyclins in the

next cycle. Cell  77: 1037-1050.

Andronov, A. A., Vitt, A. A. & Khaikin, S. E. (1966) Theory of Oscillators Pergamon

Press, Oxford

Basi, G. &  Draetta, G. (1995). p13suc1 of Schizosaccharomyces pombe regulates two

distinct forms of the mitotic cdc2 kinase. Mol. Cell. Biol.  15: 2028-2036.

Benito, J., Martin-Castellanos, C. & Moreno, S. (1998). Regulation of the G1 phase

of the cell cycle by periodic stabilization and degradation of the p25 rum1CDK

inhibitor. EMBO J.  17: 482-497.

Blanco, M. A., Sanchez-Diaz, A., de Prada, J. M. & Moreno, S. (2000).

APC(ste9/srw1) promotes degradation of mitotic cyclins in G(1) and is inhibited by

cdc2 phosphorylation. EMBO J.  19: 3945-3955.

Blow, J. &  Laskey, R. (1988). A role for the nuclear envelope in controlling DNA

replication within the cell cycle. Nature  332: 546-548.

Bray, D. (1997). Reductionism for biochemists: how to survive the protein jungle.

Trends Biochem. Sci.  22: 325-326.

Chen, K. C., Csikász-Nagy, A., Győrffy, B., Val, J., Novák, B. & Tyson, J. J. (2000).

Kinetic analysis of a molecular model of the budding yeast cell cycle. Mol. Biol. Cell

11: 369-391.

Cohen-Fix, O. &  Koshland, D. (1997). The metaphase-to-anaphase transition:

avoiding a mid-life crisis. Curr. Opin. Cell Biol.  9: 800-806.

Coleman, T. &  Dunphy, W. (1994). Cdc2 regulatory factors. Curr. Opin. Cell Biol.

6: 877-882.

Cross, F. R., Archambault, V., Miller, M. & Klovstad, M. (2001). Testing a

mathematical model for the yeast cell cycle. Mol. Biol. Cell  nyomtatás alatt.

Enoch, T., Carr, A. M. & Nurse, P. (1992). Fission yeast genes involved in coupling

mitosis to completion of DNA replication. Genes Dev.  6: 2035-2046.



66

Enoch, T., Gould, K. L. & Nurse, P. (1991). Mitotic checkpoint control in fission

yeast. Cold Spring Harbor Symposia On Quantitative Biology  56: 409-416.

Evans, T., Rosenthal, E. T., Youngbloom, J., Distel, D. & Hunt, T. (1983). Cyclin: a

protein specified by maternal mRNA in sea urchin eggs that is destroyed at each

cleavage division. Cell  33: 389-396.

Fantes, P. &  Nurse, P. (1977). Control of cell size at division in fission yeast by a

growth-modulated size control over nuclear division. Exp. Cell Res.  107: 377-386.

Fantes, P. A. &  Nurse, P. (1981). Division timing: controls, models and mechanisms.

In The Cell Cycle (P. C. L. John , Eds.), pp. 11-33. Cambridge Univ. Press, Cambridge

UK.

Farkas, H., Györgyi, L., Póta, G. & Tóth, J. (1992). Az egzotikus kinetikai

rendszerek matematikájának alapjai. In Nemlineáris dinamika és egzotikus kinetikai

jelenségek kémiai rendszerekben (G. Bazsa , Eds.), pp. 13-116. egyetemi jegyzet,

Debrecen-Budapest-Gödöllõ.

Fisher, D. &  Nurse, P. (1995). Cyclins of the fission yeast Schizosaccharomyces

pombe. Semin. Cell Biol.  6: 73-78.

Fisher, D. &  Nurse, P. (1996). A single fission yeast mitotic cyclin B p34cdc2 kinase

promotes both S-phase and mitosis in the absence of G1 cyclins. EMBO J.  15: 850-860.

Forsburg, S. &  Nurse, P. (1991). Identification of a G1-type cyclin puc1+ in the

fission yeast Schizosaccharomyces pombe. Nature  351: 245-248.

Forsburg, S. L. &  Nurse, P. (1994). Analysis of the Schizosaccharomyces pombe

cyclin puc1: evidence for a role in cell cycle exit. J. Cell Sci.  107 ( Pt 3): 601-613.

Funabiki, H., Kumada, K. & Yanagida, M. (1996). Fission yeast Cut1 and Cut2 are

essential for sister chromatid separation, concentrate along the metaphase spindle and

form large complexes. EMBO J.  15: 6617-6628.

Hartwell, L. H., Culotti, J., Pringle, J. R. & Reid, B. J. (1974). Genetic control of the

cell division cycle in yeast. Science  183: 46-51.

Hayles, J. &  Nurse, P. (1992). Genetics of the fission yeast Schizosaccharomyces

pombe. Ann. Rev. Genet.  26: 373-402.

Hershko, A. (1997). Roles of ubiquitin-mediated proteolysis in cell cycle control. Curr.

Opin. Cell Biol.  9: 788-799.

Holloway, S. L., Glotzer, M., King, R. W. & Murray, A. W. (1993). Anaphase is

initiated by proteolysis rather than by the inactivation of maturation-promoting factor. 



67

Cell  73: 1393-1402.

Irniger, S., Piatti, S., Michaelis, C. & Nasmyth, K. (1995). Genes involved in sister

chromatid separation are needed for B-type cyclin proteolysis in budding yeast. Cell

81: 269-278.

Johnston, G. C., Pringle, J. R. & Hartwell, L. H. (1977). Coordination of growth with

cell division in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Exp. Cell Res.  105: 79-98.

Killander, D. &  Zetterberg, A. (1965). Quantitative cytochemical studies on

interphase growth. 1. Determination of DNA, RNA and mass content of age determined

mouse fibroblasts in vitro and of intercellular variation in generation time. Exp. Cell

Res.  38: 272-284.

Kim, S. H., Lin, D. P., Matsumoto, S., Kitazono, A. & Matsumoto, T. (1998).

Fission Yeast Slp1: An Effector of the Mad2-Dependent Spindle Checkpoint. Science

279: 1045-1047.

King, R. W., Deshaies, R. J., Peters, J. M. & Kirschner, M. W. (1996). How

Proteolysis Drives the Cell Cycle. Science  274: 1652-1659.

Kirchner, T. B. (1990). Time-Zero The Integrated Modeling Environment. In Fort

Collins CO: Quaternary Software.

Kitamura, K., Maekawa, H. & Shimoda, C. (1998). Fission yeast Ste9, a homolog of

Hct1/Cdh1 and Fizzy-related, is a novel negative regulator of cell cycle progression

during G1-phase. Mol. Biol. Cell  9: 1065-1080.

Lundgren, K., Walworth, N., Booher, R., Dembski, M., Kirschner, M. & Beach, D.

(1991). mik1 and wee1 cooperate in the inhibitory tyrosine phosphorylation of cdc2.

Cell  64: 1111-1122.

Martin-Castellanos, C., Blanco, M. A., de Prada, J. M. & Moreno, S. (2000). The

puc1 cyclin regulates the G1 phase of the fission yeast cell cycle in response to cell size.

Mol. Biol. Cell  11: 543-554.

Martin-Castellanos, C., Labib, K. & Moreno, S. (1996). B-type cyclins regulate G1

progression in fission yeast in opposition to the p25rum1 cdk inhibitor. EMBO J.  15:

839-849.

Matsumoto, T. (1997). A fission yeast homolog of CDC20/p55CDC/Fizzy is required

for recovery from DNA damage and genetically interacts with p34cdc2. Mol. Cell. Biol.



68

17: 742-750.

Michaelis, C., Ciosk, R. & Nasmyth, K. (1997). Cohesins: Chromosomal Proteins that

Prevent Premature Separation of Sister Chromatids. Cell  91: 35-45.

Millar, J. &  Russell, P. (1992). The cdc25 M-phase inducer: an unconventional

protein phosphatase. Cell  68: 407-410.

Millar, J. B., McGowan, C. H., Lenaers, G., Jones, R. & Russell, P. (1991).

p80cdc25 mitotic inducer is the tyrosine phosphatase that activates p34cdc2 kinase in

fission yeast. EMBO J.  10: 4301-4309.

Mitchison, J. M. (1971). The Biology of the Cell Cycle. Cambridge Univ. Press,

Cambridge UK.  

Mondesert, O., McGowan, C. & Russell, P. (1996). Cig2, a B-type cyclin, promotes

the onset of S in Schizosaccharomyces pombe. Mol. Cell. Biol.  16: 1527-1533.

Moreno, S. &  Nurse, P. (1994). Regulation of progression through the G1 phase of the

cell cycle by the rum1+ gene. Nature  367: 236-242.

Morgan, D. (1995). Principles of CDK regulation. Nature  374: 131-134.

Murray, A. &  Hunt, T. (1993). The Cell Cycle. An introduction. W.H.Freeman & Co.,

New York.  

Nasmyth, K. (1995). Evolution of the cell cycle. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B.  349:

271-281.

Nasmyth, K. (1996). At the heart of the budding yeast cell cycle. Trends. Genet.  12:

405-412.

Noszticzius, Z. &  Wittmann, M. (1992). Nemlineáris jelenségek kísérletes vizsgálata.

In Nemlineáris dinamika és egzotikus kinetikai jelenségek kémiai rendszerekben (G.

Bazsa , Eds.), pp. 261-276. egyetemi jegyzet, Debrecen-Budapest-Gödöllõ.

Novák, B. (1999) A sejtszaporodás reakciókinetikai modelljei. Akadémiai doktori

értekezés. Budapest

Novák, B., Csikász-Nagy, A., Győrffy, B., Chen, K. & Tyson, J. J. (1998a).

Mathematical model of the fission yeast cell cycle with checkpoint controls at the G1/S,

G2/M and metaphase/anaphase transitions. Biophys. Chem.  72: 185-200.

Novák, B., Csikász-Nagy, A., Győrffy, B., Nasmyth, K. & Tyson, J. J. (1998b).

Model Scenarios for the evolution of the eukaryotic cell cycle. Phil. Trans. R. Soc.

Lond. B.  353: 2063-2076.



69

Novák, B., Tóth, A., Csikász-Nagy, A., Győrffy, B., Tyson, J. J. & Nasmyth, K.

(1999). Finishing the cell cycle. J. Theor. Biol.  199: 223-233.

Novák, B. &  Tyson, J. (1993a). Modeling the cell division cycle: M-phase trigger,

oscillations, and size control. J. Theor. Biol.  165: 101-134.

Novák, B. &  Tyson, J. (1993b). Numerical analysis of a comprehensive model of M-

phase control in Xenopus oocyte extracts and intact embryos. J. Cell Sci.  106 ( Pt 4):

1153-1168.

Nurse, P. (1975). Genetic control of cell size at cell division in yeast. Nature  256: 547-

551.

Nurse, P. (1990). Universal control mechanism regulating onset of M-phase. Nature

344: 503-508.

Nurse, P. (1991). The Florey Lecture, 1990. How is the cell division cycle regulated?

Phil. Trans. R. Soc. Lond. B.  332: 271-276.

Pardee, A. B. (1989). G1 events and regulation of cell proliferation. Science  246: 603-

608.

Russell, P. &  Nurse, P. (1986). cdc25+ functions as an inducer in the mitotic control

of fission yeast. Cell  45: 145-153.

Russell, P. &  Nurse, P. (1987). Negative regulation of mitosis by wee1+, a gene

encoding a protein kinase homolog. Cell  49: 559-567.

Sanchez-Diaz, A., Gonzalez, I., Arallano, M. & Moreno, S. (1998). The Cdk

inhibitors p25 rum1 and p40 SIC1 are functional homologues that play similar roles in

the regulation of the cell cycle in fission and budding yeast. J. Cell Sci.  111: 843-851.

Schwab, M., Lutum, A. S. & Seufert, W. (1997). Yeast Hct1 is a regulator of Clb2

proteolysis. Cell  90: 683-693.

Schwob, E., Bohm, T., Mendenhall, M. D. & Nasmyth, K. (1994). The B-type cyclin

kinase inhibitor p40SIC1 controls the G1 to S transition in S. cerevisiae. Cell  79: 233-

244.

Sherr, C. J. (1996). Cancer Cell Cycles. Science  274: 1672-1677.

Sherr, C. J. &  Roberts, J. M. (1995). Inhibitors of Mammalian G(1) Cyclin-

Dependent Kinases. Genes. Dev.  9: 1149-1163.



70

Sipiczki, M. (1988). The role of sterility genes (ste and aff) in the initiation of sexual

development in Schizosaccharomyces pombe. Mol. Gen. Genet.  213: 529-534.

Skowyra, D., Craig, K., Tyers, M., Elledge, S. & Wade, J. (1997). F-Box Proteins

Are Receptors that Recruit Phosphorylated Substrates to the SCF Ubiquitin-Ligase

Complex. Cell  91: 209-219.

Stern, B. &  Nurse, P. (1996). A quantitative model for the cdc2 control of S phase and

mitosis in fission yeast. Trends Genet.  12: 345-350.

Strogatz, S. H. (1994). Nonlinear Dynamics and Chaos: with applications to physics,

biology, chemistry, and engineering. Addison-Wesley Publishing Company, Reading.  

Sudakin, V., Ganoth, D., Dahan, A., Heller, H., Hershko, J., Luca, F., Ruderman,

J. & Hershko, A. (1995). The cyclosome, a large complex containing cyclin-selective

ubiquitin ligase activity, targets cyclins for destruction at the end of mitosis. Mol. Biol.

Cell  6: 185-197.

Sveiczer, Á., Csikász-Nagy, A., Győrffy, B., Tyson, J. J. & Novák, B. (2000).

Modeling the fission yeast cell cycle: quantized cycle times in wee1- cdc25� mutant

cells. Proc. Natl. Acad. Sci. USA  97: 7865-7870.

Sveiczer, A., Novak, B. & Mitchison, J. M. (1996). The size control of fission yeast

revisited. J. Cell Sci.  109 ( Pt 12): 2947-2957.

Sveiczer, A., Novak, B. & Mitchison, J. M. (1999). Mitotic control in the absence of

cdc25 mitotic inducer in fission yeast. J. Cell Sci.  112 ( Pt 7): 1085-1092.

Tyson, J. J. (1991). Modeling the cell division cycle: cdc2 and cyclin interactions.

Proc. Natl. Acad. Sci. USA  88: 7328-7332.

Uzawa, S., Samejima, I., Hirano, T., Tanaka, K. & Yanagida, M. (1990). The fission

yeast cut1+ gene regulates spindle pole body duplication and has homology to the

budding yeast ESP1 gene. Cell  62: 913-925.

Verma, R., Anna, R. S., Huddleston, M. J., Carr, S. A., Reynard, G. & Deshaies, R.

J. (1997). Phosphorylation of Sic1p by G1 Cdk Required for Its Degradation and Entry

into S Phase. Science  278: 456-460.

Visintin, R., Prinz, S. & Amon, A. (1997). CDC20and CDH1: A Family of Substrate-

Specific Activators of APC-Dependent Proteolysis. Science  278: 460-463.



71

Wuarin, J. &  Nurse, P. (1996). Regulating S phase: CDKs, licensing and proteolysis.

Cell  85: 785-787.

Yamaguchi, S., Murakami, H. & Okayama, H. (1997). A WD Repeat Protein

Controls the Cell Cycle and Differentiation by Negatively Regulating Cdc2/B-Type

Cyclin Complexes. Mol. Biol. Cell  8: 2475-2486.

Yanagida, M. (2000). Cell cycle mechanisms of sister chromatid separation; roles of

Cut1/separin and Cut2/securin. Genes to Cells  5: 1-8.

Zachariae, W., Shin, T., Galova, M., Obermaier, B. & Nasmyth, K. (1996).

Identification of subunits of the anaphase-promoting complex of Saccharomyces

cerevisiae. Science  274: 1201-1204.

6. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnék köszönetet mondani:

Dr. Novák Bélának, témavezetőmnek, akivel harmadéves egyetemi hallgató korom óta

együtt dolgozom, és aki mindig minden támogatást maximálisan megadott munkám

végzése során.

Dr. John J. Tyson professzornak, akivel két alkalommal is hosszabb ideig együtt

dolgozhattam és aki az amerikai tartózkodásom során mindenben segítségemre volt.

Dr. Csikász-Nagy Attilának, akivel egyetemi hallgató korunk óta rendkívül

eredményesen együtt dolgozunk és ebből adódóan a publikációink is közösek.

Novák Béla budapesti, illetve John J. Tyson blacksburgi kutatócsoportja minden egyes

tagjának, elsősorban Dr. Sveiczer Ákosnak, illetve Dr. Kathy Chen-nek.

Szüleimnek, akik lehetővé tették egyetemi és posztgraduális tanulmányaimat, valamint

feleségemnek és gyermekemnek, akik a nyugodt családi légkört biztosították a kutató

munkámhoz.



72

A Varga József Alapítványnak anyagi támogatásáért.



73

7. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT

PUBLIKÁCIÓK KÜLÖNLENYOMATAI

 

 I. Novák, B., Csikász-Nagy, A., Győrffy, B., Nasmyth, K. & Tyson, J. J. (1998).
Model Scenarios for the evolution of the eukaryotic cell cycle. Phil. Trans. R.
Soc. Lond. B.  353: 2063-2076.

 II. Novák, B., Csikász-Nagy, A., Győrffy, B., Chen, K. & Tyson, J. J. (1998).
Mathematical model of the fission yeast cell cycle with checkpoint controls at
the G1/S, G2/M and metaphase/anaphase transitions. Biophys. Chem.  72: 185-
200.

 III. Novák, B., Tóth, A., Csikász-Nagy, A., Győrffy, B., Tyson, J. J. & Nasmyth, K.
(1999). Finishing the cell cycle. J. Theor. Biol.  199: 223-233.

 IV. Chen, K. C., Csikász-Nagy, A., Győrffy, B., Val, J., Novák, B. & Tyson, J. J.
(2000). Kinetic analysis of a molecular model of the budding yeast cell cycle.
Mol. Biol. Cell  11: 369-391.

 V. Sveiczer, Á., Csikász-Nagy, A., Győrffy, B., Tyson, J. J. & Novák, B. (2000).
Modeling the fission yeast cell cycle: quantized cycle times in wee1- cdc25�
mutant cells. Proc. Natl. Acad. Sci. USA  97: 7865-7870.


